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SŁ.
Poleca na sezon bieżący

wierzonych materjałów.

KRAUZE
UL. WILEŃSKA 32, m. 2 I p. — Tel. 15-51.

šwiežo otrzymane towary.
Zamówienia przyjmowane są jak z własnych tak i z po-

Ceny bardzo SAM EE, =h6

Chalilence.
DALSZY CIĄG

PRÓB TECHNICZNYCH.
WARSZAWA (Pat). Wczoraj od

wczesnego ranka w dalszym ciągu

prób technicznych odbywały się
próby minimalnej szybkości 4 samo-

lotów włoskich i jednego polskiego

RWD-9 pod sterem Płonczyńskiego.
były to ostatnie samoloty, które pró-
by tej jeszcze nie wykonały. Punk-
iacji dotąd nie ośłoszono.

Pozatem trzy samoloty poddano
próbie startu. Czeski samolot A-200

pilotowany przez Zaćka zdobył w

tej próbie 141 punktów, polski

RWID-9 Bajana miał 140 punktów, a

drugi polski również RWD-9 Płon-
czyńskiego zdobył 136.

O godz. 10-ei rano rozpoczęto

próby lądowania. Z pośród M-tu

samolotów, startujących w tej pro“

bie, do godzin południowych najlep-

sze wyniki osiąśnęli: Niemiec Hur

brich na maszynie Fi-97, zdobywając

206 pkt., a dwaj lotnicy polscy Ba-
ian i Włodarkiewicz po 205 pkt.,
pierwszy na RWO-9, drugi zaś na

PZL-26. Inni lotnicy mieli wyniki
następujące: Polak Balcer na

RWD-9 194 pkt, Polak Floryano"
wicz na RWD-9 190 pkt., Niemiec
Stein na „Kl-36 188 pkt., Niemiec
Bayer na Fi-97 181 pkt., Niemiec

Kreuger na K1-3 165 pkt., Niemiec
Francke na BF-108 162 kt., Polak

Gedgowd na PZL-26 152 pkt, An"

glik Maopherson na Puss Moth 149

pkt., Pol. Skrzypiński na RWD-9 144
zkt, Niemiec Eberhardi na K1-36

135 pkt., Polak Buczyński na RWD-9
132 pkt., Niemiec Junck na BF-108
120 pkt. i Anderie (Czechosotwacja)

na RWD-9 166 pkt, 17-ty aparat,
pilotowany 'przez Niemca Brindlin-
gera, jak wiadomo, uległ poważnemu
uszkodzeniu, tak że prawdopodob-
die nie weźmie udziału w dalszych
zawodach.

NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI.
WARSZAWA (Pat) W. czasie

dokonywania wczoraj popołudniu
prób lądowania *:zy samoloty uległy
ość poważnenii uszkodzeniu, mia-
uawiecie dwa samoloty włoskie, pi-
iotowane przez Sanzina i Vincen-
ziego, mają uszkodzone skrzydła,
samolot zaś pilotowany przez An-
derlego RWD-9 przy powtarzaniu
próby lądowania uszkodził sobie
podwozie,
WARSZAWA (Pat). Podczas

próby lądowania samolot niemiecki
BF-108, prowadzony przez pilota
Brindlingera, Nr. konkursowy 12,
rozbił się. Aparat jest niezdatny do
użytku, pilot wyszedł bez szwanku.

PUNKTACJA ZA START
I LĄDOWANIE.

WARSZAWA (Pat). W godzinach
vopołudniowych w dniu wczoraj-
szym odbyły się dalsze próby startu
; lądowania.

Zjazd przeciwgrużliczy.
WARSZAWA Pat. Zjazd przeciw-

gruźliczy otworzył wiceminister opie-
ki społecznej. Dr. Eugenjusz Pie-
strzyński, prezes międzynarodowego

dymisja p. Słomińskiego.
Powrócił z urlopu i przybył do

magistratu warszawskiego b. prezy”
dent miasta, a ostatnio dyrektor
tramwajów miejskich, inž. Z, Sło”
miński.

Inż. Słomiński wezwany został
natychmiast do tymczasowego prez.
mniasta Starzyńskiego, który wręczył
mu list, zawierający dymisję ze służ-
by miejskiej. Na miejsce inż. Sło-
mińskiego, dyrektorem tramwajów
miejskich mianowany został inż. ko-
inunikacji, p. Wacław Suzeb, główny
inspektor ministerstwa poczt i tele-
grafów.

Pozatem zwlniono także kilku
wyższych urzędników miejskich,

Za start: samolot lotnika Seide-
manna Fi-97 uzyskała 130 punkt.'
włoski samolot lotnika de Angelie-;
g0 typu BA-42 zdobył 82 pkt., drugi
włoski samolot typu BA-39 lotnika
Tessore otrzymał 89; lotnik włoski
Šanzin na samolocie BA-39 zdobył

"938; Słowak Ambruz na samolocie
| A-200 otrzyma! 138 puniktów; z Po-
jaków Dudziński na PZL-26 zdobył
136 pkt, a Buczyński na RWD-9
1ównież 136 punktów.

Za lądowanie:
Niemcy: Brindling BF-108 0 pkt,,

Osterkamp BF-108 118 pkt. Junck
BF-108 132 pkt. Hirth Fi-97 — 203.
pkt, Bayer Fi-97 171 pkt., Seide-|
man Fi-97 — 210 pkt. Pasewald
Fi-97 — 176 pkt., Morzik BF-108 —
80 pkt,

Włosi: Vincenzi PS-1 — 113 pkt.,
Francois PS-1 — 122 pkt, Colombo
BA-42 — 171 pkt., de Angeli BA-42;
— 125 pkt, Tessore BA-39 — 167
pkt:., Sanzin BA-39 — 0 pkt.

Czechosłowacy: Zaćek A-200 —
142 pkt., Ambruz A-200 — 159 pkt.

Polacy: Dudziński PZL-26
173 pkt., Grzeszczyk PZL-26 — 203
pkt, Buczyński KWD-9 — 161 pkt.|
Karpiński RWID-9 — 208 pkt., Płon-
zzyński PZL-25 —=-196 pkt., Skrzy*
piński PZL-26-— 149 pkt.

Anglik Macpherson Puss Moth —
203 pkt.

PUNKTACJA WŁASNOŚCI TECH-
NICZNYCH SAMOLOTÓW,

WARSZAWA (Pat). Wezoraj|
wieczorem aeroxiub Rzplitej ogło-|
sił punktację przyznaną samolotom
biorącym udzieł w międzynarodo-
wych zawodach iutuiczych za wlas-
ności techniczne.

Wszystkie samoloty polskie i je-
den czeski typu RKWD-9 punktowano
427,

Wszystkie polskie samoloty PZL-
26 punktowano po 383,

Samolot Angrika

 
Macphersona

typu Puss Moth otrzymał za włac- ,GEIR OO OJOAORZZZAEZNY BROEOZOETROSWETSAY TIPPEEAÓROCEZAA

Nota japońska w sprawie
ności techniczne 373 punkty,

Samoloty czeskosłowackie typu
A-200 dostały: po 429.

Wioskie samoloty: PS-1 po 438,|
RA-42 po 346 pkt, BA-39 po 342
punkty. |

Niemieckie samoloty typu BF“,
108 uzyskują następującą punktację:
samolot lotnika Brindlingera (było-,
by to jeszcze przed uszkodzeniem
maszyny) najwyższą punktację —,
452 punkty; samolot Osterkampa
451, Franckego 450, Morzika 407, |

Samoloty niemieckie typu Fi-97:
iotnika Hirtha 427, Bayera i Seide-
manna po 431, Hubricha i Pasewalda
po 428 pkt.

Niemieckie samioloty Klemm'y-36:
Eberhardta 394 punkty, Steina 407,
Kreugera 399. 
 

związku przeciwgiuźliczego, wygłosił
przemówienie, w którem powitał
Prezydenta Rzplitej. Dr. Piestrzyński
dał obraz działalności międzynaro-
dowego związku przeciwgruźliczego
włiciągu ostatnich dwuch lat, a za
stępca sekretarza generalnego Be-
zancon przedstawił dorobek nauko
wy w dziedzinie walki z gruźlicą.
Podczas otwarcia zjazdu orkiestra
filharmonji wykonała niektóre utwo-
ry Szopena, Moniuszki i Karłowicza.
W zjeździe bierze udział 966 dele-
gatów, reprezentujących 43 państwa.

 

Senator Sobolewski
składa mandat.

W związku z zarzutami o udział
w aferze żyrardowskiej—sen. Sobo-
lewski z B. B. W. R. złożył mandat senatorski do dyspozycji prezydjum

codziennie.
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Hatynarze sowieccy © Polsce,
GDYNIA, (Pat). W, czasie obia-

du, wydanego przez dowództwo ma-
vynarki wojennej kontradmirała
Unruga na cześć marynarzy sowiec-
kich z dowódcą admirałera Gallerem
1a czele, kontradmirał Unrug po-
witał przedstawicieli floty sowiec-
kiej, podziękował za przybycie do
Polski i wyraził życzenie, aby go-
scie czuli się w Polsce tak, jak na-
szą flota podczas pobytu w Lenin-
gradzie W. końcu  kon'radmirał
Unrug wniósł toast w ręce admirała

rozwój floty
sowieckiej.

Z kolei zabrai głos admirał Gal-
„er, dziękując za serdeczne przyjęcie
i życząc rozwoiu il' potęgi polskiej
floty wojennej zaznaczył, że pobyt
polskiej marynarki wojennej w Le-
ningradzie -pozostawił jaknajlepsze
wspomnienia,
"_ Admirał Galler wniósł w końcu
toast za pomyślność polskiej mary-
narki wojennej i jej dowództwa.

WARSZAWA. (Pat). Wczoraj o
godz. -7.05 rano pociągiem gdyńskim

|przybył do Warszawy dowódca so-
wieckiej floty bałtyckie; admirał
Galler w towarzystwie attachć woj-
skowego ZSSR Siemionowa oraz
grona wyższych oficerów floty so-

j wieckiej.
Na peronie dworca ustawiła się

kompania hono:owa 36 pp. z orkie-
strą, Gości nowitali: ambasador
A2SSR, członkowie ambasady, przed-
stawiciele marynarki wojennej pol-
skiej komandor Czernicki, por. Ko-
rytowsiki, podpłk. Sztekłaski, za-
stęępca dowódcy O. K, płk. dyplo-

Oielki strajk w Stanach
NOWY JORK. (Pat).

;ach strajku w przemyśle tkackim
vbie strony, to znaczy kapitał i pra-
ca, podają sprzeczne relacje. Prezes
instytutu Sloan oświadczył, że
większość robotników  poludnio-
wych pragnie pracować nadal.
Twierdzenie to opiera na wiadomo-
ści, że 90 proc. robotników przę-
dzalnych południowych znajduje się
przy pracy,

Natomiast Gorman przewodniczą-
cy komitetu strajkowego wyraził

zamachów
LONDYN. Pat. Agencja Reutera

donosi z Tokio, że japoński mini-
ster spraw zagranicznych Hirota wy-
stosował dziś na ręce ambasadora
sowieckiego w Tokio Jereniewa no-
tę zawierającą odpowiedź na netę
sowiecką z 228 w sprawie areszto-
wań na kolei wschodnio-chińskiej.
Nota japońska wskazuje, że aresz-
towania były dokonane przez wła-
dze mandżurskle na mocy postępo-
wania sądowego w związku 7e spi-
skiem, mającym na celu wykoleje-
'nie pocągów wiozących transporty
wojskowe. Rząd japoński atwierdza
że aresztowania sowieckich urzędni-
ków kolejowych nie meją żadnego
związku ze sprawą rokowań o kup-

BERLIN Pat.—Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Charbina, że
żandarmerja japońska wykryła w
miejscowości Kimusze nad rzeką
Sungari tajną radjostację sowiecką.
Aresztowano 4 radjotelegrefistėw,
ktėrzy, jak przypuszczają, informo-

BERLIN Pat. — Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Berns, že
szwajcarska rada związkowa posta-
nowiła, by delegacja szwajcarska

KOWNO.
w dniu 31 sierpnia r. b. zasłużony Klubu. działacz społeczny i wielki patrjota

O rozmia-

Prowokacje sowieckie w Mandžurji.

Przeciw przyj
do Ligi Narodów.

 

 

ZzgonAredaktora i wydawcy
«Dnia Kowieńskiego».

W Kownie ożęny

olicerowie
oficerowie

mowany- Żurakowski,
sztabu głównego oraz
komendy garnizonu,
W chwili p'zybycia pociągu or-

siestra odegrała hymn sowiecki, Po
powitaniu się i przejściu przed fron-
tem kompanji honorowej admirał
Galler wraz z towarzyszącemi oso”
bami odjechał do hotelu Europej-
skiego.

GDYNIA (Pat). Wycieczka, zło-
żona z 29 oficerów i 299 marynarzy
sowieckiej marynarki wojennej, wy
jechała dziś specjalnym pociągiem
do Poznania, celem zwiedzenia za-
pytków. Gościom towarzyszą ofice-
rowie naszej marynarki wojennej,

GDYNIA (Patj, D-ca dywizjonu
szkolnego marynadki wojennej ko-
mandor por. Soxcłowski w otoczeniu
ołicerów podejmował na „Baltyku“
oficerów marynarki sowieckiej na
tzele z zastępcą szeia sztabu Presti-
nymi
GDYNIA (Pat). Olicerowie mary-

varki sowieckiej w t-wie naszych
oficerów przybyli do szkoły mor-
skiej, gdzie powitał ich dyr, szkoły

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

 Mohuczy. Goście zwiedzili urządze-
nie i internat. |

GDYNIA (Pat). Oficerowie so-|
wieccy w t-wie polskich oficerów
cd rana zwiedzali port handlowy,
jygo urządzenia oraz. przedsiębior-
słwa przemysłowe w porcie, jak
chłodnię, łuszczarnię ryżu iolejar-
rię, Załoga okrętów Marat, Kalinin
i Wolodarski; w liczbie 2000 osób
zwiedziła w towarzystwie naszych
inarynarzy port handlowy, 

zagranicą 8 zł.
za wiersz milim. przed tekstem i w

przed tekstem po 25 gr.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

tekście (6 łamowe) 35 gr.. za
Ogłoszenia

Terminy

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

dyiuakja powodziowa naŚląsku i W Malopolse,
WARSZAWA. Pat. — Na Sląsku

cieszyńskim Wody opzdają, niebez-
pieczeństwa niema. Pod Zebrzem
aa Wiśle woda opadła

KRAKOW. Pat —W związku z o-
statniemi deszczami na Podhalu stan
wody na Dunajeu podn'ósł się, jed-
nak niebezpieczeństwo powodzi nie
zagraża Komunikacja kolejowa i
autobusowa ze wszystkiemi miej-
scowościami letniskowemi i uzdro-
wiskami, a więc także z Zakopanem
Krošcienkiem i Sz:zawnicą odbywa
się bez przeszkód. Prace nad na-
prawą popsutych dróg są na ukoń-
czeniu.
MORAWSKA OSTRAWA. Pat. —

Deszcze, które spadły w ciągu o-
statnich dni na terenie północnych
Moraw, Sląska Cieszyńskiego i Opa
wskiego, spowodowały silne wez-
branie wszystkich dopływów Odry.
Również na samej Odrze poziom
wody podniósł się tak znacznie, że
rzeka ta wystąpiła z brzegów w o-
kolicy Istebnika na Śląsku Opaw-
skim, zalewając poia i łąki. Rów*
niež wezbrałą rzeka Opawica, Na
Sląsku Cieszyńskim rzeczka Lucyna
w. okolicy Szumbarku wylała, nie
wyrządziła jednak większych szkód.

