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 DZIENNI
REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 de 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wiieński" wychodzi

 

codziennie.   

   

    

 

   

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

zagranicą 8 zł.
OQOSŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., zą
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
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. 80187.
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Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 września 1934 r.

=——-——-
   

 

Dinaicie Kongem  geogtalėu W Waistault.
WARSZAWA (Pat). 23 bm. o

godz. il-ej w gmachu politechniki rządu niemieckiego prof. Ludwiki

nastąpiło otwarcie międzynarodowe” Mecking podkreślił, że Niemcy po)

go kongresu geograficznego z udzia- az pierwszy od 20 lat uczestniczą!

iem przedstawicieli około -40 naro,
dów, W) wielkim hallu politechniki
zajęli miejsce delegaci poszczegól-
nych państw oraz przedstawiciele
świata naukowego. O godz. 11-ej
przybył prezydent Rzplitej. Otwar-
via sesji 4-go międzynarodowego

wystawie kartograficznej. Delegat

w międzynarodowym kongresie ge-
ograficznym. Po delegacie niemiec-

kim przemawiał delegat rządu fran-
cuskiego de Miartonne, podkreślając

tradycję dziedziny nauki geografji,

jaką może się poszczycić Polska i

'ej dorobek naukowy po odzyskaniu

PARYŻ. (Pat). Naprężenie sto-
sunków między ludnością arabską a
żydowską, którego następstwem by-
ły niedawne ekscesy w Constanti-
ne, spowodowało kilka drobnych
incyndentów w Bene. Dzięki szyb-
kiej interweneji władz nie przybra-
ły one poważniejszego charakteru.
Ja donosi „Le Matin”, w ostatnich
dniach doszło w Bone do kilku
zajść. Pewien pijany Arab rozbił
przypadkowo szybę w żydowskim
sklepie jubilerskim. Na brzęk tłu-
kącej się szyby wyszedł ze sklepu
syn jubilera i kilkakrotnie strzelił
do Arabai otaczających go Ara-

KONTROFENZYWA
SOWIECKIEJ DYPLOMACJI 

wongresu geografów dokonał. prof. niepodległości, poczem omówiłwła:|
i

Bowman jako prezes międzynarodo*,
wej unji geograficznej. Bowman po-j
dziękował w serdecznych słowach!
$ospodarzom za doskonałe zorgani-!
<owanie kongresu oraz rządowi
polskiemu za okazanie zaintereso-!
wania i łaskawą pomoc udzieloną
Ikonigresowi. Następnie min. W. Ję-
drzejewicz witał z radością między”
narodowy kongres geografow, od-
bywający się w Warszawie w myśl
wniosku delegata. polskiego prof.
Romera, przyjętego na poprzednim
kongresie w Paryżu. |

Po przemówieniu ministra, za-
kończonem życzeniem w imieniu
rządu polskiego owocnych obrad
dła, kongresu, zabrał głos delegat
rządu belgijskiego, dyrektor Maury,
wyrażając wdzięczność za gościnę
udzieloną przez Polskę, poczem o"|
mówił udział Belgii i jej kolonij w

 

ściwości geograficzne Polski, zazna-
czając, że jest ona organizmem geo-

graficznym _ szczególnie godnym

uwagi. Delegat rządu angielskiego

Karol Close dał wyraz nadziei, że

kongres obecny stworzy nowy etap

na drodzė nauki, W dalszym ciągu
przemawiali delegaci rządu włos”

kiego d'Espincza i delegat rządu

Stanów Zjedn. Steese, wspominając

m. in. o żywych tradycjach Polski

w Stanach Zjedn. oraz o sławie, ja-

ką są tam opromienione nazwiska

Kościuszki i Pułaskiego. Delegat

rządu holenderskiego Vonte wspo”

mniał o przyjaźni i stosunkach go-

spodarczych i kulturalnych polsko-

holenderskich. W; końcu zabrał głos

prof. Romer, który omówił szczegó”

ły dotyczące organizacji i prac kon-

gresu, poczem posiedzenie inaugu*

racyjne zamknięto.

Wykopaliska w pow. tucholskim
TORUŃ. (Pat). Na terenie wsi skrzynkowych. Wpływ kultury łu-

Słupy w powiecie tucholskim  roz-
kopywano z ramienia Instytutu Bał-
tyckiego w miesiącu sierpniu pod
kierownictwem p. prof. Zakrzew-
skiego, państw. konserwatora  za-
bytków prehistorycznych kur-
han, pochądzący z wpływów kultu-
ry prowincjonalno-rzymskiej, a więc
z czasów około narodzneią Chrystu-
sa, kiedy: ziemie polskie a z niemi i
Pomorze dostają w sferę wpływów
kultury rzymskiej.

Na polach wsi Mędromierz Ma-
ły, również w powiecie tucholskim,
rozkopano cmentarzysko kult. gro-
bów skrzynkowych z ll-go okresu
bronzowego (od 500 r. przed Chry-
stusem do nar. Chr.).

Wykopaliska nie _ dostarczyły
wprawdzie efektownych zabytków,
jednkaže dla celów naukowych
przedstawiają wielką wartość. I tak
np. stwierdzono na cmentarzysku w
Mędromierzu Małym silny wpływ
kultury łużyckiej na kulturę grobów|

 
Badania łożyska Dźwiny.

Powróciła do Wilna po dwuty-.
$odniowej podróży ekspedycja na-
ukawa, mająca za zadanie zbadanie;
warunków żeglugi na Dźwinie na
odcinku Druja — Ryga.

W, badaniach wzięli udział wice-
prezes Izby Skandynawsko-Baltyc-
kiej p. Teodor Nagurski, docent d-r
Stanisław: Świaniewicz, dr. Zajkow-
ski oraz pp. Krysztof i Michał Te-
slerzy.

Wyprawa przywiozta oblity plon
w postaci okolo setki zdjęč fotogra:|
ficznych, próbek skał, oraz bogate-
go materjału etatystycznego ; opi-
sowe$o. |

 

życkiej uwidaczniał się w kształcie i
ornamentyce łużyckiej, jak to
stwierdzono również i w tym wy-
padku. Stwierdzenie wyraźnego
wpływu kultury łużyckiej na kultu-
rę grobów. skrzynikkowych jest waż-
nem, gdyż jest dowodem wzajemne-
$o przenikania się dwu kultur,
do których istnieją bardzo silne róż-
nice zdań, jeśli chodzi o ich pocho-
dzenie etniczne między uczonymi
polskimi, kiórzy dopatrują się w
kulturze łużyckie przodków Sło-
wian, w odróżnieniu do uczonych
niemieckich, przypisujących tę kul-
turę lllirom, a kulturę grobów
skrzynkowych Germanom.  Zazna-
czyć należy, że kultura grobów
skrzynkowych w oświetleniu nauki
polskiej nie uchdozi w każdym ra-
zie za germańską, lecz za należącą
do Prabałtów, czyli przodków staro-
żytnych Prusów, Litwinów i Łoty-
szów. a t

 

Materjał ten będzie wzięty pod
uwagę przy powzięciu ostatecznej
decyzji w sprawie budowy portu
rzecznego w: Drui,
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Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Į
!
!

dnio - chiūskiej do
kontrofenzywy dyplomatycznej
prasowej. Wobec aresztowania jesz-
cze 16 kolejarzy sowieckich w Man-
dżurji konsul generalny ZSRR w
Charbinie złożył energiczny protest
u władz mandżurskich, domagając
się natychmiastowego zwolnienia
wszystkich 34 aresztowanych oby-
watelii sowieckich w ostatnich mie-
siącach. Protest zarzuca, że aresz-
'owania i rewizje odbywają się bez
należytych formalności oraz zawiera
twierdzenie, że aresztowani są bici
przez policję. Wszystkie pisma za-
wierają depeszę z Chabarowska,

według której aresztowani w Man-
dżurji kolejarze są bici i torturowa*
si przez służących wpolicji man"
dżurskiej białogwardzistów, celem
przyznania się przez nich do. niepo*
pełnionych przestępstw.

JAPOŃCZYCY W MONGOLJI.
MOSKWA (Pat). Źródła sowiec-

kie donoszą o ożywionej działalności

!

aae ekSal LS A BOWIE AB NSUSI RR SE SEPNK rs ЗЛЕ. ska Liga Wolności”,

Trzy zagadnienia polityki niemieckiej...
BERLIN (Pat). Ogólny temat za-

interesowania kół dyplomatycznych
i dziennikarskich w Berlinie stano-,
wią obecnie trzy ważne wewnętrzne

zagadnienia niemieckie, Pierwsze
dotyczy kwestji nominacji zastępcy
Hitlera po opróżnieniu stanowiska

Żydzi prowokują Arabów.

 

Į
MOSKWA (Pat). Strona sowiec-; zdjęć lotniczych nad różnemi miej-

ka przeszła w sprawie kolei wscho*|
zdecydowanej |

i prowadzą

bów, którzy wyrażali chęć wynagro-
dzenia szkody. Strzały nie trafiły
nikogo. Szybkie nadejście policji
zapobiegło temu, aby incydent przy-
brzł większe rozmiary. Tegoż dnia
z dachu domu żydowskiego rzucono
wiadro z brudną wodą na dziedzi-
niec jednego z meczetów. Wreszcie
z okna pewnego domu żydowskie-
go rzucono stół drewniany na gło
wę jednego z Mrabów. Arabowie
chcieli szturmem zdobyć dom, ale
przybyła policja nie pozwoliła na
wykonanie tego zamiaru Wmieście
panuje atmosfera naprężona.  

Na Dalekim wschodzie.
! Japończyków w Mongolji wewnętrz*
rej. Samoloty japońskie dokonywują

m. in, nad miastem
Emisarjusze japońscy

ożywioną propagandę
wśród książąt mongolskich. Ostat-
nio, według tych samych źródeł,
odwiedzili _Mongolję wewnętrzną
attaches wojskowi Stanów Zjedn. i

scowościami,

Kałganem.

 

Zakończenie kongiesu „żydowskiego
w Genewie

GENEWA (Pat). Konferencja ży”
dowska zakończyła swe prace jedno*
myślnem uchwaleniem różnych re-
zolucyj. Przedewszystkiem postano-
wiono zwołać w sierpniu 35 r. kon-
gres żydowski, który ma ukonstytu-
ować reprezentację żydowstwa świa”; lotychczas przez komitet prasy ży”
towego dla ochrony praw żydów. Wi dowskiej. Przewodnictwo tej nowej
sprawach niemieckich konferencja! egezkutywy: obejmuje dr. Goldmann.
uchwaliła kontynować walkę o rów-| Z przedstawicieli żydów polskich do
s.ouprawnienie żydów niemieckich i, egzekutywy ścisłej, składającej się z
uznanie ich za mniejszość narodo-| 11 członków, wszedł poseł Rozma-
wą. Uchwalono również kontynuo*| tyn.
wać bojkot. Uchwalono również re- —— —

3 —— |Ра!е5‘упа рой
znakiem swastyki.

JEROZOLIMA( Pat). Na ulicach

WYKOLEJENIE _JAPONSKIEGO, aify ukazały się plakaty w języku
POCIĄGU WOJSKOWEGO. arabskim, opatrzone znakiem swa-
SZANGHAJ (Pat). Nieznani, styki, nawołujące ludność arabską

sprawcy spowodowali wykolejenie | 30 bojkotu żydów. Policja plakaty

pociągu wiozącego żołnierzy japoń- | te usuwa.
skich, Wypadek zdarzył się na za ©O©008900990030
chód od stacji Imienpo. Lokomoty-
wa i 4 wagony spadły z nasypu. Popierajcie Polską

Macierz Szkolną,

zolucję w sprawie emigrantów z
Niemiec i w sprawie pogromu w
Constantine. Wreszcie konferencja
stworzyła nową egzekutywę, która
obejmie przygotowania do kongresu
oraz polityczne. prace prowadzone

Liczba ofiar nie jest dotychczas|
znana, lecz zdaje się być dość duża.|

W. Brytanji, przybyli z Pekinu. ! EEE

ARESZTY WŚRÓD PERSONELU|
KOLEI WSCHODNIO-CHIŃSKIEJ.

CHARBIN. (Pat).
dżurska aresztowała około 60 urzęd"|
ników sowieckich Ikolei wschodnio-
chińskiej pod zarzutem akcji sabota-,
žowej. ; |

MOSKWA. (Pat). Z  Charbina
donoszą, że aresztowani urzędnicy
sowieccy kolei

turom, celem wymuszenia od nich
przyznania się do winy. Ostatnio
aresztowano znowu 16 obywateli

przedstawiciela. Mim. Spr.
protest.

!
nież o nominacji ministra Reichs-!
wehry Blomberga na nowe stano”
wisko zastępcy kanclerza jako na-
czelnego wodza sił zbrojnych. Dru-
giem zagadnieniem jest sprawa u,
chwalenia nowej konstytucji na miej-
sce konstytucji weimarskiej dotych-,

Policja Man: |

Wschodnio-Chiń: |
skich, poddawani są strasznymtor-|

| WASZYNGTON.

sowieckich. Sowiecki konsulat ge- | podsekretarz skarbu, były przewod
neralny w Charbinie wystosował do|

| mokratycznegoZagr. ;

' „Le Matin* o raporcie w sprawie
еzamordowania Prince'a.

PARYZ Pat. Dzisiejszy „Le Ma-|waż to, co on wiedział, znały rów-
tin* ogłasza analizę raportu doty-|nież i inne osoby, a wątpliwą jest
szącego śledztwa w sprawie zamor- |rzeczą, by posiadał jakieś ważne
dowania Prince a. Raportdaje pierw- |dokumenty. Zdaniem raportu jedy-
szeństwo hipotezieo zbrodni na pod: |nie pozytywne elementy śledztwa to

' ładzie nolitycznym.  Niezrozumiały |konkluzje lekarzy sądowych. Reszta
jast cel usunięcia Prince'a, ponie- oparta jest na domysłach.

