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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.

   
  Wileński" hodzi

 

Od Admi
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"

szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-
ma z dniem 1 września 1934 r.

EEEE BEŻ ESEE

Obniżenie podatku konsumpcyjnego od nafty.

 

   

 

WARSZAWA (Pat). 24 bm. od-
było się pod przewodnictwem mini-
stra skarbu Zawadzkiego posiedze-
nie komitetu ekonomicznego, na
którem rozpatrywano sprawy bie-

żące. M, im. zdecydowano obniżkę
podatku konsumcyjnego od nafty w
związku z projektowaną obniżką za-

nistracji.
  
  

  

 

będziemy zmu-

no udzielić pomocy siewnej dla ma-
jej własności rolnej wojew. nowo-
gródzkiego z powodu klęski grado-
bicia w tem województwie. Posta-
nowiono również przeciwdziałać
spadkowi cen siemienia lnianego
przez zakup pewnej ilości tego sie-
mienia.

sadniczych cen nafty.  Postanowio-|

Rozruchy antyżydowskie na Litwie:
KOWNO Pat. — Z miejscowości

Kurszany donoszą, że ubiegłej nocy
grupa młodzieży litewskiej powybi-
jała kamieniami szyby w siedzibie
organizacji sjenistycznej. Miejscowe
władze były bezsilne i musiały za-
żądać pomoc policji z Szawlį, odle- |

  

głych o 20 km.
W następstwie tego incydentu

litewski minister spraw wewnę-
trznych wydał rozporządzenie, aby
przeciwko mącącym spokój występo
wać jak najsurowiej.

Manewry lotnicze we Francji.
PARYŻ. Pat, W dn. 28 i 31-b.m.

odbędą się manewry lotnicze, któ-
ych celem jest zdanie sobie spra-
wy z tego, jakie środki obrony mo-
znaby przedsięwziąć w razie nagłe-
go ataku lotniczego na Paryż. W

ćwiczeniach weźmie udział 9 eskadr.
Będzie zastosoweny nowy sprzęt lo-
tniczy a szczególnie wielkie 5зто-
loty bombowe i aparaty służące do
transportu wojsk.

Separatyzm miast baskijskich.
MADRYT. (Pat). Konflikt pomię-

dzy rządem madryckim a miastami
baskijskiemi oraz jego konsekwen-
cje polityczne i socjalne w dalszym
ciągu zajmuje przedewszystkiem u-
wagę opinji publicznej. W dniu dzi-
siejszym naczelny dyrektor służby
bezpieczeństwa udać się ma do
Bilbao celem przedsięwzięcia wszel
kich środków mających na celu
niedopuszczenie do odbycia zebra
nia wyznaczonego na niedzielę. Jzk
donoszą z San Sebastianu, odbyło
się w Vergara poufne posiedzenie
yomitetów wykonawczych delega-

—

SOWIETY
WASZYNGTON, (Pat). Rząd so-

wiecki stara się obecnie wyraźnie
wyrównać różnice poglądów ze Sta-
nami Zjednoczonemi w sprawie dłu-

 

tów trzech prowincyj baskijskich
oraz przedstawicieli komitetu mię-
dzyprowincjonalnego, na którem о-
mówiono sytuację wytworzoną przez
zaprowadzenie sankcyj ze streny
rządu w stosunku do burmistrzów i
radnych miejskich miast baskijskich,
którzy zaangażowali się w akcji se-
paratystycznej. Na zebraniu tem
uchwalono, że, o ileby rząd zawiesił
rady miejskie i zastosował zarządy
komisarskie, większość radnych
miejskich we wszystkich trzech pro-
wincjach baskijskich złoży na tych
miast swe mandaty.

IU. S. A.
$ów przedwojennych, tak aby osta-
tecznie mośła być załatwiona spra-
wa przyznania kredytów  Związko”
wi Sowieckiemu.

CHCĄ PŁACIĆ DŁUGI WOBEC STANÓW
ZJEDNOCZONYCH.

WASZYNGTON Pat. Fmbasador
sowiecki odwiedził dziś sekretarza
stanu Hulla i wręczył mu kontrpro-
pozycję sowiecką w sprawie uregu-
lowania długów rosyjskich wynoszą-
cych 500,000,000 dolarów. Po wizy-

cie tej oświadczono w departamen-
cie stanu, że rokowania w sprawie
dlugów nie przyniosą pomyślnego
wyniku i nie można być optymistą
co do przyszłego porozumienia.

I FOTEL ELEKTRYCZNY ZAWGÓDZI.
ELNOWY JORK. (Pat) Podczas
egzekucji murzyna na krześle elek-
trycznem aparat uległ zepsuciu i
zaszła konieczność puszczenia prądu
po raz drugi, lecz okazało się, że
delikwent żyje. Dopiero po napra-

Skutki katastro
MUKDEN (Pat).

padku kolejowego
W czasie wy”
pod  Imianpo

 

Wiadomości
telegraficzne

** MW, Eberswald pod Berlinem
wybuchł ub. nocy groźny pożar w
miejscowej elektrowni. Pożar był
tem groźniejszy, że eksplodowało
przytem kilka zbiorników z olejem.
Szkody materjalne według pierw:|
szych obliczeń sięgają pół miljoną:
marek. W czasie akcji ratunkowej

|jeden strażnik został silnie po”,
parzony.

wie puszczono prąd po raz trzeci,
który tym razem był śmiertelny.
Incydent ten opóźnił egzekucję
drugiego skazanego przeszło o go-
dzinę.

fy pod Imianpo.
zginęło 21 osób a 53 osoby odniosły
ciężkie obrażenia.

** Kanclerz austrjacki Schusch-
nigg przybył z Nicei do Ventimig-
le, poczem udał się samochodem w
dalszą drogę do Wiednia.

** W Butler (stan Pensylwanja)
trzech uzbrojonych bandytów, za-
trzymawszy
zrabowało 50,000 dolarów.

** Stolica Republiki Guatemale
nawiedzona zostaia silnem trzesie-
niem ziemi. Narazie bliższych szcze*

gółów 0 wyrządzonych szkodach

codziennie.

samochód pocztowy, |

\

 

Pod dobrą opieką.
MONACHJUM (Pat). Bawi tu

|od. kilku dni amerykański magnat
!prasowy Hearst. Hearst podejmo-
| wany był przez władze rządowe i
miejskie. Szczególną opieką otoczył

| gościa kierownik narodowo-socjali-
„stycznej prasy niemieckie; Hanf-
" staengl.

  

  

 

   
   

25 Sierpnia 1934 r.
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zagranicą 8 zł.

AZ

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,

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

 

DO SZKOŁY
w nowych tanich:
siowej podeszwie

Sprawa zamordowania Prince'a
znów odżyła.

PARYŻ (Pat). Ostatnie wyda-

zamordowania radcy Priince'a.

„Wreszcie. deputowany radykalny
rzenia na terenie międzynarodowym Piot zapowiedział wniesienie inter- 19 sierpnia Е ZE
usunęły w cień śledztwo w sprawie pelacji w sprawie sposobu prowa- Pytanie „Tak“ albo „Nie' byt pod

Zło- dzenia śledztwa. Wi związku z temi Tóżnorodnemi wpływami.
żenie raportu komisarza Guiilauma, taktami prasa zamieszcza obszerne nań przedewszystkiem strach,

wych (od 0,60 gr.) nabyiych

w SKŁADNICY

fartuszkach szkolnych (od 1 zł.) pantofelkach gimnastycznych na ło-
(od 1 zł.) kołnierzykach szkolnych (od 0,70) pończoszkach przędzo-

FRANCISZKA FRLICZKI
WILNO, ZAMKOWA 9

Wszystkie rodzaje przepisowych fartuszków I kołnierzyków szkolnych.

NASTROJE W NIEMCZECH.
(Korespondencja własna)

Berlin, w sierpniu.
Obywatel niemiecki, który dnia

odpowiedzieć miał na

Wpływał
Ww

dotyczącego przebiegu dochodzeń, artykuły. M. in. „Ami du Peuple” , Niemczechwogóle panuje atmosfera
znowu zwrociło uwagę prasy na tę domaga się opublikowania raportu strachu. Strach jest wielki, większy
sprawę.

nia przyczyniła się podróż syna za- miaga się tego socjalistyczny „Popu*;
mordowanego Rajmunda Prince'a do
Dijon, gdzie odbył dłuższą rozmowę krešla: związek, istniejący między nadprzyrodzone zdolności,
z sędzią śledczym, prowadzącym aterą Stawiskiego a śmiercią Prin: |SZCza wszechmocność,

_ laire",

i

Radykalny „L'Oeuvre'* pod-;

Do wzrostu zainteresowa*| komisarza Guillauma. Również do-, nawet niż usprawiedliwiałby bo rze-
czywisty teror i śwałt. Ludzie przy-
pisują  hitlerowskiemu režymowi

zwla-
Ci, ktėrzy-

śledztwo. Syn poddaje wwątpli- ce'a i domaga się powierzenia do- przynajmniej w myśli odważyli się
wość pewne wnioski komisarza chodzeń w tej sprawie komisji par- |Sprzeciwić reżymowi, zachowują się
Guillauma, zawarte w raporcie a/lamentarnej do wyświetlenia afery , tak niepewnie i podejrzanie, że odra
opublikowane przez „Le Matin”,

| BEZROBOCIE
Ostatni biuletyn statystyczny Li-

gi Narodów stwierdza następująca
liczbę bezrobotnych w Europie w
"dniu 31 maja 1934 roku: w Italji —
995 548 (w 1933 było 1,000,128) w
Austrii 375733 (w 1933 r.—391,844j,
w Belgji—182,561 (w 1933 r.—180,143)
w Czechosłowacji—273,418 (w 1933
r.—264,530) w Danji—95 690) w 1933
r.—100.547), w Eston)i—3530 (w 1933
r.—4858), w Finlandji—9042) w 1933
r—13,c82), we Francji—354,694 (w
1933 r. 307,725), w Niemczech

PRAGA. Pat. W  Nahodzie, na
poludnio-wschodzie Czech, wybuchł
dziś przed południem pożar w hi-
storycznym zamku książęt Schaum-
burg'Lippe. Ogień powstał w jed-

SPŁONĄŁ HISTORYCZNY ZAMEK.

 nym ze skrzydeł zamku, gdzie mie-
ścił się skład drzewa i węgla. Za-

Ko munikacja lotnicza
BERLIN. Pat.—Wedle wiadomoś-

ci otrzymanych z Moskwy ludowy
komisarjat komunikacji udzielił po-
zwolenia lotnikowi amerykańskiemu  Hutchlnsonowi na  zaprowadzenie  

Stawiskiego, į

W EUROPIE.
3,260,862 (w 1933 r.—5,038,640), w
Analji 1,813,550 (w 1933 r. —
2.128,610) w Łotwie — 10,142 (w r.
1933—10,377), w Holandji—169,560
(w r. 1933 — 163,112), w Polsce —
388,297 (w r. 1933 — 258,599), па
Węgrzech—52.575 (w r. 1933—65,794)
Ogółem liczba bezrobotnych zmniej-
szyła się w Italji, 'Austrji, Danji,
Estonii, Finlandji, Niemczech, Anglji
zwiększyła się zaś w Czechosłowa-
cji, Belgji, Francji, Holendji i w
Polsce. (Kap).  
mek w Nahodzie, zbudowany w
1270 r. ma niezwykle cenne zabyt-,
ki sztuki, bogate archiwum histo-.
ryczne i bibljotekę. Dzięki usilnej
akcji straży pożarnych i wojska zdo-
łano uratować archiwum, jednak 24
ludzi uległo zatruciu gazem.

Moskwa—NowyYorki
komunikacjilotniczej na linji Mosk wa-
Nowy Jork. Komunikacja na tej li-
nji ma być otwarta we wrześniu,
skoro tylko Hutchinson skończy
próby z nowym aparatem. |

zu zwracają na siebie uwagę. Strach
przed karą powoduje zupełne roz-
strojenie nerwowe tego, który znaj-
duje się pod śledztwem. Nie można
przeto liczyć ani na przyjaciół, ani

na samego siebie, bowiem psychoza
jest nieobliczalna. Zagranica nie do-
cenia tej psychozy w Niemczech.

Ale strachem nie można objaśnić
wszystkich tych  miljonów głosów,
jakie otrzymał Hitler w poprzednich
wyborach i niedzielnem referendum.
Obywatel niemiecki stał nietylko
przed pytaniem: albo „Tak“ albo
kryminał i obóz koncentracyjny, ale
zarazem przed pytaniem: jeżeli gło-
sowač będą' „nic“, co będzie potem?

Niemiec, politycznie myślący
wobec tego drugieśo pytania jest
bezradny. Chaosu ma już aż zanad-
to; z dawniejszych przywódców ро-
litycznych niema ani jednego, na któ
rym możnaby oprzeć swe nadzieje.

Kwestją restytucji Hohenzollernów
potrafili hitlerowcy nadzwyczaj
zręcznie operować, tak, że zaled-

wie kilku jednostkom wiadomo, do-
kąd Hitler zmierza. Dyktator nie u-
trzymuje się i nie upada sam przez
się, ale obala go lub utrzymuje wódz
iub ruch, który w szerokich masach
votrafi wzbudzić nadzieje i pozory
celowości,

 

Fitier po zwycięstwie.
RZYM (Pat). Prasa donosi z Ber-j datu. Uchwała w tej sprawie zapaść zależności i samodzielności organi-

lina, że kanclerz. Hitler gotów jest| miała na ostatniem posiedzeniu rady zacjom młodzieży i stowarzyszeniom
obecnie doprowadzić do szybkiego|gabinetowej. Przedewszystkiem mia- katolickim,

„zlikwidowania zatarg z Watyka- łyby być uwzględnione żądania Wa-, Te zmiany w polityce rządu Rze-
nem w sprawie wykonania konkor''tykanu w sprawie przyznania nie- szy wobec Stolicy Apostolskiej tłu-

|

BERLIN. (Pat). W Szczecinie za-
kończony został wielki proces'prze” |
ciwiko zorganizowianej grupie osób,|
która w latach 1928—1933 dókonaka |

Pozatem wśród oskarżonych  znaj-
aowali się oskarżeni o oszustwa
asekuracyjne. Sumy wypłacane ty-
tułem odszkodowania przez zakłady

  

Pioruny i burz
BERLIN (Pat). W, południowych

Niemczech przeszła w ciągu popo-
łudnia wczorajszego bardzo gwał-
towna burza. Miejscowość Baden-|
Baden nawiedzona została wczoraj|

* W. Rio de Janeiro doszło wczo*:
raj do poważnych zaburzeń, wywo-
łanych przez komunistów. Po od:|

byciu zebrania komunistycznego u-
czestnicy wiecu starli się z policją.|
Jest wielu zabitych i rannych. !

