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Opłata pocztowa misxozoma ryczaiiem
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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Dnikarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 de 2O0-ej,

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

polacy Bajon I Karpiński przodują |
w próbach technicznych Challenge'u.

WARSZAWA (Pat). Wezoraj 0-
koło godz. 12-e; na iotnisku moko-
towskiem rozpoczęłą się próba zu:
życia paliwa na szybkość średnią
na podstawie lotu na trasie długości
około 600 km. Próba polega na
4-krotnem przebyciu przestrzeni
utoczonej trójkąiem Warszawą —
Nowosvlna (pod Łomżą) — Głowa-
czów (pow. kozienicki) Szybkość
usiągnięta w tym przelocie będzie
miała wpływ na- ocenę szybkości
średniej podczas !otu okrężnego.
WARSZAWA (Pat). Wczoraj w,

południe międzynarodowa komisja

sportowa ogłosiła wyniki punktacji
4 samolotów nienieckich i 4 włos-
kich za próbę rozkładania i składa-
nia skrzydeł, Punktacja tych apara-
tów zaraz po przeprowadzonych
1róbach była wniesiona do między”
narodowej komisii sportowej, która
ostatecznie wyniki te ustaliła jak
następuje:

4 samolotom niemieckim typu
BF-108 lotników Oesterkampa, Fran-
+kego, Juncka i Brindlingera, ktėry
wczoraj wskutelk uszkodzenia apara-
tu musiał się wycofać z zawodów,

   chodzi codziennie.

OTWARCIE KONGRESU.
przyznano po 30 punktów. NORYMBERGA, (Pat). Z okazji

2 samoloty niemieckie typu Fi-97| kongresu partji narodowo-socjali-
otników Hirtha i Seidemanna otrzy”|stycznej Norymberga przedstawia

mały po 28 punktów, a samoloty | odświętny widok, Obozowiska,
tego typu pilotowane przez Bayera, przygotowujące się na

Pasewalda, Huebricha otrzymały ko"| wielotysięcznych mas, i całe miasto
lejno 29, 27 i'22 punkty. 2 | udckorowane jest flagami hitlerow-

Z włoskich niaszyn PS-1 Vincen"|gkiemi, kwiatami i zielenią. Na pe-
siego i Francoise otrzymały po 29, ryferjach wzniesiono tysiące namio-
pkt, a Colombo i Tessero na apa |tów «а formacji S. A., kadr pracy

przyjęcie

ratach BA-42 dostali 36 a drugi 35

  
      

    

punktów.
W. wyniku z dotychczas przepro” |

wadzonych prób łechnicznych naj-
większą ilość,purktów zdobył Polak
Bajan na samolocie RWD9 — 915
punktów. Na drugiem miejscu znaj-
duje się Karpiński na RWD'9 z 892
punktami. Trzecie i czwarte miej-
sce zajmują Niemcy Huebrich i Sei-
demann, obaj na aparatach Fi-97
po 884 pkt, Piątym jest Niemiec
Hirth na Fi-97 872 pkt., 6) Fioryano-
wicz na RWD-9 862 pkt., 7) Sło-
wak Ambruz na A-200 861 pkt.,
8) Czech Anderle na RWD-9 859
pkt, 9) Niemiec Bayer na Fi-97
847 pkt. 10) Niemiec Pasewald na
Fi-97 840 punktėw. !

RWD-9 najoszczędniejszym samolotem. |

WARSZAWA (Pat). W: ciągu
mia dzisiejszego samoloty, biorące
udział w międzynarodowym turnieju
iotniczym, poddane były próbie
zużycia paliwa. Do wieczora ko-
misja wyników tej próby jeszcze nie
obliczyła.

Wedle prowizorycznych obliczeń
najoszczędniejszym okaże się praw-
copodobnie aparat RWD'9. Przy-
zuszczalnie w próbie tej Bajan zdo-
pędzie około 80 punktów. Tak samo
Buczyński, Obaj na samolotach
mWD-9. Balcer na PZL-26 osiągnie
prawdopodobnie 77 pkt. Czech An-
cerle na RWD-9 około 55 pkt.
Niemcy: Hubrich na Fi-97 — 53 pkt.,
Seidemann na Fi-97 — 54 pkt.

Dziś popołudniu lotnik Płonczyń-  
Marynarze sowieccy © Polsce,

WARSZAWA. (Pat). Wczoraj o
godz. 20.30 oficerowie marynarki so-
wieckiej z admirałem Gallerem na
czele podejmowani byli obiadem
przez min. spraw wojskowych w
hotelu Europejskim. W! obiedzie
wzięli udział w zastępstwie mini-

stra spraw wojskowych drugi wice-
minister Slawo; Skladkowski, amba-
sador ZSRR, szei sztabu głównego
Gąsiorowski, ° szet kierownictwa
marynarki wojeniej Świnski, wyżsi
oficerowie sztabu głównego M. S.
Wojsk,

Podczas przyjęcia min. Skład-
kowski wygłosił przemówienie, w
którem podziękowawszy gościom w

imieniu min. spraw wojskowych za
ich przybycie oświadczył, iż wizy”
ta iloty sowieckiej w Polsce przy”,
czyni się do zaciśnienią dobrych i
przyjaznych stosunków pomiędzy!
obu państwami Kończąc gen.
Składkowski wzniósł toast za po-'
myślność armji i floty sowieckiej i
za rozwój przyjaznych stosunków
łączących oba kiaje. Po przemówie-
niu gen. Składkowskiego orkiestra!
odegrała hymn sowiecki. Następnie!
zabrał głos ambasador ZSRR, któ-
ry oświadczył, że wizyta  przedsta-

 

 

ski na RWD-9 wykonał próbę mini-
raalnej szybkości osiągając bardzo
dobry wynik 73 punkty, № ien spo-
sób Płonczyński dotychczas w ogól-
mej punktacji mą 892, to jest tyle co
Karpiński, zna;dujący się na dru-
giem miejscu tabeli.

Próby zużycia paliwa nie wyko”
rał samolot włoski lotnika Vincen-
siego, który po przebyciu połowy
wyznączonej trasy wylądował wsku-
tek uszkodzenia cilnika na lotnisku
mokotowskiem.

Program dnia dzisiejszego prze-,
widuje ostateczne zakończenie w,
śodzinach rannych próby szybkości
minimalnej, próby startu i lądowania|
samolotów, które tych prób jeszcze
nie wykonały.

i wzniósł toast zą pomyślność armji
i floty polskiej.

Przyjęcie przeciągnęło się do
późnych godzin wieczorowych.

GDYNIA (Pat). Oficerowie floty
sowieckiej zwiedzili dziś port wojen-
ny i okręty polszie, Marynarze so-
wieccy wraz z 10 podolicerami wy-
jechali specjalrym pociągiem na
zwiedzenie wybrzeży.
WARSZAWA (Pat). Oficerowie

iloty sowieckiei z admirałem Galle-
rem zwiedzili CIWF, następnie oba
lotniska warszawskie a o godz. 13,30
podejmoweni byl: śniadaniem przez
prezydenta miasta,

POZNAŃ (Pat). Wycieczka so-
wieckiej marynarki woiennej, ba-
wiąca w Poznaniu, zwiedziłą fabry-

kę Cegielskiego, ratusz, -ogród zoo*
logiczny itd, a po obiedzie grupa
20 marynarzy sowieckich wyjechała
do Mrowina, gdzie zwiedziła polską
wieś osadniczą, Pozostali członiko-

wie wycieczki zwiedzali dalej Po-
zmań. Po wspólnej wieczerzy mary-
narze pomaszerowali z orkiestrą na

„korpusu nr.

 dworzec i odjechali do Gdyni.

mlłodzieży i hitlerowskich oddziałów
wojsikowych.

We wtorek wieczorem rozpoczął
się zjazd gości przybywających spe-
4jalnemi pociąganii.Rząd, przywódcy
partji zjawili się niemal w komple-
cie. Przybycie Hitlera dało hasło do
rozpoczęcia uroczystości |kongreso-

wych, które zepoczątkowało bicie
w dzwony we wszystkich košcio-
łach w Norymberdze. Wieczorem
odvyło się oficjalne powitanie -Hitle-

та oraz przywódców partji i pań-
stwa.

Na przemówienie nadburmistrza
odpowiedział Hitler podziękowa-
niem.

6©6©66660©€0820Q0

Wojewoda i komisarz
w Poznaniu.

Według obiegających pogłosek w
Warszawie w bieżącym lygodniu
mają zostać mianowani wojewoda
poznański i prezydent miasta Po-
znania,
Na stanowisko wojewody upatrzo-

ma jest kandydatura pułkownika
Bociańskiego, rodem z Pleszewa, b.
dowódcy 86 p. p z Mołodeczna.

Na stanowisko komisarza miasta
Poznania największe szanse ma o-
becny zastępca dowódcy okręgu

7,
Wiięckowskki.

Sprawa obu tych nominacyj zo-
stała już podobno zdecydowana,
jednakże dotąd nie pojawił się ža-
den komunikat oficjalny.

Dymisja
hr. Henryka Potockiego.
Hr, Henryk Potocki ustąpił ze

stanowiska prezesa Polskiego Czer-
wonego Krzyża. Hr. Potocki grał
do niedawna wybitną rolę w kie-
rownictwie zakiadów żyrardowskich
i był zarazem równie wybitnym
działaczem „sanacyjnym“.

POLSKA WYPRAWA
POLARNA.

TROMSEE Pkt. Polska wyprawa
polarna w dniu 28 sierpnia opuściła
Van-Keulenfjord na statku Lyngen,
na którym udała się na zwiedzanie
zachodnich i północnych wybrzeży
Spitzbergenu. Obecnie uczestnicy
wyprawy przybyli już do Tromsee,
gdzie zabawią jakiś czas, poczem
udadzą się w drogę powrotną do
kraju.

 

Konferencja Episkopatu Polski.
CZĘSTOCHOWA (Kap.) — Dnia 5 b. m. rozpoczęły się obrady na

Jasnej Górze Zjazdu JJEE. Księży Biskupów z całej Polski.
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Kongres narodowych socjalistów.
ORĘDZIE

NORYMBERGA (Pat). Dziś na
otwarciu kongresu partji narodowo
socjalistycznej odczytane zostało
programowe orędzie kanclerza Hi-
'Jera. W. orędziu tem Hitler oświad-
cza, że wobec utrwalenia władzy
marodowo'socjalistycznej w państwie
niemieckiem w ciągu ubiegłego roku
uważać należy rewolucję narodowo-
solcjalistyczną za ukończoną. Rewo-

iuoja nie może być zjawiskiem bez-
ustannem, jeśli rie ma doprowadzić
do anarchji Rewolucja nie może
również realizować programu, lecz
wyzwala ona siły służące progra”
iaowi. Zwracając się ostro prze-
ciwko elementom niezadowolonym,
krytykującym taklykę kierownictwa
partji, Hitler zapowiedział, że rząd.
lego ma niezłoriną wolę utrzymać
się przy władzy i przed nikim nie
skapituluje, Forma, jaką otrzymały
obecne Niemcy, obliczona jest na
tysiąclecią a stanowisko zajęte przez
kańclerza, jako najwyższego przed-
stawiciela sił zbrojnych, gwarantuje
trwałość tego ustroju na czas
rieograniczony. Zdaniem Hitlera
4.060.000 głosów, oddanych w ostat-
sim plebiscycie przeciw ustawie o
rołączeniu urzędu prezydenta i kan-

alementów destrukcyjnych lub od
ygraniczonych głupców.  Przecho-
dząc do polityki zagranicznej, orę-
czie przypomina że rząd proklamo-
wał wobec całego świata zasady po-
koju i przyjaźni, nawet w stosunku
co tych, którzy przed 15 laty byli
Wfogami narodu niemieckiego i że
Niemcy, zdając sobie sprawę z na-
stępstw nowej wojny, która mogłaby
doprowadzić tylko do komunizmu,|
rczynili ze swei strony wszystko dla
oczyszczenia atniostery w stosun-  
LUAE-27AKTSSLTR TSSDDTRISE STSTIESTO

Nowe propozycje sowieckie
w Sprawie długów wobec Ameryki.

