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REDAKCJA 1 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 do 20-ej,

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

W rocznicę śmierel

za"
$. P. :

liynierowej Ма Arupkonej
w dniu 5 sierpnla b. r. o godzinie 10 rano w kościele Najświętszego

Serca Jezusowego zostanie odprawione nebożeństwo żałobne
O czem zawiadzmiają krewnych I przyjaelół

Mąż, Sisstra I dzieci.

 

 

ROCZNE KASY _PIELĘGASRANIA |.„NICHOWINIA ЕЙ
::‹:дг-ш e:oł i pakitę > kie p zedszkolach I żłob-

 — są następujace przedmioty: ANAT6©MJA | FIZJOLOŚ
HIGJENA ! BAKTERJOLOGJA, PATOLOGJA OGOLNA, HIGJENA DZIECKA, OPIE:
KA SPOŁECZNA NAD DZIECKIEM, BYETETYKA DZIECKA, CHOROBY DZIECII PPELĘGNOWANIE DZIECKA CHOREGO, PSYCHOLOGJA | WYCHOWANIE. GRY
I ZABAWY W kursach biorą udział profesorowie naszej wszechnicy I lskarze

specjaliści w <herebach dziecięcych
Zapisy są przyjmowane w lokalu ROCZNYCH KARSOW HANDLOWYCH przy ulicy

Miekiewicza 22—5. od godziny 5—7 wiecz. codziennie oprócz świąt.
Telefen 1602.
 

codziennie.

Tragiczny wypadek
na wyścigach.

LIZBONA. 'Pat). W. czasie wy-
ścigów samochedowych wydarzył
Się tu tragiczny wypadek. 2 auta,
„iorące udział w wyścigach, zderzy-
ty się tak silnie, że jedno*ż nich zo”
„tato odrzucone na trybunę z pu-
"licznością. Skutki tego wypadku
Dyły tragiczne. 3 osoby zostały za-

joite, 12 ciężko rannych,

Burza nad Danją.
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iš ;
dniach przeciągneła nad Danją gwał-
towna burza, polączona z ulewnym
deszczem. Wi niektórych miejsco-

, wościach spadło 68 milimetrów wo-
Sy: _ Wiele parowców przybyło do.
portów ze znaczuym opóźnieniem,
Donoszą również o zatonięciu szere-|
"gu mniejszych statków. |

!

Wielki strajk
WASZYNGTON. (Pat). Sytuacja

- ctrajkowa w przemyśle tkackim w

  

 

  

 

  

  
  

   

KOPENHAGA, (Pat). Wostatnich|

4 Września 1934 r.

Сепа_потего 20;gr.

   

 

 

Q6ŻOSZENIA:

druk

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

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

za wiersz milim. przed tekstem i

u mogą być przez Administrację

 

w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem po 25 gr. Ogłoszenia

Termiriy
dowolnie zmientane.

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
 

 

DO SZKOŁY
na łosiowej pedeszwie

 Wszystkie rodzaje

w nowych tanich: fartuszkach szkolnych (od 1 zł. antofelkach
(od 1 zł) kołnierzykach ak na

kach przędzowych (od 0,60 gr.).

w Składnicy Franciszka Frliczki
przepisowych fartuszków ! kołnii

Zajścia w Indjach.
: MADRAS. (Pat), Nadeszła

wiądomość o szeregu zajsć między
ludnością hinduską a muzułmańską.
W, samym Madzasie w czasie bójki
jeden muzułmanin został zabity, zaś
10 rannych. Raniono również 3 hin-
<iusów. Silne oddziały policji zapo”
kiegły dalszym walkom, przywraca”.
jąc chwilowo spokój. |

Donoszą również z Agara, iż w.
niedzielę wieczór nastąpiły podobne '

w Scaach =
WASZYNGTON. (Pat). Strajk w

przemyśle włókienniczym objął oko-

  

   

Ez ж

ednoczonych.

tu walki między muzułmanami a hindu-'
sami, które zaczeły się jak zwykle
od indywidualnej kłótni między hin-
dusami a muzulmanami, Sprowadzo-
no oddziały wojsltowe celem opano-
wania sytuacji, Policja i wojsko pa-
trolują okolice, W-wyniku dotychcza
sowych bójek kilkanaście osób miej-
scowej ludności odniosto rany. W.
Ghazibad w wyniku
osób zostało ciężko rannych.

  

*zyli, że do fabryk, które nie przy*
stąpiły do strajku wysłane będą sil-
ne patrole strajkujących celem
skłonienia robotników do porzuce-
nia pracy.

Ze swej strony właściciele fabryk
cświadczają, że przy fabrykach stać
będzie z bronią straż i że prace w
fabrykach będą prowadzone przy
pomocy niezorganizowanych robotni
ków.

nych (od 0,70 gr. ń -
nabytych A ns

zamieszek 15;

 

   
   

   
Wlino, Zamkowa 9
erzyków szkolnych.

Prince niewątpliwie
zamordowany.

PARYŻ. (Pat) Jeden z trzech le*
karzy, którzy przeprowadzali sekcję
zwłok radcy Prince'a, oświadczył
przedstawicielowi „Journal“, že sa-
mobójstwo radcy wważa za wyklu-
czone. Pomiędzy 3 lekarzami, którzy
przeprowadzali sekcję istnieje

wprawdzie rozbieżność co do szcze”
gółów, ale nie wpływa to w niczem
'a samą zasadriczą kwestję. Wszy-
scy trzej lekarze zgodnie twierdzą,
ze Prince zosta! zamordowany.

Otwarcie kongresu
filozoficznego.

PRAGA. (Pat). Wczoraj otwarty
iu został 8 międzynarodowy  kon*
śres filozoficzny. Przybyło ok. 600
delegatów z przeszło 20 _ państw,
sn. in. liczna - delegacja polska z
prof, Tatarkiewiczem na czele. Pra
ce kongresu potrwają do 7 bm. Po-
acy wygłoszą 9 referatów.

  

 
(T TIT II

Echa zamordowania Dollfussa.
„TY As AAA ÓW

ków praskich zaruicorosa wywiad —

rem, który przebywa w majątku
swego przyjaciela.

MW) wywiadzie tym stwierdza in-
żynier Winkler, iż nie uciekał z Aur
strji w związku z wypadkami 25 lip",
ca, lecz jeszcze w przeddzień. wyje”;
shał normalnie z Austrji do Czech

Winkler twiecdzi, że zamach 25;
4pca nie był akcją zorganizowaną z|

| iui socjalistami,

T TT LSS; 2- zbawi św.Rap Z =ża mim.

i byłym wicekanclerzem inż. Winikle- zamachem pozostawał on Dw ścić
słych stosunkach z narodowymi so-
cjalistami. Po rekonst-ukcji gabine-
tu w Austrji 11 'spca min. Fey zde-
cydowany był na przedsięwzięcie
akcji razem z przeciwnikami ustro-
gu, w: szczególności zaś z narodowy-

celem obalenia ga-
pimetu a przedewszystkiem Dollfus-
sa. Jeszcze w ostatnich dniach przed
zamiachem min. Fey za pośredni-

góry, lecz wyskokiem jednej Śrupy| -twem wybitnych przywódców He-
narodowo - socjalistycznej, która| ną odowymi socjalistami,  -« 

 

 
Stanach Zjednoczonych budzi naj- lo miljona robotników. Postulaty=|a| g 22 в wyższe oe całego spo”| surajkujących sa następujące:

| ieczeūstwą Stanów. Akcja strajko- 1) Ustanowieni godzi iDALSZE WYNIKI PRÓBY ROZKŁADANIA ( SKŁADANIA | wa rozwija się doniskės Przewod- sakas 15 dniOE
SAMOLOTÓW. poa> komitetu strajkujących ro*| pzy jednakowym wynagrodzeniu.

' kotników przemysłu tkackiego Gor= |: i В :WARSZAWA. (Pat). Aeroklub czącej następnych samolotów bio- man oświadczył, iż slapi ow a ы
a eni wyniki próby roz- ących udział w międzynarodowych zorganizowania odżywiania. robotni:| ulegną saaa nių o, 0
adania i składania skrzydeł doty” * «awodach lotniczych. | ków w czasie trwania strajku. W 3) Zaniechanie przešiadowania

Nr. konkursowy _ lotnik typ samolotu kraj zdobyte punkty| 'y" celu Gorman zwrócił się o po"| zorganizowanych robotników25 Kreuger KI—36 Niemcy 27 moc do wszystkich związków zawo* 4) Cofnięcie- zwiększenia liczby
26 Morzik 3 i 27 „lowych, które na zezwanie odpo-|wausztatėw tkackich bez jednoczes-
2 S BA—39 Włochy 19 pPE a mne nego podniesienia płacy.

anzin & na rzecz komitetu strajkuj - я с 51 Zacek ир йЕ 18 3е Asas a Srauaoegjo su Al nan prigeksė aokozni
52 Ambruz I 35 Na ręce komitetu strajkowego| przy rokowaniach. \
54 Anderle RWD—9 5 36 napływają setki depesz od różnych| 6) Ustanowienie sądu rozjemczego
61 Dudziński PZL—26 Polska 34 organizacyj, zachęcając do wytrwa*| w Pawtucket (sckode island).
62 Gedgowd > 5 = nia i zapewniając o swej pomocy. | Przywódcy robotników oświad-
63 Grzeszczyk ” ” DST MIA ITS TNA ZTZOŃLAOTONTIESTOUSS AZZEDO
64 Balcer 5 = 34

@ — iedakienis || . 33 LITWINOW I MANUILSKIJ71 Bajan RWD—9 * 36 ż
72 Buczyński 5 z 36 PARYŻ. (Pa:). „Matin* zwraca burżuazyjnych Europy zachodniej,
73 Floryanowicz 5 В 36 uwagę na informacje z Moskwy o Dziennik podkreśla, że ta roz-
74 Karpiński ” „ +36 różnicach wpoglądach:napolitykę bieżność wyjaśnia, dlaczego 3-cia

3 am= » ® ЁЁ ) 2'3‘2"3“1;3;‘‚1‘4 S ae! miiędzynarodówka w dalszym ciągu
: " R PTEAWOUMIOZACYM SEZ ATO"| występuje przeciwko tym rządom, z

83 Macpherson Puss Moth (anglik startujący dówki Manuilskim, który przeciw” którymi współpracuje rząd rosyjski.|

: w barwach polskich) 28 ny jest polityce zbliżenia do państw|

WARSZAWA. (Pat), Wczoraj samoloty włoskie BA-39 pod sterem S |
przedpołudniem odbywała się dal- Tessore i Sanzin'a. Samoloty te|Pggsiedzenie Pożar w pałacu
sza próba rozkładania i składania zdobyły kolejno 19 i 18 pumktów. Ki Narodowegoskrzydeł samolotów biorących u- Wreszcie poddano próbie dwie AZ > *| PEKIN. (Pat). Z niewyjaśnionych
dział w międzynarodowym turnieju :wionetki polskie RW/D-9 pod ste- W, Sejmie dnia 1 września £. LŽ dotąd przyczyn w pałacu cesarza |

„otniczym. Próbom poddano 4 sa- 1em Karpińskiego i Płonczyńskiego, | odbyło się posiedzenieparłamentar” | Mandżurji w Czanczun powstał po-|

noloty niemieckie typu Kl-36 pilo- które osiągnęły po 36 punktów, sa- nego Klubu Narodowego przybar”| żar. Straż ogniowa wspomagana

lowane przez lotników Eberhardta, molot zaś anglika Macphersona ty-, ćzo licznym udziale posłów i senato:| przez wojsko i licznych ochotników,|

Steina, Kreugera i Morzika, Uzy- pu Puss Moth zdobył za tę próbę 28 :ów. Po referacie prof. Rybarskiego, ARA suS |

skały one kolejno punkty: 27, 28, 27, punktów. i Klub przeprowadził obszerną dysku-
sję o wewnętrznem położeniu poli-|21. Następnie poddano próbie dwa

PRÓBNY START.

jaknajbliższej odległości od tej
bramki. Samolot musi przejść przez
bramikę, nie zawadzając o nią. Start

WARSZAWA, (Pat). W. ponie-
działek o godz. 16-ej na lotnisku
mokotowskiem rozpoczęły się próby
startu dla samolotów biorących u-
dział w międzynarodowych zawo
dach lotniczych. Próba ta polega

łości cd bramki jest punktowany.
Wyniki dzisiejszej próby przedsta-

na wystartowaniu w lk erunku na wiają się:

bramkę  8-metrowej wysokości w

lotnik na samolocie kraj ilość zdobytych pkt
Brindlingar Messerschmidt Nlemcy 118
Osterkamp * Ši 122
Junck ь » 121
Hirth Fiseler я 136
Вауег я й 134
Hubrlch ы 5 138
Pasewald ь e 135
Eberhardt Klemm » 120
Stein “ , 127
Kreuger s 3 106
Morzik = s 132
Anderle RWD—9 Czechosłowacja 127
Gedgowd PZL—26 Polska 122
Grzeszczyk w > 138
Balcer е = 137
Wlodarkiewicz = 2 134
Floryanowicz KWD—9 е 121
Karpiński “ 2 135
Skrzypiński ь : я 129
Macpherson Puss Moth anglik startujący w

barwach polskiego
aeroklubu Rzplitej 91

Colombo Breda Włochy 116

Pozatem startowało w dniu dzi*, wania 2*krotnego, wobec czego te 8
siejszym w tej próbie jeszcze 8 sa- samolotów, ponieważ startowały je-
molotów konkursowych. Ponieważ den raz, będą mogły w dniu dzisiej
próba przewiduje możliwość starto- szym startować po raz drugi.

BEI ATS AST AE ONCE TL 47 LT kiai OPRAC LI POETCOŚ OWAD

Rekiama jest dźwignią handlu.

z odległości poniżej 200 m w odłeg-

 
| tycznem, poczem zajął się ostatnie-
! mi wydarzeniami na terenie polityki
' zagranicznej. Zgłoszone w tej spra-
wie wnioski zostaną sformułowane
przez Komitet polityczny Stronni-
ctwa Narodowego,

Wicemin, K Pieracki
na nowem stanowisku.:
Podsekretarz stanu w Minister-

stwie W. R. i O. P. Kazimierz Pie-
racki, który w tych dniachopuszcza|
swoje stanowisko, stanąć ma na cze*

le Państwowego Wydawnictwa Ksią
zek Szkolnych, którego siedziba
przeniesiona będzie ze Lwową do
Warszawy.

Na czele tej instytucji stał do-
tychczas kurator Okręgu Szkolnego.
Poznańskiego, dr. Joachim Namyst.

Nowy wiceminister
oświaty.

P. Prezydent R. P. mianował z
dniem 1:9 na miejsce p. Kazimierza
Pierackiego podsekretarzem stanu
w ministerstwie WRiOP Konstante
go Chylińskiego, prof. uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie.