** Wczoraj r.a drodze z Ekainjos |
(prowadzącej do Paryża) samochód|
ciężarowy, wiozący 8 osób, zsunął|
się na zakręcie po oślizgłej od desz-|

czu szosie, spadł do rowu i rozbił|
się o drzewo. 4 osoby zostały zabi-! brak.
te i 4 cięžko ranne, i

| |Proces podpalaczy w Niemczech.

ma Pomorzu cały szereg podpaleń. |

 

ubezpieczeniowe sięgają 3 milj. ma-
rek. W 110 wypadkach udowodnio-
no oskarżonym bezpośredni bądź
pośredni udział w podpalaniu.
(Główny oskarżony niejaki Spoer-

ke skazany został na 15 lat ciężkie-

go więzieaia, pozostali oskarżeni
zostali ukarani karą ciężkiego wię-
zienia od 6 — 8 mięsięcy.

ednad Europą.
katastrofalną burzą, Przez uderze-
nie piorun: w jedno z zabudowań,
„w: którem schroniło się 4 robotni-

jków, został zabity na miejscu jeden
z nich, dwoch zaś zostało sparaliżo-

wanych. Podczas burzy, która nar

wiedziła również miejscowość Lud-
„wigsburg "w. Wirtemberfgji, , uderzył
piorun wi grupę ćwiczących na pla”
cu żołnierzy. Jeden
miost śmiertelne, drugi zas bardzo
ciężkie obrażenia, Donoszą również

ze Szwajcarji o gwałtownym orka-
nie, który szalał w górach Jura pod
Bernem. Na jeziorze Chiemsee w
"Bawarji szalał silny orkan, który

zaskoczył $rupę turystów na łód-
Ikach. Niektóre z łódek wywróciły

się, przyczem utopiły się trzy o-
soby.  

żołnierz od-|;

maczyć należy, zdaniem berlińskich
korespondentów prasy włoskiej, wy-
niikiem ostatniego plebiscytu, który
ujawnił silną opozycję wśród katoli-
ków, zwłaszcza w Nadrenji.

BERLIN (Pat). Wiczoraj w mini-
sterstwie spraw wewnętrznych Rze-
szy zaprzysiężono uroczyście urzęd-

ników państwowych *na wierność
wodzowi i kanclerzowi Rzeszy Adol-
fowi Hitlerowi.

iW zastępstwie min. spr. wewn.
Fricka sekretarz stanu Pfuntner wy-
głosił do zebranych urzędników
przemówienie zaznaczając m. in., że

obok partji narodoworsocjalistycznej
i siły zbrojnej urzędnicy niemieccy
stanowią trzeci filar w nowej budo*
wie państwa narodowo-socjalistycz-
nego.

BERLIN (Pat). Przywódca nie-
mieckiego irontu pracy dr. Lei wy-
stosował okólnik do podległych mu
organizacyj, w którym, wskazuje, że
miektóre jednostki usiłowały w
ostatnich czasach sabotować rozwój

i działalność niemieckiego frontu
pracy. Doktór Lei zaznacza, że zmu-
szony był pociągnąć do odpowie-
dzialności kilku urzędników oraz
złążyć ich z urzędów.

W! zakończeniu okólnika dr. Lei
przestrzega przed jakąkolwiek dzia-
łalnością sabotažową, podkreślając,
że z całą stanowczością przeciw-

stawi się próbom utrudniania rozwo*
ju niemieckiego frontu pracy.

MW Niemczech nie można powie*
dzieć: byliśmy przed Hitlerem, bę-
dziemy i po nim. Właśnie przeciw-
nie. Reżym Hitlera potrafił z całe-
60 państwa wytworzyć obraz, na któ

rym nie widzimy ani jednego jaśniej
szego punktu aż do nadejścia Hitle-
ra. We wszystkich wyborach przed-
hitlerowskich wielką rolę odgrywa-
ia legenda o „dolchsztosie“ i nie-
wolnictwie Niemiec. wobec zagrani-
cy. Hitler potrafił przekonać więk-
szość mas, że on jedyny jest w sta-
nie naprawić stan rzeczy wywołany
przez zdradę wojenną i jeden on wy-
prowadzi naród z niewolnictwa,

Wytworzona została nowa legen-
da, która swemi korzeniami mocno
kwi w psychologji powojennego spo
łeczeństwa niemieckiego. Legenda
ta jest: utrwalana przez duchową izo-
iację, |którą reżym Hitlera potrafił
doprowadzić do ostatecznych granic.
Pytałem szeregu obywateli niemiec
kich o ich zdanie co do sytuacji euro
pejskiej, - Odpowiadali mi szczerze
według własnych rzeczywistych
przekonań. Reżym hitlerowski i pro-
paganda prasowa tak przekręci-
ły zapatrywania niemieckiego oby-
waleta, że logicznem następstwem
jego uwag musiało byč „Tak“.
Ostrze wiadomości z zagranicy, któ-
re mogłyby naprowadzić obywateli
niemieckich na właściwe tory w ich
zapatrywaniach, propaganda hitle-
rowska wytępiła tem, że wiłoczyła
w obywateli przekonanie, że świat
żyje tylko tą myślą, jak zniszczyć
Niemcy; propaganda wmawia w. o-
bywateli niemieckich, że prasa za-
graniczna szerzy tylko kłamstwo o
Niemczech współczesnych. Niemiec-
ki obywatel, tak jak uprzednio oby”
watel sowiecki nie może czynić nic
innego, jak tylko / przytakiwać
wszystkiemu, co czyni reżym. Nie
mogło więc też być innej odpowie-
dzi, jak tylko „tak“.

Niedzielne wyniki każą przecież
wnioskować, że opozycja rośnie,
Trzeba uświadomić sobie, że opozy-
cja ta składa się z mężnych, samo-
dzielnie myślących jednostek i że
znalazło się takich jednostek około

5 miljonów. Jest to silne jądro, obie-
cujące uzdrowienie życia wewnętrz-
ro - politycznego. Z drugiej strony
jednak opozycja ta nie ma wyrobio-
nego zdania w kwestjach zagranicz-
io - politycznych. Swoje „Nie'* wy-
powiedziało nie z przyczyn, dla któ-
rych reżym dzisiejszy nie znajduje
uznania zagranicą. Jest to tylko o-
pozycja  wewnętrzno - polityczna,
stawiająca sobie za zadanie obale-
nie dzisiejszego reżymu i zaprowa”
dzenie normalnych stosunków.

Jeżeli chodzi o stosunki na sa-
mym Olimpie niemieckim, to przy-
puszczać należy, że nastąpi tam, tym

razem niekrwawa „czystka“. Hitler
stal się teraz zaležnym od nowych
kół, które nie są przyzwyczajone po-
magač platonicznie. Trzeba będzie
przedstawicieli tych kół mianować
Ina różne stanowiska, z których usu-
nięci muszą być boleśnie czy bezbo-
leśnie dotychczasowe t. zw. filary
1eżymu. Wiewnętrzne te zmiany atoli
nie będą miały większego znaczenia

politycznego.
Dla wzmagającej się opozycji naj

ważniejszem zadaniem będzie zna-
leść drogę do mas „aby masy te na-
leżycie urobić i zyskać nowych zwo-
ienników. Rosnące trudności apro-
wizacyjne wytworzą dalsze szeregi
niezadowolonych. Tegoroczna zima
będzie decydująca; będzie to zima
najkrytyczniejsza. Jeżeli uda się Hi-
tlerowi „przezimować” bez wybu-
chów niezadowolenia, to opozycja
rość będzie powoli a swój wzrost
wykaże znowu przy przyszłem ja- kiemś głosowaniu.
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Opinja publiczna Europy od dłuż

czego czasu zaabsorwowana nie-

zwykłemi wypadkami w  Austrjii

Niemczech, plebiscytem niemieckim,

paktem wschodnim, niepokejami na

Dalekim Wschodzie, serją niezwy-

kłych katastrof żywiołowych i nie-

szczęśliwych wypadków w całym

świecie, nadto zaś eksperymentami

Roosevelta w Ameryce i alerą Sta-

wiskiego we Francji — niewiele po”

święcała uwagi stosunkom: wew”

nętrznym Anglii, gdzie dzieją się

rzeczy godne uwagi.

Anglja ma — jak wiadomo — w

chwili obecnej rząd Mac Donalda,

socjalistyczny, oparty jednak nie o

socjalistów, lecz o koalicję strone

nietw w izbie Gmin. Ten rząd ko-

alicyjny znajdzie się w jes'eni w sy

tuacji trudnej, ponieważ na porzą”

dek dzienny sesji jesiennej parlamen

tu wejdzie sprawa reformy rządu w

Indjach.

Cztery lata upłyną wkrótce od

chwili otwarcia w Londynie Indyj-

skiej Konierencji Okrągłego Stołu,

przy którym w obecności Mahatmy

Gandhiego i przedstawicieli wszyst”

kich klas społecznych Indyj porusza

no problem refermy ustroju tego kra

ju. Ugrupowania nacjonaiistyczne,

skupione dookoła Kongresu indyj-

skiego, wysuwaiy program zupeinej

niezawisłości politycznej !ndyj, mo”

żnowładcy indyjscy, maharadżowie,

różni dostojnicy oddawna uszlachce-

ui i utyiniowani przez Anglików za”

aawalnia: się angielskim pzojektem |*

stopniowych i * powolnyc» reform.

Rząd MacDonaida wypracował „Bia

ią Księgę', zawierającą w zarysie

projekt reform ustrojowych w In:

djach. Projekt ten idzie po linji roz-

szerzenia samorządu indyjskiego, ale

aspiracyj narodowych lrdyj bynaj-

mniej nie zaspakaja.

Pomijając niechętne stanowisko

Indyj wobec „Białej księż: , zazna”

czyć należy, że w kwestjź inuyjskiej

panują wśród wyborców angielskich

rozbieżne opinje. lstnieją dwie Bry-

tanje: jedna złożona z hrabstw po”

udniowej Anglji i Lancashire widzi

w Indjach problem žywotny, bo zwią

zana jest ekonomicznie (bawełna,

eksport tekstylny) z Indjami i patrzy

z największą podejrzliwością na pro”

pozycje rządowe zawarte w „Białej

_Księdze' — drugą zaś Brytanja zio-

żona z hrabstw północno - wschod-

niej Anglji i Szkocji niezaintereso”

"wana materjelnie w. Indjach, okazuje

obojętność wobec strony politycznej

problemu indyjskiego. Rząd Mac

Donalda w swej kampanji jesiennej

musi te różnice w: skali zaintereso”

wań wyborców angielskich uwzglę-

dnić.

Oprócz sprawy Indyj rząd an:

"gielski ma także kłopoty z polityką

zagraniczną. Polityka ta w szeregu

podstawowych dla Anglj zagadnień

zawiodła. Zawiodła w zakresie pro”

$ramu rozbrojenia, nie doprowadzi

ła d- kompromisu między Francją i

Niemcami, dopuściła do uzbrojenia

się Niemiec. Nie ulega wątpliwości,

że MacDonald i jego 1ząd będą na

sesji jesiennej ostro zaatakowani za

równo przez lewicę, jak i prawicę.

Anglja będzie prawdopodobnie mu'|.

siała wyjść z roli obserwatora sto”

sunków europejskich i jeżeli zechce

dotrzymać swych zobowiązań lokar-

aeńskich, to miusi wzmocnić swe siły

militarne.

Pompa ssąca.

"Tą pompą ssącą jest dziśniewąt-

pilwie szkoła, która wypompowuje

z kieszeni rodziców nieproporcjonal-

ne do dochodów kwoty pieniężne.

Zestawia je starannie г

Zaczynainy od szkoły powszech-

nej.
w szkole powszechnej, jak wiadomo

wszystkim, niema żadnych opłat. Otóż te

„żadne opłaty” wyglądają w rzeczywisto”

ści tak:

Każde dziecko, zarówno dziewczynka,

jak chłopiec, musi mieć:

1. Czarny fartuch (7—8 złotych), uży-

wany oczywiście tylko w szkcle, a więc

nie mogący pretendować do umieszczenia

w budżecie ubrania zwykłego.

2. Pantofle gimmastyczne (3

również, używane tylko w szkcie.

3, Worek do fartucha i pantofli (kosz-

gdyż szyje się zwykle w domu).

dziewczynki muszą

złote),

tuje grosze,

Pozateni
mieć.

4, Granatowe sukienki, śr

zeczki i białe kołnierze marynarskie. Tego

stroju, jako nadającego się do użytku o-

gólnego, tj. domowego także, nie można

uznać za obciążenie szkolne. Wszelako u-

tarło się w praktyce, że dzieci ze szkół po-

wszechnych chodzą „po domu“ w starych

sukienczynach, wkładając granatowe szatki

do szkoły i od święta. W ten sposób Ży-

cie podniosło strój marynarski do godno-

ści regularnego mundurka. >

Lista ta bynajmniej nie wyczer”

puje wszystsich wydatków w szko”

le powszeciinej.
„Za każde dziecko

50 groszy miesięcznie na Koło Opieki Ro-

dzicielskiej. 50 groszy z tej sumy stanowi

składkę na budowę szkół powszechnych,

reszta idzie na  dożywianie. Oczywiście

pieniądze te są wykorzystane dobrze.

Najmniej jednak trzeba je mieć

Prócz tego, do listy „żadnych opłat”

przybywa:

1. Składka na Towarzystwu Przeciw-

gruźlicze (w innych szkołach Czerwony

Krzyż), wynosząca 20 groszy miesięcznie.

2. Składka na LOPP — 10 groszy.

3. Składka w drużynie harcerskiej od

10 do 20 groszy.

4. Składka na karmienie

groszy.

Różne te składki czynią razem

60 groszy miesięcznie.

Nakomiec trzeba dodać do tego wszyst-

kiego koszi | siążek i zeszytów, czyniących

od 5 do 7 złotych.

Wedle _ najskromniejszych obliczeń

joszt kształcenia dziecka w szkole po-

wszechnej wynosi około 50 złotych rocznie,

czyli 5 złotych za każdy miesiąc rcku szkol-

anatowe blu-

płaci się 2 złote

ptasząt 10

od50 do

nego.
'

Jeszcze grožniej przedstawia się

lista wydatków w szkołach śred-

nich. :
1. Wpis wynosi około 220 złotych

rocznie, z czego najpóźniej do 12 września

trzeba wpłacać 55 złotych, drugie zaś 55

złotych przed upływem pierwszego półro-

cza szkolnego.

2. Książki i zeszyty wynoszą rocznie

około 25 złotych. (To są już ceny zniżone,

gdyż książki wydawane przez państwo, od-

powiednie do nowego programu, są znacz-

nie tańsze, niż lat zeszłych).

