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FRAŃCISZEŃ
STARSZY CECRU PIEKARZY w WILNIE

Po krótkich lecz ciężk'ch cierpieniach epatrzony Sw. $w. Sa-
kramentami zmarł dnia 28 sierpnia 1934 r. w wieku lat 55

Wyprowadzenie zwłok z domu żeł>by (Piłsudskiego 24) do Ko-
ścioła W.W. Swiętych nastąpi dn 29 sierpnia o godz. 6 p. p.

Nabożeństwo żał bne zo tenie

O czem zawlada ia Kolegów I

JAŚ CZEŻOWSKI
synek Antoniny z Packiewiczów | Tadeusza Czeżowskich
zmarł w pierwszym roku życia dnla 28 sierpnia 1984 r.

Pogrz-b odbędzie s'ę dnia 29 sierpnia b r. o godz. 3 po poł z Kości.ła į

Potrynitarskiego na Cmentarz Wojskowy.

 

=————=—ЕЕЕЕЕНЕНЕО

Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szen! BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 września 1934 r.

  
Przed wizytą Goembesza w Warszawie.

BUDAPESZT. (Pat). Dziennik
„Pesti Nayloe'* zamieścił dziś arty,

kuł wstępny wybitnego publicysty
węgierskiego p. Elemer Szudy, któr |
ry to artykuł powtórzyły dzisiejsze|
budapesztańskie dzienniki wieczor”
ne

 

Publicysta węgierski uważa, iż
bliska wizyta premjera Goembesza
w Warszawie będzie nowym etapem
w pracy, mającej na celu rozwój so”
lidarności, jak również wzrost zro-
zumienia między narodami europej-
skimi. Dzięki swemu specjalnemu
położeniu Polska przeznaczona jest
do odgrywania: roli pośrednika mię-
dzy ludami europejskimi, przede”.

 

Interwencja wsprawie robotników po
we Francji.

PARYZ. Pat. — Ambasador Chła-
powski odwiedził ministra Pietri'ego
zastępującego nieobecnego w Pary

żu mielstre Biciąciu. W dłuższej kon-

Przyjazny głos francuski
o stosunkach z Polską.

PARYŻ (Pat). „Action Fran"

dzinie 10 rano, poczem nastą>i eksportacja na cmentarz Rossa.

Zarząd Cechu Piekarzy w Wilnie,

O ezem zewladamisją pogrążeni w glębokim smutku

Wileński" hodzi
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DEK  
odprawione dn 30 sieronia o go-

Przylac'ėt

RODZICE.

   
  

  

Telefon Redakcji,

codziennie.

„kami państwowymi zajął miejsce w

WARSZAWA (Pat). Dziś w po-
tudnie na lotnisku mokotowskiem
nastąpiło uroczyste otwarcie zawo*
stów lotniczych „Challenge de Tou-
sisme International — 1934“. Try-
ouny, jalk również miejsca stojące
obok trybun szczelnie wypełniła pu-
bliczność. Na trybunie reprezenta-:
cyjnej, przybranej flagami i godłami
państwowemi, biorącemi udział w
szalanżu, oraz flagami aeroklubów
tych państw, zajęli miejsca członko-
wie rządu z premjerem Kozłowskim,
inarszałkowie sejmu i senatu, kor-
pus dyplomatyczny i attachės woj-
skowi państw obcych, podsekreta-
rze stanu, generalicja, biskup polo-
wy Gawlima, przedstawiciele aero-
slubu Rzplitej z prezesem Radziwił-
łem naczele, członkowie międzyna-
rodowej komisji sportowej, miejsco”
wych władz itd. Na lotnisku fron-
tem do trybun ustawiły się samolo-
ty szalanżowe poszczególnych ekip,
Na lewem skrzydle jeden obok dru-
g'eśo widniały samoloty ekipy nie-
mieckiej, dalej w pośrodku czesko-
siowackie, wreszcie samoloty ekipy
polskiej Jak wiadomo, samoloty
ekipy włoskiej znajdują się w dro-
dze do Warszawy. O godz. 12,35
przy dźwiękach hymnu narodowego
przybył samochodem na lotnisko
prezydent Rzplitej z małżonką w
otoczeriu domu cywilnego i woj:
skowego. Prezydent po przywitaniu
Eię z premjerem i innymi dostojni-

pośrodku trybuny reprezentacyjnej,
gdzie prezes 'międzynarodowej iko-
misji sportowej Kwieciński przed-
stawił prezydentowi członków mię-
dzynarodowej komisji sportowej.
Następnie minister komunikacji 

wszystkiem na terenie obszaru nad-
dunajskiego, jak również do łagodze-,
nia różnic politycznych 1 еКопо-
micznych. Red. Szudy spodziewa się
zwłaszcza, że Polska zechce wy”
wrzeć na swych przyjaciół Rumu-
nów wpływ w tym kierunku, by Ru-
munja traktowała bardziej spra-
wiedliwie swą mniejszość węgierską.

Działając w tym kierunku Polska od-
da nietylko wielką usługę pzze-
wodniej idei obecnych czasów —
idei solidarności europejskiej, lecz,

również odda usługę Rumunii, której|

włesne interesy domagają się pogo-
Gzenia z Węgrami.

iskich

ferencji omówiono wyczerpującoi
wszechstronnie sprawę zwolnień z
kopalń robotników polskich we
Francji.

 
Polskę działalności Quai d'Orsay

gaise" zamieszcza artykuł na temat| w ciągu ostatnich kilku lai, pismo

Butkiewicz wygłosił krótkie prze-
mówienie, w: którem podkreślił zna-
szenie faktu zorganizowania tego-

iocznego międzynarodowego turnie-
ju lotniczego, będącego największe-
mi zawodami sportowo-lotniczemi
Europy, przez Polskę, Jaką wagę
do tego potężnego imponującego
sportu lotniczego przywiązuje cały
kraj, świadczy najlepiej fakt przy-
jęcia nad konkursem wysokiego pro-
tektoratu przez prezydenta Rzplitej
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również obecnošė w dniu dzisiej-,
szym ma lotnisku prezydenta.
Rzplitej. W, zakończeniu jako szef |
polskiego lotnictwa cywilnego mini-
ster Butkiewicz powitał przedsta”
wicieli władz lotniczych, wszystkich
zawodników i przedstawicieli po”
szczególnych klubów i ogłosił turniej
lotniczy 34 r. za otwarty. Po prze”
mówieniu ministra nastąpiło pod-
niesienie na wielkim maszcie przed
trybunami państwowej flagi
Rzplitej Polskiej, następnie orkie-
stra odegrała kolejno hymny naro-
aowe Polski, Niemiec, Francji i Cze-
chosłowacji Na masztach «oło try-
bun reprezentacyjnych podnosiły się
Lolejno flagi państw, których hymny
były grane a następnie ilagi po-
szczególnych _ aeroklubów _ tych
państw. Zebrani wysłuchaii hymnów
stojąc. Następnie prezydent Rzplitej
w t-wie premjera, marszałków sej-
mu i senatu, członków rządu, przed-
stawicieli międzynarodowej komisji
sportowej i przedstawicieli aero-
slubu Rzplitej przeszedł przed fron-
:em załóg ,szalanżowych, witając się
z jej członkami. Potem Prezydent
zajął przy dźwiękach „pierwszej
trygady'* miejsce w loży. Kczpoczę-
ła się część widowiskowa programu,
zawierająca popisy lotników pol-
skich, Odbyły się popisy aikroba-'
tyczne pilotów wojskowych, naj-,
pierw 2 samoloty myśliwskie, potem
zespół 7 samolotów oraz trzech szy”
bowców. Po zakończeniu programu
prezydent Rzplitej z małżonką w
otoczeniu domu cywilnego i wojsko-
wego odjechał na zamek, Dzisiej-
szej uroczystości przyglądały się z
loży córki marszałka Piłsudskiego.
WARSZAWA (Pat). Na zakoń”

czenie popisów o godz. 14-ej pod-
czas robienia beczki przez sierżanta
Dłutę samolot stracił szybkość

wskutek czego upadł na ziemię :
rozbił się. Dłuta został ranny. ;
WARSZAWA (Pat). Dzis o godz.

14,20 wylądowała na lotnisku moko*
towskiem ekipa włoska. !
WARSZAWA (Pat). Załoga sa-

molotu austrjackiego. zgłoszonego
na szalanż przez Ericha Meindla,
madesłała wiadomość o wycofaniu
wię z zawodów.

 

i
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zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P. K. 0.

Challenge 1934 r. już się rozpoczął.
Start do lotu okrężnego 7 września.

WARSZAWA (Pat). Dziś rano
na lotnisku mokotowskiem wylądo-
wały niemieckie samoloty, biorące

udział w międzynarodowym turnie-
ju lotniczym. Również przyleciał
dziś rano lotnik angielski Macpher-

son, który weźmie udział w turnieju

w barwach polskich. Samoloty
włoskie, które przez ubiegłą noc

zmuszone były zatrzymać się wsku-
tek złych warunków  atmosferycz-
pnych w Campo Formio, wylecialy

dziś rano przez Wiedeń do War-
szawy.

Sz  

ROZRU
LONDYN. Pat.— Reuter donosi z

Wiednia, że liczne oddziały policji
lokonały w dniu dzisiejszym rewi-
„ji w koszarach Heimwehry we Flo-
idsdorfie. Wielu heimwehrowców
aresztowano. W czasie rewizji dosz
ło do starcia z policją, która po go-
dzinnej walce opanowała sytuację.

LONDYN. Pat. — Korespondent
Reutera w Wiedniu donosi, że po-
wodem dzisiejszych rozruchów było
achowanie się młodych elementów
jarnizonu Heimwehry we Fioridsdor-
fie, niezadowolonych z zamianowa-
dis nowego komendanta. Garnizon
godzielł się na dwie grupy, doszło
do walk w czasie których padły li-
czne ofiary a wielu członków Heim-

CHY

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

QGŁOSZENIA: za wiersz miłlim. przed tekstem i w tekście (6 iamowe) 25 gr.. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

Ogłoszenia
Terminy

Nr. 80187.

Bookoła raportu
Guillhaume. 4

PARYŻ. (Pat). W związku z dy”
skusją, jaka się wywiązała z powo
du raportu Guillhaume'a minister
Cheron oświadczył przedstawicie-
lom prasy, że nie może polecić opu-
blikować ten raport bez zgody zain-
teresowanych urzędników. Minister
zapewnił, że władze uczynią wszyst-

ko dla wyjaśnienia sprawy. Nad ra-

portem zastanawiać się będzie ko-

misja parlamentarna badająca aferę
Stawiskiego. Deputowany Guernut
poweźmie odpowiednią decyzję co
do zajęcia się komisji sprawą Prin-
ce'a a w porozumieniu z prezydjum
komisji , prawdopodobnie po zapo”
znaniu się z treścią raparlu komi-
sarza Guillhaume'a.

AUSTRII.
wehry odniosło rany od bagnetów i
ku! rewolwerowych. Po przywróce-
niu porządku przez policję i aresz-
towaniu przewódceów buntu wojsko
obsadziło koszary oraz strategiczne
punkty w mieście.

WIEDEN. Pat. — Sekretarz stanu
do spraw bezpieczeństwa zarządził
rozwlązanie związku Nationale Land-
volkvereiningung  powsłalego na
miejsce dawnej partji Landbundu
oraz organizację, Oesterreichische
Junglandbund. Zarządzenie to wy
dane zostało w związku z wykry-
ciem stosunków, jakie istniały mię-
dzy dawną partją Landbundu a
austrjacką partją narodowo-socjali-
styczną.

 
   

 
Austria powiększa swe siły zbrojne

LONDYN. (Pat). Agencja Reutera
donosi, że rząd Austrji zamierza

zwrócić się do mocarstw o zezwole-
nie na utworzenie stałej pomocniczej

siły zbrojnej, w skład której weszły”
by część członków Heimwehry oraz

mnych  organizacyj półwojskowych
popierających rząd,

Sensacyjne ustępstwo Sowietów
na rzecz Angliji.