Ujęcje bandytów.
KRAKÓW. (Pat). Organa policji:

państwowej w Tamowie dokonały
aresztowań kilku groźnych bandy-,
tów, z których jeden nazwiskiem
Nowak był ostatnio postrachem: po-
wiatu dąbrowskiego. W. chwili aresz
towania Nowak rzucił się z bagne-
tem na posterunkowego, który w
vb-onie własnej zranił bandytę. Ban
dyci, widząc nadchodzącą pomoc,
rzucili się do ucieczki, Za uciekają
cymi policja dała kilka sirzałów,

   
 

nie wyczekałą rozwoju wypadków.

 

cesarza Pu-Ji.
Pożar pałacu cesarza Mandżurji

wywołał w Japonji duże wrażenie.
Dzienniki wyrażają przypuszczenie,
że ogień został podłożony i domaga"
ją się wszczęcia energicznego śledz-

twa.

imwehry przeprowadzał rozmowy z
W końcu inż. Winkler podkreśla,

że nie sądzi, by w Austrji mógł za-
Fanować pokój w obecnych warun-
kach i zaznacza, że restauracja
Habsburgów posiada bardzo poważ*
ny charakter, i że znaczna część
iudności wważa restaurację za mniej-
sze zło od zag ażającego niebezpie-
czeństwa ze strony narodowych 507
<jalistów.

 

Powódź w Małopolsce i na Sląsku.
KRAKÓW. (Pat). W powiecie

nowosądeckim i nowotarskim  nie-

bezpieczeństwo powodziminęło. W

godzinach nocnych na terenie tych

powiatów ustał deszcz i wody za”

częły opa
Nowym Sączem срай do stanu 270

em. w porównaniu do 308 cm, z dnia

wczorajszego. Opada również Duna-,

jec.

się na poziomie 298 cm. |

Z powodu podmycia mostu ob-

azdowego pod Hubą komunikacja

Nowy Targ — Krościenko jest chwi-

:'owo przerwana. W powiecie myśle”

nickim Raba wezbrała do 3 m. po”|

nad poziom normalny, jednakże wy”|

lew nie nastąpił. Jeżeli deszczu w,

górach nie będzie spodziewany jest

spadek wody.
KRAKÓW. (Pat), Woda na Sole,

w Żywcu podniosła się do 3,34 m. to

+est 80 cm. ponas: normę. W Oświę*|

cimiu na Sole stan wynosi plus 120

um. Na Małej Wiśle mw Jawiszowi-

cach przybyło wody o 385 cm. po”,

nad stan normałny. W! miejscach ni-,

żej położonych wody wystąpiły z

kŁrzegów. Na Wiśle w Smolnicach|

plus 4 m. to jest 268 cm. ponad stan

mormalny. Włloda podnosi się. Na

Skawie w Zatorze stan plus 284 to

który jeden zranił Nowaka w plecy.
Za resztą bandy wszczęto pościg. W
niedzielę ujęto Wiatra i Berezkę,
przy których znaleziono rewolwery
1: znaczne zapasy naboi,

 

iest 210 cm, ponad normalny. Woda
podnosi sięi w niektórych miej-
scaich zalała tercny niżej położone.
№ Wadowicach ewakuowano  lud-
mość z 'zagrożcnych- miejsc na

dać. Potok Kamienica pod przedmieściach. Na Rabie plus 460 ecowościach  Jąnkowice,
cm. czyli 330 ponad normę.

KATOWICE. IPat). Z Bielska
donoszą, że w dniu 2 bm. wieczorem

wezbrała rzeczka Jaśniczanka na
terenie gminy Międzyrzecze Dolne i
zalała łąki i pola. W Skoczowie po”
ziom wody na Wiśle podniósł się
o 1 m. ponad stan normalny, rzeka
jednak dotychczas z brzegów nie
wystąpiła.  Zarządzono pogotowie
drużyn ratowniczych w zagrożonych
miejscach. Rzeczka Iłownica pod
Zabrzeżem wystąpiła «z brzegów i
zalała łąki, a w Bronowie zalała
parę domów, jedriak poważne nie-
tezpieczeństwo ludziom nie zagra”
wa. Dziś rano woda w Wiśle przy-
brała podnosząc się o 4 m. 20 cm.
wonad normalny i grozi wylewem. W
miejscowości Ligota wezbrała rzecz
ka Mfiynka, zalewając drogę powia-
ową, komunikacja jednak nie zo-
stała przerwana  Istnieje obawa
zerwania mostu przez. wezbrane
wody Iłownicy ra. drodze powiato-
wej Zabrzeg — Ligota. Na miejsce
zagrożonych terenów powodzią wy*
jechali przedstawiciele władz.

KRAKÓW. (Pat), Woda na Du-
najcu w Żabnie podniosła się-o 330
«cm. ponad stan normalny. Koło Tu-
chowa woda zalała tor kolejowy,
jednak komunikacja jest utrzymana.

Woda na rzekach opada, aczkolwiek
deszcze nie przestały padać. Stra-
ty nieznaczne, niebezpieczeństwa
niema.
W pow. chrzanowskim w miej-

Gorzów,
| Bobrek, Mętków. Oklesna i Pod-
ięże woda na Wiśle w niektórych
rsiejscach wystąpiła z brzegów i za”

Pod Nowym Sączem utrzymujez powodu bezusiannych deszczów| ała przybrzeże. Kilka domów mur
tiano ewakuować. W Pustyni woda
wynosi 480 cm. ponad stan normal-
ny i przybiera 10 cm. na godzinę. W.
samym Chrzanowie rzeczka Chechło
zalała przybrzeżne łąki,

WI Żywcu na Sole o godz. 17-ej
bylo 318 cm. czyli 63 cm. ponad stan
aormalny, Na Rabie woda nieznacz*
_uie opada. Dunajec w pow. dąbrow-

‚ «kim koło Karska miał o godz. 17-ej
1281 cm, ponad stan normalny. Przy
oaprawie wału przerwanego przez
ustatnią powódz pracuje około 500

j robotników. Ludność cywilna u-
|szczelnia przeciekające śluzy na
Dunajcu pod Konarami. Dunajec

przybiera 12 cm na godzinę.
Komunikacja między Nowym Są-

«<zem) a Krynica przerwana wskutek
zalania drogi, wobec czego  utrzy*
muje się komunikację między temi
niejscowościami przez Grybów,
lecz jeszcze dziś zostanie przywró”

 

 

zona, jak również komunikacja
między  Krościenkiem a Nowym
Targiem.

W] Płaszczach w pow. nowotwor*
skim utonęła w wezbranych wo*
dach Dunajca pewna niewiasta,

zt —



 

:
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la wiele niepraośi.
Ostatnie dni przynoszą nam wie-

e takich wiadomości, ktore nas mu”

szą poważnie zaniepokoić, Łiodzieje

mienia panstwowego czy prywaine”

go jak rownież i ztodzieje Czci ludz

kiej grasują swcbodnie. Dowiaduje”

niy się, że kilku urzędników Urzędu

skarbowego w Warszawie popeiniio

aadużycia na sumę ŻUU tysięcy zio-

tych. Nadużycia popeiniane byty już

od czterech lai. W Sądzie Apeiacyj”

aym w Warszaw.e zapadi wyrok na

dwóch urzędniiiow asy Chorych,

którzy skradli pieniądze na sumę o”

soto 400 tysięcy zł.  Piowadzi się

również proces w Warszawie o na”

Gużycia w 18 puiku piechoty także

ua sumę bardzo poważną. W Byd-

goszczy wykryto nadużycia naraża”

jące miasto na kaikumuijoiwiowe stra”

ay. W, Toruniu wpływowyobywatel

radny miasta z kiubu sanacyjnego 0“

kaz.. się zwyczajnym tatszerzem i

także popełni nadużycia sięgające

setek tysięcy. >prawa żyrardowska

„nowu wykazała, jak nawet pisze

jedno z sanacyjnych pism, uhonoro”

wani godnościami spodecznemi dzia”

iacze mie wahali się w celu oso”

bistej korzyści materjalnej knuć kon

szachty ze znauym aierzystą mię-

dzynarodowym wbrew interesom

państwa na jego szkodę, na szkodę

„iaszej gospodarki krajowej,

"© Słowem wychodzą na światło

dzienne rzeczy, które dowodzą, że

często ludzie „wpływow: postępu”

jąjak zwyczajni złodzieje i rzezi”

i Musimy rozpocząć walkę

ze złodziejami i szachrajami, bo

przecież taki stan dłużej trwać ше

może, Ee:

Ale żeby zło zwalczyć, io prze”

dewszystkiem trzeba rozpocząć wal

kę z tem co się pizyczynia do tego,

że złodziejstwa i szachrajstwa tak

strasznie się rozpowszechniają.

To zło leży p:zedewszystkiem w

braku kontroli nad groszem publicz

nym. Wiemy, że skrępowano Sejm,

ktu..gó zadaniem jest kontrola wy”

datków państwowych. Brak tej kon-

troli odbija się na życiu gospodar”

czem państwa, a sprawozdania Naj-

wyższej lzby Kontroli Państwa

stwierdzają, że w gospodarce pań”

stwowej bardzo wiele jest niedoma-

gań, właśnie z powodu braku nale-

żytej kontroli, Brak tej kontroli w

Sejmie, brak jej także i na dole. 8
ležy w systemie

‚ О demoralizacji

[dniami tak pisad:

  

stała symbioza (współżycie) życia

$w podarc”ago z państwem. Niema
„uz$ranicz*ia, niemą granicy. Na”

sze kartele, jak np. konwencja wę*
glowa, są właściwie kartelami przy”

„nusowemi, Rząd decyduje o kontyn-

gentach kopalń. Rząd decyduje ©
kontyngentach eksportowych, Rząd
udziela ciągle 1udywidualnych ulg,
zniż. <, odroczeń kredytów, subwen-

у) 1 * @& Wreszcie ciała publiczne,
„ojskowošė, Ikoleje etc. są glowny-

mi odbiorcami przemysłu. Cały sze-

.eg przemysłów zyje właściwie głów

nie z dostaw. W tej dziedzin.ć tra-

gdycyjnie tkkwi możliwość nadużyć. A

dodajmy do tego nasz system » edy-
towy i przecież cała wielka dziedzi-
na kredytów publicznych, to są kre-
cyty ulgowe, tańsze, a więc są przy”

wilejem, są wyjątkiem.
Ileż innych źródeł degeneracji

izwyrodnienia) życia przemysłowe-
gol Nadzory sądowe! Nadużywanie

nadzorów dlą oszukiwania wierzycie
ii Rabunkowa sospodarka nadzoru.

Dawanie komisarek ludziom, którzy
o danem przedsiebiorstwie nie mają
wyobrażenia, A „sanowanie“ ban-
krutów! Tomy o każdem z tych za-
gadnień możnaby napisać.
A wreszcie Gstatnie wielkie źró-

dło demoralizacji: gestja (zawiady-
wanie) majątkiem państwowym!
Majątek państwa wynosi podobno 15
miljardów zł. Co on wnosi do bud-
żetu? W najlepszym razie kilkadzie
tiąt miljonów. Nie można twierdzić,
że tam, gdzie są straty, przy płace-
niu podatków (kapitał prywatny), to
est kryminał, a tem, gdzie są straty
przy niepłaceniu podatków (kapitał
państwowy) — to jest kryzys. Albo
w obu wypadkach jest kryzys, albo
w obu — kryminsł.

Do tych słusznych wywodów na-
ieży dodać jeszcze i inne. Czyż to
nie :emoralizujóć że na wszystkie
stanowiska przyj:nuje się tylko lu-
dzi „swoich”, że koncesje, roboty

państwowe czy samorządowe mogą
otrzymywać ludzie, znani nie z fa-
chowości ale z pewną marką poli-
iyczną? A że to się dzieje, to mówił

c tem nie opozycjonista, ale płk.
Prystor/piętnował protekcje i szanta
żystów. Prócz tych złodziei mienia

państwowego i prywatnego grasują
złodzieje czci ludzkiej i godności
-mdzkiej.

Zło—o którem mowa — ma swe
źródła 'w tej podwójnej moralności
obecnie stosowanej. Siódme przyka-
zanie „nie kradniq” nie może być sto
sowane tylko do tych złodziei, któ-
rych na lcradzieży przyłapano, ale na
jeży je stosować w całości, a więci|

 

& рг
Przed otwarciem sezonu

politycznego.

Jesień już га pasem. Otwarcie

Ł zw. sezonu politycznego nastąpi la

Ga dzień.
Co przynosi ten sezon?

Pisze o tem „ktobo*nik*
Kierownictwo obozu rządzącego mani-

iestowaio swój „kur. na lewo'; mowa p.

Kozłowskiego napsuia dużo krwi różnym

+zlagonom na prowizcji, redaktcrom „Cza-

su“ i redaktorom „Siowa“; skandal žyrar-

cowski dai oblity pokarm kamipanji anty-

sonserwatywnej wewnątrz B.B.W.R.; wpra-

wdzie p. Jastrzębski usiłuje w miarę się wy

nagrodzić prawicy „sanacyjnej' jej rozcza-

zowania polityczne własnym, klorymś tam

z kolei, projektem „reformy” „bezpieczeń

społecznych; wprawdzie sam p. premjer

Kozłowski wywołał zachwyt kót „ciężkie-,
go”

 
przemysłu zapowiedzią „upanstwowie-

taterje „Kurjera Forannego* otworzyły aj

gień huraganowy n» pozycję Nieświeża i!

wiłła, p. Minkowskiego i p. Wiślickiego; w

wielu salonach dojisewają gorycz i znie-

chęcenie.

Idealizm na karawanie,
Niewątpliwie wiele kłopotu przy

niesie sanacji w aowym sezonie po”

litycznym jej młodzież, gdyż w takim

n. p. Legjonie Młodych znalazła się

grupka ludzi, która myślała na serjo,

iż jej zadaniem jest przebudowanie

Polski według „młodo-legjonowych”

ideałów, zbliżonych zresztą mocno

do rosyjskiego komunizmu.

Ci to idealiści spostrzegli teraz,

że Legjon ma zupełnie inne, nieide-,

„lne cele. Stąd więc tragedje, rozdar|

cie dusz i inne historyczne historje,

W ostatnim rumerze „Państwa
Pracy” czytamy bardzo pouczający
wierszyk p. Kiersnowskiego. Począ-
tek jest w stylu t: zeciego internacjo-

rału, a trochę w stylu „moralnej” sa-

cacjh
Precz z martwoty szarugą,

Dosyć grandy, skandali

W mordy będzie się walić

Precz ze wszystkiem. Ze wszystkiem!

Tysiąc było przemówień

Tysiąc haseł i druków,

Tysiąc butów przebiegło

Po chodnikach i bruku.