Nowe stronnictwo w St. Zjednoczonych.
(Pat). Były, rezultaty. Liga pnzeciwstawiać się

będzie tendencjom radykalnym ja-
kie ujawniły się ostatnio w różnych

Schous,e ogłosił! częściach kraju. Liga głosić będzie
wiadomość 0 utworzeniu nowego | poszanowanie praw obywatelskich,
stronnictwa pod nazwą „Amerykań-| praw owolności, domagać się będzie

od rządu popierania i ochrony  ini-
Według powyższego oświadcze-| cjatywy prywatnej i zbiorowej, 0-

Liga stanie się realnym czynni | chrony pracy, oszczędności, legal-
kiem zmierzającym do odrodzenia nego korzystania z nabytej wła-
narodowego, i współpracowaćbę- | sności.
dzie z prezydentem Stanów Zjed-| Według słów Schouse Liga
noczonych i Kongresem nad ustawa”, organizacją bezpartyjną.

mi, które dać winno konstruktywne

Ameryka buduje flotę.

niczący narodowego komitetu de-

 

jest

 
со’

wicekanclerza przez nominację von czas 'w zasadzie obowiązującej.
Papena posłem wWiedniu. Na ten Wspomniał o tem. Hitler w swej mo-
iemat zachowują czynniki rządowe wie magdeburskiej, Przypuszczają
całkowite milczenie, Wedle infor' Ju, że podstawę nowej. konstytucji
'uacyj pochodzących od osób dobrze. utworzą znane 25 punktów partji na-,
poinformowanych minister Hess za*| rodoworsocjalistycznej, Jako trzecie
trzymałby zastępstwo Hitlera jako|aktualne zagadnienie uważać należy;
zierowników partji,zachowując dalej: xkcję, o której wspomniał Hitler w, że prace nad budową tych okrętów
przyznane mu przed paroma mie-|swej odezwie do narodu, mówiącej|
siącami prawo współdziałania w|jo zdecydowanej walce o pozyskanie
uchwalaniu wszystkich nowych u*| -ałej reszty narodu dla idei narodo-
staw. Nazwisko premjera Goeringa |wo-socialistycznej. Krążą pogłoski,
cytowane jest na stanowisko wice-j że akcja ta ma iść w kierunku „po-
kanclerza z powierzeniem mu spraw|godzenia* tak w dziedzinie kultural-
politycznych Rzeszy, Mówią rów-| nej jak i gospodarczej.

Pogłoska o dymisji min. Neuratha.
BERLIN. (Pat) Według upor- į Rzeszy przy rządzie włoskim, Tekę

czywie krążących pogłosek wkrótce ministra spraw zagranicznych objął-

WASZYNGTON. (Pat). Zgodnie rozpoczęte będą natychmiast. Gdy
z programem rozbudowy sił mor- budowa tych okrętów zostanie u-
skich departament marynarki u- lkończona Stany Zjednoczone mieć
dzielił rozmaitym stoczniom  zamó-
wienia na budowię 24 okrętów  wo-

jennych.
Prezydent Roosevelt oświadczył,

WASZYNGTON. (Pat).
sowy kierownik departamentu ma-
rynarki wojennej oświadczył, że
wydał rozkaz, aby 48 okrętów wo-
jennych Stanów Zjedn., stacjono-
wanych na wybrzeżu Atlantyku
udało się na Pacyfik, gdzie pozo-
staną, „dopóki sytuacja się nie
zmieni*. Rozkaz obejmuje 48 jed-

będą prawo zbudowania jeszcze 78
okrętów rozmiatych typów do osiąg-

| nięcia granicy zakrojonej przez trak-
tat londyński. '

Flota Stanów i „sytuacja na Pacyfiku”,
Tymcza-nostek wywiadowczych. Kierownik,

departamentu marynarki nie wy
jaśnił jednak, co rozumie przez tę
„sytuację”, która spowodowała ten
rozkaz. Jak słychać jednak, powyż-
sze polecenie było od pewnego
czasu przedmiotem rozważań kie-
rowniczych kół marynarki Stanów
Zjedn. ;

 

rastąpiė ma dymisja ministra spraw
zagranicznych Neuratha, który ob-
jąłby stanowisko ambasadora rządu

Manifestacje w Niemczech.
BERLIN.

niedzielę
(Pat). (W. najbliższą

odbędą się w Rzeszy
dwie wielkie manifestacje. Jedna w,
Koblencji pod hasłem wierności za- !

głębia Saary. W manifestacjiwe-|
źmie udział kanclerz Hitler, który
wygłosi przemówienie, Poczem prze
mawiać będą, poseł niemiecki w

Narodowi socjaliści wobec religjj.
jednak zawsze z zasadami religij-,BERLIN. (Pat). Kierownik wy*

działu partji narodowo-socjalistycz-
nej Rozenberg udzielił, jednej agen-,
cji amerykańskiej, wywiaduu na te-
mat stosunku partji do katolików i
protestantów. |

 

by, dotychczasowy pełnomocnik
rządu Rzeszy do spraw rozbrojenia,
von Ribbentrop.

Wiedniu von Papen oraz pełnomoc-
nik rządu Rzeszy do spraw  zagłę-
bia Saary Buerckell.

Druga manifestacja odbędzie się
we Wrocławiu, manifestacja człon*
ków śląskiego frontu pracy, w któ-.
rej weźmie udział około 500 tys. lu-!
dzi z całego Śląska.

UCIEKŁ OD ŻONY.
NEW JORK. (Pat). Przed ty-, bec władz policyjnych, że sam prze”

godniem głośnem było porwanie pa-|słał do swej żony żądanie złożenia

stora Askewa w Nashville w stanie| okupu symulując porwanie, pragnął
Tennesee. bowiem, jak twierdzi, spokojnie od-

Obecnie pastor przyznał się wo*, począć.

LISIN IS

BRAK PASTORÓW W NIEMCZECH.
BERLIN. (Pat), Jak wynika z: bostw, w Prusach Wschodnich 105,

wykazów ewangleickiego kościoła|w Wiestłalji 146 itd. Ogółem nie ob-
niemieckiego odczuwać się daje w| sadzonych w driu 31 grudnia ub. ro-
Niemczech brak protestackich pa-| ku było przeszło tysiąc probostw
storów proboszczów, W. prowincji| protestanckich, Nie: bez wpływu na
saskiej blisko 1/3 stanowisk jest nie| tę sytuację są tarcia wewnętrzne
obsadzonych, w Marchji Branden"| kościoła ewangelickiego w Niem
burskiej jest do objęcia 237 pro- czech. : nemi.

Przy organizacji kościoła prote-
stanckiego chodziło © zjednoczenie
drobnych odłamów kościelnych.

Domagamy się, mówił Rozen-

|Wyrok na komunistów w Niemczech.
BERLIN. (Pat). [Izba karna wjzienia, 3 oskarżonych skazano na

. Berlinie ogłosiła wczoraj wyrok A 2 i pół roku, 2 na dwa i jednego na
Rozemberg oświadczył, że naro- berg, by naród niemiecki miał swo- procesie przeciwko 24 komunistom.| 1 1/5 ciężkiego więzienia. 7 następ”

dowy socjalizm jest bojowym ru- bodę decyzji sam o swoich zasa- Główny oskarżony Munziens skaza- nych oskarżonych skazano na wię-
chem: politycznym. Światopogląd
narodowych socjalistów godzi się|

dach duchowych. .ny został za przygotowywaniezdra- | zienia od roku do dwóch. Pozosta-
dy stanu na 3 lata ciężkiego wię: łych uniewinniono, '  
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Wielki hudżet
i „mały człowiek”.

Program kontaktu „małym

człowiekiem', wysunięty przez ra

dylalny odłam  „sanacji” i potwier-

dzony w ogólnym zarysie przez pre-

mjera Kozłowskiego, realizowany

jest jak dotąd, na płaszczyźnie poli-

tycznej. Podejmowane są rozmaite

próby i zabiegi celem przyciągnię

cia do obozu rządowego stronnictw

dawnego centrolewu przy równo:

czeszem, coraz wyraźniejszym odpy

chau.u konserwatystów.  Pržegru-

powaniu temu niezmiernie radzi są

żydzi, którzy oddawna agitowali za

talką asekuracją na lewo.

Jaki będzie osateczny wynik tej

roboty wśród stronnictw opozycyj-
nych, to nie jest najważniejsze dla

ułożenia się naszych stosunków po-

litycznych na przyszłość. Chodzi tu

bowiem nie o sztaby organizacyjne,

ale o masy, o samego „małego czło*

wieka”, który — jak to już nieraz

bywało — może nie pójść za dotych-

czasowymi przywódcami, nie uznać

zawarych przez nich paktów. „Ma-
ły cżłowiek” będzie oceniał mowy

program „sanacji' wdłg. jego po-

ciągnięć taktycznych, ale na pod

stawie zmian, jakie zajść — jego

zdaniem — powinny w polityce te-
$o rządu w stosunku do moralnych

śo:podarczych potrzeb szerokich

11as społeczeństwa.

Wrogiem „małego człowieka”,

spychającym go do roli proletarju-

sza, jest taka polityka gospodarcza,|
kórej wyrazem jest wielki budżet. |

Bierzemy to pojęcie w jego najszer-
szym zalkresie, obejmującym wszyst

kie koszty gospodarki publicznej,
obciążające wytwórczość i warstwę

produkującą narodu. Biurokracja,

etatyzm, fundusze dyspozycyjne,

utrzymywanie prasy i rozległego
aparatu partyjnego, wszystko to

składa się na ten wielk: budżet,
ktorego koszty spadają bezpośred-

mio na „małego człowieka”: chłopa,
rzemieślnika, . kupca, pracownika

umysłowego i fizycznego, powodując

ich postępujące zubożenie,

z

 
Program „małego człowieka” nie

godzi się z programem wielkiego
budżetu. Jeżeli nawet czasami,

że wymienimy fundusz pracy i roz-

 

LZIENNIK MILERŃSKI

_© godz. 12 na boisku
przy ul. Werkowskiej

odbędzie,się mecz piłkarsko-towarzyski
 

zprasy.
Też iachowiec.

W] Polsce wciąż narzekają na
brak fachowców, a tymczasem ma-
my ich ponoć nadmiar. Co więcej,
zjawiają się fachowcy w całkiem no-
wych branżach. Ostatnio bardzo się:
rozwinęła branża t. zw. piajciarzy.

O jednym takim „fachowcu” pir
sze „ABC“.

„Jak donosiły gazety, w Toruniu aresz-

towano kilku kupców żydowskich pod za-

rzutem oszukańczej plajty. Jak się oka-

zało, jeden z nich zbankrutował już... jede-

nasty raz w swojem życiu. To nie jest Źle.

Należy podziwiać wytrwałość tego

kupca, niejakiego Hersza Semmelmana.

Ten dopiero nie zrażał się przeciwnościa-

mi i wytrwale dążył do zdobycia majątku,

podnoszą się po każdym ciosie!

Bardzo sobie cenimy wytrwałość pana

Hersza. Podziwiamy też jego szczęście w

nieszczęściu, które pozwalało mu, mimo

dziesięciokrotnego bankructwa, na znale-

zienie środków, potrzebnych do założenia

jedenastego przedsiębiorstwa. Podziwiamy

też jego energję i zasługi dla życia gospo-

darczego kraju. W jakim stopniu wzmógł

on obroty i ożywił produkcję, zakładając 11!

przedsiębiorstw! `

Czy jednak nie byloby rzeczą wskaza-

ną jakoś ukrócić taką przedsiębiorczość ?

Czy nie należałoby wprowadzić norm praw

nych, udaremniających taki rekord niepo-

wodzeń życiowych, jak 11 bankructw z

rzędu?

P. Herszowi nic one zdaje się nie szko-

uzą, bo zawsze umiał się podnieść po ka-

tastrofie, ale jak było z wierzycielami?"

„Gdyby“...

Pod powyższym tytułem  za-

mieszcza krótki, lecz aktualny i cał-

kiem słuszny artykuł  pelpliński

"„Pielgrzym“.

 

Pod takim tytułem ukazała się
niedawno broszura p. Wadeckiego
z Poznania (Wyd. Poznań nakł,
Autora, str. 96, gtówny skład „Wyd”
Poznań). Jak już sam tytuł wskazu-
je, treścią niniejszej broszury jest za-
gadnienie żydowskie.