WARSZAWA (Pat).
Wiśle pod Sandomierzem znacznie
wezbrała. Poziom sięga 225 cm. po-
aad stan normalny. Woda podnosi
się w dalszym ciągu z szybkością

1 cm. na godzinę, Wydano niezbęd-
ne zarządzenia ochronne. Wobec
tego, że wały wiśiane w wielu miej-

,scach podczas osiatniej powodzi zo-
'stały poprzerywane i dotychczas

WEESI : e A

wielkie zadowolenie z przebiegu
strajku. Wszyscy robotnicy w 20
miastach południowych porzucili
pracę. Gorman przewiduje, że w so-
botę przystąpi do strajku 85—90
proc. robotników
NOWY JORK. (Pat). Jak dono-

szą z Kinga Mountain w północnej
Karolinie,  strajkujący robotnicy
wtargnęli do 3 przędzalni bawełny i
wypędzili z nich 900 pracujących
tam robotników.

I

z

|5 |
kolejowych, |
no kolei wschodnio-chińskiej. Nota
podkreśla zaniepokojenie rządu ja-
pońskiego ze względu na inspiracje
odkrytych spisków i potwierdza, że
zamach był skierowany przeważnie
przeciwko pociągom wojskowym, a
ofiarami wypadków byli przeważnie
bądź japończycy. bądź mandżuro-
wie.

W zakończeniu odpowiedź japoń
ska potwierdza, że wszyscy areszto-
wani urzędnicy sowieccy należeli
do tajnych organizacyj, mających
na celu wzniecanie niepokoju w
Mandżurji, a niektórzy z nich pla-
nowali napady bandyckie na kolei

j wschodnio-chińskiej, dostarczając na-
,pastnikom materjały wybuchowe.

wali sztab armji sowieckiej Dale-
kiego Wschodu o ruchach wojsk
japońskich. Urzędowe koła japoń-
skie oświadczają, że przez wykrycie
tajnej radjostacji udało się wpaść
na ślad wielkiej sowieckiej organi-
zacji szpiegowskiej w Mandżuriji.

ęciu Sowietów

do Ligi Narodów w czasie głoso-
wania nad przyjęciem Źwiązku So-
wieckiego do Ligi złożyła kartkę
22glosem „nie".

„Dnia Kowien-
Ś. p. Bolesław Butkiewicz.

redaktor i wydawca
skiego“,  

zjednoczonych.
WZROSI LICZBY
STRAJKUJĄCYCH,

NOWIY JORK (Pat). Do chwili
obecnej porzuciło pracę około 50
proc. robotników przemysłu włó-
kienniczego. Drugi dzień zatargu za-
znaczył się ogromnem zwiększeniem
liczby strajkujących. Naogół prze-
bieg jest spokojny, jednak w kilku
miejscowościach doszło do zatargów
między strajkujacymi a policją i
strażami przędzalni, Celem zapobie-
żenia rozlewowi krwi, władze wy-
daiy odpowiednie zarządzenia. Duże

, wrażenie wywołało oświadczenie ko-
.misarza opieki społecznej Hopkinsa
w stanie nowojorskim, że rząd nie
będzie popierał strajku przez zapew-
nienie pomocy strajkującym. — Ро-
nieważ robotniczy związek zawodo-
wy nie rozporządza większym iun-
duszem, przeto oświadczenie Hop-
kinsa może mieć duży wpływ na
czas trwania strajku. Obie strony
pracowników i pracodawców ogla-
szają nieścisie dane co do strajku.
Naprawdę jest tak: W Nowej Aglji
strajkuje 50.000, pracuje zaś 75,000
robotników. W Półn. i Płd, Karoli-
nie na 60.000 strajkujących pracuje
tylko 8.600. Przewodniczący iede-
iacji robotników przemysłu odzieżo-
wego polecił przystąpić do strajku
10.000 robotnikom bawełnianego
przemysłu odzieżowego w St, Louis i
5.000 w Kanzas-Mieście,

(Woda na |

lnie wszystkię naprawione, istnieje
iwożliwość zalania niektórych tere-
nów, o ile woda podniesie się o 3
r. ponad stan normalny. Pod No-
wym Korczynem, w pow, stopnic-
kim, woda na Wiśle po odejściu do
325 cm. ponad stan normalny za-
częła opadać.

PZA

Orkan w połedniowej Francji.
PARYŻ. (Pat). Orkan, szałejący

w  poludniowo-zachodniej części
vrancji, wyrządził wielkie szkody, 2
osoby zostały zabite i wiele odnio-
io rany. Winnice oraz poia kuku”
„ydzowe zostały prawie całkowicie
zniszczone. Uszkodzone zostały
xównież w Tuluzie samoloty.

Powódź w Indjach.
LONDYN. Pat.— Agencja Reute-

jra donosi, że powódź w prowincji
Bihar w Indjach ogarnąła około 300
wsi. 7,500 domów jest uszkodzo-
„nych. Zatonęło 11 osób.

(Kradzież materjałów
wybuchowych.

LOS ANGELES. Pat.— Wywolala
tu wielkie wrażenie wiadomość o
kradzieży materjałów wybuchowych.

| W ciągu ub. nocy silne oddziały po-
licyjne prowadziły energicznie po-
szukiwanie miejsca, w którym u-
kryto 9 ton materjałów wybucho-
wych, skradzionych w jednej z fa-
bryk. ы

Bezrobocie W W. Brytani.
LONDYN. (Pat). Liczba bezro-

botnych w Wielkiej Brytanji na
dzień 20 sierpnia wynosiła 2.136.578
osób. To jest © 10.318 osób więcej,
niż na dzień 23 lipca,

Tragiczna śmierć
lotnika.

CLEWELAND (Pat), Lotnik
Douglas Davis, .który podejmował
próby pobicia rekordu szybkości
spadł wraz z aparatem na ziemię i
poniósł śmierć, Douglas osiągnął
szybkość 492.675 m. pobił w ten
sposób rekord Weddelsa, który o-
siągnął szybkość 490,202 m.
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| PRZYGOTUJ
dla powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czarwony Krzyż
zbiera i wysyła.

BABAAAAAAA

Kto wygrał na loterji?
WARSZAWA (Pat). Dziś w pier-

wszym. dniu ciągnienia 30-ej. polskiej
| państwowej loterji klasowej większe
wygrane padły na następujące nu-

„miery losów: В
Zł. 15,000: 758, 34.195, 73.659,

| 155.961.
ZŁ 10.000: 5.959, 7.793, 71.910.
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Przed kongresem w Norymberdze.
NORYMBERG Pat. Dziś popo-

łudniu przybył tu samolotem kan-
clerz Hitler w t-wie ministra propa-
gandy Goebbelsa i dwuch adjutan-
tów. Na kongres przyjedzie dele-
gacja oficerów z min. Blombzrgiem,
z szefem dowództwa wojsk lądo-
wych gen. Fritschem 1 marynarki

admirałem Rederem na czele. Pod
Norymbergą grupowane są różne
rodzeje oddziałów wojskowych, któ-
re 9 b. m. odbędą wielkie ćwicze-
nia zakończone paradą przed Hitle-
rem, jako naczelnym wodzem armii
niemieckiej.

ROZRUCHY W HAWANNIE.
НАМАММА. (Pat). Rozruchy

rewolucyjne trwały przez cały dzień
wczorajszy, przyczem w centrum
miasta doszło do starcia, w czasie

| którego wiele osób odniosło rany.
W wielu instytucjach, przedsię-

biorstwach państwowych i szkołach
ogłoszono 24 godz. strajk celem za-
protestowania przeciwko  egze-
lucjom uczestników ostatnich wy-
padkėw.
HAWANA (Pat). Sytuacja w Ha-

wanie zaostrza się coraz bardziej,

Według ostatnich meldunków poli-
cyjnych wczoraj wieczorem rzucono
w różnych punktach miasta kilka-

, dziesiąt bomb. Szkody wyrządzone
przez wybuchy są poważne,
względu na trudną sytuację politycz-
ną rząd obraduje bez przerwy.

 

| Popierajcie PolskąMacierz
| Szkolną.
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ro nie wszystko
Surowy wyrok sądu partyjnego

BB mad senaiorem, Dobieckim w!

sprawie umowy zyrardowsiiiej jest

przedruotem zachwytów części pia”

sy sanacyjnej, Piszemy „części,

gdyż nie wyraża wcale zadowole-

nia prasa konserwatywna i zbliżona

do niej.

Z tego co jest wiadome o sprawie

żyrardowskiej, zaje się wynikac,

iż p. Dobiecki jest w pewūej mierze

kozłem ofiarnym. Nie ulega wątpli-

wości, iż jest tam więcej i znacznie

bardziej winnych. Słusznie zaznacza

„Gazeta Warszawska”, 1ż jeśli p.

Dobiecki zawinił, to równocześnie,

potępiając go, trzeba przyznać, że

zachodzą okoliczności przemawia-

jące na jego korzyść. On bowiem

był w liczbie iych, którzy pierwsi

wystąpili przeciw nadużyciom

Boussaca, składając, jako komitet

mniejszości polskiej akcjonarjuszów,

skargę i powodując przez to za”

wieszenie sekwestru nad Žyrardo-

wem.
Sąd, który wydał wyrok w spra-

wie p. Dobieckiego, nie ogłosił mo:

tywów wyroku. Nie wiadomo więc,

na czem dokładnie wyiok swój

oparł. Wiadomo wszakże, iż przed-

miotem badania sądu była ostatnia

umowa, zawarta pomiędzy grupą pol

ską akcjonarjuszów a grupą fran-

cuską p. Boussaca. Wiado.zo rów”

nież o innej umowie, która nie była

przedmiotem rozprawy są.lcwej nad

p. Dobieckim, a która była zawarta

do'xładnie przed dwoma laty, w sier-

pi.- 1932 r. Pedobno ta właśnie

umowa była bardzo niekorzystna

dla skarbu państwa i dla grupy pol-

skiej akcjonarju:zów. Kto wówczas

zawierał ową uinowę z pośród oby:

waleli polskich? To jest pytanie,

które domaga się natarczywie odpo-

wiedzi.
A także nasuwa się drugie pyta

nie dlaczego tylko p. Dobiecki ma

być odpowiedzisiny, podczas gdy

jego koledzy k'ubowi, pp. senatoro-

wie Sobolewski : Targowski, pozo-

stali w cieniu, chociaž wiadomo, že

usiadali w zarządzie Żyradowa, ja”

«G przed.iawicieie nie grupy pol-

skiej, lecz właśnie grupy Boussaca.

Wystąpili oni wprawdzie z zarządu,

ale nadużycia Koussaca działy się

jeszcze za czasow ich urzędowania.

A wreszcie cprócz tych trzech

oan w, jak się szeroko mówi, są

oszcze inni nie minej zamieszani

w aferze żyrarduwskiej. To też nie-

zbędne jest, aby sprawa Żyrardowa

oświetlona zosiaia zarówno о do

osób, jak i co do faktów * całej 3

rozciągłości. Wiedy dopicr. prasa «Poufny memorjało.

sanacyjna będzie uprawniona do

tryumfalnych obwieszczeń, że przy:

najmniej w tej oio sprawie... koniec

nieprawościom.

A tymczasem z powodu tylko

jednego p.Dobieckiego robi się już

wiele hałasu. Przodują, jak zwykle,

„Gazeta Polska" : „Kurjer Poranny“

Pomijamy ten Giugi, zaws7e nala-

szerowany bonib:stycznemi frazesa”

mi jasknawej hipokryzji. „Gazeta

Polska“ generalizuje ten jeden wy”

rok i grozi, iż we wszysikich po”

dobnych wypaaxach nastąpią po-

dobne konsekwencje:
Wielu małym i wielkim, stołecznym i

prowincjonalnym hommes d'affaires (pisze

organ sanacyjny) wydaje się, że przybicie

na siebie stempelka „BBWR”* zapewni im

bezpieczeństwo w załatwianiu ich własnych

interesów i interesików.

Według twierdzenia „Garety Pol-

skiej”, wyrok na p. Dobieskiego po”

siada swoją istotaą wymowę,
Wymowa ta wybiega poza jednostkę i

poza „okoliczności, Winna dotrzeć przede-

wszystkiem do tych, którzy w zmianie za-

łarv „aia politycznego, w kamuilażu na

„ochroany kolor“

próbują zapewnienia sobie powodzenia we

własnych, prywatnych mniej lub więcejcie-

kawych szwindelkach, czy aw?nsach. Dla

tych wszystkich wyrok sądu BBWR winien

być groźnem ostrzeżeniem. Stwierdza on

bowiem, że wbrew nadziejom wszelkiego

pasożytnictwa — ubieranie się w mundur

obozu nie jest ucieczką od odpowiedzial-

ności, lecz odwrotnie, jest tej odpowie-

dzialności bardzo ciężkiem podniesieniem.

Itd, it. d. Byłoby to wszystko

bardzo piękne, pouczające, zachęca*

jące i godne na;wyższych pochwał,

gdyby nie dotyczyła tylko jednego

wypadku z p. Debieckim, którego w

dodatku powszechnie uważa się by-

natmniej nie za uajbardziej winnego

w sprawie żyrardowskiej. A pzzy”

tem, czy tylko jedna sprawa Žyrar-

dowa niepokoi opinję puoliczną?

Naczelny organ sanacyjny powo”

łuje się na przecirogi,wypowiedzia-

ne w swoim czasie przez pp. Pry-

stora i Siawka. Aie czy c: dwaj wy”

regime'u piobowali i

zpr
Niesnaski wśród ludowców

Pisaliśmy już ra tem miejscu o o*

i kólniku grupy posłów ludowcowych,

zapowiadających wydanie odrębne”

go tygodnika p. t „Polska Ludowa”.

Okólnik ten komentowany był

ialko zapowiedź rozłamu w Stron-|

iotwie Ludower.zwłaszcza, że ar-

gument o potrzebie mowego pisma

dle rewizji podstaw programu stron”

mictwa nie brzmiai dostatecznie

przekonywująco.

Ten właś.ie argument został za”

atakowany przez tygodnik „Piast“,

kędący organem maiopolskiej grupy

„udowców z pod znaku Witosa.

Otóż „Piast' wskazuje, że
Zjednoczone Stronnictwo e posiada

dostatecznie sprecyzewanych celów progra-

mowych, dostosowanych do potrzeb chwili

<becnej. Ale przy acbrej woli wszystkich

czynników kierowniczych w Stronnictwie

możnaby pracy tej dckonać w ciąguniewie-

iu tygodni.

Czy ta dobra wola istnieje u wszyst-

kich ludzi, którzy w Stronnictwie zajmują

wybitne stanowiska?