Cóż jednak steło się polem z ty-
amatorami od walenia w mordę?
Jednak dalej —

Niektórzy się pctem spotkali  
PARYŻ. (Pa:) Hawas podaje, że

korespondent rzymski w Atenach w
korespondencji swej pisze, iż poj
twierdza się tu oficjalnie, że Włochy
zgadzają się na przyjęcie Sowietów

ао Ligi Narodów i na przyznanie im
stałego miejsca w Lidze Narodów.
Stanowisko Włoch w tej sprawie)
jest lojalne, popierali oni zawsze!
odział Rosji w negocjacjach europej-

GDYNIA. (Pat). Dziś rano przy”,
była do Gdyni eskadra sowieckiej|
floty wojennej, ziożoną z okrętu
„njowego uńiarat i kontstorpedow-
ców Kalinin i Wołodarskij, pod do-
wództwem admirała Galiera, d-cy
tloty sowiecdkiei na morzu bałtyc-
kiem.

Eskadrę sowiecką powitała w
odległości 2 mi! na północo-wschód
od cypla helskiego eskadra polska
złożona z okrętow R. P. Wicher i

Burza oraz holownika „Lech* z 0-
iicerami łącznikowymi i pilotami,
Fo wymianie powitainych strzałów,
eskadra sowiecka weszła do portu
tandlowego. Przy dworcu morskim
przyjęły eskadrę holowniki polskie
Ursus, Bizun i Tur, poczem okręty
RP Wicher i Burza weszły do portu
wojennego na swoje miejsce postoju.
Na dworcu morskim Galier został
powitany przez kompanję honorową
marynariki wojennej z orkiestrą, któ
a odegrała hymr. sowiecki, Admi-
rała Gallera powitali przedstawi”
ciele władz w osobach wicekomi-
sarza Gdyni inż. Szaniawskiego,
d-cy obrony wyłtrzeża komandora
Frankowskiego, komendanta placu
: d-cami plutonu żandarmerji mor-
skiej oraz miejscowej policji pań-

upuścił okręt i udał się w t-wie
charge d'affaires ambasady sowiec-
kiej w Warszawie Podolskiego,
ettache wojskowego ambasady gen.
Semionowa i jego zastępcy płk. Ba-
rabanowa z wizytą do d-cy floty
Lontradmirałą Unruga. Po złożeniu
wizyty d-cy floty adm, Galler zło-
żył wizytę komisarzowi rządowemu
Sokołowi. Następnie d-ca floty so-

  

stwowej. O godz 11,30 adm. Galler|

asy: |
Jak w bardzo banalnej historji

W sądowej sali.

Zaprzepaścił się... „idealizm”,

#а złotych tysiąc i więcej,

Za posadę, rulon pieniędzy,

Jedność i zaufanie — '

Na nic.
ldą znów po ulicy, !

Na dloniach nios4 lichtarze, I

Uczciwe i dranie. i

Amen, !

„„Idealizm па ksrawanie, )

Uczciwi i dranie w jednym szeregu.
Cóż to jednak za „uczciwi”, sko”

10 idą razem z draniami?
Rzeczywiście „ideališci“ z kara-

wanu, SHS

r

Dobrane towarzystwo
Na brak doboru towarzystwa w

wym.
Nietylko w samem BB mamy

wujemy w samorządzie, organiza”

cjach społecznych i zawodowych,
wreszcie także i w prasie,

Tu przedewszystkiem wodzi rej
naród: wybrany.

Niedawno „Kurjer Poznański” po

dał spis żydów pracujących w dzien: |

nikach sanacyjnych stolicy — „Ga”

zecie Polskiej" i ,Kurjerze Polskim”

Wprawdzie w zespole pierwszej

4 tych redakcyj
był też wymieniony p. Szrajt Stanisławski

Czesław. Obecnie brat jego, mieszkający w

Poznaniu, oświadczz w „Dzienniku Pozn.”,

że „wiadomości o żydowskiem pochodzeniu

',ego) rodziców są wyssane zpalca,

Jeżeli się nawet skreśli nazwisko p. Cze

sława Szrajt Stanisiuwskiego, pozostaje w

sedakcji „Gazety Poiskiej“ jeszcze liczny i

piękny zespół żydów, a mianowicie: pp.Ad-

lerowa, Jadwiga, Krukowski Stefan, Liński

Henryk (Lichtenstein),  Lasscta

zesa Światowej Organizacji Syjonistycznej.

Zespół żydowski „Kurjera Pelskiego'—

przypominamy — jest jeszcze liczniejszy:

pp. Atłas Adolf Barbanel, Baumagart vel

Mirek, Chorowiczewa Anna, Fiszmanówna

Jewa, Gierszczyński Hersz, Gurfinkel Leon,

Jakubowicz Kazimierz, Klein Konstanty,

Korngold Szymon, Melodysta St,  Pierni-

karz Stanisław, Reihman Józef, Sztrach-

cman Wilhelm i Toeplitz Jerzy.

Dobrane towarzystwo.

 

Cłanawuralca Młach wohec. Sówietów. aa

skich. Rząd faszystowski pierwszy
w roku 1923 uznał rząd bolszewicki.

Zgoda na wejscie Sowietów do
Ligi Narodów wydaje się oznaką, iż
Włochy porzuciły swój projekt re-
formy Ligi Narodów, którą to kwe-
stję uważał Rzym jeszcze w zeszłym
roku za jedną z zasadniczych pod-
staw polityki zagranicznej,

Rewizyta floty sowieckiej.
Murat, gdzie przyjął rewizyty d-cy
iioty polskiej kontradmirała Unruga
i komisarza rządu miasta Gdyni So-
ioła, który rewizytował adm. Gal-
iera w asyście zastępcy inž. Sza-
aiawskiego i sekretarza osobistego.
O godz. 15-ej nastąpiła wymiana
wizyt między messami okrętów pol-
ukich i sowieckich.

Pancernik Marat jest największą
jednostką floty sowieckiej na Bał-
tykku. Ma on 181 m, długości, 9 m.
zanurzenia, 23.009 tonn wyporności.
Artylerja Marata składa się z 12
cział.

GDYNIA. (Pat). Wczoraj o go-
dzinie 19.30 w kasynie podoficer”
skiemi floty podejmowano wiecze-
12а 150 podoficzrów marynarki so-
wieckiej.

GDYNIA. (Pat). Wczoraj o go-
dzinie 18-ej w kinie marynarki wo-
jennej odbyło się przedstawienie
Jraz podwieczorck dlą 200 maryna-
szy. sowieckich,

Popierajcie Polską
Macrlerr Szkolną.

Przed kilku dniami donosiliśmy,
że członek kluru BBWR, sen. Do-
biecki, zamieszany w aferę żyrar”
dowską, został osądzony przez sąd
partyjny BB, lecz wyrok z niezrozu-
miałych powodów nie został ogło-
szony.

Obecnie prasa sanacyjna komu-
nikuje, że sąd w składzie sen. Leona
Janta * Połczyńskiego, jako przewod
niczącego, oraz sen. Waleiego Ro-
mana 1 posła proł. Ignacego Czumy wieckiej powrócił na pokład okrętu

  

do tych co złodziei chronią, złodzie-
jom ułatwiają lub też sami grosz pu-,
bliczny wydają na cele nie mające,
nic wspólnego z ich przeznacze” |
niem. į

Usunąć zło musimy, ale nietylko przez tępienie złodziei samych, ale
iakże ; tych przyczyn, tych źródeł
które złodziei mnożą,

jalko członków -— łany na wnio
sek sen. Artura Dobieckiego dla roz-
poznania całokształtu działalności je
io w związku z zawartym układem
< dnia 3-go sierpnia 1934 roku w|
sprawie żyrardowskiej orzekł:

„Uznać postępowanie pana Artu-
ra Dobieckiego objęte badaniem są-
du za wysoce niewłaściwe jako se-

' cze prawdy'* w sprawie głośnych już

'jka się w prasie trancuskiej rozpęta”

'
į *
;:Мо ministerstwa spraw zagranicz-

DZIENNIK MIĘERSKI 

| Nieporozumienia
Półurzędowa „Gazeta Poiska' za”

biera gios w artykule p. t. „Sojusznir

w: całym świecie zarzutów części pra
sy francuskiej pod adresem polityki
polskiej. „Gazeta Polska“ stwierdza,

& zabiera głos, ponieważ „dalsze

irwanie naganki przeciwnolskiej, ja-

lą — mogłoby stawać się, niestety,
szkodłiwe dla sprawy tak ważnej i
doniosłej dla obu narodow — jaką
jest sojusz między nimi”. Możnaby
lu zaznaczyć, iż już dawno należało”

vy zabrać głos i wyraźnie 1 jasno zde
mentować czynione zarzuty. Nie za”
wadziloby również, aby kierowni-

nych — tak jak to się dzieje wszę-
«zie na świecie, nawet w krajach,  

sanacji narzekaćniemożna Zarówno „ządzonych przez dyktatorów —nie |

mia“(7) związków zawodowych: ale mimo to pod względem ideowym jak i raso- zaniedbywało informowania społe”|wa żyrardowska,
!
| czeństwa własnego przynajmniej o
głównych linjach polityk: zagranicz” |

Dzikowa, na „zdobycze socjalne” ks. Radzi- istną wieżę babel. To samo obser- nej. Wówiczas może uniknęioby się

j wielu nieporozumień a także nie |
waszikodziłoby się zapewne sprawie;

| w... 2 > . я
| „tak ważnej i doniosłej”, jaką jest
sojusz francusko - polski.

„Gazeta Polska“ w zaprzeczeniu
swemi pisze między innemż: i

Kampanja przeciwpolska, prowadzona

obecnie na łamach wielu pism francuskich
; oparta jest na trzech podstawach: na fał-

szu, na nieznajomości rzeczy i na niezrozu-

! mieniu istoty stosunkówpolsko irancuskich.

Fałsz — to owe, raz drukowane —

wiadomości o „tajnych amowach* polsko-

niemieckich, o „spisku”*, mającym nacelu |

wojnę, napaść, zabór. Fałszem jest to
wszystko, co imputuje, mniej lub więcej

bezczelnie Polsce zależność od jakichkol-'
wiek czynników obcych, czy ież związanie

*akiemiś ukrytemi układami, czy rokowa-'

niami. !
Faiszami o Polsce karmi obecnie prasa

Wacław įrancuska opinję własnego Krajubardzo:

(Lewinsohn), Otmar (Berson) Jan oraz So- często. Nieznajomością rzeczy — jeszcze|

kołow Florjan, syn Nahuma Sokołowa, Pre- częściej. Czyż nie jest rozbrajającą „nie-

| znajomością rzeczy” kiedy „Temps*”, po kil-

polsko-žtancaskle,
hu tygodniach ataków wielu dzienników

paryskich na sojuszniczą Polskę — przypi-

suje początki obecnej dysharmonji wystą-

pieniom prasy polskiej, która zachowała w

caiości jakuajdalej posuniętą  powściągli-

wość? Czy nie jest ruzpacziiwą nieznajomo-

tcią rzeczy pisanie o miljonavl (a nawet

miijardachi) tranków pomocy Francji danej

izekomo Polsce, podczas gdy piawdą jest,

że od roku 1930, Ł j od czasu kryzysu

Yrancja dawała, i io z kas rządowych, „po-

moc': Austrji, Węgrom, Czechos*ewacji, Ju

gosiawji i Niemcom — ale nie dawała jej

Polsce (która zresztą wcale o to nie zabie-

gaia). Czy nie jest śrnieszną niczpajomością

izeczy twierdzenie, puwtarzane nawet przez

poważny „Iemps* — jakoby polsko - 50-

wiecki pakt o nieagresji zawarty był pod

«uspicjami Francji, podczas gdy sprawa

miaia się wprost przeciwnie? Czy nie jest

1ieznajomością rzeczy twierdzenie, że spra-

to „wałka z kapitałem

zagranicznym*, albo „walka z kapitałem

irancuskim'* — podczas, śdy jest to popro-

stu wałka z nadużyciami?., Nieznajomość

spraw, o których się pisze, brak próby zro-

;umienia polskiego stanowiska i polskich

racji, wówczas $dy ma się zamiar krytyko-

wać polską politykę — to, niestety, zjawi-
sko pokutujące w prasie francuskiej od-

dawna i zaiste — zadługo.

I stąd bodaj: z nieznajomości i niezro-

zumienia przez wielu publicystów irancu-

skich spraw zarówno Polski, „ak i wogóle

gpraw wschodniej Esropy, — roćzi się naj-

głębiej i najdotkliwiej rażące uas niezro-

zumienie istoty stosunków polsko - fran-

cuskich.

Nam się wydaje, że wina jest nie-
tylko po stronie trancuskiej

Do obowiązków ministerstwa
spraw zagranicznych i jego placó-
wek należy wyrównywanie niepo-
iozumień i wyjaśnianie rzeczy, kto-
re mogłyby być niezrozumiane przez
sojuszników. Tc samo jest obowiąz*
kiem prasy, popierającej politykę
sządową. A czy wszystko jest pod
tym względem w porządku?

 

ODJA
Tylko 18 zł. 50 gr.

Zapisy: LIGA *ORSKA I KOLONJ

Pod znakiem wyp

Moskwa, w sierpniu.
Prasa sowiecka przepełnioną jest

wiadomościami i artykułamj poświę-
conemi dwom zdarzeniom: zjazdowi
sowieckich literatów, co jest zdarze-
niem przejściowem, które niebawem
zejdzie ze szpalt dzienników i zda-
rzeniom na Dalekim Wschodzie, któ
e nie tak rycuło znikną z pism nie-

 
] tylko sowieckich, ale wogóle świato” ,
wych. Doniesienia z Dalekiego
Wichodu traktują o wypadkach w
Mandżurji, natomiast przepowiednie
odnośnie  konsekwencyj stanowią
reść aktualnego materjału pism so-|
wieckich stosunkowo rzadko,

__ Materjał prasowy przedewszyst-
kiem zajmują intormacje, które mają
na celu ujawnienie agresywnych ce-
lów Japonji-we wschodniej części
kantynentu azjatyckiego. _ Prasa

| szczeg ółowo referuje 0 przygotowa-
niach wojennych Japonji, v technicz-

, tem wyposażeniu armji japońskiej, o
| szolowaniu japońskich sił w Man-
dżurji, tworzeniu japońskich garni-
zonów wojskowych w mandżurskich
miastach itp. Nie każdy wie,że japoń
skie dowództwo wojskowe kładło w
ostatnich dwóch latach specjalny na-
cisk na aklimatyzację swych oddzia-
łów, aby przyzwyczaiły się do szorst
kiego klimatu mandżurskiego i sybe-
yjskiego. Dlatego japońskie jed-
nostkich wojskowe w  Mandżurcji
częściej się zmieniały a rekrutowały
się wyłącznie z ludzi najłatwiej przy
zwyczajających się do innego klima-
tu. Odbywały się również ćwiczenia
japońskiej floty qrowietrznej w zimie
w lotach na dalekie odległości, Man-
dżurję pokryto siecią lotnisk,których 

STS KIKOSVEKS RE RERSASCZZOEA OŚRC AÓRKETREORAI

Wyrok na sen|Dobieckiego.
członika Bezpartyjnego Bloku Współ
pracy z Rządem, oraz świadomego
swych obowiązków i odpowiedzial-
aości pobec państwa obywatela".