3. Składki (na odnowienie szkoły, na

budowę szkół powszechnych, nx Czerwo-

ny Krzyż, na walkę z gruźlicą, na LOPP,

na utrzymanie gabinetu fizycznego, czy $e-

ograficznego, czy innego, na utrzymanie

gabinetu dentystycznego, na drużynę har-

cerską, na fundusz rodzicielski etc. etc.

etc.) wynoszą, zależnie od szkoły od 30 do

50 złotych rocznie.

Razem czyni to 275—300 złotych rocz-

nie, czyli 27—30 złotych miesięcznie.”

Ale to jeszcze nie wszystko. Do-

chodzą do iego jeszcze opłaty extra.

„Za wydanie duplikatu świadectwś

rocznego, lu» półrocznego 5.50 złotych.

(Za wydanie duplikatu świadectwa dojrza-

łości 11 złotych). Za egzamin wstępny do

każdej klasy 10 złotych, za egzamin doj-

rzałości dla eksternów 60 złotych.

Jeżeli się komu zdarzy egzamin wstęp-

ny, zgubienie świadectwa czy inny wypa-

dek, nieprzewidziany regułą, odbija się na-

tychmiast boleśnie na kieszeni rodziców."

Do tego wszystkiego przybywają

teraz obowiązkowe mundurki.

Czyni te. Będzie to radykalny zwrot w po”

lityce angielskiej, niewątpliwie źle

widziany przez większość wybor”

ców i z tego wszystkiego Mac Do-'

nald będzie się musiał usprawiedli-

wić przed parlamentem.

Obok minusów ma jednak rząd

angielski i poważne plusy, tym ra”

zem w dziedzinie gospodarczej. Po-

sunięcia wałutowe rządu angielskie-

go mają jak dotychczas wyniki bar”

dzo dobre: nastąpiło ożywienie w

pr „nyśle, zwyżka eksportu, znacz

ne -mniejszenie bezrobocia Są to

poważne sukcesy, tembardzie, że na

stąpiły w momencie, kiedy po wy-

próbowaniu wielu środków zdawało

- się, że kryzysu gospodarczego nic

zażegnać nie zdoła, a zwłaszcza, że

zalbiegi np. amerykańskie, zmierza-

jące w tym samym kierunku, jak do-

tychczas zawiodły.

Czy jednak rząd koalicyjny Mac

Donalda zdoła się utrzymać przesą

dzić w tej chwili nie można Najwięk  

Dla dziewcząt:

1. Mundurek 40 złotych.

2. Obowiązkowy fartuch 7—-10 złotych.

3. Biała bluzeczka (szyje się w domu:

2 metry materjału po 3 zł. razem 6 zł. Je-

śli kupuje się bluzeczkę gotową — 10 —

11 zł.).

4. Beret — 1 zł. 50 śr.

Razem około 60 złotych.

Dla chłopca:

EIDĘZTWA AEZTKDOZTOORA SOSEEDZAD

sze niebezpieczeństwo grozi mu ze

strony socjalistycznej Partji Pracy,

która dąży do rozbicia koalicji i do

wzięcia rządów w swe ręce. Nic tu

nie pomoże fakt, że Mac Donald jest

przecie także socjalistą i że Partja

Pracy będzie obalała sweśo przy”

wódcę. Pomiędzy Mac Donaldem, a

Partją Pracy: stosunki są już dawno

popsute od czasu, kiedy obecny

premier angielski uznał za możliwe

współpracować z konserwatystami,

А więc w jesieni wybuchnie nie-

prasy:

DZIENNIK

1. Mundurek, zależnie od wzrostu, 80

— 0 zł.
2. Czapka 4 zł. 25 groszy.

Razem conajmniej 80 złotych rocznie.

Dla każdego bez względu na płeć:

1. Kostjum gimnastyczny 7 — 8 zł. (ko-'

szulka 2 zł. 50 gr., spodenki 5 — 6 zł).

2. Pantofle gimnastyczne (na obowiąz-

kowej podeszwie zamszowej) 2 — 3 zł,

3, Tarcza na rękaw 1 złoty

Razem 10 — 12 zł.

ca około 90 zł.”

Zestawiając wszystkie te cyfry Z

budżetem przeciętnej rodziny przy”.

chodzi „ABC“ do przekonania, iż

dziś zagadwienie kształcenia dzieci!
jest prawdziwą męczarnią,

Sytuacja ta staje się męczarnią, upior-

ną męczarnią, trwającą rok okrągły jeśli

jedno z dzieci, lub oboje trzeba pcsyłać do!

szkoły prywatnej.

Wtedy, jak łatwo obliczyć / przeszło

połowę pensji pochłania szkoła, czwartą

część mieszkanie, zaledwie zaś stozłotych '

pozostaje na obronę przed śmiercią

głodową, szamotanie się w pętach rat kraw'

ca, czy nieszczęsny jakiś meb2l, kupiony|

w złej godzinie, na obłędną, zziajanąwalkę.

z. lichwiarzami...

A są przecież rodziny, obdarzone

trojgiem i czworgiem dzieci... zarabiające

po trzysta i dwieście złotych...

1„Winni zrozumieć".
Sanacyjny „LK.C.* także zabie-

ra głos na temat drożyzny szkoły.

Współczując rodzicom pisze „Il

strowany Kurjer Codzienny” tak:

„A rodzice, wychowawcy, opiekuno-

wie?

Ci przeważnie są wszyscy Sakai

„denerwowani wskutek czekających ich

wielkich wydatków, jakich dzić wymaga

szkoła. Winni oni wprawdzie zrozumieć,

że w tych ciężkich czasach musi Rzplita

część wydatków na szkołę przerzucić na

ich i tak już obciążone barki, jako bezpo-'

średnio zainteresowanych studjami ich dzig- |

ci, ich wychowanków, ich pupilów i pu-

pilek, ale czy te ciężary nie są czasami za

wielkie, czy są zawsze konieczne i celowe,

czy są zawsze ściągane sprawiedliwie, ra-

cjonalnie, czy są równomiernie społecznie;

rozłożone”?

„Winni zrozumieć”...

Łatwo to napisać, ale

nieraz zrozumieć trudno.

Słusznie też odpowiada „Kurje-

гом — „К ik
„Ciężary są tak „rėwnomiernie“ rozło-

żone, że do tanich gimnazjów państwo-

wych dostają się dzieci ludzi ustosunkowa*

rych, dzieci, „elity”, a dzieci pracującej

inteligencji chodzą do

gich szkół.

„I. K, C/* pisze, że rodzice, wycho-

wawcy i opiekunowie winni zrozumieć, że

w tych ciężkich czasach musi Rzplita

<zęść wydatków przerzucić na ich barki.

Lata 1927 28 i 29 nie były ciężkiemi

latami. Były to lata głośnej „radosnej

:wórczości”. Czy w owych latach nauka

w Polsce była bezpłatna, jak to nakazuje

Konstytucja? Czy w owych latach nie prze-

rzucano ciężarów na barki rodziców i zno-

u

właśnie

prywatnych i dro” |,

MILERSKI

 

Prawda o Legji Cudzoziemskiej.
Dwukrotnie umieszczałam w ro”

ku ubiegłymź w „Dzienniku Wileń-

skim! odezwy swoje z prośbą o

książki, a później o składki pienięż-

ne na przesyłki dla Polaków z Legji

Cudzoziemskiej — Za każdym ra-

zem trafiałam na ludzi oliarnych,

którzy swemi darami dopomagali w

mej pracy. — Pracy, którą możnaby

rozwinąć, mając na to fundusze, na-

wet bardzo drobne, byleby stano”

Ww ten sposób mundurek dla panienki wiły one strały, miesięczny dochód. iednak szczegółów wszelkich było

pochłania rocznie około 70 zł., dla chłop- Potrzebni są też ludzie chętni, a brak. Muszę pochwalić francuskie

przedewszystkiem wytrwali, bo 0-

pieka nad żołnierzami z Legji Afry-,
a
(kańskiej wymiaga wielkiej wytrwa”

łości. — Nie wolno się zniechęcać

brakiem odpowiedzi na listy wysy”

łane, a każdy z nich nieść powinien

słowa otuchy i pociechy, wypowie”

dziane łagodnie i z wyrozumiało

by bez po'rzeby nie raniły

dusz zbolatych i skołatanych.

Tą pracą zainteresować się po”

winny kobiety, bo w ich naturze

jest kojenie bólu i cierpienia. Nagro*

dą będzie im za to — moralne za”

dowolenie.
Dużo jest osób, które miałyby

tych

, chęci do pracy, lecz czasu wolnego |

|brak im na regularną korssponden' jt

cję i wysyłanie pism i książek — co

znów za sobą pociąga pewne

koszta.
Do tych się zwrócę z prośbą o

pomoc innego rodzaju. Pragnęłabym,

by mój artykuł dzisiejszy ułatwił

im uświadomienie młodzieży, która

Legię znając tylko z filmów i po”

wieści — wyrywa się nieraz do jej

szeregów.

Uważam za swój obowiązek

wypowiedzieć tu słowa słyszane Z

ust niejednego z tych dobrowolnych

w ńców. którzy do Legji wstą-

pili dla tego tyiko, że zbyt mało o

niej słyszeli, luo zostali zwerbowani

przez dobrze zorganizowane szajki

naganiaczy. į

Matki ratujcie swych synów

przed Legją Cudzoziemską!

Mówcie im, że to piekło na zie”

mi, że walka z narodem pragnącym

jedynie spokoju i wolności — nie

godną jest Polaka — a nie będzie w

tem przesady!

Urzedzam, że w niejednej rodzi-

nie dorastający chłopak szukając

wrażeń silnych lub z sercem boleś

nie zranionem pierwszą młodzień-

czą miłością — odkłada pieniądze

na ucieczkę do Legii. Rodzice zaś

dowiedzą się o tem, gdy będzie już

zapóźno!

Nie trzeba więc żałować słów,

ani argumentów na jasne przedsta-

wienie im, czem jest w rzeczywi:

stości Legja Cudzoziemska. Uratu-

jemy w tea sposób niejedno młode

istnienie, klóre w braku słów otrzeź

wiających, poszłoby na poniewierkę

do Legji z oczami: oślepionemi bla-

skiem przyszłeśo bohaterstwa.

A więc pierwszym naszym obo"

wiązkiem jest powstrzymać tych, 
wu przeważnie niezamożnych rodziców?

Mutiwnm Paśstywie
Historja gmachu.

Historja gmachu. — Przenosiny —

Remont. — Wystawa archiwalna.

Niedawno zakończono przenosi

ry Archiwum Państwowego do wła” 
 wątpliwie walka, 1

snego lokaiu przy ul. Teatralnej 5.

Dotychczas, z braku odpowiednich

pomieszczeń, archiwum mieściło się

sż w trzech gmachach — a mianowi-

cie: w gmachu głównym: Uniwersyte-

tu Stefna Batozego, gdzie zajmowa”

žo ostatnie piętro, oraz w gmachu

seminarjów naukowych 0. 5. В. 1

wreszcie w murach po-Franciszkań-

skich.
Nie mówiąc już, że wspomnia-

ne lokale były zbyt szczupłe, by

swobodnie można było rozmieścić
wszystkie akta aichiwalne, należy

podkreślić, iż gmachy te nie były

własnością archrwum i dlatego kie-

rownictwo archiwum było  skrępo*

wane przy dokonywaniu potrzeb-

mych inwestycyj i remontów. O je-

den zaś z pośród tych gmachów,

mianowicie o mury po-Franciszkań-

skie toczył się spór, zakończony

zwycięstwem O. O. Franciszkanów.

Z tych więc powodów i nadto

dla swobodniejszego rozmieszczenia

mosiadanych przez archiwum aktów

przed kilku laty postanowiono wy”

szukać odpowiedni lokal, by skon-

c.ntrować w nim całe archiwum.

Wybór padł na mury niedokoń-

czonego gmachu przy ul. Słowac

kiego i Teatralnej, Pertraktacje nie

trwały długu i państwo nabyło tę

posesję stanowiące niedokończoną

kamienicę. Posesja ta przez blisko

30 lat stała: niewykończona, strasząc

swym ponurym wyglądem i smutną

sławą mijających ją późno w nocy

przechodniow.

W. okresie wojny rosyjsko-japoń
skiej istniała w Wilnie firma  księ-

garska T. Bunimowicza, która zaj-
mowała się sprzedażą na raty ency”

klopedji ilustrowanej i słownika ge”: 

— Przenosiny.
archiwalna.

pozatem raiow2č powinniśmy te ty-

au)
Remont. — Wystawa

ograficznegć Firma ta rozpoczęła

budowę specjalnego "gmachu dla

swych potrzeb, właśnie „rzy dzisiej-

szej ul. Teatralnej, lecz wskutek

bankructwa budowę przerwała.

Po kra:hu właściciel firmy ode-

brał sobie życie na  rusztowaniu

rozpoczętegu domu i odtąd szereg

iat dom stał pustką. $
Drugim z kolei właścicielem tych

murów był śp adw, Wróblewski,

który naby: je dla umieszczenia tam

swych zbiorów, lecz nie dokonał te-
go, ponieważ śmierć przerwała
pasmo jego pracowitego żywota.

Po jego śmierci powstała fun-

dacia Bibijotek: im. Wiroblewskich, !
która zajęła się uporządkowaniem

zbiczów zasłużonego adwokata.

Fundacja virzymała pomieszczenie
w pałacu po-Tyszkowiczowskim na

ul. Zygmuntowskiej, a nieskończony
gmach przy ul. Teatralne; nabyło
państwo.

Roboty trwały około 3 lat, po”
nieważ, ze względu na szczupłe kre-
dyty, musiano jaknajdalej ograni-
czać się w wydatkach i wskutek te-
go nie można było prowadzić prac w
szybszem tempie. Wreszcie na prze-

łomie lat 1933 i 1934 roboty zakoń-
czono i gmach oddany został do u-
żytku. Wówczas rozpoczęły się

przenosiny aktów archiwalnych,

które trwały od zimy zeszłej do 0-
statnich tygodni. Przewożenie ak-
tów odbywało się w sposób uprosz-
czony. Przewożono najpierw półki i
ustawiano je, a dopiero później do-
starczano akta, które układano na
poprzednio przez nie zajmowanych
miejscch, Zdarzały się wypadki, że
przewożono razem pólki z aktami
całych działów.
Gdy obecnie zakończono porząd-

kowanie aktów, można zorjentować
się w bogactwie mater'ałów, posia*

ścią, |

którzy się do Legii wybierają —

siące Polaków, które już krok nie*j
rozważny popełniły wstępując w
iej szeregi. Najiatwiej młodzież
przekonamy nie pustemi frazesami,
lecz przytoczeniem im słów skargi Н
buntu, które dochodzą nas z dalekiej
Sahary.