LONDYN. Pat. W kołach
zolitycznych Londynu utrzymują
dziś, że pomiędzy angielskimi kon-
cesjonarjuszami Lena Goldfieldsa a
rządem sowieckim zawarte zostało
ostateczne porozumienie, na mocy
którego sowiety zobowiązują się do
zapłacenia t-wu angielskiemu za wy-
mówienie koncesji Lena Goldfieldsa
2,000,000 funtów szterlingów.
W kołach politycznych twierdzą,

 

Tam, gdzie „wojna wisi © powietrz.
MOSKWA. (Pat). Agencja Tass

donosi z Chabarowska, że w okresie
od 13 sierpnia aresztowano na kolei
wschodnio - chińskiej 54 pracowni-
ków obywateli sowieckich,

Gdy pierwsze aresztowania do-
konywane były przez policjantów
mandżurskich ; białogwardyjskich,
io ostatnie aresztowania przepro”
wadzała już żandarmerja japońska.
Aresztowani poddawani są akiom
gwałtu i nieludzkim torturom. Naj-|
częściej stosowaną metodą jest bicie

60 wszystkich obywateli sowieckich
i oddać kolej do dyspozycji central-
nej administracji kolei mandżur-
skich.
MOSKWA (Pat). Prasa sowiecka

donosi o przybyciu do Charbina
przedstawicieli mandżurskiego min.
komunikacji urzędników:  Morita,
Mori i Sato, znanych ze swej dzia-
'alności antysowieckiej w okresie
aresztowań funkcjonarjuszy sowiec-
kich na kolei wschodnio-chińskiej w
roku ubiegłym.

stosunków francusko - polskich, w

którym podkreśla. niebezpieczeń-
stwa, jakie mogą mieć dla wzajem-

nych stosunków obu państw polemi-

«i prasowe Polski i Francji. Publi-
cysta przestrzega swych rodaków

przed zaniedbywaniem stosunków z

Polską. co może pociągnąć za sobą!

ogólne nastawienie polskiej opinii
publicznej względem Francji. Wy-
stępując przeciwko  zaniedbującej

zaznacza, że obecnie Francja po-
winna się starać, aby nie popełnić
żadnych błędów w stosunku do Pol-
<ki, gdyż w przeciwnym razie mogą
się wzmóc sympatje filoniemnieckie.
Podróż ministre Barthou nie dała
oczekiwanych  rezuliatów, należy
jednak starać się obecnie o wyjaš-
nienie stosunków francusko - pol-
skich, o ile już na to nie jest za-

późno. :

 

Przed zgromadzeniem Ligi Narodów.,
Podczas wrześniowej sesji Ligi

Narodów odbędą się między innemi
wybory na niestałe miejsca Rady
Ligi Narodów. Kandydatów jest spo*
ro. :

Do Sekretarjatu Ligi Narodów
wpłynął wniosek rządu perskiego,

zawierający kandydaturę Persji na
wakujące niestałe miejsce w Radzie
Łigi Narodów. Jak wiadomo, rów-
nież Turcja, uważając się za pań-
stwo azjatyckie w ubiegłym roku

również rząd chiński, którego trzy”
letnia kadencja upłynęła. Chiny do-
magać się będa ponownego wyboru
do Rady Ligi Narodów, wychodząc

| z założenia, że po wystąpieniu Japo-
njii z Ligi Narodów, Chiny, jako jedy-
ne mocarstwo reprezentują w Lidze
Narodów interesy Dalekiego Wscho
du.

pałkami, Metody te stosowane są w Dziennik japoński, wydawany w
celu wydobycia od aresztowanych języku rosyjskim,  „Charbinskoje
przyznania się do winy, to jestrze” | Wremia'” podaje, że w związku z
komej działalności sabotażowej i -rzyjazdem urzędników odbędzie

terorystycznej na wschodnim odcin- się doniosła konferencja na kolei
su kolei wschodnio-chińskiej. Od wvschodnio-chińskiej w celu opraco-
tych osób wymaga się podpisania wania nowych zarządzeń Strona so-
deklaracji, że działali na rozkaz wjęcka ma być wezwana do udzie-

sztab ugeneralnego specjalnej armji jania odpowiedzi m in. w sprawie.

, że utrzymywali stosunki z Chumchu-
sowieckiej na Dalekim Wschodzie,

zami i że za ich pośrednictwem or-
ganizowali napady na pociągi, stacje
kolejowe 1 t. d.

MOSKWA. (Pat). Dzienniki mo-
skiewskie podają szereś wiadomości
o dalszej kampanj, antysowieckiej
rrasy japońskie w Mandżurji. Dzien
aiki charbińskie domagają się no-
wych aresztowań urzędników so-

wieckich ; wyższych funkcjonarjuszy,
kolei wschodnio-chińskiej, Między
in. dziennik „Nitsi-Nitsi* donosi, że

iala aresztowań przejdzie z linji
wschodniej do miasta Charbina,

przeniesienia lokomotyw, wagonów,
i innego inwentarza kolejowego na,
terytorjum sowieckie.

'1OKIO Pat. Premjer Okada, mi-
nister spraw zagr. Hirota i minister
marynarki admiral Osumi ošwiad-
czyli w wywiadzie prasowym, że
konferencja międzyministerjalna u-
kończyła prawie opracowanie instruk-
cyj dla delegacji japońskiej na kon-
ferencję morską w sprawie wypo-
wiedzenia waszyngtońskiego traktatu
morskiego. Admiral Osumi zazna-
czył, że instrukcje te będą calko-
wicie gotowe około połowy września.
W tym samym czasie spodziewany
jast przyjazd kontradmirała Yama-
moto. gdzie dokonane będą masowe aresz-

towania. Charbiński dziennik „Sim- TOKIO Pat. Minister marynarki

nosi prasa , japońska—poinforniował
o stanowisku marynarki względem
waszyngtońskiego traktatu morskie:
‚о. Zdaniem marynarki traktat wa-
zyngtoński winien być wypowie:

dziany przed rozpoczęciem rozmów
aorskich w październiku,
ponja nie byla niezem skrępowana
`а konferencji morskiej.
Tokió, na odbytem dziś specjalnem
posiedzeniu głównych członków ga-
binetu pod przewodnictwem premje-
ra zapaść miała uchwała zgłoszenia
przez Japonię jeszcze przed upły-
wem roku bieżącego wypowiedze-
nia waszyngtońskiego trasiatu mor”
skiego. Równocześnie zdecydować
miano instrukcje dla admirała Ya"
mamoty, który reprezentować bę-
dzie Japonję w rozmowach morskich
japoūsko - brytyjskich. Instrukcje
imają iść w kierunku domagania się
*aknajdalej posuniętej redukcji zbro-
jeń na morzu.

©©©600090500€

PRZYGOTUJ
dia powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czarwony Krzyż
zbiera i wysyła.

WASZYNGTON. Pat. — Istnieje
możliwość przystąpienia robotników
zatrudnionych w przemyśle włókien-

aby Ja-|

że zlikwidowanie przez Sowiety an-
gielskichżądań z koncesjonarjusza-
mi Lena Goldfieldsa jest ustępstwem
politycznem udzielonem przez So-
wiety W. Brytanji w przededniu so-
wieckiego zgłoszenia do ligi naro-
dów, aby wytworzyć w Anglji sprzy-
jającą temu krokowi Sowietów atmo

sferę.
<PZEBOTZEREZEZOO SZER"ITERORZKCCD

Wiadomości
telegraficzne

* W Lublinie rozpoczął się w są*
dzie okręgowym proces 24 miesz-
kańców Puław oskarżonych o dzia-
łalność komunistyczną. Po wstęp”
nych formalnościach odczytano akt

oskarżenia, poczem nastąpiło prze”

słuchanie oskarżonych. Jutro dalszy

ciąg.
* W sądzie okręgowym w War-

szawie został ogłoszny wyrok w
sprawie kradzieży cennych zabyt-

l ków z muzeum Krasińskich w War-
szawie. Na mocy wyroku zostali
skazani Berna:d Trzask, główny

sprawca kradzieży i Feldsztejn, pa-

ser, na trzy lata więzienia i 3.000 zł.

grzywny, Hersz Kalensztejn na 2

iata więzienia i zł 1.000 grzywny,

szoferzy Tulski i Szlamowicz na je”

den rok więzienia i zł. 500 grzywny
każdy.

** Z Kowna donoszą, że jedyny
samolot należący do klubu sporto-

wego litewskiego spadł w niedzielę

2 wysokości 300 m. i rozbił się

w pobliżu lotniska kowieńskiego.

Pilot inż. Jodis zginął na miejscu a

jego towarzysz uratował się zapo”

mocą spadochronu. Aparat jest

zupełnie zniszczony. Przyczyną

wypadku było oderwanie się jedne-

go skrzydła. Samolot wykonany był
w zakładach litewskich.

* Persja zgłosiła oficjalnie swoją

kandydaturę do Rady Ligi Narodów

na miejsce opróżnione przez Chiny.
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Zapowiedzi strajków w U.S.A.
zatrudnionych w przemyśle baweł-
nianym, który wyznaczony jest na
4 września. Strajk ten obejmie

 zgłosiła swą kandydaturę. Niezależ-  Popierajcie Polską Macierz
nie od tego na miejsce to kandyduje Szkolną.

bun' pisze, że trzeba koniecznie admirał Osumi odwiedził dziś rano niczym, wełnianym i jedwabniczym |800,000 robotników. wypędzić z terytorjum mandžurskie-| premjera Okadę, którego, jak do- do strajku generalnego robotników
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W pmodednii wojny.
Zaiste w ciekawych czasach ży:

jemy! kyusmy i jestesmy swiaukam'

mistorycznych  przeobrazza Luropy

a ieraz znow Azja cuce urządzić nie

mniej wspamiaie 1 dOomosie WIUOWi“

SK, Na naszych oczach dwie oibrzy”

mie poięgi — iXosja i JapJnja spię”
zają juz nerwy 1 mięśnie, by rzucić

się na siebie i w uścisku pożogi i

śmierci znaleźć wyjście z sytuacji,

którą wytworzyia ich pol'tyka, mo*

carstwowy rozwój i ich geograticzne

poiożenie.

Japonja dąży do zreal/zowania

hasia: „Azja dla Azjatów'! Dostwo-

rzenia czegoś na podobieństwo Wiel-
kiego Kzymskiego imperjum Azji.

Ма tej drodze stoi Japonji na prze-

sznodzie Rosja Należy doń szeroki

zas wybrzeża Pacyfiku—Ussutyjski
Kraj — zwisa, jak miecz Damoklesa,

nad komunikacyjnemi linjamį Japo-

nji z Mandžurją, tamując jej ekspan-

sję i wpływy na iądzie Azjatyckim.

Póki Morze Japońskie nie będzie
wewnętrznem Japońskiem morzem

Japonja nie będzie absolutną panią

w Maudžurji i Mongolji. Z drugie;

RODYRosja nie może pozwolić. na oczach wspomnianej młodzieży coraz bar-
odcięcie jej od Wielkiego Oceanu. guiej rażąca.. Nie mówiąc już o nastrojach

Gdzie wojna wisi w powietrzu?
Jak zapewnia Mussolini, „wojna,

wisi w powietrzu”,

Ale chyba nigdzie tak nie czuć

zapachu prochu, jak na Dalekim

Wschodzie.
Tak np. korespondent „Gazety

Polskiej" charakteryzuje syluację na

Dalekim Wschodzie jako groźną.
Jest ona tego rodzaju, że pierwszy
lepszy wystrzał może wysadzić w
powietrze podminowane od iat o-
parami wojennemi terytorjun  dale-

kowschodnie. Pomimo niewątpliwej.
pokojowości polityki sowieckiej, na-

stroje w Rosji mogą zmusić jej kie-
1owników do większej niż dotąd

aktywności,
Jak twierdzi „Gazeta Polska“
„— aktywnie prosowiecka * „nadająca

ton* życiu dzisiejszej Rosji młodzież ro-

botnicza i inteligencka, karmiona od lat

agitacją militarystyczną — coraz mniej ro-

zumie słuszną politykę swego rządu —

streszczającą się w haśle: „nie damy się

sprowokować”.. 4 biegiem czasu różnica

pomiędzy stanowiskiem obecnem a inter-

wencją wojskową z r. 1929 — podczas któ-

rej w odpowiedzi na stokroć mniejsze „pro-

wokacje” jeden z najbardziej utalentowa-

mych marszałków rewolucji rosyjskiej Blu-

cher zmiótł kiepsko uzbrojone bandy ów-

czesnego chińskiego wielkorządcy Man-

džurji Czang-Tso-Lina będzie w 
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Prasy.
Niemcy są dziś w wyraźnym antagonizmie ;

politycznym i nie nie zapowiada, ażeby w

sprawie austrjackiej mogło między  temi

dwoma paustwami dojść do kompromisu.”

Bezpośrednim zaś następstwem
koniliktu włosko-niemieckiego musi
być i jest tendencja do zbliżenia po-
między Włochami a Francją.

„Wypłynęły znów na porządek dzien-

ny pogłoski o wizycie p. Barthou w Rzy-

mie, ton prasy francuskiej i włoskiej się

zmienił. Skoro zaś mowa o porozumieniu

włosko-francuskiem, to wyras'a natych-

miast zagadnienie stosunków między Wło-

chami a Francją terenie afrykańskim.

Tam też są istotne trudności, a zarazem

możliwości porozumienia  włosko-francu-

skiego. Zapytanie w postaci uprorzczonej

mozna s'ormułować w ten sposób: Jakiemi

ustępstwami na rzecz Włoch w Afryce mo-

' że Francja okupić ich współdziałanie prze-

J ciw Niemcom nad Renem? Innego sposobu

| załatwienia iej sprawy niema. Prędzej czy

później trzeba będzie dojść do takiego jej

postawienia. W miarę jak polityka tran-

cuska będzie robiła coraz gorsze doświad-
czenia z paktami gwarancyjnemi i z genew-

sko-lokarneńskiemi metodami zabezpiecze-

via granic Francji, będzie ona musiała my*

śleć bardziej na serjo o sojuszach politycz-

nych i wojskowych, a między irnemi o ko-

nieczności zyskania pomocy wojskowej

włoskiej. lm później zaś wejdzie polityka

irancuska na tę drogę, tem drożej będzie

musiała Włochom za owo współdziałanie

zapłacić.”

na

 Stracić Ussuryjski Kraj z portem specjalnie armji Dalekiego Wschodu, trwa-

Wiadywostokiem _ znaczyłoby dla jącej od pięciu lai w najtrudniejszych bo-

niej tyle, co zejsć do roli podrzędne”| daj dla psychiki żołnierskiej warunkach, t.

go pańs.wa, pozbawionego wszelkie-; 71 w warunkach frontowych — bez walki

go prestizu W JCzaci setek żółtych| * edia :
narodów i plemion, wchodzących w|,. Można zatem wszystkiego ocze”
Kaa tego olbczpua: _ Mosgolawić, I > trzeba być na wszystko

Buziaci, Kaimucy, Kirgizi, Turkmeni, pr geo Meg

Chiwińczycy, Bucharowie — wszyst Włochy i Austrja, >
ko to trzyma w ręku prestiż Wiel-| Drugiem ogniskiem niepokoju jest
kiej Rosji. Biada jej, gdy uwidoczni

w całej pełni swoją słabość.