BERLIN Pat. — Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Moskwy, że
rosyjsko amerykańskie rokowania w
sprawie długów zostały oficjalnie
podjęte nanowo. [Ambasador so
wiecki w Waszyngtonie Trojanowski

  

CZY SOWIETY R

Według powszechnego przekona-
nia przyjęcie Rosji Sowieckiej do
Ligi Narodów i do Rady Ligi nie
ulega dziś żadnej wątpliwości tem-
bardziej, że B:lgja po ostatnich kon-
ferencjach w Paryżu zaniechała swo-
jej opozycji. Przyjęcie Sowietów do
Ligi stwarza naturalnie zupełnie no-
wą sytuację, nic też dziwnego, że
koła polityczne zwracają obecnie
swoją uwagę wyłącznie na to, co
stanie się w Genewie. 

Wysokie kary

 

zed otoarć

zagranicą 8 zł.

HITLERA.

kach z innem narodami. Jeżeli na
apel Niemców cdpowiadano często
milczeniem, to jednak Niemcy rozu-
zuieją, że mie narody chcą wojny,
lecz małe kliki podžegaczy, robią-
cych na wojnie interesy. Dlatego
więc nie. tracimy nadziei, że głos
nasz zostanie w końcu zrozumiany,
podobnie jak ni: chcielibyśmy po-
zostawić żadne; wątpliwości, że dzi-
siejszy naród niemiecki zdecydowa
vy jest bronić wszelkiemi siłami
swej godności, niezawisłości i wol-
rości. Nie wyrzekniemy się nigdy
praw, których wielkie narody nie
niogą się wyzbyć. Wychodząc z te-
śo przekonania, Niemcy musiały się
wycofać z tych itstytucyj, które nie
«hciały uznawać ich jako równo-
uprawnionego mocarstwa. W, zakoń-
czeniu orędzia wymienione są naj-
ważniejsze zadania partji. Przede-
wszystkiem wzmocnienie spoistości
wewnętrznej poszczególnych forma-
cyj oraz oczyszczenie partji z žywio-
łów odmawiających bezwzględnego
posłuszeństwa, wierności i lojalności
drierownictwa partlji,

BERLIN (Pat). Obrady kongresu
parodowo - socjalistycznego w No-
symberdze otworzył minister Hess,
który na wstępie złożył hołd pamięci
zmarłego prezydenta Hindenburga.
Powszechną uwagę zwracało, że

Hess powitał specjalnie obecnych
w charakterze gości honorowych
przedstawicieli armji niemieckiej,
podkreślając, że kongres obecny
jest pierwszym który stoi pod zna-
kiem nieograniczonej władzy Hitlera
jako jedynego majwyższego wodza
Niemców. Obecny na sali Hitler był
owacyjnie witany przez uczestników
kongresu oraz zgromadzony na pla-
«u przed gmachem tłum,

złożył nowe propozycje co do ure-
gulowania długów rosyjskich. W pro-
pozycji tej sprawa długów wojen-
nych ma być ściśle związana ze
sprawą przyznania Sowietom no-  wych kredytów towarowych.

L4

ĘDĄ PRZYJĘTE?

Rosja miałaby otrzymać stale|
miejsce w Radzie Ligi. Rzecz jasna,
iż jest to ehwila, w której Polska|
powinna zażądać dla siebie również|
stałego miejsca.

Ponadto w kołach berlińskich i
paryskich panuje przekonanie, że
Polska przystąpi do paktu wschod
niego jednakże z pewnemi zastrze
żeniami. Jak jest istotnie społeczeń-
stwo polskie nie wie albowiem mi-
nister Beck milczy.

Przed wyjazdem do Genewy min.
a. był na konferencji w Belwe-
erze.

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

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

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

  

Kongres mniejszości. narodowych.
BERN (Pat). Wczorajsze pierw*

sze posiedzenie kongresu mniejszo”
ści narodowych poświęcone było
niemal wyłącznie omówieniu 10-let-

niej działalności kongresu. Pozatem
postanowiono m. in. uznać „świato-
wy związek Poiaków'' jako przykład
śodny naśladowania. Popołudniowe
į0siedzenie poświęcone było wnios*
kowi polskiemu o generalizacji zo-
bowiązań mniejszościowych. W dniu
dzisiejszym  konśres powziął rezo-
„ucję w sprawie wniosku polskiego:
Kongres wypowiada się ze generali-
«acją zobowiązań mniejszościowych,
ale z zastosowaniem jej tylko do
państw europejskich. Jednocześnie
komgres domaga się ulepszenia prze-
pisów o ochronie mniejszości, Kon-
gres zastrzega się stanowczo prze”
<ciwko wysuwaniu generalizacji zo”
bowiązań mniejszościowych dla osła”
wienia lub unicestwienia obowiązu*
jącej obecnie ochrony mniejszości,

BERN (Pat). Na dzisiejszem przed-
południowem posiedzeniu miniejszo-
sci narodowych toczyła się dyskusja
na temat 2-stronrych umów mniej-
szościowych, przyczem kongres sta-
rął na stanowisku, że tego rodzaju
umowy nie mogą zastąpić między”
narodowej ochrony mniejszości po-
zostającej pod gwaramcją Ligi Naro-
dów. Kongres uchwalił m. in. rezo-
lucję, w której domaga się, aby
przed przyjęciem jakiegokolwiek
państwa do Ligi Narodów żądano od
niego wyraźnegc stwierdzenia, że
kędzie przestrzegać zasad moral-
rych i prawnych, na których opiera
się Liga Narodów. Państwo, którego
polityka naradowościowa jest sprze”
<zną z temt zasadami, nie_powinno_

być przyjęte do Ligi Narodów. W,
dalszym ciągu kongres przyjął rezo-
lucję, w której domaga się w myśl
dawnego swego stanowiska utwo-
szenia przy Lidze Narodów stałej
xomisji studjów spraw mviejszošcio-
wych. Z powocu braku dalszych
iematów kongres został dziś popo-
łudniu zakończony, chociaż według
programu miał zakończyć się do-
piero jutro,

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu'

 

lem sesji Ligi Narodów.
WYJAZD MIN. BECKA.

WARSZAWA (Pat) . Minister
spraw zagranicznych Józef Beck
wyjechał w środę wieczowem do
Genewy w zwiazku z rozpoczyna”
jącą się sesją zgromadzenia i rady
Ligi Narodów. Ministrowi towarzy-
szą w podróży dyr. gabinetu mini-
„tra Dębicki i sekretarz osobisty
Friedrich,

"PRAGA Pat. Minister Benesz wy-
jechał wczoraj do Genewy na zbie-
rającą się tam sesję Ligi Narodów.

STANOWISKO FINLANDJI I BELGJI W SPRAWIE WEJŚCIA ROSJI
DO LIGI NARODÓW.

HELSINKI (Pat). Wedle donie-,
sień piasy komisja spraw zagranicz-
rych parlamentu. fińskiego miała

dującemi się na porządku dzien-
nym najbliższych obrad genewskich
a mianowicie sprawą przystąpienia

wicieli floty sowieckiej w Polsce
jest nowym wyrazem dobrych są, SYTUACJA POWODZIOWA za nadużycia podatkowe.

Ministerstwo skarbu kończy pra-

zdecydować, że bimlandja nie będzie Rosji Sowieckiej do Ligi Narodów.
*ię sprzeciwiać przystąpieniu ZSRR Minister Jaspar otrzymał upoważ- siedzkich stosunkków, jakie istnieją

między Polską a Związkiem Sowie-|
tów. Z uczuciem głębokiego zado-
woienia stwierdził ambasador Z, S.,
R. R., że stosuniki te z każdym ro-
kiem stają się lepsze. Wspominając,
© wizytach polskich kół gospodar-į
czych, literacko naukowych oraz
przedstawicieli lotnictwa  sowiec-
kiego, ambasador podkreślił, że wi-
zyty te są znakomitą okazją do
wzajemnego poznania. Kończąc

przemówienie ambasador wzniósł
toast w ręce generała Składkow-
skiego za najlepszy rozwój przy”
jaznych stosunków oraz zdrowie
marynarzy polsk:ch.

Po tem przemówieniu orkiestra
odegrała hymn polski. Poczemi ad-
mirał Galler podziękował w  krót-
kich słowach za serdeczne przyjęcie

górnych dopływów Wisły.
KRAKOW. Pat. O godz. 5-ej ra: KIELCE (Pat). Woda na Wiśle

no nastąpiła kulminacja na Duuaj- w pow. pińczowskim wezbrałą tak,
p przy stanie wody 260 cm. czyli :e zostały zalane częściowo pola i
1 ponad stan normalny. Na Wiśle łąki wsi Piotrowice, Malkowice,
wodaopada. | skawka, Kępa Sokołowska, Sokoło-
> o: poi na z IZe- wice, Koszyce i Polanów, Równieżach nie przedstawia si roźnie. |. EKATOWICE. Pat. Na Siąsku Cie.ga „długości 300 m zalana została
szyńskim wody na Wiśle iltownicy : Górk; Wowi k: MRZEzupełnie opadły. | з бга związku z zwiększającym

Równie w pow. będzińskim po-|“!“ przypływem wód poczyniono
ziom wód w rzekach wrócił do sta-| Przygotowania do ewakuacji ludno-nu normalnego. | ści, Stan Wisły pod Nowym Korczy-
WARSZAWA Pat. — W Zabełczu "em sięga 3 m. 35 cm. ponad nor-

i Ganiszowie, w pow. janowskim| walny. Spodziewany jest jeszcze
łąki i pola niżej położone nad Wi-, dalszy przypływ wód z powodu
słą są częściowo zalane. Ludność przybrania Dunajca. W. ostatniej
zasypuje wyrwy w grobli powstałe|chwili woda na Wiśle pod Sando-
po ostatniej powodzi. W górach, mierzem zaczęł ponownie wzbierać.
pada stale deszcz. :  

cę nad nowem rozpoczęciem wyko-
nawczemi do ordynacji podatko-
wej. Rozporządzenie to ukaże się
jeszcze przed końcem bm. i prze
widuje bardzo wysokie kary za na-
dużycia podatkowe.

