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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.

Straty powodziowe w woj. Krakowskiem

Krakowska izba Rolnicza podaje

że według nadesłanych sprawozdań

z 15 powiatów województwa kra-

kowskiego (brak sprawozdań z 2 po”

wiatów) rozmiary zniszczenia, wy”

wołanego przez tegoroczną powódź,

wyrażają się w następujących cy-

frach:
Gospodarstw zniszczonych 72.981

Ofiar w ludziach 55. Utonęło: koni

92, bydła rogatego 834, drobiu około

14.000 sztuk, . trzody chlewnej 2479

sztuk, Woda zniszczyła pni pszczel-,

nych 1088 i drzew owocowyc

34023. !
Cytry te nzuoelniė naležy nieusta:,

lonemi jeszcze w tej chwili datami

co do zniszczonych budynków, in-

wentarzy martwych, mostów (około

7 klm.), watów ochronnych (około 5

klm.), drėg 1 t. d. Gospodarstwa nad

Wistą, Dunajcem i Wisloką są prze-

ważnie zniszczone w 100 procen-

tach. Plony uległy zniszczeniu na; i'zeba:
obszarze oxoło 150 tysięcy hekta-|
rów (wartość oxoło 75 miljonów zł.).

Koszt obsiewu tego obszaru około

6 milj. zt.
Ogólny »bszar roli, zniszczonej

„Dziennik Wileński"

KAPELUSZE cząpki
Wysośie gatua. — Ceny niższe niż w innych miastach

E. MIESZKOWSKI, mickiewicza 1.

 

h, ewego inwe'arza.

dzi

przez powódź w całym kraju, wyno-
si około 250 tys. hektarów, a w zwią
zku z tem iączna szkoda oceniana
„est w tej chwili na około 200 miljo-
nów złotych. Dołączając straty skar”
bu państwa i samorządu ( dotąd nie-
ustalone) otrzymamy kwotę wyższą
o dałszych około 100 miljonów zto-
tych.

Szczegóinie tragicznie przedsta-
wia się los gospodarstw większych,
zwłaszcza folwarków, które żadną
miarą nie są w możności wyżywić

4

Dowiadujemy się również, że ro-
boty ziemne około naprawy znisz-
czonych obwałowań ochronnych nie
postępują dostatecznie raźno. -

Według dotychczasowych. obli  
czeń, zapotrzebowanie ziarna naj

obsiew w zniszczonych powiatach
województwa krakowskiego wyraża:
się w następujących cyfrach,  Po-|

1) żyta 480 wagonów  10-tonno-
wych, pszenicy 374, jęczmienia 157,,
cwsai 262. |

2) ziemniaków 3374 wagonów (na'
przeżywienie i sadzenie z wiosną). |

!

 

PROFANACJA KOSCIOŁA W PŁOCKU.
PŁOCK (Pat). W tych dniach po”

wełniono kr:dzież świętokradzką w,

kościele parafjalnym nai przedmie-
sciu Płocka, Radziwiu. Złodzieje za”,

kradli się do kościoła mocą, rozbili
tobernakulum, rozsypali po ołtarzu.
womunikanty. Pozatem włamali się
do zakrystji i zabrali 3 srebrne kie-

i hy i ztoią monstrancję. Rozbili
tolkże puszkę do ofiar, która jednak
niedawno była opróżniona. Po roz-
boju złodzieje uciekli w kierunku
smentarza. :
Świętokradztwo wywołało wielkie

wrażenie. Policja prowadzi ener-
giczne śledztwo.

 

Z życia stolicy.
ELEKTRYFIKACJA WĘZŁA

WARSZAWSKIEGO
Bawią w Warszawie przedstawi-

ciele koncernów angielskich, z któ-
rymi zawarto umowę o elektryfika-
cję węzła warszawskiego.

Na podstawie ustalonych obu-
stronnie warunków firmy: angielskie
będą mogły udzielić zamówień fabry
kom polskim na te urządzenia, które
nie będą wykonane w Anglji, lecz w
Polsce, jak słupy, przewody i t. p.

Roboty przy elektryfikacji wę”
zła warszawskiego mają być rozpo”
częte w r.. 1935.

MODERNIZACJA
KOLEJKI GRÓJECKIEJ.

Osławion, kolejka grójecka, t.zw.
„samowarek', ulegnie modernizacji.

Komisja specjalna  ministerjum
komunikacji dókonała prób jednego
z autobusów szynowych, zbudowa-
mych w liczbie trzech przez towarzy|
stwo warszawskich kolejek dojazdo-
wych. Autobusy te będą we wrześ-
miu uruchomione na iinji Grójeckiej.!
Każdy autobus posiada 30-ci miejsc.|
„Wprowadzenie autobusów pozwoli
na przyśpieszenie komunikacji ma
tej linji, ponieważ autobusy kurso-,
wać będą z szybkością 50 km. na go”
dzinę, gdy ,samowaski“ kursują z
szybkością tylko 35 km. na godz.

 

}

nych posuwają się naprzėd. Obecnie!
w przebudowie jest korpus central: |
gmachy państwowe: w: Al. Szucha—
strony na ul. Fredry, z drugiej na pl.
Marszałka Piłsudskiego. Wylkończo:|
mo już w stanie surowym budynek
od strony Ogrodu Saskiego, przezna”| w szybach 6 i 10-tym kopalni Es-| bezrobotnych  depatamentu
czony ma mieszkanie p. ministra
Spraw Zagranicznych.

Roboty mają by kontynuowane
przez okres jesienny,

Pozatem w budowie są jeszcze
gmachu państwowe: w Al. Szucha—
dla Najwyższej Izby Kontroli Pań-
stwa i przy zbiegu Krak. Przed-
miieścia i: Królewskiej, wznoszone
przez Fundusz Kwaterunku wosko-
wego.
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zagranicą 8 zł.

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) 35 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. О. Nr. 80187.

  

 

PROSIMY OBEJRZEĆ NASZE WYSTAWY SKLEPOWE.
Zapraszamy też do obejrzenia naszych składów zaopatrzo-
nych w nowe transporty sezonowej konfekcji I galanterji.

POLSKA

FRANCISZEK FRLICZKA
SKŁADNICA GALANTERYJNA

WILNO, ZAMKOWA 9  
 

KONFERENCJA LITWY, ŁOTWY i ESTONII.
RYGA. (Pat). W środę 29 b. m.

rozpoczęła się w Rydze konferencja
przedstawicieli Łotwy, Litwy i Esto-
nji w sprawie omówienia zasad sta-
lej współpracy tych państw. Ze
strony łotewskiej w konferencji

tata

* „Wojńa wisi

sekretarz generalny
litewskiej były

weźmie udział
Munters, ze strony
poseł litewski
dyrektor departamentu politycznego
Urbszys, ze strony estońskiej wice-
miniser Laretei. 
w powietrzu“.

Znamienne wynurzeria Mussoliniego.
RZYM (Pat). W mowie wygło- żys, gdyż, gdyby nie stanowiska

szonej po zakończeniu manewrów, Włoch, doszłoby do komplikacyj,
apenińskich Mussolini stwierdził,
że tereny, które wybrano na mane-

wry, odpow:adają warunkom geogra”
Icznymi, jakie istnieją na wschodniej
śranicy Włoch. Nikit w Europie nie
chce wojny, ale wojna wisi w po-
wietrzu i może wybuchnąć w każdej
chwili. Sytuacja w końcu lipca rb.
kyła ta sama ca w końcu lipca 14 r.
Włochy, rzucając wojska na granicę
B enneru i Karyntji, zażegnały kry”

których rozwiązanie nastąpićby mor

słę tylko przy pomocy armat. Nar
ród włoski musi być wychowywany
nietylko w duchu militarnym, ale i
wiojowniczości. Ponieważ niektóre

|zarody idą w górę, a inne schodzą
w dół, jest czeczą oczywistą — mi-
mo konferencje ; Ligę Narodów —
ze wojna będzie przez wszystkie
wieki towarzyszyła losom narodów.

Rozmowy włosko-francuskie.
RZYM (Pat). (W. związku ze zbli-

zającem się podjęciem rozmów. fran-
cuskorwłoskich w tutejszych kołach
irancuskich przypuszczają, że roz-
raowy te zmiierzać (będą do ustale-
nia wspólnego punktu

prąblem włoski w Tunisie oraz rek-
„yti ację granic libijskich na ko-
"rzyšė MWioch. Wszystkie te zagad-

| aienia, mają być uzgodnione przed
, przyjazdem ministra Barthou, które”

widzenia | ;0o wizyta w Rzymie doprowadziła”,

w Rydze a obecny|

Skandal polityc
Samobójstwo sekr

WIEDEŃ  (Patj. W biurach
| Landbundu policja przeprowadziła
rewizję. Sekretarz

rarlamentarnego Landbundu, po
przesłuchaniu przez policję, popełnił
samobójstwo. „Reichspost“ donosi,

| że podczas rewizji znaleziono dowo-
Gy świadczące o niestychanym skan-

| dalu politycznym. Głosy Landbun-

"Niemcy dostaną
LONDYN. (Pat). „Daily Express“

donosi z Nowego Jorku, że między
bankami amerykańskiemi i angiel-
skiemi odbywają się tajne narady w
sprawie udzielenia Niemcom po-
życzki. Mimo ostatnich doświadczeń
banki amerykańskie gotowe są u-
dzielić Niemcom nowych kredytów
pod warunkiem, że Niemcy złożą
jako zabezpieczenie tych nowych
kredytów wszystkie depozyty posia- 

1 Warstwa ziemiańska byla w 0-

"kresie powojennym w Polsce stale

Włoch i Francji na kwestję austrjac* | by już tylko do sprecyzowania przy” | niezadowolona. Nie podobało się jej,
ką, sprawę paktu wschodniego oraz| puszczalnych deklaracyj i porozu-|že chłopi radykalni i mniej radykal-
na zagadnienie rozbrojenia, Po usta*
leniu wspólnych zasad, dotyczących
trzech wyżej wymienionych kwestyj,

: przygotowany został projekt układu
| egulującego pewne konkretne spra-
WY włosko-francuskie, a mianowicie

raienia osiągniętego w ciągu najbliż-| : :
|szych tygodni. Sprawy finansowe, a
„właszcza kwestja ewentualnej po-
życzki Frau:cji dla Włoch, nie są u-

| wnażane za aktualne.

 

Znów wysiedlenia robótników polskich
z Francji.

PARYŻ (Pat). „Matin* donosi z
Lille, że nastąwiły nowe wydalania

robotników polskich, zatrudnionych

sampelles. Polacy odstawieni zostali
samochodami ciężarowemi do grani-

cy. Podróż ich opłacana jest przez
| dyrekcję kopaini. Nowy transport
wyjeżdża 31 bn. Komitet generalny

Nord
| postanowił zorganizować marsz bez-
| robotnych na Lille w październiku.

Z

Podróż ambasadorów japońskich.
BERLIN (Pat). Jedna z agencyj

amerykańskich donosi, że amibasa*
«lorowie Japotji w Waszyngtonie
Saito i w Paryżu Sato, bawiący o
becnie w Japonji, rozpoczną w po-|:
szątkach września wspólną podróż
do Mandżurji, udając się następnie
vo Nankinu. W. Nankinie mają
wszcząć rokowania z Czang-Kaj-

Prasa francuska o sytuacji

PARYŻ (Pat). Prasa obszernie 0-
„nawia wypadki, rozgrywające się na

Jalekim Wschodzie.
„Petit Journal'* zaznacza, że So”,

i
wiety przygotowują się do przystą”,

Wschodzie.
iopie. Tokio i Moskwa, pisze dzien
nik, dokonywują normalnych demar-
„che dyplomatycznych, które jednak
srzyjmowane są z uśmiechem, po”
mieważ wszysc wiedzą, że to jest

, pienia do Ligi Narodów, Japonja zaś jjew z przec:wnej strony, Dziennik | Fir

: Szekiem, celem polepszenia stosun-
ków chińsko-japońskich. W. kołach
dyplomatycznych w Tokio przywią-
zują do podróży tej duże znaczenie
zwnacają uwagę, że napięcie so-

wiecko-japońskie zdaje się wywo
ływać pewien zwrot japońskiej poli-
tyki w stosunku do Chin.

Wiadomości
telegraficzne

** Przebywający w więzieniu w
„związku z aferą Stawiskiego były
| gen. Guibaud-Ribaud, który od 9 dni
nie przyjmuje pokanmów, osłabł do
tego stopnia, że musiano go prze*

jwieźć do szpitala, gdzie zastoso-
' wano sztuczne odżywianie.

** Minister spraw zagranicznych

 

|ni uzyskali wielki wpływ polityczny

w. Polsce, nie podobały się jej refor:

my społeczne, wysuwane i przepro”

wadzane przez ugrupowania lewico-

we, nie podobało się jej, że ugrupowa
nia narodowe niedość erergicznie

broniły interesów ziemiaństwa. Naj-

większym kamieniem obrazy stała

się reforma rolna. :
Po przewrocie majowym, a zwla-

szcza po <jazdach w  Nieświeżu i

Dzikowie, warstwa ziemiańska opo”

wiedziała! się murem po stronie obo-

zu sanacyjnego. Nie dlatego bynaj-
mniej, by szczególnie mocno sympa-

tyzowała z ludźmi, którzy dokonali
przewrotu, by w całości była zwią-

zana ideowo z obozem legjonowym.

Nie! Ziemiaństwo opowiedziało się

po stronie przewrotu dlatego, że w

Nieświeżu i Dzikowie padły jakieś

słowa, czy obietnice, z których ci,

co na tych zjazdach byli, wysnuli

winiosek, że interes klasowy war-

stwy ziemiańskiej będzie uwzględ-

niony. A więc nie dla zasady, czy

zasad, uznanych za słuszne, ale dla

interesu, powiedzmy grupowego.

Mówiąc o ziemiaństwie, nie ma*

my oczywiście na myśli wszystkich

dosłownie ziemian. Spora liczba lu-
dzi, niewątpliwie do warstwy zie-

miańskiej należących, zachowała
swój niezaieżny sposób myślenia i

oceniła właściwie zarówino stan rze-

byłego klubu)

zny w Wiedniu.
etarza Landbundu.

du, złożone w parlamencie przeciw*
| ko! nowej konstytucji, miały być za-
płacone gotówką przez centralę
pantji narodowo - socjalistycznej w
Monachjum. Obciążony jest przede-
wszystkiem były wicekanclerz Win-
kler, który 24. VIL zbiegł do Cze-
chosłowacji,

nową pożyczkę.
dane przez Niemcy poza granicami
państwa bądź w Wielkiej Brytanii
bądź w Ameryce, Wzamian za no-
we kredyty Niemcy zwolnią z za-
mrożenia niektóre kredyty z przed
2 lat i po trzecie uzyskane obecnie
kredyty, w każdym razie znaczna
ich część, miałaby być zużyta w
Ameryce na zakup surowców, któ-
rych Niemcy obecnie tak bardzo
potrzebują.