Odpowiadając jednak na to draż-

iwe pytanie nie wprost oczywiście,

ale pośrednio, „F:ast” niedwuznacz-

„ie wskazuje, že przyczyną tak licz-

nych w Stronnictwie Ludowem prze”

grupowań i rozłamów jest „polityka

mandatowa” niektórych posłów.
Ruch ludowy ma do czynienia z ludźmi

uprawiającymi swą osobistą politykę albo

politykę swojej kliki mandatowej, gdyż nie

<o innego, jak polityka jest jedynym zawo-

dem tych ludzi, dającym im chleb pow-

szedni, Z tej strony ruch ludowy musi się

mieć na baczności, gdyż elastyczność cha-

rakterów w tych sferach jest bardzo wielka.

Są to, stwierdza „Piast”, kierując

widocznie atak przeciwko wymienio

nej grupie z pod znaku „Polski Lu-

dowej”, pg,
judzieczuli na kwestję chleba, ludzie cenią-

„y ponad wszystko mandat i przyzwycza-

żeni do wędrówek politycznych:

Ztego wszystxiego widać, że jed

mak konszachty pewnej grupy po”

włów ludowcowych z sanacją znaj”,

aują w ionie Stronnictwa Ludowego

należytą ocenę,

 
!

Dla kogo dostępne są szkoły?

Inny tygodnik ludowcowy, Zielo-

my Sztandar* zastanawia się nad

sprawą uniedostępnienia oświaty dla;
dzieci włościańskich

Ministerstwo Oświaty ogłowitc. iż opła-

'a w szkołach średnich (gimnazjach) + tym

roku wynosić będzie 220 zł. od ucznia,poza!

tem 10 zł. za egzamin wstępny, 12 zł, za

egzamin dojrzałości : t. d. Wprawdzie prze-

| dywane są zwolnienia do połcwy lub w.

salości od owej opłaty, lecz drtyczyć one;

| tędą w pierwszym rzędzie dz'eci urzędni- |

ków i zawodowych wojskowych, a nadto

dzieci inwalidów, odenaczonych „Virtuti Mi

utari” lub Medalem Niepodleg!ości. |

Pisaliśmy przed kilku tygodmami o tra-

gedji synów chłopskich, dla których zam-  

„Moment“ (N. 196) w depeszy
z.a.Ł z Genewy donosi -0 materja-
łach, przedłożonych przez ekono-
mistę żydowskiego, Jakóba Chmur"
aer'a („Leszczyńskiego') na świato-
wej konferencji żydowskiej w Ge-
newie, a dotyczących sytuacji go-
»podarczej żydow.

Wśród  deiegatów rozdawano
dwie broszury tegoż autora: jedna
zuwiera materjaiy, przeznaczone na
„ewnątrz, dotyczące głównie sytu-
acji gospodarczej żydów w №ет-
„zech, natomiast druga jest ściśle

pouina:
„Jednocześnie delegatom  konierencji

rozdano pouiny memorjał o sytuacji żydów

w różnych krajach, liczący 40 stron. W
łem sprawozdaniu zobrazowane jest polo-

zenie żydów ekonomiczne i spoleczne w
Niemczech, Austrji, Rumunji, Polsce, Li- 

 

W tych dniach odbyło się w

Warszawie posiedzenie kilku dzia”
łaczy klubu BB w lokalu związku

arużyn konduktoisikch. Obecni by-

i: ambasador Filipowicz, b. min.

Gliwic, dyr. Basiński, inż. Miomen-

towicz, dr. Rogowski, p. R. Urbań-
ski, p. Myśliński Omawiano -spra-

wę stworzenia nowej grupy poli-

tycznej i 'wyodrębnienia się z BB.

wzorem Partji Pracy.  Ucnwalone
rezolucje skierowano przeciw kon-

serwatystom oraz powzięto szereg

uchwał natury gospodarczej.

bitni członkowie obozu sanacyjnego

mówili tylko o :akich aferach, jak

żyrardowska? myła tam między in-

nemi mowa, naprzykład. o kary”
godnem, nieoszczędnem trwonieniu

grosza publicznego. Ileż to nasuwa

się na ten temat pytań w związku

z przeszłością i teraźniejszością.

„Gazeta Polska“ z okazji wyroku
na p. Dobieckiego bije w „ciurów”,

to żest tych, którzy garną się zawsze

ku posiadającym władzę, a którzy

= mają „ideolcgji“. Ba, ależ czy 
tylko „ciury”* godne są aieku i po”

| klasė fundamenty pod silną mocarstwową

 

(I w Rosji nie jest jużbezpiecznie...)

 

p. Gliwic tworzy dową pattję.

i wę likwidacji furiduszu pracy i fun*

STSLI IDISKSSDRIKSKEAT SIS | NST ESET ESS

_DZIENNIK MIĘERSKI я

asy.
knięte są podwojc szkół Iśrednich i wyž-

I tzych na 10 spustów. Niema w tem przesa- powojenną bieda ma podtoze nietyl-

dy! Któregoż bowiem z chłopów staćdzisiaj |

га utrzymanie w mieście dziecka, anadto |

na opłacanie za niego tak wysokiej taksy,|

zaopatrzenie w książki i przykory szkolne '

itp. Na dobitek wprowadzono jeszcze w |

tym roku w szkołact śrędnica drogie mun-

durki dla uczniów.

Wieś płaci ra równi z innymi podtki na

utrzymanie szkół średnich i wyższych, ale

korzystanie z tych szkół jest zarezerwowa-

ne iylko dla uprzyw:lejowanych* dla dzieci

bogaczy, urzędnikow olicerow : żydów. U-

rzędowe sprawozdanie powiatowego  gim-

1azjum w Drohobyczu za rok szkolny

1932-33 stwierdza, że na 247 uczniów w

tem gimnazjum było 223 żydów * tylko 14 ka

tolików. Oto, dla kogo są dziś gimnazja

ciwarte i dostępne.

 

Urzędnicy, czy kozły ofiarne?

Wprawdzie w porównaniu do

zwyczajnych śmiertelników urzędni-

vy korzystają z szeregu przywilejów,

alle i ich los nie jest do pozazdrosz”

czenia.
Stwierdza to nawet prasa pro”

rządowa. !

Wiašnie sanacyjny tygodnik, „Re

duta* bardzo sumiennie wylicza

-vszystkie przykrości, których do-|
znali i doznają urzędnicy- i

niesmiertelna biurokracja i niefacho-

wość odnośnych referentów u nejwyższych |

władz kompetentnych  stal> pracowała|

przez tyle lat, ażeby świat urzędniczy trzy-|

mać w wiecznem napięciu przez wieczne

niekończące się reorganizacje, zawsze a

czone na szkodę urzędników, a nie przyno-

szące Państwu żadnych korzyści.

Czy naprawdę tylko biurokracja

: niefachowość?
Ale czytamy dalej:
Tutaj Państwo przez miądrą politykę

urzędniczą musi się starać dobierać naj

pewniejsze i najlepsze jednostki państwowu

twórcze, zwłaszcza z byłych wojskowych, o

pełnem ideowem wychowaniu, które nie-

tylko spełnią odpowiednio swoje zadanie,

jako urzędnicy, ale vonadto ofiarną ipraw-|

dziwą pracą społeczną będą rozbudzać i

podtrzymywać żywioł poski na kresach į!

| nad szerzeniem moralnośc:. A chyba

Folskę.

Jakie są wedle „Reduty” naj

większe bolączki urzędnicze?
Zmniejszenie zniżek ko'ejowych

rzędniczych. Coinięcie zmżek (szkolnego cze

snego) dla emerytow. Obcięcie płac głodo-

wych średnim i niższym urzędnikom, ażeby

podwyższać płacę wyższym i najwyższym.

Nasyłanie rozmaitych nieuków na kierowni-

cze stanowiska, którym niejednokrotnie mu-

siano dawać podwójre „veniam studiorum”,

u-

O tych nieukach tośmy już nie“,
"iai, oszustaimi, ztodziejami, lapowni-

:az pisali chociažby z racji stosun-

ków w powiecie święcianskim. Nie-

stety, artykuły nasze albo nie odno

siły skutku, a!bo wypadało czekać

całe lata na zlikwidowanie takiego

mieuka".

—

twie, Łotwie, Buigarji, Jugosiawji, Grecji,

1urcji, Algierze, Argentynie, iieksyku i

osji Sowieckiej“.

Wykaz ten zawiera kraje, w

których żydzi nie czują się już bez”

piecznie, pomimo że rządy starają

się ułatwić im sytuację.

W tym wykazie znajduje się już

1 Rosja Sowiecka. Okazuje się, że

opanowanie przez żydów wiadzy nie

est zdolne zabezpieczyć bytu żydo”

stwu na dłuższy czas. Jak ošwiad-

czają żydzi, przybyli ostatnio do

Palestyny, w Rosji tak się wzmogły

idee sjonistyczne, jak nigdy. Masy

zydowskie czekają na emigrację do

Palestyny („Hajnt* Nr, 195). Jest to

1iewątpliwie skutek przeobrażeń,

odbywających się w Rosji, a zagra”

zających interesom żydostwa.

Między innemi poruszono spra”

duszu bezrobocia a z sum zbiera”

nych na te fundusze podjęcia robót

publicznych zakrojonych na wielką

skalę. Wskazywano również na po”

trzebę _ reorganizacji  ministerjum

przemysłu i handlu oraz częściowu

$o wydzielenia pewnych działów z

ministerjum komunikacji i mini“

sterjum skarbu i stworzeniamini“

sterjum gospoda'ki narodowej.

Tak, tak, rozłazi się coś w BB.

tępienia? To także pytanie, na któ”
re niema odpowiedzi.

Sprawa p. Dabieckiego jest tyl-

ko drobnym epizodem i takim pozo”

stanie w opinji publicznej. Całości

sprawy żyrardowskiej nie wyświe-

tla — niewiadomo dokładnie, za co

został skazany p. Dob:ccki — a tem“

badziej nie rzuca jeszcze żadnego

światła na stosunek do wielu, wielu

jeszcze innych mieprawości, często”

kroć bardziej karygodnych, niż ta,

która na taki wysoki kamerton na*

| mieszczamy go poniżej w całości bez

Wszyscy zgadzają się na ło że

ko, gospodarcze. ale talkże i moralne.

Jednakże kiedy wszyscy pisarze po”

lityczni i ekonomiczni iozpatrują

przyczyny kryzysu gospodarczego i

opracowują poraysły, wskazówki i

programy, jak złemu zaradzić, jak z

biedy! wybrnąć itd., prawie nikt nie

rozpatruje szerzej spustoszenia mo”

ralnego, dokonanego w duszach

przez przedwojenne nauki i przez

samą wojną, nie kładzie ręki na ro”

piejącą ranę i nie wskazuje co robić,

ażeby kryzys moraluy przezwycię“|

zyć. Zaledwie tu i ówdzie ktoś mimo

<hodem wspomni o potrzebie odno-

wienia świętości rodziny, o hartowa-

niu woli, o kształceniu poczucia god

uości osobistej czy honoru, o służe-

niu idei czy zasadom i t. p. ale nikt

dotąd nie rozważał pianowo tych po'

siępków oraz ich pobudex, które są'

swiadectwem rozlużnionej moralnoś-

ci, ani też nie wskazywał, co robić,

żeby moralność przywrócić, Zdaje

 
' wię, że milcząco uznano tę dziedzinę

sa wyłączny zakres działania Koś:|

„1oła i po znakomitym głosie ks.ks.

Biskupów, zostawiono tę dziedzinę :

duchowieństwu
'[ymczasem jest to dziedzina nie-

tylko religijna, ale i wybiłnie poli-

1yczna, bo społeczna i narodowa.

Niedarmo od końca XVIII wieku za-

cząwszy, organizacje państwowe ode

Krały szkolnictwo duchowieństwu i

przejęły je na siebie, czyli że pań”

stwa wzięły monopol nietylko wy”

kształcenia, ale i wychowania w

swoje ręce, a więc z budzenia i sze”

rzenia moralności między obywatela

sni zrobiły zagadnienie politycze, Aż

do wojny pozwalano spo'eczeństwu

pa prowadzenie szkół prywatnych w  amuchu niezależnym od nakazów pań-

suwa, ale po wojnie i to się zmieniło.

Dzis szkoły prywatne muszą we

wszystkiem stosować się do naka-

#6 państwa, czyli przestały być

wychowawczo niezawisłemi. W ten

|kryzys moralny.
ki, nakazy z góry, policja ani woj-
sko, bo w społeczeństwie niemoral-
nem, ludzie, którzy sprawują władzę
jako też ludzie, będący tych wład-
ców pomocnikami nie mogą być lep
szymi od: środowiska, z ktorego wy-
szli, Wszakże są dzieómi tego zde-
prawowanego społeczeństwa. Stąd
wieczną prawdą zostaje iwierdze-
mie, że każdy narćd i każde państwo
ma taki rząd, na jaki zasługuje. Kto
więc skarży się na ludzi rządzących,

powinien naprzód zapytać sam sie“
bie, czy naprawdę jest od nich lep-
szym i czy, znalaziszy się na miejscu
rządzących, nie postępowalby tak
samo, jak oni, a może i gorzej od

auch.
Dlatego nie rozwiążą trudności i

nie przezwycięzą kryzysu ci, którzy

zapominają 0 morainošci, a myślą i
głoszą, że przez samą zmianę ustro”

ju wprowadzą polepszenie, lo też i
giędzenie o zmianie konstyucji, o u-
chwaleniu czy przeprowadzeniu in-
nych, odmiennych ustaw, choćby się

nawet przemieniałjo w czym, nie

wprowadzi żadnej zmiany na lepsze.
Niemą bowiem doskonaiego ustioju,

niema wzorowej konstytucji, niema

zbawiennych ustaw, któreby z nik-

| czemników  potratiły zorganizować;

Jobre, szczęśliwe, potężne państwo.

A za to jakikolwiek ustrój, jakabądź

konstyucji, byle jakie ustawy, o ile

nie są złe w zasadzie, mogą zapew”

uić obywalelom bezpieczeństwo i

warunki rozwoju, a państwu potęgę,

9 ile społeczeństwo składa się z zac”

mych, uczciwych, honorowych, nie”

uaganndych ludzi.
Przecież wywonawcami ustaw,

strażnikami ustroju, tłumaczami kon

stytucji są ludzie, a ci wykonywać

pędą swoje uprawnienia, według wła

tnej moralności «zy sumienia —je”

żeli są nieuczciwi, będą gnieść i de-

moralizować podwładnych па Ко-

rzyść własuą 1 na korzyść swoich

popleczników — a jeżeli sąuczciwi

ij. moralni, wyzyskiwač będą wia-

sposób polityka zapanowała wyłącz” | gzę swoją na korzyść ogółu, wszyst-
nie także i nad wychowaniem, czyli, kich obywateli, całości państwa.

nikt nie zechce twierdzić, jakoby

pod tą opieką moralnosci kwitła.