Za fałszywe zeznanie, zatajenie
dowodów itd. ma być nakładana nie-
zależnie od aresztu 6 mies., grzyw-
na dochodząca do 25krotnie po-
większonej sumy strat, jakie skarb
państwa poniósł wskutek nadużycia.

Wszystkie kary również będą
przewidziane za prowadzenie przed
siębiorstw bez šwiadectw przemy-
słowych. Ża brak świadectwa prze-
mysłowego może być nałożona
grzywna do 25krotnej wysokości
opłaty za patent.

RZEZ CEZ CDG CU GBTEDA DLL

Popierajcie Poiską Macierz
Szkolną.  

do Ligi Narodów. Koła rządowe nie
potwierdzają tej wiadomości, lecz
również jej nie zaprzeczają,

BRUKSELA. (Pat) Rada mini-
strów zajmowała się sprawami znaj-

„mienie do głosowania w mysl intere-
sów Belgji po zasięgnięciu opinii in-
|mych delegacji a w szczególności
„holenderskiej. Belgja prawdopodob-
nie wstrzyma sie od głosowania.

 

STANOWISKO HOLANDJI
HAGA Pat. Holenderskie ur.ę-

dowe biuro prasowe komunikuje,
że nie należy się spodziewać, by
Holandja glosowała za dopuszcze-
niem Sowietów do Ligi Narodów.
Pytanie, czy Holandja będzie gło-
sowała przeciw, czy wstrzyma się
od głosowania, pozostaje narazie
jeszcze bez odnowiedzi.

KONFERENCJA BENESZA
Z LITWINOWEM.

PRAGA Pst. — Czeskosłowackie
biuro prasowe donosi, że wczoraj
w Marjańskich Łaźniach odbyło się

spotkania Litwinowa z Beneszem,
podczas którego wymieniono po-
glądy na ogólną sytuację polityczną
w związku z paktem wschodnim
i nadchodzącą sesją Ligi Narodów.

TURCJA KANDYDUJE DO RADY.
GENEWA Pat. Rząd turecki zde-

cydował postawić na nadchodzącą
sesję Ligi kandydaturę Turcji na
członka Rady Ligi. Turcja ma zająć
miejsce, które będzie zwolnione
przez Chiny podczas nadchodzącej
sesji wrześniowej.

4

 

"3d



ТОЛ Sdandynaysko —

Bał(yCKO R Polski. |. a głetotakć rza zagadnienie
Projekt Lindhagena. | odpowiedzialności w jednej z dzie-

> > dzin życia gosvodarczego.

Były b k RE se'| Powołując się na głosy prasy sa”

zator ob o. r oinie nacyjnej, ktėra z „L K. C“ na czele,

Jaz występowaa ww: pariameacię ie ł jąc „Gazety Polskiej”
szwedzkim w sprawie podniesienia S > !

: i : „rzuca gromy na biurokratyzm, jaki

przez Szwecję iwicjatywy związku zagnieździł się w ubezpieczalniach

& рг

państw skandynawsko - bałtyckichi społecznych, stwierdza autor art
Polski Wniosek w obudwu wypad:| kuju że | 3
Lach zosiai odrzvcony ze względów; „wszak stan obecnej owej wielkiej,

iormalnych. Nie zmienia to postaci. dziedziny życia zbicrowego kraju nie po-

rzeczy, że stanowi om znamienną W, wstał ni stąd, ni zowąd, nie wyskoczył na

dobie obecnej manifestację „politycz | światło dzienne niby Minerwa z głowy

ną. Nie najmniejszej wagi okolicznoś + Zeusa; podwaliny kładło tu ustewodawstwo

cią jest łączenie Polski z ideą związ” | ubezpieczeniowe, forsowane w Sejmie i w

mu, a p. Lindhagen jestpierwszym | Senacie przez „jednolity* Klub BBWR,

cudzoziemcem, uwzględniającym w| witane z nieopisanym entuzjazmem przez

swej koncepcji Polskę, | te same pisma, które dzisiaj „psywieszają”;

Wobec postępów, jakie czyni kon zbiurakratyzowanie nsytucyj ubezpiecze-

solidacja poszczególnych ŚTUP niowych przeprowadził „żelazną ręką” p.

państw europejskich, inicjatywa b. Al Prystor, będący podówczas dla B. B.

Lurmistrza Sztockholmu wydaje się | W. R., a zwłaszcza dla konserwatystów,

na dobie. Dzisiaj, gdy obok TOZ" | nowożytnym świętym Jerzym, gromiącym

strzygnięć politycznych poszukiwa* | smoka „partyjnictwa, w jego n.ebezpiecz-

ue są szczególnie usilnie nowe gos“ ! nej „domenie”, w... Kasach Chorych”.

podarcze formy współżycia narodów,|  Jąk poczynał sobie w Kasach
problem bloku skandynawsko”bał:|Chorych p. Prystor, dobrze pamię-

tycko-polskiego jako problem prze”|tamy.

sewszystkiem gospodarczy, wysu” „P. Prystor bsał swoich komisarzy na

nąć się winien na czoło zaintereso"; łapu capu do p. Nadzieji włącznie: kto z

ań Polski, Toteż, niezależnie Od!jakichkolwiek powodów nie mógi zostać

jego znaczenia politycznego, warto starostą, kto nie awansował w wojsku, wy-

zanalizować możliwośći realizacji! chodził na emeryturę, kogo zawiedli wyso-.

iego projektu, opierając się na naj”! ko postawieni przyjaciele, takiArugorzędny |

bardziej charakterystycznych а-' uczestnik BBWR machał z irytacją ręką i...'

nyca cyfrowych. | zgłaszał się po „komisarkę”. Niema gorszej

Polska, trzy krajeskandynawskie , biurokracji, niż biurokracja, dobrana przy-

oraz Litwa, Łotwa, Estorja i Fin- | padkowo z pośród zawiedzionych i nie-"

iandja posiadają w północno-wschod
niej części Europy jedną zasadniczą

więź wspólną. Jest to morze Bał-
tyckie, dzielące te kraje geograficz-

wie, jako granica naturalna, aie łą”

czące je gospodarczo, jako najtań-
sze i wolne, przez nikogo nieskrę-
powane połączenie komunikacyjne.
Dlatego też blok państw, który za”
zysowuje się w tej części kontynen-
„u, może nazywać się tylko blokiem
bałtyckim.

Jaki obszar zajmuje ten ewentu-
alny blok i jaka jest siła liczebna je-
$o mieszkańców?

NOWY JORK Pat. Według ostat-

nich danych dotyczących przebiegu

rozwoju strajku w przemyśle tkac-

kim w Stanach Zjednoczonych,

w 15 stanach, gdzie robotnicy po-

‚ NOWY JORK (Pat). Liczba straj-
kujących stałe wzrasta. Delegaci
robotników strajkujących przebie-
gają różne stany i agitują za przyłą”

Obszar i zaludnieniepaństw bał- |czeniem się de wspolnej akcji W.

 
 

tyckich: 15 stanach, objętych strajkiem włó-
tys. km. kw. tys. ludności Ludność|kienniczym, sytuacja jest bardzo na-

Europa 5,427 378, e. в EA prężona ichociaż $ ж

Polska 388 32,150 82,70 krwi były dotychczas nieliczne, jed-

Danja ы 2 o nak z wielu miejscowości donoszą

Norwegja 325 2811 8,72 pokz 2 чa
Szwecja 445 64142 | 1310“ bomb Izawiących. Licz
Vinlandja 388 3,30 9,30

Estonja 48 1,117 23,28
Eika 66 1910 28,88] . WASZYNGTON (Pat). Prezydent
zd 56 1,400 43 |Roosevelt ma powołać komisję doj

|spraw strajków w przemyśle włó-

Remo 11460 5341) __' kienniczym, która odegrałaby role
rozjemcy w obecnym konflikcie. In-

jum bloku stanewiłoby 32,4 proc., a 7% interwencja prezydenią nie jest
więc bliskio 1/3 część, zaś o ile cho- przewidywana w kołach politycz

dzi © liczbę ludności, stosunek wy;
raziiby się cyfrą 14,1 proc. Liczeb-;
nie blok ten nie dorównywałby cho”,
ciażby tylko samym Niemcom, a!
więc jego wartość z punktu widzenia
stosunku sił miliłarnych nie byłaby
wielka. Ważne jest jednak jego
znaczenie gospodarcze, w rozwoju
pracy pokojowei. Wzajemne stosun-
& gospodarcze niędzy demi 8-ma
xrajami przedstawiają się tak, że w
dwuleciu 1932 i 1933 przeciętny
obrót roczny każdego z nich z 7-ma
pozostałemi stanowił następujący
procent całości obrotów tego kraju

W stosunku do Europy terytor-

HAWIANNA, (Pat). Stolica Kuby
żyje w dalszym ciągu pod grozą za-
|machów i ataków Чегоги. Rzucono |
znów bombę, która wybuchła w.
tłumie, przyglądającym się inaugu-|
racji nowej straży ogniowej. Na |
przedmieściu Hawanny jeden  stra-

PARYŻ. (Fatj. Artykuł  za-
mieszczony w „Paris Soir' twierdzi,

AKTY GWAŁTU

BZIENNIK MILEŃSKI

ASY
Kto ponosi odpowiedzialność.

zdolnych do powodzenia życiowego na in-

nem polu.

Więc ta biurokracja p. Prystorauznała

swoje uposażenie za „cel sam w sobie”.

Dalszy bieg wypadków był już przesądzo-

ny. Ustawodawstwo „reformujące“ musia-

ło stanowić owoc „kompromisu wewnętrz-

nego” w BBWR, — zgodnie z „solidary-

styczną” koncepcją p. Sławka. Interesy

biurokracji „komisarycznej” wyrosłej, jak

grzyb po deszczu, z jekkiej ręki p. Prysto-

ra, skorygowały należycie ów owoc „kom-

promisu' pomiędzy Z. Z. 7., a przemysłem

i wielką własnością rolną; w rezultacie zaś

otrzymaliśmy:

1) znacznie powiększone opłaty i ko-

iosalnie pomniejszone świadczenia,

2) przekomiczną w swojej tragicznej

nieudolności technikę funkcjonowania

bezpieczalni;

3) wręcz karykaiuralny przerost wy-

datków t. zw. administracyjnych przy jed-

noczesnem sprowadzeniu uposażeń lekar-

skich do poziomu nieomal głodowego.

By zrozumieć jedno ze źródeł

nowej sytuacji, trzeba porównać...
„„„uposaženia“ cawnych „partyjnych“

kierowników Kas Chorych 7 wyboru, i

pensje dzisiejszej armji dyrektorów, wice-

dyrektorów, poddyrektorów i naddyrekto-

rów. Jeżeli zaś zestewić ze sobą ówczesne

dytyramby „LK.C.” ra cześć p. Prystora z

teraźniejszym rozpoczliwym  jazgotem, —

wtedy dopiero potrafimy ocenić, do czego

może dojść dziennikarski cynizm.

Dajmy na to,że to socjaliściwła”

śnie swoją gospodarką w  Kasach

Chorych umożliwiłi „reformę”, któ-

rą dzis tak ostro zwalczają.

u-

(TUTIS ARIA BL L dk KSI INS

Straja tkacki w Stanach Zjednoczonych.
rzucili pracę, liczba strajkujących

wynosić ma 200 tys. robotników na

ogólną 650 tys. zatrudnionych w tej
gałęzi przemysłu.