Autor ujmuje w niej syntetycz-

nie problem t. zw. antysemityzmu,
Sprawa żydowska naświetlon. jest
tu źródiowemi cytatami, Groza nie-
bezpieczeństwa, wiszącego nad Pol-
ską, uwydatniona jest z całą jaskra”
wością, Z gruntowną znajomością
tematu omawianego, bada p. W.
źródła antysemityzmu, bada zaś
solidnie, przechodząc systematycz-
nie historję żydowską w różnych

|_- krajach na tle epokowych wydarzeń
ji faktów, stara się wniknąć w psy”

 

Niebezpieczeństwo żydowskie.

maite „ulgi“ dla rolnictwa — część chologję religii i etyki żydowskiej,

uGdyby w całem społeczeństwie

skiem wszyscy jak jeden mąż przestrzegali

hasła „swój do swego po swoje”, — gdyby

każda niewiasta polska zrozumiała, że tyl-

ko chrześcijański przemysłowiec,

rzemieślnik i robotnik zasługuje na popar-

' cie, a nie wrogi, obcy nam elem<nt, który

| łudzi łatwowiernych rzekomo niskiemi ce-

nami za towar bezwartościowy, — gdyby z

iąk Polek ani grosz nie poszedł do kiesze-

ni żydowskich, — gdyby każda matka dzie-
ciom swoim już od zarania życia wpajała

«bowiązek popierania swoich, gdyby

domokrążący, handlujący tandetą .żydow-

ską po cenach  lichwiarskich, nie mieli
wstępu do naszych mieszkań, gdyby

urzędnicy polscy ze względu na przyszłość

swych dzieci, nie przykładali rąk do wzro-

stu żydowsikch placówek, — gdyby wszys-

cy, a zwłaszcza włościanie nasi wyzbyli się

niemądrego przesądu, jakoby żyd sprzedał

taniej” —

Gdyby także kupiectwo nasze
„o ile możności popierało swoich wy-

twórców i rzemieślników i zerwało stosun-

ki z pośrednikami i

skimi, — gdybyśmy przestali czytać žy-

dowskie pisma brukowe, — gdyby wresz-

cie wszyscy właściciele domów i lokatorzy

zamknęli przed żydami lokale handlowe,

mieszkania i pokoje, — to kilka miljonów

swoich nie byłoby zmuszonych emigrować

z Polski i w zabójczym nieraz klimacie
pracować wśród obcych, narażając się na

utratę wiary i narodowości. W Polsce na-

stąpiłaby szybka poprawa stosunków go-

spodarczych“.

O ile uwagi „Pielgrzyma' są na
czasie na Pomorzu, gdzie żydów jest
niewiele, to jakżeż palącemi są one

nie życia gospodarczego jest ©-
gromne, 
poziomie etycznym. Nie nawołuje

om do pogromów, do akademickich
burd, które kończą się przysłowio-

wem fiaskiem, nie nawołuje nawet

do ofenzywy, ale do systematycznej
defenzywy!

| Bronić się nam wolno,

bromić się trzeba, zwłaszcza

gdy obrona ta ma zadecydować o

naSzym bycie! Żydzi atakują nas
| zewsząd. Wydarli nam handel i

| przemysł, wypychają naszego robot-

| nika z fabryk i warsztatu, odebrali

nam prasę — wdzierają się do lite-

ratury, by zohydzić największe świę

tości religijne, narodowe, by zbu-
rzyć instytucję rodziny, — Walka z
żydostwem jest więc walką obron-

ną, walką o nasz byt.

Głosy protestu ze strony chrze-

ścijan świadczą, jak dalelko zabrnę-

pol-,

kupiec, |

spedytorami żydow- ,

dla naszych Kresów, gdzie zažydze-:

tego budżetu jest prezznaczona na

pomoc dla ,,małego człowieka”, to

wobec chronicznego od 5 lat deficy-

tu budżetowego na cele tej pomocy

ustanawia się nowe ciężary, rozsze-

rzając w ten sposób powierzchnię
błędnego koła, w jakim błąka się od

dłuż ego czasu gospodarstwo naro-

dowe, a przedewszysktiem jego

podstawa — „mały człowiek”.

Poprawa losu tego „małego czło:

wieka”, jego siły gospodarczej i

społecznej, jest zależna od zmniej*

szenia wielkiego budżetu, czyli od

znacznego ograniczenia  funkcyj
państwa. To zaś byłoby zasadniczą

zmianą całego systemu rządzenia,

budowanego konsekwentnie przez
szereg lat przez obecze rządy. Czy

taka zmiana jest ze stanowiska о-
bozu rządowego możliwa, to jest

bardzo wątpliwe. W. każdym razie

stwierdzić należy, że nie zachodzą

żadne objawy, któreby o podobnej

zmianie świadczyły.

Nie jest to rzeczą przypadku, że

kurs „sanacji” na „małego <złowie

Ika'* nastąpił w okresie po obradach

rady naczelnej tronnictwa Narodo
wego, - podczas których Roman

Dniowski wskazał na nadmierne ob
«cia: ue warstwy produkującej na-
т .u, jalko na tę przyczynę obecne-
$0 przesilenia gospodarczego, bez

której usunięcia nie może być mo

wy o poprawie. Z tych wskazań
wodza naszego obozu >vyniknęly

programowe uchwały, dejące się

krótko ująć w postulacie małego
budżetu, A: mały budżet to zmniej:

szenie biurokracji, zerwanie z eta

tyzmem, ograniczenie rozmaitych

innych funkcyj państwa (za wyjąt-
kiem jego siły obronnej).

Że w dzisiejszych czasach pań:
stwą i ich rządy muiuszą szukać о-
„cia w „maiym człowieku”, to

wynika nietylko z ilei narodowej,

ale wprost ze zdrowego rozsądku,
Dobrze jest, że i obóz „sanacyjny“

którą stanowi fundament wszystkich| liśmy w żydostwie, jak zręczniezdo-

wywrotowo - zaborczych tendencyj; łało nas omotać siecią intryg i pod-

żydowskich.  Dowolnie  wytłume-|stępu. Sami żydzi kpią i szydzą z
czone przez żydów proroctwa i na”| nas... .

ciągnięte do talmudystycznych za Broszura p. W. nawołuje wszyst

sad Pismo św. siarego testarznetu —| kich do walki z żydami, walki го-

oto zasadniczy próg oparcia żydow- zumnej, stałej i solidnej. Wychowuj-

skich ińtryg i matactw. :
Autor przechdozi (znowu  źród-

łowo, na podstawie faktów) stosu-|
nek żydów: do stanu robotniczego,|
do rzemiosła, przemysłu, handlu, do|
życia społecznego i politycznego,
stwierdzając _ wszędzie żydowską
korupcję i niecne dążenia. Czyni zaś
to poprostu, odtwarza rzecz szkkico-
wo, nie bawi się w piękne słówka,
nie puszcza się na retoryczne etek-
ty, ale z surową konsekwencją od-

siania rzeczywiste oblicze żydostwa
alko narodu.

Broszura p. W. stoi na wysokim

W. związku z nowym rokiem aka'
demickim, który ma się rozpocząć w

początkach października, zwróciliś-

sensacyjny pojedynek.
Pisma warszawskie i krakow-

skie donoszą, że w środę o godz.
6ej rano w uježdzaini 1-g0 pulku
;szwoleżerów w Warszawie odbył
„się pojedynek na pistolety między
prof. Waciawem Lednickim, synem
|niedawno zmiarłego š. p. Al. Led-
nickiego, a zzanym publicystą red.
lgracym  Matuszewskim, b. mini-
sire'n. 2

Raniony w nogę rad. Matuszew-
ski został przewieziony do lecznicy
Omega.

AnasTi iBRET DATBIZ NIKKENi

— acz pózno — prawdę lę zrozu-

miał,

Ale ine wystarczy ogłosić hasło
i'w imię tego hasła poszukiwać

sprzymierzeńców, Trzeba do iego
hasła dostosować całą politykę, саг

ły system rządeznia, To, co określi:

  

| każdego obywatela - chrześcijanina

EEAS IT ISO NTTIKT LSS

owi profesorowie na 0. 5. B.

my społeczeństwo od podstaw w du-

chu zdrowego antysemityzmu.
Cennemu zatem dziełku p. W.

możemy jedynie gratulować i ży”

czyć, by znalazło się ono w ręk:.

Polaka. Niech nie zabraknie go w

żadnym domu, w żadnej bibljotece i
stowarzyszeniu.

Kochamy żydów jako bliźnich,

ale walczymy z żydami jako z roz-

sadnikami zła, brudów i niemoral-

ności, jako z burzycielami naszej Oj-

czyzny!
Z. M.

my się do sekretarjatu Uniwersyte-
tu Stefana Batorego z prośbą o ła-

skawe informacje, czy zajdą lub za-

 

Artyści-Prasa.
|  Życieśkatolickie.
i Konierencja Episkopatu Polski,

W, dniach 5—-:7 września rb. odbę-
dzie się na Jasaej Górze Konferencja
Episkopatu Pol.ki, w której wezmą
udział wszyscy Najd. Księża Bisku-
pi Ordynarjusze ; Sufragani. (Kap)

Pielgrzymka austrjacka do Często-
chowy.

W, dniach E—11 września kato-
lickie dzienniki wiedeńskie „,„Reichs-
post“ i „Das kleine Volksbintt“ or-
ganizują zbiorową pieigrzymkę do
Częstochowy, polączoną ze zwiedze-
niem Krakowa i Wieliczki.

Pielgrzymka ta, która pojedzie
autobusami, odbędzie się pod kie-
|rownictwem wiedeńskiego oddziału
polskiego biura podróżniczego „Or*
bis“ ; austrjackiego „„Austrobus“.

; (Кар)

 

Ferment
MW krakowskimi Związku Legjo-

nistów panuje od dłuższego czasu
ferment, Dnia 17 czerwca br. odby*

"lo się walne zebranie Związku Le-
' gjonistów, na którem dokonano wy-
boru zarządu. Pewna część czion-

' ków Związku wniosła do zarządu

 
"głównego Związku Legjonistów pro” |
'test przeciwko uchwato.u, powzię-

| tym na wspomnianem walnem zgro-
| mdazeniu na tej podstawie, że ze-
branie odbyło się z pominięciem
przepisów statutu.
W piśmie tem czytamy m. in.:
„Dla zamydlenia oczu i nadania

odpowiedniego efektu konsolidacji
| wszystkich jednostek, postanowiło
prezydjum ograniczyć dyskusję do:
edczytania listy członków nowego
Zarządu, głosowania nad powyższą
listą, uchwalenia wniosku o wyjście
ze sali członków nie posiadających
prawa głosowania, którzy na sali
znajdowali się w liczbie około 200
osób (I). Tego rodzaju postawienie
sprawy wyborów, urąg* wszelkim
zasadom prawnym i s.atutowym.
Gdy się doda, że bilans podany 207
stał do wiadomości członków przez
wywieszenie w lokalu w dniu 6
czerwca na 17 czerwca 1934 (czyli
nie na 14 dni), dalej gdy mimo ope-
rowania gotówiką, wynoszącą ponad
10.000 zł., nie zawezwano znawców
z dziedziny buchalierji, wkoncu gdy
komisja rewizyjna nie zadała sobie
trudu przeprowadzenia odpowiedniej

| kontroli bilansu oddziału, a  opie-
Laidos powyższa uwidocznioną jest
brakiem podpisów tejże

 
Na wileńskim cmentarzu po-

Bernardyńskim w prawej połaci ka-
takumib, obok kaplicy, wśród sze-
|sciu columbariów, znajdujące się trzy

pokryte tablicami  marmurowemi,

napisy na 2-ch płytach świadczą, że

ci Julji Reytanówny, druga zaś nad
nią wmurowana głosi. że p. Alina
Reytanówna, obywatelka ziemska,

nia od ruiny murów
grobowemi,

Owa Julia Reytanėowna byla sy-
nowicą bohatera narodowego Tade-
usza Reytana z Hruszówki, Tablica
katakumbowa _ Julji Reytanównie
poświęcona przedstawia się | arty-
stycznie i ma poważny, stylowy cia-
rakter swej epoki, Wykonana jest
w marmiurze białym, kararyskim;
pod epitafium widnieje wyrzeźbiony
herb Reytanów Reytanówna zmar-
(ła, jak widać z epitafium, w 1823 r,,
przyszła zaś na świat w 1801-ym,
Żyłą więc zaledwie 22 lata.

Sprawą konserwacji omawianej, szły jakieś zmiany w gronie profe-

sorskiem. Jak nas poinformowano,

w nowym roku akademickim będą

wykłaadć dwaj nowi proiesorowie,
Są to: pp. prof. Stanisław, Małkow-
ski i prof. Jan Dembowski, Pierw-
szy pracował poprzednio w Pań-
stwowym Instytucie Geograficznym
w Warszawie i stamtąd został za-
proszony do Wilna. Obejmie on ka
tedrę minerologji, osieroconą przed
paru laty przez śmierć śp. prof. Ra-
dziszewskiego. Od. czasów zgonu
śp. prof. Radziszewskiego wspom-
niana katedra nie była obsadzona.

Prof. Dembowski docent Uniwer-
sytetu Warszawskiego, i profesor
Wolnej Wszechnicy w: Wiarszawie
obejmie katedrę biologji, utworzoną
przy wydziale matematyczno-przy-

rodniczym. Wspomniana  katerda
istniała niegdyś przy wydziale le-
karskim. Wykładał na niej prof. Wi-
leżyński. Przed rokiem została zlir my mianem wielkiego budzetu, jest

zupełnie sprzeczne z programem, „małego człowieka”,

kwidowana, a obecnie nanowo po-
wołana, lecz tym razem przy wy-
dziale matematyczno - przyrodni-

| czym.