To też na Dalekim Wschodzie
zanosi się na wojnę nie byle jaką.

Nie o Wschodnio - Chińską kolej,
lub drobne lokalne zatargi sąsiedz-

dziś niewątpiiwie Austrja.
Wprawdzie zamach hitlerowski

został stłumiony, ale niewątpilwie
Niemcy z t. zw. Anschlussu nie zre-
zygnowały. Narazie apetyty nie-
mieckie hamuje stanowisko Włoch.'
To też niewątpliwie wiele w: przy”

  

w ks :
Kio na tem dobrze w)
Nadchodząca sesja Ligi

wzbudza główne zainteresowanie

'ż powodu Rosji. Będzie przyjęta do
' instytucji genewskiej, czy nie?
* Ale prócz tego najważniejszego

_ wniosku Liga Narodów będzie miała
za zadanie rozpatrzeć i inne, wśród
których ma być zgłoszony i wniosek
polski, dotyczący mniejszości naro”

" dowych.
O wniosku tym tak pisze „Gł

Narodu”, я
„Polska domagać się będzie rozciąg-

nięcia klauzuli o mniejszościach narodo-

wych na wszystkie bez wyjątk" państwa,

albo też o zwolnicnie jej od ciążących na

4

"mak i więcej. Włiemy, że rozwój tej

szłości będzie zależało od tego, jak
się ułożą stosunki włosko-austrjac-
kie.

Właśnie o stosunku Wioch do
Austrji pisze w „Gazecie Warszaw-
skiej* senator Kozicki, który stwier”
dza, że rząd wioski trwa przy poli

kie spierają się dziś obie strony, W

grze są najżywotniejsze interesy,

które może rozstrzygnąć tylko wal-

ka na śmierć, lub życie. W. przede-
dniu tej walki właśnie żyjemy.

Kiedy ta walka wybuchnie i jak

się zakończy?  Przedewszystkiem| tycę stanowczej obrony niezaležno-
a: ‚ |ści Austri | + monia

Jeszcze przed dwoma laty, na „W. dodatku obrona ta, jal: świadczy
zgromadzenie wojsk włoskich granicy

austrjackiej, prowadzona jest nie nowo-

modną a nieskuteczną metodą akiow i pak-

tów, lecz starą metodą pokazania, że się

jest gotowym do czynów. Można powie-
dzieć, że dziś główną przeszkodą połącze-

nia się Austrji z Niemcami są Włochy, któ-

re nie pragną wspólnej granicy włosko-nie-

mieckiej, obawiają się współzawodnictwa

Niemiec na Bałkanach, a ich hegemonji w

tem samem mieiscu wyrażaliśmy ab- na
solutną pewność w zwycięstwo Ja*

ponji. Dziś mamy pod tym względem

dość poważne wątpliwości.
W) chwili obecnej Japonja jest

politycznie zupełnie odosobnioną.

Ciężki zatarg z Ameryką Północną!

i pogorszenie stosunków z Anglją —
wypadają na je; niekorzyść.

Odwrotnie — Rosja prócz poro*| Europie." NE ZE
zumienia ze Stanami Zjednoczone” Sprawa  austrjacka „ujawniła

sprzeczności interesów, istniejącemi, — ma ustabilizowane stosunki

na granicy zachodniej, przyjaźń

Francji i możliwość wejścia do Ligi

Narodów. Są to atuty pierwszo”
rzędne.

Z punktu widzenia strategicznego

Japo-ja uzyskała w tym czasie do-
go_..ą bazę operacyjną w nowopo“
wstałem państwie Mandżurskiem i

Mongolji Wewnętrznej. Ale Rosja

dokazała wprost cudów, przenoszą:| о zwyżce.cen na zboże za.5wno na
ciężar ewentualnych operacyj WO| rynkach krajowych, jak i zagranicz-
jennych o kilka tysięcy kilometrów| nych.
bliżej do przyszłego teatru wojny. Niedawno, bo przed tygodniem

Wszystkie wiadomości, dochodzące|ta zwyżka cen ustała, a nawet ceny

z DalekiegoWschodu, mówią nam nie| aiektórych zbóż, jak pszenicy, żyta,
tylko o skonsygnowaniu si!rej armji| owsa i kukurydzy mieco spadły,

w rejonie Amucskim i Wtadywosto-| Ostainio ceny zbóż na rynkach eu-
ku, o składach amunicji ; prowian- ropejskich mają tendencję wahającą.
tów, o lotniczych bazach, łodziach Wprawdzie nie. cofają PE. aalej,
a y z .. „|ale albo kilka punktów zwyżkują

podwodnych, motoryzacji artylerji i| zjpo kilka punktów znów tracą.
taborów, ale wręcz o stworzeniu na= я , Przyczyny tego zjawiska tkwią
miejscu ośrodków przemysłu wojen niewątpliwie  przedewszystkiem w

między Włochami a Niemcami i to
jest jej główne znaczenie na terenie
międzynarodowym.

„Wbrew podobieństwu systemów  rzą-

ideologji narodowej i społecznej. Włochy i

CENY
Przed paru tygodniami pisaliśmy

na łamach „Dziennika Wileńskiego"

nego, uniezależniających armię od| fakcie powszechnej wzmożonej po-
ośrodków zaopatrzenia jeżących w| daży zboża na rynek przez produ-

głębi kraju. sentów. Nietylko w Polsce rolnicy
przyciśnięci są zobowiązaniami pła-
tniczemi, Ten nacisk zobowiązań
płatniczych na rolnika powoduje
"obecną wzmożoną podaż na rynek.

Niech połowa z tego będzie praw-
dą — i to wystarczy na zasadniczą:

zmianę poglądów o siłach przeciw-

ników. W związku z taką sytuacją na

Jeszcze jedna rzecz i też nie mało| rynkach światowych, kształtuje się
ws a — lotnictwo. też podobnie tendencja rynkowa ; u

Nie posiadamy danych o lotni| nas w Polsce, do czego. przyczynia

ctwie japońskiem, Wiemy tylko, że
jak doiąd lotnictwo japońskie nie
zapisało się w kronikach żadnym

epokowym wyczynem. O tosyjskiem

— dostatecznie świadczy ratowanie| zapytania,

rozbitków z Czeluskina, Wiemy jed-|. Siły moralne? Bezsprzecznie ja-
poński żołnierz wykaże więcej ofiar:

ności , patryotyzmu; ale i rosyjski—
karmiony od dwóch lat antyjapońską
agitacją i propagandą — będzie do-

brze wiedziałzkimioco soczyon

rych we Władywostoku ma być du-
żo. postawią one odrazu zaopatrze-

nie japońskiej armji pod wielki znak

broni w Rosji przechodzi najśmielsze

oczekiwania i ilościowo ; technicz-

nie, Możemy więc śmiało supono-

wać,że rosyjskie lotnictwo nie do-

puści by japońskie transporty ze stu| walkę.

procentowem bezpieczeństwem pru- A teraz — kiedy wybuchnie woj-

., wody -Tapońskiego Morza (jak to] na?

było w 1904 r.), zaopatrując armię Śledząc bacznie codzienny roz*
wój wydarzeń poddajemy się wra-
żeniu, że Japomja czuje, że przeo-
czyła najdogodniejszy dla niej mo-

we wszystko co jest niezbędne dla

prowadzenia nowoczesnej wojny. 
Razem z podwodnemi łodziami, któ-

dzenia w dwóch %rajach, wbrew wspólnej,

 

niej z tego tytułu zobowiązań. Stanowisko

zupełnie logiczne i słuszne, co jednak nie

upoważnia zupełnie do twierdzenia, że

wniosek polski będzie przyjęty, Raczej

przeciwnie. Szanse przyjęcia tego wniosku

są bardzo małe. Przedsmak nastroju, jaki

wytwarza się w tej sprawie daje kostyczna

uwaga „Berliner Bórsen Zeitung“. „Polska

chce na przyszłem posiedzeniu Ligi Na-

rodów rozwiązać chorągiew ogólnej ochro-

ny mniejszości. Przy rozważaniu tej kwe-

stji będzie jednak grało wielką riię trakto-

wanie mniejszości przez Polskę samą”.

Wniosek polski o mniejszościach narodo-

wych nie będzie decydowany na jesiennej

sesji Ligi Narodów, ale rzucony zostanie na

niepewne fale zwykłej procedury ligowej.

Nie mniej jednak, należy się spodziewać,

spowoduje zasadniczą dyskusję, z przebie-

gu której będzie można zorjeniować się o
aalszych jego losach. Z tego więc powodu,

jak to już zaznaczyliśmy, zbliżająca się

sesja powinna wzbudzić w Polsce wyjątko-

we zainteresow?nie."

Nie ulega wątpliwości, že ną
wniosku mniejszościowym — zależy
nie tyle Polsce, co jednej z muiej-
szości, którą od maja 1926 r, rząd”
polskie szczególnie się opiekują.

 
—
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ZBOŻA.
się zarazem ogromna podaż żyta ra
rynek przez rolników i pewne zatka”
nie się Gdańska, który, nie mogąc
narazie wypchnąć na rynek šwiato-
,wy nagromadzonych zapasów pol-
skiego ziarna w swych  śpichrzach,
wykazuje chwiicwą powściągliwość

| w zakupach.

Odbija się to u nas nietylko na
cenie pszenicy, ale też i na cenie
jęczmienia i owsa. Cena żyta, pomi”
mo ogromnej podaży, utrzymywana
jest na niezmienionym poziomie
dzięki energicznej akcji zakupowej
P. Z. P. Z., które zdejmują z rynku
nadwyżki, nie zakupione przez han-
ael prywatny. Zdaje się jednak, że
grzekroczyliśmy już kulminacyjny
moment wzrostu poważy. W ponie-
działek, dnia 20-go sierpnia, obrót
żytem na jednej tyłko giełdzie zbo-
żowej w Warszawie wyniósł 15020
ton żyta, dnia 21-go było już znacz”
„nie mniej, bo 5200 ton, dnia 22-g0—
4695 t., dnia 23-g0 —2735 t. i wre”
szcie w piątek dnia 24-g0-—4024 t.

ment wywołania wojny i nie wie co
począć. A że każdy dzień zwłoki
jest na jej niekorzyść, więc pcha da:

lej ciężki ładunek zatargów, jątrzeń,
zaczepek i obraz, żeby wywołać nie-

un:kniony wybuch. Sama jednak ni?
odważasię spalić ostatnich mostów

po za sobą.

Rosja też wie będzie ich paliła.
Ma ona jeszcze sporo spraw do za”
łatwienia, Pakt wschodni, Liga, pia”
tiletka i zakończenie przygotowań
wojennych na Dalekim Wschodzie.

Sprawy te ihogą się przeciągnąć
do przyszłej jesieni, Ale nie dalej.

R. J. 
 

Litwini
Litewskie czasópismo „Trimitas“

zamieściło w dniu 16 sierpnia artykuł|

pt. „Bez maski* pióra A. Rondnmai-

skiego, znanego na terenie Wilna przed

wojną 1 podczas okupacji 7 iemieckiej,

renegata, współpracownika pism litew-

skich.

Podajemy poniżej streszczenie te-

go artykułu celem pokazania jaką

strawą duchową karmieni są Litwini 1

jaki jest poziom prasy litewskiej:

Polacy lubią się szczycić swą
kulturą i nazywają siebie Francuza-
mi Północy. Chodzi tu o rys grzecz-
mości. Jednak grzeczność, o ile nie
jest oparta na szczerości,
je pustą maską, którą ludzie używa
ją dla ukrycią swego właściwego
stanowiska, często nawet swej mści:
wości i złości. Polacy odznaczają się
taką grzecznością. Napozór Polak
gest słodk; i miły, za oczami jednak
intryguje i oczernia. lm Polak jest
grzecznie;szy, tem jest podstępniej:
szy i niebezpieczniejszy. Cechy te
jednak nie są konieczne. Tak np.
polacy litewscy, którzy jedynie sa-,
mi w siebie wmawiają polskość, a.
w istocie mają tyle wspólnego z Po-
takami, co mówiący po rosyjsku ży”
dzi z Rosjanami, nie są ani tak
obłudni, ani tak szkodliwi. Są oni
przecież Litwinami, troszkę jedynie
zepsutymi wskutek pewnych histo-
rycznych przyczyn.