I SABOTAŻU.
strajkujących w przemyśle baweł-

nianym, liczana wczoraj przez

bezstronne źródła na 207.000, wzro-

sła w ciągu dnia znacznie i przekro-

czyla świerć miljona. Spowodowa-

ne to zostało częstemi aktami gwał-

iu i sabotažami robotników.  Nie-

którzy przemysłowcy zamykają

przędzalnie dobrowolnie, aby nie
narazić robotników na szykany a

przędzalnie na możliwość grabieży.

KOMISJA ROZJEMCZA.

nych. Jednem z pierwszychzadań

komisji będze zbadanie przyczyn

nieporozumien a i ustalenie odpowie”

dzialności jednej ze stron, W ten

sposób opinją publiczna będzie mo-

gła wywierać swój wpływ na prze

bieg sirajku. ‚

ZAMACHY i TEROR NA KUBIE.
żak oraz jeden uczeń zostaii zabic”,
Wiele osób odniosło rany.

Władze bezpieczeństwa przepro”
wadziły: ma miejscu szereg areszto-
wań, jak się okazało, wielu z aresz-

towanych należy do stronnictwą ra”

| dykałów.

Tajny fundusz niemiecki.
oddawania do dyspozycji państwa.

Dziennik twierdzi, że dr. Schacht

w handlu zagranicznym:
Polska przywoz 5 proc., wywóz

najwięcej do Szw. i Dan.) 14 proc.,
Danja przywóz (najw. z Szw., Pols.,
Norw.) 12,2 proc., wywóz (najw. do
Szw. i Norw.) 7 proc., Norwegja

-przywóz (najw. z Szw., Dan. Pols.)
16,5 proc., wywóz (najw. do Szw. i
Dan.) 11,5 proc., Szwecja przywóz
:'aajw. z Dan, Norw., Poisk.) 14,2
proc., wywóz (naiw. do Dan. i Norw.)
15,7 proc., Finlandja przywóz (najw.

z Szw., Dan., Pois.) 19,5 proc., wy”

wć. najw. do Dan. i Szwec.), 6,7

iuo, Estonja przywóz 19 proc. i
wywóz 19 proc. (najw. z Szw., Finl. i
Pols.), Łotwa przywóz (najw. z Pols.)
11,5 proc., wywóz (najw. do Szw.)

8,3 proc., Litwa przywóz (najw. z

Szw.) 10,5 proc., wywóz (najw. do
Łotwy) 4,8 proc.

Obroty te, w drodze wzajemno-

że dr. Schacht zwołał przed dwoma stworzył tajny fundusz 400 milj. ma-

miesiącami do Reichstagu przedsta-| rek w złocie, który stale się po”

wicieli ster finansowych i przemy”| większa. Ostatnio Niemcy otrzymały

słowych па tajne konferencję, па tytułem należności 18 ton złota ro-

której postanowiono podporządko: | syjskiego, o czem nie podano oficjal

wać politykę tinansową potrzebom|nie w budżecie. Ciężki przemysł

armfji i głównych dostawców. Na| niemiecki domaga się dewaluacji

skutek tego pewna liczba przedsię-| marki, dr. Schacht jednak narazie

biorstw jak no. Krupp,  Fissen,|nie uczynił zadośc temu żądaniu i

Reinmetal i inne uzyskały upoważ:| zalecił przedsiębiorcom niemieckim,
nienie do bezpośrednego zużytkowa:|czyniącym zamówienia z zagranicą,

nia dewiz na zakupy surowców bez! zawieranie umów w markach.

Możiiwość rekonstrukcji
. e

rządu angielskiego.
LONDYN. Pat. Premjer Mac Do-|mjera jak również ministra spraw

nald, który od połowy lipca bawi w |zagianicznych Simona. Tekę mini:

Nowej Funlandji, postanowił prze |stra spraw zegranicznych objąłby o-

dłużyć swoją kurację. W oficjalnych|becny minister wojny lord Hailsham
kołach brak wiadomości o dacie po-| Sir John Simon otrzymałby prawdo-

wrotu premjera. Powrót Mac Do-|vodobnie tekę ministra spraw we- 
   

nalda oczekiwany jest w Anglji 7
|dużem zainteresowaniem, w polity-
<znych bowiem kołach liczą się, że
zaraz po powrocie premjera nastąpi
od kilku miesięcy oczekiwana re-
konstrukcja rządu brytyjskiego. Dzi-
siejszy „Morning Post* wskszuje na
rnożliwość ustąpienia samego pre-

sci, mogłyby oczywiście być zwięk-
szone (kosztem innych krajów),
przyczem ze strony Polski wchodzi|
w rachubę głównie wywóz węśla i

zboża, a pizywóz ryb, skór, papieru,

minerału, żelaza.

:Zatęczyny
Ciuwna He >sburga.

PARYŻ. (Patj. Havas donosi z

Rzymu: Król włoski wraz królową

przybyli do Via Reggio gdzie złożylij

wizytę bawiącej tam ekscesarzowej

 

MOSKWĄ. Pat. — Z okazji kon-į
aresu literatėw „bolszewickich w Le-
ningradzie Gorkij tak <óharaktatyżn!
«-.. swych kolegów popiórze: „Poe-

Zycie, W związku z tem MALL, Paweł Wasiljew został oskarżony,
że żywi ide« konserwatywne, poeta

się rogłoska, iż zaręczyny Ottona z Sergi В
е + gjusz Wasiljew upija się i mal-
A ii |tazaj |tretuje swoją żonę, ia Jarosław

sólewskiej Marją zostały ostatecz'| Smiejakow jest pod wpływem teo-
nie zdecydowane. |. ft Pawła Wasiljewa, wroga prole-

Korespondent Havasa podaje, iż |tarjatu i bradnego renegata burżua-
w danej chw'li trudno jest 1 skać |zyjnej cyganerji literackiej, również
zarówno potwierdzenie jak i aprze- |upija się i ie prowadzi się jak do-

czeuie, bry komunista Poeta Ojslander 
wnętrznych bądź stanowisko lorda
kanclerza. Hailsham jako minister
spraw zagranicznych prowadziłby
politykę ściślejszej współpracy z
Francją. Ponadto przewidziana jest
SAS na stanowisku ministra zdro-
wia.

Gorkij o literaturze sowieckiej.
przyczynił sę do tragicznej śmierci
literatki Pantielejewej, zaś pisarze
Panczenko, Altszuler, Cygielnickij i
Zarubin sieją tylko waśnie między
kolegami, zaś Olesza, Nikulin i Ka-
tajew lepiejpiią, niż piszą. Mówiąc
o położeniu młodziezy, Gorkij uwa-
ža je za rozpaczliwe: „Zanika wszel-
ka dyscyplina, młodzież nie chce
pracować i przerywa studja. Brak
kultury jest uznany niemal za ho-
nor”. .

To jest bolszewicka „piękna lite:
ratura“,

W dniu wczorajszym otwartą zo-
stała w Wilnie w ramach Targów

Fu:rzarskich wystawa owiec kożu-

chowych i zwierząt futerkowych.

Na wystawę dostarczono około

300 okazów pięknych owiec kożu-

chowych z województw północno-

wschodnich, lubelskiego i Mało-

polski.
Na wystawie zaś zwierząt futer-

kowych można oglądać ciekawe

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Wołyń, Poelsie: po miejscowym

chmiuramym lub mglistym ranku w

ciągu dnia pogoda naogół słoneczna

i ciepła. Słabe wiatry wschodnie.

Pomorze, Wielkopolska, Polska

środkowa i Wyżyna Małopolska:|

chmurno z rozpegodzeniami, jednak;

możliwe przelotne deszcze. Tempe"|

ratura bez większych zmian. Słabe

wiatry zachodnie.

Pozostałe dzielnice: chmurno i

miejscami: przelotny deszcz. Tempe":

«atura bez zmian. Umiarkowane

wiatry z kierunkow wschodnich.

uYZURY APTEK;
Dziś w nocy dyżurują aartępujące

1pteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowskai

Nr. 2 įtelei 16-31), Frumkina — ul Nie-|

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

go — ui Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul, Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

kie na .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.
Z MIASTA.

— Reorganizacje Ubezpieczalni

Społecznej. Wi drugiej połowie b. m.

do Wilna przybywa specjalna ko-

miisją ministerjalią celem przepro-

wadzenia dłuższych prac reorgani-

zacyjnych w Ubezpieczalni Społecz-

rej m. Wilna.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Miasto otrzyma bez wywiasz-

czenią częśćogrodu Sztraiia.Jak nas

informują, odbyły się niedawno osta-

teczne narady z właśicielami posesji

przy ul. Mickiewicza w sprawie

przekazania Zarządowi miasta części

ogrodu, zajmowanego obecnie przez

cukiernię Sztralia. `

Narady zostaiy ostatecznie do-
prowadzone do końca i w związku

z tem z początkiem przyszłego roku

Zarząd miasta przystąpi do regu-

lacji ogródka i dołączenia go do ul.

Mickiewicza.
— Rozebranie mostu na Wilji.

Zbudowany na w*osnę r. b. na Wilji

u wylotu ulic Zygmuntowskiej i

Areenalskiej incst dla trancportu

piasku z jednej strony rzeki na dru-
gą zou..” w tych dniach rozebrany.

Most ten rozebrano w ciągu jed-

nego dnia, a nawet ponoć w ciągu

kilku godzin, na:oniast pale, które

podtrzymywały na środku rzeki
związania mostowe, stoją do dzis
dnia, uniemożliwiając żegiugę.

—Most pieszy u wylotu ul. Ar-
senalskiej. Po zakończemu prac re-
gulacyjnych brzegów Wilii, rozpocz-
ną się roboty nad budową mostu sta-
lego na Wilji koło Elektrowni Miej-
skiej. Będzie to mnost dla pieszych,

który zbudowany zostanie z betonu

i żelaza. Połączy on wylot ul. De-
rewnickiej ze zbiegiem ulic Zygmun-

towskiej i Arsenaiskiej. Do użytku

publicznego nowy most oddany 20-
stanie prawdopodobnie jeszcze w
ciągu zimy.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— wylazd dyrzktora okręgu

Poczt I Telegrafów. Dyrektor okrę
gu Poczt i Telegrafów, inż. Mieczy-

sław Nowicki wyjechał z Wilna służ-
vowo na przeciąg kilku dni. W cza-

sie nieobecności zastępstwo dyrekcji

objął naczelnik wydziału, Alfred

Wallner.
— Powrót dyrektora kolei.

Wczorej powrócił do Wilna z War-

szawy i objął urzędowanie dyrektor
kolei państwowych, inż. Kazimierz
Falkowski.

POCZTA I TELEGRAF.
— Poczta na lotnisku w cza-|

sie Chalenge'u. Na czas trwania
w Porubanku Challenge'u, t. j. na
dnie 14 i 15 września 1934 roku
uruchamia sę na lotnisku Poruba-

nek urząd pocztowo - telegraficzny.

Godziny urzędowania: 141% оа 8
do 21. 15.IX. od godz. 4 do 21.