OL AK kiZO

Polityczne bankructwo.
Nastawienie -sanacji zmieniło się

bardzo znacznie. Jeśli chodzi o grę

interesów, to uwzględniane są raczej

interesy wielkiego przemysłu niż rol
nictwa. Nożyce cen rozwarły się w
sposób zabójczy dla producentów

rolnych, a spłata pożyczek i ich

obsługa zaciężyły katastrofalnie na

majątkach ziemskich. Powiedzmy

wyraźnie: większa własność ziem-

ska chyli się od kilku lat do ruiny.

Tu i ówdzie jakiś bardziej wplywo-

wy ziemianin zdoła uzyskać czy odr

roczenie raty bankowej, czy odro-

czenie egzekucji podatkowej, ogol-

nie jednak stan rzeczy jest taki, że

|prawie kazdy majątek zizmski jest

"do nabycie i to za bezcea, bardzo

często poprostu za zaległe odsetki

od pożyczki bankowej, z pozosta”

wieniem diugu banku na hipotece.

Te gospodarstwa rolne, kióre jesz-

cze skutecznie bronią się przed sub-

hastą, nędznie wegetują: właściciele
nie mają pieniędzy na opłacenie

służby, na opędzenie własnych po”

trzeb, nie mówiąc już o zyskach;

żyją poprostu z dnia na dzień.

Wi tych warunkach głosy urzę-
dowych kierowników naszej polity-

ki, a więc np. preinjera Kozłowskie-

go, jak również głosy prasy rządo*

|wej, wypowiadającej opinje ,miaro-

dajne' są ze szczególną uwagą wy”

słuchiwane i komentowane Głosy

te brzmią dla niedawnych sojuszni-

ków twardo. O ziemianach mówi się

jako o bankrutach, twierdzi się, że

pomagać im już nie warto, że гайо-

 

 ka ldrówiE ku. Sao ia оааа ota przyjął ambasadora Niemiecma poważną troskę na pacyfiku. | wyraża, że istotny konflikt istnieje: (od Diečisotia, = Ułówynć rGanawókł
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Roboty przy przebudowie '$ma- niepewnej walki. świadkami, pisze dziennik, innego|“PTSPOUycznyca.

'BUDOWA GMACHOW

 

ot 3 a : ол ab : 2 н н ** Komiiet międzynarodowy eu-
Minis! d Zaśranicz-' Korespondent „Petit Parisien" w| spizodu tej rewolucji moskiewskiej, SE 2 sa :

Ч PCN о$ aaa. że konflikt ro-| gdzie w grę wchodzi sprawa pano*|oazagatagan
syjsko-japoński mniej jest niepoko*; wania nad pacytikiem. re, R e ae :

Odkrycie groty bacy ką ow 2Adis ES a WA. A | kiego Le Trocquera w dniu 3, IX. w

gipsowej długości 1 kim. | : = 2-dniową sesję. Porzą-
Prof. Jozef Opacki, prezes od- Samaloty japońskie do Dajrenu. 189 aAin. omówie-

działu polskiego towarzystwatury”| pw europejskiego cama wscho

styczno - ikrajoznawczego w Czort-. "MIUKDEN (Pat). Rząd mandżur-, lej wzmocnienie oddziałów wojsko: | "Sw SEA ; 2

kowie, dokonał bardzo ciekawego ski wyraził swoją zgodę na wysłanie, wych na kolei wschodnio-chińskiej. YEAAA AE. zbun-

odkrycia, w postaci groty gipsowej, do Dajrenu japońskich sił lotniczych. | Z Schanghaj-Kwang wysłano w kie-| a.oohpodłożyli ogień w

leżącej w odległości 6 km. od Czort-| Władze maadżurskie zarządziły da- 1umku Charbinta trzy pułki piechoty. sa taż, + "wstrawił jeden

kowa, Bliższe badania wykazały ё įniewieki budynek. Celem opanowa-
As и 1 i t ji prz pośpieszni p

istnienie kiiku podziemnych koryta” | «Rzecz, 0 której się niemyśli»5 dział"policji a A

rzy, łatwych do przejścia w posta” ** Według doniesień z Chin
wie wyprostowanej, ale liczącej wj TOKIO (Pat), Japoński DOK 'ej się nie myśli Komentując to
sumie około 1 km, Dalszemiejsca , skarbu w wywiadzie, udzielonym| oświadczenie ministra, dziennik wi- |nje zachorował

węższe wymagają pełzania. Ściany, przedstawicielowi  dzienmika  Jiji-|-dzi dążność ministerstwa skarbu do ** Przewodniczący sejmu e-

wewnątrz groty posiadają piękny|shimpo oświadczył, że wojna japoń |rToważnego obcięcią wydatków mi |stońskiego Elnbund mianowany
krystaliczny kwiat gipsowy oraz| skorsowiecka lub japońsko-amery"| nisterstwa marynarki. został ministrem spraw wewnętrz-

stalaktyty. uańska jest poprostu rzeczą, a któ- nych.

marszałek Czang-Kal-Szek poważ-

wać się ich nie będzie, Równocześ-

nie słychać coraz więcej o nestawie-

niu polityki kół rządowych na „ma-

łego człowieka”, na wieś, ra chło-

pa. Wiadomo, co to znaczy: chłopa

pozyskać można tylko przez rady-

kalną reformę rolną, a więc nasta-

wienie na chłopa oznacza wzmożo*

czy przed przewnotem, jak 1 polity*

kę zwyciężców w przewrocie. Prze-

ważali jednak <i, którzy odnaleźli

w: sobie entuzjazm dla przewrotu. To
też wszystkie organizacje i przedsta

wicielstwa ziemiaństwa stale od
1926 r. występowały z de!laracjami

wierności dla obozu sanacyjnego i Й lacji
с : : „„„Ine tempo pircelacji, oznacza wyzu-cai 7 > "ans" й> GE wpływem popierały je jcie z ziemi przedstawicieli ziemiań-
s Ž p { a | stwa, oznacza — jednem słowem po-

j ń | 1: ^ м 3
i kaOps Za.RY|litykę, ktorej ziemiaństwo najbar-

M . , że już za pogrzebaną,
parcelacji zostało zatamowane, być! Wraca się Alašijė z przed
może, że trochę pieniędzy z poży” kilku lat, ale w o ileż gorszych wa-
czek wpłynęło do kieszeni ziemiań-! I Wdis wi dzi pokoaetóki 6 c) runkach! W: warunkach bankructwa

materjalnego i polit :
1928. Zato od kilku lat ziemiaństwoion

płaci z lichwą za swe poprzednie ko: Popierajcie Polską Macierz

2953, A: Szkolną.

  



     

  

 

   

  

   

 

DZIS,

Tolko Hitler.
Przebudowa ustroju niemieckiego|

w Trzeciej Rzeszy, przez sxupienie

całej władzy w ręku Adolia Hitlera

jako giowy państwa i kancierza za-

razem, jest zjawiskiem prawno-poli-
tycznem nietylko niezwyklem, ale

oczywiście zaskakującem |ekže sa-

mych Niemców, którym trzeba było,
przed głosowaniem z 19-go sierpnia

1934, jakoś objaśnić ten zamach je-

dyuowładczy.

Robiono

rozmaicie.

P. Rudoii Hess, zastępca Hitlera

na stanowisku przewódcy  stronnic-

twa  nacjona!-socjalistycznego, nie

bawiąc się w dociekania ustrojowo”

to też w Niemczech

prawne, powiedział poprostu w no-,

cie 15.VIII 34 w Ziel:

stwa?.. Powie ktoś, że niedobrze łączyć

całą władzę w jednem ręku?.. Trzeba mu

odpowiedzieć, że już niegdyś Rzymianie w

ciężkich czasach oddawali całą władzę

komuś młodemu : dzielnemu, a Rzymianie

wiedzieli, jak się steruje państwem...

Oczywiście jednak rozprawienie
się z pojęciami nowoczesnemi o

ustroju państw: przez powołanie się

na wyjątkowe właśnie i przejściowe

urządzenie dyktatury slerorzym-

skiej nie może tu wystarczyć, więc

Starano się objaśnić inaczej.

Nie kto inny jak p. dr. Frank,
ikoinisarz sprawiedliwości Rzeszy,

podjął zadanie prawniczego niejako
objaśnienia ustawy z 2-go sierpnia

1934 o zjednoczeniu władzy kancle-
rzą i prezydenta Rzeszy, poddanej

do zatwierdzenia w głosowaniu z

19-go sierpnia 1934 i dokonał tego

wi trzech tezacn (Voelk. Beob, nr.

229 z 17-go bm.):

© — Trzeba zwrócić szczególną

na prawną stronę sprawy.

1. Przewodniem pojęciem ruchu nasze-

fo jest jedność. Prawdziwej jedności niema

gatunkowej i bez przewódz-

twa. Równość gatunkowa polega na rasie.

Przewództwo musi być oparte o rasę. Na-

ród jest wierny Hitlerowi, gdyż jest to

„krew z jego najlepszej krwi.

uwagę

+ bez równości

2. Przewodztwo takie zgodne jest ze

starogermańską tradycją.

+. Przewódca zjawił się narodowi nie-

ieckiemu w osobie Adolfa Hitlera, który

-wyciężył wrogów jedności Rzeszy.

Prawdopodobnie niejednemu wyda

się. że takie i to rozumowanie, rze-

komo prawnicze, niewiele ma w so-

bie pierwiastków prawniczycu, Nic

dziwnego. Niemiecki ruch nacjonal-

socjalistyczny nie od dziś odrzuca

powszechną naukę prawa, a zastę-

puje ją wiasnym wątkiem pojęć,

zwykle bardzo bałamutnym.

MW] każdym razie, różne te próby

uzasadnień świadczą, że także w

Niemczech zdają sobie sprawę z

niezwykłości przewrotu ustrojowego

Trzeciej Rzeszy, dokonanego przez

skupienie całej władzy w jednem

ręku, gdyż obecnie przewódca stron-

nictwa jest też kierownikiem rządu,

głową państwa i zwierzchnikiem

oraz rozkazodawcą wojska.

Poprowadzenie budowy Trzeciej

Rzeszy do szczytu w taki sposób
nie świadczy dodatnio o rozwadze

jej kierowników. Sam zmysł samo-
zachowawczy powinienby im był

zalecić ustrój mniej uproszczonyi

trwalszy. Aie w takich wypadkach

żądza władzy nieraz bierze górę.

Natomiast dla zagranicy tkwi w

tej rozbudowie poważne otrzeźwie-

nie. .ledynowładztwo tego rodzaju,
 jalk powiada nawet p. Rwdolf Hess,

powołując się na starożytną dykta-

turę rzymstą, obliczone bywa na
wyjątkowe okresy. Niemcy dzisiej

sze wierzą widocznie znowu w nad-

chodzącą godzinę swych przezna-

czeń.
Stanisław Stroński.
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Najwięcej uporczywe

zaparcie
leczą szybko roślinne PIGUŁKA

KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.

Pudełko zawierające 30 pigułek —

zł. 2.50

Do nabycia we wszystk. aptekach.
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"DZIENNIK  MILERSKI

o godz. 12 na boisku przy ul. Werkowskiej

ODBĘDZIE SIĘ MECZ PIŁKARSKO-TOWARZYSKI

Niemądry nawet po szkodzie
istnieje stare przystowie, kióre

powiada, iz Povak po szkodzie staje
się mądry,

lak było dawniej, nie dziś, bo w
Polsce sanacyjnej coraz częściej spo
tyka się Folaków, którzy nawet po
szkodzie nie miądrzeją i nadal brną

po tej samej facalnej drodze, na któ-
rej już nieraz nietylko się potykali,
lecz nieiaz mozno dostawali po

skórze,
Mamy oczywiście na myśli na-

szych rodz”mych konserwatystów.
Jest to grupka absolutnie niezdol

na do prowadzenia samodzielnej po”
lityki, Muszą masi konserwatyści
stale trzymać się czyjejś klamki,

To nic, że się ich traktuje nie-

chętnie, albo i wręcz z pogardą. Oni

muszą mMieč „pana“.

Wszystko jedno czy to będzie
| wiedeński Hoftrath, czy wileński gu-

—Adolf Hitler jest genjuszem, czemu bernator, czy wreszcie rodzimy —
nie przeczą obecnie już i przeciwnicy...|— sanacyjny „dzierżymorda, pano-

Hitler i tylko Hitler może być kierowni-| wie konserwatyści nie mogą się o”
kiem... Któż mógłby wskazać kogoś godniej-| bejść bez oparcia i „bluszczowego”
szego niż on na stanowisko głowy pań- | owijania się o stopnie tronu, lub zwy

czajnego stołka, na którem spoczy*
wa chwilowo rządzący czynnik.

Dzis właśnie konserwa sanacyjna
przechodzi nową próbę ogniową.

Że w obozie rządzącym iraktują
ich w. sposób wysoce  nieżyczliwy,
przykładów długo nie trzeba szu
kać.

Wylicza
Warszawski“

Slowa p, premjera Kozlowskiego, kie-

rowane do ziemian, były bezwzględne, Okre

ślenie „bankiuci* nie wróży nic dobrego

pod żadnym względem, a sądząc z intona-

cji, przekracza gospodarczy zakres tego po-

je obszernie „Kurjer

jęcia...

Ustawa oddłużeniowa ma być skon-

struowana w sposob, nie przynoszący ulgi

większej własności...

Mnożą się zapowiedzi rewizji protek-

cyjaej polityki zbożowej, która, jak twier-

dzą doktrynerzy rzgimu, ma na widoku tyl-

ko większą wiasność...

Oddłużenie przez  parcelację urzeczy-

wistnia się... słowem, materjalna pozycja

ziemiaństwa jest wyraźnie atakowana.

Nie należy się łudzić co do treści
tego zjawiska: jest ona wyrazem po”
Jlitycznego układu sił

Możnaby długo dyskutować o tem, czy
sprawy były umiejętnie bronione, czy szczę

śliwy był dobór iudzi i właściwa ich ta-

ktyka. Sądząc po skutkach, wszystko to
musi budzić poważne wątpliwości.

Możnaby również zwrócić uwagę na

niewątpliwą współodpowiedzialność obozu

rządzącego za sytuację ziemiaństwa, która

jest nietylko skutkiem ogólnych warunków

naszego gospodarstwa, lecz i tych posunięć

specjalnych, które kierownicy jego oficjal-

nie ziemiaństwu narzucali. Hasło niezmniej-

szania produkcji rolnej, rzucone przez jed-

nego z najwybitniejszych ekonomistów re-

gimu i akcja kredytowa, inaugurowana

przez niemnisj wpływowe osobistości —

wszystko to są okoliczności... łagodzące i

wyjaśniające. Ale nic ponadto, gdyż prze-

szłość jest nieodwołalna.