Od same; wiosny rb. warszawscy
Polacy starają się pobudzić  Litwi-
mów do pojednania. W tym celu po-
dróżują Polacy na Litwie pojedyńczo
hurtem, wypisują piękne korespon-

diercje, u nawet książki, chwalą li-
tewski ustrój gospodarczy, Kowno,
sztukę, muzykę ludzi. Wszystko się
dm podoba, nie mogą tylko zrozu-
'mieć, dlaczego tacy trzežw; dziala-
cze, jak Litwini mogą wciąż jeszcze
|inaszyć o odzyskaniu Wilna. Prze-
cież, o ile Litwini naprawdę by Wil-
mo kochali, nie oddzielaliby się od
miego chińskim murem, a starali się
z niem zbliżyć, odwiedzaliby je, wy*!
syłali wycieczki młodzieży, słowem|
nawiązaliby przyjazne stosunki z|
obecnymi władcami Wilna,

Gdy wszystkie te tłumaczenia
nie podziałały na upór litewski, Po-
lacy zaczęli przemawiać otwarciej.
Zdjęli oni maskę grzeczności i obec-
mię zaczynają Litwinom grozić. Tą
drogą dowiadują się Litwini od Po-
daków o wiele ciekawszych rzęczy,
aniżeli drogą pochwał. Niedawno
Radjo Polskie głosiło, że już od
44-tu lat Litwin. prowadzą swą poli
tykę niepokownia się o Wileń-
szczyznę. Litwini, jak głosi Radjo,
mie wierzą w zwycięstwo w otwartej
walce z Polakami, Wyczekują więc
jakiejś powszechnej wojny, czy za-
mieszania, Kto jednak rozpocznie|
wojnę dia p.ękziych oczu Litwy? —!
zapytywało Radjo Polskie, Dziś w!
Europie rozkwitają  natcjonalizmy.
istnienie maiych państw stoi na dro'
dze do rozwoju tych nacjonalizmów.
Pragnienie wojny łatwo może całą
Litwę zgubić. Masom litewskim
Wilno ;xst niepotrzebne, Wszystkie
giosy o wyzwoleniu Wilna, to bądź
deklamacja, bądź też namowy mię-
dzynarodowych szulerów, czeskich,
niemieckich, a nawet  francuskici,

jak np, ostatnio Pfeifer. Tak twier-
diziło Polskie Radjo, dodając: „Brak
stosunków z Litwą to dla Polski tyl-
ko bolesne ukłócie igły, dla Litwy
zaś to śmiertelna 1ana, której wyle-
czeniem musi się Litwa zająć i to
szybko, zanim nie wyczerpała się
polska cierpliwość”. Tak grożą Ро-
dacy przez Kadjo Wileńskie.

Jak z powyższego wynisa, Pola"
cy nawet swych byłych sprzymie-
czeńców Francuzów nazywają szulę-
rami. Ponadto ośmielają się Polacy
miedwuznacznie grozić Lilwie 1 za”
chęcają do „szybkiej” decyzji, gdyż
dotychczas jedynie polskiej cierpli-
wości mają Litwini być wdzięczni,
że nikt ich nie podeptał. Oczywi-
ście, gdyby bekon miał rogi, pokale-
czyłby cały świat. Litwini się spo”
„dziewają, że taki nienaturalny ob-
ja'w nie nastąpi Co się tyczy litew-
skiej polityki zagranicznej, niech ra-
czej Polacy zajmą się polityką wła-
впа, Związawszy się z moralnym
bankrutem niemieckim, znalazła się
Polska wraz z nim w izolacji, Od-
straszyła oma starych przyjaciół —
„Francuzów, a nie zdobyła nowych
prawdziwych sojuszników. Żadnęj
zapłaty za nawiązanie stosunków z
Polską Litwa nie potrzebuje, Litwa
mie handluje stosunkami. Nie może
też sprzedawać swych praw do
(Wilna.

Pragnąc odzyskać Wilno i mając
sporo dróg do wyboru, zatrzymali
się Litwini przy tej drodze, która im
się wydała najodpowiedniejsza, a
mianowicie przy drodze biernego 0-
poru, wyczekiwania, cichej walki,
Drogi tej Litwini będą się trzymać,
widząc, że Polalkom bardzo się ona
mie podoba, a przeto jest zda|
„Gdy znajdą Litwini inną jeszcze ce-
lowszą drogę, będą się mogli wyrzec
drogi obecnej, lecz i w tym wypad-

jlku polskie rady nie będą Litwinom
| potrzebne lub conajmniej potrzebne
| będą w tym celu, by postąpić prze-
ciwnie. Dotychczas bowiem nie wi-
dać, by Polacy byli przyjaciółmi

 

  

  

nei

Litwy. Nie przekonywa o tem ani
„amykanie szkół litewskich w Wi-
leńszczyźnie ani wysyłanie urzędni-
ków wiinian na Pomorze, ani orga-
mizowanie krakusów po wsiach li-
tewskich. Wszystkie te posunięcia
zahartowują Naród Litewski, Doma-
ganie się jednak za to od: Litwinów
wdzięczności, a tembardziej wyrze-
czenią się historji, tradycy,, aspi-
„acyj narodowych byłoby nawet dla
Polaków zbyt wielkiem  bezwsty-
dem.

Spowodu wad swego charakteru
narodowego, Polacy nigdy nie mieli

pozosta |w Europie Wschodniej dobrej opinii.
Znani są oni, jak iekkoduchy, obłud-
nicy i ludzie podstępni. Do tego do-
chodzą pozostałości pańszczyzny ze
wszyslkiemi okrucieństwami i eks-
cesami, pogwałcenie traktatu suwal-
skiego i dalsza praktyka polska
przy rządach nad ujarzmionym kra-
jem, wszelkie presje, represje, re-
wanże i odwety. Wszystko to do-
bitnie świadczy, iż charakter Pola-
ków istotnie jest lichy i zepsuty w
„zasie długiej niewoli. Dobrze po-
wiedział znawca Polaków  Marsza-
4.k Piłsudski, iż Naród Polski będzie
maprawdę niepodlegly jedynie wte-
dly, gdy umrze ostatni, zrodzony w
niewoli Polak. Litwini życzą, by Po-

lacy przedtem jeszcze przekonali
się, że dotychczasowy ucisk 40 proc.
ogółu ludności w postaci Ukraiń-
ców, Białorusinów, Litwinów jest
rzeczą nieludzką i niezdrową dla
samego ciemiężcy.

Radjo Wileńskie ostrzega Litwi-
dów, iż Litwa wyczekując dogodnej
įkonjunktury dia odebranią Wilna,
„może doczekać swego końca. Za to
poważne ostrzeżenie Litwini mogą
być wdzięczni i. aby nie pozostać
„dłużni, odpłącają Polakom podobną|
uwagą: Niech sobie Polacy przy-
ipomną, że w czasie wojny runęły
państwa o licznych narodowościach,
jak Austro-Węgry i Rosja, zaś mała

Belgja, chociaż zdeptana, odżyła.
(Poiacy ostrzegają Litwinów, że dla
litewskich pięknych oczu nikt nie
pomoże Litwincm odzyskać Wilna.
Litwini natomiast mogą zapewnić
Polaków, iż w przyszłej wojnie nikt
nie sklęi rozwa:onej Polski. Co zaś
do tego, czy Wilno istotnie jest Li-
twinom potrzebne, mogą to osądzić
sami Litwini, Zresztą niech Polacy
wyobrażą swą sytuację w wypadku
zagrabienia przez kogokolwiek
Warszawy, ||| :

Litwini obecnie widzą, że Pola-
cy mimo wszystkich swych słodkich
stowek chętnieby wzięli udział w
rozbiorze czy pogrzebie Litwy. Oso-
ry przyjeżdżające z Warszawy do
Litwy,  najprawdopodobniej mogą
być prawdziwymi bezczelnikami je-
dynie w maskach „grzeczności,
Sick Kaži TTKARS RIAATSDNS

JUDOFOBIA
%w Stanach Zjednoczonych.

Hajnt (N. 184) w korespondencji
z Nowego Jorku donosi, że ostatnio
wzmogła się w tym kraju judofobja.

Tyiko żydom przybywającym z
Europy, wydaje się, że Ameryka

„jest rajem, że pozbyto się tej dzikiej

bestji, która zwie się judofobją. Niestety

nie jest tak, Gdy się bliżej przypatrzeć ży-

ciu w Ameryce, gdy się zapozna ktoś z róż

nemi ekonomicznemi i politycznemi organi-

„zacjami, istniejącemi tutaj, dochodzi do

przekonania, że tu głośno prowadzona jest

akcja pozbycia się żydów”,

Jest bardzo dużo przedsię
biorstw i to wielkich, które z zasa”
dy nie przyjmują żydów. Dla przy-
kładu można wymienić potężną fir-
mę „Utility towarzystwo

„które zaopatruje ludność w gaz, ele-

ktryczność, telefony, telegrafy i t. d. Na

wet w Nowym Jorku, gdzie żydzi liczą 2

miljony, do tego towarzystwa nie przyjmują

ani jednego. „Utility” nie stanowi wyjątku.

To samo jest w bankach, towarzystwach u-

bezpieczeniowych,..“

Žydėw niepokoi propaganda nie-
miecka

10 оТОМЕ Miki ili 9.
(W ubiegłą sobotę odbyło się na

terenie Wileńskiej lzby Rolniczej
porozumiewawcze zebranie przedsta
wicieli organizacji rolniczych oraz
władz sanitarnych miasta i woje-
wództwa, na którem omawiano spra
wy wprowadzenia przepisów o nad-
zorze nad handiem nabiałem.

Z kompetentnych oświadczeń
przedstawicieli władz wynika, iż
znikną z ulicy roznosicielki nieczy-

stego najczęściej mleka już wkrót-
ce — gdyż w myśl nowych przepi-
sów mleko będzie mogło być sprze-
dawane albo na rozlew w specjalnie
higjenicznie dostosowanych mleczar
niach — albo też roznoszone w na-
czyniach  hemetrycznie zamknię-
tych — butelkach,
Obecny stan handlu trwać będzie

iuż nie dłużej jak półtora roku, w
którym to czasie handlujący będą
musieli dostosować się do wymagań
uowych przepisów.
Być może, iż niejednemu dziwnym

się wydaje obecnie ten przepis. Wie-
lu mimowołi dziś jeszcze nie chce z
tem się pogodzić — lecz jeśli się
zwažy jak doniosłe znaczenie dla
zdrowia ludzkiego a zwłaszcza mło”
dzieży posiada zdrowe mleko — w
kąt natenczas odejść muszą wszelkie
na ten temat snute spostrzeżenia,

Przecież nie dziwi nas zakaz sprze
daży w sklepach piwa w innej for-
mie jak tylko w butelkach — a na
tozlew w specjalnych lokalach. Na-
pewnobyśmy się oburzali, gdybyśmy
inny stan handlem piwem stwierdzić

mieli, :
A przecież to co się dzieje z mle-

kiem, przekracza często granice
wszelkich poderzeń,

Nasi lekarze dziś wyraźnie stwier-
dzają, że epidemje, jakie Wilno na-
wiedzają, krążą dookoła naszego
miasta niby księżyc koło ziemi.

Mleko, należąc do cieczy najbar-
|dziej w siebie wchłaniających wszel-
ką woń, brud i bakterje jest tysiąc:
krotnie: razy narażone na skażenie
się wszelkiego rodzaju chorobami —
zwłaszcza sprzedawane na deszczu,
czy w pyle upalnego lata.

I to mleko „prosto od krowy”,
którem tak często lubimy się chwa-
lić nie jest wolne od zarzutów. Rol-
nik - chłopek doi swe krówki najczę-
ściej nie przestrzegając zasad czy-

stošci. Wiezie później ną wózku kil-
ka czy kilkanaście (od sąsiadów) ba*
niek do miasta. Po sprzedaniu mleka
bierze na wóz „kotuch* śmietnik
śnijący i cuchnący — i wbiwszy weń
swe puste bańki wraca siedząc na
wozie czy idąc pieszo. Tak zarażone
bakterjami bańki należałoby kilka-
krotnie wyparzyć — ale czy nasz
wieśniak to robi — czy ma w czem?

Gorzej jest *am gdzie ten drobny
producent mleka jest jeszcze pół-
ogrodnikiem. Wówczas napewno
posiąda t. zw. „beczkowóz” i noca-
mi wywozi z nieskanalizowanych
сотбу nieczystości kanalizacyjne.
Czyż łudzi się kto, iż może u tego
drobnego rolnika panować w jego
jednoizbowej chatce tak wzorowa
czystość, by nic zarażało się mleko
bakter'ami kloacznemi?
A już najgorzej jest tam gdzie u

kmiotka panuje choroba. A przecież
wsie podwileńskie nie należą do wy:
bitnie zdrowych i wolnych od epide-
mi,

Tam najczęsciej, mimo istnienia
w. domu nawet wypadku choroby —
produkcja mleka ma sprzedaż do
miasta nie ustaje. Wiemy bardzo do-
brze o tem, że wieś jest za uboga
by mogła sobie dziś pozwolic w każ-
dym wątpiiwym wypadku na leka-
za.