Liczba przestępstw powiększa się w

sposób zastraszający, odkąd etykę

w świecie cywilizowanym upaństwo-

wiono. I dlatego obok wychowania

przez państwo musi się szukać spo”

sobów, ażeby obywatele mogli wy”
chowywać się sami,

Bo państwo jest takie, jakimi są

obywatele, Nie może być siinem pań

stwo, którego obywatele są kłamca-

kami, samolubami — bo w razie ja-

xiegoś kataklizmu ci upodieni oby-

wateie szukać będą osobistych ko-

rzyści, bez myślenia o pożytku caioš

ci i dostarczą wrogowi pańsiwą na”

jemnych zdrajców i szpiegów, niwe-
cząc wysiłek całości i udaremniając

nawet najrozmaitsze zarządzenia

władzy. Państwo, złożone z ludzi nie

moralnych, stoi nad brzegiem prze”

paści i jest przeznaczone naupadek.

Diatego zagaduienie moralności

jest tak ważne. Ważniejsze nawet,

а17 wszystkie programy ustrojowe.

Jedni mówią, że trzeba wiadzę 2407

żyć w ręce jednego człowieka. Ależ

ten jeden człowiek jest tylko dziec”

siem społeczeństwa. Inni wołają o

jakąś elitę, która zresztą w dawniej”

szych czasach zwała się oligarchją.

Ależ i ci ludzie elity nie spadli z nie”

ba, tylko urodzili się i wychowali

między nami i są tylko naszem odbi-

ciem: i jeżeli my nie mamy wstydu

«ni sumienia, to i nasza eiita mieć

ch mie będzie, A zatem zagadnienie

ogranicza się do etyki czyli moral-

ności obywatela, człowieka.
Jan Zamorski,

Rozpowszechniajcie
bony jatmużnicze „Caritasu" Nie pomogą tu mechan'<zne środ

Ludowcy

W organie waczelnym Stronni-

ctwa Ludoweg» „Piast” ukazał się

antykuł , zajmujący zasadnicze sta“

nowisko w sprawie żydowskiej, Ar-

tykuł ten jest tak znamienny, że za-

'akichkolwiek zmian iskrótów(pod-

kreślenia „Piasta'):

„Wojna światowa i obecny kryzys

uwypukliły i wysunęły sprawę ży”

dowską na pierwszy plan we wszyst

kich krajach Europy zachodniej.

Wszędzie, gdzie tylko zabrakło chle

ta dla swoich, zaczęto szukać przy”

czyny i zawsze znaleziono żyda.

My, H1dowcy, w tej sprawie z ni-

kim nie będziemy się licytowali, jed-

nakowóż w dobrze zrozumiałym in-
teresie własnym i żydowskim dążyć

będziemy do zajęcia wyraźnego sia”

nowiska w tej tak doniosłej sprawie,

„żeby kiedyś nie doszło do nieobli-
czalnych następstw.

Stan obecny jest do utrzymania;

Polskę zamieszkuje 32 miljony lud-

ności, a jeżeli od tej liczby odejmie-

my 24 mijlony, to jest 75 proc. lud

„ości chłopskiej, osiadłej na roli, któ

1a do polityki niewiele się miesza,—

to pozostaje nai w miastach 8 mil-

ionėw, & czego 4 miljony stanowią.

żydzi, a 4 miljony Polacy i inne na-
rodowości.

Nie możemy się zatem dziwić, że

w teatrach i kinach grają to, co się

żydom podoba — kawiarnie te do-

prze prosperują, do których żydzi u-

częszczają, — książki takie wycho-

«dzą, jakie żydzi czytają, — wreszcie

to wszystko jest modne i to ma po-

wodzenie, co żydzi zaakceptują,
Wolne zawody w większej części

są zastraszająco zażydzone, ku-

pieciwo jest całe wyłącznie w rę-

ach żydowskich, własność miejska

także, tak, że nasze pozostały tylko

ulice.
Za to jesteśmy w większości w zawodach robotniczych, rzemieślni- straja prasę sanaczyjną. czych, w służbie domowej, w gorzej

 

o żydach.
płatnych zawodach urzędniczych i

wszędzie tam, gdzie trzeba ciężko

piacowač,
Stan ten nie rokuje obecnie žad-

nej poprawy, ponieważ wieś, ten

żiówny rezerwoar, Z powodu obec

nej nędzy i braku funduszów na

wształcenie, nie będzie mogła przez

dłuższy czas zasiać miast swojąin-

teligencją, zaś ta inteligencja, która

abecnie jest, ma:nieje w szeregach

bezrobocia.
Jak więc z powyższego wynika,

mając smutne doświadczenie z miast

wtóre same siebie nie obroniły, nie

niożemy spodziewać się żadnej po”

nocy, ani szukać drogowskazów—

'ecz musimy liczyć wyłącznie na

własne siły, musimy organizować się

*worzyć własne zastępy ludziuzdol-

vionych do wszystkich zawodów,bo

nry stanowimy ten właśnie rdzennie

polski naród, ktory Polskę odbudo-

wał, obronił w roku 1920 i który po”

"rafi ją obronić zawsze, gdy zajdzie

potrzeba, i od nas tylko może i musi

przyjść prawdziwe odrodzenie.

Ażeby zaś szczupłe zastępy na”

szych ludzi nie marnowały się w sze

regach bezrobotnych, upominajmy

się głośno o numerus clausus dla Po-

laków w Polsce, ażeby w każdym

zawodzie na cyfrę 100 dla nas przy”
padła cyfra 70, bo taki stanowimy

trocent ludności i mamy prawo żą”

dać tego, co się nam słusznie należy

zaś zdobyty przez nas stan posiada:

nia propocjonalny do naszej ludnoś-

ci, będzie najlepszą gwarancją, że

Rzeczpospolita Polska stanie się

prawdziwie ludowa.
Jeżeli zaś nasze wołanie ma być

głosem wołającego na pusczy, to nie

chaj nasze spółdzielnie staną się

bractwami, a hasłem „swój do swe-

go” dojdziemy do zwycięstwa — kto

zaś z nami nie póidzie, tego z pogar-

dą wyłączymy poza nawias naszego

polskiego społeczeństwa”.

Lijącia daktyloskopijne w Berezie.
Z kół „sanacy'nych'* donoszą, że

liczba uwięzionych czy raczej inter-
cowanych w Berezie Kartuskiej wy-
a0si około 500 osób. MW ostatnich
dniach poddano wszystkich uwięzio-
uych zdjęciom daktyloskopijnym.

Nieprawdziwa
wiadomość.

W niektórych dziennikach uka-
sala się wiadomość o mianowaniu
ojca Stanisława Sopucha Tow. Jez.,
biskupem diecezji łódzkiej. Ks. Pro-
wincjał oo. jezuitów informuje nas,
że wiadomość powyższa nie odpo”
wiada rzeczywistości. (Kap)

Rząd kupuje
„Polskie Radio".

Wikrótce odhędzie się zebranie
alkcjonarjuszów spółki akcyjnej „Pol-
skie Radjo”, celem naradzenią się
aad sprawą sprzedania swego ma-
įyiku rządowi, gdyż od pewnego
czasu Min. Poczt i Telegrafów myśli

!„ przejęciu stacji radjowych w Pol-
sce.

Na posiedzeniu tem
będzie sprawa nadania

« warszawskiej 500 kw.

Uigi przejazdowe
i
\

| na Międzynarodowe Targi
Wwsśctasdnie we Lwowie.

Ministerstwo Komunikacji przy”
znało osobom, „dającym się na Mię-

dzynarodowe largi Wschodnie we
iwowie, które trwać będą do 16

września 1934 r., następujące ulgi

įrzejazdowe na V. K. P.:
L Dla osób, udających się na Tar"

gi indywidualnie, od dowolnej stacji
z miejsc zamieszkania i z powrotem,
zastosowano opiatę ulgową według

tabeli „B© — zniżka 50 proc. od

cawnej taryfy. Należnosć opłaca

się w kasie bilctowej stacji pierwot-

nego wyjazdu odtazu w obie strony.

Przejazdy indywidualne, na podsta”

wie imiennych kart uczestnictwa

mogą się odbywać: aj od 31 sierpnia

do 4 września, b) od 7 do 11 wrze-

snia, c) od 13 do 17 września 1934 r.

W jednym z powyższych terminów

podróż musi być zaczęta 1 ukończo”

da. Warunkiem uznania ważności

biletu w drodze powrotnej jest о-

siemplowanie kart uczestnictwa
stemplem Tangów Wschodnich we

Lwowie.
IL Dla osób, udających się na

Targi zzagranicy stosuje się podob-

Ją zniżkę, lecz niepizerwalnie w

czasie od 30 sierpnia do 18 września

1934 r.
Ill. Również za opłatą ulgową

będą mogły odbywać się przejazdy

grupowe (co najnniej 50 osób) orga”

nizowane przez komitety i iowarzy”

stwa lub związki o charakterze go”

spodarczym  lub' społecznym. Ww

tym celu należy ziożyć podanie do

L. O. K.P.,, która wyda zašwiad-

«zenie, upoważniające do zniżki,

Przedłużenie tetmiki akcji turystycznej
„Lato na Ziemiach Północno-

wscnodnich*.

Termin ważności ulg przejazdo-

wych dla osób, biorących udział w

akcji turystycznej „Lato na Ziemiach

Północno-Wschodnich' zostaje prze-

„dužony do dnia 30 września 1934 r.

Z życia stolicy.
Sztuka czysta i sztuka... mięsa.

Pełna humorystycznych momen-
«ów sprawa toczyła się niecuwno w

Sądzie Grodzkim X-go uddziału o

eksmisję dawno zlikkwidowanego już

teatrzyku „Cygarerja”. Właściciele

rozwiązana
radjostacji

teatrzyku, mimo likwidacji przed-

siębiorstwa, nie opuścili gmachu

przy ulicy Jasnej, wobec czego

gospodarz wystąpił na drogę sądo”

wą o eksmisję.
Rzecznik pozwanych usiłował

dowieść, że „Cyganerja“ nie była

kabaretem, lecz widowiskim na wy”

sokim poziomie artystycznym. Mor

ment ten odgrywał wielką rolę w

sprawie, albowiem ustawa oochro-

nie lokatorów postanawia, że kaba-

rety nie korzystają z jej dobro”

dziejstw.

Ażeby dowieśc swego twierdze-

nia, rzecznik pozwanych przedłożył

zaświadczenie wydane przez władze

oświatowe, stwieidzające, że po”

ziom widowiska był wysoki. Nadto

przedłożył on dewody, iż płacono.

podatek w wysokości 10 proc. od bi*

letów, która to stawka jest wymie-

rzana jedynie przy wysokim pozio”

mie artystycznym widowiska. W
końcu rzecznicy pozwanych wskazy

wali że w „Cyganerji“ zatrudnieni

byli najwybitniejsi autorzy,
niając m. in. Juljana Tuwima,

Reprezentujący powoda adw. Fi-

ałkowski obalat te argumenty.
— Jaka sztuka? — podkpiwał

sobie adwokat. Może to była
sztuka... ale mięsa, gdyż na scenie

występowały same gołe girlaski, Na”
stępnie adw. Fijałkowski odczytując

tytuły poszczególnych programów,

„nie szczędził cie-pkich uwag, które

, wywoływały wesołość na sali są“
dowej.

| Sędzia ogłosił wyrok, nakazujący
' eksmisję Cyganerii”,

 wymie” | 
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KRONIKA.
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
Wyżyna Małopolska, Śląsk, Pod-,

hale i Wołyń: rano chmurno, miej

scami-mgła lub drobny opad, w cią-|

gu dnia dość pogodnie, Ciepłej. |

Słabe wiatry, głównie z kierunków

wschodnich.
Pozostałe dzielnice: naogół ро-

goda słoneczna i ciepła przy sła-

bych wiatrach z kierunkow wscho-

dnich. Rankiem mglisto lub opary.

LYZURY APTEK:
Des w mocy dyżurują aastępując:

aptski:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 jtelei 16-31, Frumkina — ul. Nie-

miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i KRostowskie-

go — ul Kalwaryjska Nr. 31, Wysoukie-

go — w. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

kie na .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

Z MIASTA.
—Reorganizacja ubezpieczalni

wileńskiej. W związku z likwidacją

z dniem 1 października r. b. ambu

latorjum  Ubezpieczaini Społecznej

i reorganizacją,w Libezpieczalni oraz

zredukowaniem do minimum perso-

nelu lekarskiego powstała „kwestja

lokalu Ubezpieczalni. Obecr..* *-*nie
ją projekty zlikwidowania trzech

lokali Ubezpieczalni i oddania bu-

dynku przy ul. Dominikańskiej pocz-

cie, znś wszystkie instytucje (lbez-

pieczalni przenieść do gmachu przy

rekcja Poczt i Telegrafów.
W sprawie tej zapadnie ostatecz-

na decyzja po przyjeździe do Wilna,

co nastąpi w „dniach najbliższych,

specjalnego delegata ministerstwa
opieki społecznej b. ministra dr.

Bujalskiego.
‚ — Zatarg w kinie „Pan”. Dnia
5 b. m. odbyła się konferencja po-

między dyrekcją kina „Pan” a przed-

stawicielami zarządu Zw. Prac. Kom.

i Inst. Użyt. Publ. w Polsce, oddz.

w Wiloie, celem ostatecznego zli-

kwidowania zatargu, który trwa od

dnia 1 sierpnia r. b. na tie warun-

ków pracy i płacy. Konferencja na-

razie nie dała dodatniego wyniku.

Zatarg trwa nadal.
SPRAWY SANITARNE.

— Lustracja sanitarna rynków.

W dniu wczorajszym na rynkach wi-

leńskich dokonano lotnej lustracji

sanitarnej artykułów spożywczych i

aabiału przywiezionego na sprzedaż

przez przekupniów i włościan. Zlu-

strowano 86 wozów z produktami,

przyczem _zakwestjonowano około

120 litrów mlek:, śmietany i kilka

kim, masła. Towary te były nie

pierwszej jakości i nieświeże.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Nieprawdcpodobne. Na pod-

stawie zarządzenia ministerstwa

spraw wewnętrznych, Urząd Woje-

wódzki w Wilnie w okresie świąt

żydowskich, wigiiji "nowego roku i

kuczek zezwolił na handel w nie-

dzieie, Wi dniach 9, 23 1 30 września

r. b. wolno handlować 1 otwierać

sklepy spożywcze, kontekcyjne iin-

ne w' inach od6do 10 rano,

— ilość zaprotestowanych

W. ub. miesiącu w Wilnie i w powia-

tach woj. wileńskiego zaprotestowa”

no 3176 weksli n: sumę 1.123.142 zł.

Protesty wekslowe w porównaniu z

poprzedniemi miesiącami spadły

procentowo, gdyż kupcy i przemy”

słowcy ograniczają kredyt na towa”

ry. Również banki mniej pohopnie

udzielają obecnie kredytów, bez 100

qroc. gwarancji. — :

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— £ życia Sokoła. Wobec przy:

jazdu w dniu 6 b. m. o godz. 11

wycieczki sokolstwawielkopolskiego

do Wilna, wyznacza się zbiórkę

wolnych od zajęć czionków Gniazda

w sekretarjacie w dniu 6 września

o godz. 10. Czoiem.

KRONIKA POLICYJNA.