To też po sześciu iatach doświadczenia

ziemiaūstwo znalazio się tam, skąd wyszło

przed wyborami w marcu 1928 r. Jest zno-

wu w okopach św. Trójcy:

Różnica polega na tem, że przed ośmiu
laty było tam oblegane przez  przeciwni-

ków. Dziś osaczyli je przyjaciele polityczni,
unieruchamiając znaczną część warstwy

społecznej, której rola bynajmniej nie jest

; skończona.

_ Naturalnie mowa tu o ziemianach
sanacyjnych, kiórym właśnie przy-
jaciele i sojusznicy przepowiadają
rychły pogrzeb.

Ale i po tym pogrzebie ludzie ci
z pewnością nie zmądrzeją.

Nowi sprzymierzeńcy.
Po _ ziemiańskich  konserwaty-

stach przyszła dziś w sanacji moda
na ludowców.

O zapowiadającym się rozłamie
wśród ludowców jużeśmy pisali. Chu
azii więc jedynie o to, jaki, mianowir

cie element ze Stronnictwa Ludowe”
go zdradza tendencje pokumania się
z sanacją.

Wyjaśnia to nam „Słowo Pomor-
skie”, które stwierdza, że wśród
dazwisk ewentualnych  roztamow-
ców niema
oni jednego poważniejszego „piastowca'”.

Z dawnego „Wyzwolenia” jest kilku, ale

podrzędriejszych. Natomiast ogromną

większość podpisanych pod odezwę stano-

wią przywódcy dawnego Stronnictwa Chłop

skiego, którego założycielem : prezesem

był ś. p. Jan Dąbski.

Uwzględniiśmy powyżej podział na te

trzy grupy, diatego, że pomimo formalnej

unifikacji obo2u ludowcowego faktycznie
zachowały się nietylko odrębne typy poli-

tyczne, ale także organizacyjne możliwości
na wypadek rozbicia. Ułatwia je geografja

zjednoczonego stronnictwa, gdyż w Mało-

polsce i na ziemiach zachodnich przeważa
„Piast”, w b. Kongresówce środkowej — „Wyzwolenie' zaś w południowej Stronni-

24791/10/P.Z,A./1/34/25.| ctwo Chłopskie (północna część b. Kongre-*

sówki jest niemal w całości narodowa).

Stronnictwo Chłopskie, ukazujące się
! : 4
ponownie na horyzoncie politycznym, po-

 złamów w „Piaście” i „Wyzwoleniu”.

| to grupa najbardziej podkreślająca swój

stanowy charakier i najbardziej demągo-

śiczna, ale zarazem — co jest nader zna-

mienne — najwięcej prosanacyjna. Posło«

wie tego stronnictwa byli przez prowincjo-

nalne władze administracyjne specjalnie

traktowani, za co w latach 1926 -9 rewan-

żowali się rządowi sabotowaniet. w Sejmie

prac nad ustawą samorządową. Jeszcze w

r. 1930, kiedy socjaliści zgłosi!! wniosek,

wyrażający wotum nieutności ówczesneiLu

ministrowi prócy p Prystorowi, * gdy prem-

jer Bartel oświadczył, że w razie uchwale-

nia tego wniosku cały rząd poda się do dy-

misji, — prezes Stronnictwa Chłopskiego

ś. p. Jan Dąbski, chcąc przyjść z pomocą

rządowi, zgiosił wniosek formalny, aby

sprawę odesłać do komisji. Pomoc była tak

niezdarna, że sam rząd z niej zrezygnował,

ale musiał uznać dobre chęci.

Przy poprzednich dwukrotnych wybo-

rach sejmowych amatorowie mardatów ze

Stronnictwa Chłopskiego zasilili bojnie sze-
regi „sanacji'. Tak zaczęła się m. in. karje-

ra posła Sanojcy. Jedyny poseł tego stron-

mictwa, który w r. 1930 znalazł się w Brześ-

ciu, był także jedynym uwolnionym w pro-

cesie brzeskim. Obecnie p. Sawicki, obok

innych, podpisał odezwę „Polski Ludowej”.

Litwini—Ostra „Brama
i Įezyk „polski.

Obecni Litwini nie lubią języka
polskiego. Gdzie mogą i jak mogą
wprowadzają w życie język litewski,
tworząc nową terminologję litewską,
nową gramatykę i coś tam jeszcze,
A przecież można zadać pytanie i

bliższy duszy litewskiej: — polski,
czy obecny litewski?

Wi poszukiwaniu argumentu Zwro-
cimy się do Ostrej Bramy.
Niedawne ukazałą się na półkach

księgarskich dysertacja doktorska o
kulcie i dziejach obrazu N. Marji
Panny Ostrobramskiej pióra ks. Ta-
deusza Sieczki. Z książki tej wyni-

ka, że w dziejach Ostrej Bramy nie
spotykamy pieśni osirobramskich w
języku litewskim, modlitw do N.
Marji Panny Ostrobramskiej w języ-
ku litewskim, sni wotów w języku
litewskim. : ;

Nie možna powiedzieė, by Litwini,
jako katolicy, nie czcili Ostrej Bra-
my, by nie urządzali pielgrzymek do
cudownego obrazu. Jednakowoż, jak
wytłumaczyć fakt, że w kaplicy
ostrobramskiej nie zawieszono ani
jednego wotum w języku litewskim?
Ks. Dr. Tadeusz Sieczka w książce o
wotach N. Macji Panny Ostrobram-
skiej (Wilno 1934) podaje, iż prze”
patrzyi 4311 wotów, z tych 371

opatrzonych  dłuższemi napisami,
które wylicza w dodatkach. Czytar jąc napisy pa wotach, widzimy, iż są
one przeważnie w języku polskim;
"w rosyjskimi języku spotykamy 8, w
łacińskim — 3, francuskim — 2,
niemieckim — 1, zaś w języku li-
1ewskim — ani jednego.

Stajemy zatem wobec dylematu:
albo Litwini mało interesowali się
Ostrą Bramą (w co trudno uwierzyć,

ponieważ są wyznania rz.-kat.), albo
—pisali wota po polsku, co jest naj-

'| prawdopodobniejsze.

Z tego widać, iż Wilno dawno już
jest miastem rdzennie polskiem, a
polski język bliższy jest. duszy  lir
tewskiej od obecnego. litewskiego,
gdyż w tym języku ojcowie i dziado-
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wstało przed 10 laty drogą kolejnych ro--

Była'

 

 

to zupełnie poważnie: jaki językjest|

МОр IWA
Wiczoraj na efektownie urządzo-

nej estradzie, wśród kwietników w
Ogrodzie Bernardyńskim odbył się
pierwszy spektakl wielkiej rewji ar-
tystyczuej, połączonej z pokazem
mód, zorgaiizowanej przy udziale
najwybaitniejszych artystów teatrów

czyckiej, Władysława Szczawińskie-
go oraz słynnej pary baletowej Mar-

Aczkolwiek rewja zapowiedziana
była zaledwie przed dwoma dniami,
śdyż w ostatniej chwili udało się do-
piero pozyskać tak wybitne siły ar”
tystyczne, na Targi napłynął kilku-
iysięczny tłumi publiczności.

Wokół estrady stanęło i skupiło
się tak wiele widzew, iż rozgwar
głuszył dosłownie oddaloną o kilka
metrów orkiestrę.

O godzinie w pół do 7-ej estradę
zalało światło kilkunastu lamp i re-
ilektora i niedościgniony conieren-
cier Szczawiński „zagaił spektakl

| własnego utworu okolicznosciowym
| wierszem, .poczem już „prozą“. W
jędrnych a dowcipnych słowach о-
mówił cele Targów.

Program  a:tystyczny wypełniły
tańce Martówny i Ciesielskiego,
spiew Janiny Kulczyckiej, no i nie-
ustanne gawędy Szczawińskiego z

 
 

śpiewnych w Polsce, Janiny Kul-,

| jedna z modelek doraźnie była roz-

tówny i Ciesielskiego.

Artyści-Prasa.
Gi dd Па Fulrzaokiih

Między numerami artystycznemi
p. Kulczycka i parę. zaproszonych
przez Kierownictwo Rewji modelek
prezentowały elektowne modele fu-
ter szereżu timm wystawiających na
largach. Obok iuter tak poprostu
dla urozmaicenia programu p. Kul-
czycka zmieniła kiika szłafroków, a

pieraną i ubierana przez speca w
tymi zakresie z Folies Bergóres w Pa-
ryżu, Henry Lassmana, kiėry na
estradach międzynarodowych udos-
konalił swą sztukę ubierania mode-

lek a la minute z materjałów bez
użycia nożyc ani igły.

Zarówno Szczawiński, jak i Kul-

czycka zapowiedziel; rozbawionej
publiczności wystąpienie z nowym
programem dziś na tejże eslradzie o
godz. 12-ej w południe. Obok nich
oczywiście również ukażą się Mar*
„ówna į Ciesieiski,

Dyrekcja Targów, pragnąc udo-
godnić publiczności przyglądanie się
rewji i pokazowi wprowadzi ino-
wacje w urządzeniu widowni, tak
aby artyści j modelki mogli swo-
bodnie krążyć wśród publiczności,

Godzi się przypomnieć, iż zniżo-
ue ostatnio bilety, normalne do 50 gr.
a ulgowe do 25 gr. dają każdemu
inożnośc uczestniczenia w  impre- publicznością. *

(Czy nastąpiożywienie w handlu?
Koniec wakacyj szkolnych i zwią

zany. z niim powrot do miasta mio-
dzieży oraz jej rodziców oznaczał w

| latach ubiegłych dla handiu koniec
tzw, „ogósków” czyli sezonu mart-
| wego. !

W r. bicž. tymczasem oczekiwa-
ne ożywienie w handlu jeszcze nie

"| nastąpiło, mimo,że od dni kilku uli”| wprowadziły u siebie dział sprzeda-
ce zaroily się tiumami wracającej

„Z wywczasów młodzieży.
| W; bieżącym roku szkolnym mio”|
dzież gimnazjalna ma obowiązek no-|

, szenia mundurków. szkolnych, Jed-!
nakże skłacy sukna i zakłady kra:|
wieckie nie niają wcale większej'
ilości zamówień To samo dotyczy'
sklepów z obuwiem, zakladow czap”'
niczych it. p. j

brak rownież ruchu w księgar-
| viach i składach materjałów piśmien
nych. Być może, że wpłynęła na to
zwłoka w ustaleniu wyboru podręcz
ników w szkołach; w latach ubie-'
głych sprawa ta była załatwiona!
znacznie wcześniej i mlodziež przy-
chodząc do szsoły .pierwszy raz po
walkacjach otrzymywała odrazu dru-
kowane spicy książek. W tym roku
spisów dotychczas niema.

Najbardziej wpływa na brak огу-
wienia w nandlu termin rozpoczęcia
roku szkolnego. Nauka zaczyna się
20-go sierpnia: t, zn. w czasie, kiedy
rodzice nie mają pieniędzy na zaku-
py i muszą je odłożyć do początku
następnego miesiąca. W tych warun
kach nauka do końca sierpnia idzie
dość kulawo, bo dzieci nie mają
książek ani też innych pomocy na-

Nie używajmy zagranicznych wód mi-
' neralnych i soli przeczyszczających, mając
''epsze w Polsce! WODA GORZKA MOR-
SZYŃSKA I NATURALNA SÓL MOR-
SZYSKA są niezastąpionym lekiem w
schorzeniach żołądka, jelit, wątroby i nad-

' miernej otyłości Do nabycia w aptekach
' w składach ap'ecznych,

 
 

wie Litwini mówili, modlili się i wo”
ta do Ostrej B. amy: składali.

i A

„FALĄ ADRJATYKU na morza południa
1X — 13X. Ceny odzł.480. WAGONS_— LITS//COOK,3Wilno, Mickiewicza 6.

 

jna konkurencję t. zw.

| trywała się w zeszyty i inne potrze-

zach na terenie Targów.

ukowych i właściwie siedzą w szko
ie bezczynnie.

Mimo, iż nowe książki szkolne
wskutek nacisku Min. W. R. i O. P.
są obecnie dośc tanie, istnieje wielki

popyt na podręczniki używane, kitó-
re kosztują naturalnie nieco taniej,
Nawet wielkie zakłady księgarskie

ży używanych książek szkolnych.
Właściciele sklepów z materja-

łami piśmiennemi narzekają bardzo

sklepików
szkolnych. Przy każdej prawie szko-
/e jest dziś taki sklepik, prowadzony
zwykle przez Bratnią Pomoc u-
czniowską, Sklepiki takie zaopatrują
się w towar w hurtowniach 1 agitu-
Ją, by młodzież tylko w nich zaopa-

bne materjaży. W! tych warunkach]
sklep detaiiczny, opłacający podatki
i mający koszta handlowe rywalizo-
wać ze sklepikiem szkoinym nie
może,

Naogół kupiectwo wileńskie cze-
ka początku miesiąca i liczy, że wów
czas ruch się ożywi. Czy jednak nie
będzie znowu zawodu?

TDSTASIKT iaisDRSISSTS AAOITCZS

OSCHŁA JUŻ ZIEMIA,
OSUSZMY ŁZY...

AE Czy w Twoim lo-

    
© <. kalu wisi nalepka,
OSA -— 7 świadcząca, że opo-
S. datkowałeś się: na
“АУ * rzecz powodzian?

PRZYGOTUJ
dia powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czarwony Krzyż
zbiera i wysyła. S. St.

 

Depesza z Montmarault
/ W wyścigu górskim w Bymoutiers w

automobilistami

Marja Ludwika Koźraianowa zdobyła pierwsze --

miejsce w kategorji sportowej w swojej klasie

zacji z najwybitniejszymi

na STOMILACH.

   

  
z dnia 20,8.1934

   rywali-

    

 

   

TOMIL"
SPÓŁKA AKCYJNA    

  

5SDoOri.
Dziś sensacyjny mecz piłkarski

Artyści — Prasa.
Napełni się dzisiaj radością i hu-

morem stadjon sportowy przy ul.
Werkowskiej. Na zieloną murawę
wybiegną artyści teatrów  wileń-
skich, by grać mecz piłkarski z
prasą,

Mecz, o którym już od kilku dni
piszemy, zapowiada się jako sensa-
cyjne spotkanie, Przypuszczać trze-
ba, że ten pierwszy mecz piłkarski
stanie się początkiem  ściślejszego
zbliżenia masędzy artystami a prasą.
Może w przysziości mecz o charak-
terze towarzysko-sportowym wej-
dzie w tradycję sportu wileńskiego
i będzie rozegcywany rok rocznie.

Jakoby w bramce drużyny arty”
stów grać nia p. Dembowski, który
wczoraj wyraził swoją zgodę.

Mecz rozpocznie się punktualnie
o godz. 12 na stadjonie reprezenta-
cyjtym przy ul, Werkowskiej. Za-
mówiony autobus dla zawodników
odejdzie o godz. 10 z pod teatru
Lutnia.