Zaczynam od słów żołnierza,
który trafił do Legji w poszukiwaniu
pracy zarobkowej: „Powiem Pani,
że choć o zrmji tej słyszałem, to

| placówki porozrzucane po kraju,
które się trudnią specjanie werbo-
waniem młodego legjonisty czyli
handlem żywym towarem. Otóż po
przyjęciu na taką placówkę, ludzie
ci starają się umilić życie nowicju-

sza. Obiecują złote góry, ofiarowu”
jąc wielkie wynagrodzenie. Jedze-

\

| nie jest wprost zadziwiające, —da-
ją człowiekowi co sobie tylko ży”
czy. Takie to pieszczoty tałszywe
trwają aż do Marsylji — ostatniego
portu Europy. Rozpoczynając stąd
już się zaczyna prawdziwe piekło
człowieka, — człowieka, który sam
wszedł w widła nań nastawione."

Prosty chłop z . Poznańskiego
afił do Legji na skutek bezrobo-

cią — oto słowa jego: „Legję na-
zwać możra więzieniem  ochotni-
czem, gdyż wszyscy wpadliśmy tam
dobrowolnie. Są między nami tacy,
co prawdziwe więzienie znają, lecz,
było im tam lepiej niż w Legii”.

_ Inny znów wobec nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia wspomina:
„Święta w Legji, to jedno pasmo
cierpień, W tem wstrętnem otocze*

niu, nie ma bowiem nic świętego, co
rie stanowi pieniądza, absyntu czy
rozpusty, Święta mi zejdą w oto-
szeniu międzynarodowej hołoty; —
w miejsce uroczystej ciszy — pija”
ne wrzaski, — a nierzadko charchot
śmiertelnej agonji zmasakrowanego
nożami towarzyszy-legjonisty”,

Chłop inteligentny znudzony na:
ukami, tralił do Legji:

„Było nas wielu, którzy wstąpili
do Legii trapieni niepowodzeniami
materjalnemi, lub sercowemi, byli i
tacy, którzy wiedzeni chęcią prze-
życia awanturniczych przygód lub
walk — z Legją się zapoznali, lecz
nie brak i takich, którym sił do

dalszej walki zabrakło. Dziś two-
rzymy jedną całość, bez różnicy klas
i przekonań, egoizm lub swary na
(le politycznem są nam prawie nie-
znane i mimo, iż jeden od drugiego

wysokim murem milczenia jest od-
cięty — znamy się prawie na wylot,

Jedynie nadzwyczajną siłą woli mo-

dy — marzy, marzy o tych pięk-
nych chwilach, które niegdyś wśród
swoich przeżywał, a które może już
nigdy nie wrócą! Przeklęty los!
Niektórzy starają się o niczem nie
myśleć — mają jednego przyjaciela
—wino. Zdaje mi się, że to najlep”
szy lekarz, ukaja tęsknotę, straszną
tęsknotę i ból moralny, które pra-
wie nigdy nas nie odstępują. Boję się
naprawdę tej chwili, w której duch
mój chwilowo uśpiony zbuntować
się może!”

Wszyscy ci, których słowa przy-
toczyłam nie mają ponad 24 lata, a
cierpią po 5 10 i więcej lat za chwi-
lę rozterki duchowej, za młodzień-
czą chęć przeżycia silnych wrażeń,
lub też przez nieświadomość własną
dali się złapać па piękne słowa i
obietnice. Pomyślmy o tem, jakiem
jest ich cie:pienie — jeśli nie jeden
iecz każdy z nich tak się boleśnie

skarży. A cały ten bezmiar bólu,
tęsknoty — komu się przyda? Tym
tylko, którzy żałując własnych oby:
wateli werbują obcokraj,, gotowych
ла wszystko. Legjonistato nie czło”
wiek, te maszyna, która spełnią roz*
kazy, bez prawa do skargi, do pro”
testu — oto są słowa często po-
wtarzane,

Do tego piekła wyrywają się nie-
raz i wartościowe jednostki z po*
śród młodzieży naszej. Umiejmy po-
wstrzymać tych zapaleńców, nie ża-
łujmy trudu swego i pracy, a cza-
sem, gdy przyjdzie na nich otrzeź-
wienie — wdzięczni nam będą za
podaną im dłoń w chwili słabości.

Zoija Węcławowiczówna.

3000343900000

„Gimnazja stolarskie.
Dzłałająca przy ministerstwie o-

światy komisja oświatowa opraco”

wuje projekt powołania do życia
specjalnych szkół dla rzemiosła ©

stopniu gimnazjalnym. Dla absol-

wentów szkół powszechnych, po:
wstać mają gimnazja stolarskiei

kursy wyższego stopnia. Nauka w

PaPa stolarskiem trwałaby 4

ata.

šyndykal maitjszóśći
akcjonarjuszów żyrardowskich.

WARSZAWĄ (Pat). 24 bm. przy

izbie handlowe - przemysłowej w

Warszawie zawiązany został synady*

kat akcjonarjuszówmniejszości spół"

ki akcyjnej trwa zakładów żytar

dowskich. Zebranie otworzył pre”

 

 żemy stłumić w sobie bunt przeciw 
|niczem się nie różni. W dzień ro-

botnikiem, w nocy żołnierzem! Bu-

Ide wa dróg, tumeli, foriec, strażnic,

|— marsze w piachach z poodparza-
jnemi nogami, — walka z tubylcami,

* z pragnieniem— oto ta sławna Legja

Cudzoziemska. Któremu za ciężko,

jest — jedno rozwiązanie — kula w

łeb! Lecz biada mu, gdy się tylko

podstrzeli. Naiczęściej takiego się

, dobija, lub zostawia na łaskę losu,

lw żarze słońca, na pastwę much,

| hjen i szakali, W nocy zaś — stojąc

| па straży, zapatrzony w dal, gwiaz-

“kui

|OSCHŁA JUŻ ZIEMIA,
OSUSZMY ŁZY...i

! Czy Twoje šrodo-

wisko zawodowe już

się opodatkowało na

© rzecz powodzian?”

  

 

Y
A
?

  

Liko
IE TREE AZT TNSTTEL SIS

we. Trzeba tu zaznaczyć, że gmach,
wskutek nierówności gruntu, na któ-
rym jest wzniesiony, od ulicy Sło-
wackiego п.а tylko 3 kondygnacje i

! sutereny, a od ul. Teatralnej aż 6
kondygnacy Wszystkie piętra od
suteryn aż po strych zapełniono pół-
kami z aktami tak szczelnie, że du-
że sale, znajdwące się na każdej
kondygnacj:. zatracają swój kształt.
Gmach skiada się z 90 mniejszych i
większych sal i wszystkie one zaję-
te zostały przez archiwum.

Na parterze znalazły pomiesz-
czenia biura archiwum, kartoteki,
spisy alfabetyczne i różne wyka-
zaly, które są bardzo pomocne przy
wertowaniu aktów. Na piętrach zaś
rozmieszczono akta z czasów daw-
nej Rzeczypospolitej i urzędów ro-
syjskich z terenu jenerał-gubernator-
stwa. Wspomniane akta wypełniły
sobą szczelnie cały gmach, zaś na
akta z urzędów polskich z pierwsze”
go dziesięcioelcia już niema miejsca.
Z tego więc powodu dyr. Studnicki
zamierza rozszerzyć obecną posesję
i w niedalekiej przyszłości zbudo-
wać jeszcze jeden śmach dla potrzeb
arch'wum.

Na zakończenie należy dodać, że
dyrestor Studnicki projektuje urzą-
dzić w tym: gmachu wystawę archi-
walną dla zapoznania szerokich
warstw spoieczeństwa z  charakte-
rem, włściwościami i istotą Archi-
wum Państwowego w Wilnie, danych przez Archiwum Państwo"  m. r, 8,

temu życiu, które od zwierzęcego

| która nigdy nie ma być sprzeczna

| głębokie powszec

| Wyjątkowo cierpliwy robotnik pol-

zes izby Czesław Klarne:, który w

przemówieniu podkreślił, że podsta”

wą idealnego samorządu gospodar-

czego jest možliwie najlepsze shar“

monizowanie interesów poblicznych

i interesów prywatnych. Samorząd

ten jest ogniwem pomiędzy szero'

kiemi warstwami społeczeństwa a

państwem reprezeniowanem przez

jego ustawodawstwo i rząd. Stoimy

na stanowisku, mówił Klarner, że

wykonywaniem iunkcyj przedsię-

biorstwa jest nietylko działanie

przez niego w swoim własnym inte

resie, lecz musi być traktowane

również jako czynność społeczna,

z interesem publicznym. Przy pro

wadzeniu zakładów żyrardowskich

obserwujemy | jaskrawe działanie

sprzeczne Z tą linją, ca powoduje

hne rozgoryczenie,

ski został wyprowadzony z równo”

wagi.  Akcjonarjusz drobny prote-

stuje przeciwko krzywdzącej go

gospodarce większości. W. takim.

stanie rzeczy zachodzi potrzeba

zorganizowania drobnego akcionar-

jusza, który zrzeszoną siłą potrafi

wpłynąć na bieg spraw zgodnie z |

dobrem pubiicznem i własnym jego

interesom. Dobro publiczne wyma”

ga, aby „Żyrardów” pracował, rósł i

rozwijał się jak tego wymaga dobro

kraju, aby był, jak dawniej, ošrod-

kiem porządku, ładu i zabezpiecze”

nia bytu ludności żyrardowskiej.

W, myśl zawartej umowy syndykat

jest obroną praw interesów i stanu

posiadania polskiej ludności akejo-

narjuszów „Żyrardowa” oraz ma na

celu uzyskanie należytego zabez-

pieczenia, że przedsiębiorstwo to

będzie prowadzone zgodnie z pol-

skim interesem publicznym. Zarząd

syndykatu został powołany w 0507

bach dr. Pawła Minkowskiego jako

przewodniczącego, Henryka Bruna,

Wacława Fajansa, Jerzego Lubien“

skiego, Wiator Przedpełskiego i Ta:

deusza Zamoyskiego. Syndykat bę”

dzie działać w ścisłem oparciu o

izbę przemysłowo-handlową w War”

szawie. Zarząd upoważniony jest

do przyjmowania nowych uczestni

ków umowy.

DRUKARNIA.

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury,” tabele, wena afisze

okólniki plakaty, bilety wizytowa

Ceny konkurency!ne,

WILNO, MOSTGWA 1, TEL.
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KRONIKA.
Wystawa zwierząt futerkowych

na 1-ch Ogó...opoiskich Targach Futrzarskich.

Obok Wystawy Owczarskiej waż- dowli. Zrozumiałą jest rzeczą, iż
jaz i : : ;

nem uzupeinieniem zakresu obec- udział w tż; wystawie naszych ho-

nych I-ch „Ogólnopolskich Targów | dowców leży w ich własnym intere-

Futrzarskich w Wilnie będzie orga” sie, gdyż mają okazję do zademon

nizowana Wystawa Zwierząt Futer- strowania swego dorobku wobec

 

 
 

kowych hodowanych w kraju.
Termin otwarcia tej Wystawy

wyznaczony został na dzień 5 wrześ
nia, zamiknięcie zaś łącznie z zam:
knięciem Targów 9 września r. b.

Wystawa będzie miała na celu
przedewszystkiem spowodowanie
zainteresowania krajową hodowlą
zwierząt futerkowych, a tem samem

wzmożenie jej 1ozwoju. Prócz tego
umożliwi szerszym masom  społe-
czeństwa poznanie systemów hodo-
wania zwierząt futerkowych oraz

narzędzi i instrumentów stosowa-

nych w racjonalnych hodowlach,
środków leczniczych i dezyniekcyj-
rych, wreszcie literatury z zakresu
tej tak mało znanej i docenianej ho-

| licznych przedstawicieli przemysiu

i handlu iutrzarskiego i szerokich

rzesz odbiorców futer szlachetnych

pochodzenia polskiego na rynkach

| krajowych i zagranicznych. A że

i zagranica interesuje się zakresem

organizowanej przy I-ch Ogólnopol:

skich Targach Futrzarskich Wysta-

wy hodowlanej zwierząt futerko-

wych, niech świadczy fakt zgłosze”

nia udziału w Wystawie Brytyjskie”

go Związku Hodowców Zwierząt Fu-

ierkowych z Londynu, który przy”

wiezie do Wilna najpiękniejsze oka-

zy ze swych ferm hodowlanych a

jednocześnie pragnie wejść w bez-

pośrednie stosunki z producentami

polskimi,

Wielka rewja—pokaz mód futrzarskich
na 1-ch Ogólno;- polskich Targach Futrzarskich. |

Przypominamy, że dzis i jutro Kulczycka i p. Wladystaw Szcza-

na Targach Futrzarskich odbędzie
się wielka rewja — pokaz mód fu-
trzarskich.

Kieruje tą ciekawą imprezą zna-
ny organizator podobnych rewij w
Folies Bergere w Paryżu p. Henry
Lassman.

Udział w rewji biorą popularni
artyści naszej operetki: p. Janina

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po przejściowym wzroście za-

chmurzenia i miejscowych przelot

nych deszczach ponowne polepsze-

nie się stanu pegy. Nieco chłodniej.

łabe wiatry z kierunków zmiennych.
skłonneść doW dalszym ciągu

burz. ją z ulgowego przejazdu powrotne

go do wszystkich stacyj P. K.P,

DYŻURY APTEK. położonych conajmniej o 80 klm.

28 w nocy dyżurują następujace |od stacji wyjazdu powrotnego i od:

apteki: = i

> Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23 powiadających miejscu stałego za-

(tel. 10-98); Mańkowicza —ul. Piłsudskiego mieszkania kuracjuszy.

Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul, Ś-to J14- Ūlgę stosuje się w kl. I, II i III

ska; | Sokolowskiego — ul. Tyzenk:--|pociągėw osobowych i pośpiesznych

zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —
OoriB

Śni-
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22),

wszystkie na przedmieściach, prócz
Śnipiszek.

SPRAWY MIEJSKIE.

, wiński,
Początek rewji dziś o godz. 18-ej,

zaś w niedzielę o 12-ej oraz o 18-ej.

: Najpięksiejsze modele będą pre-

mjowane.
Po rewji — dancing towarzyski.

Do udziału w rewji uprawnia bi-'

let wstępu na Targi.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Ulga sezonowa dla powra-

cających z uzdrowisk. Osoby po
wracające z uzdrowisk polskich jak
Busko, Druskieniki, Ciechocinek,
Zakopane i innych w okresie od
1.VIII 34 r. do 301X 34 r. korzysta

na podstawie zeświadczenia Zarządu

Uzdrawiske, jeżeli nuracjusz przybył

po dniu 1 sierpnia i przebywał w
lzdrowisku conajmniej przez 8 dni.