Wi związku z powyższym wyro-
siem senator Artur Dobiecki prze-
słał pismo o zrzeczeniu się mandatu,
senatorskiego oraz list, w którym|
prosi o skreślenie go z listy człon*
sów BBWR.

Do powyższego dodamy, że sen.
Dobiecki wyjechał zagranicę, po o-
'rzymaniu paszpo”tu.

Podobno sen. Dobiecki zanie-
"nógł ostatnio poważnie i wyjechał...
ma Luracje, mając zamiar jednocześ*
nie odwiedzić przebywającą zagrani-
cą chorą żonę.

Do sprawy tei powrócimy w cza*
sie najbliższym. ; natora Rzeczypospolitej Polskiej.

 

TANI POCIĄG NAD MORZE
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adków В

można używać tyiko jako bazy. wo*
jenne, bowiem, nandlowe znaczenie
tych lotnisk jest minimalne, >

Prasa sowiecka wskazuje na po-
wagę japońskich przygotowań wojen
dych i stwierdza że wzmocnienie
specjalnej sowieckiej armji na Dale-
kim Wschodzie w takich warunkach
iest koniecznością.

Moskiewska ,Prawda' pisze, że
'apońskie ministerstwo wojny i mi-

,tisterstwo marynarki wojennej do-
, maga się, aby nowy budżet japoński
obejmował przeszło miljard yen aa
zbrojenia wojenne. Od czasu wypad-

| :ów mandżurski:k, Japonja żyje pod
znakiem wojennego budżetu, Obec-
nie niema na świecie państwa, któ*

 

delegatki 24 miast Pomorzaw Wilnie,
Pieigrzymka Stow. Pań
św. Wincentego 4 Рашо.

W sobotę wieczorem przybyła do

Wilna pielgrzymka, skiaiająca się
z 300 osób Stoworzyszenia Pań św.
Wincentego a Paulo z Pomorza.
Biorą w: niej udział deiegatki 24
miast pomorskich, które przybyły
tu, aby złożyć hołd Matce Boskiej

Ustrobramskiej i zapoznać się z
„kcją miłosierdzia, rozwijaną przez

uaiejscowe Stowarzyszenie Pań św.
Wincentego a Paulo.

Miłych gości powitał w Ostrej
Bramie J. £. ks. Arcybiskup'Metro-
polita Jabtrzykowski w stoczeniu
duchowieństwa, przemawiając ser”

decznie i udzietając błogostawień"

stwa arcypasterskiego.

W. niedzielę od rana, po Mszy

św., panie zwieazały miasto, wie*
czorem zaś udaiy się ne akademję
okolicznościową, zorganizowaną

przez Radę Ce:iralną miejscowych
stowarzyszeń dia blizszego poznania
się i zestawienia wyników swej pra”
cy. Akademją odbyła się w sali
śniadeckich U. 5. В. Заа byla za-
pełniona niemai po brzegi, gdyż w

akademji, oprócz delegatek, wzięły
również udział członkinie  miejsco*
wych konterencyj oraz przedstawi-
cielki i przedstawiciele różnych or-
ganizacyj katolickich z Wilna, pro-
wadzących  dzeałalmość charyta-

vywną.
W  atmcesierze serdeczności i

braterstwa rozpoczęła się akademja.

Łapoczątkowano ją hymnem do Naj:
świętszej Panny Marji, wykonanym
bardzo pięknie przez chor „Echo“
pod kierownictwem prof. Wiadysta-
wa Kalinowskiego. Później ten sam
chór odśpiewał , Kyrie" ze Mszy
sw, i „Pieśń Majową”.

Przed rozpoczęciem obrad, zwy-
czajem, przyjętym przez wszystkie
stowarzyszenia sw. Wincentego a
Faulo, odmówiono krótką modlitwę.

Wstępne przemówienie wygłosił ks.
superjor Jan Rzymełka, zapraszając
pa przewodniczącą p  prezeskę
Łołję Kościałkowską oraz na człon*
ków prezydjum: lis, prałata Wysiń-
flkiego, p. prezycentową Boltową i
p: dr. Zapałowską. с

Nastąpiły przemówienia powital-
ue. W imieniu Rady Centralnej kon-
ferencyj wileńskich powitała  piel-
śrzymkę p. prezeską Z, Kościał-
kowska, poczem przemawiali dele-
gaci i delegatki ianych organizacyj
katolickich. W końcu powitała mi-
żych gości p. prezeska Janina
burhardtowa w umieniu Narodowej
Organizacji Kobiet.

Ks. superjor Rzymełka w  dłuż-
szym reieracie przedstawił zebra-
wym pracę miejscowych konferen-
cyj, zaznaczając jednoczesnie, że
irudniej u nas zdobywać środki na
ckcję charytatywzą, niż w innych
dzielnicach kraju, ponieważ  społe-
szeństwo wileńskie jest b, biedne, reby miało tak wielkie wydatki w0-

jenne jak Japonja. Jeżeli doliczymy
do tych wydatkow subwencje udzie-
lane przemystow: wojennemu, wydat
ii na przysposokienie wojskowe mło
dzieży i t. d, to będziemy mieli do
<zymienia z cyfrą wprost olbrzymią,
Przemysł wojenny staje się ośrod-
kiem wszelkiego działania przemy
słowego.
W. komentarzach do wypadków na

Dalekim Wschodzie i sporu, jaki po-
nownie wywiązał się o kolej wschod-
nio - chińską, ,FFrawda' pisze: „Ja-
pońska i maulżurska prasa bez-
względnie konty! uuje kampanję an-
tysowiecką, aby wywierać nacisk
na pozycję ZSSK przy sprzedaży iko-
iei wschadnio-chińskiej. W tym celu
„apońsko - mandźurskie władze w
Mandżurji dokonały aresztowania
kolejarzy. Stosowane są i inne meto-
dy prowokacyjne”,

„W Kkwrestji kto prowokuje «wą
ugresywinością — pisze „Prawda—
nie może być dwóch zdań, tak samo
jalk nie może być zdań w kwestji, kto
odpowiada za przerwanie rokowań,
o sprzedaż koleji wschodnio-chin-
skiej”. Prasa sowiecka bądź co bądź
zachowuje zimną krew i stara się
zachować ton, ktoryby nie spowodo-
wai zaognienie sytuacji.

St. Ogr.
PEIPODTZT ETOWE CZE

Przy wypełnianiu kart meldun-
kowych zdarzały się często wypadki
likcyjnego podawania danych. Agen-
cja PID. dowiadwie się, że na pod-
stawie nowego rozporządzenia mini-
cterstwa spraw wewnętrznych wła-
sciciele lokali obowiązani do pro-
wadzenia meldunku, upoważnieni
zostali do żądania od mełdujących
się przedstawiania dowodów. W wy-
padku odmowy  wylegitymowania
się właściciele lokali mają zawiada-

| Mimo to mażna poszczycić się
|znacznym sukcesem, Oto 24 kon-
| terencyj Pań św. Wincentego a Pau-
do, znajdujących się w Wilnie, w
ciągu roku ubiegłego polrafižo u-
źbierać 115 tysięcy złotych. W tym
samym czasie 10 męskich konferen-
cyj, zrzeszających 102 członków

czynnych i 175 wspierających, u-
zbierało też kilkadziesiąt tysiący
złotych.

Przewodnicząca pielgrzymki p.
prezydentowa  Boltowa wygłosiła
dłuższe przemówienie, informując
zebranych o działalności stowarży*
szeń Pań św. Wincentego a Paulo na
Pomorzu, Przed dwoma i pół laty
powstała na Pomorzu ce"trala sto*
warzyszeń, koncentrując działalność
podówczas 31 stowarzyszeń, Dziś do
centrali należą już 53 stowarzysze-
nia Rozwój ten jest wynikiem odpo-
wiedniej akcji propagandowej, рго-
wadzonej przez radę wśrod swoich
członków i wśród całego społeczeń-
stwa. Również i akcja zbierania
funduszów na pracę charytatywną
dała wspaniałe wyniki. W ciągu ro-
ku zeszłego 42 stowarzyszenią u-
zbierały 196.245 złotych.
„Po tem przemówieniu rozległ

się śpiew chóru „Echo“, wykonują-
cego po kolei: psalm Gomółki „Pa-
“a ja wzywać. będę”, Moniuszki
„Dzięki Ci Przedwieczny Panie",

Kalinowskiego „My lud Twój, Je-
zu”, „Pieśń wieczorną”, „Króluj nam
Chryste" i na zakończenie hymn
Akcji Katolickiej „My chcemy Bo-
ga”, którego zebrani wysłuchali
stojąc.
Wi trzecim dniu pobytu -— wczo*

raj — o godz, 9 zrana pielgrzymka
wdała się do Kaiwarji, gdzie obeszła
dróżki Męki Pańskiej, a wieczorem.
o 5 wzięła udział w herbatce towa*
:zyskiej u „Sztralla”,

Dziś pielgrzymka udaje się do:
Trok. miać biura meldunkowe. m, r, s,  
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KRONIKA.
Pożar w składach żywnościowych

w Ratuszu.
Wczoraj w godzinach wieczoro-

wych w składach żywnościowych
Funduszu Pracy w b. Ratuszu przy
ul. Wielkiej wybuchł pozar.  Nie-
zwłocznie na miejsce wypadku we-
zwano straż pożarną, która przyby-

ła w całym kompiecie. Dzięki szyb-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W zachodniej połowie kraju za

chmurzenie zmienne z przelotnemi
deszczami i skłonnością do burz,
zwłaszcza w dzielnicach południowo-
zachodnich. Umiarkowane wiatry
z kierunkėwžpėinocnych.
W pozostałych okolicach Polski:

dość pogodnie i ciepło, jednak ze
skłonnością do burz, Umiarkowane
lub słabe wiatry z kierunków
wschodnich.

UYŻURY APTEK:
Dciś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. KHegustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 jtelei 16-31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (łe.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wsayst-
kie na .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

|  — Poświęcenie ołtarza w ko-
ściele św. Kazimierza. W ubiegłą
niedzielę kościół św. Kazimierza był
miejscem pięknej uroczystości nato-
lickiej. O godz. 9 zrana, po Mszy
św., ks. Piechocki poświęcił ołtarz
boczny, znajdujący się po prawej
stronie nawy głównej, ufundowany
z inicjatywy ks. Wilusza przez chór
św. Kazimierza. Podczas tej uroczy
stości bardzo piękne pienia religijne
wykonał chór św. Kazimierza pod
kierownictwem p. prof. Kowalskiego.
Uroczystość ta zgromadziła w ko-
ściele spory zastęp wiernych. (m)

Z MIASTA.
— Bracia Adamewicze po raz

trzeci w Wiinie. Wczoraj przybyli
po raz trzeci do Wilna bracia Ada-
mowicze, którzy po kilkugodzinaym
pobycie odjechali do miasteczka
rodzinnego Olkowicz, pow. wilej-
skiego, gdzie będą gośćmi u swoich
krewniaków i ziomków.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary za handel w niedzieię

W ub. -niedzielę sporządzono 17
protokułów za handel w dzień nie-
dzielny. Protokuły sporządzone zo*
stały przeważnie w dzielnicy żydow-
skiej. W związku z ujawnieniem
handlu w niedziele i święta władze
administracyjne zarządziły ostią kon-
trolę wszystkich sklepów, trudnią-
cych się handlem w te dnie. h

SPRAWY WOJSKOWE.
— Powrót Komendanta PKU.

Wiino—miasto. W dniu dzisiejszym
powrócił z urlopu wypoczynkowego
i objął urzędowanie komendant
P. K. U. Wilno — miasto major;
Ossowski  Maksymiljan. Godziny
przyjęć dla interesantów jak zwykie

kiej akcji 1atunkowej pożar zdołano'
1

„szybko umiejscowić,
Jak ustalono, pożar powstał

skutkiem porzucenia niedopałka pa-'
pierosa, wobec czego zapaliły się!
papiery, a następnie worki od żyw-
ności. Strat żadnych niezanolowano,'

|
RÓŻNE.'

— Proška pod adresem Ligi
Morskiej. Piszą nam ze sfer urzędo-
wych: W pierwszych notatkach o
wycieczce do Gdyni, urządzanej
obecnie przez Ligę Morską w Wil-
nie, słusznie było zaznaczone, że
wycieczka wyruszy z Wilna w so-
botę wieczorem. Wedle szerzonych
obecnie pogłosek pociąg ma po-
dobno wyjechać w sobotę rano.
Zmiana taka byłaby bardzo niedo-
godną, szczególnie dla urzędników
itych, którzy muszą jeszcze w so-
botę przez cały dzień pracowaći
nie mogą aż na 4 dni się zwolnić.
Czy nie byłoby więc celowem, za-
równo w interesie Ligi Morskiej
(ze względu na większą frekwencję)
i pr.gnących wyjechać, lecz zaję-
tych przez cały dzień sobotni—
zaniechać tej zmiany i urządzić
wyjazd pociągiem wieczornym, tak
jak urządzona byla wycieczka pra-
sowa, o której wszyscy teraz jeszcze
z zadowoleniem wsponiinają. Naležy
jednak liczyć się trochę ze światem
pracującym i jemu również dać
możność skorzystania z taniej wy-
cieczki.,

KRONIKA POLICYJNA.
— Szewc z Wilna jedzie do Po-

znania poznawac mordercę z pod
Ponar. W związku z aresztowaniem

sprawcy ohydrych morderstw w
roznaniu i okolicy, Langego, zacho”

izi podejrzenie, iż zbrodnia w Po"
narach jest też dziełem Langego. W
związku z tem szewc, który poznał
buciki otiary mordu w tych dniach
wyjeżdża do Poznania ceiem skon-
irontowama go z przypuszczalnym
1aordercą. (ož
— Poznal swoje ubranie na cudzych

plecach. Szewc lzaak (Kalwaryjska 21) po-
znał na ulicy u Wajnera Fajwusza (Szpi-
talna 10) swoje ubranie, skradziwne w lip-
cu rb, wartošci 50 zł. Wainera zatrzy-
mano.

WYPADKI.
— Bójka na przedmieściu Kominy.