 

a tak bardzo interesującej części
pieczar cmentarza  po-Bernardyń-
skiego wypadło mi zająć się jeszcze
przed 20-tu laty; dzięki uprzejmemu
pośrednictwu znanego artysty
aram. p. Mieczysława Frenttla hoj-
na pomoc materjalna Michała Man-
kielewicza, jubilera warszawskiego
i jeszcze paru osób (łącznie z p. Ali-
ną Reytanową) skutecznie wpłynęła
mą umożliwienie gruntownej przebu-
dowy: tej części katakumb,

W, tej samej czści katakumb spo-
czywa zasłużony dyrektor i antre-
prener teatru wileńsikego z czasów
Mickiewicza i Słowackiego, Macie;
Każyński, Wileński teatr Każyń-
skich znany był nietylko w,Wilnie,
bo przecie święcił triumfy i nad
Newą. Życia swego dokonał Każyń-
ski w tym samym roku, co i Reyta-
nówna, mianowicie w 1823. Pogrze-
bany został w dolnej, przyziemnej
części katakumb. Dopiero przed
kilku laty sumptem spokrewnionej z
Każyńskim rodziny, z p. Janem
Staniewiczem na czele wmurowana
została piękna tablica pamiątkowa,

 

śród

jedna. z nich poświęcona jest pamię”,

poniosła część kosztów zabezpiecze”|

* pieczeam| Rgzpowszechniajcie

partji
W ostatnich dniach ludność mo-

skiewska z wielkiem zainteresowa-
niem śledziła, iak komuniści, uczest-
nicy znanej wyprawy „Czeljuskina'*
odpowiadali na pytanie komunistycz
nej kontrolnej komisji, która powo-
iana została do życia dla oczyszcze-
nią partji komunistycznej. ,„Czystce”
poddać się muszą nawet najwybitniej
si dygnitarze sowieccy. Każdy czło-
nek partji komunstycznej musiał
zdać odpowiedri egzamin, aby kie-
rownicze czynniki przekonały się o
"ego prawowiernošci i o wlašciwem
pojmowaniu idei komunistycznych.
W okresie pierwszej piatiletki

liczba członków partji komunistycz-
nej ZSSR szybiio wzrastała. Rządo-
wi chodziło o to, aby w ciągu kilku

 
       

® ° r

legjonistow.
pod wystawionym bilansem, który
jest podpisany przez prezesa, se-

Ikretarza i skarbnika (!) miast ko-
misyj rewizyjnych, to mamy dosta-
teczny obraz zrozumienia pracy
przez tut. zarząd Związku leg. pol.
w Krakowie.

Z wyżej przytoczonych uchybień
faktycznych i prawnych, niżej pod-

| pisani wznoszą sprzeciw na tego
|rodzaju nieposzanowanie praw i
"przepisów zawartych w statucie, z
wnioskiem na uchylenie uchwał po-
wziętych na walnem zgromadzeniu
oddziału w Krakowie w dniu 17

| czerwca 1934, iako uchwał nie po-
„siadających większości  uprawnio-
, mych do głosowania, a więc nie po-
 siadającycih podstaw prawnych.
| W tym stanie rzeczy wniosek
| na polecenie przeprowadzenia po-
nownych wyborów do ciał ustawo*

"dawczych tut. oddziału jest uzasad-
nionym, co podpisani stwierdzają

" własnoręcznemi podpisami".
Następuje 175 podpisów.

| O fermencie w kołach legjono-
| wych w Krakowie świadczą również
dwa listy otwarte, wydane przez b.
legjonistę, Teofila Hussa, w  któ-

| rych p. Huss z goryczą pisze o obec-
nych stosunkach, kiedy różni karje-
rowicze udają bohaterów, podczas

|gdy legjoniści cierpią nędzę.
Ferment wśród legjonistów daje

"się zauważyć i w innych šrodowi-
skach poza Krakowem.
Prawdziwi legjoniści chcą się po-

dobno rozprawić z „4-tą'* brygadą.

1

komisji

 

Pamiątk: Reytanowe i Każyńskich
na wiieńskiem Campo Santo.

W tejże prawej części colum-
Ibariów cmentarnych w pewnej od-
ległości od ojca swego Macieja, spo”
czywa od r. 1838 syn jego Dyonizy,
również artysta teatru wileńskiego.
Mitodszy brat Dyonizego, Wiktor
Każyński był, znanym  kompozyto-
rem i spoczywa w dalekim Peters-

! purgu.
| L—sław.
 

bony jałmużnicze „Caritasu"

 

RUCH WYDAWNICZY.
OFIARY SZCZYTU NANGA TARBAT.

Wśród Himalaiów kaszmirskich wznosi
się olbrzymi szczyt Nanga Tarbat, o 500 m

zaledwie niższy od Everestu, Na zdobycie

Nanga Tarbat wyruszyła w tym roku wy-

"prawa niemiecka, w której skład wchodzi-

ło pięciu znakomitych geośrałów i alpini-

stów niemieckich, oraz odpowiednia liczba
Н

Stosunki w rosyjskiej
komunistycznej.
miesący wytworzyć olbrzymi aparat
komunistycznych pracowników, któ-
rym powierzono zadanie komirolowa
nia pracy dla spełnienia planu pierw
szej piatiletki.. Wówczas robotnicy,
<amożni rolnicy i komunistyczni u-
rzędnicy przyjmowani byli do partji
bez znaczniejszych ograniczeń. Były
wypadki, że do paniji zgłaszały się
całe grupy robotników iabrycznych
lub cate nowo utworzone  kołchozy
lub sowchozy.

Największy napływ członków do
partji komunistycznej był w okresie
trudności aprowizacyjnych w ZSSR.
Przynależność do partji bowiem da-
wała cały szereg przywilejów. Człon
kowie partji otrzymywali większe i
lepsze przydziały żywności, mogli ta-
niej zakupywać materje na ubrania,
otrzymywali płacę i t. p.
_ Przed pierwszą piatiletką t. j. na
początku 1929 roku komunistyczna
partja ZSSR liczyła 1,439,000 człon-
ków. Na początku 1930 roku liczba
ta wzrosła na 2.040.000 a i marca
1933 roku partja komunistyczna li-
czyła już 3,200 000 członków, W. cią-
gu czterech więc lat partja liczebnie
wzrosła o 120 proc.

Ale „nowi k'muniści' nie zawsze
wykonywali swe obowiązki tak, jak
tego wymagało kierownictwo partji.
Osłabła dyscypiina a przywódcy par”
tji poczęli się obawiac, aby przy
większej liczbie członków partja nie
została osłabiona. Postanowiono

kontrolę poglądów ideowych poszcze
gólnych członków. Nastał okres
„czystki”,

Na XVII kongresie komunistycz-
rej partji ZSSR na początku 1934 r.
Stalin powiedział, że w Związiku So-
wietów są dwa miljony komunistów.
Jest to wielki zbytek w porównaniu
z okresem poprzedzającym general-
ną czystkę. Komunistyczna pantja
straciła niemal 40 proc, członków.

Jak się to stało?
Część członków partji, która ba-

ła się czystki, sama opuściła partję,
przestałą piacić wkładki cztonkow-
skie. Resztę dokonała czystka, Przy
wykonywaniu kontroli wykluczono z
partji komunistycznej członków, któ”
rzy swem pochodzeniem byli obcy
ruchowi komunistycznemu, (Dzieci i
wnuki „żywiołów burżuazyjnych,

, duchowieństwa. byłej szlachiy i t.p.).
„ty it. p.).

Dalej wykluczeni zostali członko”
wie, którzy przynależność partyjną
wyzyskiwali dla egoistycznych celów
i dla poprawy swych warunków egzy
stencji. Kierownictwo partji komuni- | stycznej starało się również o to, aby

usunięci zostali również ci komuniś-
ci, którzy objawiają swe niezadowo-
lenie ze stalinowskiej polityki i od:
chylają się od t. zw. linji generalnej.

Podczas czystki okazało się, że
„najczystszą część” partji komuni-
stycznej ZSSR stanowią ci komuniści
którzy odbywają czynną służbę w

, armji czerwonej i byłej GPU, (policji
politycznej). Tym  „wyczyszczono“
tylko 4 proc. członków.Więcej „nie-
prawowiernych'* odkryto w chłop”
skich organizacjach  komunistycz-
nych. W tych szeregach komisja kon
trolna musiała wykluczyć z partji po”
łowę członków,

Na przyszłosć ustanowiono spec-
jalne warunki przyjmowania nowych
członków. Byle kto nie może obec-
nie tak łatwo dostać się do partji,
Robotnik musi przed wstąpieniem do
partji pracoweć przynajmniej pięć
lat w fabryce iub innem przedsię
biorstwie. Członkowie gospodarstw
kolektywnych i pracownicy sowcho-
zów muszą wykazać się poleceniem
politycznych oddziałów, tj. politycz- tragarzy tubylców. Wyprawa poruszała się

pomyślnie, wstępując coraz wyżej po śnie-

fiem zawianych zboczach, i w dniu 8 lipca

wyruszyła z ostatn'ego obozu, b; dotrzeć

nareszcie do szczytu. W ostatn'ch dniach

popsuł się radjowy aparat oabiorczy ekspe-

dycji i to tylko było przyczyną jej zguby. W

dniu 7 lipca mianowicie stacja nadawcza w

Toona nadała depeszę, że w Nanga Tarbat

zapowiada się zła pogoda. Depeszy tej eks-

' pedycja nie odebrała. Członkowie ekspe-

| dycji wyruszyli d. 8 lipca i w drodze zasko-

czyła ich straszliwa śnieżyca, która srożyła

tię dwa tygodnie. Ofiarą śnieżycy padło 3

członków wyprawy, kierownik jej, dwuch
europejczyków i p.wna ilość tragarzy kra-

jowców. Nadzwyczaj ciekawy artykuł o tej

'ragicznej wyprawie, ilustrowany oryginal-

nemi zdjęciami, jest ozdobą ostatniego (34)

Lumeru „Ilustracji Polskiej", Niemniej cie-
lawe są w tym numerze i inne, bogato ilu-|

strowane artykuły, jak „Polska drewniana”,

„Pod Łodzią grzmi armaty” i inne. Treść
dopełnia odcinek  powieściowy, nowela,i

mody, strona dzieci, humor oraz niezwykle
pomysłowe rozrywki umysłowe.

wllustrację Polską* nabywać można u
wszystkich kolporterów i w administracji
„Dziennika Wiłeńskiego”, Wilno, ul. Mo-
stowa 1.

 

 

nej policji partyjnej na wsi.
Izwyczaj trudne warunki u-

stanowiono dla urzędników sowiec-
kich handlowych i publicznych przed
siębiorstw. Do podania o przyjęcie
do partji muszą dołączyć polecenie
komunistów, którzy przynajmniej już
dziesięć lat są członkami partji ko-
munistycznej, Znaleść takie polece”
nie nie jest rzeczą łatwą.

Wszystko powyższe świadczy o
tem, że w przyszłości komunistyczna
partja nie będzie wzrastać tak szyb-
ko i łatwo, jak to miało miejsce
przed pięcioma czy cześcioma laty.
Znaczy to, że przy gwałtownym
wzroście ludności Ros; sowieckiej,
liczba członków partji komunistycz-
nej ZSSR będzie coraz to mniejsza.

St. Ogr.

aYONNE

OSCHŁA JUŻ ZIEMIA,
OSUSZ 4Y ŁZY..

A UE Czy w fwoim lo-
S £ kalu wisi nalepka,
ŚJ świadcząca, że opo-
LT datkowałeś się na

INS“ * rzecz powodzian?

przeprowadzić kontrolę wydajności i -

 
 



 

t6w Futrzarskich postanowił od
piątku, t. j. dnia 24-go b. m. obniżyć
ceny bilelów wstępu na Targi Fu-,
trzarskie w sposób następujący: |

Bilety normalne zamiast 80 gr.

na I-ch Ogólnepoiskich

Pragnąc uróżmaicić zwiedzanie
Targów Futrzarskich, Dyrekcja zor- |
$anizowała Wielką Rewję Módpod.
kierownictwem znanego organiza-
lora tego rodzaju imprez p. Henry
Lassmana z Folies Bergere w Paryżu|
przy udziale prymadonny teatrów,
warszawskich, p. Janiny Kulczyc-
kiej i ulubieńca publiczności wileń-
skiej, p. Władysława  Szczawiń-,

Po miejscowym mglistym ranku
w ciągu dnia pogoda słoneczna o
nieco większem zachmurzeniu w
dzielnicach zachodnich. Ciepło. Sla-į
be wiatry z kierunków południo-
wych. Skłonność do burz.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 43

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
r. 30 (tei. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to J14-

Ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenh1u-
towska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
Wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-
nipiszek,

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Dotychczasowy naczelnik

Urzędu śledczego w Wilnie p. ko-
Misarz Stanisiaw Wasilewski złożył
Wszystkie fumlicje swemu zastępcy
Komisarzowi p. Jasiūskiemu, sam
zaś, jak wiadomo, odchodzi na sta-
Rowisko naczelnika urzędu w War-
Szawie.

— 50 gr.; bilety ulgowe i uczniow-|

Wielka rewja — pokaz

 —Czy właściciei hotełu jest od-!
Dowiedzialny za moralność gości?
Rewizje w hotelach i zatrzymywa-
nie osób pozwalających sobie na
Czyny niemoralne nie są usprawie-
iwione przepisami. Pociąganie do

tdpowiedzialności właściciela hote-
u może nastąpić tylko w tym wy”,

sze do księgi hotelowej odnajmują-,
tego pokój. Pozatem jednak właści-
Siel nie jest odpowiedzialny. Kon-
śretny wypadek oparł się o Sąd
Najwyższy, Sprawa odbędzie się
Wkrótce. Chodzi o wyjaśnienie, czy
włąściciel hoteiu ma prawo zabro-
nienia gościowi przyjmowania u sie-
bie osób postronnych.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Lustracja WZGGSZORYCH bU-!

Uowii. Z polecenia technicznej ko-
Misji miejskiej została przeprowa-
dzona lustracja budujących się do-
Mów. Komisja zbadała szczegółowo
Prowadzone roboty przy budowie
domów i remontu mieszkań. W wy-
niku inspekcji stwierdzono, iż wła-
Ściciele kilku nowo budujących się
domów przystąpili do pracy bez
uwzględnienia przepisów o budowii
mlejskiej.