Zawody prowadzić będzie jako
arbiter por. Pawłowicz, kierownik
Ośrodka W. F.

Przed meczem odbędzie się część
oficjalna, to znaczy przemówienia,
wręczenie kwiatów i t. d.

Dzisiejsze imprezy sportowe.

Najciekawszą imprezą dzisiejszej

niedzieli gest bezsprzecznie mecz

pilka:ski rolska—Jugosławja, roze-

grany w Budapeszcie.
Drugą nie mniej poważną impre”

га jest finał biegu kolarskiego Ber“

iim — Warszawa. Chociaż nie po”

siadamy już szans zwycięstwa, to

zednak interesuje nas, jak ułoży się

ostateczna lista zwycięzców.
Tenisowe mistrzostwa Poiski, ro-

zegrywane w Warszawie, również są
ciekawe, a mecz piłkarski Warsza”
wa-Gdańsk zakończy się chyba

ponowną kięską Warszawy.

Ponadto mamy szereg imprez
mniej ciekawych.

Zawody kolarskie
Beriin—Warszawa.

WIARSZAWA (Pat). Po trzecim

etapie biegu kolarskiego Berlin—

Wamszawa klasyfikacja biegu jest

następujca: drużyna niemiecka ma

czas 97 godz. 39 min. 47,2 sek., dru-

gie miejsce drużyna polska, mając

102 godz. 21 min. 20,4 sek. Zatem

Niemcy meją już przewagę nad. Pol-
ską 4 godz. 41 min. 33,2 sek,

ŁÓDŹ (Pat). 4-ty etap wyścigu
kolarskiego BerlinWarszawa r0-

zegrano na odcinku Kalisz—Łódź

Aługości 111 knr. Startowało 31 za”
wodnmików. Na metę w Helenowie
wpadła grupa 9 zawodników z Kieł-
basą na czeel, jednakże w pojedyn-

Xu finiszowym Niemcy zepchnęli

rolaka na 5-te miejsce. Różnica
między pierwszym Niemcem a
pierwszym Polakiem wynosiła zale-
«wie 0,2 sek. Pierwszy był zwy”
«ięzca dotychczasowych etapów
Lchellen (Niemcy) w czasie 3:46:48,
2) Figay, 3) Krueckl, 4) Hupiedd,
5) Kielbasa, 6) Weiss, 7) Balcer, 8)
Libiński, 9) Hauswald, 10) Konop-
czyński, Zespół niemiecki w tym
ctapie ma 24 godz. 42 min. 51,4 sek.,
a polski zespół 24 godz, 59 min,
8,6 sek. Ogółem Niemcy Jotych-
czas mają przewagę 4 godz. 49 min.
50,4 sek.

WARSZAWA (Pat). W niedzielę
26 bm. w godzinach popołudnio-
wych na ulicach Warszawy rozegra
się koniec ostatniego etapu biegu
lierlin Warszawa. Z okazji tej o
godz. 16-ej na torze dynasowskim
rozpoczną się wyścigi kolarskie.
Około godz. 17-ej spodziewany jest
wjazd: zawodniitów na przedmieścia

Warszawy. Na Dynasach zawodnicy
spodziewani są około godz. 17.30,
gdzie nastąpi po biegu rozdanie na-
gród etapowych.

RAE

Mistrzostwa tenisowe Polski, „,

WARSZAWA (Pat). W. sobotę,
w przedostatnim dniu międzynaró-
dowych mistrzostw Polski w tenisie
rozegrano półłinałowe spotkanie w
poszczegėlnycha grach.

Tłoczyński. pokonał Metaxę 9:7,
6:8, 6:1, 6:1. Hebdapokonał Arten-
sa 4:6, 6:0, 6:1,6:2. Staljos — Jerzy
Stolarow wygrali wbrew przewidy-
waniom z parą Wittman—Hebda
6:0, 6:4, 1:6, 6:3, Dogrywka między
parami Artens—Metaxą i Bratek
smTa:łowski przyniosła zwycięstwa
parze austrjackiej (w piątek było
5:1, 11:9) 6:4, 6:4, 6:3. Jędrzejowska
—Iłoczyński pokonali mieszaną pa”
tę austrjacką Krauss—Melaxa 6:1,
6:2. Para mieszana Horń—Artens
wyeliminowała parę estońską Noem-
milk—Pukk 6:0 6:4.  

    

 

 

 
 

 

   

  

  



 

KRONIKA.
DYZURY APIEK, wych w wagonach ki, 1, 2 i 3 pocią-

Dzik w mocy dyżurują następując"| ców osobowych ; pośpiesznych w do-
apteki: * у į

Jundziiia Р, — ul. Mickiewicza Nr. 13 wolnychrelacjach, a opłatą iug
*abeli „F”', równającą się ustępstwu(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piisudskiego ]

2-| 50 pro, od obecnej taryty, na podsta-Nr. 30 (tel. 18-83), Narbutta — ui. S-to Ja1-
| ska; Sokołowskiego = skgalyzenbes we ins ych zaświadczeń. Aero-

ka Nr. 1; S ta 1 lurgiela - 2 2 ša
EENiemianka, Nr ia (ie. 9-22), oras| klubu Rzeczypospolitej Polskiej i
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-| kart uczesinictwa,

piszek. A LJ с :

A Ź ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,Rano miejscami  mglisto  lul U Zyżycia Sokolc*"Giiazdo e
chmurno, w dzielnicach południo-
wych możliwy drobny opad, w ciągu
unia dość pogodnie. lemperatura
20—22 C. Słabe wiatry miejscowe.

ź MIASTA.
— Zapowiedź „czystki* w Ubez-

pieczalni Spoiecznej. Jak nas infor"
mują, w wileńskiej  Ubezpieczalni
Społecznej przeprowadza się reorga-

nizację caiego aparatu administra-
tyjnego i iekarskiego.

Na terenie Ubezpieczalni- krążą
uporczywe pogłoski, iż wielu do-
tychczasowych lekarzy ustąpi z zaj-
mowanych. stanowisk. Niezależnie
od tego personelowi-administracyj-
nemu i lekarskiemu zostaną obniżo*
ne uposażenia. Keorganizacja po- szkola. Warunki przystępne, znižk“. przewi-
trwa do końca b. r. dziane. Dla dzieci specjalnie. uzdolnionych

vw sprawie cmentarza po-Ber- i niezamožnych — miejsca  stypendjalne,

nardyńskiego. W. związku z notadką| Komplet lsnouskieśo Coezplatie tar
Naszą z dnia wczorajszego o niepo- wulskiego 4 w godz. 11 — 18 codziennie
„tządkach na cmentarzu po Besnar"| prócz niedziel i świąt, GE:
Vyńskim, dodajemy, że po sprawdze- — keiorma szkolna. przewiduje
iu informacji okazało się, że obec-|w r. b. całkowitą „zmianę „podręcz-
uie dozór cmentarny został wzmo*| ników szkolnych w Il kl, ши (now.
"niony i że osoby niepowołane na|typu) oraz w Ill i VIl oddz. szk.
tmentarz nie są dopuszczane. powsz, Wszystkie nowe podręczniki,

SPRAWY PODATKOWE.| jak również dawniejsze, będące w
— Zatarg w tomie Odwoławczej| użyciu w pozostałych klasach, posia”

Komisji Skarbowej, Na ostatniem| ca księgarma J. Zawadzkiego,Zam-
posiedzeniu Komisji Odwoławczej| kowa 22.. Tamże kupno; sprzedażi
>karbowej doszio do ostrego zatar-| zamiana poaręczników używanych.
$u między członkami komusji a prze-|+* — Prywatna koedukacyjna Szko-
odniczącym naczelnikiem Mathia-| ła Rzemiosł i Przemysłu Artysiycz-
em. Žatarg nestąpit skutkiem rož-| nego W. T. A, podaje do wiadomo-

licy zdań w sprawie nieuwzględnie-| ci, że zapisy. przyjmuje jeszcze na
a podań odwoławczych. (pozostałe « wakanse codziennie * od
W, wyniku dłuższych narad na- godz, 10-tej do 13-ej na wydziały

zelnik Mathias oświadczył, iż] Ikactwa Artystycznego -oraz -Malar-
szystkie niezaiatwione podania od-

woławcze przekazuje nowej komisji
eklamacyjnej, która przystąpi do

kziałalności około 1 października rb.
SPRAWY SANi! ARNE.

— Epidemja czerwonki. Na tere-
ie powiatów. Wileńszczyzny: zano-
*wano liczne zachorowania na epi-
lemję czerwonki. Na terenie Wileń-
żczyzny znajduje się około 600 osób

h na tę epidemję. W związku|
tem P. C. K. projektuje urucho-
ienię ruchomych. szpitali. dla cho-

: | Ministerstwo Oświaty uwzględniło
SPRAWY KOLEJOWE. zabiegi związku naucżycieli z okrę-

— Zniżki kolejowe dla uczestni gu wileńskiego o przedłużenie. ter-
ów zjazdu na zawody lotnicze minu składania statutów 'szkół pry-
ajlengeu 1934 r, Dla wycieczek watnych do zatwierdzenia w Kura-
|iorowych, organizowanych przez |torjum. Ostateczny termin zgłasza-

mitety L. O. P. P„ towarzystwa| nią statutów »przesunięty: został-do© związki o charakterze gospodar' 30 czerwca 1935 r. : 3
po lub społeczne w okresiesod: ы RÓŻNE.sierpnia do 9 wrześnai r. b, i od, — — Druga. tania wycieczka do
(ido 18 września r, b. oraz od 21 Gdyni, Liga Morską i'Kolonjalna w

J 25 września r. b,Ministerstwo Wilnie podatć do ogólnej wiadomo-
jpaunikacji przyznało następujące uci, iż w dniu B wrzęśnią-r. b. wy”
żki na przejazd z miejsc zamiesz”| ruszy z Wina druga'i- ostatnia w
lia do Warszawy i z powrotem:| tym roku tania propagandowa wy-
a) przy przejeździe najmniej 25| cieczką do Gdyni, |
b pobiera się opłatę według ta- W. progrzmie zwiedzenie miasta,

li „A“ — ustępstwo wynosi około portów (wojennego 1 handlowego),
proc. od dawnej -taryty; oraz morska wycieczką na Hel.
b) przy przejezdzie najmniej. 100 Zapisy przyjmje i wszelkich: in-
ób opłata według tabeli ,,B" —| tormacyj udziela do dnia 5-września:
liżka około 50 proc. od dawnej ta-| r, b. Sekreturjat Ligi Morskiej i Ko*
y; lonjalnej w Wiinie przy ui. Mickie-
c) przy przejeździe najmniej 200] tvicza 15—13, wgodz.od 10 do 49,
ób według tabeli „C”* — zniżka| telefon 18-16. >
oło 60 proc. dawnej taryfy. — Kartoteki nierychomosci. Do-

, Dla uzyskania zniżkowych prze”| wiadujemy się, iż od 1 stycznia 1935

leńskie dokofa . wzywa: wszystkie
źzruhny 1 wszystkich druhów na
„biówkę w aniu 29 sierpnia o godz.
19ej w celu oinówienia szczegółów
spotkania i przyjęcia gości z Fozna*
nia, przyjezażających ao Wilna,
— Łwiązek Lechów. Dnia 27 m.

cdbędzie. się zebranie delegatów, na
Atorem p. W. Jankowski wygłosi re-
ierat 'o świadczeniach* socjainych,
poczem zostanie powzięta rezolucja

i w tej sprawie,

SPRAWY SZKOLNE.
— Prywatna  Koedukacyjna Szkoła

Powszechna „Promień (Wiwulskiego 4 1
filja na Zwierzyńcu, Witoldowa 35-aj przyj
muje zapisy od kl I-—V] oraz do Frzed- 
Mickiewicza Nr. 7 m. 5.
— Stanica harcerska, Zarząd

miasta z początkiem przyszłego ro:

ku przystąpi do budowy stanicy har-
cerskiej w pobliżu. elektrowni miej-
skiej, Stanica-pomnik* będzie wyra"
zem hołdu ku czci ś, p. biskupą Wł.
Bandurskiego, |Koszt stanicy wy.
niesie około 40 tys. złotych. Na cel
ten zebrano już kilka tysięcy zło-
tych.

—  Statuty szkół. prywatnych.  
dów komitety i towarzystwa| x, Hipoteka przy Sądzie Okręgowym
tacają się do Dyrekcji Kolei Pań*| w Wilnie prowadzić będzie kartote-

 fiowych, ° | ki właścicieli nieruchomości. Nowe

vie wspólnych kartotek dla właści-
cieli nieruchomości ziemskich imiej-
skich, i „12 T ka

nicy w okresie od 25 sierpnia 9
września b. r, będą korzystać z
ywidualnych zniżek przejazdo-  
   
GNON G. EBERHART | (Roe esz 55)

Biała P apuga.
(P.zekłać autotyżowanyz angielskiego).