Żurawski Leonard z zawodu dorożkarz,
(Zbożowa 8) zameldował, iż w czasie gdy
powracał nad ranem do domu na ulicy Ko-
aminy napadło na miego kilku osobników,
którzy $0 pobili, a gdy stracił przytomność
zabrali mu marynarkę, buty i ubranie. Do-
chodzenie ustaliło, że nie był to napad a
bójka; tymi którzy pobili Żurawskiego są
bracia Józei i Aleksander Romankiewiczo-
wie (Kominy 26). Rzekomo skradzione rze-
czy znaleziono w pobliżu, Żurawski odwo-
łał oskarżenie o kradzież, zeznając, że
rzęczy te rzucił uciekając.
— Nieszczęśliwy wypadek. Róża Ko-

smiwska (Ludwisaccka 8) lat 83 poślizgnęła
się i upadła na ul. Garbarskiej łamiąc so-
bie nogę powyżej kolana. Staruszkę prze-
wieziono do szpitala św. Jakóba. t

r. codziennie od godz. 12 do godz. 13.
Z ŻYCIA STOW. YSZEŃ.
Wii. woj. Tow.

go 1 m. 16 i mieści się obecnie
przy ul. Wileńskiej 27 m. 1.
— Towarzystwo Kursów Technicznych

w Wilnie prowadzi rastępujące kursy wie-
czorowe:

1) Drogowe. 2) Meljoracyjne. 3) Mierni-
cze, 4) Radjotechniczne, 5) Koresponden-
cyjne, budowlane drogowe o poziomie
średnim, 6) Samochodowe (amatorskie i za-
wodowe) z warsztatami, Wykłady będą po-.
łączone z zajęciami praktycznemi,

Informacji udziela kancelarja od godz.
17 do 19 (oprócz świąt i sobót), Adres: Wil-
no, ul. Holendernia 12.

pun)
gruźlicze opuściło zajmowany do |ciała. Po opatrunku Nikonis odjechał do
tychczas loka! przy ul.Zeligowskie- | |

Na moście Raduńskim auto
7145 zaczepilo błotnikiem zdążającego na
targ Alfonsa Nikonisa ze wsi Rudnie, gm.
rudziskiej, który doznał lekkich obrażeń

miasta. ' (kl. d.
— Podrzutki. Dawid Raichert (W. Po-

hulanka 21) znałazł podrzutka, płci mę-
skiej, w wieku 3-ch tygodni, narodowości
żydowskiej, którego umieszczono w przy-  tułku TOŻ.

Kornelja _ Mancewiczówna  (Fabrycz-,
na 36) znalazła w bramie swego domu
podrzutka, płci żeńskiej, w wieku około
tygodnia, którego umieszczono w żłobku
im. ja,

Marja Golińska (z Druskienik znalazła
w pociągu idącym z Warszawy do Wilna
podrzutka, w wieku około 2-ch tygodni.
Podirzutka umieszczono w przytułku Dz.
Jezus,

| Wlino ošrodkiem handlu futrzarskiego.
Doniosłe uthw.ły zjazdu kupców i przemysłowców bra..ży

futrzarskiej

Jak już wczoraj donosilismy, za-
kończył się I-szy ogólnopolski zjazd
kupców i przemysłowców branży
jutrzarskiej i kuśnierskiej, Drugi
dzień zjazdu był bardzo ożywiony,
zaś liczba delegatów przekroczyła

ponad 300 osób S$wiadczy to o wiel-
kiem zainteresowaniu Wiinem, jako
miastem, miogacem w niedalekiej
przyszłości stać się poważnym o-
srodkiem międzynarodowego  han-
alu futrzarskiego, jak również i o
tem jeszcze, iż inne dzielnice kraju
widzą tu naidogedniejszy teren dla
rozwoju tego handlu.

Zrana obradowały komisje. Ko-
iuisja kuśnierska odbyła zebranie
pod przewodnictwem dyr. Młynar-
czyka w lokalu Izby Rzemieślniczej
q1rzy ul. Gdańskiej 6, handlowa
obradowała pod przewodnictwem
„dyr. Redla w lokalu przy ul. W, Po-
žulanka 5 i wreszcie przemysłowa
obradowala pod przewodnictwem
dyr.Chowanczaką w Izbie Przemysło
wo-Handlowej. Na wspomnianych
posiedzeniach powzięto szereg wnio-
słków, które później przedłożono ko-
misji redakcyjnej do opracowania,
W. różnych kwestjach przedłożono
tyle wniosków, że komisja redakcyj-
na zmuszona była przedłużyć swoje

i kuśnierskiej.

więcej niż przewidywał program,
Ż wielkim opóźnieniem  rozpo-

częło się zebranie plenarne. Dzięki

,ednak  należytemu opracowaniu
wniosków, obiady nie przeciągnęły

„ię długo i w 2 godziny zaiatwiono

wszystkie sprawy

Zjazd stanął na wysokości zada-
nia, zaś rezultatem jego obrad był
szereg postulatów, mających dla

rozwoju tutrzarstwa i kuśnierstwa

w koisce wielkie znaczenie, Prze-
dewszystkiem postanowiono inter-
wenjować u rządu © zmniejszenie
cpiat za importowane surowce, co

jest zasadniczyn: warunkiem, u-

.aożliwiającym rozwój tej branży,
„tóra, jak styszeliśmy z wygłoszo*
nych releratów, — znajduje się dziś
niemal u progu ruiny. 2 dalszych
uchwał najważniejsze jest postano-
wienie o powołaniu w Poisce stałej
instytucji Międzynarodowych — Таг-
gów Futrzarskich, W koicu zjazd
uznał, że najdogodniejszym ilerenem
dia przyszłych targów futrzarskich,
tore będą już :.niały charakter mię-
azynarodowy, jest Wilno Najbliższe
targi odbędą się w czerwcu 1935
roku,

Wiobec zamknięcia zjazdu, więk-
szość delegatów opuściła Wilno, 

obrady o bliska półtorej godziny,!
aSTS

ieatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-*

Bernardynskim. Dziś i jutro o gudz. 8 m. 30
wiecz. 1eatr Letni gra w dalszym ciągu cie-

czącą się dużem powodzeniem, do «onałą

komedję Marcelego Acharda „Dama w bie-
li' w przekładzie B. Gorczynskiego.

Teatr muzyczny „Lulnia”, Dziś
o godz. 8 m. 15 jedna z naj,iękniejszych
operetek — К. Lehara „ih. Luksemburg”,
której wartości mazyczne, łącznie z dow-
cipną i iekką treścią oraz oryżinalnem sa-
tyrycznem ujęciem postaci, tworzą całość
prawdziwie zajmującą i stojącą na arty-

stycznym poziomie. Kole główne wykonają
artyści tej miary jak J. Kulczycka, В. Hai-
mirska, K. Dembowski, W. Szczawiński
oraz M. Domosławski, który operetkę tę
reżyserował, Zniżki ważne. Akademicy i
wycieczki zbiorowe korzystają ze specjal-
nych ulg biletowych Opiata za szatnię ob-
niżona,
— „Ptasznik z Tyrolu* po cenach pro-

" pagandowych. W. piątek po cenach: propa-
gandowych prześliczna operetka Zeliera
„Ptasznik z Tyrolu, z udziałem J. Kul-
czyckiej i K. Dembowskiego w .olach giow-
nych.
— „Księżniczka Cyrkówka* w „Lutni”,

Pod kierownictwem reżyserskiem M, Ta-
trzańskiego rozpoczęły się przygotowania
do wystawienia najbliższej premjery, jaką
będzie siynna operetka Kalmana „Księżnicz
ka Cyrkówka”.

Polskie Radjo Wiino
Wtorek, dnia 4 września 1934.

6.45: Pieśń, 7,40: Zapowiedź programu
w wyk, „Wesołej Irójki'. 7,50: Pogad. Ugr.
społ. 11,57: Czas. 14.03: Wiad, meteor.
12.05; Progr. dzienny. 12.10: Koncert. 12.45:
Chwilka dla kobiet 13.00: Dzien. poł.
13.05: Koncert. 15,30: Wiad. gosp. 15.30:
Wiiad, gosp. 15.35: lodz. odc pow. 15.45:
„Muzyka lekka. 17.00: Koncert kameralny.
17.25: Skrzynka językowa. 17.35: Koncert.
18.10: Koncert rekiamowy. 18,15: Recital.
19.05: Koncert. 19,20:  Pogad. aktualna,
19.30: Koncert, 19,45: Progr. na środę.
19.50: Sport. 19.55: Wil. wiad. sport. 20,00:
Preiekcja I i ll akit. opery Ponuchielliego
„Gioconda“. 21.25: Dzien. wiecz. 21.35:
„Jak pracujemy w Folsce"”. 21.40: III i IV
akt opery „(Gioconda“ Ponchiellego. 23.00:
Wiad, meteor. 23.05: Muzyka taneczna

(płyty).
Z ZA KOTAR STUDSU
Wielki plebiscyt biura siudjów.

Biuro studjow P<lskiego Radja ogłosiło
wielki plebiscyt słucnaczy radjowych na te-
mat: „O czem należy mówić przez radjo.
Zasada plebiscytu polega na tem, że słu-
chacze radjowi układają dziesięć podanych
tematów w porządku, który najbardziej od-
powiada ich zainteresowaniom. W ten вро-
sób biuro studjów spodziewa się odkryć za-
interesowanie słuchacza radjowego w sto-
sunku do poszczególnych tematów. Tematy
są następujące: a) „Dole i niedole codzien-

1 I asas lali

'.©600090000009%

m, I. S.

 

„Z.U. W. S. W. Z. P. 12/1I rb. 241/b./5

Zysali sądowej.
Student Olkin skazany na 3 lata

więzienia.

Dnia 3 bm. w Sądzie Okręgowym
w Wilnie rozpatrywany był proces
Arkadjusza Olkina, studenta U.S,B,
oskarżonego 0 przynależność do
Komunistycznej; Fartji Białorusi Za-
chodniej i prowaczenie wywrotowej
cziałalności na terenie Wilna i Bia-
iegostoku. Najbardziej intensywną
działalność rozwiiął Olkm w latach
1928—1934, kiedy był sekretarzem
Związku metalowców w Wilnie i w
Białymstoku oraz tworzył lewicowe
komórki i jaczejki Ikomsomolskie.
Olkin przez dłuższy czas posługiwał
się pseudonimem „Fawek'”,

£ chwilą jednsk wpadnięcia po-
sicji na jego ślad, Olkin zdołał po-
czątkowo zmylić czujność i zbiec
cio Rosji sowieckiej, gdzie przez pe-
wien czas kształcił się na wyższych
«ursach instrukto:skich,

Po powrocie z Rosji dnią 20 lu-
tego rb. został na skutek listów
gończych aresztowany w Słonimiu,

! Sąd skazal Oikina na trzy lata
więzienia,
 

 

————

SZCZAWNICKA woda JOZEFINA
przyśpiesza rekonwalensc.

po zapaleniu płuc,

3
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AWycofanief”
starych blankietów P. K. O
W związku z wprowadzeniem w

zycie opłat przy aadawaniu przeka”
zów Pocztowej Kasy Oszczędności,

zarządziło Ministerstwo Poczt i Te-
„cgrałów, aby wpłaty przyjmowano
wyłącznie na nowych  blankietach,
posiadających rubrykę na wpisywa-
nie brzmienia konta na dowodach
wpłaty ś wpisu, Blankiety nadaw-
cze P. K. O. bez tych rubryk zosta”
ną wycofane z obiegu.

Niektóre urzędy pocztowe wy”
magają naklejania znaczków na od-
wrotnej stronie rotatek, Min. Poczt

* Telegrafów wyjaśniło, że krótkie

notatki, które wskazują tylko imię,

nazwisko, miejsce zamieszkania

wpłacającego, datę wpłaty, sposób
zapisania w księgach handlowych,

oraz cel i tytuł wpłaty są wolne od
płaty pocztowej Od wszelkiej in-

| wej korespondencji zamieszczonej na

odwrotnej stronie dowodów wpłaty, 

 

MW dniu wczorajszym władze bez- Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wil,“,

Na najbiedniejszych 1-wa św. Wincen-
tego a Paulo — M. D). zł. 6.

Na powodzian — X, 1 zł, A. Ł, 5 zł.
Dla Gniazdka im. św. Teresy (J. Ja-

sińskiego 20/22) — jako podziękowanie za
<kazaną przysiugę przez p. J. Drensztejno-
Xe ofiaruję 10 zł, (dziesięć) Helena Sławiń-
ska.

 

PR ŻYGUTUJ
dia powodzian,

ubranie, bieliznę, obuwie

zbiera i wysyła.

bóGGowóówwwwww
nego życia”, bj „rrartyczna filozoija zycio-
wa , ©) „Audyčja iš «OWIEL , &) „Łagadiie-

nia spoieczie , ©) ,iecniika 1 przyroda ,
Ij „rrasiyczna nmecycyna 1 ligjena , gj
«Łycie zwierząt , uj „Uauczyty 1 pogadansi
krajoznawcze , ij „łematy historyczne ,

kiego .
iejności odpowiadającej stopniom zainiere-

sowania siuchacze wyrażą swoje opinje na

Odpowiedzi należy nadsyłać pod adresem
Foiskiego i4adja, hredytowa 1.

nych kameralistów lżolesiawa Uinzburga—
wiolonczela i lgnacego Rosenberga — tor-

uriega. w radjo.
Dla uczczenia setnej

Ponchieili'ego, znakomitego włoskiego kom-! znany policji warszawskiej i

| tem koło Pasażu przy ul, Ostrobram- |

 

Polski Czarwony Krzyż!

jj nLekcje języka irancuskiego 1 niemiec-j
Frzez шогете tyvh tematow wko-|

Koncert muzyki kamerainej, | м я
Dnia 4 b, m. o godz. 17.00 nadaje War- bezpieczeństwa

szawa koncert kameralny w wykonaniu zna Aresztowani złoazieje jak się oka-

Upera Ponchielli'ego „Gioconda” z płyt |

pieczeństwa aresztowały mordercę
Piotrowskiego Władysława, który,
przedwczoraj padt przeszyty sztyle-

«kiej. Zabójcą okazał się E. Skzyp-
ski (Beliny 18), szewc z zawodu.
Aresztowany przyznał się do za”

Napad rabunkowy
Rokicki Władysław, z folw. Drugi

Zameczek, gm. rzeszańskiej, zamel-
dował w policji, iż w dniu 1 b. m.
w czasie gdy powracał furmanką
z Wilna do domu . na ulicy Soitani-
skiej, napadło na niego kilku osob-
ników, z których jeden uderzył go
tępem narzędziem w głowę a na-

 

stępnie zadał mu cios nożem w oko-
1

Aresztowanie zabójcy z pod Pasażu,

pobierana ma być opłata ustalona

cla zwykłych kartek pocztowych.