— Napad na drodze w Kolonii

Wileńskiej. Na Marję Szulcową (Wo-

dna 16) w chwili, gdy wracała Z

„rzystanku w Kolonji Wileńskiej do

domu ścieżką przez. las, napadł z

tyłu nieznany osobnik i, rzuciwszy

jej piasek do oczu, wyrwał z jej rąk

torebkę, w której było 27 zł. oraz

inne drobne przedmioty ogolnej war”

tości 40 zł, -Osobnik po „dokonaniu

rabunku zbiegł do lasu.
— й c. Emilja Goj-

żewska (Belwederska 22-a) zameldo-

wała, że jej mąż, Franciszek, wsku-

tek nieporozumień na tle materjal-

nem, grozi zabójstwem jej i dzie-

ciom, przyczem już usiłował udusić

swą córkę Zofję, lat 12, a tylko

przechodnie pzeszkodzili temu.

Gojżewskiego a:esztowono,

— Mąż okradł żonę. Anna Rydzewska

(Szopena 1) zameldowała, że chwilowo po-

zostawiła w mieszkaniu swego męża Fran-

ciszka Rydzewskiego, z którym nie żyjeod

2 lat, garderobę damską i pościel oraz 40

zł. w gotówce. Mąż jej skradł te rzeczy i

wydalił się w  niewiadomym kierunku.

Straty poszkodowana ocenia na 150zł.

je towarzystwo. J. Dajdzis za-

meldował policji, iz w czasie lacji w re-

stauracji przy ul. Beliny został napadnięty

przez małżeństwo Kosteckich (Majowa 17),

którzy go mocno poturbowali i zrabowali

mu 37 zł. z kieszeni. Policja wdrożyła do-

chodzenie.
WYPADKI.

— Spadł z wozu. Abram Starciuński

z Olkienik, jadąc do Wilna w sprawach

handlowych, w pobliżu Wilna wypadł z

wozu, połamał sobie ręce i skręcił kręgo- słup. Starciuūskiego w stanie beznadziej-

nym odwieziono do szpitala wWilnie,

TURYSTYKA.
— Wycieczka nad morze, W. dn.

8 września r. b. odbędzie się w tym
sezonie ostatnia tania wycieczka
ле@ morze.

Wszyscy zainteresowani wyciecz-
«ą powinni pospieszyć i zapisać się
ra odjazd, gdyż miejsc jest już nie-
wiele. |Informacyj w sprawie wy-

cieczki udziela Sekretarjat Ligi
Morskiej i Kolonjalnej w Wilnieprzy,
ul. Mickiewicza 15 m. 13, tel. 18-16.

Ž > plerwszerzęday

Wegiel Gornosląsk. kone.
о3 „PROGRES“pcleca

WILNO,
Jagiellcńska 3ull,

M. De а-Вnizm

Własna bosznica: ui. Kijowska 8, tel. 999.
aan A o aa

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardynskim, Dziś i jutro o godz. 8. 50

wiecz. doskonała komedja tiancuska M.

Aharda „Dama w bieii'.
featr muzyczny „Lutnia”*  iir.

Luksemburg”. Dziś : godz. 8 m. 15 po raz

3-ci peina humoru i pięknych melodji do-i
skonała operetka Lehara „fir. Luksem-

burę”, Zniżki ważne. Akademicy i wy-

cieczki korzystają ze specjalnych ulg bile-

towych.
— Widowisko propagandowe „Ptasznik

z Tyrolu W piątek najbliższy ukaże się;

czarująca operetka  Zellera „Ptasznik z
Tyrolu“ z J. Ńulczycką i K. Dembowskim

w rolach głównych. Ceny propagandowe.
Uwaga: Nowe zniżki teatralne dla or-

ganizacyj i stowarzyszeń z  ważnością od

1-g0 września — ctrzymać można codzien-

nie w Administracji Teatru „Lutnia” na
zasadach dawniej stosowanych.

Polskie RaGjo Wiino
Środa, dnia 5 września 1934 r.

6.45: Czas, Chwiika Pań Dimu. 740;
Zapowiedź programu w wyk, „Wesołej
Arojki“. 7,50: Fogedanka  lniarska. 11.51:
Czas, 12,03: Кош. meteor. 12.05 Frogr.

dzienny. 12,10: Koncert. 13,00; Dzien. poł.
15.30: Wiad. o ekspnrcie. 15,35; Codz. odc.
pow. 15,45: „Najstarsze ślady cziowieka
na ziemi Wileńskiej" — odczyt wygł. Hele-
na Cehakówna. 16.60: Reportaż muzyczny.
16,45: Aud. dla dzieci. 17.00: Recital wia-
ionczelowy. 17.25: Pogad. dla kobiet. 17,35:
„Jeden dzień w szpitalu i w szkole pie-

lęgniarstwa”, 17,55: Poradnik sportowy.

18.20: Koncert. 18.45. Odczyt gospodarczy.
19,00: Muzyka lekka. 19,20: Pogad. aktu-
alna. 19,30: D. c. muzyki lekkiej. 19,45:
Wiad. sport. 19,55: Wil, wiąd. sport. 20,00:
Audycja liter. 20,45 Dzien, wiecz. 20.55:

„Jak pracujemy w Polsce". 21.00: Koncert
szopenowski. 21:30; „Yroki“ — odczyt wy-
głosi dr. St. Lorentz. 21.40: Recital śpiewa-

czy Sergjusza Benoniego. 22.00: Koncert

reklamowy. 22.15: Koncert Wil, Ork.

Symi. pod dyr. S$. Czosnowskiego. 23.00:

Kom. meteor. 23.05: Muzyka tan.
Czwartek, dnia 6 września 1934 r.

6.45: Pieśń. Chwilka Pań Domu. 7.40:
Program. 7.50: Koncert reklamowy. 11.57:
Czas. 12.03: Kom. meteor. 12.05: Progr.

dzienny, 12.10: Aud. dla dzie i. 12.30; Kon-

cert. 13,00: Dzien. poł. 13,05: Pogad, Wil.
Aeroklubu. 13.10: Koncert (płyty). 15.00:

Wiad. o eksporcie, 15.35: Codz. odc. pow.
16.30: Rosyjska muzyka operowa (płyty).

16.45: Lekcja francuskiego. 17.00: Słucho-
wisko. 17.50: Skrzynka pocztowa Nr. 311.

18.00: Koncert reklamowy. 18,05: Że spraw
litewskich. 18,15: Koncert. 18.45: „Co czy-
tać?", 19.00: Recital skrzypcowy. 19,20:
Feljeton aktualny. 1930: Kwadrans muzyki

operetkowej (płyty). 19.45: Progr. na pią-

tek. 19.50: Wiad. sport. 19.55: Wil. wiad.

sport. 20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien.

wiecz. 20.55: Jak pracujemy w Polsce.

21,00: Koncert wie zorny. 21,45: „Psycho-
logja konfliktów zawodowych” — odczyt.

22.00: „Tragedja rosyjskiej serkwi prawo-
sławnej. 22.15: Koncert życzeń (płyty).

22,45: „Przed nowym sezonem teatralnym

w Wilnie”, 23.00: Wiad, meteor. 23.05:
Muzyka tan.

Z ZA KOTAR 3TUDJO.
Opowiadanie Ewy Szelburg-Zarembiny.

Dla dzieci starszych nada Polskie

Radjo we środę dn. 5,14 o godz. 16,45 cie-

kawe opowiadanie p. Ewy Szelburg-Za-
rembiny pt. „Dom wieixi jak świat”, Wo

powiadaniu swem zrana autorka przedsta-

wi nieznane bohaterstwa różnych, zdawało-

by się małych i nieciekawych zawodów

ludzkich. Chłopczyk, ktory marzy o zawo”

dzie lotnika dla swego ojca, przekonuje się,

że niemniej niebezpieczną, a również bo-

haterską jest praca murarza na sz zycie

drapacza ur,
Monogratja Schuberta w radjo,

Dnia 5.1X o godz 16.00 nadaje Warsza-

wa ze Lwowa nader ciekawą audycję w

opracowaniu Celinv Nahlik, Będzie to mo-

nograija muzyczna pt. „Pieśniarz Boży—

Frarciszek Schubert , która zapewne zain-

teresuje wszystkich wielbicieli Lego,genjal-

nego muzyka.
Soliści w radjo.

Dzień 5 września obfituje w koncerty i

sławnych solistów: o godz. 1/.0v odbędzie

się recital wiolonczelowy Zofji Adamskiej,

o godz. 21,00 koncert Chopinowski w wy-

konaniu Bolesława Kona a o godz. 2140

re-ital śpiewaczy Sergjusza Benoni'ego.

Jeden dzień w Szkole Pielęgniarstwa po-

święconych 15-leciu Czerwonego Krzyża.

W ramach audycyj o godz. 17,35 nada-
na zostanie specjalna transmisja z terenu

P.C.K., obrazująca jeden dzień w szpitalu

oraz w Szkole Pielęgniarstwa. Usłyszymy

więc życie tętniące tutaj pulsem orych,

przejdziemy się za mikrofonem wzdłuż sal

szpitalnych, będziemy obecni przy opatrun-

ku, a może i operacji Pozatem w samej

Szkole Pielęgniarek poznamy armję „bia-
łych fartuszków”, ich dzień dyżurny i

chwile wolne, spędzone we własnej świetli-
cy, ba nawet we wiasnej sali gimnastycz-

nej.
Targi futrzarskie w Wilnie.

Wszyscy amatorzy nowych wrażeń i
ciekawych wiadomości zgromadzą się bez-

wątpienia w środę dzia 5 września o godz.

13.05 przy głośnikach radjowych, aby od-

być wraz z reporterem radjowym interesu-

jącą wędrówkę po pawilonie owczarskim
na pierwszych targach futrzarskich w Wil-

nie.
360-lecie śmierci Jana Kochanowskiego

przez radjo.
Jako 360-letnią roczniccę śmierci Jana

z Czarnolasu nadaje Polskie Radjo w śro-

& 5.IX audycję okoliczniściową 0 godz.
20.00, „oświęconą wspomnieniom i twór-
czości wielkiego poety.

„Tęsknota za moralnością”
W związku z międzynarodowym— Коп-

gresem Wychowania Moralnego w Krako-

(atr Poznański), 12) B. Ludwiżanka

 wie, radjostacja warszawska nadaje poga-

DZIENNIK W ILENSKI

Przed otwarciem sezonu
zimowego na Pohulance.

Wczoraj w gmachu teatru Wiel-;
kiego dyr. Szpakiewicz udzielił pra”|
sie bardzo interesujących informacyj
o przyszłym sezouie teatralnym,

„Pohulanka” otwiera swe podwoje
)5 września, a więc był czas naj”

wyższy podzielić się z pizedstawi-
cielami prasy zamierzeniami arty”
stycznemi zespołu dramalycznego.
Czytelnicy nasi zuają już w ogólnych
zarysach skład nowego zespołu.
Przypomnijmy go sobie jeanak w
«ałości, gdyż w wywiadzie naszym
nie wszystkie tigurowały nazwiska.
Będziemy więc mieli wraz z teatrem
objazdowym, który pozostanie w no-
wym sezosie, zespół następujący:

Panie: 1) l. Jasińska, 2) il. Skrzy-
dłowska, 3j R. Suchecka, 4j M. Szpa-
kiewiczowa, 5) K. Bednarska (Teatr
Krakowskij, 6) N. wilińska, 4j H.
Galińska (Ieatr Krakowskij, 8) M.
Motyczyńska (Teutr Częstochowski),
9) M. Gintelówna (Teatr Krakow-
ski), 10) K. -Zastrzeżyńska (Teatr
Krakowski), 11) M. Stachowicz (Te-

(Teatr Kralkowskij, 13) St. Mazanek
;Teatry Warszawskiej, 14) A. Pa-
włowska, 15) E. Sciborowa.

Panowie: 1j Jan Bonecki — re-
żyser (Teatry Warszawskiej, 2) M,
ńay-Rydzewsk: (Teatry Waiszaw”

skie), 3) W. Zastrzeżyński (Teatr

Krakowski), 4) M. Wągrzyn, 5) W.
Neubelt, 6) L. Wołłejko, 7) W. Šei-į

bor, 8) J. Kersen, 9) K, Puchniewski,
10) K. Dejunowicz, 11) St. Skolimow-
ski, 12) M. Bielecki, 13) T. Surowa
Teatr Krakowski), 14) M. Szpakie-;
wicz.

Prócz tego z pośród wychowan-
«ów Państw, Inst. Teatr. w War-
szawie pracować będą pp.: N. An-
dryczówna (laureatka), Środka (lau-
reat), Borcwsiki. Malatyński.

Zespół objazdcwy na podstawach

samowystarczalności tworzy grupa

10 osób — płynna stosownie do ob-
sady.

 

Jakże się jednak przedstawiare: |

pertuar w nowym sezonie? |

Zainauguruje sezon prapremjera

p. Grabowskiej ze Stamsławowa '

p. Ł „Sprawiedliwość”. Jest to po-|

ważna: komiedja, podobno zwielkim |

|rlentem napisana. |

Dalej dys. Szpakiewicz zapo”

wiada: 1) Razy — briicknera, 2) No-

wa umowa małżeństwa — Schawa,

>) Zwyciężyłem kryzys — Volpjusa,

4) Hamiet — Szekspira, 5) Migo —

Acharda, 6) O Zmartwychwstanie —

A. Górski — prapremjera, 7) Fanny

— Pagnola, 8) Wiki — Romain Rol-

!anda, 9) Šluby Panieūskie — Fre-

dry, 10) Chory 7 urojenia — Moliera,

11) Magja — Chestertona — jubi-

ieusz L, Wołłejki 12) Wicek i Wa-

cek — Przybyliskiego (wznowienie),|

13) Madame Sans Gene — Sardou|

(wznowienie), 14; Igraszki muzycz-

1e — Mackenzie, 15) Burza — O-

strowskiego, 16) Za ocenanem —

   

|
\
|

autora Mirli Efros, 17) Arietta i zie-| który dał międzynarodowej filozofji | delegacja

'one pudła, 18] Ktoś — Molna-

„a, 19) Miłosierdzie — Rostwo- |

-owsikiego, 20) Fantazy — Siowac-|

xiego.

W) repertuarze tym uwzględniono

vpertuar ieatru szkolnego, który

ustala specjalnie powołana komisja

repertuarowa z ramienią Kurator" |

jam. Widowisk szkolnych przewi”;

luje się w nowym sezonie od 7—10,

Glą klas młodszych i starszych.

Pomijamy na razie repertuar te-

atru objazdowego, który obejmie

ednak część repertuaru głównego.'

Jak już donosiliśmy, opuscił Wil-

no p. Czengery, który jednak ma na'

3 miesiące przyjechać do Wilna. |
Lział malarst:o-dekoracyjny spo

czywać będzie nadal w ręku p.NA
Makojnika. Reżyserję prowadzić bę-

čą pp. dyr. Szpskiewicz i Jan Bo-|

necki, Pozatem niektóre sziuki wy”;

stawią wybitniejsi reżyserzy z War-|

szawy i innych ośrodków kultural:|

nych w Polsce, |

Protest matek w Łomzy.
Rok szkolny w lomžyūskich

szkołach powszechnych rozpoczął

się pod znakiem protestów.

