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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,

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

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

PODZIĘKOWANIE.
Wszystkim tym, którzy wzięli udział w pogrzebie Ojca naszego

FRANCISZKA NIEDEKA
oddając Mu ostatnią posługę, a w szęzegó!ności: Przewielebnym Księżom: ks.

Proboszczowi Songinowi, ks. Kazimierzow! Mitko Prefektowi Szkoły Powszech:

nej Nr. 40, ks. Dziatowiczowi I księżom Jezuitom, Zarządowi €echu Piekarzy

Chrześcijan | żydów | wszystkim inaym Cechom m. Wilna, Izbie Rzemieślniczej

Właścielelom plekarni „Tur-n*, O"ganizacjom Społecznym, Nauezycielstwu !

uczenicom Szkoły Przemysłowo-Handlowej klas trzecich, jak również Pani Kie-

rowniezee, nauczycielstwu | uczenicom szkoły Powszechnej m. Wilna Nr. 40,

oraz wszystkim Krewnym, Przyjaciołom, Kolegom i Znajomym składamy tą

drogą z głębi sprca „Bóg zapłać” AZJACI

Challenge.
WARSZAWA. (Pat). Dziś w dal- trwać będzie w Niemczech podobnie

trwało ważenie jak i w Polsce.
W! uroczystości tej wzięli udział

przedstawiciele władz lotniczych i
Aeroklubu Rzeczypospolitej.

GOŚCIE ERANCUSCY.
WARSZAWA (Pat), Dziś przy”

ryli z Francj, w charakterze gości
na międzynarodowe zawody lotni-
«ze naczelny inzynier wojsk lotn.
Francji Hirschhauer, inżynier kon-
„truktor Ricard oraz dwaj lotnicy,
„którzy mieli brac udział w zawo*
cach Detroiat i Gerard Roger.
LOTNICY WSCHODNIO PRUSCY.

KRÓLEWIEC (Pat). Dnia 31 bm.

odleci z Królewca do Warszawy 5
samolotów związku lotniczego Prus
Wschodnich, w celu obserwowania
prób technicznych, biorących udział

|iw Challenge 1934 roku.
Pobyt żotników. wschodnio-prus-

kich w Warszawie potrwa do dnia
3 września b. r.

START NA DŁUGOŚĆ LOTU
I MINIMALNĄ SZYBKOŚĆ.

WARSZAWA (Pat), Program

międzynarodowych zawodów lotni-

<zych przewiduie wi dniu 31 bm., to

jest w piątek, o godz. 4,30 rano start
samolotów .z lotniska mokotowskie-
go na drugie lotnisko warszawskie
na Okęciu, gdzie odbędzie się próba
minimalnej szybkości dlą 10 samolo-
tów. Pozatem w piątek odbywać się

szym ciągu będzie

tych samolotów, których nie zdążo”|

no zważyć, między innemi jeszcze

samolotów włos«ich.

Pozatem odbędzie się dziś rano

przegląd typów samolotów przez

międzynarodową komisję sportową

oraz ocena własności technicznych

samolotów.

Aesoklub Rzeczypospolitej ko-

munikuje, iż wyniki poczynionych

prób t.j. sprawdzenie wyposażenia

obowiązkowego, sprawdzenia маф

samolotów oraz kontroli części nie-

wymiennych podane zostaną do

wiadomości, po skończeniu wszyst”

kich samolotów.
Jak się dowiodujemy dotychczas

nie wszystkie samoloty zostały skon
trolowane; nie“ rolowano je”
szcze ani jednego samolotu wto-

йskiego.
WARSZAWA (Pat). Dziś przed-

południem na lotnisku mokotow-

skiem zakończono sprawdzanie wagi

samolotów, bioracych udział w mię-

czynarodowym turnieju, lotniczym.

Pozatem badanr udoskonalenia tech*

siczne i konstrukcyjne. Maksymal-
na ilość punktów do zdobycia przy

tej ocenie wyncsi 660 pkt. na przy”

puszczalnych: i 1700 punktów możę

iiwych do zdobycia łącznie we

wszystkich konkurencjach turnieju.  
NA GROBIE pędzie w dalszym ciągu ocena wła-

NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA. |sciwości technicznych samolotów

WARSZAWA. (Pat). Prezes przez międzynarcdową komisję spor-

aeroklubu niemieckiego Koehler, "ową.
W piątek przyleci z Królewca na

niemiecki von Gronau oraz zastępca| lotnisko mokotowskie 5 samolotów

niemieckiego stache wojskowego, aiemieckich. Na samolotach tych

złożyli wieniec przed porhnikiem lot| przybędą zwycięskie załogi niemiec-

nika oraz na grobie Żwirki i Wigury.| kie w locie dokoła Niemiec i zdo-

Prezes Koehler w przemówieniu| hywcy jednej z nagród dla załóg

któremu towarzyszyli znany lotnik,

gwemi uczcił pamięć lotników pol-| 5-ciu zwycięskich samolotów w tych

zawodach ; opłatę pobytu do dnia

2. 9., to jest w czasie prób technicz-

rych turnieju lotniczego w War-

+zawie, ' 3

skich, poległych w walce o owład-

nięcie przestworzy i zaznaczył, że

zostaną oni zawsze symbolami cnót

rycerskich. Pamięć Żwirki i Wigury

Międzynarodowe zawody hippiczne w
Mjr. Lewicki zdobywa nagrodę arm]i.

Rydze.

RYGA (Pati. W! międzynarodo” lepszym od innych jeźdźców, jednak

wych zawodach hippicznych roze- strącił ostatnią przeszkodę, za co

grano dziś dwa konkursy, jeden o policzono mu 4 punkty karne, 6 i 7

nagrodę łotewskiego t-wa sportów magrodę otrzymaii Szwedzi, a ostat-

(konnych, drugi o nagrodę armji. „nią 8-mą Estończyk.

W, konkursie pierwszym bez Drugi konkurs bez błędów prze-

punktów karnych przyszły 4konie, szły trzy konie: Duncan mjr. Lewic-

0 przyznaniu więc miejsca decydo-| xiego, Bianca niemieckiego jeźdźca

wał czas. Pierwsze i drugiemiejsce | Holsta i Kornets łotewskiego por.

zajęli Szwedzi per. Sachs na Orien- Insbergsa, toteż pierwsze trzy na-

„ie i por. Francke na  Cornecie. środy pieniężne podzielono między

Trzecie ; czwarte miejsce przypadło| rych trzech jeźdźców. Czwartą i dal-

Łotyszom, a 5-te miejsce zajął por.|sze nagrody. podzielili między sobą

Gutowski na Hamunie. Cały par-|irzej Łotysze i Estończyk,

cours przebiegł w czasie znacznie

 

Zwiększenia uig przejazdowychz uzdrowisk
MIARSZAWA (Pat). ® celu | Jednocześnie: wysokość zniżek zwię-

ułatwienia wykorzystania sezonu kszono do 50 proc, stawek nowej ta-

końcowego w u*drowiskach rozsze-|ryfy normalnej Ulgi te będą miały

rzono większość ti$ na przejazd po-|tem większe znaczenie, że jedno”

wrotny z urzączonych i uznanych|cześnie niektóre uzdrowiska obni-

 

codziennie.

„|dla niej z pierwszej części układu,

 

  

  

 

  
  

 

Cena numeru 2U_ gr.

Nr 235
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zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,

QGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia
Terminy
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RZYM (Pat) Prasa włoska ogła-
sza tekst paktu wschodniego w
brzmieniu, jaki ma projekt francuski
po uwzględnieniu po'* wek angiel-
skich. m

Pakt wschodhi składa się z trzech
vkładów.

Układ pierwszy jest traktatem
j£omocy regjonalnej i objąć ma Pol-
«kę, Rosję Sowiecką, Niemcy, Litwę,

, Finlandję, Łotwę Estonję i Czecho-
słowację. Układ podzielony jest na
sześć zasadniczych punktów:

1) obowiązek niesienia w ra-

|mach Lig; Narodów natychmiasto-
wej pomocy przeriwko napaści stron

| trzecich;
2) obowiązek niepopierania pań-

stwa napadającego przeciwkopań-|
<twu, kitóre kontratakuje;

3) w wypacku, gdy jedno z
państw podpisujących układ zostanie
zaatakowane lub zagrożone napaścią
przez państwo podpisujące układ,
istnieje obowiązek konsultacji, ce-
lem uniknięcia konfliktu;

4) identyczny obowiązek w wy”

padku napaści luk groźby napaści na
państwo podpisuiące układ ze stro-
my państwa, które nie jest sygna-

poemukładu;
5) przewidzienie jest ewentualne

rozszerzenie kosuitacji, o której mo-
wa w punklach 3 i 4 na inne pań-
stwa zainteresowane lub mające
uprawnienia wypływające z trakta-
tów do udziału w konsultacji;

6) w wypadku, gdyby należało
;astosowač na rzecz jednego Z sy-
śnatarjuszów artykuły 10 i 16 paktu
Ligi Narodów, sygnatarjusze uczynią
wszelkie wysiłsi. celem całkowite-
40 zastosowania postanowień przez

Ligę Narodów.
Z kolei następują klauzuie, doty-

czące czasu trwania układu i raty-
fikacji.

Układ drugi zawiera traktat
między Związkiem Sowieckim a
Francją i opiera się na następujących

zasadach:
1) Sowiety przyjmują na siebie

wobec Francji zobowiązania, które
wypływałyby dla Rosji, gdyby pod-
pisała ona pakt locarneński na tych
samych prawach co Anglja ; Wło”
chy.

2) Francja p:*yjmuje na siebie te

zobowiązania, które _wypływały

 

| Eleganckie panie
powinny koniecznie zobaczyć nowe wzory apaszek iyszali, wspaniałe modele bieilzny,

szlafroczków | bluzeczek nadeszłych w ostatnich transportac

 Brzypuszczalny tehst paktu wschodniego.
a) obowiązek akcji w wykona”

niu artykułu 16 paktu Ligi Narodów;
b) obowiązek akcji wynikającej

z decyzji przyjęte, przez zgromadze-
nie lub radę Ligi Narodow, alboteż
wynikającą z zastosowania artykułu
7 paktu Ligi Narodów (niewątpliwie
chodzi tu o art. 15, ust. 7 paktu Ligi
— przypisek red. PAT-icznej).

3) W przypadku konsultacji po-
między państwami, które podpisały
układ o pomocy iegjonalnej zgodnie
z częścią drugą tego układu, Francja
weźmie udział w konsultacji.

Czas trwanią układu taki sam,
jak układu pierwszego.

Układ trzeci jest aktem general-
nym, w którym bsorą udział wszyscy
sygnatarjusze ukiadu o pomocy re-
gjonalnej i Francja. Układ ten za-
iwiera następujące zasady:

1) stwierdzenie, że oba traktaty

ru i nie budzą żadnych zastrzeżeń ze
strony syśnatarjuszów;

2) stwierdzenie, że traktat nie
przynosi uszczer>ku prawom i obo-
wiązkom, jakie mają strony z tytułu
należenia do Ligi Narodów;

3) wejście w życie tych trzech

BERLIN. Pat. — W Badeilsen na
konferencji rolnej prezydent „Ban-
ku Rzeszy* dr. Schacht wygłosił
przemówienie na temat międzyna-
rodowego zagadnienia długów i kre-
dytów. Na wstępie wystąpił Schacht
przeciwko nakręcaniu konjunktury
zapomocą sztucznych zarządzeń co
jest powodem  niestełości. Chaos
walutowy o tyle może wpłynąć na
kryzys. o ile państwa o parytecie
złotym mogłyby być zmuszone do
dewaluacji, co utrudniłoby zrówna
nie bilansu między państwami. (lpo-
rządkowanie walut nastąpi po usu-
nięciu głównego czynnika zakłóca-
jącego, którym jest zadłużenie poli
tyczne z. okresu wojny światowej.
Straty ponoszą prawie wyłącznie
Niemcy.

Dalej dr. Schacht podkreślił z
naciskiem zaostrzenie się antagoni- a mianowicie:

zmów socjalnych zagranicą. W Niem-
czech narodowy socjalizm w ostat-

asist e i iii iDNSVITНЕСБОООаZOZEPECE

NaDalekim Wschodzie.

przyczynią się do utrzymania poko-!

 

SZANGHAJ. (Pat). Japońskie| ciągi.

władze wojskowe w  Charbinie za-.. Armja japońska znajdować się ma

komunikowały drugiemu dyrektoro” w posiadaniu dckumentów, z któ-

wi-kolei wschodnio *: chińskiej Kuz- rych wynika, że napady dokonane

miecowowi, że z przypadających były przez funkcjonarjuszy sowiec-

kosztów z transportów zatrzymają kich na kolei wschodnio-chińskiej z

370 tys. jen jako odszkodowanie za rozkazu kominte:nów.

szkody, w licznych napadach na po”

Propaganda antysemicka w Tunisie.
PARYŻ (Pat). Socjalistyczny „Po-

pulaire' zwraca uwagę na antyse-

micką akcję faszystowskiego ugru-

powania francuskiego t. zw. franci-

stów w Tunisie. Dziennik twierdzi,

że franciści prowadzą wśród arabów

żywą _ propagandę antysemicką,
Dziennik obawia się, że w wyniku
tej akcji może dojść do krwawych
zaburzeń, jak to było w Constanti-
mie i domaga się od rządu przed-
sięwzięcia enerzicznych kroków.

Echa sprawy żyrardowskiej w Anglji.

do POLSKIEJ
h

SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
WILNO, ZAMKOWA 9.

układów uzależnione jest od ratyfi-
kacji: przez rządy — które je podpi-
szą „oraz od wejścią Związku So-
wieckiego do Liśi Narodów.

Ponadto istnicje 4-ty układ, za-
wierający dodatki i zmiany ustalone
pomiędzy Franc'ą i Anglją. Opiera
«ię on na następujących punktach:

1) Francja godzi się, aby Rosja
żotowa była dać Francji i Niemcom
ie same gwaranzje przy niesprowo-

kowanej napaści do jakich byłaby
zobowiązana, śdyby była sygnatar-
mszką traktatu lncarneńskiego;

2) odnośnie do proponowanego
paktu wschodniego Francja byłaby
gotowa dać te same gwarancje Niem-

com i ZSRR;
3) rząd francuski zgodny jest z

rządem angielskim: w mniemaniu, że  zawarcie takich paktów oraz udział
Niemiec w sysiemie wzajemnych
gwarancyj obecnie  razważanych

| stworzyłoby lepszy teren dla kon-
jwencji, która ustaliłaby rozsądne
zastosowanie zasady równoupraw-
nienia Niemiec w ramach systemu
zapewniającego wszystkim bezpie-
czeństwo,
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Strajk włókienniczy
„> Ww U.S.A.—nieunikniony.