Opłaty stczuje się według tabeli,

 
—Pierwsze posiedzenie Inau- „L“ równcjące się ustępstwu 25)

uracyjne nowookr>"1] Rady|proc. od stawek opłat normalnych.

iejsn:-j, jak nam komunikują, SPRAWY SZKOLNE.

odbędzie się dnia 6 września r.b.

Potwierdzenia tej wiadomości nie

otrzymaliśmy.
—Brukowanie jezdni na ul.

Przed paru

dniami samorząd wileński przystąpił
Tadeusza Kościuszki.

do prac brukarskich na ul. Tadeu-

sza Košciuszki.
Ulica Kościuszki jest jedną z

większych arteryj w mieście i łączy

centrum z Antokolem. To też spo-

dziewano się,

pojazdów, jezdnię poszerzy się je

szcze bardziej. Tymczasem okazało

się odwrotnie, zamiast poszerzyć —

zwężono. Wskazuje na to trasa wy

tycznej jezdni,
tak wąska, że niewiadomo,

kierunkach, zdołają rozminąć się.

Jeszcze czas rozszerzyć jezdnię

bo dopiero ułożono kilkadziesiąt

metrów bruku. Niech władze miej

skie zastanowią się nadI
MIASTA.

— Niezwykły urodzaj poml-

dorów. W b. r. zanotowano rzadko

notowany urodzaj na pomidory. W
wileńskie sązwiązku z tem rynki

kompletnie zawalone tym artyku

łem. Cena pomidorów w ciągu ty-

godnia spadła z 80 gr. za kig. do

20 gr. Obecnie na rynkach wileń

skich włościanie sprzedają najlep

szego gatunku pomidory po 15 gr

za

wej,
sanitarnych w sklepach,

tów pierwszej potrzeby.

Wiadze administracyjne zwróciły

specjalną uwagę na handlarzy

przekupniów, trudniących się sprze

dażą nabiału, miąsa i t. p., u któ

rych w wielu wypsdkach stwierdzo

no, iż sprzedają nieświeże lub fał

szowane towary.У
7 ŽYCIA STOWARZYSZEN,

-- wysary ao Kady izby Le

karskiej. W związku z zamieszczo- do jednej z bram,

ną notatką informujemy, iż wybory

do Rady lzby Lekarskiej Wileńsko

Nowogródzkiej na następny okres

pięcioletni odbędą się w dn. 2 gru

dnia b. r.

że dla wygody auto-

busów, taksówek, dorożek i innych |b. r

która obecnie jest
czy dwa

autobusy, jadące w przeciwnych

1 kig.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary administracyjne. Sta” wywozowego.

rostwo Grodzkie w trybie admini-

stracyjnym ukarało kilkanaście osób

za uchylanie się od służby wojsko-

za nieprzestrzeganie przepisów
zantadach

wypieku chleba i pieczywa orez

kilku przekupniów za trudnienie się

sprzedawaniem fałszywych produk-

— Przedszkole przy Ognisku
K. P. W. w Wilnie. Przedszkole
przy Ognisku K. P. W. w Wilnie,
(ul. Kolejowa 19) przyjmuje jeszcze:
zapisy dzieci w wieku  przedszkol |
nym w godzinach od 9 д0 18 со-|
dziennie oprócz niedziel i świąt. į

Dla życzących Przedszkole pro-,
wadzi lekcje plastyki i gry na for-
tepianie za minimalną dopłatą.

Zajęcia w Przedszkolu rozpoczną

się w ponjedziałek dnia 3 września;

ŻYCIE GOSPODARCZE.
— Umorzono podatków na

sumę 5.400 zł. Władze skaibowe,

bioiąc pod uwagę ciężkie położenie

ludności miasta Wilna, w estatnich

dwóch miesiącach uwzględniły oko-

ło 1000 podań biednej i bezrobotnej
ludności Wilna i umorzyły na su-

„|mę 5400 zł. różnych podatków.
Niezałeżnie od tego kupiectwo

i rzemiosło otrzymało mnóstwo pro-

longat i obniżenia podatków.

— Wileńscy eksporterzyfręka-
wiczek otrzymali zamówienie 2 za-

granicy. Wobec jednak wielkiego|
cła niewiadomo czy tranzakcje zo-

staną zrealizowane, gdyż wysyłanie

rękawiczek zagranicę przy wysekim

cle absolutnie się nie kalkuluje. !
Zaznaczyć naležy, iż w latach

-|1931 32 z Wilna wywieziono zagra-

nicę około 150 tys. par rękawiczek,

zaś w latach, późniejszych eksport

rękawiczek znacznej uległ zniżce,

a to z powodu podniesienia cła

g
— Tartaki wileńskie w ciągu

lata r. b. dokonały szeregu tran-

zskcyj na zagranicę. Nawiązano

stosunki handlowe z odbiorcami

drzewa z Niemiec, Anglji i Francji.

W związku z tem z Wileńszczyzny

odeszło kilka transportów drewna i

papierówki do tych państw.
RÓŻNE.

— Porachunki wśród sanacyj
i|nych żydów. .W dniu wczorajszym
„|na ul. Portowej na dr. Hirszberga

z małżonką napzdła grupa osobni-

ków, która obrzuciia dr. H. zgniłe-

-|mi jajami. Zonka dr. Hirszberga

poczęła wzywać policję, lecz po-

szkodowany dr. Hirszberg, nie cze-

kając zanim przyjdzie pomoc, wpadł
gdzie ukrył się

w mieszkaniu swego znajomego.

| Zellera

| Tyrolu”.

 - Jak się okazaio sprawcami na-

.|Państwowej, na którego czele stał
dr. Hirszberg. padu byli zwolennicy Klubu Myśli,

DZIENNIK MILENSKI

JUTRO, W NIEDZIELĘ 26 b. m. o godz. 12 na boisku
przy ul. Werkowskiej

| ODBĘDZIE SIĘ MECZ PIŁKARSKO-TOWARZYSKI

Ludność katolicka, zamieszkała w

pobliżu cmentarza po - Bernardyń-

skiego na Zarzeczu, od dłuższego

,czasu patrzy ze zgorszeniem na Žy“

' dówki, które. nie zważając že cmen-

tarz jest miejscem poświęconem,

przychodzą nań z dziećmi bawić się.

Jest na cmentarzu góra, zwana

„Wzgórzem Anielskiem'“, z racji

znajdujących się tam posągów

dwuch aniołów. Jest to najpięk-

niejsze miejsce na całym cmentarzu.

1 właśnie w ten uroczy zakątek

przybiega moc dzieci żydowskich

(większość z matkami), mącąc ciszę

cmentarną, łażąc koło grobów i po

śrobach i uiszcząc kwiaty.

Byłoby bardzo pożądanem, żeby

władze kościelne zainteresowały się

tem i winnych tego niedopatrzenia

pociągnęły do odpowiedzialności.

Należy jeszcze tu podkreślić, że

na wspomnianym cmentarzu znaj”

duje się moc pomników uszkodzo-

Teatr I muzyka
—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

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

przedostatnie przedstawienie doskonałej

komedji wiedeńskiej Eryka Ebermajera i

Franciszka Cammerlohr'a p. t. „Gotówka”.

Jutro o godz. 8.30 wiecz. „Gotówka”.

— Niedzielna popołudniówka w Tea-

trze Letnim. Jutro o godz. 4 ukaże się na

przedstawieniu popołudniowem arcywesoła

komedja St. Kiedrzyńskiego p. t- „Życie

jest skomplikowane”. Ceny propagandowe.

"Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś

tryskająca humorem, pogodą życia, młodo-

ścią, oraz czarownemi melodjami operetka

„Ptasznik z Tyrolu". Wycieczki

korzystają z ulg biletowych.

— Popoiudniówka niedzielna w „Lut-

Jutro o godz. 4 popoł. „Ptasznik z

Ceny zniżone.

ni“

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 25 sierpnia 1934 r.

6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

yka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań

domu. 7.30: Humor na codzień. 11.57:

Czas i hejnał, 12,03: Wiad. meleor. 12,05:

Przegl. prasy. 12.10: Koncert. 13.00: Dzien.

poł, 13.05: Fragmenty z op. „Cyrulik Se-

wilski”, 14.00: Wiad. gosp. 16.00: Muzyka

lekka. 17.0: Słuchowisko dla dzieci. 17.25:

Koncert solistów. 18.00: „Co czytać? —

pogad. 18.15: Recital skrzypcowy. 18.45:

Pogad. o turnieju lotniczym. 19.15: Muzyka

popularna (płyty). 19.15: Wiad. sport. 19,55:

Wil. wiad. sport. 20.00: Koncert szopenow-

ski. 20.30: „Góra Zamkowa w Wilnie” —

odczyt. 20.40: Recitał śpiewaczy. 21,00:

Tapstrzyk z Gdyni. 21.02: Dzien. wiecz.

21.12: Wiad sport. 21.15: Muzyka lekka.

22.00: Pogadanka aktualna. 22.10: Muzyka

taneczna z Ciechocinka. 23.00: Wiad,

meteor. 23,05: „Kukułka wileńska” XI wie-

czór kabaretu literackiego pt. „Wróżby i

proroctwa Kukułki”.

Z ZA KOTAR STUDJO
Idziemy na wesele lalki.

W/ sobotę w radjo odbywać się będzie

wesele jednej z największych lalek. We-

sele przygotowała znana poetka Bronisła-

wa Ostrowska, która napisała bardzo wiele

pięknych wierszyków dla dzieci W we-

selu tem weźmie udział cały szcieg zaba-

wek, takich właśnie, jakie każda dziew-

czynka i każdy chłopczyk ma w kącie swe-

go dziecinnego pokoju. Wszystkie dzieci

słuchające radja muszą koniecznie wziąć

udział w weselu i przynieść na czas au-

dycji do głośnika swoje zabawki, gdyż i

im warto umożliwić słuchanie tej pięknej

audycji w dn. 25. VIIL o godz. 17.00.

Spiewacy, skrzypkowie i pianiści w radjo.

Sobotnie koncerty radjowe (25.VIIL)

urozmaicone są licznemi występami soli-

stów. O godzinie 17,25 szereg pieśni i aryj

operowych wykonają przed_ mikrofonem

warszawskim — sopranistka Olga Olgina i

znany tenor Edward Weissis. © godz. 18.15

transmitowany będzie z Poznania recital

skrzypcowy Stanisława Pawlaka. Odtwór-

czynią „Soboty Chopinowskiej' о godz.

20,00 będzie znakomita pianistka ŻZofja

Rabcewiczowa. O godz. 20.40 mezo-sopra-

nistka Emma Szabrańska wykona pieśni

kilku kompozytorów polskich i niemiec-

kich. Wreszcie o godz. 21.15 piosenka

znajdzie swego nastrojowego  interpreta-

1ora w wybitnym tenorze Wikiorze Bregy.

Turniej lotniczy ogiądany z lotniska.

W przededniu dni challengowych za-

interesuje bezwątpienia wszystkich poga-

| danka radjowa, którą wygłosi dnia 25.VIII.

o godz. 18.45 red. Wacław Sobol pod ty-

tułem „Turniej lotniczy oglądany z lot-

niska”,
Audycje wileńskie.

W sobotnim programie znajdą radjo-

słuchacze wileńscy treściwy odczyt o Gó-

rze Zamkowej w Wilnie, który o godz.

20.30 wygłosi konserwator zabytków dr.

Stanisław Lorentz, oraz na zakończenie o

godz. 23.05 jedenasty wieczór kabaretu li-

terackiego pod ogólnym
ś proroctwa kukułki, W wykonaniu tej

wesołej audycji udział wezmą m. in. nieza-

wodni specjaliści

strów wileńskich pp. Karol Wyrwicz-

Wichrowski i Mieczysław Węgrzyn. Wie-

czór Kukułki wileńskiej transmitowany bę-

dzie z Wilna na całą Polskę.

wiino na powodzian
Odezwa do pracowników USB.

 

JM. Rektor Witold Staniewicz wysto- Na strzały zbiegli się

sował odezwę do wszystkich pracowników įposterunkowi P. P.,

wzywa”. mych napastników zatrzymali. Za-Uniwersytetu Stefana Batorego,

tyfułem „Wróżby i

od humoru artyści te- , Wjelkiej

rych, dookoła których nieznani

sprawcy  poroebijali ogrodzenia i

siupki betonowe.

Należy baczniej strzec wejścia

na cmeniarz, żeby uniemożliwić do”

i stawanie się nań osobom, nie mają

cym do tego żadnego prawa. W. ten

tylko sposób można wypilenić wan”

tia iz,
i————————

|
| NADESŁANE.

FALA ADRJATYKU
NA MORZA POŁUDNIA!

| Na zakończenie sezonu turystycznego

organizuje Linja Cdynia—Ameryxa łącznie

|z swiatową Urganizacją Podróży Wagons-

| Lits//Cook wycieczkę lądowo inorską od

11 X — 13. X. 1934,
Wycieczia wyruszy specjalnym  pocią-

| giem z Katowic, złożonym z

| Pulimanowskich, wagonów resiauracyjnych

|. wagonu-daucingu. Pociąg po drodze do

| Triestu zatrzyma się na jeden dzień w

Budapeszcie, ;eden dzień w Wiedniu, dzień

w Wenecji, w Trieście uczestnicy wsiądą

na największy transatlantyk polski s/s. PO-

! LONIA, który zostanie gruntownie przebu-

dowany w jednej z największych stoczni

|

świata — Monfal у

....9...6...0 | w Wszystkie. akd na pokladzie mosto-

wym i spacerowym będą zaopatrzone w

wodę bieżącą zimną i ciepią, w większości

zaś kabiny na statku na tę wycieczkę

będą 2-osobowe.

Przez Adrjatyk i Kanał Koryncki uda

się s/s. POLONIA do słonecznej Grecji,

gdzie uczestnicy wycieczki będą mieli

okazję zwiedzić starożytne Ateny, poczem

przez Morze Egejskie, Cieśninę Dardanel-

ską i Morze Czarne przypłynie okręt do

1 Constanzy, skąd wycieczkowicze specjal-

| nym pociągiem udadzą się do stolicy Ru-

munji. — Bukaresztu. Przez cały czas

| trwania wycieczki uczestnicy będą opro-

wadzani przez specjalnych przewodników.

Noclegi na lądzie będą zapewnione w

| pierwszorzędnych hotelach. Cena wyciecz-

ki, obliczona b. przystępnie, wynosi od

zł. 480,— za paszport, wizy, pełne utrzy-

manie, zwiedzania oraz wszystkie świad-

| czenia.
Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy i“ informacje; WAGONS-

LITS//COOK, Wilno, Mickiewicza 6.

 

2

'Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ZRÓ-

DŁO PRACY” z trzyletnim kursem

krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu

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 — 4.

! Zarząd Rady Centraluej

| Tow. Pań Miłosierdzia

| Św. Wincentego A Paulo.

| az,
WYPADKI.