Oto w dniu 30 sierpnia matki

łomżyńskie w liczbie okofo cztery

stu osob udały się do inspektoratu

szkolnego w celu zaprotestowania

przeciwko nauczaniu ich dzieci

trzez nauczycieli żydów. Tam jed-

nalk nie zostały przyjęte 1 zapropo”

uowano im, ażeby wyłoniły spośród

siebie delegatki i te dopiero mogą

się zjawić do inspektoratu, ale do-

piero następnego dnia.

Niewiasty jednak nie dały za wy-

żrane i pochodem udały się do miej

scowego starosty p. Syski. Trzeba

rafu, że p. starostą. podjechał aku-

"at pod gmach starostwa. Matki,

korzystając z tak pięknej okazji, o-

ioczyły starościnskie auto i jęły

przekonywać p. Syskę 0 niewłaści:|

wości nauczania ich dzieci przez

nauczycieli żydów. Tu jednak spot-

kał je również zawód, ponieważ p.

starosta nie chciał z niemi rozma”

wiać,
.Rozgoryczone matki głośno pro”

testowały przeciwko tego rodzaju

załatwieniu sprawy. Jednak zjawiła

się policja i aczkolwiek uprzejmie

iecz kategorycznie zażądała rozej-

ścia się.
Matki były również u J. Ek, ks.

biskupa Lukomskiego, prosząc swe-

go Pasterza o inierwencję w tej tak

zasadniczej sprawie. Ks. biskup

przyrzekł zająć odpowiednie stano*

wisko i prosił matki, ażeby sprawę

tę tralkstowały: spokojnie i rozważnie.

Cała ta sprawa jest ze wszechmiar

bolesna. W trakcie modlitwy przed

ielkcjami nauczyciel żyd odwraca się

ło okna. Były nawet wypadki, że

dzieci na tego rodzaiu postępowa-

nie zwracały się do swego nauczy”

siela z propozycją wyjścia za drzwi

podczas odmawiania przez nie mo-

alitwy.
Matki zajęły stanowisko  nie-

przejednane. Znalazły się nawet

między niemi takie, które zabrały

swe dzieci ze szkoły.

W] dniu 2 bm. odbył się w Łom-

ży wielki wiec rodziców dziatwy

szkolnej, zwołany przez  parafjalną

Akcję Katolicką w celu aotoedy

dankę p. Janiny Strzeleckiej pt. „Tęskno-

ta za moralnośćcią” z dniu 5.1X, tj. w śre-

dę o godz. 15.20.
Audycje lokalne.

W. programie radjowym na środę znaj-

dą radjosłuchacze wileńscy kilka audycyj

lokalnych, zarówno z dziedziny słowa mó-

wionego jak i muzyk. A więc o godz. 15,45

dr. Helena Cehakówna sięgnie w najodleg-

lejszą przeszłość ziemi Wileńskiej i opo-

wie o najstarszych śladach człowieka, od-

krytych na naszym terenie.

Następnie о godz. 21,30 dr. Stanisław

Lorentz poświęci dziesięć minuł czasu na

poinformowanie słuchaczy o tem, co obec-

nie dzieje się w Trokach, gdzie prowadzo-

ne są roboty konserwatorskie na Zamku.

Z działu muzyki atrakcją będzie kon-

cert wil. orkiestry symfonicznej pod dyr.

Sylwestra  Czosnowskiego, zapowiedziany

na godz. 22,15.

 
 

к

wania przeciwko nominacji nauczy”

cielirwychowawców narodowości ży”

cowskiej. Po wysłuchaniu referatu
zrof, Skiwskiego o chrześcijańskiem

wychowaniu młodzieży, rodzice u-

chwalili | jednogiošnie rezolucję;

zwrócenia się z prośbą o interwen-,
cję do JE. Ks, Biskupa Łomżyńskie-|

go oraz do p. ministra W, R.i O.P,
by powstrzymał zapędy zażydzania |
szkół ze strony lokalnychwładz|

szkolnych, :

Jak donosi korespondent žydow-|

skiego „Naszego Przeglądu“, wsku-|

tęk tych interwencyj, zjechał do

Lomžy wizytator Poźniak z kurator”,
jum brzeskiego i po przeprowadze-

riu dochodzenia i przesłuchaniu za-;

mteresowanych zarządził  natych-

miastową translokatę  nauczycieli-

żydów ze szkół qolskich do ich po-

przednich stanowisk  nauczyciel-

ukich, a mianowicie: nauczycielkę

Goldberżankę przeniesiono spowro-

l

tem na jej dawne stanowisko na-

uczycielki szkoły żydowskiej w

Kolnie, nauczyciela Chudniewicza

spowrotem do S'awisk (pow. Łom-

zyński), zaś nauczyciela Podróżnika
spowrotem do szkoły Nr. 7 dla dzie-
ci żydowskich w Łomży.

Obwodowy inspektor szkolny, p.
Filipczuk, który zaangażował na*
uczycieli żydowskich został zdegra-

dowany z urzędu i przeniesiony na:

mne stanowisko w Białymstoku.

 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.  

 

З
TOWARZYSTWIE UBEZPIECZEN NA ŽYCIE

„VITA i KRAKOWSKIE" S.A.
„W WARSZAWIE,Ul.JASNA 6

złote miesięcznie składki
w

W WILNIE, UL. MICKIEWICZA 17.

przyniosą Twej rodzinie
lub Tobie samemu

Żądajcie
prospektów I

Kongres

 

około zł. 1500.- |

filozofów.
Filozoiowie z całego świata zjeżdżają się w Pradze — Praga staje się
ereną wolnego współzawodnictwa mysii. — Najciekawszy punkt kongre-

su — dyskusja

(Korespond

3 Praga, we wrzešniu.

Główne miasto państwa i narodu,

tylu znakomitych uczonych i myśli-
cieli ; na czele którego stoi świato-
wej sławy filozot F, G, Masaryk, —
Praga, staje się areną walki ideowej
filozołów całego swiata.

Ósmy międzynarodowy kongres
tilozołów, który uroczyście zagajo-
my został w sali posiedzeń czecho-
słowackiego parlamentu wieczorem
«nia 2 września, skoncentruje w Pra

aze przeszło 50U znakomitych uczo”
nych, reprezentujących wszystkie
kierunki 1ilozoiji, od radykalnych
począwszy, a faszystowskich skoń-
«„zywszy, O znaczeniu kongresu
swiadczy już sam fakt, że protekto-
ai nad nim objął prezydent Republi-
1 Czechosłowackiej, 1. G. Masaryk

a na czele komitetu honorowego sta*
aął jako przewodniczący czechosło*
wacki minister oświaty prof, dr. Jan
Aarczmar,

Już na kilka dni przed rozpoczęciem
kongresu biuro komitetu organiza”
«yjnego, na którego czele stoi znany

czechosłowacki filozof prot, E. Radi,
zajęte było rejestracją zgłoszeń u-
czestników, udzielaniem informacyj,

sortowaniem materjaiu naukowego
it.p. Podikomec tygodnia poczęli
zjeżdżać się do Pragi uczestnicy
kongresu z zagranicy. Zadaniem ko-
initetu organizacyjnego było skon-
centrować w dniach kongreso-
wych w Pradze przedstawicieli róż-
wych kierunków  filozofji i wytwo”
rzyć w ten sposób w siolicy czecho-
stowackiej arenę wolnego współza-
wodnictwa myśli. Stwierdzić można
ze plan ten się udał, Z Angli i Fran

| cji przybywają ohrońcy demokracji,
z Niemiec zwolennicy oficjalnej na-
zodowo - socjalistycznej filozofji, z
Włoch filozofowie kierunku iaszy-

stowskiego. Neutralny grunt Pragi

daje im możność swobodnego wypo”
| wiedzenia swych myśli, Liczono rów

14е% па to, że przybędą także

przedstawiciele komunistycznej fi-

lozofji z Rosji Sowieckiej, ale w 07

kresie przedkongresowym okazało

się, że filozofowie sowieccy do Pragi

nie przyjadą.

Praski kongres filozoficzny bę-

dzie miał charakter rzeczywiście

światowy. Zjadą się nań uczeni, któ-

rzy myślowo i terytorjalnie są od
wiebie bardzo daleko. Przedstawi-

ciele państw bałtyckich spotkają się
ź filozofami rumuńskimi i jugosło-

wiańskimi, będą również filozofowie

Ameryki, którzy będą mieli-spo-

sobność spotkać się z filozofami

chińskimi. Z Ameryki przybywa
Flewolling z Los Angelos, obok sze-

regu innych filozofów z New Yorku,

Chicago i t. d. Chiński filozof Fung-

Yurlang z Pekinu wygłosi referat o
tilozofji Chin współczesnych.

asIsST KRTi TSTITi NLP 2.

SENSACYJNY PROJEKT.
Według pogłosek, zanotowanych

w prasie, 'eden z politycznych dzia-
iaczy sanacyjnych przedstawił rzą-
cowi sensacyjny projekt reformy u-
pezpieczeń społecznych.

Według projektu obecnie insty”
iucje ubezp. społ. oraz Fundusz

Bezrobocia i Fuadusz Pracy byłyby
zniesione. Ubezpieczeni byliby
wszyscy obywatele, którzy płaciliby
10 proc. od dochodu. Pracodawcy

byliby wolni od dopłat na rzecz u-

bezpieczeń.
Zamiast zliwwidowanych  insty-

tucji powołanoby do życia trzy no-

we — dyrekcję zdrowia publiczne”

$o, dyrekcję robót publicznych i

żyrekcję rent państwowych.
Ubezpieczony w wypadku choro-

dy mógłby zwrzczć się bezpośrednio
do lekarza, który urzędowałby w

domu. Można byłoby zwracać się do

lekarza dowolnego, wyznaczonego

na daną miejscowość.
Zniesione zostałyby też apteki

kas chorych, a lekarze mieliby

przydzielone apteki prywaine, do

„ktėrych mieliby prawo wystawiać|-
numerowane recepty.

Pomoc lekarska i lekarstwa mie-

by otrzymywać ubezpieczeni bez- płatnie, a podczas pobytu w szpiła-

iach lub sanatorjach płaciliby tylko

za utrzymanie,
Za osoby, które wskutek choro-

by nie mają środków do życia i u-

trzymanie opłacaiyby gminy.
Zamiast zlikwidowanych ZUPU,

urzędów pośrednictwa pracy, Fun-

duszu Bezrobocia i Funduszu Pra-

sy stworzonoby dyrekcję robót pur

blicznych.
Nie udzielałaby ona pożyczek,

ani nie wypłacała żadnych zasiłków,

ele byłaby zobowiązana zatrudniać

<vszystkich bezrobotnych na robo:

tach publicznych przy budowie

dróg, mostów, domówmieszkalnych,

regulacji rzek, meljoracji itp.

Płaca dzienna zatrudnionego na

robotach wynosiłaby 5 zł.

W. miejsce

państwowych. Do renty

Emeryt będący na

urzeczywistnienia,

р z 2 2 „
n
r

dotychczasowych u-

tezpieczeń wypudkowych i emery-

talnych powstaiaby dyrekcja rent
będzie

niał prawo każdy ubezpieczony i

płacona ona będzie w razie utraty

zdolności do pracy i wysługi lat.
posadzie musi

wybrać —.albo posadę, albo rentę.

Projekt powyższy w zestawieniu
„e stanem obecnym wygląda bardzo

sensacyjnie, to też mało jest praw-

copodobne, aby mógł mieć szanse

© demokracji.

encja własna).

і Z zagranicznych delegacyj praw-
| dopodobnie najliczniejszą będzie

francuska, potem nie-
miecka, włoska, polska, angielska

i td.

Z pośród wybitniejszych uczestni-

ków kongresu ps<askiego wymienić

należy przewodniczacego delegacji

rancuskiej prof. Brunschwca i La-

“enda, dalej Victora Bascha, który

wygłosi odczyt na temat „Sztuka a

demokracja”, pzoł. Barthlemiy, socjo

ioga Halbwachsa, młodego wybitne"

go filozofa katolickiego, ucznia Che-

valiera z Grenobli i in. Z delegacji

niemieckiej wymienić należy prof.

I mge z Jeny, prof. Willy Hellpacha

+ Heidelberga, ktėory z byłego przy”

wódcy niemieckiego demokratów

stał się ideologiem narodowego so”

cjalizmu. Niemiecki emigrant „ein

sztejnowiec“ Hans Reichenbach bę-

dzie przedstawicielem Turcji, Włosi

„wysyłają na kongres oficjalnych fi-

| lczofów faszyzmu Gentilego, Oresta-

ma, Bodrera i Michelsa. Zwłaszcza

| ten ostatni jest ciekawą  osobisto-

scią. Niemiec z pochodzenia stał się

Włochem a z demokraty przetwo-

rzył się w faszystę. Jego książka

,Partje i przywódcy” znana jest na

całym świecie. Dalej przybędą na

kongres prof. Smith z Chicago, prof.

Montague z New Yorku, Dei Veccio

z Rzymu. Liczna będzie delegacja

polska, w skład której wchodząfilo-

| zołowie: Benedykt Bornstejn, Poz-

|mań, Dobrzyńska - Rybicka, Poznań,

T. Gościcki, Foznań, Haberman

Edw., Poznań, Ingarden Roman,

Lwów, Bog. Josinowski, Wilno, S.

Kobylecki, Nowy Targ, Lukasiewicz,
Warszawa, W. Lutosławski, Dzię-

gielów, Maliniak Wł. Warszawa,

Henr. Mehlberg, Stanisławów, Ig.

Myślicki, Wilno, Ant. Peretiatko-

wicz, Poznań, Wł. Tatarkiewicz,

Warszawa, And. Zamoyski, Kraków,

Zygm. Zawirski, Poznań.

"Z pośród delegacji czechosto-

wackiej wymienić trzeba prof. E.

Radla, prof. J. B. Kozaka, prot. D.

pischera, prof. Oskara Krausa i in.

Obrady toczyć się będą w języku

irancuskim, niemieckim, angielskim i

włoskim.

Ostatni kongres filozoficzny od-

bywał się w Oxfordzie w 1930 r. Co

do treści tematów, rozległości dy”

skusji i ilości uczestników kongres

praski dorównuje kongresowioxford

skiemu. Różnić się będzie tem, że

cbrady tuczone będą w schematyce

masarykowskiego pojmowania filo-

zofśi. Kolejno mówić się będzie na

tematy: nauki przyrodnicze a filo-

zofja, norma i fakt w socjologii, filo"

zołja a religja, kryzys demokracji,

współczesne posiannictwo filozofji.

Dla szerszej publiczności cieka”

\ му zwłaszcza będzie piąty dzień

kongresu (czwartek 6.IX) kiedy pod
przewodnictwem ministra dr. Bene-

sza, toczyć się będzie dyskusja na

temat „Kryzys demokracji”. Oficjal-

nymi mówcami kędą przedstawiciel

Emilio Bodrero z Padwy i Ameryka"

nin, prof. W. Montague z New Yor-

ku, jako obrońca demokracji.