WASZYNGTON. (Pat). Związek

przemysłowców tkackich odrzucił

propozycję odbycia konferencji z

przedstawicielan: syndykatów  ro-

botniczych na której miano uzgodnić

sporne sprawy celem niedopuszcze”

mia do strajku. Wobec powyższego

strajk robotników przemysłu tkackie

go na terenie Sianów Zjednoczonych

wydaje się nieunikniony. Jak sty-
chać przewodniczący specjalnie wy”

łonionego już komitetu  strajkujące-

go, obejmującego wszystkich robotni

ków zatrudnionych w przemyśle

vkackim jest zdecydowany wydać

polecenie zaprzestania pracy.

WASZYNGTON. (Pat). Prze-

wodniczący ame'ykańskiej federacji

pracy Preen oświadczył, że strajk

w przemyśle włókienniczym jest

całkowicie uzasadniony, gdyż na

przedstawioną przez narodowy u-
rząd rozbudowy, ustawę dla prze-

mysłu włókienniczego nie tylko nie

podniesiono zarobków lecz nie

zwiększono rówuież liczby pracowe

mików.

 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

- .

„Niemcy płacić moga tylko w towarach,
albo w cale płacić nie będą”.

niej chwili
bolszewizmu, który znajduje w kur=
czącej się gospodarce podatny
grunt.

Świat stoi wobec alternatywy:
albo pozostanie on wierny w spra
wie długów i wykreśli Niemcy jako,
nabywcę i jako dłużnika, tem sa-'
mem cofnie gospodarkę światową
o kilkadziesiąt lat, albo odwrócij
ster polityki kredytowej i współpra-
cować będzie w rozwiązaniu pro-
blematu niemieckiego transferu.
Stanowisko Niemiec jest jasne. Żą-
dają one, by niemiecka i światowa
gospodarka uwolniła się od parali-
żującego następstwa jednostronnego
nacisku politycznego. Z drugiej
strony Niemcy uznają bez zastrze-
żeń obowiązującą moc podpisów
udzielonych prywatnym zagranicz-
nym wierzycielom i gotowe są pła-
cić w miarę możności. To jednak
zagadnienia nie wyczerpuje. Teore-
tycznie są dwie możliwośc! rozwią-
zania: 1) że towary niemieckie zo-
staną zwoinione od wszelkich obcią-

Dr. Śchacht znów przemawia.
obezwładnił następstwz Pierwsza możliwość rozbija się o

opór przemysłu zagranicznego, dru-
ša zaś o opór kapitalizmu zagranicz”
nego. Praktyczna droga prowadzi
przez dopuszczenie zwiększonej ilo"
ści towarów niemieckich ; obniżenie
„oszczeń przez wierzycieli zagra”
nicznych. Niemcy płacić mogą tylko
w towarach, alba wcale płacić nie
będą. I takie rozwiązanie obecnie
jie wystarcza i nie pozostaje nic in-
nego, jak tylko przyznać Niemcom
kilkoletnie mor?%!orjum, aby mogły
przyjść do siebie

Równocześnie będzie się musia-
ło zredukować ciężary zadłużenia
zagranicą do rozmiarów, któreby
mogły być trwale utrzymane po u-
pływie moratorjum. O ile umowa
międzynarodowa zabezpieczy oba
warunki, usunięty zostanie hamulec
na drodze do ożywienia handlu świa-
towego.

Powrót min. Barthou.

 

 żeń, 2) dług niemiecki zostanie

skreślony, Praktycznie obie możii-
wości zastosować się mie dadzą,
mę
 

PARYŻ. (Pat). Minister Barthou
powracając z uilopu wypoczynko-
wego przybył dziś rano do Paryża,

Blake:DikasAAA

* “ *

Rządy „tryumwiratu' w Niemczech.
PARYŻ (Pat). „Le Petit Journal“ generai Blomberg i Rudoli Hess.

donosi, že na kongresie narodowo-, Goering pelnilby funkcje wicekan-
socjalistycznym w Norymberdze | clerza i kierowałby sprawami poli-
kanclerz Hitler zapowieutworzenie| tycznemi. Blomberg zajmowalby się
tryumwiratu, którego celem będzie sprawą obrony państwa a Hess miał-
pomaganie mu w pracykierowania by powierzoną kontrolę nad partją
Rzeszy. Zdaniem dziennika tryum-; narodoworsocjalistyczną.
wirat będą tworzyć generałGoering, |

° ® s.

Konferencja Litwy, Łotwy i Estonii.
RYGA. (Pat). Konferencja dele-į nie dotyczy spraw specyficznych, co

gatów Łotwy, Estonji ; Litwy w Ry-| do których jeden z tych krajów
„|| dze zakończyła swe prace w kodź| może być w położeniu szczególnem.
o godz. 19-ej. Jak podaje komunikat| Pozatem trakitat przewiduje współ-
urzędowy, we wszystkich sprawach| pracę przedstaw:cieli dyplomatycz-
osiągnięto całkuwite porozumienie.| nych i konsulaisych, zobowiązanie uzdrowisk do końca października. żyły taksę kuracyjną.

Wojna polsko - murzyńska
w Niagara Falls,

PARYŻ Pat. — Wedle doniesień
z Nowego Jorku onegdaj doszło

w mieście Niagara Falls, w dzielnicy

zamieszkałej przeważnie przez Pola-

ków do krwawej utarczki między
Polakami i murzynami. Przebieg

zajść był następujący: W czasie

wiecu urządzonego przez murzynów

nów zaczął napastować przechodzą-

cą obok wiecujących Polkę. Za na-
padniętąujęli się Pólacy, marzynowi

zaś przyszli z pomocą zebrani na

wiecu. Wywiązała się krwawa walka,

trwająca kilka godzin i dopiero

liczne oddziały policji położyły jej
kres. W wyniku starć 20 osób zo-

w polskiej dzielnicy jeden z murzy- stało poranionych.

LONDYN. (Pat), Pod nagłówkiem
„Jak olbrzymie zakłady, nabyte za

1 tys. funtów szterlin$ów krwawią
w ciągu 10 lat“, , Daily Herald“ daje
dziś wierny obraz afery žyrardow-

skiej i odsłania machinacje Boussa-

ca.
Dziennik opisuje jak Boussac, gdy

*ząd polski odbudowywał zniszczone
po wojnie fabryki zjawił się nagle
„mając już 80 proc. nabytych akcji i
jak przy poparciu rządu francuskie-
go nabył od rządu polskiego tytuł

 "własności fabryki žyra-dowskiej,
' płacąc wskutek dewaluacji równo 1
'4ys. funtów. Za I tys, funtów: szter-
| lingów Boussac nabył fabrykę liczą”

Projekt traktatu, już parałowany,
przedstawiony będzie w najbliższych
dniach do aprobaty rządom trzech
państw, poczem ustalone będą miej-

cą 10 tys. robotników. sce i data jego podpisania. Traktat
Pozatem jak opisuje dziennik, będzie nosił nazwę traktatu porozu*

Boussac wyciąga! tylko z Żyrardo=| mienia i współpracy. Przewiduje on

wa olbrzymie pieniądze, wyzyski-, zwołanie perjedycznych konferen-

wał robotników, nie płacił podatków cyj ministrów spraw zagranicznych
i td. Podkreślajac o wszystkich tych w celu uzgodnienia wszelkich spraw
sprawach, dziennik zaznacza, żebę”. z dziedziny polityki zewnętrznej o

| dzie ono stanowiło tło niezmiernie, wspólnej doniosłości dla wszystkich

interesującego procesu. "trzech krajów, Zasada uzgodnienia

 do wzajemnego informowania o trak
tatach międzynarodowych z pań-
stwem trzeciem oraz możliwość przy
stąpienia do trak!atu innych krajów.
Konferencja opracowała tekst dekla-
„acji, w której układające się strony
postanawiają dhac o to, by duch po-
rozumienia i przyjaźni rozwijał się
we wszystkich trzech krajach oraz
zobowiązują się do podejmowania i

popierania wszelkich środków lub
inicjatywy odpowiednich dlą tego
celu.
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Reakcja przeciw hyperkapitaliz'
mowi, przeciw przewadze kapitału
finansowego ; t. d., mocna dzisiaj we
wszystkich niemal państwach, wy”
raża się w dwuch zasadniczych kie:
runkach Jedni chcieliby usunąć na*
dużycia i wadliwości nstroju przez
wprowadzenie gospodarstwa plano:
wego w szerszym lub  ciaśniejszym
zakresie, przez kontrolę państwa
nad wielkim przemysłem i finansa-
mi, względnie przez upaństwowie-
nie wielkich, daleko już skoncentro-
wanych gałęzi wytwórczości i obro-
tu. Drudzy widza źródło żywotności
we własności średniej i drobnej, chcą
jej dać przewagę nad wielkim kapi-
tałem; stawiają, jak się to mówi na
„małego człowieka”.

Nasuwa się pytanie: czy można
razem łączyć te dwie tendencje, być
równocześnie zwolennikiem plano-
wego gospodarstwa, ogromnego roz”

szerzenia wpływu państwa na go-
spodarstwo, a zarazem popierać roz
wój średniej i d-obnej własności? Ра
żenia takie istnieją. Zaznaczyły się
nawet i w socjaliźmie. Np. w ostat-
mim czasie w socjaliźmie belgijskim
zjawił się prąd, który patrzy życzli-
wie na indywidualną własność, o ile
ta nie jest źródłem przewagi gospo”
darczej, a jednocześnie dąży do u-

państwowienia niektórych działów
gospodarstwa, w szczególności kre-

dytu.
Syntezą tych kierunków przed-

stawiałaby się w ten sposób. W
wielkim przemyśle i bankach panu:
je państwo. Albo przez to, że samo
prowadzi fabryki i banki, albo przez
daleko posuniętą kontrolę nad tru-
stami i kartelami, gdzie istnieje je:
szcze kapitał prywatny, ale już nie
rządzi, otrzymając tylko rentę, wy”
znaczoną mu przez rządową kontro-
lę. A pozatem rozwija się i kwitnie

drobna i średnia własność rolna i
grzemysłowa, Istrieje olbrzymia ma-
«sa samodzielnych gospodarzy, któ-
rzy łączą w swych osobach kapitał
ipracę. Handel drobny iest w rękach
prywatnych, względnie jest zorgani-
zowany przez współdzielczość, a
państwo sprawuie kontrolę nad han-
dlem międzynarodowym, względnie
mad temi postacjami handlu, które
mogą stać się źródłem jednostajnej
przewagi gospodarczej.

Łatwo jest kreślić na papierze
piękne plany, wyznaczać różne funk

„cje różnymi uczestnikom  gospodar-
stwą narodowego. Teoretycznie lat-
wo jest pogodzić pierwiastki gospo”
darstwa planowego z wyznaczeniem

dużej roli gospodarstwom, opartym
na prywatnej własności. Ale w życiu
praktycznem trudniej jest godzić
sprzeczności. Formy ustroju gospo*
darczego, wychodzące ze sprzecz-
mych założeń, będą z sobą walczyły,
wypierały się wzajemnie. Dojdzie do
przewagi jedna albo druga. Albo roz
szerzy się gospodarstwo planowe i
indywidualna własność będzie tylko
wegetowała w cieniu kotroli pań-
stwowej, albo feż średnie i drobne
gospodarstwa dodą do takiego zna
czenia, . że ograniczą do minimum
rolę publicznej gospodarki.

Jeżeli państwo chce sprawować

skuteczną kontrolę nad przemysłem

oznaczać ceny, koszt produkcji, roz-
miary zbytu, nie może poprzestać na
kontroli nad wielkim przemysłem, a
średniemu i d'oLnemu zostawić zu-
peiuą wolność. Albowiem wówczas

podaż ze strozy drobnej wytwór”

czości pokrzyżuje plany państwowej

gospodarki, podkopie jej rentow-

mošė. Jezeli np. w rolnictwie pań-

stwo chce zorganizować handel pło-
dam; rolnemi na żasadach przymuso

wych, to musi opanować także po”

daż i małych gospodarstw rolnych,

Kontrola nad wielką wytwórczością,

jeżeli nie jest tylko kontrolą o cha-

rakterze negatywnym, tępiącą nadu-
życia, lecz zmierza do opanowania

rynku, konsekwentnie prowadzi do

(kontroli nad całą wytwórczością,

podrywa samodzielność wszystkich
<ospodarstw, nietylko wielkich.

Na tem nie koniec. Aparat rzą-

dowy, który chce panować nad go-
spodarstwem, woli mieć do czynie-
mia z produkcją skoncentrowaną, a-

niżeli z produkcją, rozbitą na setki

tysięcy i miljony drobnych warszta-

tów. Kont.olować można kilka czy
kilkanaście fabryk w danej gałęzi

'rodukcji, ale tam, gdzie niema kon-

centracji, tam trudno jest przepro”

wadzić nawet ścisłą statystykę, nie

mówiąc już o kontroli. Chyba, że

na każdych kilu producentów bę*

dzie przypadał jeden urzędni: — ale
jaki z tego bylby pożytek?  Biuro-

ikracja, przeprowadzająca planową
arkę, będzie dążyła do za”

mykania średnich i mniejszych war-

sztatów, Przecież np. w naszem usta

wodawstwie fiskalnem zaznaczyły
się tendencje, by ograniczyć rolę

średniej i drobnej produkcji, jaka
trudnej do opodatkowania.

Gospodarstwo planowe państwa
będzie potrzebowało nowych, wiel-

(cich kapitałów. Nie dostarczy ich

Chalienge.

Zdawałoby się, ze wobec groź”

nycn pomuukow burzy, zbliżającej

516 па Laiekim Wiscnodzie, woDec

miepywaiych kompiukacyj polityki

muęazynarodowej państw  europej

skich jakieś tam zawody lotnicze

przejdą niepostrzeżenie.

iymczasem obserwujemy wprost

niebywaie zainteresowanie Legorocz

mnym: Challengecm.

Krzyczyny tego zainieresowania

wyjaśnia doskonale „Kurjer Fozna=-

ski”.
Vrzedewszystkiem

takt, że
Żaszczyt zorgarizowania tycu zawodów

przypadi Polsce « tytułu zwycięstwa, od-

riesionego w roku 1932 przez naszebarwy,

które reprezentowali bohaterowie ś. p.

źwirko i Wigura. Na mocy tegc staje się

stolica Polski w tym roku punktem wyjścia

i zakończenia Chalicnge'u i ściągnie prócz

kilkadziesięciu zagraricznych zawodników

liczne zastępy przyiaciót sportu z wszyst-

dich krajów.

Oczy międzynarodowego świata lotni-

czego padają z dn em dzisiejszym na trasę

Challenge'u. Tu rozegrać się ma wielki wyś

ciś doskonałości rzaszyn i zdolności czło-

wieka. Napięcie uczestniczących narodów

będzie z dnia na dzień wzrastało, chodzi

bowiem o szczytną ambicję pokonania dru-

gich, czyli triumi pracy własnego narodu.