MW końcu i to wziąć trzeba pod
uwaśę, że znów z miasta do wsi za”
wlekają wszelkie choroby roznosi-
cielki mleka, które zachodząc od
strony kuchennej, nie zawsze czysto
utrzymanej,

wy z możliwości „ale największą troską napawa żydow-
stwo amerykańskie judofobja hitlerowska,

iozwijana w ostatnich czasach bardzo silnie

wśród ludności amerykańskiej”,

Zjawiło się mnóstwo wydaw*
nictw, poświęconych wyjaśnieniu
zagadnieniu żydowskiego,

„te brudne nasiona judofobskie są roz-

rzucane w całe Ameryce w setkach tysięcy

egzemplarzy prawie darmo.. Te wstrętne

książki nadeszłyz Niemiec..." S

W Ameryce powstaly organiza-
cje faszystowskie czysto niemiec-
kie, oraz z pośród ludności rdzennej,
jak np. „koszule zielone”, „koszule
chaki", „zakon 1776 r." i inne, Pro,
wadzą one okcię faszystowską i wy
jaśniają na przykładach z historji
Stanów Zjednoczonych zabójczy,
wpływ żydów na życie ludności
rdzennej, '

„niestety, te wszystkie bezmyślne gada-

niny znajdują posłuch w największych mia-

stach i wszystkie faszystowskie organizacje

mają już dużo zwolenników..."

Faszyzm znajduje zwolenników
również wśród biednej warstwy,

„faszystowskie organizacje znajdują po
słuch do swojej sgitacji na skutek nędzy,

która wzmaga się stale wśród najwięk |

szych mas ludowych. Jak poprawi się tro-

chę sytuacja w Ameryce i rozpocznie ię!

 

czy też sprzedawanego mleka. Te
toznosicielki mleka stają się mimo-
woli
mieście lub z miasta do wsi.

Tym sposobem przy okazji do- |
mokrążnej sprzedaży mleka rozsie-
wa się wszelkiego rodzaju choroby,
które krążąc od wsi do miasta i na-
odwrót padsycają rozwój epidemii.

О tem zaś jak ustosunkowało się
do zagadnień zdrowotności mleka
nasze światlejsze rolnictwo — napi-
szemy jutro. U,

nowy okres pomyślności („prosperity“),

znikną przez noc wszystkie te żydowskie

organizacje.

Autor pomija najznaczniejszy
czynnik w tej sprawie. Ludność aryj-
ska przejrzała i zaczyna się dziać to,
to przed laty dwunastu przepowia*
dai autor dzieta p. t. „The Interna-
tionale Jew“. Z chwilą, gdy więk”
szość ludności uświadomi sobie, że
mniejszość żydowska dąży do pano*
wania nad światem płan żydów sta”
nie się niemożliwy do urzeczywist” | |

nienia, Nędza mas tylko przyspiesza
i potęguje ten proces rozwojowy, któ

rego podstawowym czynnikiem jest.
uświadomienie, 2

 

 chodzą do wszystkich |
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ма

toli
luje
nę.

pe
swe
Rap
pa:

  

 

  



 

 

 
   
  

KRONIKA.
Likwidacja ambulatorjum

Ubezpieczaini Społecznej.
Z dniem i października r. b. zo-

sianie zlikwidowane ambuiatorjum
Ubezpieczalni Społecznej, mieszczą
ce się przy ul. Dominikańskiej 15.
W związku z likwidacją ambula-

torjum ulegnie redukcji personel le-
karski. Wszyscy lekarze chorób
wewnętrznych, nerwowych i t. p.
zostaną zwolnieni, natomiast zosta

JAKA DZIŚ BuDZIE POGODA?
Chmurno, ze skłonnością do burz

i przelotnych deszczów, głównie w
zachodniej połowie Polski. Ciepło.
Rano miejscami mgły. Umiarkowa-
ue wiatry z kierunków wschodnich.

UuYŻURY APTEK;
Doiś e tocy dyżurują następujące

spteki:
Suke, Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 įtelei 16-3));; Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysovkie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

NEKROLOGJA.
Pogrzeb $. р. Frantiszka

Wasilewskiego. W dniu dzisiejszym
w godzinach popołudniowych odbył
się pogrzeb tragicznie zmarłego w
katestrofie lotniczej członka aero-
klubu wileńskiego Franciszka Wasi-
lewskiego. Konduktowi pogrzebo-
wemu towarzyszyła orkiostra woj-
skowa i oddzlal przysposobienia
wojskowego.

SPRAWY MIEJSKIE.
Bony Funauszu inwesty-

cyjnego. W najbliższych dniach ma
się ukazać zarządzenie prezydenta
miasta w sprawie przyjmowania
przez kasy miejskie bonów fundu-
szu inwestycyjnego na równi z go-
tówką.

Bony inwestycyjne obecnie przyj-
mują wszystkie niemal instytucje
bankowe i handlowe.

Z MIASTA.
— Zbiórka odzieży na powo

dzian. Nawiązując do poprzednich
komunikatów zarząd  wiieńskiego
okręgu Polskiega Czerwonego Krzy-
ża w kwcztji zbiórki na rzecz ofier
powodzi, prowadzonej przez Poiski
Czerwony Krzyż, yw „porozumieniu
z wileńskim wojewódzkim Komite-
tem ofiarom powodzi, „ komuni-
kuje, iż zbiórka odzieży, bielizny
i obuwia rozpocznie się w dniu 1
września г. Б., we wszystkich komi-
sarjatach jednocześnie.

Jednocześnie Zarząd P. С. К.
wyraża nadzieję, iż  ganizacje,
zwiąski « stowarzyszenia. do których
w swoim czasie były wysłane za-
proszenia, z prośbą o wi;ólpracę
w zbiórce, a które dotychczas nie
zgłosiły się, zgłoszą swoją pomoc
w zbiórce do dnia 31 sierpnia r. b.
— Odwołanie autobusów de

Wołokumpji I Koieonji Magistrac-
kiej. Towarzystwo Miejskich i Mię-
dzymiastowych Komunikacyj w W.l-
nie podaje do wiadeinošci, że od
dnia 1 września b. r. zostaje przer-
wana komunikacja autobusowa do
Wolokumpji i Kon) Mogistrackiej.

SPRAWY | NISTRACY
— zapowiedź pizyjacdu wice

ministra skarbu. W najbliższych
dniech do Wilna przybywa wice-
minister Skarbu p. Staniszewski,
który przeprowadzi na terenie mia-
sta inspekcję urzędów skarbowyc::.
P. minister Staniszewski  zwiedzi
również Targi Futrzarskie. W dru-
giej połowie września r. b. p. mini-
ster przeprowadzi inspekcję urzę-
dów skarbowych na terenie woje-
wództw północno-wschodnich.

Mianowanie komisarzy
T-wa Kredytowego I Giełdy Pie-;
niężnej. Minister sxarbu mianowai
komisarzem Wileńskiego T wa Kre-
dytowego naczelnika I wydziału Izby
Skarbowej Romana Szczęsz<qo oraz
komisarzem giełdy pienięznej na-
czelnika wydziału M tejże Izby Star-
czewskiego. Oba te stanowiska pia

dukcji. i

:.e powiększony personel lekarzy :
iejonowych z 12 do 20 osób.

Od 1 października r. b. lekarze
rejonowi będą przyjmowali wszyst-
kich chorych, a dopiero na ich wnio-
sek odsyłani zostaną chorzy do od-

nośnych specjalistów, których liczba
w Ubezpieczalni również ulegnie re-
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stował dotychczas przeniesiony.w
stan spoczynku naczelnik Izby Skar-
bowej Bielunas.

POCZTA I TELEGRAF.
Autematyczne telefony w

Wilnie. Jak nas Informują w peło-
wie 1935 roku władze pocztowe
rozpoczną na terenie miasta zamia-
nę linji telefonicznej na automa-
tyczną. Wszystkie aparaty miejskie
zamienione zosiuną na automaty.

SPRAWY PODATKOWE.
— Wynikły zatarg wsród czion-

«ów Komisji Szacunkowej |zby
Skarbowej został zlikwidowany. Jak
się dowiadujemy, na miejsce prze-
wodniczącego p. Miathiasa miano-
wany został p. naczelnik Malinow-
ski, Кбгу przewodniczył w dniu
wczorajszym komisji.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Nowe wybory do wileńskiej

lzby Przemysłowo-Handlowej. Mi-
nisterstwo Przemysłu i Handlu za-
wiadomiło lzbę Przemysłowo-Han-
dlową w Wilnie, że w końcu b. m.
ukaże się rozporządzenie o nowych
wyborach do wileńskiej Izby.

Po ukazaniu się zarządzenia zo-
staną ukonstytuowane komisje przy
Izbie, które przystąpią do prac
ewiązanych z wyborami.
— Ulgi przy eksporcie jaj. Jak

się dowiadujemy, starania organiza”
cyj eksportujących przy poparciu
.zby Przemysłowo - Handlowej w
sprawie wydawania zaświadczeń na
wywóz drobnych przesyłęk jaj u-
wieńczone zostały pomyślnym wy-
nikiem.

Obecnie przy transportach do 5
skrzyń jaj pobiera się 1 zł. od skrzy”
ni z tem, że minimalna opiata bę-
«zie wynosiła 2 zł.

SPRAWY ROLNE.

— Łbioórńa inu. iie t© ue pow.
brasławskiego, dz.śnieńskiego i po-
stawskiego rozpoczęły się zbiory
lnu. Tegoroczne zbiory na terenie
tych powiz.ó są dość dobre.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Kafiy raemicsineZe. w nii<-

ście zesteły rozplakatowane obwie-
szczenia donoszące, iź wszyscy rze=
mieślnicy, którzy nie posiadają kart
rzemieślniczych winni złożyć poda-
nia do Urzędu Przemysiewego w
Sprawie wydania karty rzemieślni-
czej.

rzy do tego terminu nie wykupią
kart. ulegną karze do 1000 zł,

DZIENNIK WALERSKI

W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN
W ROZKŁADZIE POCIĄGOW..

' Obecny rozkiad jazdy ma pewne 'Wiina do Warszawy i odwrotnie,
braki, szczególnie jeśli chodzi o yrawdopodobnie korzystnie wpłynę

| rasę Wilno—Warszawa i Wilno— toby na trekwencję na tym szlaku.

Ruch kupców i
na Targach

Wobec wielkiego napływu kup”
ców i przemysłowców branży fu-
trzarskiej z różnych okolic Polski,
Biuro Targów od kilku dni zaczęło

przemysłowców
Futrzarskich. ||
Wilna 10-ch kupców, w tem z Rur

munji, Anglji, Austrji, Holandji, Nie-

"miec, Lotwy į t: d. Z różnych miast

Polski przybyło: 25 z Warszawy,

 

Termin starania się o kerty ,
rzemieślnicze jest podany do dnia | blet zawiadamia,
1 stycznia 35 r. Rzemiešlnicy, ktė- įtymezasowo miešci sią w įherba=

| Gdynia, Udyby uruchomienie nowego po
i ciągu uznane byio za niecelowe, na”

ieżaioby przesunąć na godzinę
;5—16 czas odejścia jednego z dwu
wieczorowych pociągów,
cych na sziaku Wilno—Warszawa.
:0 posunięcie stanowiłoby nawet
znaczną oszczędność dla P. K. P.,

gdyż proponowany pociąg obsługi-
| wałby ruch między Wilnem a Drus-
POEMA, do czego służy obecnie
i cddzielny pociąg, odchodzący z Wil-
'ną o godz. 15,40. Ponadto propono-
wany pociąg byłby skoordynowany
? całym szeregiem pociągów po”
spiesznych, odchodzących z War-
szawy o godz. 22—24,

izba Przemysłowo-Handlowa w
Wiisie poczyniła szereg starań u
czynników miarodajnych, celem zre-
alizowanią wyżej wzmiankowanego
projektu.

32666666666664%

Teatr i muzyka

— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-
Uernardyńskim Dziś przedstawieaie za-

wieszone. Jutrzejsza premjera będzie
jedną z ostatnich nowości repertauaru le-
atru Letniego w ogrodzie po-iiernardyń-

Dla osób udających się z Wilna
"nad morze stanowi znaczną niedo-

| godność niemożność przebycia całej
drogi w czasie cd rana do wieczora,
| Jest to spowodowane nieskoordyno*
|waniem rannego pociągu,
|cego' na linji Wiinu—Warszawa z
popołudniowym pociągiem -— Маг-
szawa—Gdynia,

Pociąg wileński odchodzi o godz.
1,55, a jest w Warszawie o godz.
16,25— 16,35. Tymczasem pociąg
Waiszawa Gdynia odchodzi o godz.
15,35. Pasażerowie więc, którzy

przyjechali o godzinie 16,25, muszą
czekać pociągów o godz. 21,50 lub
23,45. Skoordynowanie powyższych
pociągów stanowiłoby znaczne udo-

godnienie dla komunikacji na szla-
ku Wilno — morze polskie.

Podobu.e jak w powyższym wy-
padku, dają się odczuć pewne nie-
„Jogodnošci w komunikacji pasażes-
skiej między Wilnem a Warszawą.
Daje się tutaj odczuć brak pociągu,
umożliwiającego osobom, które za”
łatwiły wszystkie sprawy w godzi*
nach przedpołudniowych, udanie się
w tym samym dniu o godz. 15—16

Warszawy i uniknięcia kosztów po-

ubcem mieście oraz niedogodności;
nocnej podróży.