WAN BUŁHAK,

Współczesne utwory wiuieńskich
Diór kobiecych ujawniają coraz częś”
<iej dążność do prowadzenia djalogu
Ww ludowej gwarze miejscowej lub w
Tarzeczu białotuskiem, Tworzy się;
Wprawdzie niekiedy z tego amalga-
Mat, niekoniecznie autentyczny, cza”
sem znów wypływają rusycyzmy, nie
mające uzasadnienia w warunkach dzisiejszych, ale tendencja ogólna
fest zdrowa i siuszna, więc przez
tzytelników  rrzyjmowana raczej

   
   

   
  
  
  
  
   

    

  

   
   

    

  

rzychylnie, Jednakże to: wprowa”
dzanie gwary do djalogu powieścio-
'ego odbywa się niejako prywatnie,

Na wyłączną odpowiedzialność piszą
tych i nie doczekało się dotychczas
ceny merytorycznej, Ten i ów z

rytyków nadraieni ogólnikowo coś
takim lub innym kolorycie lokal-
ym djalogów, ale nie było żdaje się
Wypadku, by któryś z nich uważał za

trzebne zastanowić się szczegóło-
Wiej nad tem, w: jakim stopniu po-
rawności i trainości wywiązał się
utor z tego nowego, a niełatwego

<adania, Trudno określić, czy działa
tu częściej lekceważenie sprawy, czy
rak właściwe! kompztencji. Praw-
łopodobnie jedto idzie z drugiem w
arze, jako, że krytyka wileńska
Poczywa częściej w rękach osób
Tzybyłych, niż miejscowych, a obcy;

2ą posiada cechy swoistej
ości, nazwane modnie regjonaliz-
Mem (wyraz nowy dla rzeczy starej
Rk Świat), to może należałoby ota-
ząć te cechy większem poszanowa-
iem i w sprawie jężykowej.Wydaje |
lę, że już przyszedł czas, by cofnąć

 

Padku, gdy nie zamelduje i nie wpir

powiatu

 

KRONIKA.
Obniżenie cen biletów wstępu

na Targi Futrzarskie.
Komitet I-ch Ogólnopolskich Tar": skie zamiast 40 gr. — 25 gr.;, bilety

dla szeregowców wojsk. 10 gr.; bi-
iety wycieczkowe zamiejscowe od
10 osób zamiast po 50 gr. — 30 gr.;
bilety wycieczk. mi-jscowe od 25
osób zamaist po 50 gr. — 30 gr.

mód futrzarskich
Targach Futrzarskich.

skiego,
Rewja wystawiona będzie w so-

botę, dnia 25 b. m. o godz, 18-ej
i w niedzielę o godz. 12-ej oraz 18-ej
na terenie Targów.

Najpiękniejsze modele będą pre-
mjowane.

Po Rewji — Dancing Towarzyski.
Do udziału w Rewii uprawnia bi-

lct wstępu na Targi.

SPRAWY PODATKOWE.
— Upoważnienia i nakazy płaini-

cze. W związku z licznemi skargami
na organy gminne w sprawie prze-
syłania nakazów płatniczych łącznie

‚ 2 upomnieniami, wydane zostało po-
ltcenie zakazujące przetrzymywa-
nie nakazów płatniczych i przesyła-
nie ich następnie płainikom łącznie
z upomnieniami. Nakazy mają być
doręczane oddzielnie, a upomnienia
skierowane w terminie ustawowym,
wiedy płatnik nie uiści podatku.
Jak wiadomo, za upomnienia po-
biera się oddzielne opłaty.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
—Stare pięcioziotówki dużego

iormatu pozostaną w obiegu do
dnia 30 września r. b. Po tym ter-
aninie wymieniane będą w Banku
Polskim przez dwa lata.

SPRAWY ROLNE.

Posiedzenie Wojewódzkiej
Komisji Ziemskiejj W dniu 22 sier-
pnia 1934 r. w Urzędzie Wojewódz-
«im. odbyło się pod przewodnictwem
naczelnika wydziału rolnictwa i re-
torm rolnych, Tadeusza Żemoytela,
posiedzenie Wojewódzkiej Komisji
£iemskiej.

Przez
znanych: SiĘ

1. Jedenaście spraw z odwołań
od orzeczeń l-ej instancji, zatwies-
dzających projekty scalenia wsi
Ureczje i Grzybki, powiatu wilej-
skiego, Stukany, Piaski I i Borowce,
powiatu dz:śnieńskiego, Antokalce I
+ Balciuniszki, powiatu wileńsko-
trockiego, Janiewicze i Jurgieliszki,

święciańskiego,  Prutełka,
powiatu brasławskiego, Ciepłe, po-
wiatu postawskiego i Hruzdowo, po-
wiatu mołodeckiego, oraz

IL Osiem spraw z odwołań od
orzeczeń l-ej instancji o uwłaszcze-
nie z mocy ustawy z dnia 20 czerw
ca 1924 r. długoletnich dzierżawców
na gruntach majątku Waka Metro-
politalna, powiatu wileńsko-trockie-
go, własność Klasztoru Panien Be-
nedyktynek w Wilnie, majątku
Kojrany, tegoż powiatu, własność

` e

komusję zostało rozpo-

REGJONALIZM FORMY.
(Na marginesie „Zwycięstwa Józefa Żołądzia" Wandy

Dobzczewskiej).

„carte blanche , z jakiej korzystali
dotąd bez koniroli krytycznej pisa-
rze wileńscy 1 postawić autorom

skromne, ale śc:śle określone wyma-
śanie: autentyczności i poprawności
djalogu $warowego.

Wymaganie to dotyczyć musi
przedewszystkiem  białoruszczyzny
Miejska i podmiejską śwara wileń- |!
ska, jak również dość im podobne
$wary miasteczkowe, są przeważnie
terenem nieporządnej i rabunkowej
gospodarki języxowej — mówi się w
nich, „jak popadnie, bierze się wy-
razy, skąd się da, nie wyłączając re-
miniscencyj rosyjskich, więc trudno
tam o kryterja niezawodne i objek-
tywne, Inaczej jest z białoruszczyz-
ną, która takie kryterja posiada, Jeś-
li nie nazwałem. jej językiem, to dla
tego, że nie ma ona jeszcze literacko
wydoskonalonej formy i stylu, Nie-
mniej narzecze to, które my, miej-

DZIENNIK MILENSKI

łupy, powiatu święciańskiego, wlas-
ność J. Biszewskiego:

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Z izby Lekarskiej. Dnia 25

b. m. odbędą się wybory do Izby
„ekarskiej Wileńsko-Nowogródzkiej
w Wilnie,
— Z życia Wileńskiego Towa-

rzystwa opieki nad zwierzętami.
Wobec zakończenia latnichferii, Se-
kretarjat T-wa mieszczący się przy
ulicy Żeligowskiego 4 w podwórzu,
zwyczajem lat ubiegłych, czynny
będzie od dnia 15 sierpnia r. b. co
dziennie od godz. 18—19 za wy-
jątkiem niedziel i dni świątecz ch,
Tamże udziela się wszelkich iutur-
macji oraz przyjmuje się zapisy ne
członków Towarzystwa.

SPRAWY AKADEMICKIE.
—W obronie Studjum Rolni-

czego. Zarząd Koła Wileńskigo To-
warzystwa Rozwoju Ziem Wschod-
„nich przesłał w dniu wczorajszym
"do Zarządu Głównego w Warszawie
|obszerny memorłał, uzasadnisjący
|konieczność utrzymania Studjum
Rolniczego w Wilnie z prośbą о
wystąpienie z poparciem na terenie
|odpowiedn h władż zentralnych w
"tak ważnej sprawie dla rozwoju na-
,szege rolnictwa. ы
|  Pozatem wysłano w tej samej
sprawie depesze do Min. Rolnictwa

Min. W. R. i O. P. м imieniu
! Okrę. Tow. Organizacyj i Kółez
Relniczych pow. dziśnieńskiego i
;,augustowskiego.
! SPRAWY SZKOLNE.

— W związku z rozpoczęciem
silę nowego roku szkolnego wia-
dze szkolne wydały zarządzenia w
sprawie nauki w gimnazjach nowe-
go typu

Wobec napływu znacznego mło-
dzieży szkolnej do kl. I i II nowego
typu, ilość oddziałów w poszczegól-
nych gimnazjach nie uległa zmniej-
szen'u się.

Natomiast nieme wolnych miejsc
w gimnazjach wileńskich, tembar-
dziej, iż nowe programy wyr: .gają
rozbudowy dotychczasowych pra
cowni biologicznej, zajęć praktycz-
nych i fizykalnych.
W kilku gimnazjach wileńskich i

prowincjonalnych Kuratorjum Szkol-
ne zarządziło komasację Klas wyż-
szych, aby ułatwić nowowstępującej
młodzieży przyjęcie do klas I i II
przez stucrzenie w tych klasach
oddziałów rówmoicgiych.

Gimnazja rzemieślnicze.
Działająca przy Ministerstwie ©świa-
ty, Komisja Oświatowa Zawodowa
rozpatruje projekty Dowolania do
życia specjalnych «  5ł dla rzemio-
sła stopnia gimna”;ainego. Dla ab-
solwentów szkół powszechnych po-
wstać mają gimnazja stolarskie i
kursy stopnia wyższego: projekto-
wenia sprzętu, kołodziejskie i t. p.
Nauka w agimnazjum stolarskiem
trwałaby lat 4 ry.

Prywatna koedukacyjna
$zkoła Rzemiosł i Przeinysłu
Artystycznego W. T. A. P. podaje
do wiadomości, że zapisy przyjmuje
jeszcze па pozostałe wakanse co
dzieanie od godz. 10tej do 13ej
na wydziały Tkactwa Artystycznego
oraz Malarstwa Dekoracyjnego, przy
ul. Adama Mickiewicza Ne 7 m. 5.

 

 

 

 
Szkolną.

Skarbu Państwa, oraz majątku Łyn-

Popierajcie Poiską siacierz

Wilno na powodzian
„Lutnia“ w ogródku Sztralla na powodzian.

Dziś, w piątek, o godz. 18 w ogródku

Sztralla wystąpi „Lutnia* w swoim melo-

dyjnym repertuarze na rzecz powodzian.

Łaskawy udział zgłosili nasi znani ar-

tyści, jak: pp. Kulczycka, Halmirska, Cie-

I sielska, Rewkowski, Wyrwicz- Wichrowski

i pani Sołomonówna przy fortepianie,

Dzisiejsza impreza, organizowana przez

Sekcję Imprezowo-propagandową Komitetu

Ofiarom Powodzi, zapowiada się dosko-

nale i wzbudziła wśród społeczeństwa na-

szego duże zainteresowanie,

Cały dochód przeznaczony jest

pomocy ofiarom powodzi w Mało-

na

rzecz
polsce.

Stan r-ku Nr. 1354 Wileńskiego Wojewódz-

kiego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi
w Wileńskim Prywatnym Banku Handlo-

wym S. A., Wilno, Mickiewicza 8,

Wpłaty dokonane w dniu 21.VIIL 34 r.:

Ogółem wpłacono do dn. 23, VIII. 34 r. zł.
10.337,58. Czytelnia Miejsko z listy Nr. 89

zł. 6,00. Firma „Centropał” z listy Nr. 113

sł 40,—. Bank Towarzystw Spółdzielczych,

Oddział w Wilnie z listy Nr. 65 zł, 6,—.
Bank Towarzystw Spółdzielczych, Oddział

w Wilnie zł. 46,63. A. Wulfin zł 3—,

Gazeta „Słowo” ofiary złożone w Admini-

stracji zł. 131,60. Ogółem wpłacono

do dnia 24, VIIL 34 r. zł. 10.771,11.

Konto 15.555 P. K. O.

Wojewódzki Komitet Pomocy

Powodzi w Wilnie,

Saldo z dnia 20. VIII. 34 r. zł. 25.285,35.

W dniu 21. VIIL 34 r. wpłynęło: Ko-
mitet Gminy w Niemenczynie zł. 203,21,
Okręg. Zjedn. Kolejowców Polskich, Wil-

no zł. 100,00. Komitet Gminy w Dołhino-
wie zł, 30,70. Zofja Benisławska, Wilno,
Gdańska 6—4 zł, 25,00. Pracowricy firmy
„C. Hartwig S. A“, Wilno zt. 28,00. — Ra-
zem zł. 25,672,26.

W dniu 22. VIII, 34 r. wpłynęło: Po-
wiatowy Komitet w Święcianach zł. 140,00,
Komitet Gminy w Wojstomiu, pow. Wilej-
ski zł, 162,50. Komitet Gminy w Prozoro-
kach, pow. Dzisna. 64,40. Związek
Podof, Rezerwy, Koło w Postawach zł.
10,00. Komitet Gminy w Kobylniku, pow.
Fostawy zł. 7,22. Alina Pilecka, Wilno,
Jasna 10—3 zł. 5,00. — Razem sł. 26.061,38.

cii

ieair i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogiodzie po-

Reruardyūskim, Dzis o godz. 8 m.-30 wiecz,
Teatr Letni gra w dalszym ciągu sensa-
cyjną komedję w 3-ch aktach p t. „Gotów-

ka“, która dzięki swej aktualnej treści

sdoby dzisiejszej — doskonale bawi publicz-

ność, Są to ostatnie przedstawienia tej
tztuki, która ustąpi miejsce doskonałej
komedji w 3-ch aktach p:t „Dama w
tieli",

Jutro o godz. 30 wiecz. „Gotówka,

— Niedzielna popołudniówka w Tea-
trze Letnim. W niedzielę o godz. 4 przed-

stawienie popołudniowe wypelni świetna

romedja Stefana Kiedrzyńskiego p. t. „Ży-

cie jest skomplikowane”. Ceny propagan-

dowe.

— Teatr muzyczny „Lułnia”*, Dziś
irzyjmowany codziennie entuzjastycznie

przez publiczność „Ptasznik z Tyrolu".