Zakres czynności: sprzedaż znacz-

ków pocztowych i druków płatnych
oraz przyjmowanie listów zwykłych,

poleconych, telegramów i zemó-
wień telefonicznych.

Obok urzęai  pocztowo telefo-|

nicznego, usnies szonego w budynku

polskich linji lotaiczych „LOT” usta-
wione zostaną w namiocie 2 kabiny

telefoniczne, przeznaczone wyłącz-

KRONIKA.
Wystawa owiec kożuchewych i zwierząt 7

futerkowych.

 

 mie dla przedstawicieli prasy.
HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Uigi przewozowe. Ministar-
stwo Komunikacji ostatnio przyznało
następujące ulgi przewozowe:

1) W okresie czasu do dnia 14
września r. b. na przesyłki próbek
jęczmienie browarnego pod adre
sem Komitetu lil Ogólnopolskich
Targów na jęczm eń browarny w Po:
znaniu, nadawane do przewozu ро-
ciągami osobowemi.

2) Do dnia 30 vrzešnia prze-
wożne za przesyłki chmielu na Ter- gi Chmielowe w Lublinie oblicza się
z zastosowaniem 25 proc. zniżki,  

okazy wyhodow”nych w kraju sre-
brnych lisów, ckazy lisów krajo-
wych, krzyżowanych itp., poszcze-
gólne okazy bob; ów, wydr i bardzo
liczne hodowle królików, których
skórki używane są ną różne imi-
tacje futer.

; 8 i 9 bm. odbedzie się zjazd rol-
niczy, poświęcory hodowl: owiec
kožuchowych.

zaś przy przewozie powrotnym
Lublina 75 proc.zniżki. у ;

3) Na przewóz kamieni do bu-
dowy dróg publicznych, brukawania
ulic, budowy portów i t. p, Odbior-
<ami tych przesyłek winny być
organa Ministerstwa Komunikacji,
samorządy powiatowe i zarządy
miast.
— Ruch handłowo - przemysłowy

w sierpiiu., Sierpień jest jedynym
bodaj miesiącem w b, r. w którym
nie zanotowano likwidacji żadnego
większego przedsiębiorstwa handio-
wego czy też przemysłowego. W.
miesiącu tym powstaio nawet 7 по-

wych przedsiębiostw handlowych i
okcio 15 budek ze sprzedażą owo"

ców. Lik'widacji uiegty 4 małe skle-
piki spożywcze : jeden skiepik z
gaianterję, który,h właściciele ogło-

ciii upadłość,
SPRAWY SZKOLNE.

‚ — Kursy handiowe M. Przewłockiej.
Koncesjonowane przez Ministerstwo Oświa-
ty i Wyznań Religijnych Roczne Kursy
Handlowe M. Przewtockiej w Wilnie. Ża-
rząd powyższych kursów, egzystujących od
1919 roku, zawiadamia, iż zapisy na rok
bieżący przyjiiuje sekretarjat Kursów co-
dziennie w godz. 11—19 w lokalu Szkoły
Pisania na Maszynacu przy ul. Mickiewicza
22—5, Wykłady rozp. czną się we wrześniu.
Program obejmuje następujące przedmioty:
Luchalterja ogólno - handlowa, bankowa,
przemysiowa, arytmetyka handlowa, ko-
iespondencja i biurowość, nauka o handlu,
sienograłja i nauka pisania na maszynach.
Jako przedmioty dodatkowe wykładane
będą języki: angielski, francuski, niemiecki,
Wykłady wieczorowe.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Strajk krawców. Ponownie

wybuchł strajk krawców-magazy”
mierów. Strajkuje około 200 kiaw-
ców. lnspelktor Pracy podjął się in-
terwencji.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— W lnspektoracie Piacy w m.

sierpniu dokonano olkoło 70 umów
zbiorowych w poszczególnych za-
wodach. Zatargów na tle pracy w
ierpniu było 17, które, dzięki inter-
wencji lnspektora Pracy zostały
szybko zlikwidowane. Rownież za-
žegnane zostały trzy strajki, w tem

HJrawców"chałupn'ków.
— Stan bezsobocia w Wilnie.

Według danych w Wilnie zanotowa-
no 4357 bezrobotnych umysłowych i
fizycznych. Bezrobocie w porówna-
uiu z poprzedniemi tygodniami ule-
gło nieznacznej zniżce, a to ze wzglę
du ną prowadzone roboty sezonowe,
inwestycyjne miejskie i Funduszu
Pracy. Ogólny stan bezrobocia w
woj. wileńskiem wynosi 5867 osób
obojga płci,

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
—Likwidacja banku żydowskiego.

„W.ilner Express' zamieścił notatkę,
że na skutek postanowienia ogólne-
go zebrania członków ma być zli-
krwidowany Bank Spółdzielczy Zwią-
zku Właścicieli Nieruchomości Žy-
dów.
 

WYPADKI.
— Echa pożaru w Kolonji Magi-

strackiej, Śledztwo w sprawie przy”
puszczalnego pocpalenia przez Fili-

pa Stanisława Lcpacza domu Leona
Fenlksa przy ul. Zwycięskiej w Ko-  lonji Magistrackie; ustaliło, że dom
nie został podpalony, ale pożar wy'!

buchł prawdopodobnie z powodu,

wadliwego urządzenia przewodów.

kominowych. :
— ОЫа!а się wrzątkiem wody. Cza-

plińska Józefa (Subvcz 7), wystawiając z

kuchni kocioł z wzszącą wodą, wskutek;

własnej niestrožnošci wylała na ziabie!

wrzącą wodę, dozna,ąc ciężkiegn uszkodze-

na ciała. Czaplińskt przewieziono do kli-

niki Św. Józefa.

| ków,

Zagekwestrowany... Szampan.
W kołach kupieckich Krakowa

krąży wersja o losach, jakie stały
się udziałem wielkiego zapasu win,
zajątego przez władze skarbowe z
tytułu zaległych podatków.

Znany w Krakowie skiąd win

firmy Federowicz i Palugyay, posia”
dał w piwnicach swych duże zapasy
różnych gatunków wina, w szczegól-

mości około 2.000 butelek szampana

gotowego do sprzedaży, i około
10.000 butelek tegoż wina w przy”

gotowaniu. Z powodu wysokiej o-

płaty skarbowej, wynoszącej 5,60

zł, od butelki (niezależnie od opłat

za wino importowane w kwocie 1,20
zł. od litra), sprzedaż szampana w

dzisiejszych zreszią warunkach  go-
spodarczych, nie mogła się kalkulo-
wać, skutkiem czego firma popadła
w zaległości podatkowe.

Przed około półtora rokiem wła”

dze skarbowe zajęły z tego tytułu i

opieczętowały całą piwnicę a-

iugyaya w Krakowie. O ile w sto-
sunku do wszelx. in. rodzaju towarów

procedura taka iest możliwa i nie
powoduje żadnych komplikacyj, to

szampan wymaga ciągłej konser-

wacji i specjalnych zabiegów iacho-

wych. W przeciwnym razie porasta

jsożuchem i kwasnieje. Tak się też

stało i z szampanem zasekwestro-

wanym przez władze skarbowe, a

leżącym bez kouserwacji w  opie-

czętowanych piwmicach Palugyaya;

skwaśniało około 10.000 butelek

szampana, nie nadając się oczywi-

ście więcej do tżycia.  Zaintereso-

wane czynniki biedzą się obecnie
podobno nad tem co zrobić z tak
dużą ilością zepsutego wina...

=————a

Sprostoaznie starostwa.
Na podstawie art. 21 Dekretu w

przedmiocie tymczasowych przepi-

sów prasowych z dnia 7. li. 1919 r.

(Dz. P. P. V. Nr. 14, poz. 186), w

związku z notatką z dnia 29 sierp”

nia 1934 r., zamieszczoną w Nr. 253

czasopisma „Dziennik Wileński”,

str, 3, proszę o umieszczenie w naj”

bliższym numerze „Dziennika Wi-

 

leńskiego' następującego  sprosto-

wania: >

Nieprawdą jest, że Naczelnik

Wydziału. ll-go lzby Skarbowej

Adam Mathiasz ustąpił z przewo”

dnictwa Komisi Odwoławczej do

spraw podatku przemysłowego, Z

powodu rzekomego zatargu wśród

członków Komisji, natomiast praw”

dą jest, że A. Mathiasz rozpoczął

z dniem 28, VIIl. 1934 r. uriop wy”

poczynkowy i na czas jeśo urlopu

przewodnictwo Komisji zostało po”

ruczone  Naczelnikowi Wydziału

V-go WładysławowiMalinowskiemu.

Starosta Grodzki
Т. Wielowieyski.

—
— Kto przywiaszczyi sobie wa-

lizkę turystki? Helena Skolska,

mieszkanka Torunia, przybyła do

Wilna z wycieczką. Poznawszymia-

sto, turystka udała się autobusem do

Irok celem zwiedzenia sta:ożytnego

zamku. Walizkę z rzeczami oddała

ua przechowanie konduktorowi au-

tobusu. Po przyjeździe do Trok,

Skolska rzeczy swoich nie otrzyma”

ta, gdyż kondukior tłumaczył się, iż

walizka w podróży mu zaginęła.

Poszkodowana zwróciła się ze skur-

gą do policji.
Włamanie do gimnazjum im.

Czartoryskiego. Ubiegłej nocy do

gmachu gimnazjum im, Czartoryskie-

go przy ul. Orzeszkowej 9 włamali

się narazie nieujawnieni sprawcy,

którzy powyłamywali szuflady Z

biurka i zamki w szafach, skąd za-

brali 120 zł.
— Włamanie do kasy. Do kasy”

та 3 p. a. ©. dustali się nieznani

sprawcy, którzy zrabowali kasetkę

z zawartością 700 zł.
— Nowy sposób. Przy ul Zawalnej

koło rynku Drzewnego do SzołomaKapła-

na (Antokol 84) zbliżyło się dwóch osobni-

którzy zaproponowali mu kupno ko-

nia. Ponieważ Kapłan nie jest ani woźnicą,

ani rolnikiem i nic z koniem nie mawspól-

1ego — kupna konia odmówi! Wówczas

osobnicy poczęli go ściskać i żalić się na

„iężkie czasy. Po cdejściu osobników Ka-

płan stwierdził brak portfelu, w którym

znajdowało się około 30zł.

(AINA|RSS I A

Zadłużenie Niemców wobec wileńskich

kupców drzewnych.
Przemysł d-zewny w Wilnie i na

prowincji znalazł się ostatnio w cięż”

kich warunkach z powodu udzielo-

nego znacznego kredytu kupcom nie-|
mieckim,  Wierzyciele niemieccy,

przemysłowi drzewnemu w Wileń-,
szczyźnie zalegaja zgórą S mil. zio-
tych. Na samo Wilno przypada
zgórą 1 mil. zł. Zaległości tych nie;

można wydostać od wierzycieli nie-!
mieckich, wobec czego kupcy drze-

wni woj. wileńskiego za pośrednic

twem Związku postanowili obmy-

ślec środki zaradcze.