— Autobus linji zamiejskiej

w rowie. W dniu wezorajszym au*

tobus linji Wilno—Nowowilejka ja-

dąc w godzinach popołudniowych

szosą, chcąc ominąć jadący šrod-

kiem jszdni wóz, wpadł do rowu

Jeden z pasażerów p. J. B. został

|dotkliwie pokaleczony odłamkami

iszkła. Na uwagę zasługuje zacho-

jwanie kontrolera autobusowego tej

linji, który, gdy poszkodowany zwró

cił się do niego ze skargą, niegrze-

cznie zauważył, że p. J. B „mógi

uważać”. Dziwne jest niekiedy za-

chowanie się personelu autobuso-

wego.
KRONIKA POLICYJNA.

L Wykrycie meliny złodziej

"sklej. W dniu wezorajszyin o:gana

|policji śledczej wpadły na trop me

jliny złodziejskiej, znajdującej się

w domu przy zaułku Krawieckim 6

|Melina mieściła się w mieszkaniu

Ch. Szefjanowej, gdzie włamywacze

(przeprowadzali podział łupów po

chodzących z kradzieży. Kierowni-

'kiem meliny był znany złodziej Jan

(Witkowski, zastępcą jego osławiony

„wlamywaez Pantera. Wtrakcie wkro-

|czenia policji włamywacze przepro

 

'wadzeli pedział łupów, pochodzą-

Icych z ostatnich kradzieży na te-

Irenie Wilna. Aresztowano 7 złodziej,

w tem właścieielkę mieszkania Szef-

| janową.

- — Fałszywy alarm na Tar-

gach Futrzarskich. Wczoraj na te-

renie Targów Futrzarskich skutkiem

spięcia przewodów wywołany został

jaiarm dzwonków _ elektrycznych,

| Zealarmowana policja przybyla w

/niespełna 2 minuty, gdzie się prze-

|konała, iż był to fałszywy alarm.

|  — Napad czy przywidzenie?

W dniu wczorajszym o godz. 11 ej

|wiecz. w pobliżu Ratusza przyulicy

do jadącego ambulansu

„pocztowego w kierunku dworca po-

«deszło dwóch osobników, z których

(jeden miał być vzbrojony w długi

nóż. Osobnicy ci usłewali rzekomo

zetrzymać wóz, co widząc funkcjo-

narjusz poćztow wydobył szybko

|rewolwer i począł strzelać na alarm.
przechodnie

którzy rzeko-

 

jącą do procentowego opodatkowania sie  trzymanymi okazali się dwaj pijani

na rzecz ofiar powodzi.
OWOE EAPT

 

szewcy z ul. Popławskiej.

— Okradzenie mieszkania przy

" SPRAWY AKADEMICKIE.ul. Miodowej. W czasie nieobec-

— w obronie Siudjum Roini-

czego. W związku z poprzedniemi

naszemi notatkami w tej sprawie

komunikujemy, że depesze i me-

morjały do Min. Rolnictwa i Min.

W. R. i ©.P. w dałszym ciągu wy-

słały: Polska lzba Rolnicze, Okręg.

Tow. Organiz.

w Kostopolu, Okręg. Tow.

i Kółek Rolniczych w

Mazowieckiem i Lidzie.

i Kółek Rolniczych
Organiz. |łokumpji,

Wysokiem zegarek damski,

|ności domowników, z mieszkania

Karczewskiego Stenisława (Miodowa

3) skradziono 2 _ pary słuchawek

radjowych, zegarek, garderobę męstą

i damską, ogólnej wartości 500 zł.

Sprawcy dostali się do mieszkaia.
Kradzież w Wołokumpii.

Na szkodę Herlin Idy, zam. w Wo-

skradziono z mieszkania

złotych.

wagonów |

złoty, wartości 100

 

Na skutek umieszczonego w dniu

|19.VIII 1934 r. w numerze „Kurjera

Wileńskiego" artykułu pt. „Co się

dziejz u dozorców domowych” —

Chrześcijański Związek  Dozorców

Domowych w Wilnie, prosi o łaska”

we umieszczenie poniższego wyja-

śnienia.

Nieprawdą jest, że Chrześcijań-

ski Związew Zawodowy Dozorców

Domowych w Wiilnie odłączył się od

Cenivali Chrześcijańskich  Związ-

ków Zawodowych w Wilnie, lecz

| prawdą jest, że ogólne zebranie

członków Chrześcijańskiego Związ-

(u Zawodcwego Dozorców  Domo-

wych w Wilnie na zebraniach swo”

1ch w dniu 16 lipca i 19 sierpnia

1934 r., zwołanych zgodnie z prze-

pisami statrtu 'ednogłośnie uchwalił,

pzy obecności członków ilościowo

odpowiadającej wymaganiom tegoż

statuiu — potępić warcholską dzia-

ialnosė kilku b. członków b. Zarzą-

du ra czele z b, piatnym funkcjonar-

juszem Ch. Z. Z. Dozorcow Domo:

wych — p. Adamem Kurzawą, usi-

łujących utworzyć nowy Związek

Dozorców Domowych w Wilnie, a
powodujących się tylko osobistemi

korzyściami materjalnemi, rzucają”

cych j ednocześnie oszczerstwa i

piszących paszkwile na instancje i

osoby dla chrześcijańskiego ruchu

zawodowego wysoce zasłużone.

Nieprawdą jest, że Komisja Rewizyj-

na nie kont-olowała gospodarki

Centrali w ciągu 6 lat, lecz prawdą

jest, że co rok Komisja Rewizyjna

rewizje przeprowadzała, nie stwier”

dzając żadnych w gospodarce Cen-

 

kretarz Centrali — p. WŁ Ostrow*

ski zajmuje stanowisko prezesów,

skarbników i sekretarzy poszcze”

gólnych Związków, lecz prawdą

że ой szeregu lat jest przewodni

czącym Komisji Rewizyjnej Chrz. уА

Z. Dozorców Domowych, wybiera-

nym co rok przez ogólne zebranie

członków, bez wchodzenia jedno-

cześnie w skład Zarządu, i że jest

na wyraźne uchwały ogólnych ze-

brań poszczególnych kilku Związ-

ków wybierany na honorowe stano”

wiska kierownicze tych Związków,

rie otrzymując z tego tytułu żad-

nych absolutnie wynagrodzeń i ma-

jąc w wielu Ch. Z. Z. członkostwo

honorowe, na podstawie uchwał o-

gólnych zebrań. nadane za położone

dla tych Związków wyjątkowe za”

sługi. Nieprawdą jest, by Centrala

Ch. Z, Z, lub Prezes Centrali Ch. Z.

Z. Adwokat Mieczysław Engiel —

odmówili kiedykolwiekbądź i jakie”

mubądź członikowi poszczególnego

Chrześcijańskiego Związku Zawodo-

wego bezpiatnej obrony prawnej w

sprawie o pracę, natomiast prawdą

jest, że nigdy ani jednemu tego lub

innego Chrześcijańskiego Związku

Zawodowego członkowi bezpłatnej

pomocy prawnej nie odmówiono, je”

żeli sprawa © pomoc prawną, w

której członek się zwraca, nie na”

suwa zbyt wielkich wątpliwości co

do pozytywnego wyroku. Niepraw-

dą jest, by Centrala Ch. Z. Z. kiedy”

kolwiek od Ch. Zw. Zaw. Dozorców

Domowych, bez dobrowolnej uchwa-

ły Związku, pobierała nadzwyczaj:

ną składkę i wogóle składkę w wy”

sokości 150 czy 80 zł. miesięcznie,

natomiast prawdą jest, że wszyst”

kie Chrześcijańskie Związki Zawo-

dowe na wspólnem posiedzeniu swo”

ich przedsiawicieli ustalają budżet

Centrali i na pokrycie wydatków na

iokal Chrz. Związków Zawodowych,

światło, opał, sprzątanie itp. ustala”

ią od każdego Związku udział w

składce ryczałtowej lub też w pro”

centach od wpływających składek

w myśl statutu Ch, Z. Z. * statutu

Centrali Ch. Z. Z., słowem gospodar”

(ka Centrali Ch. Z. Z. jest prowadzo-

na właściwie pośrednio przez Ch.

БЕНЕБОСОБЫСЛЕЖОВЕОСЫЕЦЕНЫНИСКОСЧС
ЯЧЫLA

Sprostowanie.
Wie wczorajszym artykuleJ. Buł-

haka pod tytułem „Regjonalizm for-

my“ wkradły się błędy zecerskie,

zaciemniajace jego sens. Wobec

iego odpowiednie ustępy przyta”

czamy ponownie w formie popraw”

nej:
E kė IV. „Nie chcemy, by

„am w państwie polskiem i wlas-

nem ruszczono dalej to, co uważa”

my za pokrewne i sercu bliskie —

mowę ludu naszego...

Szpalta V. „Po białorusku mówi

się tylko: „czahoż” i „hetaho”,

Tamte formy są żywcem rosyjskie”.

Prócz tego poprawić należy w

słowach pojedyńczych:

„autechton” — na

„re“ — na rie“,

łonetyce” — na „fonetyce”.

 
„autochton'”, 

1 Ltreśijańkiega:Zwłądiu
w Wil

trali usterek. Nieprawdą jest, że s.

jest,|

Artyšci-Prasa.
5: ESI

IIA

Co się dzieje na cmentarzu po-Bernardyńsk im. Dozortów Bomawy(h

Związeki Zawodowe w osobach pre”
zesów Ch. Z. Z., gdyż jest to wspól-

na gospodarka wszystkich  Chrześc.

Zw. Zaw.. Nieprawdą jest, jakoby

p. Wł. Ostrowski pobierał datkiod

uczestników rokrocznych pielgrzy”

mek do Kaiwarii na opłacenie asy”

stującej pielgrzymce orkiestry, lecz

prawdą jest, że zbiórkę od człon”

ków Ch. Z. Z. urządzali przedstawi”

ciele Związków Chrześcijańskich

Związków Zawodowych i sprawo-

zdania z tych zbiórek zawsze były

zawsze przed Związkami, które

sprawozdania te zatwierdzały. Nie-

prawdą jest, by Chrześc. Zw. Do-

zorców Domowych kiedykolwiek

bądź pokrywał sam koszta wspólnej

pielgrzymki Ch Z. Z. do Kalwarii,

lecz prawdą jest, to, że gdy Ch. Zw.

'Zaw. Doz. Dom, organizował piel

'grzymkę do Kalwarji tylko człon”

ków swego Związku, to koszta ta

| kiej pielgrzymki istotnie pokrywał z

własnych-- funduszów. Nieprawdą

jest, jakoby ogólne zebranie człon”

ików Ch. Z. Z. Dozorców Dom. od-

|było się w dniu 12 lipca rb. wKlu-

ie Myśliwskim, lecz prawdą jest,

że w dniu tym p. Kurzawa Adam

| zwołał część dozorców bezzwiązko”

wych, a część wcale nie dozorców

na organizacyjte zebranie „Zjedno-

| czenia Dozorców Domowych w Wil-

lnie”, na kióreia odczytano statut

Zjednoczenia i nie wpuszczano na

zebranie i sie udizelano głosu człon*

kom Ch. Zw. Zaw. Doz. Dom. Nie-

prawdą jest to, by Centrala prze”

| trzymywała sztandar, chorągwie i

| inwentarz Ch. Z. Z. Doz. Domowych,

natomiast prawdą jest, że wspom

| niany sztandar, chorągwie i inwen-

tarz znajdują się w lokalu i posia”

daniu Chrzśc. Związku Zawodowe-

go Dozorców Domowych, jako wy”

| łączna własność Chrz. Zw. Zaw. Do*

| zorców Dosnowych, natomiast istot"

nie klucz od lokalu Ch. Z. Z. Dozor

ców Domowych został przerobiony

w obawie przed rabunkiem, gdyż b.

skarbnik Wład. Światłowicz, wystę"

pując ze Związku, łącznie z nie-

którymi dokumentami Ch. Z. Z. Doz.

Dom., bezprawnie zatrzymał i klucz

;od kancelarji Związku, na skutek

czego miał miejsce wypadek wtar”

gnięcia do zamkniętej

Ch. Z. Z. Doz. Dom., posługującego

się prawdopodobnie kluczem

skarbnika — nieznanego osobnika,

który niestety, zabrawszy kilka nic

nieznaczących papierów Z biurka

| Związku, zdołał zbiec. Przeciwko

b. skarbnikowi Zarząd  Chrz. Zw.

Zaw. Dozorców.Domowych złożyło

skargę do Pana Prokuratora. Nie”

prawdą jesi, że Chrz. Zw. Zaw. Doz.

Dom. nie istnieje, natomiast prawdą

jest, że Zarząd Ch. Zw. Zaw. Do-

zorców Dom., wybrany prawomoc”

nie przez o$ólne zebranie członków,

którego „quorum zostało stwier”

dzone listą obecności, podpisaną

własnoręcznie przez członków Ch.

Z. Z. Doz. Dom. urzęduje co”

dziennie w dawnej siedzibie przy

ulicy Metropolitalnej Nr. 1 od godz.

6-ej do 8-ej wiecz i zmuszony jest,

niestety, często wysłuchiwać żale

obałamuconych przez rozbijaczy

członków. Ch. Z. Z. Dozorców Do-

mowych.

Nieprawdą jest, jakoby Zarząd

Ch. Z. Z. Doz. Domowych został wy”

brany z nieczłonków Ch. Z. Z. Do"

zorców Domowych, lecz prawdą

jest, że żaden członek Chrz. Zw.

Zaw. Doz. Dom., za wyjątkiemikilku

zainteresowanych, nie przystąpili do

nowoutworzonego nowego Związku

Doz. Dom., rozumiejąc, że i tak do”

zorcy domowi w Wilnie są dosta"

tecznie rozdrobieni. -

Prosząc O umieszczenie powyż”

szego wyjaśnienia, wzywamywszyst

kich członków, którzy naocznie

chcieliby się przekonać o niepraw“

dziwošci rozsiewanych przez ludzi

złej woli plotek, do przyjścia na

miejsce siedziby  Chrz. Zw. Zaw.

Doz. Dom., gdzie posiadamy nie”

zbite dokumenty i dowody. Rozsie-

wającym zaś plotki oświadczamy, że

pa podobne brednie odpowiadać

więcej nie będziemy za pošrednic-

twem prasy, lecz wyrokiem sądo*

dowym”.
Następują podpisy: prezesa, wi”

ceprezesa, skarbnika i sekretarza

(nazwiska nieczytelne) oraz pieczęć

Chrześc. Zw. Zaw. Dozorców Domo-

wych w Wilnie.