Polskie Kadjo Wilno
Piątek, dina 24 sierpnia 1934,

6.30: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka, Mu-
zyka.. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań
domu. 7.30: Rozmaitości. 11,57: Czas. 12.00:

Qliarom

zł.

 
kresowcy, a dawni polscy litwini,

| jesteśmy bardzo wrażliwi na posza-
nowanie tych właściwości mowy
białoruskiej, cenimy pobratymczość
naszego językaka z mową ludo-
wą, ich tradycyjne  współży-
cie i oddziaływanie wzajemne,
Dlatego też «potykamy z  uczu-
ciem zdecydowanego protestu we-
wnętrznego kardy wypadek nieo-
rjentowania się w duchu języka ludo-
wego i w jego oacieniach przez pisa-

łecznie.
Refleksje te nasuwają się same

po przeczytaniu „Awycięstwa Józeia

|! Terenem tej powieści jest glębo-
„ka wies białoruska z ludnością prze”
ważnie prawosławną, wieś położona
„z pewnością zaacznie bliżej Nowo-
gródka, niż Wiina. Akcja daje autor-
„ce pole do licznych djaiogów to czy-
Sto białoruskich, to mięszanych z
miejscową polszczyzną  $warową.
Można pominąć okoliczność, że w po
wieści ta polszczyzna jest bardziej
wileńska, niż nowogródzka, oszmiań-

ska lub brasławska, ale niepodobna

 rzy, obcych mu dzielnicowo lub spo”,

Zołądzia” p. Wandy Dobaczewskiej,|

scowj polacy, zt:amy i uważamy so- przejść obojętn:e mimo nieprawdzi-
bie za bliskie, ma formy śramatyczne wego, rosyjskiego charakteru biało-,
i wymowę całkowicie zdeklarowane, ruSzczyzny rozmówców tej książki,
tworzące określony „duch języka”,! prostych chłopów z leśnych ostępów
niełatwy może do pochwycenia dla „Mitrowszczyzny” czy „Zahoran”,
polaków z innych dzielnic i dia bur-; którzy w żaden sposób nie potrafili-
žuazji miejskiej, ale doskonale wy”, by tak zruszczyć swojej mowy, jak
czuwany przez tych, co spędzili ży-, jm to każe czynić autorka. Chłop
cie na wsi i w bliskiem zetknięciu z| nasz przed wojną mówił z rosyjska
ludem. Narzecz+ białoruskie ma od-| tylko wyjątkowo: jakiś czas po po-'
wiecznie skrysializowane formy lin-| wrocie z wojska, poza tem mówili z
świstyczne, aczkolwiek może w za-
kresie pierwotnym, a w tych formach
ujawnia liczne cechy, zbliżające je do
polszczyzny, a udróżniające dość wy
raźnie od języka rosyjskiego. Znajo-
mość nietylko teoretyczna, lecz i in-
tuicyjna tych ccch obowiązuje każ-
dego, kto chce pisać o białorusinach
i przemawiać ich. ustami. My, obecni

rosyjska różni s.minni i szkolni dygni
tarze, kształcer. przez rząd: zabor-
czy. Ale to są czasy - sprawy minio-

Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. 12.05: Przegl

o wtrącanie poiedyńczych wyrazów
rosyjskich, zawsze możliwe i mniej
ważne,
ciw czemu innemu: przeciw nadawa-
niu wyrazom białoruskim wymowy i
końcówek czysto rosyjskich, a bia-
łoruszczyźnie zasadniczo obcych;
'przeciw rusyfikującemu zniekształca
niu tej mowy, tak typowem np. dla

{ 2 BED: Si ©„„koroniarzy“. C: ostatni nieraz mė-
„wią z naszym chłopem po rosyjsku,
a w naiwności ciuchą „myślą*, że mó
wią po białOrusku, gdyż dla ich nie-
,wyrobionego ucha obiedwie mowy
! dźwięczą jednako, Co innego jednak
rozmowa potoczna, a co innego u-
twór literacki. Wytykać kaleczenie
jmiowy białoruskiej w powieści ma
| prawo każdy autechton, choćby nie
miał kwalifikacyj na krytyka literac-
kiego ani ambicji uprawiania tego

| fachu. Wystarczą te uprawnienia, ja-
*kie się posiada z tytułu krwi, pokre-
,wieństwa plemiennego i z tytułu
wielu lat, spędzonych we współżyciu
‚& ziemią i ze wsią naszą. Powieść zaś

„regjonalna” może tylko zyskać na
„surowszych, niż dotąd, wymaganiach
„krytycznych, dotyczących formalnej
strony materjaiu djalogcwego.

Występuję zresztą nie w imieniu
biaiorusinów, lecz w imieniu naszej
"„kresowej“ polskości, Dość mieliśmy
"rusyfikacji od zaborców. Nie chce-
„my, by nam w państwie polskiem i
" wiasnem ruszczono dalej to, co uwa-
pnia słowiańsko - lechickiego, niż —
mowę ludu naszego, która swemi
wspólnemi korzeniami tkwi bliżej
pnia słowiańsko - lechickiegd, niż —
moskiewsko - niongolskiego. Nie jest
„to sprawa ani drobna, ani obojętna.
, Dlatego to pozwoliłem sobie z okazji

Zaprotestować trzeba prze”;

na terenie województwa
i 6
{ S
|cach, Dziśnie, Glębokiem,

| Oszmianie,
| dziu,
'

!

Smorgoniach,

wrześniu roku bieżącego.

Wie wszystkich tych miastach

Licytacje u rcln
Okręgowe Izby Skarbowe na te-

renie całego kruju podjęły czynności
egzekucyjne w stosunku do rolni
ków wstrzymane na olres żniw.į lex,

r

 

!
|. Na skutek listów gończych za-
j trzymano w Fil:powiczach handlarza
|żywym towarem Berka Bukszana,
{ уе! Króholca, pochodzącego z Wi:
j leńszczyzny. Bukszan zamierzał
j zbiec zagranicę i oczekiwał prze-
, wodników, którzy mieli go przepro-
wadzić przez granicę,

Przy zatrzymanym znaleziono
większą sumę gotówki w walucie

Wysiedien
Z terenu Litwy wysiedlony został

działacz społeczny i b. nauczyciąl
szkoły polskie, w Poniewieżu W.
Kowalski.  Wysiedlenie nastąpiło

KRONIKA POLICYJNA.
— Oszust w roii wywiaaowcy

„wydziału śledczego. Do sklepu
H. Gordona (Zawaina 59) przybył
pewien osobnik, który podał się za
wywiadowcę wydziału śledczego
mającego zlecenie przeprowadzenia
rewizji w sklepie Gordona. Gdy Gor-
don zażądał okazania dowadu i le-
gitymacji, osobnik ów wydobył zna-
czek wywiadowcy, przyczem zazna-
czył, iż taki znaczek uprawnia go
„calkowicie do przeprowadzenia ге-
wizji.

Na taki argument Gordon zgo-
dził się. Osobnik ów przeszukal
szuflady, półki, a nawet zrewidował
kasę, skąd skradł pewną sumę pie-
niędzy i ulotnił się.

Gordon powiado:nii
policję.
— Okradzenie firmy „Apollo“.

Gurwicz lzaak (Kijowska 5) zamel-
dował w policji, iż w międzyczasie
ой 17 do 21 b. m. skradzicno mu
ze składu firmy  „Apollo* przy ul.
Zawalaej 43, 168 skórek czarnych
chromowych, wartości 1600 zł.

o wypadku

 

 dawna iprasy, 12.10: Muzvka baletowa
współczesna (płyty). 13.00: Dzien. poł,

13,05: Koncert. 13,55; Wiad. gosp. 14.05;
| Audycja dla dzieci. 16.00: Koncert Seksta-
tu. 17,00: Audycja dla chorych. 17.30: Re-
cital fortep. 18.00: „Z królewskim glejtem

' przez cygańskie obozy”. 18.15: Koncert.
118.35: Płyty. 18,45: „Czorsztyn“. 19.15;
| Koncert wokalny. 19.35: Nowe płyty mu-
zyki tan. (płyty) 19.50: Wiad. sport. 19.55:
Wil. kom. sport. 20.00: „Myśli wybrane”,
20.02: Skrzynka techn. 20.12: Koncert
symfoniczny. 20.50: Dzien. wiecz. 21.00
Capstrzyk z Gdyni, 21.02: Przegląd prasy
roln. 21.12; D. c. koncertu. 22.00: „Naj-
'epsze lekkoatletki świata” — Ielj. 22.15:
Muzyka taneczna. 23.00: Kom. meteor.

 

Ażeby nie być gołosłownym, wy”
'mieniam najważniejsze rusycyzmy to
metyczne, zauważone w djalogach

„Żołądzia”, Liczby oznaczają stro-
nice, gdzie znajdują się popełnione
skażenia ducha mowy białoruskiej:
„Czawoż” (178), „hetawo” 179. Po
białorusku mów: się tylko: „czahoż”'
„1“ jest czysto 1osyjskie, Mówi się
zgodnie z polszczyzną „hetych* i
„hetymi”,

„Hetich“ (3C4), „hetimi“ (278). To
„4“ jest czysto :osyjskie Mówi zgod-
nie z polszczyzną „hetych“ i „hety-

„Wsiech“ (180), „usio rowno“
(277). Mowa białoruska zmienia
dźwięk „w' krótkie, spółgłoskowe
„u” („usiech i usio rouno'),kióre jest
dla niej wysoce charakterystyczne.
„Małczi” (222), „zdurież* (179), Po
białorusku mówi się ,„mauczy” i „zdu
reu', gdyż spółsłoska „ł'* wymawia
się jak krótkie u', a dźwięk „czi* i
„re” jest bezwzględnie obcy ducho-

wi i łonetyce tej mowy, a właściwy
rosyjskiej,

„Jej Bogu“ (107) jest czysto ro-
syjskie, Podejrzewać to musi sama
autorka skoro за str. 279 pisze już
„Boh”. Zresztą naprawdę po biało-

rusku mówi się: „Dalbch*.
„Osudził”, .proklał* (279). Po-

wiedzieć trzeba „osudziw' z krót-
kiem „u*” i „proklau“,'inaczej będzie

to po rosyjsku.  Przebłyski tej ko-
nieczności zdradza autorką na str.
286, gdzie, wbrew poprzedniemu mó
wi „naszeptau“. Tembardziej obcią-
żającem jest lekceważenie tego cha-

 

Wybory samorządowe,
Wybory do zarządów miejskich

wileń-
kiego, Ł j. w miastach: Dokszy-

Moło-
| Gecznie, Radoszkowicach, Rakowie,
j Podbro-

Święcianach, Nowoświęcianach
: Nowych Trokach odbędą się we

będzie po trzech ławników,
Nadmienić należy, że wybory do

zarządów w Wilejce i Nowowilejce
już się odbyły i wybory przez wła-
sciwe władze zostały zatwierdzone.

Wybory do rad powiatowych od-
będą się w ciągu miesiąca paździer-
rika r. b. Odmośny regulamin wy-
borczy ukazał się w nr. 747ym Dzien-
nika Ustaw z dn. 22 b. m.

niewydzielonych zgodnie z ustawą

ików wznowione.
W, końcu m. września licytacje będą
ponownie wstrzymane wobec rolni-
ków w związku z nastaniem jesien-
nego okresu zasiewów.

Aresztowanie na granicy hadlarza żywym
towarem.

zagranicznej i fałszywy paszport.
| Bukszan poszukiwany jest za
| wywiezienie kilku młodych dziew-
|cząt zagranicę i wydanie ich na
pastwę nierządu.

B. Bukszan w ciągu trzech lat
przebywał w Ameryce i Brazylji,
w roku zaś 1933 przybył z powro-
iem do Polski i rozpoczął tą swą
iańbiącą działalność.

ie z Litwy.
"rzekomo wskutek uprawiania szko*
„dliwej dziaialnošci wobec ustroju
| litewskiego.

— Qszukańcze ogłoszenie o
szaradach z nagrodami. W pis-
mach wileńskich przed paru tygo-

, dniami ukazało się ogłoszenie z
,szóradą. Nadawcy ogłoszenia z Kra-
|kowa za rozwiązanie szarady obie-
|cywal: cenne premje i t. p. Z Wil-
| na wysłało kilkadziesiąt osób roz-
„wiązania z żądaniem premji, lecz
,zamiest premji oirzymali listowne
| zawiadomieni», że należy opłacić
porta w wysokości 40 gr. Po wy-
słaniu porta również nie otrzymaii
zapowiedzianych premji, wobec cze-
go powiadomiono  polieję, która
ustaliła, iż jakaś szajka oszustów w
ten sposób oszukuje naiwnych,
przyczem podaje fikcyjne konto
P. K. O. jednego z banków kra-
kowskich.

— Ostrożnie kupcy! Ze sklepu
Solomona Borowika (Niemiecka 24)
skradziono 12 skórek  fokowych.
Ustalono, że kradiieży dokonali
Naftol i Chana Fryzer, których a-
resztowano, a skradzione skórki
odebrano i zwrócono poszkodowa-
memu. Ci sami warszawscy szopen-
feldziarze skradli materjały sukien-
|ne ze sklepu Abrama Żuka (Nie-
| miecka 20).

NL BEST INS,DSA STS

DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszen'a afisze
okólniki plakaty, bilety wizytowa

Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-34,

. Poza rusycyzmami rażą w djalo*
gach błędnie przypadkowane zaimki,
Autorka zdaje się nie znać trzeciego
przypadku (dativus) i stale miesza go
z czwartym (accustivus), pisząc
„Ciabie“ i „mianie“ tam, gdzie być

powinno „tabie“ i „mnie“ (87, 110,

232, 187, 156, 179, 306). Žaden naj-
ciemniejszy chłop tak nie powie i
nie dlatego, by znał gramatykę, tyl-
iko dlatego, że tego błędu nie potrafi
popełnić, Wystarczy jeden dzień spę
dzić w zagrodzie chłopskiej, by sto
razy posłyszeć okrzyki „kab ciabie!'*
(żeby cię- accustativus) i „ja tabie
dam!“ (ja ci dam — dativus).