 

bójstwa i oświadczył, iż zmuszony
był się bronić, ponieważ śp. Pio"
i:owski był pijany i na niego na-
padł,

Władze obecnie prowadzą docho-
izenie, tymczasem zabójca osadzony
został w areszcie centralnym do
dyspozycji sędziego śledczego.

na ul. Sołtaniskieł.
licę lewego oka. Rokicki spadł z
woza istracił przytemność, wówczas
osobnicy ci zrabowali mu 40 zł.
w gotówce. Dochodzenie policyjne
ustaliło, że sprawcami napadu byli:
Mikołajun Józef i Giiniewicz Jó ef,
bez stałego miejsca zamieszkania.
Mikołajuna zatrzymano, za Giinie-
wiczem zarządzono poszukiwania.

Czwórka asów złodziejskich z Warszawy
w potrzasku.

W, związku z rozgromieniem szaj-
ki znanych i niebezpiecznych kie-

temat „U czem nalezy mowić pizez radjo“. szonikowców, przybyłych do Wilna

(va „gościnne występy”, policja wi-
ieńska porozumiąła się z władzami|

w  Wa:szawie,“

zuje są dobrze znani policji war“|

iepian. W programie sonata a-moll op. 56szawskiej, Szoiom Dambess był już

119 razy rejest'owany za rozmaite

kradzieże dokonane w różnych mia”

rocznicy urodzin stach Polski, drugi z kolei nie mniej
całej

zatrzymaniu złodziei warszawskich
jeden z nich Dambess wyraził żal, iż
nie zdążył zwiedzić Targów Futrzar”
skich.

 

Samobójstwo „służącej
przy ul. Wielkiej.

Magdalena Kozakiewicz (Wiel-
„a 45), służąca w zakładzie krawiec-

kim ŹZmuydzin, będąc ostatnio w

przygnębionym sianie psychicznym,
wyskoczyią z 3 piętra na bruk i po”

pozytora zeszłego stulecia, nadaje radjosta- | Polski Bolesław Łabęcki notowany niosła śmierć na miejscu.

„ja warszawska najpopularniejszą z oper te- |
go mistrza „Giocondę dnia 4 o. m. o godz.
2U.0U, Koncert poprzedzi prelekcja z Kra-
kowa prof, dr, Zdzisława Jachimeckiego. |

Akcja tej opery przenosi nas do Wene-|
cji 17-ego wieku i wprowadza w świat go-
rących namiętności i na tem tle wyrosłych
krwawych porachunlł:ów osobistych. Miłość

; kochanków, miłość ccrki do matki, zazdrość
i podstęp, zemsta za zdradę, zemsta za nie- ji

t

był razy 85, zas Michał Golder już
zdołał w krótkiej swej karjerze
złodziejskiej wpaść w ręce władz aż
46 razy. |

Czwórka złodziejska, jak wiado”;
mi, przed kilku aniami przybyła do)
Wilna, gdzie plawowała szereg krar |

| odwzajemnioną miłość, śpiewacy uliczni, dzieży w bankach, instytucjach kre-|
| zbiegli książęta, wreszcie mordeistwo i sa-
| mobójstwo — oto główne moiywy i posta-
cie tej typowo włoskiej opery,

„Miłosierdzie wśród oręża”,
Pośród szeregu prelekcyj radjowych z

okazji 15 rocznicy powstania Polskiego
Czerwonego Krzyża, feljeton aktualny p. t.
„Milosierdzie wśród oręża” w aniu 4 b. m.| zostaną przekazani władzom
o godz. 19.20 wygłosi red. Jim Poker, na-į
wiązując do działalności tej samarytańskiej

instytucji, ы

STANISŁAW CYWIŃSKI.

Międcy Stylą degpotgzmi a Chatghóą zewaliji
Jana Kucharzewskiego, b. prem”

jera t. zw. (z łaski okupantów) Kró-
lestwa Polskiego, olbrzymie dzieło
w Rosji, acz dalekie jeszcze do koń:
ca, liczy już 3156 stronic. Pod ogól-
nym tytułem: Od białego caratu
do czerwonego wychodzi ono od r.
1923; niedawno się ukazał t. VI, o-
unawiający niektóre momenty z pa”
nowania Aleksadra IIL.

Powiedziałem: niektóre momen-
ty mógłbym rzec jeszcze: niektóre
zagadnienia i niektóre postaci. Bo

dzieło Kucharzewskiego bynajmniej
nie jest historją Rosji, acz się historji
trzyma i na historję się powołuje.
Autor stawia sobie zadanie raczej
natury psychologicznej, niż  histo-

rycznej, Oto, jak widać z tytułu dzie

ia, stara się on przekonać czytelni-
«a, że carat czerwony, czyli bolsze-
wizm, jest konsekwentnym wykwi-
tem samodzieržawja, czyli caratu
riałego. Z tego założenia wychodząc
dobiera Kucharzewski pewne tylko
dogodne do tego celu zagadnienia i
postaci, osiabiajac tem radykalnie
naukową wartosć swego dzieła, ale
równocześnie (trzeba mu to przy”
znać) czyniąc je bardziej zajmują-

cem. ‚ «

Zwłaszcza żywo występują z ram
książki pewne historyczne postaci,

(str. 260), dekabryści, Czaadajew,

Benkendorf, Chc:miakow, Dostojew-

škė, Granowski, Gołowin, Turgienie-
wowie Iwan i Mikołaj, Czernyszew-

ski (str. 117), Tolstoje Jakob i Dy-

mitr, Michał Murawjew  („wiesza-
tiel'), Nieczajew, Wałujew, Loris -

Melikow, Ławrow, Michajłow, Pa-
weł Szuwałow, Pobiedonoscew i tp.

Zwłaszcza na początku dzieła

Kucharzewskieg” trąci wyraźnie pu-

olicystyką. Snadź pisać je on zaczy”
nał nie ostygnąwszy jeszcze z nie-

nawiści do Rosji, którą to nienawiść

iak po mistrzowsku umiał budzić

rząd carski swą polityką nieustan-
nych zadrażnień.

To też uprzedzony do Rosji autor

tkwi wciąż w skórze urażonego Pe-

laka i z widoczną lubością wybiera

co jaskrawsze fakty, potwierdzające
iego tezy, nie szczędząc na swej pa”

iecie barw czarnych i omijając rów-

nocześnie najstaranniej wszystko, co

mogłoby świadczyć za Rosją. A że

brakuje mu tak koniecznej przy
wszelkich uogó!nieniach podbudowy

łilozoficznej, więc im rozleglejszy

wbraz stara się Kucharzewski odma*
lować, tem to siabiej u niego wy*

chodzi. Naprzykład nie zadaje sobie
autor trudu wykryć istoty wpływów
prawosławia, tego najbardziej żywe- takie jak przedewszystkiem — саго-

wie, a następnie Bakunin, któremu

autor poświęca aż 330 str, Hercen

go źródła psychiki rosyjskiej, którą

skądinąd tak po mistrzowsku umie

charzewsk: uwzględnia  literatucę,
która, będąc przecież także iaktem
historycznym, często nas więcej mo-
że pouczyć niż nawet historyczne
wypadki. Zbyt liczne wreszcie dy-
gresje i rozwodzenie się (nierzadko)
nad drobiazgami, nakoniec przeska-
kiwaniez tematu na temat, zaciera-
ją kontury dzieia i psują jego archi-

tektonikę.
Ale trzeba przyznać Kucharzew

skiemu, że braki te z każdym no-
wym tomem stopniowo maleją. W.

miarę jak oddalamy się od lat nie-

woli, autor wciąż głębiej przenika w
dzieje rosyjskie : potrochu ostygają
w nim uprzedzesia i niechęć. Acz
bardzo powoli, jednak goją się w nim

та scientyficzny objektywizm, Ale
nie nastąpił bodaj jeszcze w duszy

Kucharzewskiego ten moment, o któ
"ym mówią Plaion i Mickiewicz,

wiedy współczucie zapala intuicyjne

rozumienie tragedn narodu, w danym
wypadku tragedji Rosji, tragedji,

która wszak polega na tem, że samo
dierżawje rodziłe dążenia rewolu-

cyjne i terroryzm, ten zaś tylko po-

lęgował siłę reakcji i uniemożliwiał

normalny rozwój narodu, co może

majwyraźniej wystąpiło po zamordo-

waniu Aleksandra Il, dokonanem

właśnie w chwili. gdy on, z porady

Loris - Melikowa, gotów był wpro-
wadzić Rosję na tory rządów kon-

stytucyjnych. Cóż się potem dziwić,

że rządzony nieodpartą konsekwen-

cją nieledwie fizycznej natury (siła

1eakcji odpowiada sile akcji), Ale- chwytać na gorącem. Mało też Ku- ksander III ulega całkowicie wpły-

rany patrjotyczr.e i górę brać zaczy” |

wowi złego ducha Rosji,
noscewa, i coła dzieje swego imper-
jum do czasów Mikołaja 1. Tak to
dwaj dziejowi szatani rosyjscy, ten

| z prawa i ów z lewa, solidarnie, jak-
$dyby we wzajemmem porozumieniu,

| walczą w Rosji z tem, co było i
*est w tym kraja najlepszego: z ludź-;
uni typu Radiszczewa, Czadajewa,
Puszkina, Lermontowa, Granowsikie-

| &*› Chomiakowa,  Turgieniewów,
Gonczarowa, Loris Melikowa, Pie-
trunikiewicza, Pawła Szuwałowa, So
|iowjowa ; in., <tórzy stale, jak do-

|tąd daremnie starali się przepro-
wądzić okręt rosyjski pomiędzy Scyl
'lą despotyzmu białego a Charybdą
| jespotyzmu czerwonego.

Jasną tedy chyba jest rzeczą, że
,$edyną twórczą 1 rzetelnie chrześci-

jańską postawą wobec dziejów =0-

syjskich winna być sympatja do te-

| go typu ludzi, tak, niestety, dotąd w

Rosji rzadkich.

 

Ale nietylko ze względu na Ro-
sję książka Ktcharzewskiego jest
ciekawa. Oto w Europie powojennej,
w całym szeregu krajów mniej dzie-
*owo dojrzałych panuje choroba, któ
rą jakgdyby przejęto z Rosji. Choro-
bą jest nadmierne wywyższenie roli
państwa, wiara w jego wszechmoc i
siłę jego mecharicznych poczynań,
uraz niechęć i nieufność do wolności,
N. p. zamyślmy się nad taką uwagą
Nucharzewskiego:

„W państwie despotycznem po-
sad wszystkiem, ponad wyrazem
wczorajszej nawet woli carskiej, stoi
wola dzisiejsza, żywa, niespokojna, 

i
!
U

Pobiedo- nieograniczona, nieznosząca žadne-

"zow“. (L. I, str. 43).

1

 

dytowych, P. K. O. i poczcie. Ujęci
zostali oni w trakcie usilowania do”|
konanią kradziezy w urzędzie pocz:|
zowym Wilno I.
Zatrzymani w najbliższych dniach|

śled-|
czym w Warszawie.

Charakterystyczne jest, iż przy

Przepr-wadzoae dochodzenie usta-
liło, że Kozakiewiczowa przez 16 lat
bez przerwy pracowała u Żmujdzi-
nów, ostatnio poczęła zdradzać
objawy choroby umysłowej, wobec
czego została zwolniona. Ponieważ
wpadła w silne zdenerwowanie,
Żmujdzinowie, obawiając się przy”
krych następstw — przy,ęii Koza*
kiewiczową z powrotem do pracy,
Mimo to wczowaj targnęła się oma
na swoje życie. (h)

(mrm ——————:

Popierajce Polską Macierz
Szkolną.

go skrępowania, nawet tego, które
płynie z uroczystych przyrzeczeń
dawnych własnych lub poprzedni-

Albo:
„Jest to charakterystyczne dla

państwa despotycznego, że ustawo”

dawstwo ustępuje przed wolą admi-

mistracji, ustawa przed rozporządze-

miem rządowem, ciało prawodaw-

cze przed instytucją czy osobą rzą-

rzącą. Procedura ustawodawcza jest

zbyt krępującą dla rządu, który

zwykł się kiercwać dzisiejszą wolą

władcy” (I, 42)
Albo:
„Uległość wobec. władzy jest tu

„notą kardynalną poddanego, toteż

wszelka próba cparcia się samowoli

wydaje się zuchwalstewm. Powola-

prezentuje ono jakąś moc samoistną,

zazdrość cara o wszelki pozór wła:

dzy i samodzieluości, skłania go do

„bitralnego wkreczania w kompe:

tencję legalną najwyższych instytu*

„yj.. Władza i powaga Rady Mini-

-<rów nadwerężcna jest wciąž dzię-

ki temu, że car daje ucha zaułanym

„ministrom“' (I, 701.

Albo wreszcie taka uwagajakby

uapisana dla jeduego z pism wileń-

skich:
„Zasada zachowania caratu by”

najmniej nie koqarzyła się z konser-

watyzmem w znaczeniu zachodniem.

Przeciwnie, carat burzył „wszelkie

siły społeczne, tradycyjne, łamał pra

wo nabyte, kruszył wszelką trwałość

aawet własnych urzędów, dławił,

| niażdżył wszystko po drodze i koń:

czył wreszcie na tem, że nic mu się nie się obywatela na prawo, urzęd-

wik przyjmuje * uzasadnionem urą-

ganiem“ (I, 57).

„Pewien gubernator na uwagę
członka t.zw. gubierskawo prisud-

stwia, że wykracza przeciw artyku“

dowi Swoda Zakonow, chwycił ze

stołu tę księgę, usiadł na niej i za-

wołał: „No, i gdzie teraz jest pań-

skie prawo?" (l, 66).

Albo:

„W: Rosji poscie o obowiązkach

rządu wobec ludności nie istnieje"

il, 64).
Albo:

„Car to wielki dezorganizątor.

Potrzeba i żądza rozbijania wszel-

kiej korporacji, obawa, aby w ciele

zbiorowem nie powstała myśl, że re-

wewnątrz państwa oprzeć nie mo:

410, lecz i on na niczem oprzeć się

4ie mógł. To był kontrast caratu i

konserwatyzmu” (l, 72). :

Czy już dosyc tych cytal, wzię“

tych, jak zapewne czytelnik zauwa”

żył, z trzydziestu zaledwie stronic

pierwszego tomu? Czy cytaty po”

"wyższe nie robią wrażenia, jakgdy-

by była w nich mowa Owspółcze”

„nych stosunkaca w tych kilku kra-

'iach Europy, ktore w swojem mnie-

maniu podeptały „kształty przeży”

ie" na rzecz forni, mających zatrium

fować w najbliższej przyszłości? Jeś

1 samodieržawje rosyjskie jest taką

formą, to zaiste Europa jest na @0°

J:rej drodze. :

 

  

 



 

GRODNO Pat. — Na linji Porze-
cze—Druskieniki tor kołejowy jest
już na ukoczeniu. W dniu 1 wrześ
nia r. b. przybył do Druskienik
pierwszy pociąg, tym razem robo-

czy, który po świeżo ułożonych
szynach przewiózł kilkanaście wago-

Demonstracja antypolska pod Oranami.
Po dłuższych przerwach, zano-

towano prowokacyjne wystąpienie
grupy młodzieży litewskiej, która
przebywała w pogranicznej miejsco-
wości Orany litewskie w obozie let-
nim. Pe zwinięciu obozu uczestnicy
obozu urządzili antypolską demon-

 

Litwini aresztowali obywatela
|poiskiego.