Istnieją dwa rodzaje zawodów:
Pierwszy, gdy decyduje indywidu-

alna wartość jednostek, kiedy chwa-
da zwycięstwa pada przedewszyst-

kiem na te jednostki, zaś naród, któ-

re one reprezeniują, mniej może roś"

cić pretensji do chwały. 3
Jest jednakże w życiu międzyna-

rodowem druga grupa zawodów,
gdzie rzecz ma się przeciwnie, bo

walka toczy się nie między poszcze”

gólnemi jednostnami, lecz zespołami,
Dla zdobycia doskonałości potrzeba

zgrania się większej liczby czynników, któ-

re wszystkie razem stanowią dopiero o zwy

cięstwie. Trzeba ta sztuki podporządkowa-

ia się pod wspólae. kierownictwo, solidar-

mego występowania na zewnątrz, jednem

stwierdza on

dopiero daje jeden wspólny wynik.

Tego rodzaju zawody są zato rzeczy-

wistym przeglądem sił wytwórczych naro-

du, zarówno intelig«zcji i tężyzny fizycznej

kzłowieka, jak i doskonałości technicznej

sprzętu. z

Challenge lotniczy zalicza się do
tego właśnie typu zawodów i w tem
.„eży jego wartość dla społeczeństwa.

Fakt, że wśród sportów zespołowych
odrodzona Polska osiąga dodatnie wyniki

* z roku na rok zdchywa sobie coraz wię-

(cej zaszczytnych muejsc w świecie między-

marodowym, jest objawem ze wszech miar

radosnym. Młode pckolenie narodu napra-

wia tem samem bi4d przeszłości, którym

był brak zdolności do pracy skoordynowa-

się sensacyjne pogłoski na temat za-
mierzonej reorganizacji Bezpartyjne-
go Bloku Wspołpracy z Rządem,

Przyczyną zamierzeń reorganiza*
żyjnych
jak mówią — niezadowolenie czyn-
ników decydujących z tego, że BB.
zawiodło pokładane w nim nadzie-
je: reforma konstytucji dotychczas
iie została przeprowadzona, a wpły
wy BB. w; spojeczeństwie, ja ktego
dowiodły, wybory samorządowe, nie
wzrastają, lecz maleją.

Ponadto w obozie prorządowym
trwa stały łermert. Czynniki młod-
sze zmierzają do nadania obozowi
wyraźniejszego oblicza programo-
wego, a nie mogąc go znaleźć w Bez-
partyjnym Bloku. manifestują swoje
niezadowolenie na innych terenach.
Stąd wzmagają się nastroje ośrod-
įkowe.

Celem usunięcia wyżej wymie-
nionych braków nastąpić ma reor-
ganizacja obozu sanacyjnego. Obok
BB., albo nawet zamiast BB, ma po”
wstać 'wyraźne stronnictwo, pod
nazwą „Partja Pracy”. Stopniowo
stronnicvwo to ma zupełnie zastąpić
Blok,

kontrolowana i wywiaszczana wiel-
ka wytwórczość. Nie uzyska się ich
na te eksperyme:sty zagranicą, przy”
najmniej na dogodnych - warunkach.
Otóż państwo będzie zabierało wszel
kie wołne kapitaty, wszystkie dro-
bne oszczędnosci. które powinny

zasilać średnią : drobną wytwór-
czość. Państwo, jako dłużnik, jest
groźmym współzawodnikiem prywat-
nego: producenta, poszukującego kre
dyta. O ile zaś znajdzie fundusze na
to, by swoim kredytem zasilać i
mmiejszą wytwórczość, pomoc ta bę-
dzie niedostateczna, i niezawsze, są-
dząc według (viychczasowych do-
świadczeń, będzie się jej udzielało
na racjonalnyca podstawach.

Nasze doświadczenia uczą, że
właśnie średnia i drobna wytwór”
czość zostały podkopane przez usta-
wodawstwo społeczne i podatkowe,
«tóre różne pontysły, wykształcone
w innych kirajsch na tle rozwoju torm wielkgprzewysłowych, zasto”

 
 

jest przedewszystkiem —!

DZIENNIK WILEŃSKI

zZprasyr
mej i do dyscypliny. Dość wymienić nazwi-

ska Zwirki, Wigury, Skarżyńskiego i Ada-

mowicźów, by wskazać na nową tradycję,

(aka się rodzi.

W tegorocznych życzyćby

*ależało, aby sukcesy, dawniej osiągnięte

ua polu lotnictwa, były dla nas bodźcem

do nowej pracy. Niechaj też zachętą bę-

Gzie to, że znajdujemy się wśród dobranego

zespołu międzynarcdowego, z którym wspól

nie występować jest już samo przez się

zawodach

zaszczytem.

Pochwała maszyny.
Również o Challenge'u pisze bar-

dzo interesująco „ABC”, Autor ar-
iykułu, pos. Strzetelski, uskarża się

na brak zainteresowania naukami
technicznemi u nas.

W Rosji i w Niemczech setki tysięcy

młodzieży uczy się zasad mechaniki lotni-

czej, specjalne szkoły lotnicze rosną, jak

Grzyby po deszczu, rajgorętszem życzeniem

młodego chłopca jest zostać konstrukto-

rem i pilotem.

A w Polsce? W Polsce uczy się lot-

mictwa 1300 chłopców... Mamy w zakresie

konstrukcji lotniczej i pilotażu wspaniaie

wyniki indywidualne, ale ani lej ogólnej

fali zainteresowania, jaka istaieje gdzie-

indziej, ani wysiłków władz, by wywołać

taką falę, nie widać

Od czasu do czasu cgarnią spo”
łeczeństwo zapał i entuzjazm, gdy
ma terenie międzynarodowym odno-
simy sukcesy.

Niestety, dzieje się to tyiko wtedy,

gdy z sukcesem i hercizmem jednostki połą-

czona jest efektowna strona w:dowiskowa.

Heroizm wysiłku laboratoryjnego i tech-

nicznego nie znajduje poklasku m1asy. Dla

wywołania żywszeg? odruchu trzeba pięk-

nych dekoracyj.

Nie lubimy tech:iki, Maszyny nauczy-

liśmy się uważać za bezduszne twory po-

murych fakryk i dlatego zdobywamy się na

wspaniałe czyny jednostek, ale nie two-

| zzymy kultury technicznej.

Aby ją posiadać, musimy zda-
miem redaktora Strzetelskiego, zmie
mić zasadniczo nasz stosunek do ma-

: szyny
slowem dostosowania bogactwa swojej wła!

snej indywidualności do pracy zespołu, i to!

Musimy zrozwnieć, że skrzydlate me-

chanizmy, które dziś wyfrurą z lotniska

mokotowskiego, są czemś pięknem i ży-

wem, bo duch człiwieka zamknął w nich

giłę, która przekreślając prawa ciężkości,

jest symbolem zwycięstwa ducha nad cia-

1em.
Nie szukajmy w zawodach lotniczych

tylko widowiska i emocyj sportowych.

Uczmy się patrzeć głębiej i uważniej, zbliż-

my się do maszyn 1 warsztatów, bo tylko

wtedy nauczymy się cenić i rozumieć ca-

„|którzy bawili na Litwie i pisali en'

Niedalej jak przed miesiącem

prasą polska pe'na byla artykuiów,

wzmianek, notiek o  zbhzającem

się nawiązaniu stosunków między

Polską i Litwą. Fodróż p. Prystora,

jego wizyty ij pobył w Kownie, dały

powód niektórym  korespondentom

pism warszawskich, obecnym wów-

czas w stolicy Litwy, do stwierdze

nia nowej epo<i w stosunkach pol-

sko - litewskich które na przyszłość

zapowiadały się pogodnie, Dziś gwar

około tej sprawy ucich; zmiany ja-

kiejkolwiek w poprzednim stanie

rzeczy nie widać, natomiast docho*

dzą nas głosy z Litwy (choćby cyto”

wany w N-sze wczorajszym „Dz.

Wi.“ artykuł „,lzimiiasa j, świad”

czące, że w poglądach i nastrojach

naszego sąsiada nic się nie zmieni”

ło.
Niewątpliwie wszyscy w Polsce

życzą sobie unormowania stosun-

ków. z Litwą. Co więcej wszyscy je”
steśmy zdania, że napewno kiedyś
to nastąpi. Natomiast nie wszyscy

zdają sobie sprawę z tego, że iorso"

wanie gwałtowne przyjaźni polsko”

litewskiej wywiera skutki raczej
przeciwne. Ci korespandenci polscy,

tuzjastyczne artykuły, czy kores-

pondencje o młudem państwie litew-

skiem, o postępach jego organizacji

o litewskiej sztuce, literaturze dzia-

łając w najlepszem przekonaniu, źle
gię przysłużyli porozumieniu polsko-
litewskiemu. Nie wynika bynaj-

0 sprzole stosunków Poleki z Lifon.
cy Litwy, należało w jej ocenie za:
chować właściwy umiar. Przesada w
eniuzjaźmie daie powód Litwinom
do mniemania, że Polska bez przyjaź
mi litewskiej egzystować nie może i
w ten sposób utwierdza ich w fan"
tastycznych  żądaniach  terytorjal-
nych. Trzeba pamiętać, że Litwa, ja-
ko państwo młode, tworzące się, nie

może posiadać szkkoły myślenia po-
litycznego i że reiwne koncepcje w
zakresie polityki międzynarodowej,
choćby wysnute przez p. Rondomań
skiego na łamach „Trimitasu”, nie-
wątpliwie odpowiadają poglądom
dość szerokich kół społeczeństwa li-
tewskiego.

Kto chce właściwie oceniać stan
umysłów na Litwie, niech uważnie

czyta artykuły J. A. Herbaczew-
skiego, niewątpli vego Litwina, o kul
turze zachodnicj, mówiącego języ”
kiem i pojęciamni nam  wspólnemi.
Ten gorący pairjota litewski języka
wspólnego z dzisiejszą Litwą zna-
leźć nie może.

O stosunkach narodów i państw
między sobą decydują oczywiście
najróżnorodniejsze czynniki, wśród

mich jednak nieposlednią rolę odgry-

wają czynniki gengraficzne. Te właś

nie czynniki, działając w przeszłości,

doprowadziły do unji Polski i Litwy.

Geografja fizyczna bardzo powoli u-

lega zmianie; jej elementy dzisiej-

sze są le same, co w wieku XIV, XV,

XVI. Dlatego nie ulega wątpliwości

że porozumienie polsko - litewskie mniej z tego, byśmy mieli lekcewa*
żyć pracę i wysiiki Litwinów na tych
wszystkich poluca. Lecz zachowując

istotny szacunek dlą kulturalnej pra

CIESZYN. (Pat), Na terenie mia-

sta odkryto długie sklepione kory-

tarze podziemie, ciągnące się

wzdłuż dawnych murów miejskich.

(Wejście do tych podziemi odkryto

zwieszają się wapienne

W onegdajszym numerze nasze- ły bezmiar wysiłku tych rąk i mózgów,

które obdarzyły nas królewskim darem:|niebezpieczeństwo, dla zdrowolnos-! „Zrzeszenia“.

żywą maszyną. Dzięki niej genjusz ludzki ci mieszkańców m. Wilna, kryje w;

wznosi się coraz wyżej, głosząc ludziom! sobie uliczny handel mleka. Nadmie* podejmujemy się dać mieszkańcom

mową odmianę starcj prawdy: velare neces- niliśmy przytem, że nowe przepisy|N/ilna mleko czyste, zdrowe, o gwa-

se est, vivere non.

 

Reorganizacja obozu sanacyjnego.
W. koiach poiitycznych rozeszły. Zadaniem nowej organizacji mia-

łoby być skonsolidowanie tych
czynników BB., które obecnie, idąc
w różnych kierunkach, wywołują
nieraz ostre trrcia wewnętrzne i

walczą o wpływy.

Nastawienie Partji Pracy będzie
radykalno - lewicowe. Niema mowy
o współpracy z konserwatystami;
zywioły, tworzące t. zw. czwartą
brygadę, odsunięte będą od wpły-
wów.

Równolegle z Partją Pracy utwo”
rzonoby ponadto stronnictwo ludo-
we o programie biiskim sanacji i po”
staranoby się o wzmocnienie grupy
socjalistycznej p. Moraczewskiego.
Te trzy stronnictwa stanowiłyby
parcie rządu w Sejmie.

Jako ludzie przyszłości wymie-
iiani są powszecznie pp. Košciai-
kowski, Poniatowski, gen. Dreszer.

Jak widzimy, obóz rządowy od
walki z  „parityjnictwem” przecho”
dzi — jeśli podane wyżej wiadomo-
sci odpowiadają prawdzie -- do two-
azenia stronnictw politycznych. Czy
„oznacza to także zwrot w stosunku
do parlamentarysmu—nie wiadomo. 

 

sowało do rzetniosła, wogóle do
drobnej wytwórczości. Dzięki temu
np. w Warszawie ilość terminatorów
rzemieśniczych spada coraz bar

dziej, zamiast samodzielnego rze-
miosła szerzy się chałupnictwo.

Największyra wrogiem „małego
człowieka” jest fiskalizm i nadmier-
ny wzrost bezpośredniej gospodarki

skarbowej, który jest jednem ze
źródeł fiskalizmu. A gospodarstwo
planowe i fiskalizm to bracia sjam-
scy. Każda kon'rola kosztuje. Kon-
trola jest potrzebna, ale trzeba się
liczyć z jej kocztem. A „mały czło”
wiek”, ktorym teraz wszyscy chcą
się opiekować, piagnie przedewszy”
stkiem tego, by mu zostawionowię”,

cej możności działania, by nie na-į 8
„dwóch, dobrze nam znanych ze swej,kładano na niego coraz to nowych

ciężarów, | dlatego nie może być
zwolennikiem gospodarstwa plano- Strumiłio zakasawszy rękawy i po” cego z obór drobnej własności rol-

sninąwszy wszelkiego rodzaju pu-|wego.

Prof, R. Rybarski.

$o pisma wskazywaliśmy jak wielkie

! detal. handlu miekiem mogą w sto-

sunki te wnieść b. wiele dobrego,

gdyż domagają się, by sprzedaż u*

Jiczna mieka z baniek „na kwarty”

+ ustąpił sprzedaży mleką w butel

przez ,,/rzeszerie' swojem mlekiem

niach.

Słuszność mają i ci:co twierdzą,

że te nowe przepisy godzą w do-

tychczasowy haadel miekiem, z

którego sporo żyje osób nawet.

Ale czyż z chwilą wejścia w no-

wą fazę handlu miekiem — ci sami

handlujący nie będą potrzebni? Ich

rola przemieni się o tyle, że będą

oni nabywać od:ąd mleko nie u bab

ma wozach czy wózkach, ale tylko

w zakładach, gdzie mleko to oczy”

czczone zostanie z brudów ew. spa-

steryzowane i zabutelkowane, Ta

sama roznosicielka będzie mogła u-

trzymać swoich odbiorców na sta*

le — tem więcej, iż odbiorcy już są

przyzwyczajeni co tego, by mleko

było im dostarczane do domu.

Ale sama stawa  pozostałaby
suchym przepisem, gdyby nie zna-

lazła czynnika dającego czynne po-

parcie w realizowaniu swoich prze

pisów. ‘ Ei

„Takim czynnikiem okazał się

sam produceni :nleka i to nie ten

najdrobniejszy, który jest najlepszy,

| ale ten wielki i sredni, a więc właś”
ciciele gospodarstw folwarcznych i

większych majątków podwileńskich,

którzy przystąpiwszy ostatnio do

zorganizowania „Zrzeszenia Produ-

centów Mleka' podejmują się dać

mieszkańcom miasta mleko we for:

mie i jakości oupowiadającej wyma-

ganiom nowych przepisów.