Wprowadzenie takiego pociągu,
stanowiącego znaczną dogodność
dia pasażerów oraz obniżającego
koszta jednodniowego wyjazdu z

 

 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Ogródki działkowe. Z inicja-

tywy czynników zainteresowanych
Źwiązek Towarzystw Ogródków
Działkowych Kzeczypospolitej Pol-
skiej organizuje w Wilnie dni propa”

kursują”,

z powrotem do Wilna względnie

A ż 1 | skim. Jest nią wielce interesująca komedja

iączonych z dłuższym pobytem w, w 3-ch aktach M. Acharda „Damaw bieli”
Autor, zaj|(przekład B. Gorczyńskiego).

mujący w komedjopisarstwie francuskiem
jedno z czołowych miejsc, przedstawia w
swym najnowszym utworze wiecznie żywą
pistorję dwojga serc. Czołowe role wyko-

rają pp.: H. Skrzydłowska, M. Bielecki, W.
Nevbelt, A. Łodziński i W. Ścibor.
serja — W, Czengerego. Dekoracje — W.

Makojnika.
— Teatr muzyczny „Lutnia“. Dziš uka-

że się po cenach zniżonych wartościowa

znaczająca się pięknemi melodjami i do-

wcipną pełną humoru treścią, Ceny zni-

żone.
— Sobotnia premjera w „Lutni* W

sobotę nadchodzącą wejdzie na repertuar
teatru „Lutnia” słynna i ogólnie lubiana

operetka F, Lehara „Hrabia Luksemburg”

w pierwszorzędnej obśadzie scenicznej z $andowe o ogródkach działkowych.
W tym celu mą być wyświetlony w
kinie Rewya, ul. Ostrobramska 5,
film „W/ Krainie Słońca”, oraz inne
zdjęcia z dziedziny ogródków dział";
kowych w Polsce. Filmy te miały
vgromne powodzenie w miastach:
województw, gdzie ogródki działko”j
we rozwijają się już w szybkiem
tempie, Po wyświetleniu iilmu o
godz. 15 odbędzie się zebranie, na
którem wygłoszone będą referaty o!
ogródkach działkowych.

Zarząd kina „Rewja” w zrozu-
znieniu doniosłego znaczenia akcji,
sdstąpił salę bezinteresownie. Wej-|
ście dla dzialkowcėw oraz sympaty-
«ów bezpłatne. |

Film wyświetlony będzie tylko|
'eden raz w czwartek, 30 sierpnia,
o godz. 13 min, 30, :
— Narodawa Organizacja Ko-

że Sekreterjat

<iarni dla bezrobotnej inteligencji
przy zaułku Dobroczyunym 2a, SPRAWY KOLEJOWE.

— Ulgi przejazdowe na Zjazd
Podolicerow Rezerwy w Katowi-
zach. Dla uczestników Zjazdu De-
legatów Kół Ogólnego Związku Pod-
ołicerów Rezerwy, który udbędzie
się w Katowicach od 1 do 3 wrzęś-
aa r. b., Ministerstwo Komunikacji
w okresie od 30 sierpnia do 5 wrzeš-
nia r. b. przyznało zniżkę kolejową
na przejazd do Katowic i z powro-
tem w wagonach klasy 3 i 2 pocią-
gów osobowych i pośpiesznych za
uplatą według tabeli „D“. Wyso*
kość zniżki wynosi około 70 proc.
od dawnej taryty.

Ulgowe bilety wydawać będą
kasy kolejowe na podstawie kart
uczestnictwa, i

Przyjazd do Katowic musi na-
stąpić najpóźniej do dnia 2 września r. b. do-godz. 12 w południe.

GRANICE ANTYSEMITYZMU.
Zanim przystąpimy do tego za” ry żyw na ogromnem: przestworzu,

gadnienia, trzeba wpierw zwiócić u- zdejmuje lirę ze ściany i wręcza ja

| wagę na wspaniałą siłę asymilacyj-  Rapsodowi, już nawróconemu i go”

ną, którą odznacza się Kościół Ka-|towemu obrócić jej moc na chwałę

tolicki, Wyspiański w „Skałce” mar Bożą. Podobnie też Kościół zasymie

luje na ten temat niezapomnianą sce| iował i do niebywałej mocy podniósł

nę. Występuje tu do walki z Bisku-
pem przedstawiciel pogaństwa( też
swego rodzaju „hellenista”!) stary
Rapsod; tak przemawiając do Bisku-
pa:

Nie będziesz nigdy ty,
choć zwiesz się Angeł Boży,

paaem tajemnic tych,
które tu wklęte znam, —
Chyba się twoją krwią
ten zdrój pomnoży
i po tej ścianie wód
ty przejdziesz sam.

I oto Rapsod wiesza swąlirę na
szkarpie kościoła. Gdy chce ją
wziąć z powrotem, nie zdoła tego u-
czynić: lira wrosła w ścianę. Dopie-

ro Biskup, świadomy, że „anima est

maturaliter christiana”, że
wprzęga w swe koło i za swoje uży”
wa narzędzie wszelkiego ducha któ-

Bóg!

wszystkie istotne wartości cywili
zacji: filizofję i sztukę grecką, pra-
wo rzymskie, gotyk germański itp.,
no i konieczny tundament chrześci-
jaństwa — Stary Testament, który
już poza chrześcijaństwem nie ma
życia ani siły, gdyż został w żydo-
stwie przytłoczony przez Talmud,
jak żyzna oaza przez jałowe piaski
pustyni.

Tedy nieprzekonywująco brzmią
wywody p. J. :Obsta, że istnieje
rzekomo przepaść pomiędzy Nowym:
a Starym  Testamentami, Wedle
autora już sam fakt, że żydzi nie
przyjęli chrześcijaństwa, dowodzi,
że nie zgadzało się ono z ich cha-
rakterem narodowym.

| Bardzo ostrożnie trzeba ferować
tego rodzaju wyroki na temat cha- rakteru narodowego. Primo: charak-

czynny codziennie od godz „12 do 1.
|  —0 ulokowanie biednych w
przytułku. Społeczny Komitet do
|walki z żebractwem i włóczęgo-
|stwem w Wilnie ułożył ustę osób,
które naležacby  jaknaįšpieszniej
ulekować w przytułku. Lista obej-
muje około 30 nazwisk osób, pozo-
stających w skrajnej nądzy.,

Wkrótce Komitet poczyni u władz
samarządowych starania w celu
uzyskania kart gwarancyjnych i ulo-
kowania wymienionych na liście
osób w przytułku wiieńskiego T-wa
Bebroczynności.

SPRAWY SANITARNE.
— Myjcie owoce przed spoży-

ciem. Wobec notowania wypadków
zachorowania na cierwonkę, władze
sanitarne miejskie wydzdzą polece-
nie mycia owoców pized każdem
ich spożyciem. Przepisy higjeniczne
ukazać się mają w sklepach owo-
cowych.   
ier narodowy — nie jest to wartość
stała; secundo* nie jest to wartość

| jednolita. Najczęściej w narodzie!
współżyją ze sobą różne wlašciwo-!
ści, czasem nawet wzajemnie się

| wyłączające. Wszakże to Niemcy

dzisiejsi dzielą się na dwie bodaj
równe części, z których jedna kato-

ilcka, druga protestancka. Różnice

charakteru Polaków zauważył Sło”

wacki i przedstawił je w „Lilli We-,
nedzie', Ba, a ой 8 lat można w
Polsce snadnie mówić o dwu rasach,

taka bowiem  pizepaść

wielbią siłę. W Rosji podobnież ob-;

— to dwa bieguny.
To samo można powiedzieć o ży”

dach į o Starym Testamencie.

Wszakże to przyglądając się temu

narodowi  przedewszystkiem, po”

wiedział _Ch.vstus owe bolesne

słowa:
„Nie jest ci prorok beze'czci je”

ino w ojczyźnie swojej i w domu ro*

| dziców swoich”. Któryż to prorok

żydowski był u nich odrazu przyję”
ty? Prawda, zaciekłość przeciw

Chrystusowi trwa u nich najdłużej,
ależ i pokuta za odtrącenie Słod- 

oddziela
tych, co idą za prawem, od tych, co|

łomowszczyzna a karamazowszyzna |

J. Kulczycką i K. Dembowskim w rolach
śłównych. Bilety już są do nabycia w ka-
sie teatru „Lutnia”.
— Chór Dana w „Lutsi*, Piątkowy wy*

stęp znakomitego zespołu  rewelersów

Chóru Dana — wzbudził wielkie zaintere-
sowanie publiczności. W. wysonaniu boga-

tego programu, prócz chóru Dana biorą
udział: świetny polski piosenkarz M. Fogg,
załodziutka artystka tancerka M. Nobi-

sówna i niezrównany humorysta A. Wy-

— Zniżki biletowe do Teatru „Lutnia”,
Nowe zniżki biletowe z ważnością od 1

września do 31 grudnia rb. otrzymywać
można w Administracji Teatru od piątku
31 bm. Ze zniżek korzystać mogą organi-
zacje kulturalne, społeczne, związki i sto-

warzyszenia,

Folskia Radjo Wilno
Środa, dnia 29 sierpnia,

6.30: Pieśń. 7.25: Progr. dzienny, 11.57:

Czas. 12,03: Wiad. meteor. 12.05; Przegląd

prasy. 12.10: Muzyka popularna (płytyj.
13,00: Dzien. poł. 13.05: Koncert. 14.00;
Wiad. gosp. 16.00: Muzyka z płyt. 17.00:

kursują- |

prowadzić specjalny rejestr. | 8 z Poznania, 2 ze Lwowa, 14 zKra”

* Do dnia 28 sierpnia włącznie kowa, 5 z Łodzi i wielu z innych

przybyio w celach handiowych do miast.

| Wycieczkina Targi Futrzarskie.
WI przyszłym tygodniu spodzie” wa, Poznania i wielu miast woje- A

wane są większe wycieczki ze Lwo- wėdztw pėtnocno-wschodnich.
|

 

Pośpieszajmy na wycieczkę!
Zapisy na wycieczkę nadmorską|kolejowy Wilao — Gdynia —Wilno,

trwają. Uskuteczni. je Liga Morska|jeden nocleg w Gdyni oraz przejazd
i Kelonjalna, przy ul. A. Mickiewi| parostatkiem morskim na Hel.
cza 15 m. 13, Koszt udziału wynosi| W drodze powrotnej wycieczka spę-

 

  
  
     

18 zł. 50 g. i obejmuje przejazdłdzi gały dzień w Warszawie.
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Sanacyjna agencja „Iskra“ donosi:

Dn. 26-go b. m. zebrała się w War:

szawie rada główna „Legjonu Mio-

dych”, zwołana dla obrania komen-

jdanta głównego tej organ'zacji na

miejsce p. J. Bielińskiego, kióry ustą

pił z zajmowanego stanowiska, W

sktad rady głównej wchodzą komen-

$. p. Franciszek Nidek,
Wczoraj odszedł do wieczności

 
 

operetka Zellera „Ptasznik z Tyrolu",od" | Starszy Cechu Piekarzy š. p. Fran
zissek Niedek.

zycie Jego było skromne, lscz
pożyteczne. (lrodził się w 1879 r.
Od wczesne) młodości bierze udział
w życiu organiaacyjaem piekarzy.
Od r. 1912 jest wiašcicielem zakła-
du piekarskiego w Wilaie. Był dłu
goletnim prezesem Stow. Wzajem-
nej Pomocy, popierania Handlu
i Przenysłu Chrześcijańskiego, na-
stępnie starszym Cechu Piekarzy
w Wilnie, wreszcie przewodniczą-
cym komisji egzaminacyjcaej zawodu

piekarskiego przy lzbie Rzemieśl-
niczej.

S. p. Zmarły był dobrym oby
watelem, patrjotą polskim, nagro-
dzony medalem Min. Przemysłu i
Handlu za pracę na niwie społecz-
nej i gospodarczej. Był wzorem
rzemieślaika polskiego, zawsze wier-
cy tradycji. kochał i cenił swój za
wód, caiem seicem oddany spra-
wom organizacyjnym Cechu.
W Zmierłym Cech traci kolegę,

który zaletami, charakterem i przy-
kiaanem życiem wiele zdziałał do-
brego.

miech Mu ziemia lekką będzie.
  Aud. dla dzieci, 17.15: Koncert kameralny.