12 b. m. w Warszawie odbędzie

się zjazd kupców drzewnych, na

którym delegaci Związku kupców

drzewnych w Wilnie zreferują tę

sprawę i będą żądali w drodze mię-

dzynarodowej egzekucji wydostania

od wierzycieli niemieckich  zale-

głości.

Fatainy wynik ćwiczeń gazowych
w Magistracie.

W] dniu wczorajszym w gmachu
magistackim 'w schronie antigazo* |

wym odbywały się ćwiczenią gazo” |

we strażaków magistrackich, |W
czasie tych ćwiczeń wskutek źle

 Sho Sac 2AC. я Wi

funkicjonujących masek ulegli zatru*

cia strażacy Jan Rynkiewicz, Adolf

Zaczunas i Władysław Pręski.

Zatrutym pomocy udzieliło Po"

gotowie Ratunkowe. :
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U progu szkoły.
Nowy rok szkolny zaczął się pod

złym znakiem, Oto 17-toletnie dziew
czę, córka inteligentnego domu, poz-

bawia się młodego życia z powodu
mefortunnego wyniku egzaminów
powakacyjnych!

Niepodobna nam, wychowawcom
1 rodzicom młodzieży, przejść nad
tym tragicznym faktem tak iatwo do
porządku dziennego. Poza wyraże-
niem głębokiego współczucią rodzi-
com i szkole, dotkniętym w pierw-
szym rzędzie tak bolesnym wstrzą”
sem, ciąży na nas obowiązek podzie-
lenia się z całem społeczeństwem
ieileksjami, jakię nasuwają nam po“
dobne akty $gwałtu, dokonywanego
przez młodzież dzisiejszą nad samą
sobą. Analizując okoliczności, towa-
rzyszące i wywołujące zapewne te
nader smutne objawy psychicznego
załamania się, skonstatować musi-
imy, że wypadki te zachodzą głównie
wśród miodzieży szkół średnich, Nie
możemy tu wysuwać jako jedynej
przyczyny — ktytycznego wieku doj
rzewającej fizycznie młodzieży, Sa-
mobójstwa wśród akademików z
tych samych powodów są niezmier-
nie rzadkie, aczkolwiek o wiele
większy procent studjujących w wyż
szych zakładach naukowych odpada
przy procesie kwalifikowania mater
alu naukowego na poszczególnych
kursach, czy semestrach, zaś wyjąt-
kowe tylko jednostki kończą swoje
studja w nonmalnym czasie, —znacz-
na większość przedłuża je o parę a
uwawet i kilka lat.

" _ Odmienność reagowania obu tych
iypów młodzieży na niepowodzenia
egzaminowe da się tu wytłumaczyć
jedynie różnicą jaka zachodzi w u-
ułosunikowaniu się jej do opanowa-
nych wiadomości, tudzież do czynni-
ków egzaminacyjnych.

Akademik, stający przed swoim
profesorem, występuje już jako jed-
uostka samodzielna i w pełni odpo-
wiedzialna za wybonaną pracę — na
tomiast młodzież szkół średnich czu-
je poza sobą rodziców, uprawnio-
nych do porozumienia się z czynni-
kami nauczania. komentujących po”
sunięcią nauczycieli, ekscytujących
dzieci swoją krytyką nauczyciel-
stwa, lub zbyt wygórowanymi wy-
maganiami od słabszej umysłowo
inłodzieży.

Pozostawienie córki lub syna na
drugi rok w kissie — opiekunowie
traktują zazwyczaj jako kięskę mo-
ralną — coś, co uwłaszcza honoro-
wi całego domu. A tymczasem jest
to niekiedy dobrodziejstwem wyś-
wiadczonemu dziecku, którego siły
rerwowe wyczerpuje właśnie ciągła
i bezskuteczna walka z trudnościami
przerastającemi jego możność.

Wynik egzaminu uniwersyteckie-
fo nie może uledz zmianie na skutek
interwencji rodzicielskiej, jest ona
absolutnie wykluczona i nikt z aka”
demików do niej by się nie uciekał,
śdyż poddałby w wątpliwość swoją
dojrzałość i naraził się ma śmiesz-
ność; tymczasem ico się dzieje w
szkolnictwie średniemi? Przy końcu

"roku zarówno dyrekcje, jak i po”
szczególne nauczyciele poddani są
iormalnemu oblężeniu przez wsta-
wiających się za swemi dziećmi ro-
dziców i opiekunów. I niestety, przy
znać należy, że nacisk ów, wywiera-
Ły przez osoby trzecie, nieraz zgoła
niekompetentne, odnosi niejedno-
krotnie swój skutek i wpływa na de-|.

' cyzję członków rady pedagogicznej.
W takich warunkach młodzież szkół
średnich, nie umiejąca jeszcze dość
 Urytycznie odnosić się do poczynio”
nych przez siebie postępów, mierząc
„e jedynie ilością włożonego wysiłku,
vada ofiarą sworch własnych a mo-
se jeszcze częściej fałszywych, го-
dzicielskich ambicyj. )

Sądzimy, że i w omawianym tragi-
cznym wypadku samobójstwa, szko-
ia uległa prośbom, przełożyła wbrew
obowiązującym przepisom, owe nie-
iortunne repetycje na czas powaka-
cyjny, budząc płonne nadzieje. Za-
kłócone wakacje, brak istotnego od-
poczynku letniego mogły spowodo-
wać ów rozstrói nerwowy, który do”
prowadził do tego  rozpaczliwego
kroku.

Po odczytaniu powyższego mógł-
by nas czytelnik posądzić, iż za nie-
szczęśliwy tem wypadek obarczamy
lużą odpowiedzialnością ciało na-

- uczycielskie, które nie powinno było
poddawać się pressji, wywieranej na
nie zzewnątrz. Niestety, rozumiemy
doskonale, że ludzie są tylko ludźmi
i za nieomylnych uważać się nie mo”

Gą, a zwłaszcza w dzisiejszej szkole
© te omyłki łatwiej jest, niż to było
niegdyś w innych warunkach pracy
 bedagogicznej,

Nauczyciel dzisiejszy, mający
przed sobą klasy przepełnione (40—
45 uczniów), zmuszony wykładać co-
raz to inną, nowowprowadzoną me-
todą, koncentrujący całą swoją uwa-

— 3е na tę właśnie metodyczną stronę

nauczania (ś$dyż od tego zależy w
pierwszym rzędzie jego stanowiskow
szkolnictwie), mie jest w możności
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Kobiet.
(Sprawozdanie

W, dn. 21 — 25 VIII rb. odbywał

p. Karczewskiej)

uprzejmości pań z Reichsnahrstandu

się w Berlinie Międzynarodowy'pojechalismy z przewocdniczącemide

Kongres Gospodarczego Kształcenia | .egacji włoskiej i iotewskiej na wieś

Kobiet, na którym reprezentowane
tyły 24 państwa. Najlicznic;szą była
delegacja polska iak też dział polski
ną wystawie nauczania gospodar”
«twa najlepiej się reprezentował, zy-
skując ogólne uznanie.

Pierwszy dzień zjazdu przezna”
czony był na zwiedzanie obozu
służby narodowej' dla dziewcząt
bezroboczych, wspólnie z maturzyst-
kami przygotowującemi się do wstą-

pienia na wyższe studja, Celem obo-
zu jest społeczno - narodowe uświa-
domienie dziewcząt, wdrożenie do
pełnienia obowiązków domowych,
udzielanie pomocy w zajęciach go”
spodarskich, rolniczych i wychowaw
czych rodzinom, które tego potrze”|
bują.

Dzień 22 sierynia zajęły spawoz-,
dania z postępów, jakie państwa, ze,

dia zapozrania się z chłopskiemi wz*

rowemi gospodarstwami,

Gospodarstwa umiejętnie wybra-

ne, przygotowane były tak, żeby

nam uwidocznić wszystkie swe naj”

iepsze ceczy. Chodziio o organizację

praktyk ala dziewcząt, o zaopatrze”

nie gospodarstw wiejskich w wodę i

o zeiektryzowanic urządzeń domo”

wych.
Szereż gospodaistw dało się po”

znać. Tu 500 kur o przeciętnej nieś-
ności 180 jaj na rok, przynosi dosta”

„eczny dochód na utrzymanie rodzi-
ry, złożonej z 11 osób, gdzieindziej

zaciekawia urzadzenie zbiornika, mo

śąceśo pomieścić 10.000 litrów wo-

dy deszczowej, niezbędnej z powodu

fatalnej wody stvdziennej, Jeszcze
inne  gospdarstwo ma wszystkie

sprzęty, nawet młynek do mielenia

szczególnem uwzględnieniem  Nie-| kawy poruszane motorkiem, zmonto-

miec, wprowadziły w swojem szkol-| wane i utrzymywane w biegu przez nictwie.
Następne dwą dni miały najważ:|

niejsze programy, a mianowicie:
„Naukowe padstawy gospodarczego |
kształcenia”, reierowane przez p.,
Petruschky z Niemiec i inne, wśród,
stórych wyróżniła się p M. Stras- |
burger z Warszawy, ciekawemiuję: |
ciem i doskonałem wygioszeniem
odczytu w dwuch językach, oraz p./
M. Karczewska z referatem p. t.
Nacjonalizacja gospodarstwa domo-,
wego. |

Sprawę praktycznego szkolenia
dziewcząt, chcących prowadzić za-'
wodową pracę gospodarczą w do-'
mach prywatnych, pensjonatach i
! p. referowała p Bright.

Wieczorem niemieckie organiza”
cje przyjmowały zagraniczne organi-
aacje, do których przemawiaia p:zo-
downicą niemieckich kobiet, p.
Scholz-Kling, W imieniu delegacji na
granicznych odpowiedziała jej M.
Kaiczewska. Wreszcie w niedzielę
kilkaset osób pojechało do Oranien-
burga i do Dahlem, dla zwiedzenia
szkół gospodarstwa i ożrodnictwa.
Ładnie zainscenizowane dożynki z) kształceniu,

i

gospodarzy. Wszędzie, mimo zamož-

nego otoczenia pięknych domów i

budynków, pierwszorzędnych inwen-

tarzy i urządzeń wszelkie prace go”

spodarskie wykonywane są przeż ro”
dzinę gospodarza i praktykantki.
Stosunek do nich jest podczas pracy
«iemal wojskowy. Stoją „na bacz-
wość” podczas, gdy dyspozycja jest

wydawana, gotują, podają do stołu
doją i żywią zwierzęta; ale po skoń”
vzonej pracy zrzucają urzędowy far”
tuch i zasiadają razem z wszystkimi
w saloniku już nie „na baczność”,
eie w charakterze członków rodzi-

T
Polska delegacia przyjmowana

| była wszędzie z wyróżniającą uprzej
„niością.  Propagandowe wydawni-
«two p. Ł „Gospodarcze kształcenie
kobiet w Polsce'', wydane przez Ra-
dę Naczelną gospodarczego kształ-
cenia w języku francuskim, było roz-

chwytane i zainteresowanie naszemi
przemówieniami : wystawą było bar
czo wydatne.