Obrady praskie filozotów świata

sudzić będą zrozumiałe zaintereso”

wanie nietylko w światowych kołach

uczonych ale i szerokiej opinii

publicznej.
K. B,

23808236063606
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Tragedja we dworze.
GŁĘBOKIE Pat. — O godz. 7 rano w majątku Czerwony Dwór,

w gminie Szarkowszczyzna rozegrała się krwawa tragedja. Poko:

jówka w tym majątku Adela Kosiwiczówna, lat 24, mieszkanka
wsi Czeronki gminy hermanowickiej, strzałami z rewolweru zabiła

Zygmunta Ludwika Czerniawskiego, lat 31, kuzyna właściciela tego
majątku, zamieszkałego w tym dworze.

bójstwa sprawczyni celnym strzałem pozbawiła się życia. Kosiwi-

czówna pozostawiła list pożegnalny, z którego wynika, że doko-

nany czyn ma podłoże erotyczne.

dyspozycji władz śledczych.

Odrzucenie protestu wyborczego w Grodnie.
GRODNO Pat. Wojewoda bialo-

stocki oddalił protest  stronnic-
twa chrześćjańsko-demokratycznego
przeciwko dokonanym wyborom
radnych do Rady miejskiej m. Gro-
dna. Przeciwko decyzji wojewody

 

Uczestnicy zjazdu ODRZ
w Grodnie. !

GRODNO. W niedzielę przybyla
do Grodna wycieczka 20 uczestni-
ków międzynarodowego kongresu
geografów w Warszawie dla zwie-
dzenia miejscowych zabytków hi-
storycznych, wykopalisk na Zamku
Królewskim i okolicznych terenów
Bohatyrewicze - Żydowszczyzna, cie-
kawych pod względem geologicz-
nym. Wybitni uczeni, przedstawicie-
le wielu narodów, przybyli do Gro-
dna statkiem z Łunny. Na przystani
klubu wioślarskiego serdecznie wi-
tani byli przez zarząd miejski, nau-
Czycielstwo szkół średnieh idele-
gacje młodzieży szkolnej oraz miej-
scowe społeczeństwo. Prezydent
miasta podejmował gości śniada-
niem woficerskiem kasynie garnizo-
nowem, na którem był obecny
wice-wojewoda białostocki p. Mi-
chałowski oraz zastępca dowódcy
korpusu gen. Smorawiński. Wie-
czorem na cześć przybyłych gości
w maj. Kudrawce, p. Eynarowicza
odbyła się garden party.

Smiertelne uderzenie kamie-
niem.

BRASŁAW. Bronisława Rymowi-
czowa ze wsi Powieliszki, gm. bra-
sławskiej zameldowała, że w dn. 26
sierpnia Zenon Rymowicz syn lzy-
dora i Jadwigi, lat 12 uderzył ka-
mieniem w czoło syna jej Józefa
Rymowic:a, lat 11, któremu obrzę-
kło silnie oko i pokazała się go-
rączka. Józefa Rymowicza odwie-
ziono do szpitala w Brasławiu, gdzie
zmarł 31 z. m.  
 

Ш
Wkrótce: Najw. i

AJU.

Po dokonaniu tego za:

Zwłoki ofiar zabezpieczono do

przysługuje protestującym prawo
wniesienia skargi do Najwyższego
Trybunału Administracyjnego, jed-
nak to nie wstrzymuje normalnych
prac nowego samorządu.

Wylew Szczary.

SŁONIM (Pat). (Wi związku z:
ostatniemi ulewnemi deszczami rze-|
ka Szczara wyszła ze swego koryta
: zalała nadbrzeżne tereny, niewy”|
rządzając narazie znaczniejszych|

 
| szkód.

Powrót 102/chłopców z kolo-,
nji letniej pod Warszawą.
GŁĘBOKIE. Dnia 1 b. m. powró

ciło do Głębokiego 102 chłopców,|
którzy spędzili 6 tygodni na kolonii,
letniej w Raduczu koło Skierniewic.
Kolonję tę dla najbiedniejszych |
chłopców z powiatu dziśnieńskiego|
zorganizował skierniewicki oddział
T=wa Rozwoju Ziem Wschodnich!
prowadzony przez d-cę dywizji gen.|
Mackiewicza. Chłopcy wrócili w jak-|
najlepszym stanie o czem świadczy,
fakt, iż niektórzy zyskali na wadze|
po 8 kg., przyczem zostali przed
wyjazdem do demu kompletnie
wyekwipowani w ubranie, bieliznę
i buty. W drodze powrotnej chłopcy
zwiedzili Warszawę.

Aresztowenie awanturników.

SWIĘCIANY. Za wszczęcie bójki
i wywołanie awantury zostali aresz-
towani robotnicy zatrudnieni przy
budowie drogi: Antoni Makowski,
Bolesław Piotrowski i Piotr Łodygo.
W czasie doprowadaznia do poste-
runku w Swirze robotnicy ci stawili
czynny opór, bijąc policjantów pię-
ściami, zaś Łodygo chwycił jednego
z policjantów za gardło, usiłując go
udusić. Jeden z posterunkowych
we własnej obronie zmuszony był  

Na wszystkie seanse od 25 groszy. Dziśl Rewelacyjny llln prod. „METRO '.

rosažna Jedynaczka
z najrozkoszniejszą gwiazdą MARION DAVIE5. Cudne piosenki

„B U R Z A'- (Groza) Ostrowskiego w wyk. Artystównajnow. przebój SOWKINO
Moskiew. Teatru Artyst.

mi tańcami I ciekawą wartką
Najnowszy przebój Francuski

wa obsada ról głównych. Światowe powodzenie.

Dziś premjara. Rekordowa OPERETKA—KOMEDJAĄ, która olśniewa przepychem wysiawy, czarującemi efektowne

TYLKO NIE W USTA
Nad program: Najlspsze dodatki dźwiękowe.

akcją.

Ceny od 25 gr.

 

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT
PRZED MISTRZOSTWAMI EUROPY

W LEKKIEJ-ATLETYCE.

Znany dziennik francuski „L'Auto“

ccenia szanse skoczków na mistrzostwa

Europy w Turynie.

Zdaniem tego dziennika c pierwsze
miejsce walczyć będą: norweg Halvorsen,

węgier Bodossy, finnowie Kotkas i

Perasalo, niemiec Weinkotz. Dc grupy tej

oochodzą: szwedzi Bergstrom ° Lundouist

«raz Pławczyk.

W skoku wda! „L'Auto* przewiduje w
finale walkę:  frencuza Paul, szweda

Svensson, niemca Leichuma, węgra Dom-

bovari, norwega Berga i węgra Koltai.
Wszyscy wymienieni zawodnicy osiągnęli

w tym roku wyniki powyżej 7 m. 40 cmt.

Ponadto — jako groźnych rywali „L'Auto“

wymienia: Nowaka, włochów Tobai i Maf-

fei oraz estończyka Kuttisa,

Włochy zestawiły już swój skład
prezentacyjny na mistrzostwa Jekkoatle-
łyczne Europy, które rozpoczynają się w

Turynie w dniu 7 września br. Reprezen-

tacja Włoch składać się będzie z 40 za-

vodników. Między innymi w skład repre-

zentacyjny wchodzą:
100, 200, 400 mtr. i sztafeta 4X100 m.:

Toetti, di Blas, Gonpelli, Larochhi, Maria-

ri, Ragni, 400 m. i 4X400 m.: Facelli, Carli-

ni, Rabaglino, Ferrario, Turba, Tavernari,

800 m. — Beccali, Lanzi. 1500 m. — Bec-

cali, Cerati. Wdal: Tabai, Mafiei Wzwyž

—Degli Eposti i Dotti

Austrja wysyła zawodników następu-

iących:
400 m. — Studnicka, 800 m. — Puch-

berger. Maraton — Tuschek i Wóber, 110
m. płotki — Leitner, Langmayer. 400 m.
płotki — Leitner, Leu. Dysk  -- Janausch.

Oszczep — Giffinger i Nawratil,

Zarząd PZLA mimo dobryck wyników,

vzyskanych w niedzielę przez Biniakow-

skiego i Nowaka, definitywnie postanowił

nie wysyłać do Turynu na mistrzostwa

Europy żadnego z tych dwuch zawodników,

Mimo usilnych starań zarząd PLZA nie

re-

uderzyć Łodygę bagnetem po ręku,
nie czyniąc mu zresztą żadnej
krzywdy. Wszystkich aresztowanych
doprowadzono do posterunku.

Znalezienie zwłok 74-letnie]
kobiety.

BRASŁAW. W błocie koło je-
ziora Snudy w odległości 30 m. od
wsi Jakubianka, gm. pluskiej znale
ziono zwłoki Marji Rodziewiczowej
lat 74 ze wsi Wiaże, gm. dryświac-
kiej. Dochodzenie wykazało, że Ro
dziewiczowa w nocy zablądzila i
utonęła.

Oszałamiające sceny. Urok krejobrazu

w roll głównej znakomity artysta ro-
syjski MIKOŁAJ,RYMSKI. Rekordo-

atletów dodatkiwegć subsydjum, a we

własnym zakresie finansowym wyjazdu te-

go zrealizować nie jest w stanie

Wobec powyższego Polska reprezen-

towana będzie w Turynie przez pięciu po-

laków: Kusocińskiego, Kucharskiego, Hel-

'asza, Pławczyka i Luckhausa.

Wczoraj wyjechali do Turynu

nógł uzyskać na wysłanie obu tych lekko-

Luckhaus, Kucharski i Pławczyk. Razem z

nimi pojechał kpt. Misiński, jako członek
Komitetu Europejskich mistrzostw. Przybę-

dą oni do Turynu we środę o godz. 19.34.

We środę o godz. 17.10 wyjedzie z

Warszawy kierownik ekspedycji, p. Szłach-,

ciak, do którego dołączy się w Katowi-'

*ach Heljasz.

Zawodnicy polscy mieszkać

Furynie w hotelu Sitea. (Pat)

będą w

Odprawa bokserów.

W! związku z wyjazdem wileń-
skiej reprezentacji bokserskiej do

Łotwy i Estonji wzywa się następu-

jących zawodników: Sandler, Bagiń-

ski, Ćwikliński Kłoces, Matiukow,

Pilnik, Poliksza 1 Norwicz do bez-

względnego stawienia się dn. 5, IX.

34 r. o godz. 19-ej (punktualnie) w|

Ośrodku WF. i PW. (Ludwisarska 4)|
celem sprawdzenia wag. Kierowni- |

kiemi ekspedyc;: będzie p. Hołownia,!

Mecz Polska — Niemcy.

WARSZAWA (Pat). Liczba zgło”

szeń na bilety na mecz niedzielny
Polska—Niemcy dosięgnie prawdo”

podobnie cyfry. 50.000. Prawdopo-

dobnie w środę lub iczwartek zam-

knięta zostanie przedsprzedaż bile-

tów wobec całkowitego wykupienia.

Obecnie Polski Zw. Piłki Nożnej tar-

guje cię ze Śląskiem, który zamówił

5000 a PZPN ofiarować może tylko
3000. Na mecz przyjedzie 26 po-
ciągów popularnych, Z Niemiec
przybędzie na mecz około 5000 wi-

dzów. Dodać należy, że wobec ol-,
brzymiego powodzenia meczu uka-
zały się w sprzedaży fałszywe bilety,'

WARSZAWIA (Pat). We wtorek

kapitan sportowy Kałuża zestawil
|reprezentację Polski na niedzielny,

mecz piłkarski z Niemcami. Będą
grali: w bramce Fontowicz;, w obro-

nie Martyna, Bulanow; w pomocy,

Kotlarczyk II, KotlarczykI i My-
siak; w ataku Riesner, Mazurek, Na-
wrot, Wilimowski i Wiłodarz. Zapa-
„owymi są: Keller, Gałecki, Szcze”
paniak, Dziwisz, Ciszewski, Nie-

chciot. 
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„Alkoholik jest tylko
wtedy ciężarem spole-

Proces o zwrot podrzuconego
dziecka.

W dniu 4 b, m. w Sądzie Okręgo-
wym w wydziale cywilnym rozpa-
trywana była sensacyjna sprawa o
„wrot dziecka legalnym rodzicom.

Przebieg tei sensacyjnej sprawy
est następujący: |

Przed dwoma laty nauczyciel;
jednego z zakładów naukowych ży”
dowskich w Wilnie, p. Biber, ożenił
się w Smorgoniach z niejaką M. K.
Wipółżycie małżonków nie byłohar-
monijne i wkrótce p. Biber rozszedł
się ze swoją małżonką. P. Biber za-
mieszkał w Wilnie, zaś jego żona po-
została w Smorgcniach. Po pewnym
czasie Biberowa powiła dziecko. W
„Wiąziku'z tem zażądała od małżon-
La alimentów na dziewczynkę. W
odpowiedzi na to Biber zapropono-
wał żonie, by przyjechała do Wilna,
gdzie wspólnie wychowają dziecko.
Po przyjeździe Biberowej do Wilna,
rodzice po naradzie postanowili nie-
rrowlę podrzucić i tem samem zrzu-

„46 Zz siebie wszelkie obowiązki wy-
showawcze. Zimą r. 1932 Biberowie

udali się z dzieckiem na W. Pohu-
ienkę, gdzie koło domu Nr. 21 pod-
szucili niemowlę.

Przechodzący ulicą posterunko-
wy P. P. znalazł podrzutka, którego
zaniósł do III kormisarjatu P. P., skąd
rastępnie dziecko przesłano do przy”
iułku Dzieciątka Jezus. W wyniku
dochodzenia policja zdołała: ustalić
nazwiska rodziców podrzutką i wy-  toczyć im dochodzenie karne. Wy-
rokiem sądu okręgowego Biberowie
skazani zostali na 8 mies. więzienia.|

Obecnie Biberowie postanowili|
«dzyskać z powrotem swoje dziecko, |
Ltóre już zostało ochrzczone i w dal-
szym. ciągu przebywało w przytułku.
Nie mając sposobności odebrania
dziecka z przytułku, Biberowie po-
stanowili domaga:: się oddania dziec-
ka w: drodze saciowej.

Proces przeciągnął się kilka go-
dzin na roztrząsaniu zawiłych spraw
| przynależności dziecka-podrzutka.
Przedstawiciel przytułku  oświad-
czył, że w tym dniu, kiedy został do-
starczony przez policjanta podrzu-
iek, rzelkomo* rodziców  Biberów,
równocześnie dostarczono kilka in-
nych niemowląt znalezionych na uli-
cach Wilna. Skutkiem tego nie
možna bylo ustalić tożsamości dziec-
ka,

Adwokat Czernihow, występują-
cy z ramienia Biberów, stwierdziw-
tzy, iż istotnie trudno jest udowod-
mić tożsamości dziecka, prosił Sąd o  
Futrzarskie

DZIS o godz. 13-ej p.p. OTWARCIE WYSTAWY
OWCZARSKIEJ i ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

POPOŁUDNIU REWJA I POKAZ MÓD.
   

  

 Rolnicza Ajencja Prasowa, pragnąc dać

udroczenie rozprawy i dołączenie
«kt poprzedniej sprawy Biberów
r Sądu Okręgowego, gdzie były

| przedstawione dowody, że dziecko
podrzucone należało do nich i na
"mocy którego Biberowie zostali
skazani.