18.00: „Książka i wiedza” — pogad, 18,15:

Recital. 18.55: Progr. na czwariek. 19.05: |
Przegląd litewski. 19.15: Muzyxa jazzowa

(płyty). 19.50: Wiad. sport. 19.55: Wil. kom.
sport. 20.00: „Myśli wybrane”. 20.02: Felje-

ton aktualny. 20.12: Audycja muzyczna:

„Dawniej a dziś”. 20.50: Dzien. wiecz. 21.00:
Capstrzyk w Gdyni. 21.02: Codz. odc. pow.
21.12: D. c. aud, muz. 22.00: Kwadr, liter.
Nowela Lwa Tołstoja „Za co?”, 22.15: Mu-,
zyka taneczna z Ciechocinka. 23.00: Wiad.|
meteor. bs

Czwartek, dnia 30 sierpnia,

6.30: Pieśń. 7.25: Progr. dzienny. 11,57:
Czas. 12.03: Wiad. meteor. 12.05: Przegląd
prasy. 12.10: Koncert. 13.00: Dzien. poł.
13.05: Aud. dła dzieci. 13.20: Muzyka ope-|
rowa (płyty). 14.00: Wiad. gosp. 16.00: Mu-|
zyka lekka. 17.00: Pogad. muzyczna wygł. |
ргой M. Józefowicz. 17.15: Koncert. 17.40:|
Koncert. 18.00: Pogad. 18.15: Słuchowisko:
„Wiśniowy sad” p)g A. Czechowa. 19.00:
Skrzynka pocztowa Nr. 308 — listy słucha-
czów. 19.15: „Współczesna literatura for-
*epianowa* (płyty) Słowo wstępne Stan.
Węsławskiego. 19.50: Wiad. sport. 19.55:
Wil. kom. sport. 20.00: „Myśli wybrane”.
20.02: Progr. na piątek. 20.10: Koncert sym-
foniczny z Salzburga pod. dyr. Artura
Toscaniniego. 22.05: „Powstanie teorji ra-
sizmu” — odczyt wygł. dr. E. Mołyhwowa.
22.15: Muzyka taneczna. 23.00: Wiad.
meteor.

kiego Mistrza winna przecież być
największa! Ale kto, to my, Polacy,
winniśmy tę tragedję rozumieć naj-
lepiej, bo to do nas mówi Narusze-
wicz o naszych wielkich:
Wasz to obyczaj: cierń w życia

przeciągu
Kłaść imna czoło, iaur aż na posągu!

Ku czemu wtóruje Norwid:
„Gorzki to jest chłeb — polskość!”
A obydwa zdania ilustruje dziś

los  jakgdyby  niedostrzeganego
istotnego twórcy niepodległości Pol-
ski!

A przecież to wszystko kość z
kości, i krew z2 krwi polskiej!

Nie tak więc znów daleko ode-
szliśmy od Żydów, którzy się zapar”
li tego, co było kwintesencją ich du-
cha. Przecież stwierdza to najwy”
raźniej Kościół, najmądrzej na Świę-
to Wniebowzięcia odczytując Lek-
cję z Księgi Mądrości Syracha:

„l rozkrzewiłam się w zacnym
narodzie i w dziale Boga mego dzie”
dzietwo jego”. (Eklezjastyk XXIV,

Ž ZA KOTAK STUDIO
Koncert kameralny ze Lwuwa,
W środę dnia 29 sierpnia o gudz. 17.15

nadaje Lwów koncert kameralny w wyko-
raniu Tria Polskiego Tow. Muzycznego,
złożonego z zaszczytnie znanych artystów:
Henryka Czaplińskiego — skrzypce, Dezy-
derjusza Danczowskiego — wivionczela i
Edwarda Steinberga — fortepian. W pro-
gramie Haydn i Cassado.

Recital śpiewaczy Zenona Dolnickiego.
Dnia 29 sierpnia o godz. 18.15 odśpie-

wa nasz znakomity baryton Zenon Dolnicki
tzereg miłych włoskich i polskich pieśni.
Przy fortepianie prof. Jerzy Leield.

„Dawniej i dziś na ialach eteru.
Tak zatytułowana jest wesoła audycja

muzyczna na dzień 29 sierpnia o godz. 20.12
cbejmująca szereg  przemiłych tańców,
gł*wnie J. Straussa w wykonaniu orkie-
stry Poskiego Radja pod dyr. Zdzisława
Górzyńskiego; pozatem w programie pieśni
dowcipnej i ogólnie ogromnie lubianej An-
dy Kitschman, wykonane przez samą kom-
pozytorkę, oraz kunsztowne tańce  forte-
pianowe, zagrane przez Jana Żylińskiego.
Maszyny i ludzie w turnieju lotniczym

1934 r.
W. ramach feljetonu aktualnego z dnia

29 sierpnia L. j. w środę o godz. 20.02 zabie-
rze głos inż. pilot Jerzy Rzewnicki, aby w
związku z odbywającemi się zawodami w
Polsce opowiedzieć o maszynach i ludziach
w turnieju lotniczym r. 1934-go.

ta jako oblubienica i w oblubieńcu.
Przewiewały mię nawskroś wes-
tchnienia jego, łzy jego wszystkie
ściekały w serce moje”.

I jakże tu wątpić, że Pan Jezus
był wybranym Synem Narodu Wy-
branego, tego narodu, który się do-
browolnie zapa:1 swego pierworódz:

zjaństwem, tkwięcą w ustosunkowa-
niu się do bliźniego, którym dla Ży-
da jest tylko Żyd, zaś dla chrześci-
janina każdy człowiek, więc także
wróg, którego również miłować na-
ieży, tak pisze:

„Uderzmy się w piersi ; przy”
znajmy, że dla nas, chrześcijan, na-

niejszy, prawie niemożliwy, do wy*
konania... My, choć nie wypeł-
niamy przykazania (?!)
odczytujemy je ze czcią najwyższą i 16). Zaś nasz Mickiewicz, trawestu-

jąc te słowa, jeszcze bardziej pod-
kreśla patrjotyzm Marji Panny, ko-
ści z kości Dawidowej:

„Żyłam w Izraelu j Izraelem ca-

podziwem, Żyd z lekceważeniem i
pogardą”.

, Zdanie to p O. najmocniej nas
| zadziwia, Zapewne, miłość nieprzy-
jaciół nie jest i w chrześcijaństwie

  

Reforma w «Legionie Młodych».
danci i inspektorzy okręgowi „Le*
gjonu Miodych“ oraz naczelne wła-
dze osganizacji.

WI wyniku całodziennych obrad,
którym przewodniczył komendant

okręgu poznańskiego p. Wł. Bociań*
ski, komendantem głównym „Legjo-

nu Miodych* wybrany został inž,
Witold bielski,

Wybór nowego komencanta w
osobie inż. Bielskiego oznacza skie”
rowanie działalności „Legjonu Mło-
aych“ na tory ideowo - wychowaw*
cze miodego pokolenia, a nie—jak
niektórzy działacze tej organizacji
pragnęli — na tory działalności par”
tyjno - politycznej.
Kryzys, który panował w „Legjo-

nie Miodych“ od dłuższego czasu,
został tem samem całkowicie zlikwie
Gowany.

WYPADKI.
Ulica Swierkowa wymaga

«pieki policyjnej. U:ica Świerkowa
w Wilnie jest jedną z najniespokoj-
niejszych ulic miasta, Codziennie na
tej ulicy notowane są bójki i no”
żownictwo. W. dniu wczorajszym w
domu Nr. 30 przy tej ulicy zanoto”

wano gorszące zajście na tle miesz:

Kaniowem. Mianowicie niejaki St.

Aondratowicz napadł z nożem na

właściciela mieszkania Dymienia i

ciężko go poranił. Dymienia odwie-

siono do szpitala św. Jakóba.

— Eksplozja zapalnika od_ gra"
natu. Stanisław Kuncewicz (Ogór"

kowa 64), lat 12, znalazł na polu w

pobliżu strzelnicy wojskowej zapal-

nik od granatu ręcznego, który eks-

plodował przy manipulowaniu. Eks-

plozja spowodowała  okaleczenie

czterech palców lewej ręki Kunce-

wicza, którego przewieziono do szpi-

tala św. Jakóba
— Zderzenie się taksówki z auto”

busem. Na ulicy Zawalnej przy ko-

ściele Wszystkich Świętych taksów-

wa Nr. 17255, prowadzona przez

Władysława Wilczyńskiego (Cedro-

wa 16), jadąc od dworca ku miastu,

najechała na jadący w tymże kie-

runku autobus „Arbonu” Nr. 38767.

Taksówka ma uszkodzony lewy

błotnik i zderzak.
— Na rynku drzewnym zanotowano

bójkę między rzeźnikami Brojdelem (Nowo-

gródzka 37) i Pendzlem (Kwaszelna 13).

Fendzel ugodził kiłkakrotnie nożem Broj-

deia, który stracił przytomność i w stanie

ciężkim został odwieziony do szpitala.

„KRONIKA POLICYJNA.
Kradzież kwitów lomkardowych,

Rukszanównie Janinie (Tatarska 15) skra-

dziono kwity lombardowe, ogólnej wartości

105 zł. 
| STANISŁAW CYWIŃSKI. faktem powszechnym, , podobnie

zresztą jak praktykowanie* wszyst*

kich innych bez wyjątku cnót, ale

ibądźcobądź na każdym kroku spo*

tykamy przykłady miłości bliźniego,

zwróconej do wrogów, co przecież

jest naistotniejszem jądrem cywili-

zacji chrześcijańskiej, bez czego nie

sniałaby ona prawa do tej nazwy,

Co nazywamy miłością? Czy jest

ona abstrakcją? Czemś jednowy-

miarowem? Czy winna być w każ:
dym wypadku równą? Prawda, są

racjonaliści typu Tołstoja, który np.

na list małej żydóweczki, Soni Ro-
senberg, zapytuje:

„Czto ja dołżna diełat'? diedusz*

wsiech odinakowo*, i dalej
zilustrował swój wątpliwej warto-

ści morał obrazkiem obcej kobiety,

którą Sonia ogląda przez okno i

którą trzeba kochać ta k samo jak

(< d. n.)
mamę.
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jest do zrozumienia, jeszcze trudr|ście: „Ty dolžna  wsiech lubit',



Ii)

4

"Z KRAJU.
Uroczystości w Gajdach.

Zjazd młodzieży katolickiej. — Poświęcenie domu paraijalnego.

(Korespondencja własna).

Dzięki pięknej pogodzie uroczy”
stości w Gajdach wypadły okazale.
Na zjazd młodzieży przybyło
ponad sto osób z całego powiatu.
Byli tacy, którzy po 30 t więcej kir
lometrów szli pieszo, że sztandara-
mi organizacyjnemi i z świętą pie-
snią na ustach. Najliczniejsze grupy
młodzieży przybyły z Tylży, Dry-
świat i Opsy. Z innych zaś miejsco-
wości przybyły grupy mniejsze,
składające się przeważnie z 12—15
delegatek i delegatów.

Punktem kulminacyjnym uroczy”
stości była niedziela. Niezależnie
bowiem od zjazdu Katolickich Sto-
warzyszeń Młodzieży Żeńskiej i Mę-
skiej, w dniu tym odbyło się uroczy”
ste poświęcenie nowowzniesionego

domu parafjalnego i fest św. Bartło-
mieja, przeniesiony z 24 b. m.

Po Mszy św., która odbyła się o
godz. 11 rano w kościele parafjal-
nym, po południu nastąpiło pošwię-
cenie domu parafjalnego. Aktu po-
święcenia dokonał ks. proboszcz
Marceli Słupiński, który wygłosił
dłuższe przemówienie, podkreślając
w niem charakter pracy wspomnia-
rego domu i jeśo rolę w życiu pa-
rafji,

Na placyku, koło domu parafjal-
rego, odbyła się uroczysta akade-
mja, podczas której nastąpiło otwar-

Katolickich Sto-

 

 

 

 

zyciu parałji. Mówca zaznaczył na

wstępie, że dom parafjalny odgrywa

w życiu paratji wielkie znaczenie,

ponieważ centralizuje w sobie prze”

ważnie jednostki. zdolne do pracy

społecznej i co gtówniejsze, pragną”

ce pracować ku chwale Boga i dla

dobra ludzi. Podkreślił jeszcze wiel:

kie zrozumienie młodzieży, która,

aby stawić się na zjazd, nie zawa”

hała się 30 i więcej kilometrów iść

pieszo.

Po przemówieniu maj. Pilczew-

skiego rozpoacząt się urozmaicony

dział wokalny. -Chór z Tylży od-

śpiewał kilka ładnych piosenek,

a pp. Weronika Stelmakówna z Tyl-

ży, Karłówna i Frączyńska z Gajd

wypowiedziały piękne dekiamacje.

Po przemówieniu p. Pinigisa,

podinstrutkora miejscowego, o do-

tychczasowej działalności poszcze”;

gólnych stowarzyszeń na terenie

powiatu brasławskiego, zebrani od-

śpiewali hymn młodzieży „Hej do

apelu", kończąc nim akademię.

Wieczorem w domu parafjalnym

odbyło się przedstawienie, zakoń-

czone krótką zabawą.

W) uroczystościach tych wzięło

udział około 8000 wiernych, przy-

byłych nietylko z parafji Gajdy, ale

z 4 czy 5 parafij sąsiednich. ]

twierdzą tamtejsi mieszkańcy, Gaj-

dy po raz pierwszy były świadkiem
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DZIENNIK WILENSKI

SP ORT
Maratończycy zgłaszają się do walki

Chociaż do zamknięcia terminu
zgłoszeń mamy jeszcze kilka dni, to
jednak już napływają zgłoszenia za”
wodników z całej Polski.