Lovschiemowie'byliw westykulu. Obserwowałem-ich w czasie ba-
lia, ale zachowywali taką rezerwę, że trudno było ich przeniknąć. On
dawał się wystraszony, ona była chłodna i opanowana, Oczy jej miały,
zwyłkie, wyraz nieuchwytnie tajeniczy, twarz układała się chytrze w
skę przerażonej niewinności.
Pani Byng, skoro tylko ją przesłuchano, schroniła się do swego po-
‚ gdzie się niewątpliwie zabarykadowała. Marianne, już uspokojona;
trasznie ponura 1 zamknięta w sobie, musiała konferowač z Ikucha-

Tylko papuga: zachowała *djabelską równowagę. Właśnie, gdym się
jNią obejrzał, strunęła ciężko na ziemię z wdzięcznego ramienia Gre-
i podreptała ku drzwiom, wychodzącym na podwórze, gdziezatrzy”
Ua się, aby zbadać obcas posterunkowego. Jej paciorkowate: oczką-
|ażały naukowe zaciekawienie, śliczny czub otwierał się jak wach- -

ik. K:edy zaczeła szorować dziobem pod skrzydłem tzekłem:"
— O! gdytyśmy tylko wiedzieli; gdzie cię kryje niebezpieczeństwo:
>— Odkrywszy niebezpieczeństwo, nakryjemy mordercę — orzekł
+ — Może to nie jest taka tajemnica, jak się panu wydaje. Talkie”
zy wybuchają niespodziewanie.
— Może, * Chociaż wczoraj byłem pewny, że człowiek podający

pastora... ; : i :
— Jeszcze nie wiemy, czy naprawdę nie był pastorem — miękko
ścił detektyw. ” ы je -ieżpolicja nie zdemaskuje o -przy”

  

     

  

 
— Chce się pan założyć, że
lej roli?

stwa Dekoracyinego; przy ul. Adama |

rozporządzenie "nakazuje prowadze |-

BZIENNIK MIE
"

Taka Podziękowanie. JWPp. Prof. Sta-
|

ы n.ewiczowa, Frez. Marja Kolaszewska į P.|
" Elžbieta brittowa przesłały po 5 zł. ofiary

iLotnik Wasilewski
|,  W* dniu: dzisiejszym o godzinie
13,45 z lotniska na Porubanku wy-
startował do lotu ćwiczebnego czło-
nek Aeroklubu Wileńskiego, Fran-
ciszek Wasiewski, lat 20. Po dwu-
krotnem okrążeniu lotniska, w
chwili gdy znajdował się na wyso-

|kości około 100 ш., samolot prze-

    
    

      

  

Ceny podręczników:

Fusiecki Zarzecki, Mateme'"xa dła ki. il
Dańcewiczowe,

Wiino na powodzian
Stan r-ku Nr. 1354 Wileńskiego Wojewódz-
kiego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi
w Wileńskim Prywatnym Banku Handlo-

wym 5. A, Wilno, iiickiewicza 8,
Wpłaty dokonane w dniu 23 sierpnia

1934 r.: Ogo'em wpłacono do du. 25. VIII.
zł. 10.771,11. Rada Adwokacka hu uczcze-
niu pamięci ś. p. Aleksandra ! cdnickiego
zł, 200,—. Zrzeszenie Pracowników Pań-
stwowego Banku Rolnego, Koło w Wilnie
ku uczczeniu Imienin p. Dyrektora Ludwi-
ka Maculewiczą zł. 50—. Elžbieta Tupaj
zł, 20,—, Klemens Kamiūski zi. 3—'Sek-
cja Imprezowo-Widowiskowa Wil Woj.
Komitetu Pom. Ot, Powodzi uzyskane z
występów artystów Teatru Lutnia w cgra-
dzie kawiarni B. Sztrall w dniu 24 b, m,
zł. 197,20. Jgółem 'wpłacono do 26, VIII,
zł. 11.241,31, *

Wileński Wojewódzki Komitet Pomocy

Ofiarom Powodzi

DO ŁASKAWEJ WIADOMOŚCIP. Т. Władz szkolnych — pp. inspektorów Szkół i Nauczycielstwa.Niniejszem prostujemy fatainą oimytkę cen, powstatą w naszym WykazieKsiążek Szkclnych, pelegonych do użytku szkół powszechnych,liśmy do wszystkich szkół na iererie Ku'ato: jum Okręgu SzkolnegoWileńskiego.
Dmochowski: Ziemeck/, Przyroda nie: żywiona dla ki. VI wynosi 1.—a nie zł. 1.50,

wiczenia gremat. kl. Vi Vi wynosi 45 gr. a nie 60gr.KSIĘGARNIA „W. WOJCIĘCHA — Wilno, ul. Dominikańska 4.

zabity na miejscu.
chylił się na bokirunął na dół,

„spadając na ulicę Żwirki i Wigury.
„Samolot rozbił się w kawałki, zaś
lotnik poniósł śmierć namiejscu,

‚ — № miejsce tragicznej katastroiy
Przybyły wiadze. Specjalna komisja
bada przyczyny katastrofy. (Pat),

 

ktore 1025)łe-

wznosi 7.— a n'e zł, 1.10.

20 ie NS i OO

Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dnia 26 sierpnia 1934 r.
8.30: Kieśń. Muzyka, uimnastyką. Mu-

syka. Chwuka Pan Uoimu. Muzyka, 1U.u0;
Nabożenstwo. 11.57: Czas, 1203; Kom.
meteor. 12.10: Koncert. 13,00; Pogad. mu-
życzna. 13,10: Muzyka lekka. 13.45; nw
Kujawskiej Częstochowie”, 1400: Koncert.15WU:Feljeton wiejski. 15.15: Aud. dlaasa bej ona 14.05: Chwilkaowiecka. 17.10: Arje i pieśni (płytyj, 18,10:Kożuch i roinik* —odczyt. ROLE Kon-cert. 18.45; „Wspomnienia z pierwszych dniwojny , 19,00: „Siedem cudów jeziora Troc-iego', felj. 19.15: Recital fortepianowy St.Niedzielskiego, 20.00: Myśli wybrane, 20,02:Feljeton, „20.12: Koncert popularny. 20.50:Vzien. wiecz: 21,00: Capstrzyk z Gdyni.£1,02; Na wesołej lwowskiej ali. 22,00:„II list z Londynu”. 22,15. Wiad. sport, zRozgłośni. 22 30: Koncert życzeń (płyty).23.00: Kom. nieteor. 23,05: D. c, koncertużyczeń (płyty).

 

Poniędziaiek, dnia 27 sierpnia 1934, r.

 

 

na cele organizującego się INowicjatu Za-
konnego instytutu „Marianum” w Wilnie,

Spełniamy mity obowiązek i składamy
Frzezacnym Ufarodawczyniom serdeczne i
szczere „Bóg zapłać tak za pieniądze jak
° га 10 głębokie zrozumienie dla spraw
instytutu Niepokalanej Królowej polski.

Instytut „Marianum* w Wilnie,
ul. Metropolitalna 1.
 

Listy do.Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze,
WI związku z notatką, podaną w

nrze 229 „Dziennika Wileńskiego”
r. t „Porachunki wśród sanacyjnych
<ydów proszę o sprostowenie, że
sala ta wiadomość jest zmyślona,
sibowiem nie byłem przeumictem,
uczestnikiem ani świadkiem żadnego
zajścia ulicznego.

Łączę wyrazy poważania
Adoli žiirschberg.

MAOK
TĘPI ROBACT wc

 

NADESŁANE.
LAGKANILĄ.

Rok rocznie wzrasta podziw zagranicy

POLSKIE SUKCESY

dla swietnych zwycięstw polskich repre-
zentantów sportu w różnycn jego dziedzi-
nach. Stosunkowo najmniej zwycięstw od-

nieśiiśmy w sporcie automobilowym. Lecz

* tu mamy w ostatnim czasie miie niespo-
dzianki. 4 przyjemnością bowiem notuje

prasa zagran:czna nowe zwycięstwo chiuby
naszego automobilizmu p. Marji Ludwiki
Koźmianowej, która w kŁymoutiers zdobyta
w 2-ch kategorjach pierwszą i drugą na-
środę. P. Koźmianowa, odniósłszy juz raz
wspaniaie zwycięstwo w Linthai, podkreśla
doskonałą jakość opon „STOMIL”, które
w trudnych warunkach górskich wykazały
wyjątkowe zalety. Według słów p. Koźmia-
nowej, przyczynił się do jej sukcesów
głównie protektor przeciwślizgowy opony
„STOMIL“, 

 

Mimo braku kredytów na roboty
imwiestycyjne, w obrębie wileńskiej |
dyrekcji kolejowej rok bieżący wy
kazai powazne prace p zy naprawie
mostów, mostków kolejowych, re-
amontów «dworców i budynków sta-
cyjnych, zmiany podkiadów kolejo-
wych i t. p. Na terenie dyrekcji na
przestrzeni dwustu kim, zmieniono
yrogi kolejowe, naprawiono około
50 mostów, przyczem odremonto-

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Tajemniczy pana „G“. Na sku- „930: Piešu. Muzyka. Gimnasiyka. Mu-;zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań„łomu. 750: Humor na codzień. 11.54: zebrał na rzecz ofiar powodzi do dnia 24

sierpnia br. włącznie 26, 818,87 zł.

 

!
OFIARY,

ziożone- w Administracji „Dzięnnika Wie |
leūskiego“, |

Na powodzian — XI! Koni. T-wa Pań|
Miłosierdzia Św. Wincentego 4 Baulė
zł. 11, Bezimiennie zł. 5.

Teatr I imużyka
— Miejski Teat$óŁetni w ogrodzie po-

Bernardynskiiu, Dziś0 godz. 4 odegrana zo-
stanie na przedsiawienia pcp:ludniowem
doskonaia komedja w 3-ch aktach Stefana
Kiedrzyūskiego „Zycie jest skonį likowane“
4 udziatem pp.: W. Neubelta, W. Uórskiej,
4. Sierskiej, di. Martyki W, Scivora (zara-
zem reżysera sztuki) oraz M. Bieleckiego.
Ceny propagandowe.

Wieczorem o godz. 8,30 pa raz estatni
sensacyjna w.edęnska komedja w 3-ch ak-
ach „łotówka”, która przedstawia nam
swiatek powojenuych spekulaniów, zwal-

 

; (zas. 1203: Wiad. meteor.
| prašy. 12.10: Muzyka lekka z Liechocinka,
l ..
| ace.

 czających dzisiejszy kryzys. Sztuka ta ob-
btuje w szereg przezabawnych sytuacyj i
dowcipów. Rezyserja — W. Ścibor. Deko-
1acje — B. Wagner,

Jutro o godz. 8 m. 30 więcz, „Życie;
jest skomplikowane”,
— Premjera w Teatrze Letnim. W,

środę o godz. 8 m. 30 wchodzi na afisz
ieatru Letniego więlce zajmująca komedja|
M. Acharda o. t. „Dama w biel.

‚ — Teatr muzyczny „Lutnia, Dziś o
godz. 8 m. 30 najpiękniejsza operetka Zel-
erą „Ptasznik z Uyrolu“. Rolę Krysi —
Listonoszki kreuje Janina Kulczycka. W
roli tytułowej zbiera zasłużone oklaski K.
Fembowski w otoczeniu Halmirskiej, Lu-
bowskiej, Domoslawskiego, Rewkowskiego,
Szczawiūskiego i Wyrwicz-Wichrowskiego,
Piekne taice tyroiskie wykona caly zespėl
baletowy z Mariówną i balemistrzem J.
Ciesielskim na czele. Wycieczki korzystają
z ulg biletowych,
— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni”,

Wobec wielkiego powodzenia dziś o godz.
1 popoł, ukaże się po cenach zniżonych
Ptasznik z Tyrolu" w obsadzie premjćro-

wej z J, Kulczycką 1 K. Dembowskim na
czele, * JĄ .

" — Poniedziałkoweprzedstawienie pro-
pagaqdowe „Órłow* w „Lutni”, Jutro o
godz. 8 m. 30 przedstawienie z cyklu pro-
pagandowych. W dniu tym grana będzie
po raz ostatni melodyjna operetka „Orłów”.
Ceny propagandowe od. 25 gr.

—— RMWWWWEYEWO ООа
Tanis + "

— Pijciė piwo Okocimskie! Ке-
prezentacją i hurtowa sprzedaż piwa
w składzie „Nektar” w Wilnie, ul.
Lelewela 1 (Wileńska 52), tel. 4-60.  
 

14.05; Przegl,
!

1300: Uzien, pol. 13,05: Fragm. z op. „Pa-'A4U5: Pogad. Aerokiubu „Frontemdo lotnicwa polskiego" 16.00: Koncert«0©.3U: Muzyka jazzowa (Płyty). 14.00:Aud. dla dzieci. 18.15: Recital spiewaczy,!18,45:  Pogadanka. 1915: Słuchowisko: |„Królewna z bialowiežy“ — iragm. & ром.„9zczęšcie Haneczki“. 19,40; Piosenki ka-baretowe i filmowe (płyty). 19,50: Wiad.<port. 19.55: Wil. kom. sport. 20.00: „Myśii

'

wybrane”, 20.02: „W grobowcu Tut-Ankh-Amuna „— lelį. 2012: Muzyka lekka.2050: Dzien. wiecz. 21,00; Capstrzyk zGdyni. 21.62: Codz. ode pow. 21.12; Ko:
В 7 * * 4 ›cert popul. 21.40: Recital fortep. 22.10:„Wybuch wojny — wspomnienia osobiste”,22.25: Muzyka taneczna, 23.00: Kom,meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Niedziela dla meiomanów.

Ogromnie ciekawy i urozmaicony jestFrogram muzyczny na niedzielę, dnia 26sierpnia. | tak o godz. 12,10 wystąpi jakosolistka w koncercię popularnym pod dyr.Zdzislawa Górczyńskiego, młoda utalento-wana śpiewaczka Irena Gadejska, laureatkakonkursów śpiewaczych w Warszawie |Wiedniu. o godz. 13.00 wygłosi Karol Stro-Menger siódmą z rzędu prelekcję z cyklu„2.000 lat muzyki”, Prelekcje le przedsta-wiają w krótkości całą historję muzyki iilustrowane są przykładami muzycznemi zpłyt. W, porze popołudniowej o godz. 18,15znakomita nasza skrzypaczka Ługenją U-miūska odegra szereg ciekawych utworgy,|T9Wano do szpitala Św. Jakóba w Wilnie.

———

Akompanjuje prof. Jerzy Leteld. Zaś ogodz. 19.15 „wystąpi przęd mikrofonemswietny polski pianista Stanisław Niedziel-ski, który swemi licznemi wysiępami na+alach koncertowych przed mikrofonami za-śranicznemi zdobył sobie rozgios i pq
wszęchne uznanie,

Wieczorem o godz: 20,12 odbędzie się
koncert popuiarny pod dyr. Józela Ożimiń-skiego ze współudziałęm znanego polskie-
go barytona Jerzęgo Czaplickiego.

O godz. 21.02 najweselsza zawszę &
fal: „Lwowska”, Na zakończenię tak bo-
gatego dnia nadaje Warsząwą z płyt o
$odz. 22.30 utwory symłoniczne Ottorina
Respighi — czołowęgo ompozytora współ-
szesnych Włoch, W programie „Ptaki” i
„Fontanny Rzymu”. Objaśnienia dr. Emilji
Elster,

W Kujawskiej Częstochowie.
Na Kujawach leży miejscowość Marko-

wice, zwyczajna sobie wieś kościelna jak
wielę innych, Zwyczajna — a może i nie
W.jklasztorze markowickim znajduje się cu-
downa figura Matki Boskiej, do której
szczególny kult żywi lud kujawski. O dzie:
Jach tak pobożnej pamiątki, która od XVII
wieku patronuje uroczemu krajowi, opowie,
w niedzielę, dnia 26 b. m. o godz. 13.45!
mgr. Stanisław Waszak z Poznania. !
Transmisja z dynasów biegu kolarskiego ,

 
lNC ik ii A i KK si

iek listów gończych aresztowano w
ouwałkach międzynarodowego  iał-
+zerza pieniędzy B. G. z Wiina. W
wyniku dochodzeń zdołano ustalić,
iż G. był w kontakcie z faiszerzami
z Baranowicz i Wilna ; puszczał w
obieg większe sumy fałszywych ban-
knotów. W, związku z aresztowa-
niem G. policja wpadła na ślad szaj-
ki tałszerzy,

—Pobity przez pomyłkę, B. Ma-
linowski (Cmentarna 13) powiado-
mii, iż w dniu 20 sierpnia został ро-
bity przez dwoch nieznanych osob-
ników przy ui. Rydza Smigiego.
B. Malinowski, jak się okazało, padł
ofiarą nieporozumienia, gdyż napast-|
nicy pobili ga przez pomyikę. Mali-
nowski przebywał w szpitalu w cią-
gu 2 dni. :

— Ujęcie podpalacza. Policja areszto-
wała Ciepłkowskiego (Antokolska 173) pod
zarzutem podyalenia domu w Pośpieszce.