śZe Swięcian donoszą, iż w po-

bliżu Łyngmian aresztowany został

obywatel polski, Jasieńko Jan, któ-

ry na podstawie przepustki rolnej

bawił w pow. wiłkomierskim, w dro-

dze powrotnej zaś został zatrzyma”

ny przez litewskich strażników i osa:

dzony w areszcie.

Przerwa.w komunikacji na

linji Baranowicze—Lida.

NOWOGRÓDEK Pat. W dniu

wczorajszym o godz. 10.30 w odle-

głości 6 klm. od Nowejelni, pow.

nowogródzkiego zepsuł się parowóz

pociągu osobowego na sziaku Bara

nowicze—Lida. Po dwuch godzinach

nadszedł parowóz z Baranowicz,

który doprowadził pociąg do miej-
sca przeznaczenia. Przerwa w ko-

munikacji trwała dwie godziny.

Bobrowolna śmierć dwojga
młodych ludzi.

NIESWIEŻ, Pat. W osadzie Te-
respol, gm. Snów w nocy z 29 na
30 sierpnia r. b. rozegrała się na tle

miłosnem tragedja. Mieszkaniec tej-

że osady Władysław Gąsior, syn
zamożnego osadnika, lat 28 zastrze-
lił mieszkankę Olgę Szapieńkównę,
lat 24, poczem sam odebrał sobie
życie. Przyczyną tragedji jest, że
ojciec Gąsiora nie dopuścił do mał-
żeństwa, gdyż Szapieńkówna była
biedną dziewczyną. Oboje młodzi
byli przygotowani na śmierć, o czem
świadczył ich odświętny ubiór i
białe rękawiczki oraz pozostawiony
do rodziny list, ażeby nikogo nie

mO

Dziś premjera. Rekordowa

Najnowszy przebój
wa obsada riPIN

till
TEATR

KINO- REOJA| „>

UWAGA. Najnowszy przebój

 

ratora

FRANCISZEK GAJLEWICZ.

 

Z KRAJU.
Pierwszy pociąg do Druskienik - uzdrowiska.

mi tańcami I ciekawą wartką akcją.
Francuski

nów żwiru i kamieni dla wzmocnie-
nia toru. Rozpoczęto także budowę
dworca kolejowego w  Druskieni-
kach. Będzie to nawskroś nowo-
czesny budynek. Otwarcie ruchu
pasażerskiego nastąpić ma w dru-
giej połowie września.

przyczem wywiesili dwa
transparenty z widokami Wilna,
gdzie rzekomo lud litewski jest
ciemiężony i katowany na ulicach
miasta. Transparenty te nie długo
wisiały, gdyż kemendantlitex skiego
odcinka kazał je usunąć.

strację,

winić. Młodzi proszą o pochowanie|
ich razem w jednej mogile. List
podpisali Władysław i Olga Gąsio-|
rowie.

Pożar w pow. święciańskim.
SWIĘCIANY. We wsi Zygunie,:

gm. komajskiej, w chlewie należą-
cym do Russska Justyna, wybuchł
pożar; spalił się chlew i dom miesz-
kalny, zboże i ubranie. Następnie
pożar przerzucił się na sąsiednie
zabudowania i zniszczył dwa domy
mieszkalne i zabudowania gospo-
darcze. Straty wynoszą 2.489 zł. Po-
żar powstał wskutek zaprėszenia'
ognia przez Russaka Justyna.  
Aresztowanie podpalaczki. |
BZISNA. Mieszkaniec Głębokiego|

Szarkiel Aleksander, zauważył na
dachu domu, należącego do Lip-
kowskiej Antoniny tlący się gałgen,
|od którego zapalił się gont pokry-!
wający dach. Pożar został stłumiony,
przez domowników. O podpalenie |
jest podejrzana sublokatorka Lip-
kowskiej — Łowcewicz Bronisława, |
który wiodła spór ze swoją gospo-,
dynią i odgrażała się. że zemści się
na niej. Łowcewicz została zatrzy '
mana.

©9060666509006
|

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-/

dzić za pomocą bonów |
Jałmużniczych „Caritasu”. |

i
i

i

 

 

  

OPERETKA—KOMEDJA, która olśniewa prze

'poczynek. Administracja Legaciszek w dniu

| spływu organizuje specjalną obsługę, któ-

| imprezy, która odbywać się będzie i w la-

 

TYLKO NIE;W USTA
ól głównyeh Światowe powodzenie Nad program: Najlepsze dodatki dźwiękowe. i

DZIENNIK WILENSKI

s PORT
WIELKI SPLYW KAJAKOWY NA TRA-

SIE WILNO — LEGACISZKI.

Dnia 9 września br. Bratnia Pomoc

P. M. A. U. S. B. łącznie z Klntem Akade-

mickim _Włóczęgów organizuje wielki

spływ kajaków z Wilna. (Przystań A.Z.S-u)

do Legaciszeg malowniczo położonej ko-

lonji wypoczynkowej  Bratniej

Wielu kajakowców poznało już tę jedyną

piekną trasę turystyki kajakowej (35 klm.

w dół Wilji), której finałem są Legaciszki,

„urządzeniem swojem gwarantując pełny wy

rej troską będzie strona terkniczna za-

kwaterowania i powrotu, Połączenie kole-

jowe z Wilnem (odjazd z Legaciszek tegoż
unia o godz. 20 min. 15 i następnego godz.

6 min. 6 rano) $warantuje szybki powrót

uczestników do zajęć biurowych i innych.

Kajaki, które spłyną do Legac'szek, będą

w ciągu dni 2-ch odesłane do miejsc

wskazanych za opłatą zł. 2.50

Spływ bieżący jest zapoczątkowaniem

tuch następnych i nosić będzie charakter

turystyczno-sportowy. s

Bratnia Pomoc dia uczestników spływu

wyznacza nagrody podane w programie.

Kuchnia legaciszkowska będzie po ce-

nach b. przystępnych. Dla chętnych wy-

poczynku — wygodne pokoje w oddzielnym

pawilonie, dla chętnych zaś tańca po roz-

daniu nagród — daacin$g.

Zgłoszenia do spływu przyjmuje co-

dziennie od dn. 3-go bm. A. Z. S. przystań

cd g. 18 do 20-ej, Bratnia Pomoc (Wielka

24, tel. 7-70) od godz. 13 do 15-ej i od 19

do 20-ej, gdzie również udzielane będą

wszelkie informacje.

Nieposiadający kajaków mogą za cenę

1 zł, dziennie wynająć w przystari A.Z,S-u.

PROGRAM SPŁYWU JEST NASTĘ-

PUJĄCY:

Dnia 9.IX. 34 r. — zbiórka kajaków,

biorących udział w Spływie przy Przysta-

ni A. Z, S-u.
Godz. 7 min. 30 (punktualnie) zbierają

się kajaki do' Spływu turystycznego.

Godz. 7,30 — 8 — rejestracja kajaków

do Spływu Turystycznego.
Godz. 8 — start.
Godz. 9 — (punktualnie) sbiórka ka-

jaków do biegu regatowego.

Pomocy. |-

mogą brać udział kajaki różnyck typów i

pomiarów.

W biegu regatowym międzykiubowym

o puhar przechodni mogą wziąć udział ka-

jaki różnych typów, ale o wymiarze 75 cm,

szerokości.

Nagrody: 1 2а najlepszy czas o-

siągnięty przez osadę klubową  kajaka z

«bsadą męską (dwucsobową) -- Puhar

przechodni
IL Za najlepszy vzas osiągnięty indywi-

cualnie z obsadą męską (dwuosobową).

Ш. Za najlepszy czas osiągnięty indy-
widualnie przez osadę żeńską  (dwuoso-

kową).

IV. Za najlepszy czas osiągnięty in-

dywidualnie przez obsadę mieszaną.

V. Za najlepszy ekwipunes kajaka w

spływie turystycznym.

Godz. 15 — Zamiknięcie spływu w Le-

gaciszkach.

Bliższe szczegóły techniczne o zakwa-

terowaniu w Legaciszkach i dostawy kaja-

ków do Wilna podane będą w komunika-

tach prasowych oraz w miejscach ogłoszeń:

Przystań A.Z,.S-u od godz. 18 do go-

dziny 20.

Bratnia Pomoc (ul. Wielka 24) od go-

dziny 13—15 i od godz. 19—20.

Zawody motocyklowe.
PRAGA. (Patj. W. Pardowiczach

odbyły się w niedzielę wielkie za”
wody motocyklowe o tak zwany
Złoty Kask', Pierwsze miejsce w

tych zawodach zajął Digk (Holandja).
W] czasie zawodów wydarzył się

tragiczny wypadek: motocyklista
Holender Polgerdwirth zabii się na
torze.

W daga 6 latal ofiarw Roi.
Podług wiadomości, zaczerpiętych z

oficjalnych dokumentów oswieckich, za lata

1917 — 1923 zginęło ogółem w  Kosji

1.761.065 osob. Są to wszystko ofiary tero-

ru, stosowanego przez czerwonych władców

Sowietów. Powyższa liczba obejmuje:

25 biskupów, 1.215 kapłanów, 6.575 na-

vczycieli, 8.800 lekaizy, 54.850 oficerów,

260.000 żołnierzy, 10.500 policjantów,

448.000 żandarmów, 19.850 urzędników,

344.250 pracowników umysłowych, 815,000

chłopów, 192.000 robotników.

 

Pepieramy
Ź każdym dniem daje się zauwa-

żyć na terenie Wilna coraz więcej
małych dzieci, które nie dają prze”
chodniom spokoju prosząc o „parę
groszy na kawałek chleba”,

Takich dzieci od rana do późnej
nocy pełno jest na ulicy, w cukier-
niach, sklepach i oczywiście rzadko
odchodzą bez 5-ciu lub 10 groszy. |

Panie, które widzą dziecko ob-
arte, wynędzniaie, oddają nieraz
swoje ostatnie $rosze, aby spełnić
dobry uczynek względem bliźniego;
panowie, gdy są z paniami nie mają
odwagi być „miedobrymi', „bez ser-
ca" aby podnieść głos, albo rozsąd-
nie odmówić im datku i na odczepne
dają im pa.ę groszy.

Nie wiedzą, że w ten sposób po-
większają nędzę i złodziejstwo, bo ci
wszyscy mali są to przeważhie „u-
ciekinerzy“ — z domów od rodzi-
ców, niektórzy nawet z domów dość;
zamożnych, ale wolą wałęsać się, nie
nocować w domu, palić papierosy,
chodzić do kina, jeść cukierki, a jak
zbraknie pieniędzy, wówczas kraść
ze sklepów, gdzie się tylko uda.

Ostatnio stale słyszy się o tych
kradzieżach, co mogą potwierdzić
sklepikarze,  wiaściciele cukierni,
piekarni a najbardziej policja.

Są między nimi chłopcy 12-letni,
którzy mają „kochanki” i są zaraże-

ni chorobą weneryczną. Są to wyko”
lejeńcy, którzy: w niedalekiej przy*
szłości, będą jednak mieli prawa oby
watelskie,

Wielki czas, aby sprawą  że-
bractwa młodocianych zajęły się
czynniki powołane, a w pierwszym
:'zędzie Komitet do walki z żebra-
ctwem. Przecież dzieci te należy
skierować do szkół, czy do zakła-
dów wychowawczych, i nie tolero-
wać szerzącego się zepsucia i włó*
częgostwa, 3

Co się tyczy szerokich kėt pu-
blicznošci, to wiuna ona wspėldzia-
łać z akcją społeczną w tym kierun-
ku, a więc w pierwszym rzędzie nie
dawać pieniędzy żebrzącym  dzie-
ciom, ale bony jsłmużnicze, względ-
nie składać datki na Komitet walki
z żebractwem.

Dotychczas wiele się mówi i 
Bilans powyższy jest nader wymowny;

ieśli chodzi o wykazanie „humaanitaryzmu*

sowieckiego, o co tak gorliwie zabiegają w_ Godz. 9—10 — numeracja i pomiary

kajaków.

Godz. 10 — start.
W biegu turystycznym i regatowym

pychem wystawy, czarującem! efektowne-
w roll głównej znakomity artysta ro-
syjski MIKOŁAJ RYMSKI. Rekordo"

  

+statnich czasach przyjaciele systemu bol-

szewickiego. (KAP).

SŁUŻĄCA
2 pokoje |-znająca się A

z używalnością kuchni poszukuje pracy,
fo wynajęcia. Garbar- siada
ska 5 m. 25, 2133 dobre, Mostowa

 

rekomendacje b.

pisze na ten temat, ale nic konkret*
nego w tym kierunku nie uczyniono,

Poruszamy często sprawy tak da-
lekie ; mniej ważne, a nie widzimy
rzeczy rzucających się wprost w

Kupnokuchni +

Ро- Sprzedaż '
TTR

25—4.|LORNETKA CEISSA

 

włóczęgostwo.
oczy i wymagających już c:
nego działania.

Jak możemy myśleć o udoskona-
leniu społeczeństwa, skoro nie mo-
żemy zaradzić szerzącemu się złu.

Więc czas naiwyższy by zarów-
no społeczeństwo jak władze zajęły
się tą sprawą

rgicz*

Er - Jot.

KARAKAL
Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY" z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych -—
codziennie od godz. 9 — 1,

Zarząd Rady Certraluej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego A Paulo.

DNO
Giełda.

WARSZAWA. (Pat). Waluty. Belgja
124.15 — 124.46 — 123.84, Berlin 207.50 —
208.50—206.50. Gdańsk 173.17 -: - 173,60 —
172.74. Holandja 357,95 — 358.85—357.05.
Londyn 26.00 —26.13—25.87. Kabel 5.20*/«—
5.23*/4+—5.173/4. Paryż 34.87 — 34.96—34.78.
Praga 21,96—22.01—21.91. Stokhilm 134.20—
134.90—133.50. Szwajcarja 172.65—173.06 —
17220. Włochy 4530 — 45.42—45.18. Ten-
dencja słabsza.

Akcje: Bank Polski 87.50.—88.50. Cu-
kier 22.75, Dilpop 10.10—10.25. Starachowi-
ce 11.70. Tendencja mocniejsza.