Myśl stworzenia takiej organi”
zacji w Wilnie nie jest nowa.Jeszcze
przed wojną b. wiele mówiło się na

temat zorganizowania wielkiej mle-

czarni ziemiańskiej, któraby mogła

odpowiadać wyinaganiom miasta. |
po wojnie co kiika lat spzawa ta
wracała pod obrady. komisji, ze-
brań, zjazdów i t. d., doszło do te-

go, że w 1928 r. nawet powstała
t. zw. „Centralna Mleczarnia—ale
i ona poza załatwieniem formalnoś-
ci papierowych nie dała ze siebie
nic więcej.

Aż wreszcie w końcu ub. roku

 

 
* »nergji, ziemianin p. Houwaldti p. J.

bliczne i konferencyjne na ten te-
mat deklaracje przystąpili — poczy”

 

Odkrycie starych podziemnych korytarzy
w Cieszynie.

'„ nim, jakoteż z przylegającą t. zw.
| wyższą bramą, kióra w tym miejscu

w bezpośredniem sąsiedztwie stare”, zamykała właściwie miasto, służył

$o domu Demlow. Podziemny kory”|niewątpliwie, podobnie jak inne te-

iarz ciągnie się nu przestrzeni kilku: |go rodzaju podziemne chodniki zna”

łziesięciu metrćw. Ze sklepienia|lezione pod rynkiem i podzamkiem,
stalaktyty,| do celów obronnych, |

 GŻAERIESEBJO ZBRZWZOZEREATKTWAEZOŻEE RIDIEDRKEEBERDKO Ria RDC

O zdrowe mleko dla Wilna.

mastąpi. Trzeba tylko, by umysły po

obu stronach grenicy do porozumie-

nia dojrzały i zbrtnio tego natural-

пебо procesu nie przyśpieszać.

które świadczą o starości tego chod+
mika. Biegnie on równolegle do daw”
nego muru i prawdopodobnie łącznie

mając od małego — do założenia

lalkiej placówki dając mu. miano

Panowie ci powiedzieli sobie „my

rantowanej wysokości tłuszczu po

cenie nie droższej od ceny obecnej,

a przytem będziemy w stanie zaśwa”

rantować rolnisowi — producento-

wii mieka znacznie wyższą, bo do

(25 proc. sięgającą, wypłatę od tej

jaką dziś płacą kurtownicy prywat”

'mi (12 — 14 groszy).
Organizatorzy ci zabrali się ener"

gicznie do pracy. Kto lubi o wcześ-

mej porze oglądać Wilno mógł nie

rzadko spotkać p. H. lub p. S. spie”

szących w tym czy innym. kierunku

miasta, by tam radą czy nadzorem

współdziaiać przy usprawnianiu

techniczne obsług; wzaopatrywaniu

przez „Zrzeszene” swoimi mlekiem

poszczególnych punktów miasta.

Kilku miesięczna wytrwała pra”

ca dała już rezu!laty. Do „ŽZizesze-

wia” należy już ckoło 30-tu właści:

cieli większych obor, których dosta”

wa sięga ponad 5 tys. L Mleko „Zrze

szenia” już ma swoją dobrą markę i

iest chętnie poszukiwane, a nie

miniej zadowoleui są i rolaicy-produ-

cenci mleka otrzymując, zależnie od

procentu tłuszczu i czyslości, po

15 — 18 gr. za litr,

Nic przeto dziwnego, że na tem

sobotniem zebraniu Izby Rolniczej

poza uwagami dotyczącemi dalszego

kierunku p'acy | Zrzeszenia“ — obaj

organizatorzy spotkali się z żywem

uznaniem wszystkich nie wyłączając

zwłaszcza przedsiawicieli wiadz sa-

nitarnych miasta i województwa.

W. dobie obecnego załamania

zarówno materalnego jak i psychicz

nego w jakiem znalazło się rolnictwo

zwłaszcza nasze kresowe — miło

nam jest zanotować ten niecodzienr

ny objaw energii organizacyjnej rol-

mictwa, — a jeśli to podkreślamy,

czynimy to w. przeświadczeniu, iż

będzie to dla organizatorów raczej

zobowiązaniem do wytrwałości i dal

szych wysiłków w pracy podjętej
dla doprowadzenia do stanu przed-

siębiorstwa całkowicie dostosowa*!

nego tak byśmy mogli powiedzieć o
nich iż są „bene meriti* dia Wilna,

Plany „Zrzeszenia” na najbliższą
przyszłość idą w kierunku zwiększe-
nią liczby dostawców, rozszerzenia
punktów sprzedaży w Wiinie i za- początkowania butelkowania mle-

ltaš<
Odnośnie zaś mleka, pochodzą-

nej, która ma wielkie trudności w
zapewnieniu hyśjenicznych warun-

НОГО le(20. LIWA
w Ubezpieczalni Wileńskiej.

Lekarze rejonowi—Redukcja pra-
cówników Ubezpieczalni.

Na skutek zarządzenia władz
centralnych, Wileńska ūlbezpieczai-
nia Społeczna przys ąpila do opra-
cowania projektu reformy lecznictwa
ubezpieczeniowego w Wilnie.

Według tego projektu skasowa-
ni być mają lekarze specjaliści, le-
czący chorych według swoich spec-
jelaości.

Natomiast nowy system wpro-
wadza lekerzy t. zw. „rejonowych*.
Prcjektuje się podzielić miasto na
tyle rejonów, żeby na każdy rejon
wypadło przeciętnie po 1000 ubez-
pieczonych. Ponieważ w Wilnie jest
23.000 ubezpieczonych, miasto zo-
stanie podzielone na 20 a możei
22 rejony. Prawdopodobniejszy jest
podział na 20 rejonów z uwagi na
mały obręb rejonów w śródmieściu,
gdzie najwięcej mieszka ubezpie-
czonych. Z dwóch małych rejonów
może być utworzony jeden, z tem
jednak, że leczyć będą dwaj leka-
rze, chociaż w jednym lokału. Takie
scalanie w poszczególnych wypad-
kach niektórych rejonów—zdaniem
projektodawców—przyczyni się do
sprawniejssego i skuteczniejszego
lerzenia pacjentów.

Nsogó! każdy rejon będzie ob-
sługiwany przez jednego lekarza,
który, mieszkając w środku swego
rejonu, obowiązany będzie do po-
siadania: apteki (na to 1 pokój),
następnie poczekalni i wreszcie ga-
binetu przyjęć. Lekarz taki otrzyma
odpowiednie wynzgroezenie, które
zapewni mu byt, i obowiązany bę-
dzie do całkowitego poświęcenia s'ę
chorym w swoim rejonie. Nieza-
leżnie więc od przyjmowania cho-
rych u siebie, zmuszony będzie do
śpieszenia z pomocą na każde we-
zwanie. | jeszcze jedno: lekarz re-
jonowy w swojej aptece będzie po-
siadał lekarstwa już gotowe, które
będzie wydawał pacjentom swego
rejonu.

Jakie będą uposażenia wraz ile
przeznaczy się na wynajęcie i urzą-
dzenie mieszkania i na wyjazdy do
chorych? — narazie niewiadoma,
gdyż ta część projektu znejduje się
dopiero w opracowaniu. W każdym
razie na mieszkanie i na djety wy-
padnie miesięcznie nie mniej 200
złotych, a uposażenie będzie się
wehać około 500 złotych. Oczywi-
ście, powyższe cyfry to „prawdopo-
dobieństwa*, zle niewiadomo jakie
one będą w rzeczywistości. (lposa-
żenie bowiem jest w największym
stopniu uzależnione od ilości leka-
rzy rejonowych. Jeżeli tych lekarzy
będzie mniej, to otrzymają oni
większe uposażenia, jeżeli zaś bę-
dzie ich więcej—to otrzymają mniej-
sze, ponieważ przeznaczony jest na
to pewien fundusz o zakreślonych
granicach, do którego nie można
będzie dodać znikąd żadnych sum.

Dotychczasowe ambulatorja zo-
staną zlikwidowane. Wyjątek będą
stanowiły—tylko poważniejsze spec-
jalności, jak choroby: weneryczne,
skórne, dentyści i t. d.

Lekarz rejonowy, nie mogąc po-
radzić z chorobą, czy przez brak jej
znejomoścj, czy ze względu na ko-
nieczność diuższych badzń w klini-
ce, takiego pacjenta będzie kiero-
wał do specjałlstów lub do odpo-
wiednich klinik. +

Mimo likwidacji systemu lecz-
niciwa według specjalności, pozo-
stanie kilku specjalistów. którzy bę-
dą leczyłi pacjentów, przysyłanych
im przez lekarzy rejonowych.

Czy system lecznictwa w ubez-
pieczalni wileńskiej zostanie zmie-
niony i czy zmienicny właśnie po-
dług omawianego projektu, narazie
niewiadomo. Wkrótce zjedzie do
Wilna specjalna komisja minister-
jalna, która rozważy ten projekt,
zbadu lokalne możliwości zastoso”
wania go w życiu i na ten temat
naradzi się z zarządem ubazpie-
czalni.

Trzeba na zakończenie podkre-
ślić, że w związku z zamierzoną
reorganizacją systemu lecznictwa
wszyscy lekarze w  Ubezpieczalni
otrzymali wymówienie z pracy na
1 gruduia roku biezącego. Nadto,

reorganizacji, częściowo zaś @а

ograniczenia wydatków, personel
Ubezpieczelni nie — lekarski otrzy-
mał wymówienie. Część pracowni-
ków będzie zredukowana.

m. r. S.

PRZYGOTUJ
dla powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czarwony Krzyż
zbiera i wysyła.

— ее

rzenia dookoła Wilna całego szere*
gu punktów odbioru (zlewu) skąd

 

»czyszczenia i ew. spasteuryzowania
poczem dopiero będzie mogło takie
mleko pójść do sprzedaży. To za-
gadnienie jako finansowo kosztow”

szy, ale mimo to w interesie miasta
leży szybkie jego
Dlatego też sądzić należy, że stanie
się ono przedmiutem obrad tego-
rocznych jeszcz: posiedzeń Rady ków udoju — istnieje projekt stwo- Miejskiej, u.

 

dostarczane byłoby do Wilna dla

niejsze schodzi na razie na plan dal-

zrealizowanie.
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KRONIKA.
Przed zjazdem Kupeów i przemysłowców

branży fatrzarskiej i kuśnierskiej.

Przygotowania do zwołanego po, godzinach przedobiadowych drugie-
raz pierwszy w Polsce Zjazdu Kup| go dnia Zjazdu
ców j Przemysiowców branży fu-| plenarne zebranie Zjazdu wyznaczo”!

Drugie i ostatnie

trzarskiej i kuśnierskiej w dn. 1 i 2 sie zostało na godzinę 18. Już zgóry
września r. b. w Wilnie są na ukoń-| zasadniczą wagę należy przypisać

<zeniu. | rezolucji w sprawie stałych dorocz-
Otwarcie Zjazdu nasiąpi o go-| rych targów w Polsce i życzyć,

dzinie 18 w dniu 1 września w sali «żeby miejscem targów pozostało
obrad Izby Przewysłowo-Handlowej.! Wilno, które inicjatywą zorganizo-
'legoż dnia ukoastytuują się komi-! wania I-ch Ogó:nopolskich Targów
zje: przemysłowa, handlowa i kur, Futrzarskich wyprzedziło inne mia-
śnierska, które obradować będą w :ta Polski,

Uczestnicy zjazdu geografów w Wilnie.
W dniach 4 i 5 września r. b.

Wilno będzie gościło rzadkich a za”
służonych w dziedzinie naukowej
przedstawicieli szeregu państw Eu-
ropy, uczestników Międzynarodo-
wego Zjazdu Geografów, który odr
bywa się w b. r. w Warszawie. Po-
byt znakomitych uczonych w Wilnie
ma doniosłe znaczenie propagando-
we, gdyż obserwacje uczestników
zjazdu będą žiodlem informacyj o
Polsce przez wiele lat.

Na dwo1cu kolejowym w Wilnie
zostnaą powitani następujący ucze-
ni: prof. Blache — Grenoble, prof.
de Martonne z rodziną — Paryż,
prof, A. Hermarn — Berlin, prof.
Gibert — Lille, prof. Parde — Gre-

 

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
Rankiem chmurno i miejscami

mglisto, w ciągu dnia rozpogodze-
nie. Skłonność do burz i przelot-
nych deszczów.  Chłodniej, we
wschodnich dzielnicach jednak we
dnie temperatura do 25 C. Słabe
wiatry z kierunków południowych.

LYŻURY APTEK:
Deiś w Locy dyżurują aasiępujące

„ Augustowskiego — ul. Kijowska
Nr. 2 itelei 16-31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — uli. Kalwaryiska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wsayst-
kie na .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Poświęcenie Kościoła w $0-

łach. W dniu 19 września roku bież.
odbędzie się w Sołach uroczyste
poświęcenie nowozbudowanego ko
šciola. Dn. 19 rozpoczną się uro-
czystości i będą trwały jeszcze w
dniu następnym. Pierwszego dnia
odbędzie się wystawienie relikwij
św. na „cmentarzu, drugiego zaś
dnia zostanie dokonany akt poświę-
cenia świątyni. Na uroczystości te
udaje się do Sół. sporo duchowień-
stwa. Aktu poświęcenia kościoła
dokona J. E. ks. Arcybiskup-Metro-
polita Romuald Jałbrzykowski.
— Poświęcenie ołtarza w ko-

ściele św. Kazimierza. W niedzielę
o godz. 9 rano w kościele św. Kazi-
mierza odbędzie się uroczystość
poświęcenia ołtarza bocznego, ufun-
dowanego z inicjatywy ks. Wilusza
przez chór św. Kazimierza. Wspo-
mniany ołtaiz znajduje się pe pra-
wej stronie nawy głównej.

zMIASTA.
— Sekoli poznańscy wiiuic.

W Wilnie otrzymano powiadomienie,
iż dnia 8 września r. b. przybywa
do Wilna liczna wycięczka Sokołów
poznańskich. Goście poznańscy bę-
dą powitani w Wilnie przez (dele-
gację Sokołów i harcerzy wileń-
skich, poczem pod kierunkiem prze-
wodników zwiedzą miasto i zapo-
znają się.z zabytkami historycznemi
Wilna.

— Zapotrzebowanie na worki.
Prowadzona przez Komitet Pomocy
Ofiarom Powodzi akcja zbiórki pro-
duktów rolnych nie mogłaby) być
zrealizowana bez zaopatrzenia Ko-
mitetu w potrzebną ilość worków.
Wobec powyższego Komitet woje-
wódzki zwraca się przedewszystkiem
do właścicieli sklepów, by nie od-
prawiali z niczem kwestarzy, którzy
przeprowadzając organizowaną przez
Polski Czerwony Krzyż zbiórkę
odzieżową, odwiedzać będą jedno- cześnie specjalnie. w tym gelu,
wszystkie sklepy.