Sprawa została odroczona,

Wilno na powodzian,
W Wil Pryw, Banku Handl,

Ogółem wpłacono do dn. 4 bm.: zł.
20.658,22. W tem: Okręgowy Urząd Miar
w Wilnie zł, 3.10, lnspektorat Szkolny w
Wilnie Okr. VI zł. 56.65, Sąd Apelacyjny
w Wilnie zł. 2—, Funkcjonarjusze Urzędu
Probierczego w Wilnie zł. 7.70, Związek
Detal. Kup. i Przem, Chrześc. w Wilnie
zi. 5510, T-wo Przyjaciół Nauk
Resiauracja Palais de Danse zł.

 

22.30,
Marcelina Skowrońska zł. 10.—, Zrzeszenie |
Pracowników Państw. Banku Rolnego zł.
216.10, Wileński Pryw. Bank Handlowy z
listy Nr. 66 zł. 5.50, Wileński Bank Ziem-
ski od poborów za m-c wrzesień zł. 659,40,
Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego od
poborów za wrzesien zł. 1138.07, Zarząd i
pracownicy S. A. „Fapier' od poborów za
wrzesień zł. 110,90, Zrzeszenie Pracowni-
ków Banku Związku Spółek Zarobkowych,
Koło Wilno, od poLorów za wrzesień zł.
69,30. Zarząd, Dyre«cja i Pracownicy Wil.
Pryw. Banku Handlowego 1 proc. od po-
borów za wrzesień zi. 127,75, Zarząd Gminy
w Dubnie, pow. Grodzieński zł. 22—,
Ogółem wpłacono do dn. 5. 9. 34 r. zł.
23,017,24.

 

W Woj. Kom, Pomocy ofiarom powodzi
do dnia 3 bm. wpiynęło ogółem 31.680,23 zł.

 

Nauczycielstwo Seminarjum Nauczyciel-
skiego Męskiego w Wilnie opodatkowało
się na rzecz powodzian na przeciąg trzech
miesięcy w wysokości 1 proc. od poborów
miesięcznych.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełgla. Waluty.

Belgja 124,12—12443—123,81. Berlin 207,25
— 208,25 — 206,25. Gdańsk 173 — 173,43 —

172,27.  Holandja 358,25—359,15—357,35.
Londyn  26,15—26 26—26,02. Nowy Jork
2,201/:—$5,23/:—5,17/s. Kabel 5,21—5,24—
318. Paryż 34,87—34,96—34,78. Praga 21,96
22,01—21,91.
Szwajcarja 172,63—173,06—172,30. — Ten-
dencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 89—90—88,50. Cu-
kier 23. Lilpop 10,35. Starachowice 11,80—
12—11,70.

Papiery procentowe: Budowlana 43,75.
Konwersyjna 65,25--v5. Kolejowa 60—59,75.
Dolarówka  53—53,25—53, Stabilizacyjna
73—13,38—12,50—13,75—13,38 (2 ostatnie
dronne). Listy ziemskie 53,50—52,50.

 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W. WILNIE

z dnia 4. IX. 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny  tranzakcyjne:

16,50. Owies standartowy 15,25.
Ceny orjentacyjne: Żyto II standart 15.

Pszenica jednolita 18,50, Pszenica zbier.
18—18,50. Jęczmień na kaszę zbier. 15,25.

Ceny mąki ży'niej, pszennej, otrąb —
bez zmian. z

ma
sk

PCSZUKUJE SIĘ
DO DZIECI

na wieś młodą nauczy-
cielkę - wychowawczy-
nię z dobrą konwersacją
francuską. Zgłaszać się:
Zawalna 7 m. 2, 2140—1

 

  

 
zł. 4.50, |

UWAGA. Najnowszy przebój awangardowy МЕНаczeństwa, kiedy niema

  

możność zapoznania się z nowemi zarzą-
Т

PRODUKCJI SOWIECKIEJ 1934 r. «OSTATNI ATAMAN ANNIENKOW»
Już wkrótce na naszym ekranie!

 

TEATR

0-REOJA|. s”KIŃ и Na scenie: „STARA SZKOCJA" (Anglja) wodewil w 1 odsłonie. Tekst pióra Edwarda D.
Merlisa.

Ceny od 25£— Najweselszy sukces komedji francuskiej IRENA DEZILAHY I RENE LE-
VRE w rolach głównych. Najweselszy splot zabawnych zdarzeń

г А Р В У * А**
NA MAJOWCE obrazak rodzejowy. Adam Daal kino i życie. Sonka Złota Rączka
komedja detektywistyczna. SZPITAL WARJATOW operetka w 1 akcie.
 

 

sle | pracownia wędi
R. BartoszeGicza

został przeniesiony

Z IV--18 pod Ne 27
SŁUŻĄCA ny kawał".

przy ul. Ostrobramskiej znająca się na kuchni Napi I 7Bądźcie oryginałami.
Fabia z a ninja L ; = a sy w restauracji. | Nie goweicie do klesze-

о! ‚ siada rekomendacje . ewnej restauracji ! żek, noży | widel-
różne wędliny konkurencyjnych dobre, Mostowa 25—4.| w krema z aa ców” >

Witkowska. 2135—1|Ameryce, wiszą nastę- „Kredyt będzie jutro”,

czem płacić za wódkę”.
„Z wszelkiemi rekla:

macjami i pretensjami
proszę się zwracać do
mego syna: on jest bo-
kserem*.
—

Mieszkania
i pokoje

AASišsi maiselis

3 POKOJOWE
MIESZKANIA

ze wszystkiemi wygoda-
mi, wyremontowane, do

2 wielkie pokoje z kuch-
nią do wynajęcia. Wy-
gody, elektryczność, ziew
woda. Perkowa 8 Bana-
kowa kolonja na Rossie.

DO WYNAJĘCIA
pokój łauny fiomiowy Z
balkonem może być z
utrzymaniem.  Zygmun-
towska 4 m. 3. 2146

 

 

Dwa mieszkan'a
do wynajęcia 5 pokojo-Poszukuję pracy pujące  cbwieszczenia

Kupno w charakterze palacza,|podpisane przez wlaści-
Sprzedaż kar z <iela:

w ciągowego, lub też do-

LORNETKA _ CEISSA |zorey domowego, za| „rJażell nawet może-
polowa, nowa, do sprze-
dania, b. tanio. Ostro-
bramska 9 m, 20. —3

| PRACA į

 

bzrdzo skromne wyna-
grodzenie. Łaskawe o-
Ёег!у składać do Admi-
nistracji dla „Elektro:
montera”. 3

E

ele žyč bez piela—to pij-
cie, żebym ja mógł żyć”.

„Jeżeli jesteście zado-
wolenł z mojej restau:
racji—przychodźcie jesz-
cze raz. Jeżeli nie, daj-
cie mój adres znejo-
mym: zrobiele im pysz-  

PNE Krakowska|we przy ul.
2117—2

3. 5, 6 | 7-pokjowe
MIESZKANIA

ze wszystkiemi wygoda-
mi do wynajęcia, Ufiar-
na 2. 2117—2

dozorcy

Duży pokćj
do wynajęcia z całkowi-
tem utrzymaniem dla 2
osób. Węsławscy. Nie-
miccka 3 m, 9, 5

płatę mógł mi poi
przez
niemieckim

m.

Zygmunt Z. 
Orzeszko-

wej Nik 3 O warunkach
proszę dowiedzieć sięu| |

2144—2
 

lamietnkan u kolegi
któryby za niewieką o-

magać
konwersację w

Łaskawe ;
zgłoszenia: Skopówka 7

3 od 2 — 4 po poł
2145

Nr.

dzeniami, obchodzącemi rolników, wydała
książkę p. t.

INFORMATOR
ADMINISTRACYJNO

PODATKOWY
która omawia szczegółowo następujące
działy: Administrację, Sądy, Sprawy po-
datkowe, Wojskowe, Ubezpieczeniowe it.4.
Opłaty stemplowe, Sądowe, Komorników,
Adwokatów i inne. Specjalną uwagę zwró-
cono na dział podatkowy i sprawy oddłu-
żeniowe w rolnictwie. Pozatem książka za-
wiera 60 wzorów podań, skarg, próśb i od-
wołań do wszystkich urzędów,

Iniormator  Adrainistracyjno-Podatkowy
powinien znaleść się w ręku każdego šwia-
tłego rolnika, a w szczególności interesu-
jącego się sprawami publicznemi.

Książkę wysyia Rolnicza Ajencja Pra-
sowa po wpłaceniu zł. 1,40 na konto P.K.O.

13,674 lub po nadesłaniu tej sumy
pocztą pod adresem' Rolnicza Ajencja Pra-
sowa, Warszawa, ul. Marszałkowska 85.

Prosimy nie zamawiać za zaliczeniem,
įdyž to podnosi znacznie cenę książki.

UWAGA: Za cerę jednej porady praw-
nej — ma się stałego doradcę w domu.

М gpółłę
miže kto zechce otwo-
rzyć mleczarnię, kawiar-
nię lub jadłodajnię. Po-
rozumieć się: Wileńska
16 m. 4, +4

KE

Potrzebna
młoda nauczycielka do
dwojga dzieci na wieś.
Zgłaszać się: Petruse-
wiez Konarskiego 8—2
od 1—3. 2147—1
—

 

UWADZE NOWEGO
ŚWIATA. Sz. Mieszkań-
com tej dzielnicy gorąco
opiecamy wdowę, która
nie chce prosić, lecz
chce zarobić na życie
szyciem bielizny, prze-
robką ubrań. Wykonanie
staranne, fachowe, ceny
— kto ile da. Ul. Śnie-
gowa 3 m. Olszamow-
skiego.  -

 

  

MIGNON G. EBERHART 62)

Biała Papuga.
(P.zekłzd autoryzowany z angielskiego).

Nie ulegało wątpliwości, że z przyjazdem Francisa miebezpieczeń*
stwo, zagiażające Sue, musiało wzrosnąć. Należało przypuścić, że teraz
mordercza intryga osiągnie najwyższe napięcie, bo przecież wyiegitymo-
wanie się Sue wobec brata zneutralizowałoby akcję zbrodniarzy, Jak
dodtąd nie wiedzieliśmy, skąd, z której strony, mógł paść ostateczny
cios,, tak, że można było spodziewać się Bóg wie czego.

Po kradzieży swej tajemniczej połówki Sue została zupełnie bezbron-
na, gdyż jeżeli jer dotąd oszczędzano, to ze względu na jej skarb. Teraz
mordercy pozostawało tylko zaprezentować Francisowi fałszywą Sue, a
prawdziwą unieszkodliwić. I doprawdy nie miał czasu do stracenia.

Pozostawała jeszcze słaba nadzieja, że niewiadomy zbrodniarz
mordujący tak sprawnie, cicho, upio rnie, ukradkowo i nieoczekiwanie, i
znikający jak duch, mógł przypuścić, że Sue, nie mając dowodu, nie prze-
kona brata o swej tożsamości. Zresztą ten brat byłby z tego może rad,

Nawet brat woli mieć dziesięć miljonów majątku, niż pięć. Francis
Tally grał w tej sprawie tak doniosłą rolę, iż miałem wrażenie, że go.
znałem oddawna. Było to dziwne, ale zrozumiałe [Wszak wszystko
obracało się koło jego osoby.

Jednakże nadzieja ta była zbyt słaba, żeby się ostać.  

 

Jedyna szansa bezpieczeństwa dla Sue leżała w przekonaniu bra- ;
ta o swej identyczności, Cóż, kiedy poszła do niego z próżnemi rękami,
bez dowodu, tak bardzo ważnego i znaczącego. |

Miała tylko papiery osobiste: świadectwo chrztu i ślubu rodziców.
Gdyby Francis chciał być rozsądny i lojalny, mogio mu to wystarczyć.

Francis stanął w drzwiach i zowałał Lovschiema, a we mnie ner-
wy sprężyły się na druty. Po chwili gospodarz wyłonił się z bawialni i
poczłapał ciężko do swego pokoju. Idzie do kasy — pomyślałem, zapa-
lając papierosa i siląc się na spokój. Gdyby Francis nie zakwestjonował
papierów Sue, jeszczeby się mogła z tego wydźwignąć.  Jeszczebyśmy
mogli postarać się odebrać ziodziejowi jej tajemniczy dowód.

Ale byłem spokojny. i
Niebardzo się zdziwiłem, gdy Lovschiem wrócił z pośpiechem, wy

machując tłustemi rękami i krzycząc w niebogłosy, że został okradziony.
— Kasa była otwarta — dyszał ciężko, łapiąc powietrze jak ry-

ba. — Koperta panny Tally znikła, Nic innego nie zabrali tylko kopertę.
Najdziwmesze było to, że nie udawał. Odniosłem wrażenie, że tym

razem nie grał komedji.

ROZDZIAŁ XVI я

Nie, czyżbym musiał przywrócić mu honor?
Prawda, że miał taką chytrą minę. jak zazwyczaj, Prawda, że jego

powabna zielonooka małżonika nie straciła nic ze swej kociej czujności,
Pomimo lo, obserwując zamęt, wywołany kradzieżą — wszyscy zbiegli

 

" Wydawca,ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. ostowa Nr 1. |

  

się do hallu: Francis, Sue, Lorn i Greta — czułem, że zniknięcie koperty,
powierzonej przez Sue gospodarzom, było dla nich prawdziwą niespo-
dzianką; że swoje zdziwienie, żal i zmieszanie wyrażali zupełnie szcze-
rze. Doszedłem do przekonania, że naprawdę chcieli oddać Sue jej pa*
piery, żeby mogła wyjechać z bratem. Jednem słowem, przedstawili mi
się w zupełnie inzem świetle, niż dotąd.

Ale z ogólnej rozmowy zorjentowałem się, że wiedzieli więcej o
warunkach, na jakich Sue miała uzyskać spadek, niż ona sama przy”
puszczała. Wyszło to najaw w ten sposób, że Francis nie krępował się,
mówiąc otwarcie o tej sprawie nawet wobec mnie, a onii przyjmowali je-
$o uwagi z minami wtajemniczonych.

— Coprawda — rzekł cierpko Francis, przerywając podnieconemu
Lovschiemowi — to te papiery nie były takie znowu ważne, Moja sio-
stra... — Tu urwał, spojrzał na mnie i zrobił pierwszą aluzję do tajemni-
ma A Przypuszczam, że zwierzyłaś się swoim! przyjaciołom ze wszyst-
1eg0 -

Oga:nąt szerokim gestem mnie i Lovschiemów. Pomimo, że na*
brałem o nich lepszego wyobrażenia, to zrównanie z nimi nie przypadło
mi do smaku.

Tylko panu Sundeanowi — odparła Sue. — Przecież...
— W porządku — przerwał, — Rzecz w tem...
— Oprócz pana Sundeana nikt nie wie, nikomu nie powiedziałam —

dokończyła energicznie Sue, nie dając sobie przerwać.

(d. c. n.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ. |
 

Stokholm 135—135,/0—134,30. |

Żyto 1 standart |

 