Poprzestając na wyliczaniu tych
ważniejszych biędów djalogu biato-
ruskiego, nadajęcych mu niemiły cha
rakter rosyjski, nie od rzeczy może
będzie przelotnie zauważyć skłon-
ność do popełniania rusycyzmów i w
czysto polskim tekście opisowym,
gdzie autorka przemawia od siebie.
Nie wydają mi się polskiemi takie
wyrazy jak „nachłynęła” (314), -„na-
śmiechał się“ (223),  „szmygnął”*
(223), „nieposieda' (222), „baba... w

soku* (176). Ale to już są drobnostki
wobec poprzednio wytkniętych licz*
nych wypaczeń fonetyki bialoru-
skiej. Rażą one i przeszkadzają w
czytaniu tej dziwnej powieści, w któ
rej przyroda ; l:rajobraz są rodzime
i swojskie a mowa ludu — niepraw-
dziwa i z warszawska książkowa.

Dziwną zaś nazywam powieść p.
Dobaczewskiej dlatego. że kobieta
przedstawia w niej z epizodyczną ob-
,jektywńością ocburzająco bezkarną
 

ne. Dzisiaj, — a akcja , Żołądzia” to- powieści p. Dobaczewskiej, zwrócić
czy się w dzisiejszych czasach pol: uwagę ogółu na konieczność facho-
skich —starszy chłop inówi czystym' wego ustosunkcwania się krytyczne”
djalektem własnym, a młodszy — ten! go do regjonalizmu formy _powieś-
mógłby się chyba polonizować, nie ciowej i tępienia jej niedopuszczal-
ruszczyć, Nie chodziłoby tu zresztą | nych błędów. '

rakterystycznego džwieku. „Pogula- krzywdę kobiecą, a obywatelka o
jem' (334). To iest po rosyjsku, Po zdeklarowanym kierunku  politycz-
białorusku byłoby „pahulajem”. „Bie nym—opisuje bez cienia ironji trium-
ri“ ich“ (335), „hroszi“, „nie uczi“ ialny pochód sprytnej a nędznej
(tamże), Wszystkie te ostre „i“ kof- przecietnošci męskiej, depczącej naj
cowe są specyf'cznie rosyjskie, Bia- prostsze zasady uczciwości i tym o*
łoruszczyzna wspólnie z polszczyzną brazem oddaje wątpliwą przysługę
zna tu tylko łagodne końcowe „y“ tak popieranym z wysoka formacjom

; (biary, hroszy, uczy), pół-wojskowym w Polsce.
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Przed meczem artyści — OraSa.

Niedzielny mecz piłkarski, roze- Detkowski,

5 Р
grany między artystami teatrów wi-
ieńskich a prasą, należeć będzie nie-
wątpliwie do jednych z najgłośniej
czych sensacyj towarzysko”sporto-
wych Wilna.

Sam pomysł meczu jest niewąt-
pliwie oryginalny. Z jednej strony
przyczyni się on do propagandy
sportu w jaknajszerszem tego słowa
znaczeniu, a z drugiej strony ma za”
lety społeczne, gdyż dochód z meczu
przeznaczony jest na powodzian.

Oczywiście, że nie będzie to
mecz w pełni tego słowa znaczeniu,
bo trudno wymagać tak od artystów.
jak też od dziennikarzy, by grali le-
piej od „zawodowych“ piłkarzy, któ-
rzy lkoncentują przez cały okrągły
sezon.

Z niecierpliwością jest wyczeki-
wany dzień zawodów. Publiczność
na meczu będzie niewątpliwie ba-
wić się wyśmienicie. Dodać trzeba,
ze prócz emocji gry w piłkę nożną
odbywać się będzie koncert orkie-
stry wojskowej o specjalnie dobra-
nym repertuarze szlagierów.

Wczoraj kierownictwo zawodów
ułożyło listę dziennikarzy, którzy
brani są pod uwagę przy ostatecz-
nem ułożeniu reprezentacji.

Do drużyny tej zakwalifikowali
się: B, Mackiewicz, Laudyn Włady-
sław, J. Mackiewicz, Świaniewicz,
Judelewicz, Wiguszyn, Stryłowski,
Preiss, Lachowicz, Woźnicki, Ma-
śliński, Kownacki, Kodź, Nieciecki,
Łebkowski, Lewin i Kiszkis,

Wszyscy dziennikarze wyżej po-
dani proszeni są o konieczne przy”
bycie na stadjon już na godz. 10
rano w niedzielę, by przeprowadzić
ostatnie przygotowania techniczne,
jalk uzgodnienie okrzyku powitania
it. d. EFH

Drużyna reperezentacyjna prasy
będzie miała trudne zadanie, gdyż
wespół artystów posiada kilku pierw-
szorzędnych sportowców, którzy
dość niedawno jeszcze grali w pi-
łeczkę.

Podajemy więc jeszcze raz kan-  dydatów zespołu artystów  pp.:
Szczawiński,  Wyrwicz, Węgrzyn,

 

 

®
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towej.

Od dziś po
 

Walka o prawo do miłości.

KR T
Kubiūski, Brusikiewicz,

Szpiganowicz, Łodziński, Budzyński,

Martyka, Scibor, Fuchniarz, Kaleń-

ski i może jeszcze kilku.

Na autach sędziować wyraziły

wczoraj swoją łaskawą zgodę pp.

Wyrwiczowa i Halmirska. Dziś

mają być proszone panie z teatru

ietniego.
W każdym bądź razie mecz bu-

dzi ogromne zaciekawienie.

Arbony na stadjon kursować

będą już od godz. 11,

Kierownictwo zawodów zastrze”

ga, że kanty wolnego wstępu ze

względu na celi meczu uwzględniane

nie będą.

Jutro podamy dalsze szczegóły

jej iście rewelacyjnie zapowiadają-

cej się imprezy towarzysko-spor-

 

Drugi etap biegu kolarskiego |
Berlin — Warszawa. |

POZNAŃ (Pat). We czwartek!

odbył się drugi etap biegu kolar-

skiego Berlin Warszawa na odcin*

ku Piła—Poznań długości 103 km.

Już od godz. 16-ej na stadjonie miej-
skim w Poznaniu zaczęły się gro”
madzić tłumy publiczności. O 17-ej
przyjechali sariochodami kierowni-
cy wyścigu oraz dziennikarze połscy
i niemieccy, O godz. 18,20 wpadli na
stadjon niemal równocześnie Niem-
cy Schellen i Hauswald. Schellen
miał czas 3 godz. 21 min. 30 sek.
a Hauswald o 0,2 sek. gorszy. Na-
stępnie na metę wpadła cała grupa
zawodników, z których na trzeciem
miejscu sklasyfikowano Kiełbasę w
czasie 3:22:24,8. Wszyscy zawodni-
cy z tej grupy w liczbie 8 uzyskali
ten czas. W. grupie tej znajduje się
7 Niemców i jeden Polak Więcek.
przegrywając drugiego 0:6, poczem
mecz przerwano z powodu zapada”
jącej ciemności.

Zawody o mistrzostwo Polski
w tenisie,

WARSZAWA (Pat). We czwar-
tek w trzecim dniu międzynarodo-
wych mistrzostw tenisowych Polski
rozegrano takie spotkania: Tłoczyń-

ZH— —

 ski pokonał Pukka 6:1, 6:2, bo Pukk

  

Nad program: Atrakcja.

wszyscy

 

Nsjsłynniejsza”gwiazda ekranów całego Świata

JEAN HARLOW | CLARK GABLE w czarujacym filmie

PLATYNOWA BLONDYNKA

zrezygnował z dalszej walki z po-

wodu gorąca. Metaxa wyelimino-

wał Hiagosa 6:3, 6:2, 8:6, a następ”

mie po ciężkiej walce pokonał Alt-

schuelera 13:11, 1:6, 6:3, 6:2. Hebda

tatwo rozprawił się z Wojciechow-
skim 6:2, 6:1 i 6:1, a następnie bez

trudu pobił Herbsta 6:0, 6:1 i 6:0.

Staljos pokonał Jerzego Siolarowa
0:3, 6:2, 6:3, Artens niespodziewa-

nie łatwo zwyciężył Tariowskiego

6:4, 6:2, 6:4 (Varłowski przegrał z
powodu złej taktyki). Austrjaczka
Kraussówna pokonała Kremarównę.

Para Bratek—Tarłowski pokonała
parę Pukk—Nowiński, Para Staljos
—Jerzy Stolarow odniosła zwycię-
stwo nad parą Pohorylec—Altschue-

ler, poczem ta sama para pokonała
garę Herbst—Liebling, Dalej para
Hliebda—Wittman zwyciężyła parę
Wojciechowski — Małcużyński 6:0,
6:0, 6:0.

Noemmik—Pukk rozegrała dwa se-
ty z parą Lilpopówna—Popławski,

wygrywając pierwszego seta 6:4 i

Zwycięstwa Kusocińskiego
w Finlandji.

RYGA (Pat). Wczoraj w Helsin-
kach odbyły się międzynarodowe
zawody lekkoatletyczne, w, których
wziął udział Kusociński. Zawody
zgromadziły kilkanaście tysięcy wi-
dzów. Gwoździem programu był
bieg na 3000 m. W tym biegu uczest-
niczyła najlepsza klasa dystansów"
ców.
kiem Polaka był słynny biegacz
fiński Virtanen, który prowadził w
5 1 6-em okrążeniu, Do piątego
okrążenia bieg prowadził Polak.

WI finiszu wywiązała się bardzo
ostra walka, z której zwycięzcą
wyszedł Kusociński, uzyskując czas
$:23,5. Na drugiem miejscu przy-
szedł Virtanen w czasie 8:23,7.
Czas Kusocińskiego jest gorszy. od
rekordu światowego o 11/2 sekundy.
RYGA (Pat. Jak donosi kores-

pondent PAT-icznej, Kusociūski pra-
śnie startować w piątek w Abo,
gdzie chce pobić rekord światowy
na dystansie 3000 km. W sprawie
tej zawodnik polski zwrócił się o
pozwolenie do PZLA.

Rewanż Walasiewiczówny
z Niemką Krauss.

W nadchodzącą niedzielę Wala-
siewiczówna startuje na międzyna-

© FZ     

 

UI RODZICE i DZIECI!
NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ.

WSZYSCY ra film dla WSZYSTKICH!

„BAROÓUD” gigantyczne arcydzieło. Nad program:

Dziś egzotyczny film wschodni

Najlepsze dodatki dźwiękowe.
Ceny od 25 gr.

 

Dziś. Wielki supperszlagier.
MOZŻUCHIN | najpiękniejsza rosjenka TANIA FEDOR w wspa lałym i olśniewającym wschod-
nim przepychemTEATR

KINO- REUJA
filmie TYSIĄCip. ts

Na scenie: „4 ch z Legji* wodewil muzyczny Belskiego. 2) Zosia Tokarska pieśni:rka sten
Warszawskich w swoim reperiużrze (l sry występ) 3)
Trio Grey I Łukaszewicz.

 

NA SEZON SZKOLNY
Zeszyty $Z NORMAL IZOWAJNE

Tornistry, teki, oraz przybory szkolne i biurowe.

Dla sklepików szkolnych i biur rabat.

W BORKOWSKI,
Ceny niskie.

Wilno, Mickiewicza 5.

 

MIGNON G. EBERHART

Biala Pap
(P.zekład autoryzowany z angielskiego).

Nie poprzestając na dotychczaso
tak licznemi strażami, że poczuliśmy

 

I zwykłe. $
Dy

Tel. 372. —2

 

J = z оа)

uga.
wych posterunkach, obsadził hotel
się de facto więźniami, Mundury

Genialny aktor rosyjski,

4) Egzamin arcywezscła komedja w | akele. 5) Wańka Wstańka
operetka w 1 akcie. — Zespół muz. I. Bo kum.

 

!
Czartoiyskiego komunikuje, že termin skla-
dania ofert na dostawę węgla upływa dn.
27 sierpnia r. b.,
było podane w pismach z dn. 23 b. m.

 

fenomenalny król ekranu IWAN

DRUGA NOC
W Szkole Pant mima obyczajowa.

prostowanie.
rekcja Gimnazjum im. ks. A.J

 

a nie 27 września, jak  
 

ogromnem znużeniu. W wielkiej

było zupełnie ciemno,
Nikogo.

Uniosiem wieka,
L.. Schowalem rewolwer do k

Wreszcie para mieszana |

DZIENNIK MiuENBMA
 

rodowych zawodach w Amsterdamie,
W. trzy dni później, 29 bm., roze-|

grać się ma w Berlinie rewanż Wa-
lasiewiczówna — Krauss w ramach'
„zawodów międzynarodowych. Niem-|
cy na zawody te zaprosili również
Wajsównę.