Beziehung des Talmuds zum Juden" każdej władzy,
STANISŁAW CYWIŃSKI.

noble, prof, Lupeyre — Paryż, prof.
Schrepile — Frankiurt, proi. Pau
Villa — Barcelona, W. Boggs, geo”
grałiczny dep. oi State Washington
„USA., proł, A. Luise, A. Boyd —
(San Francisco, proi. Bataklisy —
Sofja, dr. Louis — Berlin, dr. Plaets-

"ke — Kónigsberg, M-elle Garrgou —
Uueret, prof. Faucher — Toulouse,
prof. Boerman — Rotterdam i wielu
innych.

Program pobytu znakomitych go”
«ci obejmuje: zwiedzenie historycz-
nwych świątyń i zabytków, uniwersy-
ietu, bibljotek, muzeum, Góry Zam-
kowej, zamku w Trokach i pałacu
w Werkach, Targów Futrzarskich i
wycieczki w okolice Wilna.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Sprawa prowadzenia ksiąg

handlowych. Jak się dowiadujemy
ministerstwo skarbu przychyliło się
do szeregu dezyderatów, wysunię-
tych ostatnio przez delegacje zrze-
szeń przemysłowo - tandlowych Wi-
leńszczyzny w sprawie rozporządze-
nia wykonawczego do ordynacji po-
datkowej. Pierwszy postułat sfer
gospodarczych dotyczył ksiąg han-
dlowych. Projekt uznaje za niepra-
widłowe te księgi, w których na-
zwiska dostawców i odbiorców przy
hurtowym zakupie i sprzedaży nie
są uwidoc:niane. Zdaniem Izby
Przemysłewo-Handlowej brak tych
danych w księgach nie powinien
powodować ich nieprawidłowości,
gdyż ani zasady księgowości, ani
zwyczaje nie przewidują ujawnienia
nazwisk kontrahentów nawet w hur-
cie przy sprzedażach gotówkowych.
Nieujawnienie zaś odbiorców w księ-
gach pociąga za sobą wyższą staw-
kę opodatkowania, co stanowi do-
steteczną sankcję dla płatników.

Miedzyizbowa komisja skarbowa
wypowiedziała się za dokładnem,
niebudzącem wątpliwości, sprecyzo-
waniem pojęcia rzetelności ksiąg
handlowych i podkreśliła koniecz-
ność uzupełnienia rozporządzenia
przepisami instrukcyjnemi, dotyczą-
cemi badania i oceny ksiąg przez
władze skarbowe.

Władze te powinny, zdaniem
sfer gospodarczych, pomijać niema-
jące zasadniczego znaczenia for-
małne usterki i braki, zwracając
główną uwagę na i:totną wartość

i rzetelność ksiąg.

Listy; i koperty lotnicze.
Władze pocztowe wprowadziły do
sprzedaży specjalne koperty oraz
papier listowy. Na kopercie umiesz-
częny jest po stronie adresowej u
dołu na tle ciemno-niebieskim na-
druk „Lotnicza-Par avion“. Papier
listowy jest wymiaru 14x9 cm.
i razem z kopertą waży tylko 3,8
grarna. Cena tego papieru listowego
z kopertą wynosi P gr.

SPRAWY KOLEJOWE.
Wyjazd dyrektora kolel.

Dyrektor Kolei Państwowych w Wil-
nie, inż. Kazimierz Falkowski, wyje-
chał w dniu wczorajszym do War-
szawy w sprawach służbowych. Po-
wrót nastąpi w sobotę dnia 1
września r. b.
— Lustracja nowej odnogi

kolejowej. Dnia 27 b. m. minister
komunikacji inż. Butkiewicz zlustro-
wał nowobudującą się odnogę linji
kolejowej Druskieniki Dworzec —
Bruskieniki Zdrój. Minister Butkie-

GRANICE ANTYSEMITYZMU.
(Dokońc7enie)

Nie trzeba chyba dowodzić,
taka! nauka moralna musi zupełnie
chybić celu. Sonia raczej zrozumie,
że, ponieważ owa kobieta jest jej do”
skonale obojętna, więc i o mamę
niema co znów tak się iroskać. Mi-
iość nie jest abstrakcją, nie rozumie
też fikcji równości ' Miłość — to
konkretne uczucie, to twór najbar-
dziej żywy, i jeśli niema dwu listków
równych, to skądże mogą być równe
dwa uczucia?

Psychologja nas uczy, żeinstynkt
samozachowawczy, poczucie wlas-
nego interesu ma liczne gatunki; po-
dobnież miłość — to pewien dość
wysoki szczebe! w uczuciu sympatji,
ale i ona rośnie hierarchicznie, aż do
miłości macierzyńskiej, kiedy to in-
teres jednostki kochającej (matki)
jest całkowicie podporządkowany

I

że (dziecka),
Nikt chyba nie może wymagać,

byśmy tą samą miłością kochali
wrogów, co osoby nam najbliższe.
Ale nakaz miłości nieprzyjaciół, to
narazie tylko wymaganie ruchu
ducha w kierunku miłości, to ko-

wroga, to dążenie do bezstronności,

do sprawiedliwości, to praca usilna

nad pozbywaniem się uprzedzeń, to
powolne tłumienie nierawiści i za”

sypywanie jej źródeł, to szczególnie

poznawanie, kultury, a przedewszyst

kiem sztuki wroga, jego cnót i wad!

Wżywanie się w jego sytuację, prze”

rikanie w jego potrzeby, wyczuwa-

nie w nim człowieczeństwa, stopnio-

we cierpienie jego cierpieniem, cie-

szenie się jego radością, słowem — współczucie, A współczucie — to po

interesowi przedmiotu umiłowaniagrecku sympatia!

| czas od 1 do 10 października r. b.

POCZTA I TELEGRAF.

nieczność dobrej woli w stosunku do;

BALENNIK Mik

| Tajemnicze operacje wspólnym kapitałem
spółdzielni autobusowej. |

W) jednym 2 БапКбм wileńskich nie wie, jak to się stało z kontem b. kierunkiem Lady Montgomery Cu-
»v roku 1932 о. udziałowcy spół-
dzielni autobusowej w Wilnie złoży”
li około 5000 zł. jako depozyt rezer-

' wowy na cele prowadzenia procesu
z władzami micjskiemi i t. p.

W] ciągu ostatnich dwóch
pieniądze podeimowano i wnoszano.
Przy tych manipuiacjach uprawnieni

'do podejmowan:'a gotówki z depo"
| zytu skonstatoweli, iż zamiast 5000
|zł, jest zaledwie 1257 zł. Zapytany
w tej sprawie bznk oświadczył, iż

Prowadzone dochodzenie w spra”
wie zabójstwa Saascina przez Rań-
cewównę (Kalwasyjska 5) doprowa”
dziło do ustalenia, iż w owym kry-
tycznym dniu rzuczywiście Snascin,
będąc pijanym, usiłował zniewolić
Rańcewównę i ta w obronie czci
porwała ciekierę i poczęła zadawać
1azy napastnikowi. Pod silnemi ude-
rzeniami siekiery Snascin zmarł.

Władze pocztowe zostały zaalar”
mowane  tajemniczem zniknięciem

wartownika-dozorcy Dyrekcji Poczt
i Telegrafów w Wilnie, Alionsa Po-
tockiego. Potocki w dniu wczoraj
szym peinił funkcje w obrębie dy-

Dnia 30 b. m. w godzinach ran-
nych koło więzienia Łukiskiego
eskortowany przestępca polityczny
rzucił się do ucieczki. Mimo pogoni,

ki, gdzie wpadi do jednego z dzie-
dzińców 3-ch piętrowej kamienicy.
Przed kamienicą zbiega usiłował za”
trzymać jeden z przechodniów, lecz
silnem uderzeniem pięści więzień o-

walił go na ziemię. Korzystając z
zamieszania, więzień wpadł do klat-
ki schodowej i dostał się na najwyż-
sze piętro, a iastępnie na strych,
gdzie się ukrył, Zarządzono pościg
przy współudziele policji i straży

 

micz zapoznał się szczegółowo z
prowadzonemi pracami, przyczem
interesował się budową dworca,
który stanie w Druskienikach Zdroju.

SPRAWY SZKOLNE.
— Dyrekcja instytutu Nauk Han-

dlowo-Gospodarczych w Wilnie, ul.
Mickiewicza 18 w dalszym ciągu
przyjmuje zapisy słuchaczy na kurs
lszy, wobec uruchomienia równo”
ieglego kursu.

— Komisja Okręgowa Kół Mło-
ózieży Polskiego Czerwonego Krzy-
за zawiadamia wszystkie szkoły
średnie, zawodowe i powszechne, że

w związku z akcją powodziową,
prowadzoną przez Czerwony Krzyż,
iermin „Tygodnia P. C. K.* został
przesunięty za zgodą Kuratora na

Rozporządzenie kuratora Okręgu
(Wileńskiego z dnia 25. VIIL 34 r.!
N. O. 31401/34 kędzie prawomocne,
z powyższą zmianą terminu.

Po odpowiedni materjał do po-
gadanek prosimy zgłaszać się do
Komisji Okręgowej Kół Młodzieży
nv Wilnie, ul. Tatarska 5.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Otwarcie sezonu w Kiubie

Prawników. Rada gospodarzy Klu
bu Prawników zawiadamia, że w so
botę dn. 1 września w lokslu Klubu
(Mickiewicza 28) odbędzie się pierw-
szy powakacyjny dancing bridge.
Początek o godz. 8'ej, zakończenie
o lej. Goście wprowadzeni będą
mile widziani.
— Czytelnia pism artystycz-

nych Rady Wileńskich Zrzeszeń
APA CWYCH przy ul. Ostrobram-
sk ej m. 4 powraca do swych
normalnych czynności i z dniem
1 września otwarta jest codziennie

Echa głośnego morderstwa przy
ul, Kalwaryjskiej.

Tajemnicze zniknięcie wartownika:

„Ucieczsa więźnia i pościg uliczny.

więzień zdołał umknąć na ui. Tarta-|

pracowników spó:dzielni, gdyż wkla-
dy podnosiły osoby do tego upraw-
aione przez zarząa tejże spółdzielni.

W. związku z tem wśród b. pra”,
„owników spółdzielni powstała kon-;

kto podniósł pieniądze ; w jaki spo”
sób to uczynił.

Jak nas informują, poszkodowani
wnieśli skargę do prokuratora z
prośbą o wyświeilenie sprawy.

Następnie zdołano ustalić, iż
zamordowany Snaścin nie był bynaj- |:
saniej jej ojcem :zeczywistym, lecz
chrzestnym, o czem doskonale wie-

' dział, Nie wiedziała tylko o tem
Rańcewówna.

Obrona czyni starania o zwolnie-
mie za kaucją uwięzionej. Dotych-
„zas Rańcewówna przebywa w wię-

zieniu na Łukiszkach.

rekcji, posiadał przy sobie klucze do
składów i pomieszczeń dyrekcyj-
„nych i nad ranem zginął w zagadko-
| му sposób. Powiadomione władze
oo wszczęły poszukiwania za
zaginionym.

więziennej. Po dłuższych poszuki-
waniach zdołano więźnia odnaleźć
ukrytego na strychu, Skutego w kaj-
danki sprowadzono pod silną eskor-
та do więzienia Będzie on odpowia-

dać przed sądem za usiłowanie
ucieczki.

©©0©666©©66666

TURYSTYKA.
— Pociąg popularny na zawo-

dy międzynarod. w Warszawie.
9 września, na reprezentacyjnem

,boisku stolicy, rozegra się faszynu-
jjący mecz międzynaredowy piłki
nożnej, w którym przeciwnikami
będą Polska i Niemcy. Zadość czy-
niąc pragnieniu kół sportowych Wil-
na, żywo interesujących się temi
zawodami, Polskie Biuro Podróży
„Orbis* wysyła na dzień 9 września
pociąg popularny do Warszawy.
Przejazd tym pociągiem w obydwie
strony, iącznie z wstępem na boisko,
kosztuje 18 zł, 60 gr. Miejsca w po-
ciągu będą numerowane. Odjazd
nastąpi w godzinach wieczorowych
dnia 8 września. Karty podróży już
są do nabycia w „Orbisie”, przy ul.
A. Mickiewicza 18, tei. 883.

Nad morze. W tym samym
dniu odjeżdża z Wilna do Gdyni
peciąg propagandowy Ligi Morskiej.
Przejazd w obydwie strony, z no-
clegiem w Gdyni i wycieczką mor-;
ską na Hel, kosztuje 18 zł. 50 gr.
Zapisy w Lidze Morskiej, Mickiewi-
cza 15—13.

RÓŻNE.
— Koncerty u Zielonego Sztrala.

Dowiadujemy się, że z dniem 1
września r. b., to jest w sobotę, w
cukierni Zielonege Sztrala rozpoczy”|
mają się koncerty zwiększonego ze-
spolu salonowojazzowego, pod kie-
rownictwem p. prof. Fr. Tchorza.

Dla miłośników tańca Zarząd,
Cukierni szykuje odpowiednią salę.

KRONIKA POLICYJNA.
— Spór o inweutarz mleczarski, Krze-

miński Henryk (M. Pohulanka 13) zameldo-
wał w policji, iż po zlikwidowaniu przed-
siębiorstwa mleczarskiego przy ul. Wi-,
leūskiej 8, pozostawił pod opieką Dymido- |
wej Barbary (Portowa 23) — 280 butelek
itrowych, 6 plaszczv Inianych męskich,stół, |
kosze, skrzynki, połki i inne drobne rze-
czy, ogólnej wartości 440 zł. Sprzęty te
Dymidowa  przywłaszczyła i wniosła do
spółki Nikodema Grzebieniewskiego (Ga-
zowa 6). Dochodzenie prowadzi policja.

— Przemyt. Posterunkowy P. P.
rlichta, pełniąc służbę przy ul. Witoldowej,
zauważył podejrzana furmankę, która je-

chała w kierunku miasta. Funkcjonarjusz
I. P. zatrzymał wrz, w którym znalazł
ukryty w schowku przemyt w postaci 25

 
 (nie wyłączając niedziel i świąt) od

6—8 wiecz. 
Otóż ten wysiłek ku sympatji —

to twórczy początek miłości. „Jak

zdobyć natchnienie?" — zapytuje

ktoś tam u Słowackiego. „Cierp, że

go nie masz* — odpowiada poeta.

Od tego to cierpienia, że miłości do

wroga narazie nie mamy, od owej

i tęsknoty twórczej winna się ta mi-

łość rozpocząć.