Papiery procentowe: Budowlana 45.00—
45,50. Konwersyjna 65.25—65.00. Kolejowa
59,50. Dolarowa 7200. Dolarówka 53.00—
5250. Stabilizacyjna  71.50—72.38. Listy
ziemskie 52.75—-53.13—52.50—52./5: (2 osta-
tnie drobne). Tendencja mocniejsza.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE.

z dnia 3IX 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno.
Ceny tranzakcyjne. Żyto I standart

16.05. Żyto II standart 15. Jęczmień na ka-
szę zbier. 15,25, Owies standartowy 14.70.
Mąka pszenna ga: I B. — 34.50. Mąka
pszenna gat. I C. — 30.50 — 35.62/», Ма-
ka pszenna gat. II E. — 2675 — 27.50.
Mąka pszenna gat. II G. — 23 — 23.50.
Mąka pszenna gat. III A. — 20.50. Mąka
żytnia 55 proc. — 24.25 — 25. Mąka žyt-
nia 65 proc. — 20,50 — 21. Mąka żytnia
sitkowa 16. Razowa 16.50. Siemię lniane
basis 90 proc. loco wagon stacja załadow.
42.50,

Ceny orjentacyjne. Pszenica jednolita
19 — 18.50. Pszenicu zbierana 16.50 — 18,
Mąka pszenna gat. I E — 29—30. Mąka
pszenna gat. III B — 13.50 — 14, Otręby
żytnie 10.50 — 10.75. Otręby pszenne miał-
kie 11.25 — 11.50. Siano 4,50 — 5.50. Sło-
ma 3.50 —4.

Ogólny obrót ca 1500 tonn.

Do sprzedaja
dom drewn. 4
po 4 pokoje, dom muro-

'. PRZYBŁĄKAŁ SIĘ
"30.VIII pies wilk duży
mieszaniec. Odebrać:
Łokieć 8 m. 9. Barsze-
wicz. Po 3-ch dniach

mieszk.

PRODUKCJI SOWIECKIEJ 1934 r.

Na wszystkie seansa od 25 groszy. Dziśl Rewelacyjny liln prod. „METRO '.

rosažna Jedynaczka
z najrozkoszniejszą gwiazdą MARION DAVIES. Cudne piosenki

Wkrótce: Najw. i najnow. przebój SOWKINO „BURZA'
Moskiew. Teatru Artyst.

Ceny od 25m

5
arie. „STARA SZKOCJA” (Anglija)

Merlisa. NA MAJOWCE obrazsk rodzajowy.

QZYGAŃ
GDALJE ZAKSA I LEJBĘ 'CHONESA
właścicieli młyna przy ul Nowo-

gródzkiej 87 do uregulowania ze

mną rachunków pieniężnych w cią-

gu 2-ch del w przeciwnym razie

udam się pod opiekę p. Proku-

«OSTATNI ATAMAN ANNIENKOW»
Już wkrót<e na naszym ekranie!

awangardowy

Oszałamiające steny. Urok krejobrazu

— (бгоха) Ostrowskiege w wyk. Artystów

— Najweselszy sukces komedj francustlej IRENA DĘZILAHY I RENE LE-

МЯЕ w rolach głównych. Najweselszy splot zabawnych zdarzeń

Р А Р В У ж А **.
wodewil w 1 odsłonie Tekst pióra Edwarda D.
Adam Daal kino | życie. Sonka Złota Rączka

komedja detektywistyczna. SZPITAL WARJATOW operetka w 1 akcie.

u : > IGE |
šilop i pratomna wędlin |:

_ ! pokoje |

R. Bartoszewicz |(ks
DO WYNAJĘCIA

nia w d. Nr. 6 przy ul.

został przeniesiony

Gimnazjalnej, obok Są-

z IV--18 pod Ne 27

du Okręgowego i gimna-

przy ul. Ostrobramskiej

 

 
zjum Orzeszkowej.

1042—5

MIESZKANIE
3 pok, z kuchnią, z ele-
ktrycznością, weraadą i

Polecam! s po eenach ogródkiem. ul. Konar-
žė 7 wedliny konkureneyjnych. skiego 40. 1084—4

AAAAAŁAŁAAAAAAAAAAAAAŁK | 

Rh
Mądre kury.

Nauczyciel tłumaczy
dzieciom co to jest in-
stynkt zwierzęcy, a po-
tem zapytuje:
— Czy które z was

może mi dać przykład?
— Ja — wyrywa się

mały Jaś.
— No?
— A to, psze pana

rauczycieia, kura.
— Dlsezago kura?
— Bo ona znosi takie

jaje, že są dopasoware
do kieliszków, a przecie
miery nie bierze.

MŁODY CZŁOWIEK
samotny lat 24 poszuku-
je pracy, woźnego lub

2135—1 ›

OSOBA
średnich lat poszukuje
pracy na przychodzącą.
Zaułek Murarski 13 m.
3. M. A. z 'reierencja-
mi —

№*

Ostatni krzyk mody.

— Mogę ni polecić |
ten materjał. Najmod-
niejszy deseń. Dziś o-
trzymaliśmy to wprost z
Paryża.
— Owszem. Podoba

mi się Tylko czy to nie
wypłowieje od słońca?
— Skądże. Już trzy

Witkowska.

miesiące leży u nas na |
wystawie I nie wypło
wiało.

600566

 

„ NAUKA furmana, zdolny do go-
spodarstwa w  rzieście
lub na prowincji iub ja-'
kiejkolwiek innej pracy.
Może złożyć kaucję. Ka-
miński  Ślanisław, ul.
Borowa Nr. 28—2.

2139—2

RODOWITA
FRANCUSKA

udziela lekcji języka
francuskiego dzieciom i
dorosłym, teorja i kon-
wersacja. Ul. 3-go Maja
2 m, 10, od 4—6 PP:|

2119—2|

| dania, b. tanio.

| owocowym

| codzień.

polowa, nowa, do sprze-

Ostro-
bramska 9 m. 20. =

DOMEK DREWNIANY
z ziemią ogrodową do
3-h ha, z ogrodem

kupię na
przedmieściu lub w mia-

 

sieczku. Oferty do Adm.
„Dz. Wil** pod „domek“,

2115—2

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

SKLEP SPOŻYWCZY
do sprzedania w  do-
brym punkcie,  Dowie-
dzieć się: Antokol, ul
Borowa 14, od 13 do 15

1099—2

KSIĄŻKI
z etnografji, historji, li-
teratury, sztuki oraz ry-

 

 

ciny kupię. Oferty do
Adm. „Dz. Wil“ pod

2134„Bibljofil“.

weny o mieszk, 3 poko-
jowem, i domek pralnia
o jednopok. mieszk. Po-
łożone na Zwierzyńcu.
Wybudowane 1914/15 r,
Wodociąż w  mieszka-
niach (wymaga  napra-
wy). Dochód mies. 280
zł. Plac 900 m2, Cena
19 tys. zł. Inform.: Mic-
kiewicza 46 m. 9 od go-
dziny 3—4 ppoł. 2136—2

SPRZEDAJE SIĘ
działka ziemi, około 4
hekt, lub całość 13
hekt., z zabudowaniami,
nadająca się na letniska,
sad, lub ogród warzyw-
ny, w tem rzeka obej-
mująca 3 części, W. Rut-
kowski, Wilno, ul. Bel-
mont Nr, 31, 2126—1
8NSAOSA

| RÓŻNE |
isa
POTRZEBNA MAMKA
ze świadectwem  lekar-
skiem, Zgłaszać się: Ko-
narskiego 62—6 w godz.
оё 7 do 8 rano. 2113—3

WYDAJEMY
OBIADY DOMOWE

sniaczne, tanie. Możn:
miesięcznie, ul. Mickie-
wicza Nr. 22-a m. 37 —
parter. 1081 

uważam za własność.

POTRZEBNA
zdolna,  wykwalifikowa-
na panna do kapeluszy.

Skopėwka 9. Dozorca,
!
| -

2137

PCSZUKUJE

 

SIĘ
l DO DZIECI
na wieś młodą nauczy-
| cielkę - wychowawczy-
nię z dobrą konwersacją
francuską. Zgłaszać się:
Zawalna 7 m. 2. 2140—1

DRUKI
PILNE:

 

ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIA

L. TWIERZYŃSKIEGO
Mastowa ul. Nr.1.

Telefon 14-44,

ENY NISKIS
T==

  

 

  

MIGNON G. EBERHART 62)

Biala Papuga.
(P.zeki:ć autoryzowany z angielskiego).

—— To nie, ale nie mogę powiedzieć, żeby mnie nie lubiła. Mało się

znamy, Rzadko zamienimy parę słów.

— [o znaczy, że nigdy się panią specjalnie nie interesowała?

— Och, nie! — rzekła Sue. Zrozumiala, co miaiem na myśli i prze”

baczyła mi. — Jeżeli pan ją podejrzewa, to... to absurd. Ona jest tylko

tem, na co wygląda.
— No, niema się nad czem zastanawiać,. Brat pani już za długo

czeka. Jeszcze zacznie co podej-zewać. Pójdę z panią.

— Będę miała przykrą przeprawę. Jeżeli pokaże mi nagle swój do*

wód, to doprawdy nie wiem.., Rano byłam już prawie zdecydowana zre- |

zygnować ze wszystkiego, kiedy pan i pan Lorn poradziliście mi zwró-

cić się do policji o pozwolenie wyjazdu. Zgodziłam się. Dowód przepadł.

Nie było się co wahać. Zresztą... na co mi te miljony?
Powiedziała to takim tonem, jakby naprawdę nie rozumiała, na co.

— Miljony nie są do pogardzenia — zauważytem z lekką goryczą.

— Zresztą musi pani z czegoś żyć i to, czy idzie o pensy czy funty, nie

gra już w tym wypadku żadnej roli. ‹
Szliśmy zpowrotem korytarzem północnym. Myślałem z ciężkiem

sercem, że jeszcze kilka dni, a tą dziewczyna zniknie z mego życia na

zawsze. Nie zapomni o mnie, bo jakżeby mogła zapomnieć o pobycie w

A, ale wspomnienie zatrze się. osłabnie i przestanie być życiem; zwłasz

cza, że jako bogata kobieta będzie miała czem urozmaicać egzystencję.

 

wspomnień. Gdzie ja będę ża rok? Och, gdzieś na kresach cywilizacji—

na pustkowiu — między ziemią i gwiazdami, które mj będą przypominać

Sue... jej złote włosy... jej różowe usta, które całowałem... jej oczy, któ-

re zaglądały mi tak tajemniczo w głąb duszy...
I nagle zrozumiałem, co to będzie fla mnie za klęska, gdy jej już

nigdy nie zobaczę: jej subtelnie wyzywającego uśmiechu, jej dumnej

główki, jej świetlistych włosów, jej delikatnych rączek, jej ślicznej

postaci...

Ta klęska szła na mnie jak niszczycielski wir zbliżającego się i nie
zauważonego odrazu cyklonu.

Ale nawet w tym strasznym momencie — a doprawdy ciężki to mo-

ment spostrzec nagle, że chwile magicznego szczęścia są policzone 1 że

gdy upłyną nieodwołalnie, aby już nie wrócić, zostanie tylko szare, co*

dzienne życie, zostaną tylko zwykłe czynności, nie mającenic wspólne-

go z pełnią życia — nawet w tym. strasznym momencie czułem, że nie

mógłbym się jei oświadczyć.
Jej, dziedziczce miljonów... <

Żałowałem, że nie wyjechała przed przyjazdem brata. Żałowałem,

że się naprawdę nie zrzekła spadku. Żałowałem Bóg wie czego.

Jednocześnie coś mi mówiło:
—Nie będziesz długo cierpiał. Okropnieby było, gdybyś miał się dłu-

go męczyć, ale nie będziesz, bo twoja miłość także zatrze się i zgaśnie.

To było jeszcze gorsze,

Gdyby Sue odwróciła się w tej chwili, przystanęła, lub zaczęła

mnie znów prosić o pomoc, byłbym się wygadał. Jak to bywa z większoś-

cią inżynierów, nie jestem z natury wymowny. Zreferować coś napapie”

rze nie jest trudno — ma się przecież rutynę. Zato rzadko mi się zdarza

i to tylko pod wieiką presją emocjonalną, wyładować uczucia w słowach. Jeden ruchliwy rok wydaje się dłuższy niż dziesieć leniwych w cią-

gu jednego roku wyrzuci mnie z żywej pamięci do muzeum martwych

| Wydawca.ALEKSANDER ZWIERZYNSKI |
+

Drukarnia A.Zwiezzyńskiego,„Wilno, Mostowa Nr 1.

Witedy potok zrywa wszelkie tamy i płynie dopóki mie zabraknie pędu.

Ale Sue nie odwróciła się. We mniezaś zmagaio się piekło z nie-
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bem. Kochałem ją po to, żeby się jej wyrzec. Własnemi rękami poma*
gałem sypać złoty tor, po którym miała odejść ode mnie w nieprze-
niknioną dal. е

в Zwyciężyłem siebie. Zresztą, nie po raz pierwszy, Lepsze to było
niż wahanie, Nie można, to nie można!

Wróciłem niemal z uigą do bieżących spraw. Musiałem pomagać
Sue zdobywać te przeklęte miljony, które nietylko wznosiły między na-
mj nieprzebytą zaporę, ale jeszcze za-gra-ża-ły jej życiu! ;

Czas naglił.
Francis siedział w*bawialni. Gdyśmy schodzili do hallu, wyszedł

od niego Lorn.
—Brat czeka na panią... — rzekł spoglądając na Sue mętnym wzro-

kiem. Byi zdenerwowany i zakłopotany, Urwał tak nagle, jakby nie do*
kończył zdania, ale chciał jeszcze coś powiedzieć. Wiażenie to było tak
silne, żeśmy przystanęli, czekając. Ale on, jeżeli nawet zamierzał po-
wiedzieć coś więcej, to się rozmyślił, Poruszył tylko rękami w jakiś szcze
gólny sposób, wzruszył ramionami i wyszedł na podwórze. Sue popatrzy”
ła za nini niepewnie, i rzuciła mi pytające spojrzenie. Naturalnie nie
mogłem jej nic powiedzieć, Czułem tylko, że powinna się mieć
na ostrożności. ;

Odetchnąwszy głęboko, skinęła mi głową i weszła szybko do ba-
wialni, gdzie czelkał na nią brat, Odwaga jej była imponująca. Zawsze

„ potrafiła stawić czoło sytuacji.
Usiadłem w hallu nawprost drzwi bawialni i czekałem, Ale już po

niewielu sekundach nie wytrzymałem i wstałem. Przechadzając się po
hallu, obserwowałem te drzwi, windę i galerje. Czyż nie zabito biedne-
go Marcela na moich oczach? Czy zdołałem temu przeszkodzić?

(d. c. n.)

"Odpowiedzialny RedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ, |  