Kongres przyczyni się niewątpli-
wie do postępu w  gospodarczem

a zapoznanie się na-

kończyły tydzień kongresowy. |szych kobiet z jego przebiegiem, u-
Z tego krótkiego sprawozdania ,„możliwi projektowana przez Radę

widać, jak bardźo wypełniona była|G. K. K. konferencja sprawozdawcza
każda chwila podczas kongresu. Mia | £wołączona z powtórzeniem polskiej

łyśmy jednak poza ofiacjalnym Bre wystawy.
gramem jeszcze inne zajęcia. Dzięki!

 

Ogródki
W związku z prowadzoną propa*

gandą Ogródków Działkowych w ca*

lej Polsce, delegsci Zw. Tow. Ośgr.

Działk. Rzecz. Volsk. z Poziania, p.

Lubawy, generalny sekrelarz związ-

ku, i p. Bąkowski, członek zarządu,

zawitali również do Wilna,
W] dniu 29-VIII goście nasi zwie-

dziłi Ogródki Działkowe N.O.K. i о-

gródki organizowane przez „Fundusz

iracy', Delegaci udzielili wielu fa-

<howych wskazówek, dotyczących

uprawy «warzyw. przeprowadzenia

wody i budowania altanek (te ostat-

nie mają być bezwzględnie zamiknię-

te, ażeby mogły stanowić dla dział-

kowca i jego rodziny doslateczne

schronienie na wypadek deszczu
iub chłodu).

Dla lepszego zlustrowania udzie-

lonych rad w dnia 30 bm. wyšwie-

tiono w kinie miejskiem lilm pod

tytułem: „W k-ainie słońca" oraz

„Kongres ogrodniczy w  Katowi-

cach“. W obrazach tych demonsiro-

wano zdumiewające wyniki pracy

działkowców, umiejących się zabrać

do pracy na ogródkach z prawdzi

wem zamiłowaniem i znajomością

rzeczy. U nas w Wilnie do takiej

pe-iekkcji prędko nie dojdziemy, w

każdym razie trzeba zaznaczyć, że

w Ogródkach Działkowych N. O. K.'

z każdym rokiem postęp jest wi-!

doczny. Po wyświetleniu filmu p.,

Lubawy przemówii do licznie zebra-

działkowe.
nych działkowców wileńskich,  za-
grzewając ich do imtensywnej a rze”
czowej pracy, a wieczoiem goście

nasi opuścili Wilno, by się udać do
innych zakątków Polski dia dalszej
propagandy swej pożytecznej dzia-
ialności.

Po wyjeździe delegacji poznań-
skiej w dniu 31.VIII miejscowa ko-
misja lustracyjna po szczegółowych
oględzinach Ogródków Działkowych
Narodowej Onganizacji Mobiet na

„Sołtaniszkach* i „Śnipiszkach” u
znała za lepsze na „Soltaniszkach“

działki następujące: Nr. 5 p. Kar-
czewskiej, Nr. 6 p. Wasilewskiej i
Nr. 17 p. Ławińskiej, dobre: Nr. 2 p.

Judyckiej, Nr. 4 Worobjowej, Nr. 13
p. Sienkiewicza i Nr. 19 p. Grzelaka.
Na „Śnipiszkach”* za wzorowo  pro-

wadzone działki vznane zostały: Nr.

6 p. Grudzińskiego, Nr. 8 p. Okryń-
skiego, Nr. 1 p. Górala i Nr. 2 p. Na-
ronowicza.

Na szczególne wyróżnienie zastu-
guje działka Nr. 5 na „Sołtanisz-
kach' za staranną pielęgnację drze-

wek owocowych i działka Nr. 6 na

„Śnipiszkach” ze umiejętne stoso”
wanie poplonów. Działek źle i nie-

dbale prowadzonych, podlegających
na winioselk komisji iustracyjnej wy-

cofaniu od dotychczasowych dział

ikowców, znaleziono cztry na

Soltaniszkach i dwie na Śnipiszkach.j P

NSS TESTYE: TOPAPATORTT NSS TB

dokładnego wyegzekkwowania odu-' zrozumiane warumiki dzisiejszej pra”

cznia, a tem samemskonirolowania |

stopnia przyswe/enia sobie przez po”

szczególne jednostki udzielanych о,

gółowi wiadomości. Zwycza, pracy z

vałą klasą uniemcżliwia a raczej bar,

dzo utrudnia indywidualizowanie a

tem samem

wszystkich swoich uczniów. Brak

zy szkolnej ulegną już obecnie po”

żądanej zmianie, gdyż w związku z

:ową reformą szkolnictwa wprowa-

dzone zostało w cstatnich czasach o-

Lowiązkowe posługiwanie się pod-
ręcznikami. Nie będzie to. mamy na-

dokładne poznanie | Azieję, nawrotem do metody paznog-

«iowej, ale ustnie wiele. niedogod-

ocen w ogólnych dziennikach, przy!ności w przyswajaniu sobie ma-

fizycznej wprost niemożliwości no”,

towania wszystkich odpowiedzi u-

cznia w ciągu pracy z całą klasą, czy

podczas ćwiczeń, wprowadza w błąd

zarówno młodzież jak i jej rodziców.

Li ostatni, zaskoczeni niecoczekiwa-

ną klasyfikacją okresową, traktują

ią jako zupełnie przypadkowąlub

xiesprawiedliwą, twierdząc np. zsłę

pokiem przekonaniem, „że dziecko

ich wcale nie było w ciągu okresu

pytane”.

Mamy jednak nadzieję, że te

Ilrudneiniedość przez rodzi

ciowej, ale przyswajaniu sobie ma-

terjału naukowego przez ucznia, u-

iatwi rodzicom kontrolę nad jego
pracą domową i ocenę jego spraw*

, ności umysłowych — zaś nauczycie"
j owi wyznaczy ściślej zakres wiado-
mości wymagalnych od przeciętnego
ucznia.

Oby ten dramat życiowy, które-

go sceną stała się jedna z nowo”

«wśkrzeszonych szkół polskich, był
| cstatnim ze zbyt długiego już szere-
gu podobnych mu.

M. Godlewska.

uemi tradycjami | celami historycz- 

CY
 

Echa z turystyki wileńskiej. |
Już na szpaltach naszego pisma

podany był szczegółowy opis przy-
jazdu wycieczki Pomorskiej, która
przybyła z Toruma do Wilna w licz-
bie około 300 osób, a składała się z
wzłonków Towarzystwa Pań Miło”
sierdzia św. Wincentego a Paulo.
Wiobec wzrastatącej nędzy i nowych
klęs« ogólnych, pragnie ono swą
działalność na naszym Zachodzie
polskim duchowo wzmocnić i nadać
mu większy impuls, Te panie,
które miały wsrćd siebie przedsia-
wicielki zarządów stowarzyszeń
charytatywnych z 24 miast i miaste-
czek pomorskich, zaimponowały
nam już zewnętrznie się ujawniającą

siłą i enengją. Pani Boltowa, prezes-

ka Rady Centralnej Pomorza, mó-

wiła nam z przekonaniem o rozwoju,

akcji miłosiernej, o postępie wśród
członkiń i o pracy pogłębiania się we

wnętrznego. Wszystkie odznaczają

się widocznie potrzebą oszczędno-

ści, czystości i alkiualności, jako owo-

cami twardej szkoły pruskiej z doby

niewoli; rozumieją dobrze celowość|

w czynie i wytrwałość w postano-

wieniach, zwalczając w sobie mięk-

kosć słowiańskiej natury. Niemniej

pociągnęła ich u nas poezja naszych

murów, naszej przyrody i naszych

wspomnień. Dały się one owładnąć

silnym wrażeniom wzruszenia i za”

chwytu. Modlity się w skupieniu, a,

przy zwiedzaniu ckrzętnienotowaly

iakta i daty naszych przežyč mę-

czeńskich z czasów kozackich, mur|

rawiewowskich 1 bolszewickich, po”;

czuwając się z dumą narodową do,

wspólnoty krwi z nami, Ten en- |

'tuzjazm religijny : historyczny i nam |

 

miejscowym się udzielał. W Kal;

warji zauważono dobrze ten las,

Ikrzyżów, wzniesionych niedawno,

ku wiecznej pamięci tortur naszych

kapłanów w bolczewickiej kaźni, a

o których my tu za mało wiemy,

Ślicznie zaś położony, ślicznie u:zą”

dzony nowy rekolekcyjny dom ks.

Miłkowskiego, uważany przez nich

byt jako doskonałe uzupełnienie na-

szego życia kresowego, gdzie po

walkach przebytych, łzach wyla-

nych i trudach naszej wydajnej pra”

cy, mamy miejsce wypoczynku, ja”

kich mało gdziebądź się znaleźć mo”,

że! Zdziwiło je tylko, że puste są

narazie te ściany miłych celek do-

minikańskich, że tu tłokuniema,

gdy tak nęci bogactwo duchowe |

i piękno oglądanych z okien pej-|

zaży, przy echacli śpiewów patni-

czych, dochodzących do oto|

Z wydawnictw.
Stosunek Kieru do Państwa i Dświaty — Janina_Barycka.

Wydz. Związku Naucz. Szkół Powszechnych 1934.

Wydana przez Związek Nauczy*

<ielstwa Polskiego ukazała się pu”

blikacja, którą autorka zaopatrzyła

następującą dydykcją: Koleżankom i

Kolegom, którzy w walce o lepsze

jutro Państwa i społeczeństwa nie |

wahają się przeciwstawić wstecznic |

twu i ciemnocie, Z tylu pracy do-

ziyśla się czytelnik, że tym rozsad-

„ikiem ciemnoty i wstecznictwa ma

Lyć Kościół i duchowieństwo kato”

lickie.
Autorka staje na stanowisku, że

Kościół Katolicki o ile nie ma być

oddzielonym od państwa, winien te-

mu państwu być podporządkowany.

Nie są to hasłą nowe, lecz stała i w

:6žnych krajach kuli ziemskiej od-

Lawiane i wprowadzane w życie,

wszelako bez szkody dla zwalczane”

go Kościoła, ale niestety z wielkim

aszczerbkiem dia kultury i cywiliza-

cji, w których to rzekomej obronie

kruszy kopie p Barycka.