Mickiewicz w najbardziej może

głębokim fragmencie swej poezji, w

finale „Petersburga“, przeciwsta-

wiając Konradowi, temu uosobieniu

nienawiści, Oleszkiewicza, uosobie-

vie miłości, tłumaczy nam, co to jest

miłość wroga. Oleszkiewicz długo

mieszkając we wrażej stolicy rozda-

jąc jałmużny, „każdego z biednych

po imieniu witał, tamtych o żony,

tych o dzieci pytał”, Ale nietylko

iragedje indywidualne starał się on

poznać, zrozum.eć i odczuć, ale też

przezierał tragadję narodu — wro-

ga i rozpaczał nad nią, roniąc łzy

gorącego i szczerego współczucia,

jak anioł, co z niebios posługą

Między czyśćcowe dusze zstąpić
raczy; 

 klg. sacharyny. W związku z tem woźnicę,

niejakiego Stankiewicza, wraz z wozem i

przemytem skierowano do komisarjatu PP

I widzi całe w męczarniach narody, '

Czuje, co cierpią, mają cierpieć
wieki,

I przewiduje, jaki kres daleki

Tylu pokoleń zbawienia: swobody.

„Widzi”, ,,czuje” i ,,przewiduje”

—oto trzy szczeble miłości!

Ale, słusznie ktoś powie: „Jakże

to? to ja mam miłować wroga — a

on?“ Otož to! Aby kiełek miłości,

każdej miłości, a więc i tej, o którą

nam tu chodzi, wyrósł w roślinę,

winny obie strony dążyć ku so-

bie i ułatwić wzajemne przede-

wszystkiem zapoznawanie się. Tym-

czasem trzeba przyznać, że np. Ży”

dzi nawet swego Talmudu nie uprzy

stępnili społeczeństwom cywilizowa-

nym, tego Talmudu, który „jest ich

właściwą duchową ojczyzną” (J.

Kastein — Eine Geschichte
der Juden. Berlin, 1931, str. 299),'

oraz „jedynem źródłem, z którego
żydowstwo wypiynęło, gruntem, na którym żydostwo istnieje, nako-,

miec jest duszą żywiącą, która ży”

dostwo  ksztaituje i utrzymuje”,

(Samson Hirsch — Ueber die

J.| zł. 20.364.86.

Turyści angielscy.
_ Przed paru dniami z Łotwy przy
byla grupa turystów angielskich pod

iinghame i dr. Mitchela.
ha angielska podsóżuje luksusowym
«utobusem. ycieczkowicze zwie-
dzili wszystkie jeziora w pow. bra,
iawskim 1 święciańskim, następnie

lat sternacja, gdyż nie możnąustalić,! miejscowości historyczne, położone
na szlaku Święciany—Wilno. Na te-,
renie miasta goscie angielscy zwie-
dzili Targi Futrzarskie, zabytki hi-
storyczne oraz oxolice Wilna.

Wyjeżdżając z Wilna, Anglicy
byli zachwyceni krajobrazem Wi-
ieńszczyzny.  Narzekali tylko
okropne drogi I szosy nasze,

Wycieczka ucała się od Puszczy
Białowieskiej.

kERA т

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o gydz. 8 m. 30 wiecz.
Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyńskim
gra po raz drugi świetną komedję М.
Achaida „Dama w bieli”. Reżyserja — W.
Czengerego. Dekoracje W. Makojnika.

Jutro o godz. 5.50 w. „Dama w bieli”.
— Niedzielna popołudniówka w Te-

atrze Letnim, W niedzielę o godz. 4 uka-
że się na przedstawieniu popołudniowem
sensacyjna komedja wiedeńska Eryka Eber-
majera i Franciszka Cammerlohr'a p. t.
„Gotówka”. Ceny propagandowe.
— Teatr muzyczny „Lutnia'.

szy koncert Chóru Jana,
m. 30 wiecz. odbędz:e się jedyny koncert
Chóru Dana, który zarówno w całej Pol-
sce, jak i zagranica cieszył się niebywałem
powodzeniem. Oprócz chóru ujrzymy świet-
rego polskiego piosenkarza M. Fogga, uro-
czą artystkę tancerkę M. Nobisownę i nie-
zrównanego humorystę A. Wysockiego,
— Jutrzejsza premjera w „Lutni“. Ju-

tro wchodzi na repvrtuar teatru „Lutnia“
świetna operetka „kr. Luxemburg“, znane-
go kompozytora F. l.ehara, Pierwszorzędna
cbsada ról, staranna i wnikliwa reżyserja|
M. Domosławskiego, nowa pomysłowa wy-
stawa — tworzą caiość interesującą i go-
dną widzenia. — Łespół baletowy wykona
„Galopadę karnawatcwą* i „Biały walc” z
udziałem primabalerny M. Martówny i J.

Dzisiej-

Wyciecz-,

Dziś o godz, 81
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Zażydzenie szkół
polskich.

Donosiliśmy przed kilku dniami

|z Siedlec, žė nominaeja żydówki

|kierowniczką szkoły powszechnej

| wywołało ogromne oburzenie rodzi-

ców katolickich.
| Także z innych miejscowości

dać) nadchodzą podobne alarmujące wia-

domości. W Łomży od nowego roku

szkolnego władze szkolne przyslaly
Jdła nauczania dzieci katolickich aż
dwóch nauczycieli i jedną nauczy*

cielkę żydów, oddając im całe

klasy lub przedmioty w wyższycii

oddziałach.
Natomiast dla zeszłorocznych

sześciu  praktykantek _ katoliczek

znalazło się w tych szkołach tylko

jedno miejsce.
Oddanie żydom nauczania dzieci

katolickich wywołałe wśród rodzi-

ców wielkie niezadowolenie oraz
zarzuty przeciwko władzom szkol-

nym.
Niemniej rozgoryczone jest nau-

czycielstwo polskie widząc takie po-

pieranie żydów ze szkodą tylu ty-

sięcy bezrobotnych nauczycieli pol-

skich.
Miejscowe społeczeństwo jest

zdecydowane bronić stanowczo

chrześcijańskiego wychowania swo-

ich dzieci w szkole. (Kap.)
—

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncert solistów.

Dzień 31 sierpnia obłituje w koncerty

solistów. ©О godz. 17.30 odśpiewa Sabina

Uroltel (sopran), bardzo utalentowany,

vgolmie uznany bas Tadeusz iuczaj sze-

1e$ pieśni rozma.iych autorów. o godz.

15.15 nada rozgłośnia krakowska recital

iortepianowy Ludmiły Berkwicówny. w

skład ciekawego programu wchodzą m. in. Ciesielskiego. Przy pulpicie A. Wiliński.
Wycieczki korzystają z ulg biletowych.

Uwaga! Z dn:em jutrzejszym przed-
stawienia w teatrze „Lutnia” rozpoczynać
się będą o godz. 8 m. 15. Oplaia za szat-
nię obniżona.
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*”.

Na niedzielnem przedstawieniu popołudnio-
wem ukaże się po rez ostatni urocza ope-
retka Zellera „Ptaszoik z Tyrolu". +
— Widowisko propagandowe „Orlow“.!

W poniedziałek nacchodzący — przedsta-'
wienie z cyklu propagandowych. W. dniu
tym grana będzie po raz 30-ty melodyjna
operetka „Orłow* w premjerowej obsadzie.
Ceny propagandowe. |
— Zniżki biletowe do teatru „Lutnia”,

Od dnia dzisiejszego będą wydawane zniżki
kiletowe 25 proc. do teatru „Lutnia* zi
ważnością od 1 września do 31 grudnia rb, |
na zasadach dotychczas stosowanych.

Polskie Radjo Wiino
Piątek, daia 31 sierpnia.

7.30: Rozmaitosci. 11.57: Czas. 12.03:
Wiad. meteor. 12.05: Przegl. piasy. 12.10:'
Koncert kameralny (płyty). 13.00: Dzien.|
poł. 13.05: Koncert Sekstetu Wileńskiego
pod dyr. S. Czosnowskiego. 14.00: Wiad. o
eksprocie. 14,05: „Mała skrzyneczka“.
16.00: Koncert. 16.40: Muzyka organowa
(płyty). 17,00: Audycja dla chorych. 17.30:

Koncert solistów. 18.00: O wychowaniu
moralnem — odczyt. 18.15: Recital. 18,45:

Pogad. o turnieju iotn. 19.05: Ze spraw li-
tewskich. 19,15: Orkiestra Pawła White-

mana (płyty). 19.50. Wiad. sport. 19.55:
Wil kom. sport. 0.00: Myśli wybrane.

20.02: Skrzynka techn. 20.12: Koncert popul.

20,50: Dzien. wiecz. 21.00: Capstrzyk z

Gdyni. 21.02: Codz odc. pow. 21.12: D. c.
soncertu. 22.00: „Jeden dzień na wsi“ —

feljeton. 22.15: Muzvka taneczna. 23.00—
23.05: Kom, met.

Stan r-xu Nr. 1354 Wileńskiego Wojewódz-

kiego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi

w Wileńskim Prywatnym Banku Handlo-

wym S, A. w Wilnie, Mickiewicza 8.

Wpłaty dokonane w dniach 29 i 30

sierpnia 1934 r. Ogółem wpłacuno do dn.

30. 8. 34 r. zł. 11351.71. Uczestnicy Wil.

Okręg. Obozu Stiaży Przedniej w Opsie

zł. 27.76 Wileński Urząd Wojewódzki zł.

8.800,—. Związek F.O.W. zł. %0.—. Ksiądz

P. Bekisz, wizytator relig. zł. 22—, Uzy-

skane ze skarbonek zł. 93.39. Jankiel Deull

zł. 50—, Ogółem wpłacono do dn. 31. 8.

    

WYPADKI.
— Podrzucone i porzucone dzieci. Ży-

giewiczowa Helena (Kalwaryjska 23) w mie-

szkaniu Sperskiego Stefana (zauł. War-

Preludjum, chorał i tuga C. Francka i typo-

| wo impresjonistyczni: utwory fortepianowe

Debussy'ego, zaś o godz. 20.12 wystąpi ja-

ki solista w koncercie popularnym baryton

Opery Warszawskiej Eugenjusz Maj. Poza-

tem program tego koncertu zasługuje na

„zczególną uwagę, ponieważ przynosi dwa

dzieła Czajkowskieg:: „Dziadek do orze-

chów” i V-tą symfonję.
Jeden dzień na wsi.

Czy na wsi może być przyjemnie? Py-

tanie to nie jest znewu tak bez sensu, gdy

wszystkie nasze uzdrowiska i letniska pod

wpływem żądań publiczności upodabniają

się do wielkich miast O tem co się robi na

wsi w ciągu jednego dnia, opowie słucha-

<zom radjowym p. Jczefa Gażyńska w pią-

tek dnia 31 b. m. i godz 22,00,
Gmach radjostacj: toruńskiej rośnie.

Na terenach pomiędzy koszarami Ży-
mirskiego, a szosą prowadzącą na Stawki,

ju ż przy torach kolejowych dwoicaToruń-

Przedmieście, wyrasta gmach redjostacji

ioruńskiej. Pod kierunkiem inż. Dreckiego

wznosi się w szybaiem tempie nowy ośro-

dek kultury, na który Pomorze już tak

dawno czeka. я

Sam budynek będzie miešcii w sobie

„zarówno hale maszya, jak i studja nadaw-

cze. gdzie przed mikrofonem będą występo-

wali artyści, a prelegenci wygłaszali od-

czyty. Od ulicy głównej teren zajęty przez

radjostację sięga oko:o 150 m. wgłąb wkie-

runku gminy Stawxi Pod sam budynek za-

jęto 336 m. kw. ziemi

Front gmachu swierowany na tory ko-

lejowe budowany jes! podobnie jak i bocz-

ne ściany z licówki cementowej. Tynkowa-

ny będzie terrazytem, szlachetnym tynkiem.

Stropy i dach są z żelazo-betonu, podobnie

jak wnętrza. Cały gmach jest budowany

prawie zupełnie bez materjału drzewnego,

: wyjątkiem urządzenia pokojów admini-

stracyjnych studjo. Posadzki pokryte będą

linoleum a częściowo parkietem.

Gmach projektował inż. arch. Dygat w

Warszawy. Budynek radjostacji będzie wy-

kończony na dzień 15 września b. r. poczem

rozpocznie się montowanie urządzenia tech-

micznego przez personel techniczny Pol-

' skiego Radja z Warszawy.

! Równocześnie kuta Królewska montu-

je maszt radjostacjj o wysokości 140 m.

Ważyć on będzie bez anteny około 60 ton.

Fundamenty pod maszt zacznie się kłaść

w najbliższym czasie.
Q wychowaniu moralnem przez radjo.

Dnia 31 b. m. o» godz. 18 radjostacja

warszawska nadaje cdczyt p. t. „O wycho*

waniu moralnem”, który nawiązuje do
VI-go Międzynarodowego Kongresu Wycho*
wania Moralnego w Krakowie. Prelekcję

wygłosi dr. Józef Mirski.
—
skiej w wieku około 3-ch miesięcy i wyda*
liła się w niewiadonym kierunku. Dziecko
umieszczono w przytułku Dz. Jezus.

Posterunkowy I Komisarjatu P, P. Ko-

zakiewicz znalazł na ulicy Zawalnej błą-
kającego Się chłopca, w wieku 6—7 lat,

Chłopiec ten nazywa się Leon i został po-

rzucony na ulicy przez matkę, Chłopca szawski 13) podrzuciła dziecko, płci żeń-

ihum und zu der Sozialen Stellung

seiner Bekenner, Frankfurt a. M.
1894, str. 5).

Zaiste, w dziejach cywilizacji nie

znajdujemy drugiego przykładu tak

szczelnej auto - izolocji i braku

dążności do uprzystępnienia innym

tego, co sami uważamy za tak cen-

ne!
Pozostaje, p'awda, Stary Testa-

ment, którego wartości nigdy nie

można dość wywyższyć. Jakże słusz

nie De Maistre uznaje n. p. Psalmy
wszyst:|za najwyższy płód liryki

kich czasów i wszystkich ludów, co

powtarza za nim Norwid:

Żadna era, lud żaden i nie miał
i nie ma

Takiej pieśni jak Psalmy!
Każda przy niej niema!

Dlatego dziwić się należy, że p.

Obst w pomien:onym artykule tak

oto ocenia Stary Testament:

„Jest on naiwierniejszem žwier-

ciadłem duszy zydowskiej. A nie

jest to dusza najpiękniejsza!  Wie-

czny bunt i spiskowanie przeciwko

odesłano do Opieki Społecznej Zarządu
Miejskiego m. Wilna. ,

kamienowanie pro

rokėw, ktėrzy p-zeciež byli pierwia-

stkiem najszlacnetniejszym, uducho*

wionym narodu Zdrada, podstęp, -

chwa, rajiurstwo, wieczne targi, sza-

cherka i oszukiwanie nawet... Pana

Boga. Stary Testament tego

nie pochwala, przeciwnie,

często gromi w najostrzej-

szy sposób, ale Stary Testament

opowiada o temwszystkiem...“

Rzecz dziwna, do jakiego stopnia

może dochodzić uprzedzenie; aż ośle

pia. Autor zapomina, że Nowy Te-

stament opowiada © stokroć gor”

<zych zbrodniach niż Stary, bo o

ukrzyżowaniu saraego Zbawiciela...
Ale też „nie pochwala“!