WYPADKI.
— Zamach czy przypadek, Do Poste-

runku P. P, w Niemenczynie przywieziono

Maściańca Mikołaja, lat 25, mieszkańca

wsi Ślusaryszki z raną postrzałową w pier-

siach. Maścianiec podał, że pracując przy

kopaniu rowów na szosie, został zraniony z

rewolweru przez pastucha Jasińskiego Win-

centego, ze wsi Rudowzie. Maściańca skie-

Przy zaparciu stolca, naturalna woda
£orzka „Franciszka-Józeja* daje obiitewy-
„różnienie. Pyiajcie się lekarzy. 26797
O OO

Berlin — Warszawa,
„| W dniu 26 sierpnia o godz. 17,50 roz-
głośnie radjowe transmitować będą jedną
z ciekawych imprez sportowych, do któ-
rych należy bezsprzecznie bieg kolarski
Berlin — Warszawa. Nadany będzie fi-
52 biegu.

Audycje wileńskie.
Z okazji 20 rocznicy wybuchu wojny

swiatowej Polskie Radjo zainicjowało cie-
kawy cykl feljetonów, objętych wspólnym
tytułem „Wybuch wojny we wspomnieniach
polskich pisarzy, W ramach tego cyklu
usłyszą radjosłuchacze całej Polski djalog
sutorūw wileńskich, pp. Wandy Dobaczew-
skiej i Witolda Hulewicza. Rozpocznie się
on o godz. 18,45 w niedzielę,

Drugi list z Londynu młodego wilniani-
na, Antoniego Bohdziewicza, który od
dłuższego czasu przebywając zagranicą nie
traci łączności z rodzinnem miastem, od-
czytany będzie przed mikroionem dzisiaj
s godz. 22. miala

 
MW drzwi=ch hallu ukazala się

Otwarcie kolei druskieni
październia,

 

 

ckiej
  

na początku

wano około 15 budynków stacyj-
nych. Najbardziej dominującą zasłu”
gą kierownictwa P, K. P. w Wilnie
jest uzyskanie kredytów i zezwole-
nie na przeprowadzenie budowy od:
nogi kolejowej Z Druskienik - stacji
ao Druskienik-zdroju. Jak wia-
«iomo, zakończenie budowy odnogi
kolejowej na tej linji nastąpi w po
<«zątkach października r, b.

KRAJU.
ZBIÓRKA NA POWODZIAN

W. POW. LIDZKIM.
Akcja zbiórki na rzecz powo”

azian Małopolski zatacza na tere-
nie powiatu lidzkiego coraz szersze
sręgi Na zebraniu wszysikich rad
grodmadzkich gminy raduńskiej w
xaduniu zebrani uchwalili opodat-
kować wszystkich rolników śminy
po 2 kg. zboża od hektara ziemi
uprawnej, co da w sumie około 3 wą
$onów zboza. Pozatem sołtysi jesz”
zze przed zebraniem rad uchwalili
за rzecz powodzian po 50 proc.
swoich jednomiesięcznych poborów,
10 da około 100 zł., zaś pracownicy
gminni po 1 proc. od poborów przez
trzeciąg 3 miesięcy.

Nóż WBITY W SERCE,
Tolarouek Włodzimierz, lat 24,

samieszkaiy w miejscowości Moło-
żany, gm. porpliskiej, pow. dziśnień-
skiego, w stodole popełnił samobój-
stwo przez wbicie sobie noża w ser”

ce. Przy samobójcy znaleziono list
do komencania. posterunku P. P. w
Królewszczyźnie, w którym zwraca
się z prośbą, by nikogo nie obwinia”
10 z powodu jego śmierci. Docho-
dzenie ustaliło, iż Tolaronek Wło-
dzimierz już kilkanaście dni nosił
się z zamiarem odebrania sobie ży”
cia.

ŻEBRAK — POTWÓR.
Na prowincji zanotowano wy”

padki porywania dzieci przez żebra”
ków j włóczęgów. Porywane dzieci
są przez żebraków przyspasabiane
do żebraniny zawodowej. W związ-
ku z tem zatrzymano kilku żebra”
ków, w tem niejakiego Gierasimo*
wicza z pow. postawskiego, który
porwawszy 5-letniego chłopca Pie-
tucha, uszkodził mu nogi celem ła-
vwiejszego wzbudzenia litości u
włościan.

PĘD ŻYDÓW DO ROLL
Jak nas informują, żydowskie or-

ganizacje rcimicze czynią starania u
władz o uzyskanie zezwolenia na
uruchomienie kilku ośrodków rol-
uych na terenie województw pół:
uocno'wschodnich. Przy ośrodkach
rolnych miałyby powstać kolonje
żydowskie wraz ze spółdzielniami
rolniczemi, :

— O, nie. I ja mam wraženie, že to nie byl pastor. Ale zawsze jest Greta. Efekt był tak nagły, jak pod-

    

iepiej opierać się na rzeczach dowiedzionych,
— No, mniejsza z jego stanem duchownym... Posądziłem go o mor*

derstwo. Teraz... nie wiemi. Ktoś go zabił. Nikctyna wskazuje na zwią-
zelk ze śmiercią Strawskiego.
— Taak.. Jeżeliby pąster zabrat coś wczoraj z pokoju panny Тайу,

to mogloby to nas naprowadziė...
Sue milczeła. On ciągnął dalej:

— Ale ponieważ pani twierdzi, że nic nie wziął...
Wzruszył ramionami. Konkluzja była zrozumiała bez słów.
— Narazie — dodał — nie pozostaję nain nic innego, jak powie-

dzieć wszystko policji i prosić o pozwolenie wyjazdu dla pani.
— Tylko, że jeżeli wyjadę — rzekła drżącym głosem Sue — to

pozbawię się opieki.
“ — Ja z panią pojadę. :

O, już się teraz nie cofnę. Wyjadę, Par naturalnie us'prawied-
liwi mnie pized bratem.

— Sprobuję... Ale nie ma pani innego wyjścia. Grozi pani wiel-
kie niebezpieczeństwo. Wyrzucam sobie, że odrazu nię namówiłem pani.
na wyjaz4, tylko, že nie wypadałoze względu na policję, bo przecież
bezpieczeństwo pani zależy od wykrycią zbrodniarza. Powinno się po-
magać policji. To jest — poprawił się pośpiesznie, widząc nagłą bladość
Sue — do pewnego stopnia bezpieczeństwo pani zależy od wykrycia

F zbrodniarza. Ale musimy sprobować. Obawiam się tylko, że pomimo
wszystko, nie puszczą pani,

WI westybulu rozległy się głosy. Ktoś wszedł z ulicy. Słychać było
płynną francuszczyznę Grety i urywane angielskie zdania, wypowiada-
ne przez obcy głos męski,

Loxn obejrzał się się na drzwi, Ja również. W westubulu stał jakiś
obcy człowies Światło z okra padało mu prosto na, twarz. Wyjaśniął niesienie kuntyny w teatrze, Chwilę stała wdzięcznie na tle światła, po-

czem podeszia do Sue. Na ustach miała uśmiech, w oczach —- ostrożną
czujność.

— Przy echał brat pani Proszę — zwróciła się do nieznajomego,
stóry wszedł va nią z pewnem wahaniem -— oto pańska siostra.

Zerwałera się z krzesła. Lorn sta! tuz za mną. ale w tej chwili za-
pomniałere poprostu o jego istnieniu. Sue również wstata. Zbiadła tak,
że nawet usta iej zbielaiy. Oczy jej, rozszerzone niedowierzeniem, wpiły
się w twarz nowoprzybyiego jakby w gwaitownym wysiłku przypomnie-
nia jego rysow. Ręce spiotły się kurczowo.
— Francis — wyszeptała.
Francis byt dobrego wzrostu, dość szczupły, jasnowłosy i szarooki.

Przystojnyci nie można go było nazwać, $dyż ciał, jak na mężczyznę, za
delikatne rysy. a usta jakby abwisłe. Binokle w złotej oprawie nadawa-ły mu wygiąd pedanta. Był okulany w dwa płaszcze i wełniany szal, Wręku trzymał rękawice, Wzrok miał niesłychanie bystry, tak jak Greta,która obserwowała go z miną kota, szykującego się do skoku na wytę-
sknioną mysz. Uśmiechając się z zakłopotaniem, chrząknął i rzekł nie-
pewnie:

— Więc to Sue...
Nie odpowiedziała. Ponieważ nikt się wogóle nie odezwał, gość, jak-by przeczuwając, że przywitał siostrę nie tak jak należało, wyciąśnąłrękę z żywym nieco uśmiechem:
— Nie wiem doprawdy, jak powinniśmy się przywitać,dla siebie nieomal obcy.
— Zupełnie obcy — odpowiedz;ała zmrożonym głosikiem Sue wsu-wając na chwilę rękę w jego dłoń. й
Francis poczuł się swobodniejszy. Spojrzał na mnie. Dostrzegł Lorna,

1

Jesteśmy coś gospodarzom po angielsku,
— Al pan Lomn! Jakże się pan ma?

+ (d. ©. a). R:
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Walka o prawo do milošei.

‚
Pi

| TEATR

° К№0-®А

dla doroslych | mlodziežy
oraz czarującamiss Europy MZA Crause
w najnowszej, kapitalnej kreacji p. t:

Dziś. Wielki supperszlagier.
MOZŻUCHIN i najpiękniejsza ros
nim przepychem

filmie p. ts

 

DZIS RADOSNA PREMJERA! Film dla wszystkich:
Najweselszy program

Nieprzerwane huragany śmiechu, pomysłowe sceny ko
Dla młedzieży także dozwolone.

Trio Grey i Łukaszewicz.

Dziś całe W
Najsłynniejsza gwiazda ekranów całego świata

JEAN HARLOW i CLARK GABLE w czarujacym filmie

PLATYNOWA BLONDYNKA
Nad program: Atrakcje.

Slynni
$0100U

„Pi |

SISI
Na scenie: „4-ch z Legji* wodewi! muzyczny Belskiego,
Warszawskich w swolm repertuarze (l-szy występ) 3)

4) Egzamin arcywesoła komedja w 1 akcie. 5)
akcie. — Zespół muz. l. Bo.kum,

fusy Motorolne
operetka w 1

e Francji czeka na OdsĘ
słoneczna i pogodna jesień!

Informacje:

OFICJALNE PRZEDSTAWICJELSTWO KOLEI FRANCOSKICH
w POLSCE

Warszawa, Ossolińskich 4, tel 684-85,
oraz wszystkie biura podróży.

Liczne ulgi i ułatwienia kolejowe.

i|
|

Maturyczne i Dokształcające Kursy

 

„WIEDZA“|
KRAKÓW, ul. Studencka 14/I.

przygotowujące w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wy-
czerpująco opracowanych skryptów, programów i miesięcznych tematów,

oraz na lekcjach zbiorowych w Krakowie, przyjmują

wpisy na nowy rok szk. 1934/35 i to na: |
1. Kurs maturyczny gimn.
2. Kurs maturyczny półroczny repetytoryjny. į
3. Kurs średni do egzaminu z 6-iu klas gimn.
4. Kurs niższy z zakresu 4-ch klas gimn.
5. Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej.

UWAGA! Uczniowie kursów korespond. otrzymują
materjału naukowego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opreco-

wania. Nadto obowiązkowe kollokwja (egzaminy) badają 3 razy w ciągu
roku szkolnego postępy uczniów.
Wykładają wybitne siły fachowe.

Opłaty b. niskie,

 

NOWOOTWARTA CENTRALNA

PRALNIA
ul. Wielka Net 8 (naprzeciw Poczty)

Przyjęcie wszelkiego rodzaju miękiej I sztywnej
bielizny do prania.

Wykonanie akuratne. Uczącym się zniżka.

co miesiąc, oprócz

Prospekty darmo,

PARCELA
BUDOWLANA

w Tupacisz-
Ko-

2226 mi
kach (przy Dolnej
lonji Kolejowej) uro-
czo położona do
sprzedania z powodu
wyjazdu. Dowiedzieć się
Tupaciszki Rumszewicz.

1049—1 '
— į 

Koncesjonowane przez Ministerstwo W. R. 1 O. P.
Kursy kroju, szycia, robėt ręcznych i modelo-

wania
e ”

S. Stefanowiczówny
Wielka 56 m. 3.

przyjmują zapisy uczenic codziennie w godz. wie-
czorowych. — Lekcje kroju dla dorosłych.

2—1017
 
 

| BLZTTTTATAIEZE Założony w r. 1894 TT TAS

Zakład Przyrodoleczniczy
D-ra TARNAWSKIEGO

wkKosowie k-Kołomyji (Huculszczyzna)
otwarty do 1-go listopada.

Ciersienia chroniczne, przemiany metarji,
trawienie, nerwowe I t p. — Szkoła higjeny

dla słabych I ozdrowieńców.
Południe Polski. Ciepła jesień.„|
Przy opłatach ceny niższe

 
 ryczałtowych

 

27937—1 o

  

   

   

Powagi świata lekarskiego stwierdziły, że

15% chorób powstaje z powodu obstrukcji.

„, Chory żołądek jest główną przyczyną po”

wstawania najrozmaitszych c! „=zanle- .

czyszcza krew I tworzy złą przemianę

materii.

ZIOŁA Z GÓR HARCU
D-ro LAUERA

jakto stwierdzili wybitni lekarze, są ideal-

nym środkiem dla uzdrowienia żołądka, *

usuwają obstrukcję, są łagodnym środkiem

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga”

nów trawienia, wzmacniają organizmi po

budzają apetyt.

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA
usuwają cierpienia wątroky, nerek, kamieni

żółciowych, cierpienie, hemoroldalne,
reumatyzm I artretyzm. = tio
Cena pudełka Zł. 1.50; podwójne pudełko
Sprzedaż w aptekach | drogeriach (skł. aptecznych.)

 

  
      

  

    
  
  
  
  
  
   
    

  

   
 

Pe" TATTO Kupno[

i OPO Sprzedaž |
EAS Ki oldu в ZZAż
© KOJĄCYM BÓLE SPRZEDAM

 

dia GLOWY malutki kredensik

TTTETITITI 10 krzeseł wiedeńskich.

  

 

 

Mickiewicza 11-a m. 7,

EIO WĄJ-ISLĄ] ods5.
GRYPA. paIcZIĘBIENIA

LH :
Ta 1 i

"TOS I UÓN]
гага от КОСОТКРЕМ

ALNEM 4 głosową, 14 rejestr.

sprzedam. Słowackiego
21-a, m. 6. 1045—1

 

| b.
| angiel. na 1 konia i szo-
| rowa

DO SPRZEDANIA:
POWOZ

solidn. rob, uprząż

półwyjazdowa na
2 konie. Ogląd. i inform.
Wileńska 18 m. 11,

1064—1

SPRZEDAJĄ SIĘ RÓŻ-
NE MEBLE 1 RZECZY

'
|
|

 

DERKOWE z powodu
wyjazdu do dnia 31
włącznie. ' Portowa 23
m.