(RSS OOA enasS

Najskutetzniel walkę

z żebractwem można prowa-
dzić za pomocą bonów

Jałmużniczych „Caritasu”. 
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SPORT.
Ogromne zainteresowanie meczem

Artyści — Prasa.
Niedzielny mecz piłkarski, roze-

grany między artystami teatrów wi-
leńskich a dziennikarzami, cieszyć
się będzie niewątpliwie ogromnem
zaciekawieniem. Wczoraj dało się
wyczuć na mieście, że wszyscy nie-
mal w cukierniach, teatrze, w sziko-

łach i w wojsku mówili głośno ©
ciekawie zapowiadającym się poje-
dynku sportowe - towarzyskim mię-
dzy dziennikarzami a prasą.

Kierownicy poszczególnych ze-
społów mieli wczoraj sporo kłopotu
z ustaleniem ostatecznem składu.
P. Węgrzyn z p. Detkowskim peł-
nią funkcje znawców sportu i na
ich barkach spoczywa ostateczne
ustalenie reprezentacji piłkarskiej
artystów. Byliśmy przez kilka go”;
dzin zaniepokojeni stanem zdrowia
p. Rewkowskiego, który zachoro-
wał, a nieobecność jego osłabiłaby
w znacznym stopniu drużynę. Nasz
sprawozdawca sportowy  Jarwan'
sprawdził tę wiadomość. Okazało

się, że rzeczywiście p. Rewkowski
czuje się žie, ale przyobiecał, że|

W, kołach artystycz-śrać będzie.
wielkie _zaciekawienienych jest

meczem,
Wispaniałą myślą jest zaprosze-

nie pań jako sędziów na linje auto"

Sędziować będą pp.: Kulczyc-
i za-

we.
ka, Halmirska, Wyrwiczowa
pewne panie z teatru letniego.

Drużyna dziennikarzy jest już

skomipletowana 'z  uwzgiędnieniem
kilku graczy zapasowych. W druży”

nie tej jest dużo bardzo znawców
sportu i starych piłkarzy, o których
niestety nikt nie pamięta prócz sa”
mych graczy. Może rzeczywiście
są to ukryte talenty spontowe, które

będą mogły jutro właśnie pokazać
swoją błyskotliwą grę.

Mecz rozpocznie się o godzinie
12-ej na stadjonie przy ui. Wer-
kowskiej. Bilety są w cenie od
50 gr. Dochód z meczu przeznaczo”
my jest na powodzian.

O godz. 10 odejdzie specjalnie
zamówiony dla graczy wóz Arbonu
z ul. Mickiewicza, koło Lutni,

Trzeci etap wyścigu Beriin—Warszawa.

POZNAŃ (Pat).  Uzupełniając

wiadomość o wyniku wyścigów ko-

iarskich Berlin—Warszawa na dru-

gim etapie Piła—Poznań donoszą,

że na tym etapie Niemcy uzyskały

ogólny czas 20 godz. 12 min. 41,4

sek., zaś Polacy 20 godz. 42 min.

35,4 sek.
Wi ogólnej klasyfikacji prowadzą

Niemcy po dwóch etapach różnicą

3 godz. 43 min. 9,6 sek.
Pierwsze dwa etapy Niemcy

przejechali w 65 godz. 47 min, 8,4

sek., zaś drużyna. polska 69 godz.

30 min. 18 sek. :
W piątek o godz. 15 nastąpi start

drużyn do 3-g0 etapu Poznań—

Kalisz.
POZNAN (Pat). W piątek o godz.

12-ej uczestnicy wyścigu szosowego

Berlin Warszawa wystartowali do
trzeciego elapu Poznań — Kalisz.

Trasa wiedzie przez Środę, Jarocini

Ostrów. Stan dróg z powodu opa-

dów ciężki.
KALISZ (Pat). W piątek odbył  się trzeci etap biegu kolarskiego

Berlin — Warszawa na odcinku

Poznań — Kalisz długości 170 km.

metę wpadł zwycięzca poprzednich
«wuch etapów Niemiec Schelien w
czasie 5 godz. 17 min, 30,2 sek,
Drugi był Niemiec Figay 5:17:30,4;
trzeci Niemiec Hauswald 5:17:30,6.
Czwarty przyszedł Wasilewski —
5:18:29,4. Następnie wpadła na metę
'ednoczešnie szóstka kolarzy, w ich
iiczbie Więcek sklasyfikowany na
10 miejscu. Cała grupa miała jedna-
sowy czas 5:20:43,2. 11-te miejsce
zajął Niemiec Oberbeck, Ogółem
przybyło do Kalisza 31 zawodników.
Niemiec Schulten jeszcze wPile zła-
mał rękę. Mimo to wystartował z
Poznania, jednakże

mym Jarocinie miał wypadek Olec-
ki, ktoremu wpadł pod rower prze-
chodzący drogę chłopiec,  Olecki
przyszedł do Kalisza silnie potlu-
czony. W sobotę wyjadą kolarze z
Kalisza o godz. 14-ej, by dotrzeć do
czwartej mety w Łodzi.

w _ Jarocinie
wzięto go na samochód. W. tym sa-.

„DZIENNIK MIBEŃSKI |

Mistrzostwa tenisowe
WARSZAWA (Pat). W! piątek,

|w_ czwartym dniu  międzynarodo-
(wych mistrzostw Polski w tenisie
w godzinach porannych rozegrano
dwa spotkania: w grze podwójnej

' panów Artens—Metaxa pokonali po
| niespodziewanie zaciętej walce pol-

|ską parę Laszkiewicz—Majewski
6:2, 3:6, 6:1, 6:3. W grze mieszanej

Horn—Artens zwyciężyli łatwo parę

Raciborska —Bratek 6:1, 6:1.
WARSZAWA (Pat). W piątek w

ćwierćiinaie Metaxa po walce za-
ciętej, ciekawej i wyrównanej po”

konał Wittmana w 5 setach 8:6, 2:6,
5:7, 14:12, 6:2. W: drugim ćwierć-

finale Jędrzejowska, grająca chorą
ręką, pokonała Austrjaczkę Krauss
6:4, 4:6, 7:5. Niemka Horn łatwo

uporała się z Estonką Noemmik 6:4,
6:0. Para Tarłowski—Bratek łatwo
wygrała pierwszego seta z parą Ar-

tens—Metaxa 6:1, w druśim secie

prowadziła już 5:1, jednak Austrjacy

wyrównali i przy stanie 9:9 mecz

przerwano z powodu zmierzchu.

W. tym secie Polacy mieli jednego

mik—Pukk pokonali parę polską

Lilpopówna — Popławski 6:2, 3:6,

6:1. Para Krauss—Stolarow poko-

nała parę Rudowska — Tarłowski
11:9, 6:3. Fara Jędrzejowska—Tło”

czyński pokonała parę Neumannów"

na—Stalgos walkowerem. Para Horn

—Artens wyeliminowała parę Raci-

borska—Bratek 6:1, 6:1.
 

Doroczne zawody strzeleckie
LIDA (Pat) W. dniach 7—9

września na strzelnicy wojskowej
71 pp. i własnej — Policyjny Klub
Sportowy w Lidzie urządza dorocz*
ne zawody strzeleckie z broni -woj-

skowej i małokalibrowej. Zawody
odbędą się pod protektoratem sta-
rosty lidzkiego inż. Bienkiewicza. 
karska reprezentacja, która w Ry-

dze rozegra mecz rewanżowy Z pił-

karzami Łotwy.
| Reprezentacja Wilna jedzie w na”;

stępującym składzie: Rogow, Barto-

szewicz, Chowaniec, Maniecki, Ko-

iłowski, Wysocki, Skowroński, Bi-

 

Jutro polscy jeźdzcy startują w Rydze.

W. niedzielę, 26 b. m., rozpoczy”

nają się w Rydze międzynarodowe
niemieckich, oraz szwedzkich. 3

Zawody trwać będą do 2 wrzeš-
acy udają się na

set-balla. W grze mieszane; Noem-į

 

Reprezentacja piłkarska Wilna jedzie do Rygi.

Jutro rano wyjedzie z Wilna pił-

zawody konne z udziałem jeźdźców nia b. r., poczemPol

iotewskich, estońskich i zawody do Tallina.
Polacy wykazali dalszą poprawę

formy i wyników. Pierwszy na| polskich,

DI | w najnowszej, kspitalnej kreaeji p. &:

Nieprzerwane huragany śmiechu, pomysłowe sceny komiczna

Dla młedzieży także dozwolone. Nad program: Nowe

Walka o prawo do miłości. Najsłynniejsza gwiazda ekranów cełego świata

JEAN HARLOW i CLARK GABLE w czarujacym filmie

KINO- REOJA

 

 

Slynni komley, królowie

102014 ekranu, aledošelgnieni PAT 3 PATACHON

Patachon jako Kompozytorzy”
i humor. Ciekawe dla każdego. Niech każdy zobaczy.

wspaniała dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr.

DZIS RADOSMA PREMJERA! Film dla wszystkich:
dia dorosłych 1 młedzieży. Najwetelszy program

oraz «eu Aza Crause „Pił imiss Europy

PLATYNOWA BLONDYNKA
Nad progrem: Atrakcja.

Dziś. Wielki supperszlagier. Genjalny aktor rosyjski, fenomenalny król ekranu IWAN
lalym i olšniawającym wschod-

MOZŽUCHIN i najpiekniejsza rosjanka TANIA FEDOR w wspa

mlm przeychem T YSĘĄCi DRUGA NOC
Na seenie: „4-ch z Lagji* wodewił muzyczny EeALiarplašnatis =

h i { Ь at zkole Pantomima obyczajowa.
Warszawskich w swoim repertuerze (l-szy występ) W Sz akcie. 5) Wańka Wstańka

Trio Grey | Łukaszewicz. 4) Egzamin arcywescła kome
operetka w 1 akcie. — Zespół muz. |. Bo kum.

Kuko ——||Mieszkania|
| a
 
 

16, 17, 17,45, 18,30.
ODJAZD z WEREK do WiLNA «co 45 minut,
9, 9,45, 10,30, 11,15. 12, 12,45, 13,30, 14,15, 15,15

11.

16,15, 17,15, 18,15, 19, 19,45.

в

eia Portewa 19 m.

Rozkład jazdy Statków | Sprzedaż || © 1 pokoje
GDJAZD z WILNA do WEREK co 45 minut, LB ki. o
7,45, 8,30, 9,15, 10, 10,45, 11,30, 12,15, 13, 14, 5,|| —2m——2>—| —- a. POKÓJ

SPRZEDAM nmablowany, do wyuaję-
Duży iokal malutki kredensik

przystosowany do ро- { 6 krzeseł wiedeńskich,
trzeb szkoły, w centrum jwpickiewicza 1i-a m, 7,
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MIESZKANIA
3, 4 pokojowe odre-4СЕНУ PROPAGANDOWE  

 

 

 

do wynajęcia. Adres w
WILNO—WERKI I z powrot:m 1 zł. ini i « od 3—5. montowane z elektrycz-

UMILNO-KALWARJA| 3 powrotem 76 gr BEE A nością, tlenaezne w bid.
i w razie chłodne ystej pogody E A sa nej | zdrowej dzielniey

statki kursować nie bedą. seesoo6ese'| saba |Antokeiska 35. 1054

"m K 54) + tych drzwi. Pamiętałem jednak, żeMIGNON G. EBERHART

Biała uga.
;, do pomówienia w hallu z Lornem i(P.zekłet autoryzowuny z angielskiego). A

Po strasznem odkryciu w białej sali pojąłem, że jeżeli Sue była do” |

tąd w niebezpieczeństwie, to teraz wzrosło ono w tysiącznosób.

Poszliśmy oboje powiedzieć o naszem odkryciu policji. Nie chcia-

łem ani na chwilę spuszczać Sue z oczu.

Nie pam:ętam, czym jej powiedział o zawartości fortepianu. Ale i

tak się domysliła. Pamiętam tylko, że zawołaliśmy na policjanta, wartu-

jącego na podwórzu, ze schodów, na których znalazłem pierwszego tru-

pa. Skoczył niomentalnie na równe nogi, a kiedy Sue poinformowała go

po francusku, co się stało, otworzył usta i zmantwiał. Zamiknięcie ust,

żeby gwizdnąć na kolegów, kosztowało go trochę trudu. Zjawili się dwaj

inni i wszyscy popędzili ku schodkom, napełniając hotel zgiełkiem i alar-

mem. Wszystko to nie mogło zająć więcej niż cztery minuty, ale nam

dwojgu wydawało się, że najmniej dziesięć.

№ momencie, $śdy policja wkraczała do białej sali, dokonałem no-

wego odkrycia, które wbiło mi się w pamięć szczególnie żywo.

Sue zostawiłem na górze schodów pod opieką posterunkowego, a

sam poszedłem przodem do białej sali. Wpadłem pierwszy. Ciężkie kro-

ki już dudniły w korytarzu. Stanąłem koło fortepianu, żeby im odrazu

pokazać, gdzie mają szukać i oko moje zatrzymało się przypadkiem na

białej szmatce, leżącej na dywanie. Schyliłem się mimowoli i podniosłem

chusteczkę do nosa. Leżała za grubą, rzeźbioną nogą fortepianu, dlate-
gom jej wcześniej nie zauważył. Była to damska chusteczka. Słaby za-
pach perfum wydał mi się znajomy. Podniosłem ją do twarzy j poznałem...
perfumy Sue, woń gardenii.

Nie było czasu na zastanowienie, bo policjanci już byli koło otwar-

Sue jak najprędzej z areny śmierci,

cić wszystko co do grosza,

bym ja tego narobiła.

takich tragicznych oczu.

 
 

„m

Wydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno,

 

Z KR
Zlot 5. M K

Wczoraj w Gajdach rozpoczął
się zlot młodzieży, zrzeszonej w Sto-
warzyszeniach Młodzieży Katolickiej.
Jest to zlot rejonowy. Bierze w nim
udział młodzież z terenu powiatu
brosławskiego i innych.

Zlot potrwa dziś i jutro. Žakon

Na terenie pow. Święciańskiego
zażegnana została kompletnie epi:
demja tyfusu plamistego. W związku

Wielki pożar| w pow. postaw-
skim.

POSTAWY. We wsi Czeiemožniki,
gm. postawskiej, wybuchł pożar,
„który strawił 18 domów mieszkal-
„nych, 20 obór, 25 stodół z tego-
'rocznemi zbiorami, 2 spichrze, 7
„krów, 2 świnie i 6 owiec—na szkodę
,28 gospodarzy. Ogólne stratyj wy:
'poszą 69,000 zł. Pożar powstał
w stodole Kościewicza Grzegorza
prawdopodobnie wskutek zaprósze-
nia ognia przez umysłowo chorego
Buczela Antoniego, mieszkańca
zaśc. Kowalewo.