Reasumując całość naszych do-

wodzeń, wróćmy do tytułu artykułu
i zapamiętajmy, że nasza walka z

żydami winna byc godziwa, i prze”

strzegać pewnych granic, których

przekroczenie sprawia, że cios, skie

rowany w piers wroga, godzi w na-

czą własną i naidotkliwiej ucela,     

A

4

   



4

Przejazd uczonych
Grodno.

GRODNO (Paij. W. dniach 213
września Grodno gościć będzie za-
służonych ną po!u naukowym przed-
stawicieli szeregu państw Europy i
innych kontynentów, biorących u-
dział w międzynarodowym zjeździe

Tyfus Druszny pod Grodnem.
Z Grodna donoszą, iż w kilku: Czarnej Wsi choruje 36 osób, z cze-

gminach zanotowano wypadki za-
słabnięcią na epidemię tyfusu brzu-
sznego. W całyni powiecie, a zwła-
szcza w okolicach miejscowości

Wieiki proces
GRODNO (Pat). W! sądzie Okrę-

gowym w Grodnie rozpoczął się
wielk; proces komunistyczny. Na
lawie oska żonych zasiadło 12 osób
żydów przeważnie z Grodna oraz ze

Dobry stan
Przeprowadzona ocena tegorocz”

mych zbiorów inu ustala, iż zbiory
inu w pow. brasławskim, postaw-
skim. dziśnieńsk:m, święciańskim i
vszmiańskim nie są gorsze, niż były
w r: ub. Najlepiej zbiory przedsta”
wiają się w pow. brasławskim, a naj-

Z KRAJU.
zagranicznych przez

„geogralėw, jaki w „roku bieżącym

odbywa się w Polsce. Goście zwie-

dzą zabytki histeryczne Grodna, jak

również w oko!'icy ważniejsze i cie-

kawsze tereny nod względem geolo-

gicznym.

! go 2 osoby zmasły. Do miejscowości

zagrożonych epidemją wyjechała ko-

'umna przeciwtylusowa,

komunistyczny.
| Skidla, Andury i Białegostoku. Wy-

wrotową działalność oskarżonych

władze ujawniły w roku ub. podczas

organizowania przez nich „Między

narodowego dnia młodzieży”.

urodzaju Inu.
gorzej w pow. oszmiańskim. Tego-

roczne zbiory lnu są lepsze niż z lat

1930/31. Wed'ug prowizorycznych

obliczeń zbiory tegoroczne zezwolą

na wywiezienie zegranicę około 150

tys. klg. Inu. |

 
i
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Požar tartaku w Woropajewie. i
Z Postaw donoszą, iż w dniu 28

b. m. wieczorem w tajemniczych

okolicznościach spalił się tartak w

Woropajewie, należący do Guta i

Szurmana. 'Pastwą płomieni padły

większe partje drzewa i budulca

craz narzędzia pracy i inwentarz.
O pożarze powiadomiono właści-

Pożar w lesie woropajew-

skim.

POSTAWY. (W lesie, należącym

do maj. Woropajewo, powstał po”

żar przyziemny który zniszczył

młody las brzozowy na przestrzeni, warku Niemierz, gm.

około 10 ha. Straty wynoszą 2.000

zł. Pożar powstał od ogniska roz-

 

tcieli, którzy, bawiąc w Wilnie, o ni-.

|czem nie wiedzieli.

Straty sięgają zgórą 50 tys. zło-

tych. Powiadom'one władze śledcze

wdrożyły energiczne dochodzenie,

gdyż zachodzi podejrzenie, iż tartak

został podpalony
t

Napad na szosie eszmiańskiej

WILNO - TROKI. Jakiel Broni-,

sław ze wsi Micrkieliszki, gm. kuce-
| wickiej, zameldował w policji, iż na

szosie oszmiańsk:ej, w pobliżu fol-
rudomińskiej,

'4-ch nieznanych osobników pobito

|зево brata Stanisława Jakiela, za-

 
palonego przez pastuchów ze wsi bierając mu 10 zi. w gotówce. Stało

Ziemce, gm. worcpajewskiej.

Pożary w pow. Postawskim.

POSTAWY. W. domu Głuchow-

skiego Aleksand'z ze wsi Wołkoła-

ta wskutek wadliwej budowy komi-

na wybuchł pożar, który zniszczył

następnie 3 domv mieszkalne, 2 obo-

ry i spichrz. Ogólne straty

10.000 zł.

RRO]o NO ESA

| się to w chwili, gdy bracia Jakielo-

wie pędzili bydło, należące do han-

dlarza Giszera Josela, zam. w Wil-

juie. Zachodzi podejrzenie, że na”

| pastnikami są robotnicy, zatrudnieni

,przy naprawie szosy.

| - -

| Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

 

 

| nie WIKS. przy ui. Werkowskiej od-

DZIENNIK WILEŃSKI

SP ORT
Międzynarodowe regaty wioślarskie,

Już jutro na Wilji rozpoczną się!
dwudniowe międzyklubowe regaty
wioślarskie. Di regat zgłosili się
prócz wilnian, csady z Grodna, któ-,
re jutro staną na starcie pierwszych
przedbiegów. Ogółem zgłoszonych |

osad jest mało Najwięcej zgłosił

WKS, a potem WKS. Grodno, AZS,
i PKS. Zaznaczyć trzeba, że w dal-
czym ciągu Wil. 1. W. nie zgłosiło
ani jednej osady regatowej.

Zawody pływackie.
Codziennie w basenie 3 Bat. Sap.

odbywają się prowadzone przez

Ośrodek W. F. zawody pływackie

pod hasłem „szukamy  olimpijczy*

ka”,
W/ zawodach bierze spory udział

zawodników, Na uwagę zasługują

wyniki Stankiewicza z Ogniska na
400 mtr. — 6.41 i czas Gampera
(niestowarzyszory) na 100 mtr. —

1 min. 29 sek.
Zawody odbywają się codziennie.

Zapisy przyjmowane są na miejscu.

Walczymy o wejście do Ligi.
W. najbliższą niedzielę na stadjo-

będzie się interesujący mecz pił-
karski o wejśc.: do Ligi między
WKS. Śmigły, ą WKS, Grodno.

Mecz rozpocznie się o godz. 16

min. 30. Drużyna WKS. wystąpi w
swoim najlepszym składzie, a będzie
to przecież pierwszy mecz po przy”
,eździe z Łotwy.

Tenisiści Grodna w Wilnie.
Jutro przyjadą do Wilna tenisiści

Grodna, którzy reprezentować będą

barwy sportowe klubu grodzieńskie-

g0 „Cresovia“.
Grodnianie jutro i w niedzielę

grać będą z tenisistami Klubu Praw*.

ników. Prawników reprezentować

będą pp.: Dowborowa, Florczakowa,|

Zaborowski, Wenk i Bukowski.
Mecz odbędzie się oczywiście na

pięknych kortach Klubu Prawników

pizy ul. Dąbrowskiego.
Zawody zapowiadają się intere-

sująco, gdyż grodnianie reprezentują

średnią (klasę 'tenisu polskiego, a

przypomnieć warto, że w swoim

czasie A. Z. S$. wileński odniósł sro-

motną porażkę w Grodnie.

Trzeba przypuszczać, że zawody
ugromadzą sporo miłośników biate-

fo sportu. ‹

 

Policja propaguje P. O. S.
Na Pióromoncie przez dłuższy

okres czasu trwał kurs policyjny.
'Kursanci przerabiali POS. Ogółem
<w kursie brało udział 400 zawodni-
ków, Kurs prowadził z ramienia
Ośrodka W, F. piut. Sadowski, a z
ramienia policji kom. Gliński i asp.
Bauman.

Kurs przed kilku dniami został
zakończony.

Zjazd prasy sportowej ma się odbyć
w Wilnie.

Na konierencii zwołanej w cza-
sie bytności w Wilnie prezesa dzien-
nikarzy sportowych red. Wacława
Sikorskiego, omawiana była między
innemi sprawa zwołania do Wilna
zjazdu prasy sportowej.

Walne zebranie dziennikarzy
sportowych, chociaż ma się odbyć
statutowo dopi-ro w roku 1935, to
jednak trzeba Już teraz zacząć
myśleć o koniecznych przygotowa-
dnach, W, dane; chwili dużo zależy
oczywiście od wileńskich władz
sportowych, które powinne przyjść
„ pomocą dzie::ikarzom przy orga*
nizowaniu zjazdu.
W każdym bądź razie prezes

Sikorski zapewnił, że postara się
dołożyć starań, Ly zjazd wyznaczyć
do Wilna, które zyskałoby przez to
propagandowo.

Przed meczem Polską — Niemcy.
Reprezentacje piłkarska Niemiec

przyjeżdża do. Warszawy w dniu 8
września o godz 20 wiecz. Kierow-
nikiem ekspedycji będzie p. Linne-
mann.

Mecz ten zśromadzi prawdopo-
dobnie rekordową w stolicy liczbę
publiczności. Dotychczasowe  zgło-
szenia na bilety wstępu przekracza”
ją już 12.000. Między innemi nie-

o 2.500 miejsc na zawody dla pu”
bliczności niemieckiej,

Z całej Polski przyjadą do War-

W Lidze i o wejście do Ligi.

W] najbliższą niedzielę odbędą
Się nast. spotkania ligowe: w War-
sazwie na boisku Polonji o godz. 16
derby stolicy, Pcionja — Legja. W.
Łodzi Warszawianka — ŁKS. W
Krakowie — Ru*h, oraz Podgórze—

Pogoń, W Poznaniu Warta — Gar-
barnia.

Ostatni mecz, Cracovia—Strzelec,
nie dojdzie do skutku z powodu wy-
cofania się Strzeica z Ligi.

O wejście do Ligi odbędzie się
sześć spotkań, W Warszawie, praw-

dopodobnie w sobotę, Gwiazdka
spotka się z ŁTSG. Pozatem, w nie-
dzielę walczą: Gryf — Legja Poznań
w: Toruniu, Unja — Śląsk w Sosnow*
cu, Czarni — Vi! p. p. Leg. we Lwo-
wie, PKS. Łuck — Rewera w Łucku,
Śmigły — WIKS. Grodno w Wilnie.

Przed meczem z Grecją. *

W piątek, sobotę i niedzielę na
kortach Legji rozegrany zostanie
ostatni już w tym roku mecz elimi-
nacyjny o puhar Davisa. Przeciwnir
kami naszymi sa Grecy: Stalios, Ni-
colaides i Zachos. Mecz ten ma dla
nas niesłychanie ważne znaczenie.
Jeżeli go wygramy, to w przyszłym

roku spotkamy stę w ćwierć finałach
z najsilniejszemi państwamj teniso-
wymi, Tak wię: czekają nas ewen-
tualnie, stosownie do wyniku loso-
wania mecze z Francją, Australją,
Czechosłowacją,  Italią, Holandją,

Niemcami, wzś.ędnie z Jugosławią.
Mecz z Gre:ją będzie specjalnie

ciekawy ze wzgiędu na doskonałą

tormę Tłoczyńskiego i Hebdy. A
trzeba dodać, że jest to już ostatnia
okazja oglądania tych braci przed
uch wyjazdem «agranicę na-dłuższe
'ournee.
W dotychczascwych meczach o

jpuhar Davisa zawsze najmniejsze

mieckie biura podróży zwróciłysiej zainteresowanie budziła gra pod-
wójna. Było to zrozumiałe, gdyż nie

mogliśmy znalezc kombinacji dosta- 
4 —5 tys. osób, ze Lwowa—2.000,|
z Łodzi — około 1.500.

gdzie odbędzie się mecz,
prace mad powiększeniem

liczba miejsc na stadjonie przekro-
czy 25.000.

i

|

tecznie mocnej, która mogłaby zwy-

szawy na mećz pociągi popularne.| ciężać a jednocześnie porywać tem-

Ze Śląska zapowiedziano przyjazd peramentem i zgraniem widownię.
Nareszcie doczekaliśmy się pary

Tarłowskiego ; kratka, która swą
Na stadjonie wojska polskiego, grą podczas mistrzostw międzyna-

trwają' rodowych zelektryzowała widownię.
liczby Spodziewamy się, że debiut Tarłow-

miejsc stojących do 18.000. Ogólna skiego i Bratka przerwie złą passę
doubla polskiego

 

 

Siedlce wycotują się definitywnie
z Ligi.

Zarząd klubu sportow o 22
Strzelec w Siedlcach na ostatniem
swem posiedzeniu post.nowił defi-
nitywnie wycołać się z dalszych
rozgrywek o mistrzostwo Ligi. Za-
rząd w swoich motywach podkreśla,
że krzywdząca decyzja odebrania
Strzelcowi dwóch punktów, zdoby”
tych ciężkim wysiłkiem drużyny, nie
dotknęłą osób, które zawiniły, lecz
ambitną młodą drużynę która nie
była w stanie znieść ciężkiego ciosu
i psychicznie zupełnie się załamała.

Tajemnicza sprawa Kusocińskiego.
Prezes Wlarszawianki, płk. Goebel

informuje mas, że postanowienie
Warszawianki cc do zawieszenia
Kusocińskiego otrzymało wczoraj,
we środę, dalszy bieg. Klub przesłał
mianowicie do zarządu PZLA, mo-
tywy zawieszenia.

W. motywach których w całości
podać nie możemy, położono głów-
ny nacisk na niezdyscyplinowanie
Kusocińskiego, !ekcewaženie obo-
wiązków sportowych i t. d.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda, Waluty:

Belgja 124,15—124.46—123,84. Berlin 207—

208——206. Holandja 358,15—359,05—357,25.

Kopenhaga 117,30—117,90—116,70. Londyn
':6,23—26,36—26,10. Kabel 5,21—5,24—5,18.

Oslo 132—132,60—151.40, Paryż 34,88—34,97

—34,19. Praga 21,96—22,01—21,91. Stok-

solm 135,50 — 136,20 — 134,80. Szwajcarja

172,69—173,12—172,23. Włochy 45,41—45,53

—45,29. — Tendencja niejednolita,

Akcje: Bank Polski 87,50. Cukier 22,25

—22. Lilpop 9,90. Starachowice 11,25. — |

Papiery ргосеп:оме: Budowlana 44,25

—44,60. Konwersyjna 64,85—64,90. Kolejo-

wa 59,  Dolarowa 70—69,75—70—70.25—
70,50—70. Dolarówka: 53—53,75. Stabiliza-
cyjna 69,75—70,38—10—70,50—70,75 (2 o-

statnie drobne). Listy ziemskie 52,25
GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA

I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 30 sierpnia 34 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcy,ne: Żyto 1 standart

16,10. Żyto II standart 14,66. Mąka pszen-
na gat. I C — 3,25—31. Mąka pszenna gat.
Il E — 27,25. Mąka żytnia 55 proc. — 25.
Mąka żytnia 65 proc. 20,50—21. Sitko-
wa 16,50.