 

BIALE LILJE,
tulipany,  narcyzy, pi-|
wonje i inne krzewy do;
sprzedania po cenie b
niskiej. ul. Legjonów 41 |
m. 4. Jakóbczyk. 1067 

‚ | gimnazjalnych lub kon-

 

 

į LETNISKA. |

|az nec

* LETNISKO - DWÓR,
Wilja, kajaki, las, tenis,

bardzo dobra kuchnia.,
3 zł. dziennie. Iniorma-

cje: Mostowa 23—8 od

6—8 wiecz. 1056

sir">.

NAUKA

ekranu, aledoścignieni

Nad program: Nowe wspaniałe do:

Genjalny aktor rosyjski,

komicy, królowie

 

PAT i PATACHON

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

datki dźwiękowe. Ceny od 25 gr.

fenomenalny król ekranu IWAN
janka TANIA FEDOR w wspa iałym | olśniawającym wschod-

CiDRUGA NOC
2) Zosia Tokarska pieśnierka scen
W Szkole Pantemima obyczajowa.

im. Stefana Żeromskiego
UL. MICKIEWICZA 19.

System półroczny. —Nlezamożnym zniżki—

Zapisy od 9—13 I 16—18 codziennie. — Zajęcia
rozpocżną się 1 września.

 

DZIESKIK|

daje sobie randez-vouz
 

 

-lo

 

Wegie
poleca M. BEULL

Własna bocznica: Kijowska 8, tel. 999.

Górnośląsk. Korc.
„PROSRESS“

JAGIELLONSKA 3
tel. 811.

 

 

bez|KRUPNI

 
gotowania i

sporządzisz przy pomocy zapra-
wy ziołowo-korzennej.

flakon 1zł. wysarcza na 1 — 3 litry wódki.
Polecat Skład Apteczny

Władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę 78 przecudaych

filtrowania

 
 

zapachów.

SŁUŻĄCA 2 POKOJE
poszukuje posady jako umebl. z wygod., można
kucharka, lub do wszyst z utrzym. Św. Anny 7—1.
kiego do maicj rodziny. 1079—0
Adres Garbarska 15) -—————— -—————
m. 11. 1059 ;

| MIESZKANIE

т Mieszkania )

PO KÓJ SŁONECZNY
« osobnem weściem, mo-
że być z używalnością
kuchni, do wynajęcia. ul.
Wilkomierska 3 m. 11,
vis-a-vis košc. św. Raia-
ia. Tamże mieszkanie dla
ссга — może być z
gałodzieanem  utrzyma-

śr.niem.

DO WYNAJĘCIA
| 415 pokojowe mieszka-

mia w d. Nr. 6 przy ul.

Gimnazjalnej, obok Sądu
Okręgowego i gimnazjum

Orzeszkowej. 1042—5

MIESZKANIA
4, 3, 4 pokojowe oare-

rnoatowane z elektrycz-

nośtią, słoneczne w łid-

nej | zdrowej dzielnicy

Antokoiska 33. 1054
siuosss oi

 

MIESZKANIE
z 3 pokoi, kuchnizelek-
trycznością, werandą |

ogródkiem, ul. Konat-
skiego Nr. 40. 924—4
DA i Żeżkdkk

MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA

złożone z 2 dużych ład-
nych pokoi, pokoju dla

służącej, kuchni, z wszel-

kiemi wygodami i z
ogródkiem. Montwił-

łowski zaułek 11 (od

3—5). 1036—2
 

„”

SŁONECZNE 3 pokoje
z kuchnią wygodami|

balkonem do wynajęcia

Miekiewicza 1l-a m. 7

od 12—5 ej tamże sprze:

dają stę meble. 1065—2

 

* FRANCUSKIEGO
i ANGIELSKIEGO

konwersacja, literatura,
korespondencja i tłoma-
czenie. Nauczanie po-
ważne, szybkiei $run-
towne. Akcent pierw-

szorzędny. Informacje
od 4—%6, ulica Ś-to Jań-
ska 11 m. 10. 1057

NAUCZYCIELKA
RUTYNOWANA

udziela lekcji trancus-
kiego i niemieckiego za
obiady — teoretycznie i
praktycznie korepe-
tycji w zakresie 8-u klas

-
—
—
—
—
О
.

 

wersacji. Tatarska 2,
m. 3, H. K. Od 10—12 i
od 4—6. 1076—1

 

| PRACA |

| Stolarz
przyjmuje wszelkie" ro-
boty wchodzące w za-
kres stolarstwa jak rów-
mież reperacje i opako-
wanie mebli. Wykonanie
solidne, ceny niskie. ul.
Mickiewicza 24 m. 17.

; J. Chmielewski. 812  BBGEGOROEE

 

DO WYNAJĘCIA _
5 pokojowe mieszkanie;

wszystkie wygody, ka-

palizacja, suche, ciepie,

słoneczne, pralnia, piwni-

ca. Ul. Piłsudskiego d.

Nr. 20. 1070
LaoPO aaaDK

W PENSJONACIE

Hryniewskiej są wolne
pokoje od zaraz. Kolon-
ja Zgoda — dojazd Je-

rozolimka. 1051—1

 

DO WYNAJĘCIA
mieszkanie -— 5 pokoi z

kuchnią, z  wygodami,

2-gie piętro — ul. Zy-

gmuntowska 22. 1062

DO WYNAJĘCIA
mieszkania: 5 pokoi z

kuchnią z wygodami —

2-gie piętro, i 4 pokoje

z kuchnią, parter — ul.

Jakóba Jasińskiego Nr.
15. 1062

3 POKOJOWE
MIESZKANIE

odremontowane ze

wszystkiemi wygodami
do wynajęcia Krakow-

ska 51. 1068—2

LBAAŁARISADAAADNANNAANA
 

do wynajęcia z 3 dużych
pokoi 1 kuchni na parte-
rze. Suche, ciepłe, sło-
neczne. Moniuszki 33—1.
Oglądać godz. 12—19.

1077—0

MIESZKANIE

6 pokojowe z wygodami,
łazienką i ogródkiem
do wynajęcia. Moniusz-

ki 5 (róg. Witoldowej).

Oglądać od g. 4—6. Do-
wiedzieć się: Montwił-

łowska 14 m. 1. 1075

 

POSZUKUJĘ SŁONECZ-
NEGO MIESZKANIA,
4 pokoje z wygodami,
na cichej ulicy — naj-
chętniej w rejonie Pohu-
lanki. Zgłoszenia do
Administracji „Dz. Wil*

pod A. F. 1071—0

MIESZKANIE
dwupokojowe z kuchnią,
ul. Mostowa 7-a m. 21.
Dowiedzieć się Mosto-
wa 7 m. 17. 1072—0

  

POKÓJ
DO WYNAJĘCIA.

(można bez mebli). Ta-

tarska 5—1. 1073—0 ;

 

5 POKOJOWE
MIESZKANIE,

luksusowo  odremonto-
wane, ze wszelkiemi wy-

jodami, słoneczne, oraz
3-CH POKOJOWE

(niewielkie),  Zakretowa
11. Dozorca wskaże.

 

DO WYNAJĘCIA

pokój ładny frontowy z

balkonem, może być z

utrzymaniem,  Zyśgmun-

towska 4 m. 3. 1078—0|

 

MIESZKANIA
z 5,6, 7 i 8 pokoi do
wynajęcia, luksusowe;
system korytarzowy

nad. się dia instytucji.
Portowa 28 (koło Sądu).

 

MIESZKANIA
2 i 3 pokojowe ze wszel-
kiemi wygodami (lazien-
ka, water) do wynajęcia.
Plac Metropolitalny 3,
vis A vis mostu Zarzecz-
nego.

 

DO WYNAJĘCIA
2 pokoje z elektrycznó-
ścią, niekrępującem wej-
ściem (lub pojedyńczo),
można z całodziennem u-
trzymaniem.  Skopówka
5—3. —3

3, 5, 6 i 7 POKOJOWE
MIESZKANIA

ze wszystkiemi wygoda-

 

IEENSKI|
 

 

| RÓŻNE |

Inteligentna panienka
poszukuje posady do
chorych jako pielęgniar-
ka, ekspedjentki, wy-
cnowawczyni do młodj
szych dzieci. Posiada re-
ferencje | świadectwa -
świadectwa praktyki. Ła-
skawe ofer y: do Admi
nistracji dła Zofji Janow-
skiej.

 

PRZYJMĘ

chłopca do nauki kra-
wiectwa. Wileńska 29.

A Kaleczyc, 1070

 

do wszystkiego, može i
na przychodzącą, ma do-
bre Świadectwa.
pówka Nr. 7, m.10, Julja

 

Wieżbicke. 2041—1

|Wszelkie ogłoszenia
do „Dziennika Wileń-
skiegoi do wszyst
kich innych gazet po
cenach bardzo ta-
nich przyjmuje
Biuro Rekiamowe

Steiana Grabowskiego
w Wiinie,

Garbarska 1, tel. 82,

 

  
   

POSZUKUJĘ
posługi za mieszkanie.
Łaskawe zgioszenia do
Admin. „Dzien. Wi“

pod „posługa '. 1054

BEZDZIE INE
maiżeństwo pvszukuje 2
pok. mieszkania na par-
terze, pożądane jest
z ogródkiem na Zwie-
rzyńcu niedaleko —то-
stu, od 1IX lub 1X.
Oierty proszę kierować
do Adm, Dzien. pod
„dobry platnik“, 1048

 

POTRZEBNY JEST
DOZORC

domu, dobrze  piśmien
ny, w wieku nie wyżej
lat 35, żonaty, z rodziną
nie więcej trzech osób
wogóle, z rekomendacją
i świadectwami z  po-
przedniej służby.  Do-
wiedzieć się: ul.
mnazjalna 6 m. 6,
dzy 3—4 popoł, 1043—1

Przyjmę
1 lub 2 uczni — pokój
słoneczny, suchy, utrzy-
manie dobre, smaczne,
zdrowe obiady, cena b.
przystępna. Zauł, Śnie-
$owy 1-a/3 m. i (blisko
Dworca Kolejowego).

2

 

 

UCZENICĘ
przyjmę na stół i miesz-
kanie.  Troskliwa opie-
ka, wszystkie gody,
fortepian. W. Pohulan-
ka 32, m i. 1074—0

PANIENKA 20-LETNIA
skończyła kursa bieliž-
niarstwa i ślicznie bie-
liznę szyje i artystycznie
haftuje — prosi o robo-
tę, którą prędko, do-
kładnie i ładnie wyko-
na, by matkę i siebie
utrzymać, Biały zaułek
10/2, Zarzecze. —4

 

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgłoszenie Jekiejkol-
wiek pracy lub zał'u:
dnienia, chociażby cza-
sowego w Wilale i na
prowineji dla bezrobot-
nych swych członków.
Zgłoszenia przyjmuje
Administracja „Dzienni-
ka Wileńskiego”.

 

Siostra - pielęgniarka

szpitalną
wszelkie zabiegi oraz
pielęgnacja ciężko cho-
rych) poszukuje pracy.
Posiada świadectwa i
liczne rekomendacje.
Zgadza się na wyjazd.
Antokolska 55—8, Gu-
mowska. —

DRUKARNIA
3) ADWZER

| ZWIERZYŃSKIEGO
WIŁNO MOSTOWA |.

TLEEFON 12-44,

WYKONUJE
wszelki:go rodzaju

druki, jak bilety wizy:
towa. zawiadomienia

ślubne. nekrologi, pra-
gramy, aflszeI ulotki

  mi do wynajęcia. Ofiar-
na 2 1068—2

 
  

=== CENY NISKIE
DKK AKSA

Qostowa Nr 1,

SŁUŻĄCA |

Sko- |

Gi-
mię- |

z długoletnią praktyką|
(zastrzyki i,

m 1-1 Ogólnopolskich Targach Fufrrarykich
Wśród iicznych imprez na pierwszym planie dwa spektakle rewji artystycznej i pokazu mód z udzia-
łem KULCZYCKIEJ, SZCZĄWIŃSKIEGO, MARTÓWNY i

 

 

|

  

 

 

CIESIELSKIEGU.
Wstęp 50 gr., dla młodzieży 25 gr.

Lky]

Uk

   

 

KOSMETYCZNA SZKOŁ „NOWOCZESNA”, STEFANA ARTYMIŃSKIEGO,

daje prawo otwarcia gabinetu. Kurs czteromiesięczny Początek wykładów 5 września. Wszechstro
nauczanie kosmetyki metodami: własną, paryską, wledeńską, amerykańską; charakteryzacja SOBIE)
filmowa. Neuka przyrządzania preparatów kosmetycznych. Wykiadają wybitni lekarze specjaliści.
Zajęcia prakiyczne codziennie. „Opłata znacznie zniżona. Ułatwienia maieszkaniowe. Programy bez-

płatnie wysyłamy.

 

Warszawa, Nowy-Śwla! 26 |

|
25589 777

- PODZIĘKOWANIE.
JJWWPP. Bystramewi Tadeuszowi, Chomiń-

skim Aleksandrowi i Ludwikowi, Gorzuchowa
skiemu Mieczysławowi, Dr. Iszorze Eugenjuszo-
wi, Mecenasowi Jasiūskiemu Zbigniewowi, Umia-
stowskiemu Wojciechowi i wszystkim moim zna«
jomym, ludziom drbrej woli, składam niniejszem
z głębi serca płynące wyrazy wdzięczności za to,
że w momencie okrutnej, a bezmyślnej na mnie
napaści raczyli wesprzeć mnie moralnie, dzięki
czemu pomogli mi przetrwać najsmutnie;szy okres
mego życia.

Pragnę przytem podkreślic swą wdzięczność
Panu Mecenasowi Zbigniewowi Jasińskiemu za
Jego obywatelskie stanowisko, jako mego obroń-
cy prawnego, albowiem traktował mię nietylko
jako klijenta, lecz jako człowieka doświadczone-
$o ogromem nieszczęść.