Zbrednicze podpalenie.
NIESWIEZ. W dniu 22 sierpnia

r b. w Preczkowszczyznie, koło Nie-
świeża, wskutek podpalenia powstał
w zagrodzie Sieluni pożar, od któ-
rego zspaliły się 3 stodoły z tego-
rocznemi zbiorami. Żona Sieluni
usiłowała z rozpaczy rzucić się do
płonących stodół, lecz straż zNie
świeża udaremniła jej samobójstwo.
Straty przekraczają 10 tys. zł. Do-
chodzenie przeciw  zbrodniarzowi
prowadzi policja.

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

 

 
—

lewicz, Ballosek, por. Drag, Zbroja,
| Naczulski, Pawłowski, Antokolec i
O Kierownikami drużyny są:!
mgr. Coch i Frank.

Piłkarze wyjadą rano w niedzie-
Ję, by w poniedziałek grać mecz,
a powrócą w środę. Przypominamy,
że w. Wiilnie mecz z Rygą zakończył
się sukcesem Łotwy 2:0.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu“

 

Stłumienie tyfusu plamistego.

jców  przedhistorycznych,

AJU.
‚ \ Gajdach. |
czenie uroczystości
wieczorem.

Dzień wczorajszy—pierwszy dzień
zlotu—poświęcony był przygotowa-!
niom do właściwych uroczystości,
rozpoczynających się dziś zrana na-|

nastąpi Jutra

bożeństwem w kościele parafjalnym. ;

z tem bawiąca tu kolumna przeciw-
tyfusowa opuściła teren powiatu.

Nowa Rada Okręgowa Tow,
Org. i Kółek Rolniczych.
LIDA Pat. W Lidzie odbyło się

konstytucyjne posiedzenie Rady
Okręgowego Towarzystwa Organi-
zacyj i Kółek Rolniczych, na któ-
rem na prezesa jednogłośnie ob'a-
no posła Górskiego, na wice-prezesa
Bułharewskiego, na członków  za-
rządu: posła Władysława Malarskiego
majora w stanie spoczynku — wójta
gminy Bielica — Wojciecha Musiała
i wójta gminy Lipnoszki kpt. rezer-
wy Stanisława Kowalskiego. Poza-
tem został dokooptowany do Rady
powiatowy agronom rolny inż. Jani
kowski. Nowoukonsiytuowana Rada
wysłuchała sprawozdania za okres
trzechmiesięczny oraz przyjęła plan
pracy na najbliższa przyszłość.
W obradach wziął udział prezes
Wojewódzkiego Towarzystwa Orga-
nizacyj i Kółek Rolniczych Czesław
Dobiecki z Nowogródka.

 
Dalsze edkrycia

WIELKA WIEŚ — HALLEROWO
(Pat). Po przypadkowem odkryciu
wielkiego cmentarzyska przedhisto-
rycznego w Karczemku, pow. kar-
iusiki, obecnie mamy do zanotowa-
nia znowu dwa odkrycia grobow-
‹ zawiera-
jących niezwykle cenny i oblity ma-
teriat archeologiczny, a mianowi-
„sie: w Szymbarku naKaszubach pod-
tzas orki natrafił rolnik Gaude na 5
grobów z urnami i popielnicami, za-
chowanych w doskonałym stanie,
a równocześnie w Patułach, pow.
kartuski, rolnik Dande podczas pra-
cy w polu odkrył grobowiecprzed-| 

 

Ekspedjentka

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Przedgiełd1

lar 5.18'/+. Dolar zł. 8.90/+. Rute. 1. -3!/+ za
piątki i 4,59/2 za  dziesiątk. Czerwońce
1.15. Budowiana 44. Dolarėow':: 53.0. In-

Do-

 

  

; westycyjna 117.25. Stabilizacyjaa 687/s. Dil-
lonowska 82. Warszawska 62. Śląska 63.50.

WARSZAWA. (Pat). Giełda, Waluty.
Belgja 124.20 — 124.18 124.50 — 124.88.
Berlin 207.20 — 208.20 — 206.20. Holandja
358.20 — 35910 — 357.30. Londyn 26.40
— 26.54 — 2.28. Nowy Jork 5.19*/4 —
5.223/4 — 5.16%/,. Kabel 5.207/s — 5.237/g

| — 5.17:/. Paryż 34.89 — 34.98 — 34,98 —
34.80. Praga 21.97 — 22.02 — 21.92. Stok-
holm 136.50 — 137.20 — 135,80. Szwajcarja
172.64 — 173.07 — 172.20. Włochy 45.42 —
45.54 — 45.30. Tendencja niejednolita,

* Akcje: Bank Polski 86. Lil 9,65.
Starachowice 10,90. — Tendėnoja nie-
jednolita.

Inwestyc. 117,25.
Dolarowa 69,88

Papiery procentowe:
Konwersyjna 64,25—64,50.
—69,75.  Dolarėwka 53,60. Stabilizacyjna
58,50—69—68,88 (ostatni drobny). Listy
ziemskie 51,75—52. — Tendencja moc-
niejsza.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
i LNIARSKA W WILNIE

z dnia 24.VIII 34,
Za 100 kg. parytet Wilno.
Ceny tranzakcyjne: Żyto II stand, —

14,45, Siemię lniane, basis 90 proc. —
ioco wagon re załadow. 42,50. Mąka
pszenna gat. 31,25—33,50. М. žytni
65 proc. 20,25. e

Ceny orjentacyjne: Żyto I stand. 16—
16,50. Pszenica zbier. 19—20, Oi stand.
14,50—15. Mąka pszenna gat. I E 29—30.
Mąka pszenna gat. II E 27,50—28. Mąka
pszenna gat. ll ©С 23,75—24,25, Mąka
pszenna gat. II] A 21,25—22. Mąka pszen-
na gat. III B 15,75—16. Mąka żytnia
55 proc. 24,25—25. Mąka żytnia 65 proc.
20,25—21. Sitkowa i razowa 17—17,50.
SET A Otręby pszenne
miałkie „50. iano ь 6
obrėt 450 torn, RAE

Len — bez zmian.

>

przedhistoryczne
na Kaszubach.

historyczny skrzynkowy z urnami i
kośćmi,

: Nadmieniamy, że w ciągu ostat-
nich dni jest to jnż trzecie z rzędu
odkrycie przedhistoryczne na Ka-
szubach, z których dotychczas naj-
cenniejszem jest wydobycie z torfo-
wiska w pow. kartuskim znaleziska
z epoki wczesno-przedhistorycznej,
w. postaci maty, zrobionej z plecion-
ki lipowej, długości 10 metrów. Zna-
lezisko bada kostosz muzeum re-
gjonalnego w Gdyni p. dr. Krajew-
ska, podkreślając nieocenioną war-
tość wykopaliska.

do sklepu spożywczego potrzebna.
Mickiewicza 1 m. 4 od g. 5—7.

 

Rekiama jest dźwignią handlu.

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
ws zgłoszenie jakiejkol
wiek pracy lub zatru
dnienia, chociażby <cza-
sowego w Wilnie i na
prowincji dla bezrobot-
nych swych członków.

 

Wychowawczyni zna-
jąsa trebl. metod. poszu-
kuje posady może się
zająć dzlećni w wieku

2 do 10 lat. (Imie
szyć, rob gim. Poważne
świadeetwa I ref. wyma
ganla b. skromne Ta-
tar-ka 12 — 13 m.od 1

2

Ostatnie raty.

syn  pań-

: -————————
' Zgłoszenia Przyjmuje do 5 g.NAUKA Rdrinistracja Dada
| ka Wileńskiego”.

M ———= NAUCZYCIELKA
A a ERY, = francuskiego, młoda,wy” Wykwalifikowany Įkale 5 «maczdG: chowana w Paryżu,| rolnik poszukuje posady Najstarszy
zdrowe obiady, cena b.|
przystępna, Żauł, Śnie|
gowy 1-a/3 m. 1 (blisko
Dworca BD

menczyn n/Wilją,
| Czarkowskich, ul.
nowa 82.

SŁONECZNE 3 pokcje| ;—:

R

przyjmie posadę nauczy-
| cięlki domowej, Zgłosze-
nia proszę kierować: Ma-
demoiselle Jeanette, Nie-

u p.
Legjo-
1032—2

at WŚO

Rządcy lub leśniczego.
referencje poważne, (UI
Zamkowa 4 m. 7 1

Była urzędaiczva po
szukuje poszdy biurowej
lub Innej pracy znajduje
się w krytyczasm poło-

stwa Iksińskich doszedł
do pełnoletności. Z tego

powodu odbywa się u

Iksińskich familijne przy-

jęcie. Rozpromieniony

iksiński ojciec wygłasza

z kuchnią wygodami I | |żeniu. Zgłosiena do] Fuższe Przemówieniei
balkonem do wynajęcia | RÓŻNE || Administracji pod a kończy słowami:
Miękiewicza 11-a m. 7] . "| maganle  najskromniej- 3 у
od 12—5 ej tamže sprze- "o SZA, 3 — Więc nareszcie sta-

deją silę meble. 1063—2| Inteligentna panlanka|momo łeś się dorosłym, samo-
NG|розтикще osady do dzieln z ieki

Przyjmiemy"|| <horych' jakopielęgniar-|Taplcer 1 dekorator,| mis Goci ywaCudawo:
PANIENKI uczące sięj| ka, ekspedjentki, wy- przerabia otomany, ma я ) gi synu. Cala ro

ina mieszkanie z ų-||€'0wawezyni do mlod- |tarace, kozetki, meble] 77 72 teraz oczy
rzy maniem I pomse 2a1% aa re. klubowa I inne w zakres zwrócone na ciebie i

з , erencje wladectwa ; sr
еа w nauce. Opiska|| swiojectwa praktyki. ba- |taplcerstwa wchodzące czeka, żebyś już sam

! zapawalona Ceny о-
płat niskie. Internat
T-wa „Lobor* Żell-

| gowsklego 1 (I pię-
tro)

skawa efer y:

Leszczyński.

Sue, będąc ze mną w tym upiornym
| pokoju, nie podchodziła z tej strony do fortepianu. Schowałem pośpiesz-
| nie do kieszeni pachnącą szmatkę i w tej chwili salon zadudnił tupotem
| ciężkich nóg i zahuczał krzykami, przekleństwami i szybkiemi pytaniami.

Przeżyłem ponownie upiorny sen na jawie. Nim znalazłem okazję
Sue, wybiła dwunastka.

Na wieść o nowej tragedji Lorn nadleciał jak na skrzydiach. Zgo” ;
dził się ze mną bez wahania, że teraz naszym cbowiązkiem było usunąć

I ona wreszcie przyznała nam rację,
— Dłużej tu nie wytrzymam—rzekła zbielałeni ustami, — Jeżeli

panowie uwaztją, że te zabójstwa są częściu planu, mającego pozbawić |
mnie spadku, to niech temu raz będzie koniec. Bóg widzi, że wolę stra-

niż być przyczyną takich... takich... —
Wstrząsnęła się nerwowo, dodając zdławionym szeptem: — To lak, jak-

— Co za nonsens—odparłem szorstko, zaniepokojony wyrazem jej
twarzy i drżeniem splecionych mocno rąk, — Pani nic nie zawiniła. Ża-
winił zbrodniarz, któregośmy jeszcze nie wykryli. Niech pani nie robi

— Nie możemy nawet twierdzić z całą pewnością — wtrącił sucho
Lorn — że ostatni mord ma związek ze spadkiem.
— Niech mnie pan nie wyprowadza w pole — oburzyła się Sue. —

Pan wie, co u.yślę, chociaż pan nie może tego dowieść,
— Ano, wiem — potaknął z niewzruszoną miną. — Wiem, co my-

śleć. Warunki, na jakich pani mia prawo otrzymać spadek, są tego ro-
dzaju, że musiały wywołać intrygę. Skłonny jestem mniemać, że ukrad-
kowa wizyta... pastora w pani pokoju miała coś wspólnego z temi pięciu
miljonami, które pani mają przypaść w udziale. Pięć miljonėw... — po-
trząsnął giową, kończąc tonem przyciszonej śrozy — pięć miljonów do-
larów to jest wielka suma, olbrzymia suma...

Wllne,
Zwlerzyniee, Krzywa 37

wykonanie solidne z gwa-
raneją po cenach najniż-

szych. Bronifratelska 8
m. 2. zapłacił ostatnie raty za

twój dziecinny wózek!  

оее пнча

Na pogrzebie,

Za pogrzebem pewne-
$o znanego w szerokich
kołach towarzyskich —
światowca idą dwaj pa-
nowie i rozmawiają:
— Nikt nie wie, z cze-

$o on umarł,

— dekle wiazu kit wie, z czego

[DpUKARNA

M. ZWIERZYŃSKIEGO
„| WIŁNO MOSTOWA i.

TLREFON 12-44,

WYKONUJE—
wszelki:go rodzaju

druki, jak bilety wizy-
towe. zawladomienia

ślubne. nekrolcgi, pra-
gramy, afiszeI ulotki

=—— (ENY NISKIE

iš zapytała Sue. ' ‚ l +

— Hml... Są dwie alternatywy. Albo był prawdziwym pastorem
i wpadł przypadkiem na trop mordercy, który sprzątnął go dla własne-
go bezpieczeństwa, albo też,
wcale pastorem.

—Jeżeli nie był pastorem, to w takim razie czem?
Lorn wzruszył ramionami,
— Ježeli nie pastorem, to spiskowcem.
— Niech pan nie zapomina, że zrewidował pokój pani.
Popatrzyi na mnie z namysłem.
— Pan napewno nie przypomina sobie, żeby, wychodząc z pokoju

pani

 — Jak pan przypuszcza, co mogło spowodować śmierć pastora

Mostowa Nr 1.

 

„ miał co w rękach?
—. Nie widziałem.
Zwrócił się do Sue.
— Napewno pani nic nie zginęło?
— Napewno.

jak przypuszcza pan Sundean, nie był

Wytrzymała wzrok detektywa bez mrugnięcia i bez zmiany wyra-
zp twarzy. Zato wydało mi się, że jego oczy zagrały ostrzejszem lśnie-
niem.

—Jeżeli znalazł i zabrał ten... ten dowód tożsamości pani — za-
czął ostrożnie, patrząc jej badawczow twarz — to
śmierci jest jasna.

przyczyna jego

—No, naturalnie, Ale w takim razie należałoy przypuścić, że kilka
osób czyha na ten mój,.. dowód.

— Najmniej dwie. Nie licząc ewentualnie sobowtóra pani.
Mwstrząsnęła się nerwowo.
— Przyznaję panomsłuszność. Pójdęzłożyć zeznania.
Zapadła chwila krótkiego milczenia, :

MW hallu byliśmy tylko my troje. Ześcian wiało pustką i chłodem
Nad galeriami wisiały tajemnicze cienie.

(d. c. n.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ. : 