Ceny orjentacyjne: Żyto I slandart 16

—16,25. Żyto II standart 14,60—15. Psze-
mica jednolita 18,75—19. Pszenica zbierana
18—18,50. Jęczmień na kaszę zbierany 15
—15,50. Owies 14,50—15. Mąka pszenna

gat, I E — 29,30. Mąka pszenna gat. П С
23,50—24. Mąka pszenna gat. III A —
21,50—22. Mąka pszenna gat. III B —
13,50—14. Mąka żytnia razowa 16,50—17. |

Otręby żytnie 10,50—10,75. Otręby pszen- |
ne miałkie 11,25—11.50. Siano 4,50—5,50. |

 

 
Słoma 3,50—4. Siemię Iniane basis aus

loco wagon rtacja zaladow. 42,50. — Og6l-

ny obrót 500 tonn

==r————————

Dziś wspaniała premjera Mumor, radość życla i przepiękna muzyka w świetnej, przebojowej K O M E D J 1

Świat Słuch sr e I MU MONCI»
=ki który Iuen BDP m.orkO ora

Alės Bing Crosby (w Ameryce są one cbeenie prrėdiniotem podziwu) dokazuje cudów, rzeczy

detychczas na ekranie niewidzianych. Nad program: Wesoła 2-aktowa KOMEDJA oraz najnowszy dzw. „Fox“.

im. Stefana Na wszystkie seanse od 25 gr.
Ryszard Dix | ucso-

film namiętnoś-
blenie rozkosznej ko-

cl ludzkich 992DoBvvuCv= blecośsi ANNA HAR-
DiNG w rol. gł. Ten fijm—to życie, płynące wartką falą Tenfllm te seree ludzkie, pulsujące żywą krwią,

to miłość gorejąca w duszy każdego człowieka.

Nad program: Najnowszy tygodnik „Paramountu“.

DZIŚ. Wielki

Ceny od 25 gr. — Dziś rewelacyjny program na ekranie | na scenie

IELIOŚ|
BABY „Dziewczątko“.

medic czarów, Sriece
TEATR medja wszystkich czasów, świetna

Wroli głównej ANNY ORNDRA.
reż. Karola Lamacza.

KINO = REGJA E Na scenie: „NOC W HAREMIE" operetca wschodnia w 1 akcie pióra Edwarda D Mer-

lisa. 2) J. Grzybowska3) Adam Daal piosenkarz (l-szy występ solowy. 4) Zaloty Wiejskie

wodewił w 1 akcie z teńcami Śpiewsmi Orszy-Bojerskiego. 5) Modelka komedja w 1 akcie.
Zespół muz. 1. Bo. kuma.

 
 

 

 

w Wilnie lub posiadłość
па peryferjach z grun-
tem w granicach od 20
do 30 tys. zł. gotówką.
Oferty kierować do Ad-
ministracji „Dz. WiL* —
pod „Z*. Pośrednictwo
wykluczone. 2102—3

B

Kursy Maturalne
Żeromskiego

UL. MICKIEWICZA 19.
System półroczay.—Nieramożnym zniżki—

Zapisy ed 9—13 i 16—18 codziennie. — Zajęcia
rozpoczną się 1 września. ze

|. penoje|
Mieszkania:

3 1 4 pokoje z kuchnią
do wynajęcia Filarecka
25 (Zarzecze). 1083—1

Konieczny spokój

Potrzebne

МЕСа
8 pokoi w rejonie Mie-
kiewicza, Wileńskiej, Ja-
glelloAskiej. Oferty na-
desłać do Czerwonego
Krzyża Tatarska 5.

1087

Na paczekaniu.

— Proszę pana czy
można wierzyć pańskie-
mu ogłoszeniu, że szyje
pan ubrania na poczeka-
niu?

— leż _ natvralnie,
weźmiemy pznu miarę,
a petem pójdzie pan do
demu i będzie czekał,
aż ubranie będzie go"

 

 

Duży pokój
do wynajęcia z całkowi-
tem utrzymaniem dla 2
csób. Węsławscy. Nie-
miecka 3 m. 9. 7

3 POKOJOWE
MIESZKANIE

odremontowane ze
wszystkiemi _wygodami
do wynajęcia, Krakow-
ska 51. 1068

E oeEinam
Zamówienie

Kelner przylmuje za:
mówienia dwóch gošel:
— Proszęo bef:ztyk—

zamewia pierwszy gość,
a drugi dodaje:

— Dla mnie smaczny
befsztyk,

— Raz befsztyki Raz
smaczny befsztyki—rzu-

NAUKA i
 

Polecamy nauczycielkę,
posiadającą wieloletnią
praktykę, najnowsze me-
tody nauczania i język

| polski. Może do dzieci
w wieku przedszkola i
szkolnym. _ Chętnie na
wyjaz Bliższe  infor-
macje w Administracji
„Dziennika pa
go".

Г.а|
Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
ws zgłoszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zatru-
dnienia, chociażby eza-
sowego w Wilnie | na

po

  

Bobry aparat. — Ależ szanownej pa:| t
г raig ы

Т"'П‘“" К'"“' ти["шпi W Milne | Kupno Do sklepu z aparata-| nl nic zgoła nie brakuje. za Sa = "> mSy. Bobos.

1 ROŽNE | LOKALE Sprzedaż| |m! redjovymi preyeho- Fm:O"me ZOGRIEARAA | Zgłoszenia przyjmuje
я = 3 5 zi klient, niezadowolo- i Rdministracja „Dzienni-

|OPOKTEKEARENOS —-
AEK WAROCERZ *

п led, byte 2 p
prowadzi nastepujące kursy WIECZOTOWES SŁUŻĄCA z dobremi POSZUKUJE SIĘ | DO SPRZEDANIA: EG Kanas % A т Boa panie dokta- ° ° ka Wileńskiego”.

POWÓZ > cz przecież mój PO KÓJ SŁONECZNY

1) Drogowe świadectwami, poszukuje LOKALU mienić. język. Miii

2) Mel ь posady. Nieświeska b. solidn. rob. uprząż|"— Co się panu w tym| 7 [Й « osobnem weściem, mo-

) Meljoracyjne, Nr. 5 m. 4. 2| dla Biura Pośrednictwa angiel. na 1 konia i 520-| арагае!е nie podoba? —| — Tak, Jezyk, rzeczy- że być z używalnością| Inteligentna panienka

8) Miernicze, — Pracy. Oferty wraz z  ICWa pėlwyjazdowa na zapytuje szrzedawca. wiście... Najwięcej trze-| 6 pokojowe z wygodami, kuchól, do wynajęcia. ul. | poszukuje posady do

4) Radjotechniczne, Й planem i ceną proszę 2 Коше, Ogląd. i inform. | — qo, że w nim sły-|3 mu spokoju łazienką | ogródkiem do| Wilkomierska 3 m. 11,| chorych jako pielęgniar-

5) Korespondencyjne budowlane I skiadać do Zarządu Ob- Wileńska 18 m, 11. chać wszystkie stacj = wynajęcia. Moniuszki 5| Vis-a-vis kośc. św. Rafa:| ka, ekspedjentki, wy-

drogowe o poziomie średnim wodowego Funduszu 1094—2| europejskie... | Seas|(r6a Witoldowei). Oglą-| . Tamże mieszkanie dla|€ owawczyni do młodi

> Bezrobocia w Wilnie — TNA — Co? Ależ to jest Ijo as dać od g 4—6 Dowle- uczni, — może być z| szych dzieci. Posiada re:

5) Samochodowe (amatorskie I za- pzy ul. Portowej 28, SKLEP SPOŻYWCZY| zajęta. dzieć :lę! Montwilłowska| całodzieanem  utrzyma-| ferencje | świadectwa -

mene) z warsztatami. i ta tei 12-06. 1098—2 = maa 2 do- = me 14 m. 1. 2104| niem. : #- :;::1:%!':: m" c

je| ZY arnię, L аг- + rym punkcie, lowie- R yć ale gdy- pok. « huchaą < €le- NOTESY Sia. Е

mi ropa A połączone zzajęcia nię lub jadłodajnię. Po- ti i | i | dzieć się: Antokol, ul|by je można było sły:| ktrycznością, o Gdaóh 3, 5, 61 7 POKOJOWE POKÓJ nistraeji dla Zofji Janow-

P y' . rozumieć się: Wileńska siąjlį n EUZATKIĘ Borowa 14, od 13 do 15|<hać pojedyńczo, a nie || ogródkiem. Konarskie- MIESZKANIA skiej.

Informacji udziela kancelarja Od| i6 m. 4. ug | Gódiis6 1099—-2|wszystkie razem. 0 40. # ! nmeblowany, do wyuaję-

lodz. 17 do 19 (oprócz świąt I sobot). Ang sięBiaro е ; 2 1084—3 mł pkais wyda: : cia Portowa 19 m.11. caEE

ь * , lo wynajęcia, iar-

dres: Wilno, ul. Holendernia 12. 2! TERogi Karin, Niemiecka 35. | Sianasanas | 000000!!sm:mamas I 2 1068° RT7777

 
 

MIGNON G. EBERHART / a gS 59)

Biała Papuga.
(P.zekłać autoryzowany z angielskiego). |

‚ Wysłuchała nowiny nie zdradziwszy się ze swemi uczuciami naj-
iżejszem drgnieniem twarzy. Patrząc na nią, trudno było przypuścić, żeby
należała do spisku z mężem. Albo więc wogóle nie spiskowali, albo była
lepszą aktorką od męża. Może jej kocie oczy trochę pociemniały. Poza
tem twarz zachowała swą stałą przyjacielską, miłą gładkość. Jedynie
ciemne podkowy pod oczami i lekka bladość wskazywały na niedospa-
nie i zdenerwowanie.

Kiedy Lorn wyjaśnił lakoniecznie stanowisko policji, wzruszyła tyl-
ko ksztaiinemi ramionami i pieszcząc papugę szeroką, lecz bardzo bia- |
łą ręką, rzekia: : į

‚ ‚— №, свуба detektywi z Paryża coś zrobią, Tutejsza policja, — i
Niedopowiedziala. — W takim razie państwo tu jeszcze może zabawią ;
kilka dni. Oby Bóg dał, żebyśmy je przeżyli w bezpieczeństwie i spokoju! |

[Wydawała się szczera. Przywtórzyłem jej z całego serca.
Swoją drogą wolałem, że to zależało nie od niej, lecz od Boga. |

Myślałem o niej jako o podejrzanej osobie, nie mając na to ani cienia
dowodu.

Stałem koło biurka. Otwarta księga gości pociągnęła mój wzrok. |
Greia rozmawiała z Sue serdecznie i szczerze, kładąc nacisk na jej

pobyt u nich i na ich przyjaźń dla niej i jej zmarłej matki. Francis i Lorn
stali obok z obojętnemi twarzami, przysłuchując się rozmowie kobiet |
niejako z konieczności. į

Ja tymczasem przyglądaiem się z zainteresowaniem podpisowi Fran- |

Wydawca,ALEKSANDER ZWIERZYŃSK. —

  

 

cisa w księdze gości, starając się porównać go w myśli z inicjałami, wple-
cionemi w maszynowy podpis w liście do Sue. Prawda, że Francis poznał
Lorna. Prawda, że — co było ważniejsze — Lorn poznał Francisa. Jednak
zgodnie z zasadą Lorna, pewności nigdy nie mogło być za dużo. Inicjałów
z listu nie pamiętałem z całą dokładnością. Postanowiłem poprosić Sue,
żeby mi go jeszcze pokazała.

Ale w karcie, na której wpisał się Francis. Tally,
szczególnego, lecz nie mającego związku z jego podpisem.

Widniały na niej trzy nazwiska: moje, Dawidą Lorna i jego. Karta
wyglądała tak samo jak, kiedym ją oglądał w dzień przyjazdu Lorna, o-
czywiście z wyjątkiem podpisu Francisa.

Tak samo, a jednocześnie jakby nie tak samo.
Przez chwilę walczyłem z ulotną pamięcią i nagle niepewność roz-

jaśniła się tak zupełnie, że ogarnęło mnie zdziwienie z powodu własnej
niespostrzegawczości.

Że też nie zauważyłem tego odrazu w dzień przyjazdu Lorna!
: Rzecz byla sama w sobie blaha i wlašnie w tej blahošci zastanawia-
jąca.

Przecież, podpisując się na tej karcie, widziałem na niej kleks.
Pamuztałem to doskonale.
Pamiętam z wszelką pewnością,
A jednak teraz tego kleksa nie było. Nie było też śladów, wska-

zauważył coś

KOZEBWOZTGWZEWEEWESDI a BRC iAŠČi SITISTAO RZY a KL TIT AWREEDWO DÓW
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bitkę robota była partacka. Policja poznałaby się momentalnie. Ja, nie

policjant i nie amator detektyw, rozróżniłem fałszerstwo bez żadnego

trudu,
Ale odnosiło się ono tylko do mego nazwiska. Podpisy Lorna i

Francisa były prawdziwe.
Co to mogło znaczyć?

Wyjaśnienie było proste. Zaszło coś, co spodowało konieczność ur

sunięcia eplamionej karty, w czasie między przyjazdem moim i Lorna. I

nie musiaio to być nic błahego w rodzaju wyłania atramentu czy roz"

darcia karty, bo w takim razie Lovschiem poprosiłby mnie, żebym się |

jeszcze raz podpisał. Nie, sam fakt trudnego i starannego podrobienia

podpisu wskazywał na jakieś bardzo podejrzane pobudki, wskazywał na

Lovschiema. No, nie napewno, ale najprędzej na niego. Była to pierwsza

rzeczowa poszlaka przeciwko niemu, na jaką natrafiłem.

Karia została wydarta w taki sposób, że nie zostało po niej żad-

nego śladu. Ponieważ zaś księga była dopiero zaczęta, usunięcie drur

giej połowy arkusza nie mogło zostać zauważone, ;ako że był czysty, a

tylko luka w datach zdradziłaby machinację.

 
 

zujących na to, że go wytarto, Papie1 był gładki i lśniący, Mój podpis '
także nie wyglądał na podrobiony.

Za memi plecami nie przestawano rozmawiać. Ale nie słuchałem.
Korzystając z ogólnej nieuwagi, pochyliłem się nad kartą. Światło pada-
jące z okna, ułatwiło mi zadanie.

Zrozumiałem. )
: Moj podpis nie byt sialszowany, lecz przekalkowany na papierze ja-

kiemś ostrem narzędziem, a następnie obrysowany atramentem, Na do-
s    

Nagle spostrzegłem, że za bardzo się zagapiłem na intrygującą

kartkę. Rozmowa za memi plecami jeszcze trwała, ale podniósłszy oczy,

zobaczyłem. utlkiwiony we mnie wzrok Lorna. Udając obojętność ; chcąc
podkreślić, że poprostu pozwoliłem sobie na próżną ciekawość, rzekłem:

— А więc pan pochodzi z południa, panie Tally?!...
Czy Lovschiem dał się oszukać temi słowami, czy nie, nie mogłem

się przekonać, zobaczyłem, że pochyla się nad biurkiem.

Lorn i Francis przeszli do bawialni. Sue, wymawiając się potrzebą

zdjęcia płaszcza, podążyła za mną. Przystąpiłem do niej dopiero w ko-

rytarzu, gdzie już nas nikt nie mógł zobaczyć,

5 (d. c. n.)

 

 

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.
›

        
  