Ponieważ sprawa moja z p. Stanisławem Rze-
wuskim, o czem mowa, nabrała szerokiego roz-
głosu i była rozmaicie komentowaną, przeważnie
w sensie dla mnie ujemnym, przeto pragnę dać
tej sprawie, wobec opinji pubiicznej, prawdziwe
oświetlenie i wyjaśnienie istoty zarzutów, czynio-
nych mi przez p. Stanisiawa Rzewuskiego. P. St.
Rzewuski, właściciel Wileńskiego Biura Komiso-
wo-Handlowego po mojem porzuceniu pracy w
tem Biurze w końcu 1930 r., w jakiś czas potem,
zaczął rozsiewać o mnie uwłaczające wieści, in-
synuując mi nieuczciwość i starał się zrzucić na
mnie winę za upadek jego Biura Komisowego.
Z tej racji zwróciłem się w 1931 r. do p. St. Rze-
wuskiego z propozycją Sądu Obywatelskiego, po-
nawiając propozycję w jakiś czas potem, przez

mych świadków i przez Notarjusza. Od Sądu
Obywatelskiego p. St. Rzewuski uchylił się i w
półtora roku potem, 'a oficjalnem ogłoszeniu
przez Sąd Koronny upadłości jego Biura, złożył
na mnie skargę do Sądu Okręgowego 1 Kuratora
Masy Upadłościowej: „o przywłaszczenie pie-
niędzy i działanie na szkodę interesów majątko-
wych jego”. Obecnie sprawa w Sądzie Okręgo-
wym została ukończona, a sedno sprawy w
oświetleniu urzędowem brzmi jak następuje:

Wyciąg z postanowienia o umorzeniu śledz-
twa Sędziego Okregowego Śledczego ill Okrę-
gu, z dn. 4.VIL 1934 r. Nr. 495 K. 39/34 i Sądu
Okręgowego z dn 24.МП 1934 г. za Nr. K. Z.
29/34: 4

„Jak wynika z akt śledztwa, Stanisław Rze-
wuski oskarża Romualda Zawadzkiego o przy-
właszczenie kwot, złożonych do „Wileńskiego
Biura  „Komisowo-Handlowego“, właścicielem
którego był Stanisław Rzewuski, a prokurentem i
funkcjonarjuszem Romuald Zawadzki, ulokowa-
nych przez: (tu następuje wymienienie osób z
podaniem sum), łącznie na 11956 $ i 55020 zł.
oraz

o przywłaszczenie oddanych mu pieniędzy,
uzyskanych przez niego, Rzewuskiego, osobiście
za pośrednictwo przy kupnie-sprzedaży  mająt-
ków ziemskich.

Na potwierdzenie swoich zarzutów  Rzewu-
ski przytoczył, iż oskarżony Zawadzki zaciągal
powyżej wymienione pożyczki w imieniu Biura
Komisowego, rzekomo na obroty biurowe i że
pożyczek tych mimo kilkakrotnych poleceń z je-
go strony nie wciągał do ksiąś buchalteryjnych

Biura Komisowego i nie dał mu możności pomi-

mo usiłowania z jege strony sprawdzenia, w jaki

sposób pieniądze te. pochodzące z pożyczek,
wyrozchodował na rzecz biura.

Ze złożonego przez Rzewuskiego do akt

śledztwa sprawozdania rachunkowego, sporzą-

dzonego przez osk. Zawadzkiego za czasokres od

2.1V. 1929 roku do 31.XIL 1930 roku wynika, że

znaczna część wymienionych wyżej kwot, rze-
komo przywłaszczonych przez osk, Zawadzkiego,

użyta była na spłate bieżących */o/o i częściowe

spłaty pożyczonych sum w tymże okresie od 2

IV 1929 r. do 31.XII 1930 r. i w okresie poprze-
dzającym powyższe sprawozdanie, które to wy-
datki wyniosły 142654 złote, pozostała zaś część
pieniędzy poszła na opłacenie kosztów admini-
stracyjnych biura.

Stanisław Rzewuski nie zgłosił konkretnych

zarzutów co do powyższego sprawozdania, nato-

miast wyjaśnił: że tajemnica ta znacznego zadłu-

żenia biura komisowego kryje się przed okresem,

poprzedzającym dzień 2.IV 1929 roku, za który to

czasokres Zawadzki nie dał żadnego sprawozda-

mia, co zrobił z pożyczkami, zaciąśniętemi na

rzecz biura.

Z powyżej przytoczonych wywodów  uwi-

dacznia się, że okres funkcjonowania biura i je-

go zadłużenia przed dniem 2.IV 1929 roku nie

był tajemnicą dla Rzewuskiego, gdyż przeglądał
on co pewien czas nołatki Zawadzkiego, w któ-
rych uwidoczniony był istotny stan interesów

biura ze wszystkiemi jeśo wpływami i wydatka-

mi. Badany Zawadzki wyjaśnił, że nigdy poży-

czek na rzecz biura nie zaciągał, że takowe były

zaciągane w imieniu biura celem opłacenia °/о%/о

i spłaty prywatnych pożyczek Rzewuskiego, że

na dzień 30 marca 1929 roku Rzewuski zrobił

przy jego pomocy zestawienie swoich długów,

które wynosiły 9788 $, 400 rubli ros. w złocie i
21.300.— złotych i że zestawienie to złożył on

(Zawadzki) w dniu 10 marca 1933 roku Sądowi

podczas rozprawy giównej w Wileńskim Sądzie

Okręgowym w sprawie z oskarżenia jego i Sta-

nisława Rzewuskiego o oszukańcze wyłudzenie

1000 $ od C. T. i że ono w tajemniczy sposób po

rozprawie zaginęło; ponadto Zawadzki wyjaśnił,

że na skutek polecenia Rzewuskiego nie księgo-

wał tych tranzakcyj pożyczkowych, pieniądze z
których przeznaczone były na spłatę długów

Rzewuskiego, jak również, że na polecenie tegoż

Rzewuskiego księgował w zmniejszonej sumie

lub wcale nie księgował komisów, otrzymywa-

nych bezpośrednio przez samego  Rzewuskiego

za pośrednictwo przy kupnie-sprzedaży nieru-

chomości ziemskich, że Rzewuski stale zmuszał

go do wyszukiwania pieniędzy na opłacenie bie-

żących "0/0 od jego długów i spłatę tychże dłu-

gów Rzewuskiego, co znalazło potwierdzenie w

zeznaniu p. L. C., ze stan zadłużenia Rzewuskie-

go był tak znaczny, że ra same spłaty bieżących
odsetek trzeba byłe co miesiąc pożyczyć około

300 Ś, że ten stan zadłużenia stale wzrastał, po-

nieważ Rzewuski prowadził rozrzutny tryb życia,

co również znalazło potwierdzenie w zeznaniach
p. R. Ś. i Z. B., zaciągał pożyczki nietylko na

kupno dwóch majątków ziemskich „Śmilingi i

Polesia" oraz samochodu osobowego, lecz brał

pieniądze na swoje wydatki z pożyczek, przezna-

czonych na opłatę jego długów.

Przechodząc do rozważenia zarzutów Rze-
wuskiego i mając na względzie, że zadania Biura

K»misowego polegają jedynie na pośredniczeniu

przy zawieraniu tranzakcyj, że Biuro Komiso-

we z natury swej nie może samo pożyczać pie- niędzy, aby je z kolei wypożyczać osobom, po-

szukującym pieniędzy, chociażby dlatego, że
bardzo często mogłoby na tem stracić czy to

 

 

dlatego, że nie znalazłby się w swoim czasie po-
życzkobiorca, czy to dlatego, że diużnik biura
nie zwrócił pożyczki w terminie lub okazał się
miewypłacalny. Niewątpliwie, że przesłanki te
dobrze były znane Kzewuskiemu i jeżeli biuro
zaciągaio we wiasnem imieniu pożyczki, to dzia-
10 się to za wyrażnem poleceniem samego Кале-
wuskiego.

Drugi zarzut, podniesiony przez Rzewuskie-
$o co do rzekomego niezapusania przez Zawadz-
kiego wspomnianych powyżej pożyczek do ksiąg
bucnalteryjnych Biura Komisowego, jest niestusz-
my, gdyż z całokształtu ujawnionych okoliczności
sprawy wynika, że w Biurze Komisowo-Handlo-
wem prowadzona była podwójna księgowość,
zktórych jedna dla władz podatkowych, a druga,
rzeczywistą — dla właściciela Biura, że tylko w
interesie Kzewuskiego było prowadzenie takiej
księgowości, gdyż on wyłącznie bez udziału Za-
wadzkiego opiacał podatki za biuro 1 od obro-
tu w takowem, dłatego też zależało mu na ukry-
ciu rzeczywistego obrotu i dochodu ze swego
biura, Zawadzki otrzymywał wynagrodzenie od
dochodu brutto i zwykle od każdego wpływu, od
którego: przypadało mu wynagrodzenie, odliczał
na swoją rzecz odpowiedni "/, przeto nie móg:
być zainteresowany maierjalnie w  ukrywaniu
rzeczywistego obrotu i dochodu biura, którego
właścicielem nie był. Wniosek ten znajduje po-
twierdzenie w tej okoliczności, iż Rzewuski stale
twierdzi, że biuro dawało bardzo duże zyski,
zwłaszcza w okresie przed 1930 rokiem, wówczas,
gdy ze sporządzonych przez Sawoniewiczową dla
Rzewuskiego bilansów rocznych biura wynika,
że w latach 1926 i 1927 biuro komisowe nietylko
nie dawało żadnego dochodu, lecz trzeba bylo
do tego przedsiębiorstwa dopłacić 1000 $. Z akt
sprawy wynika, że nietylko komisy od pożyczek,
zaciągniętych przez biuro we własnym imieniu,
nie były zapisywane w księgach, lecz również
nie były zapisywane do ksiąg komisy za pośred-
nictwo samego  Rzewuskiego przy sprzedaży:
maj. Dubniki, maj. Werenów, lasu w maj. Stary
Raków, maj. Pokrajczyzna, domu przy ul. Mic-
kiewicza 62 w Wilnie, maj. Żyrmuny, gdzie w
księgach buchalteryjnych biura tranzakcja ta co
do maj. Żyrmun wykazaną jest w dochodzie
e wówczas $dy komis wynosił 2.800 $ i in-

nych.
Ostatni zarzut Rzewiiskiego, polegający na

tem, że Zawadzki rzekomo znigdy i SR)
sprawozdań, co do wyrozchodowania pieniędzy,
pożyczonych na rzecz biura — jest o tyle nie-
słuszne, że pożyczki były zaciągane w innym ce-
lu i że od chwili zaangażowania Zawadzkiego na
prokurenta biura Rzewuski co pewien czas
sprawdzał zapisy w notesach Zawadzkiego, od-
źwierciadlające istotny stan interesów biura, i
poczynione wydatki, oraz zapisane wpływy apro-
bował przez podpisanie się, że najbardziej
sk:upulatnym pod tym względem był onw r.
1927, gdyż sprawdzał zapisy w notesach Za-
wadzkiego sześć razy, mniej piln: był już
1928 roku, a w 1929 roku astawedzalnotatki i
dniu 30 marca 1920 roku. -Tem zapewne należy
tłomaczyć, że Rzewuski jest już więcej notatek
Zawadzkiego nie przeglądał.

Usiłowania Rzewuskiego  zbagatelizowania
podpisów swoich, figurujących w  notesach Za-
wadzkiego, nawet kosztem własnej ambicji,
nie zasługuje na zaufanie i wiarę, ponieważ
trudno przypuścić, że Rzewuski, kilkoletni za-
stępca Wojewody, członek Koniisji Szacunkowej
Banku Ziemskiego, Siejednokrotiie trudniący 2
interesami handlowemi (spėlka samochodowa,
sklep kolonjalny), składał w notatkach Zawadz-

kiego swoje podpisy, nie sprawdzając ich. Ze
znania w tej mierze (tu następuje nazwisko

świadka) wzbudzają duże wątpliwości, ponieważ
zapytany po raz pierwszy o sposobie kontrolowa-
nia przez Rzewuskiego interesów jego biura —
zaprzeczył słowom  Rzewuskiego i dopiero po
upływie dłuższego czasokresu sprostował swoje
pierwotne zeznanie w sposób, pożądany przez
Rzewuskiego i dla niego korzystny.

Nie odpowiada również rze istości zarzut
Rzewuskiego, że Zawadzki Bare A komisy,
otrzymane przez niego za pośrednictwo przy
sprzedaży majątków ziemskich, ponieważ stwier-

dzono na podstawie wyciągów z kont banko-
wych Stanisława Rzewuskiego — (tu występuje
wyszczególnienie Banków z podaniem dat i sum
weksli, dyskontowanych przez St. Rzewuskiego,
a otrzymanych jako komis za pośrednictwo), —
że świadek p. I. S zeznał, iż 400 czy 500 $ za-
płacił na ręce Stanisława Rzewuskiego z tytu-
łu należności za pośrednictwo przy kupnie przez
niego lasu w maj. Starym Rakowie, że świadek
1 ks. D. L. zeznał, że należny Rzewuskiemu ko-
mis za pośrednictwo przy nabyciu przez niego
majątku Żyrmuny rapłacił czekiem na Wileński
Prywatny Bank Handlowy, który wręczył same-
mu Rzewuskiemu, czy jego żonie, że p. S. S. i
p. Z. B. również stwierdzili że należny Rzewu-
skiemu komis za pośrednictwo przy kupnie-
sprzedaży domu przy ulicy Mickiewicza 62, wrę-
czyli mu osobiście.

Z wyjaśnień Stanisława Rzewuskiego i przed-
stawionego przez niego wykazu swoich długów
wynika, że przed założeniem biura komisowego
miał on długu na sumę przeszło 1000 $ i że miał
on je po założeniu tego biura spłacić, jednakże
biorąc pod uwagę, że w okresie rozkwitu intere-
sów biura w r. 1929 i 1928 Rzewuski mimo to
regularnie zaciągał coraz to nowe pożyczki,
należy przyjść do wniosku, że swe długi, powsta-
łe przed założeniem biura, spłacił on zapomocą
mowych, zaciągniętych za pośrednictwem biura
komisowego pożyczek i tem samem zadłużenie
jego coraz zwiększało się.

Wniosek ten znajduje całkowite uzasadnie-
nie w tem, że Rzewuski między innemi pożyczył
sam osobiście 1000 $ u I. ks. D. Z., 500 $ u p.
J. F., 1000 $ i 5000 złotych u p. S. S, 6000 $ u
р. 1. $., 200 $ up. I G., 2500 złotych u p. M. S,
przyczem uciekał się nieraz do wykorzystania
ciężkich warunków materjalnych dłużników, co
miało miejsce z pożyczkami, zaciągniętemi przez
niego u poszukujących pieniędzy w kwocie
100 $ u p. L P. i 6000 złotych u p. Z. K., w kiłku
zaś wypadkach nie zawahał się Rzewuski wejść
w kolizję z kodeksem karnym, byłe otrzymać
tak upragnione pien'ądze jak to miało miejsce z
pożyczonemi przez Rzewuskiego 250 $ u p. W. J.,
200 $ u p. Z. J., 506 $ u p. J. S., 1000 złotych u
p. A. Z.i 1000 $up. C. T.*

Na oryginale podpisy: Sędzia
Śledczy.

Wszystkie nazwiska wymienione w wyciągu
z uzasadnienia Sądowego są podane przeze mnie
w inicjałach, gdyż nie wiem czy osoby te życzy-
łyby sobie wymienienia pełnego imienia i na-
zwiska.

Okręgowy

RKOMUALD ZAWADZKI
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