Wyjazd Wialasiewiczówny do Ja-

‚ Miasteczko Choroszcza przeżyło
onegdaj piękną uroczystość kato-

ZR ; licką. Odbyło się uroczyste poświę*

ponji nie jest dotąd PEWnY: W Ta" cenie nowozbudowanej sali pa-

zie zgody naszej zawodniczki — rafjalnej, wzniesionej z inicjatywy
wyjazd. ten nastąpilby „W dniu 1 miejscowego proboszcza ks. Fran-

września b. r. z Marsylji, razem Z cjszką Pieściuka przez młodzież z
drużyną japońską, która powraca Katolickich St. Młodzieży (S.M.P.).
do ojczyzny po igrzyskach londyń- Aktu poświęcenia dokonał ks.
skich. Podróż okrętem do Japonji kan. Abramowicz z Białegostoku
trwałaby dni 40, licznie zebranej ludności

Walasiewiczówna nie jest dotąd
zdecydowana.
Walasiewiczówna kończy szkołę й
średnią i spodziewa -się dostać ma-' WI dniach od 12 do 18 sierpnia
turę, Wyjazd do Japonji znacznie na terenie Wileńszczyzny zanoto-

opóźniłby jej powrót do Amerykii wano następujące wypadki zacho-
mógłby zaszkodzić wpracy szkolnej. rowań:

+ Duru brzusznego 14 wypadków
Zapowiedź nowego rekordu świata, (1 śmiertelny), 4 — duru plamistego,

| wobec

Prasa niemiccka przepowiada, że
znany dziesięcioboista i rekordzista

rar w dziesięcioboju lekko-atle-, wędruje doWilna.

tycznym, Niemiec Sievert, ustanowi Onegdaj w godzinach rannych

w tej konkurencji nowy rekord świa” przeszedł przez Grodno bosy piel-

towy na mistrzostwach Europy w grzym z krzyżem drewnianym na

Turynie. | plecach, - Pielgrzym ten odbywa

Sievert znajduje się obecnie w.pielgrzymkę do Wilna do Ostrej

szczytowej formie. Niemcy liczą, że, Bramy, s

w Turynie Sievert uzyska wyni:
następujące: 100 m. — 10,9 s., wdal

Bosy pielgrzym z krzyżem

Rzbunek w synagodze. — 750 cmt, . kula — 15.70 mtr,, GRODNO (Pat). Do synagogi w

Z KRAJU.
iUroczystości w Choroszczy.

 

Najgroźniejszym przeciwni:|wzwyż — 185 cmt., 400 m. — 50,6
sek, 110 m. płotki — 15,4 sek,
dysk — 48,50 mtr., oszczep — 61

1atr,, tyczka — 380 cmt, 1500 mtr.
— 4:50 sek.

Lekkoatleci Poznania
nie chcą walczyć z Kusocińskim

W dniu 2 września odbyć się ra
w Warszawie międzymiastowe soo

"kanie lekkoatletyczne Poznań ---
! Warszawa.

Lekkoatleci poznańscy swój wy:
jazd do Warszawy uzależniają jako-

Krynkach weszli 3-ej nieznajomi
osobnicy i napadli na śpiącą tam ży”
dówkę Zusman Chaję, lat 60 i zra-
bowali jej torebkę z gotówką 650 zł.
Pod zarzutem udziału w rabunku
zatrzymany został mięszkaniec Kry-
nek niejaki Kuszniew Szepsel, lat 40.
Policja energicznie prowadzi docho-
dzenie w celu wykrycia pozostałych
sprawców.

13-ieinia podpalsczka.
POSTAWY.  Zenobja Miedziu-

kkówna, lat 13, ze wsi Wołożyno,

gm. postawskiej, usiłowała podpalić

 
by od startu Kusocińskiego w tych oborę swego pracodawcy Józefa
zawodach, a mianowicie — pozna”|Cjechanowicza. Ogień  stłumiono.
niacy nie będą startować o iie udział Śledztwo ustalijo, že Ciechanowicz
w zawodach weźmie mistrz olim=| groził Miedziukównie zwolnieniem

pijski. za brak posłuszeństwa, a wówczas

Stanowisko swe poznaniacy mo*| Miedziukówna z zemsty zamierzała

miejscowej i gości, przybyłych
bliższych i dalszych okolic. Dłuższi
przemówienie okolicznościowe wy
głosił p. Kazimierz Jędrychowski
Wilna. Również p. Jędrychowsi
wygłosił obszerny rełerat p. t. „O
ganizacje Alkcji Katolickiej w świ
tle nowych statutów”.

W. podniostym nastroju zakoń
aga tę piękną uroczystość.

 
|

|
Wr.b. w Ameryce. Stan chorób zakaźnych w Wileńszczyźnie.

13 — czerwonki, 19 — płonicy (
tem 1 śmiertelny), 5 — błonic
10 — odry, 3 — róży, 10 — krztu:
ca, 1 zakażenia połogowegi
(1 śmiertelny), 14 — gruźlicy (
śmiertelne), 37 — jaglicy, 1 —gryp

    

 

a

Najskuteczniej walk
z żebractwem można prow.

1 dzić za pomocą bonów
Įatmužniczych „Caritasu“.

08665868460960

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Walut

Belgja 124,10—124,41—123,79, Berlin 207,2
—208,20—206,20. Gdańsk  173,10—173,5.
172,67.  Holandja 358,35 — 359,25— 357,4

| Kopenhaga 118,50—119,10—117,90. Lond
|20,52—26,65—26,39. Kabel 5,207/+—5,237/
5 177/s Paryż 34,89—34,98—34,10. Szwaj
carja 172,64—173,07—172,21, Włochy 45,
—45,54—45,30.

Akcje: Bank Polski 86,50--86,75. Ci
kier 21. Lillpop 3,75. Starachowice 10,5
Tendencja mocniejsza.
WARSZAWA (Pat). Marka nie

miecka, której kurs przed paru dnia
mil uległ załamaniu, dziś zniżkował:
w dalszym ciągu. Na giełdzie wa:
szawskiej w porównaniu z wczoraj
szem notowaniem dewiza berlińs
spadła z 209.00 do 207.20, w Zur
chu ze 121 do 120.30, w Paryżu
6.02 do 5,97, Natomiast na giełdzi
londyńskiej kurs minimalnie się po
prawił z 12.761/2 do 12.76,

Funt szterlingów, który wezor:
niespodziewanie poważnie obniż

 

policyjne roiły się po podwórzu, korytarzach i ubikacjach gospodar”
czych, gdzie kucharz raczył je trunkami tak obficie, że gdyby wśród
podchmielonej kompanji stanął morderca, mówiąc wgłos, że jest tym,
którego szukają, zaproszonoby go prawdopodobnie do towarzystwa, Nic
dziwnego, że w tych warunkach policja nie wywiązała się całkowicie
z roli ani obrońców, ani stróżów. Nim zaś przybyli detektywi z Paryża,
straszna sprawa skończyła się zarówno gwałtownie jak niespodziewanie.

Z perspektywy wspomnień czas, który upłynął między śmiercią pa-
stora i likwidacją sprawy, wydaje się długi.

W rzeczywistości ostatnie wypadki rozegrały się dla nas tak szyb-
Ko i w tak groźnem napięciu, że wsz jstko, co nie dotyczyło naszego bez-
pieczeństwa, przestało dla nas istnieć,

Atmosfera salonu stałą się nie do wytrzymania. Cisza dławiła.
Stęchlizna nie pozwalała oddychać. Zimno przejmowało do kości. Cie-
nie po kątach... Miało się nieodparte uczucie, że w powietrzu unosi się

śnąłem ostrożnie jedną ręką wgłąb.
— (o..? — wykrztusiła Sue.
Zamknąłem wieko.
A więc to była trumna.

Nie 1uszyła się z miejsca,
Pomyślaiem, że zimna masa,

nie mogła wydać tego przeciągłego
dawno ją opuściło.
PNE Eu EE

    

   sz Ag

  

— Proszę pani, wychodzimy, Niech pani wychodzi.

157711онено —
a a ы Žas GG x ан a Audio BA

Śmierć pastora doprowadziła sprawę 'do punktu kulminacyjnego i
do ostatecznego rozstrzygnięcia, Gdyż okazało się, że tak przypomina-

tywują niesportowem zachowaniem
Kusocińskiego ma niedawnych mi-
Paczków Polski w Poznaniu,

NZ
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i futrzarskie!

ważne zniżki cen biletów wstępu

podpalić jego zabudowania,  Mie-
dziukównę oddano pod nadzór ro:
dzicom, *

się, dziś utrzymał się mniej więc
na poziomie wczorajszym.

Wahania dolara były minimalne

Pi

 

 

pojedyńczych
i grupowych.
BETAREZORGBARJSEDNE
 

PODRĘCZNIKI szkolne nowe i używane  
   

 

 

 

dla KEG D.WAKERA ln. 1 wyższych do nabyc'a RUrsy Maturalne

W MIĘGAII D. Wilno, ММа (1—Tel. (3-36.
LAU zeszłoroczne pedręczniki przyjmują się w zamianę na im. Stefana Żeromskiego

podręczniki, wprowadzone w bieżącym szk roku. UL. MICKIEWICZA 18
Na używane książki udzielamy rabatu da 50 %, System półroczny. —Niezamożnym zniżki—Kupujemy wszel*ie używana sod'eczniki | płacimy najwyższą cenę.— Zapisy od 9-13 I 16—18 codziennie, — Zajęcia

к, й 1050 —1 о rozpocżrą się | września. S —|o

=—=————; Kugno я
I # = Zoložony w r. 1094 ——0009

NADEA SKORE TSadi zakład Przyrodoleczniczy
ER Zi Sil SS BE TagNST D-ra TARNAWSKIEGO

POWI OREPETYTOB, | w Kosowie k-Kołomyji (Huculszczyzna)
były nauczyciel gimna-
zjałny z dyplomem uni-
wersyteckim, szuka po-
koju za pomoc w nauce,

 

mika Wileńskiego" - dla R P.K.U. a M. Drzewińskiego, Wi- DV platesn yczattowCJ jyczattowych = ceny niższe.

magistra A. Z. 1047—0 Stejanowiczaun,gie, eńska 35 (wejście od pl. 21937—1 o
| 546 Orzeszkowej.  1024—4| | Mieszkania >

MŁODA, RODZAo, i „lPokoje || |_Re |
INTELIGENTNA, |, RPASERRORRCOAEONEK

z miłem usposobicniem | 2 į BUDOWLANA MIESZKANIE = Wszelkie  ogloszenia
panieka, poszukuje po-| ———————| 2226 m* w  Tupacisz- . DO WYNAJĘCIA|| do „Dziennika Wileń.
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ciszy zabrzmiało
Zerwałem

W. tym kącie

ieszeni. Uniósłszy wyżej wieka, się-

stłoczona pod wiekiem fortepianu,
ciężkiego westchnienia, bo życie

ГОЛГО
książkę wojskową wy-

bardzo wyraźnie .
Oczy nasze zwarły się w błyskawicznem spojrzeniu.

się. Ona również. Zadne z nas nie powiedziało słowa.
Poszediem do tortepianu z rewolwerem w ręku.

 

 

otwarty do 1-go listopada.
Cierpienia chroniczne, przemiany metarji,
trawienie, nerwowe I t p. — Szksla higjeny

dla słabych i ozdrowieńców.
Południe Polski. Ciepła jesień.

 OBUOIE
ładnie, mocno i niedrogo
reperuje się w pracowni

 

 sapcma;->azamam|| Gubarska_1,_tel.82.
, Naturalnie śwałtowna śmierć pastota obróciła wniwecz moje po”

dejrzenia względem niego. Podług mnie wszystko wskazywało oskarży”
cielsko na niego. Ale teraz on sam padł ofiarą morderczego planowego
szału, w którym trucizna grała rolę odparowywania ciosów,

Pierwszy padł ofiarą nieznajomy, rozpoznany dopiero po dłuższych
uochodzeniach. Drugi — kelner. To drugie zabójstwo było samo w: sobie
wstrząsające, ale ostatecznie biedny Marcel był w oczach świata maleń-
Ikim pionkiem, Jego uznano słusznie za dalszy ciąg pierwszej zbrodni,

Ale zamordowanie pastora, to już była inna sprawa — choćby się
nawet okazało, że nie był prawdziwym pastorem. Bo po pierwsze w cią”
gu kilku dni zaszło już trzecie sensacyjne morderstwo, podniecające i dla

publiczności i dla policji. A po drugie morderca czuł się tak bezpieczny
w swejniewykrytej identyczności, że poważył się na nową zbrodnię pod
=" poem Ra: sa,

ego wszystkiego ywał nieodparty wniosek, że djabelska sił
fermentująca w zakamarka ! Bi j я
я;ісіа. ch starego hotelu, nie dokonała jeszcze.

Jezeli pierwszy mord dostarczył niewielu i opisię tylko na mojem zeznaniu, to įeinapozostał zn EJdzieliśmy, że pastora otruto i że śmierć nastąpiła przed siedmiu —osiemnastu godzinami i nic więcej. :
Policja zwróciła się o pomoc do dalekiego Paryża. Lorn przebąki”

niebezpieczna groza. Instynkt kazał mi zabierać Sue z tej upiornej nory
bez straty czasu,

Ale w krótkim momencie naszego milczenia zaszło coś niesłycha-
nego

Ktoś westchnął ciężko, gdzieś blisko nas.

iący trumnę fortepian krył w swem wnętrzu jego ciało w czarnym surdu-
cie, Zginął od trucizny. Komisarz, mądrzejszy o poprzednie doświadcze-
nia, zakomunikował nam, że i tym razem zbrodniarz uciekł się do nikoty-
ny, Na prawem ramieniu ofiary znaleziono ślad ukłucia, Lorn był zda-
ada, narówni z policją, że zadano ją szybko i zręcznie zapomocą igły,

poprzednio komisarza do samowys
ważył w: nim nad zarozumiałością i
politycznym i skłonił do kapitulacji
naciskiem opinji publicznej,

wał, że w mieście zwalczały się głucho partje polityczne, co skłoniło
tarczalności. Ale trzeci mord prze-
chęcią ,Zaimponowania przeciwnikom.
„ Może zresztą ustąpił tylko przed

Było to przeciągłe westchnienie, świadczące o trudnym oddechu i

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

 
" DrukarniaA.Zwierzyńskieg „Mi

Był to preparat działający poprostu
żyć zawołać o pomoc.  momentalnie, Pastor nie mógł zdą-

— (d. c. n.)
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