Podawaliśmy już, że zgłosił się
Zaka Mieczysław z A. Z. S. war-
szawskiego, wczoraj zaś zgłosił się
rekordzista Polski, a zeszłoroczny
zwycięzca maratonu Gancarz Broni-

sław z Pogoni 'wowskiej. Zgłosił się
również jeden zawodnik z Krynicy,
jest nim Ropiecki Mieczysław
ТОН
Zapewne przez dziš i jutro naply-

ną grupowe zgłoszenia z Warszawy
z Warty poznańskiej, z Białegosto-
ku, ze Śląska, a i oficjalne zgłoszenia
piegaczy Wilna. Ogółem w marato-
nie weźmie prawdopodobnie udział
koło 20 biegaczy.

Wczoraj nag”odę dla najlepszego
biegacza Kresów północno-wschod-
nich ofiarowała Dyrekcją * Targów
Futrzarskich.

Ponadto nagrodų  zaoliarowali:
Niewiadomski, Liwszyc, Warszaw-
ska Spółka Mystarvska  (Ronczew-
ski), Miejski Komitet W. F. i P. W.

Wieniec laurowy przeznaczony
mistrzowi maratonu ofiarował płk.
Klewszczyński, który jednocześnie
będzie honorowym starterem biegu.

Wiczoraj Wil, Okr. Zw. Lek. Atle-
tyczny otrzymał oficjalne powiado-
mienie, że delegatem Polskiego

Lekkoatletycznego został
mianowany Jarosław Nieciecki.

Przed startem ul, Pióromont aż

 

 

  

 

strzem Wilna — W. K. S. Śmigły,
‹. mistrzem Białegostoku — K. K. S,
Grodno.
Mecz zapowiada się interesująco.

Wygrać powinni oczywiście piłka-
rze W. K. S. wileńskiego, którzy są
obecnie w dobrej formie.

|__ Prezes W. Sikorski w Wilnie,
| Dowiadujemy się, że dziś rano

pociągnem pośpiesznym ma przyje-

| chać z Warszawy do Wilna prezes
dziennikarzy sportowych p. W. Si-

zorski,
Przyjazd prezesa red. W. Sikor-

skiego związany jest ze sprawami

działalności Wileńskiego Oddziału

Dziennikarzy Sportowych.

Zawody strzeleckie.

MOŁODECZNO (Pat). W Moto:
decznie na strzelnicy Z. S. odbyła
się zawody strzeleckie zespołowe

+ broni małokalibrowej — o mistrzo-

stwo powiatu mołodeckiego.
W/ wyniku zawodów 1-sze miejsce

zdobył Policyjny Klub Sportowy.

2-gie Poczt. Przysposob. Wojsk.,
3-cie P. W. Leśników oraz 4-te

Związek Strzelecki.

Bokserzy Wilna chcą jechać

zagranicę.

Na ostatniem zebraniu Wil, Okr.

Zw. Bokserskiego postanowiono do-

łożyć wszelkich starań by doprowa-

dzić do skutku wyjazd bokserów wir

leńskich do Łotwy ; Estonii.

 

RUCH WYDAWNICZY.
Egipt a Wielkopolska przed 25 wie-

kami, Przed 25 wiekami już docierały do

ziem dzisiejszej Wielkopolski wyroby prze-

mysłowe z Egiptu, Dowodem chociażby

koralik szklany, pochodzący z Egiptu, któ-

ry znaleziono w osadzie bagiennej na pół-

wyspie jeziora Biskupińskiego pod Gąsawą.

W. sierpniu ukończyła na ten rok prace

ekspedycja wykopaliskowa U. P., której

kierownik mgr. Rajewski opcwiada o sen-

sacyjnych wynikach badań w ostatnim (35)

numerze „Ilustracji Polskiej”, Mnestwo cie-

Lawych zdjęć i wycinków zdoli ten zaj-

saujący teljeton. Wobec zbliżającego się

Challenge'u warto zobaczyć w „Ilustracji“

iotografje polskich lotników, którzy staną

ao zawodów w tym międzynarodowym tur-

nieju lotniczym. Prócz artykulików po-

mniejszych, „llustracja* przynosi pozatem

minóstwo zdjęć aktualnych z kraju i z ca-

łego świata, a pozatem odcinek powieści,

nowelę, mody, stronę młodzieży, humor,

rozrywki umysłowe i t. d.
„llustrację Polską” nabywać można u

wszystkich kolporterów ulicznych i w ad-

ministracji „Dziennika Wileńskiego", Wilno,

ul. Mostowa 1.

Bolesław i Józei Adamowicze: „Przez

Atlantyk”. 16 stron ilustracyj. Wydawni-

«two M. Arcta. 1934. Cena zł. 2.—
Opis ciężkiego życia B-ci Adamowi-

<zów rozpoczyna te pamiętniki W twardej

pracy, przy nieustępliwej oszczędności, zdo-

bywają dobrobyt, by go całkowicie poświę-

cić idei polskiego przelotu nad Atlanty-

„sem północnym. Cały majątek topią w

przygotowaniach, katastrofach i repera-

cjach, wreszcie lecą i — co najważniejsze—

docierają do Warszawy.

Prostota opowiadania, zpołączona Mecze mają się odbyć w czasie

 

 

 

   

   

   
    

Wilno na powodzian
Stan rachunku Nr. 1354 Wileńskiego

Wojewódzkiego Kcmitetu Pomocy <.iarom

Powodzi w Wileńskim Pryw.laym Banku

Handlowym S. A.

Wpłaty dokonano w dniu 28 sierpnia
1934 r. Ogółem wpłacono do dn. 28. 8.
zł 11.241.31. Drukarnia „Znicz” według

listy Nr. 138 zł. 27,50. Bank Gospodarstwa

Krajowego ze zbiórki według listy Nr. 35

38 zł. 72.90, Konstanty Zajkowski zł. 10.|-

ygółem wpłacono do dn. 298 1934r.

zł. 11.351.71.

 

Niezwykłe samobójstwo.

NOWY JORK. (Pat). Z miejsco”
wości Tampa na Florydzie donoszą
o niezwykłym wypadku samobėj-
stwa. Pewien bezrobotny,  roze-
brawszy się do naga, rzucił się do
gniazda szerszeni, gdzie pozostawał
10 minut. Wezwana straż ogniowa
przy pomocy dymu odbędziia owa-
dy i wyciągnęła nieszczęśliwego,
który przewieziony do szpitala
wkrótce zmarł wskutek  odniesio-
nych ukąszeń.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 124,20—124,51—123,89. Berlin 206,30

—207,30—205,30. Gdańsk 173,10—173,53— ь

172,67. Hołandja 358,10—359—357,20. Lon-
dyn 26,45—26,58—26,32. Kabel 5,23*/4—

5 25*/4—5,19*/. Paryż 34,88'/2— 34,97—34,80,

Praga 21,97—22,02—21,92. Stokholm 136,40

—137,10—135,70. Szwajcarja 172,68—173,11

—172,25, — Tendencja niejednolita.

 

Akcje: Bank Polski 87—81,88—87,50.

Cukier 22,50. Lilpop 9,75. Starachowice

1,35—11,30. — Tendencja mocaiejsza.
Budowlana 44—
Seryjna 120,50.

Dolarowa

Papiery procentowe:
43,80. Inwestycyjna 118.
Konwersyjna 65— 64,75 — 65,13.

10,50. Dolarówka 53,75. Stabilizacyjna 69,75
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cie zjazdu (zlotu)
warzyszeń Młodzieży. Wstępne| tak wielkiej uroczystości w odrodzo”| do ul. Ułańskiej będzie zamknięta ой 10 do 15 września, kolejno w Ry- wielkością czynu i romantyzmem przedsię-

przemówienie wygłosił ks. prob. Słu| nejPolsce. dla ruchu kołowego i pieszego. L Ы ; wzięcia, daje jedną z najciekawszych ksią-|—69,50. Listy ziemskie SASQ Dla

a : : ; 8 pieszego. dze, Tallinie i Tartu. ° iracki MiSciatów aisiednof

piński. Wybrano 'prezydjum zjazdu Podobnie uroczyście spotykano| Publiczność proszona jest o zajmo- Treningi bokserów wileńskich żek ostatnich czasów. odwy weRS са iej

na czele z p. Stommą. Przedstawi-| w Gajdach . Е. ks. Arcybiskupa| wanie miejsc na stadjonie, obejmie Pilnik, który osobą swoją! Książeczka miła, dobrze wydena, ozdo- :

ciel Katolickiego Związku Młodzie-| barona Roppa. Ale było to bardzo Start odbędzie się punktualnie o Ai Tównież skład reprezenta:| biona jest kilkunastoma ilustracjami na GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA

ży w Wilnie p. major Pilczewski wy-| dawno... Nie wszyscy pamiętają. godz. 8.30. Pierwsi zawodnicy po"| cyiny Wilna, który ułożony zostanie, specjalnych wkładkach. I LNIARSKA W WILNIE

głosił referat o znaczeniu domu w m. r. S,„|winni przybyć koło godz. 11. Za- doł 7 przyszłym tygodniu Książka nadaje się dla każdego wieku, Ž 0 = > z *
"api "> : Sis к "iais oaii : a> й а pary ;

Ё Н wodników na Pióromoncie witać bę M oedajp Ba Wid ba DE jak Gods Gmaaikoijas: "Naka pankų (sl

+ -£*— V dzie orkiestra Pocztowego P. W. ————| ПО/ОТегте) rozpowszechniona wśród mło- |; c (| 31,25—32. Mąka pszenna gat. П Е

Stan chorób zakaźnych Nóż w brzuchu. Dowiadujemy: się, że Ognisko K. Fit f | l ij W | dziežy wszystkich sfer, klas i stopni wy-| 28,25—28,50. Mąka pszenna gat. II D 14,

w Woj. Wileńskiem. ŚWIĘCIANY, Rzeźnik Dawid|P- W. wyraziło zgodę udzielenia sa- па аМО ТОЙ, RAT MNE tas 6 Mać Md kara
(W) czasie od 19 sierpnia do 25| Gurwicz ze Święcian, wymachując mochodu i kilku motocykli, które АНО OCE S 16. Razowa 16,50. Siemię lniane basis|

sierpnia br. na terenie województwa|nożem w czasie sprzeczki ze swoim| wykorzystane będą przez komisję| z o$romnem ożywienie z 2 Jak się odbywa $0 proc. — loco wagon, stacja załadowa”
$ ileński я bratem Izraelem, pchnął przez nie- sędziowską. łości pewnej pary radjoamatorów. Dwoje nia 42,50.

aso S us kliżicaże = AG ni Zebranie wszystkich sędziów od:| uieuchwytnych posiadaczy prywatnych apa- mame > = kred ue A1 į

ań: — ° и 2 L . 7 A ZS ь ‚ 8 16,25. to standart ! „15. Fsze- '

brzusznego i rzekomego, 24 -— pło-|$o z tyłu Piotra Bałtruna ze Świę-| "ędzie się dzisiaj o godz. 19 w sali A bono Cu, na w Belgii nica 18,30—20. Jęczmień na kaszę zbie-| |

nicy, 8 — błonicy, 11 н odry, 2 —|cian, zadając mu ranę w brzuch. Ośrodka W. F. wy, bo „pracują”* na fali 204, na której rów- W tych dniach dokonano w Verviers|;any 15—15,50. Owies 14,50—15, Mąka 4

35, 48, trztaśóca 20 =A Laltrun zmarł po 3-ch godzinach w nież nadaje rozgłośnia londyńska. Dyrekcja w Belgii, niczwykłego „stracenia“ zbrodnia| pszenna gat, I E — 29—30. Mąka Rozentalis)

KAT śmiertelny, 73 — ja-| szpitalu państwowym. Dochodzenie Wielkie wyścigi kolarskie, radjostacji wścieka się za nieproszone uroz- rza, Włoch, imigrant, za morderstwo ska- SA nowo2450-24 Oby aa 1080—| i

glic 1 > os; Tak 62 2 ia. W) czasie maratonu na Pióro-, maicenie programu, słuchacze są zaintry-| zany został na karę śmierci. Ale w Belgii|j1, Otręby pszenne miałkie 1150—12.|

Heine Medina = й 2 moncie odbywać się będą w niedzie-, gowani, a owa para, niepomna na setki ty-| wara śmierci została zniesiona, więc egze- Siano 4,50—5,50. Słoma 3,50—4. +

ч DEDEEEB lę od godz. 9 rano wielkie wyścigi, sięcy świadków snuje Ewola Miele tak| kucja odbyła się w sposób następujący: na Ogólny obrót 500 tonn.

kolarskie na torze. swobodnie, jakśdyby się to odbywało na| miejscu kaźni zamiast szubienicy wysta- '——* ' cpNy NABIAŁU I JAJ.

iS eye”. Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ:| /W wyścigach brać mogą udział, besludnej wyspie. W osłatalch czasach roX_| "Чово słup, na którym kawłostuno plakat| Ceny pabialu i jaj wedłu£ notowaśjć
o woż"icy. DŁO PRACY” z trzyletnim kursem stawarzyszeni i niestowarzyszeni,mowy są prowadzone bardziejsystema” * iuformujący kto i za jaką zbrodnię został| Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jaj-| |

BRASŁAW. Antoni Dorożko z|krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu Zgłoszenia przyjmuje S. kolarska,tycznie, w środy i piątki późno wieczorem' skazany na śmierć, Po obu stronach symbo-| czarskichw Wilnie, ul. Końska 12, Dniaj W
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