W obszerne; swojej książce, prze

iadowanej przedrukami z różnych

czasopism nauczycielskich, do której

autorka zastrzega się (zresztązupei-

me zbytecznie, gdyż nikt w tym

względzie nie będzie miał najmniej”

„zych wątpliwości), że nie jest to

raca naukowa udowadnia nam ona

szkodliwość duchowieństwa katolic-

kiego dla Państwa Polskiego. Wsze-

lako p. Barycka nie wyjaśnia nam

co pod tym terminem rozumie. We-

ćług niej państwo płaci duchowień"

ztwu pobory, więc winno ono być

tak lojalne, jak nauczycielstwo. Du-

showieństwo bojkotuje Święta pań-

«twowe. Duchowieństwo prowadzi

»kcję polityczną  antipaństwową,

gdyż zwalcza pewne osobistości, któ

-e wysunęły się na kierowników pań

stwa, tudzież ich metody sprawowa*

nia władzy.
Te i tym podótne zarzuty natury

zgólnej świadczą tylico, że autorka

identyfikuje rząd dzierżący w danym

«zasie władzę — z państwem, a prze

sież na pojęcie państwa składają się

ióżne czynniki:  Przedewszystkiem

raród jako całość ze swemi odwiecz,

 
remi, które nie podlegają zmianom;

+» dnia na dzień jak to się dzieje z

grupą ludzi stanowiących rząd.
Dzisiaj rząd może być klerykal-

lny, jutro masońsko - radykalny a je”

wielką państwową w hitlerowskich

tów, jakby naprawdę odgłosy aniel-
skich chórów... I zazdroszczono na-
wet starusžkom zgrzybialym Zz przy-
tulku w Jerozolimce owej možnošci'
rozkoszowania się cudnemi widoka-|
mi „mickiewiczowskich pagórków” i
schludnego schronienia, zapewnio-
nego na stare iata przez litosciwe
serca naszych tuiejszych pań Win-
centynek. į

Zawiązał się między nami a niemi:
serdeczny węzeł przyjaźni, jako wy”
nik naszego zbliżenia, jako wykwit
maszych _ patrjotycznych uczuć.
Wszystkie panie zapowiedziały, że
do nas powrócą, powrócą z rodzina-;

mi i sąsiadami, | wszystkie zwró”j
ciły uwagę na to z naciskiem, iż;
skarby Wilna są tak wielkie, tak!
ważne i tak szczere, że warte są wiej

dzenia, że z pewnością przewyższają
urokiem swoim zasoby estetyczne
zachodnich krain i nawet europej-
skich dalekich miejscowości zwie”
dzanych przez Polaków. To nam
nasuwa myśli, iż istotnie nasze Wil-
no musi być stosownie zareklamo-
wane, a najprzód dobrze zorganizo-

wane, dla przyjmowania gości, dla
rozwinięcia u nas na dobrych pod-
stawach turystyki, która to przecież
wśród ubogich skał Szwajcarji lub
jałowych pól kampanji rzymskiej,
daje Szwajcarom, jak i Włochom
nie do pogardzenia obfite zzódłą do-
chodu. Nie narzckajmy więc na na-
szą biedę, na kryzys. na brak kapi-
iału, ale wezmy się do roboty:
zoiganizujmy się w tym kierunku i
przeprowadźmy nasz plan systema-
tycznie i konsekwentnie, korzysta”
jąc w pełni z darów Bożych.

Na zakończeme zaprowadzono
nasze pątniczki, przed samym odjaz-
dem na kolej, do celi Konrada, gdzie

Г

w półmroku, ksiądz prof. Kisiel,
wywołując nastrój naszego
Wieszcza w chwili przełomowej
wśród męki trybu więziennego,
wspomniał zamieranie Gustawa, a
przedstawił z mccą budzącego się,

a raczej rodzącego się do nowego
życia duchowego polężnego ustroju
Konrada - twórcę,

Odrodzenie się w duchu, oto ha-
sło, z którem nasze Pomorzanki
wrócą do gmiazd rodzinnych, nie
żałując trudów i kosztów podróży
dalekiej w przekonaniu niezłom-
nem, że się one im opłacą bogac-
twem zdobytych wrażeń i nowych
pojęć o miocarstwowej sile naszej

Ojczyzny i o cudownem  współdzia-
łaniu Wiary z Bożą Łaską.

szcze kiedyindziej ani taki ani owa”

ki, a może mu jedynie zaiežyč na

wpływach i pobcrach, tak jak sza-

nownej autorce xtóra uważa, że Z

czyjej ręki bezpośrednio chleb się

otrzymuje, to tę rękę całować nale”

ży.
Takiego stancwiska Kościół Ka-

tolicki, w odróżnieniu od innych koś-

ciołów państwowych czy narodo-

wych, jakim chciałaby go widzieć

autorka, nie uznaje, Jako religja pow

szechna stoi on na straży  wszech-

ludzkich ideałów etycznych, nieza”

ieżnie od czasu i szerokości geogra”

ficznej, opartych na dogmatyce, wy”

pływającej z nadprzyrodzonych žrė“

deł Objawienia. To co dla p. Baryc-

Liej może być w rozporządzeniu rzą

dowem obowiązującego jako dla ur

rzędniczki państwowej bynajmniej

nie obowiązuje cGuchowieństwa ka-

zolickiego, o ile owo rozporządzenie

sprzeciwia się uznanym nakazem

Kościoła i choć ksiądz proboszcz,

«zy ks. prefekt biorą pensje z kasy

skarbowej, mają nietylko prawo ale

: obowiązek sumienia takie rozpo”

rządzenie zwal:zač. I na tem wlaš-

nie polega wyższość Kościoła kato”

Uckiego nad wszystkiemi innemi wy

znaniami, które uzależnione od wła”

czy świeckiej, ograniczone w swym

rasiągu terytorizlnym, muszą prze”

chylać się raz w jedną to znów w

drugą stronę, zależnie od. kierunku

wiejącego w danym czasie imiejscu

prądu umysłowego lub politycznego

— a nawet i etycznego. Mamy dziś

riestety liczne przykłady na popar“

cie tego twierdzenia: Prawosławie w

Rosji, protestantyzm. w Niemczech i

różne sekty wolnomyślicielskie w ca

tym świecie nie mowiąc o wyzna”

niach pogańskich.
Gdyby p. B«rycka była nauczy-

Niemczech — musiałaby się zapew”

ne stać wyznawczynią pogańskich

bóstw germańskich, które uznane zo

(| myca 1

 *ały za państwowe — a orędzie kato

lickich biskupów w Fuldzie umieści-

łaby w swojej książce jako dowód

„ich szkodliwości dla państwa nie-

mieckiego.
Autorka dla udowodnienia szkod

liwości duchowieństwa katolickiego
wobec interesów Polski przytacza

przykład lojalności księży wNiem-

KOBIECEJ.
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Wystawa MięóżyńarokóWA
liusarStwa, $rauki 1 rzEŁDy,

W, Warszawie przygotowuje się
już międzynarodowa wystawa ma”

iawsiwa, graiiki i rzezby, oOrganizo”

i wana przez Zjednoczenie kobiei pra”
Lującycn zawoaowo w Foisce, atiljo”

wane do międzynarodowej t'ederacji
sobiei pracujących w zawodach woi

handiowych (international
redesation oł business and Froies“

„ опа! Wiomenj.
Wystawa odbędzie się w salo-

nach instytutu propagandy sziuki

VFoj w pazdzierniku i obejmie dzie-
ia mięazynarodowej ederacji, Do
iychczas zgłosity się przedstawiciel-
ki f-miu krajów z bardzo licznemi
eksponatami.

"Nie po raz pierwszy Federacja
vrganizuje taką oryginalną manite-
<iację artystyczną kobiet: w roku w

viegtym odbyła się w Amsterdamie,
w Siedelijk- Museum, wystawa przy
udziale 13 krajów obestana przez
wybitne antystki polskie Recenzje
artystyczne о tworczości Polek były
bardzo pochlebne a kiika prac arty”
stek naszych zostało sprzedanych,

Wystawę w Warszawie organizu-
'e z ramienia międzynarodowej Fe-
ceracji przewodnicząca międzynaro-
dowego komitetu sztuk pięknych, p.
Faoli-Pogliani, z ramienia Zjednocze-
nia polskiego pani l. Glinicka, która
w ub, roku była komisarzem wysta-
wy amsterdamskiej ze strony pol-

skiej i jest przewodniczącą sekcji
sztuk plastycznych Zjednoczenia ko-
„iet pracujących zawodowo w Pol-

śce.
Wystawa ma być otwaria w dniu

49 września. Próc« pani Paoli-Poglia-

1d ma przybyć dc Warszawy gene”

*alna sekretarka międzynarodowej
Federacji, p. Heneker z Genewy ip.

Clara Meijers, <iyrektorka Banku

w. Amsterdamie,
—

„PANI DOMU".
Każda matka powinna zainteresować

s'ę, jakie Śniadanie dawać dzieciom do

szkoły, aby zapewnić im odżywianie racjo-

rulne i przyzwyczaic je do spożycia tak

wartościowych jarzyn i nabiału.

Na te ważne pytania znajdą panie od-

powiedź w ostatnim t. j. wrześniowym nu”

merze pisma PANI DOMU.

Dalsze artykuły to: Ukłaslanie racjo-

salnych posiłków. Avtorytet pani domu w
stosunku do służby. Opis domków weeken-

dowych na wystawie w Stockholmie, Jak

się obchodzić z urządzeniami kanalizaćyjno-
wodcciągowemi w rueszkaniu i inne.

Zaburzenia żołądkowe i kiszkowe, pod-

iegają zanikowi przez stosowanie codzien-

nie jednej szklanki naturalnej wody gorz-

kiej „Franciszka”Józefa”. Pytajcie się le-

karzy. 26800

+9466606666666

  

czech przed wojną. _ Dlaczegoż to

Kościół katolicki szedł na rękę pań”

stowowości niemieckiej i miałby

dzisiaj zwalczać polską? a zdrugiej

strony, dlaczegożby stolicaApostol-

ska miałą dziś iśc na rękę państwu

Jitewskiemu, lub Prusom, jeżeli z agi

tacji przedwyborczej do Sejmu wie”

my od jej koleśów związkowców, że

Papież dzisiejszy jest wieikim zwo”

lennikiem regimu panującego obec-

zie w Polsce? Są to sprzeczności,

które biją w oczy każdego, czytają”

„ego krytycznie jej książkę.

Nie będziemy jednak mnożyć tu*

taj tych licznych - przykładów nie-

konsekwencji autorki w odniesieniu

do historycznej roli kleru katolickie- :

go w Polsce. Kto zna historję nasze-

go narodu, chočby w zakresieszko-

iy šredniej, ten wie, že kulturę za-

chodnią, którą tak się szczycimy,

zawdzięczamy właśnie utrzymaniu

cię w Polsce Kościoła katolickiego.

Piszemy o tej książce p. Baryc-

kiej, gdyż stanowi ona jeden z licz-

nych dowodów, jakiem jest rzeczy”

wiste oblicze Związku Naucz. Szkół

Powszechnych, poza jego olicjalnemi

enuncjacjami na wszelkich zjazdach

zgłaszanemi. Dziwi nas tylko, że te" *

go rodzaju publikacja, która nie jest

przecież żadnym przyczynkiem do

vaukow. traktowania zagadnień pe”

dagogicznych, a jest zwykłą agitacyj

ną broszurą polityczną, znalazła się

ra półkach bibkoteki Kuratorjum

Szkolnego, które jest przecież od-.

działem ministerstwa wyznań reli-

gijnych i ośw. publicznego i w któ-

rem z powodu oszczędności i ma-

tych kredytów nie znajdujemy wielu

istotnie naukowych i poważnych wy”

dawnictw autorów z obozu katolic-
kiego.

м. 6. ›   
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DZIENNIK WILEŃSKI
 

"SPORT
MISTRZOSTWA TENISOWE WILNA.

Został już nareszcie wysunięty niby

oficjalnie termin sozegrania mistrzostw te-

nisowych Wilna. Tuiniej ma się odbyć 14,

15 i 16 września, a wilnianie zaprosili nań

cały szereg znanych graczy, których nie bę-

dzie się jednak w tym roku sprowadzać na

własny koszt.

Jest projekt, żeby w tym turnieju ro-

zegrać jednocześnie mecz tenisowy z Ło-

twą. Pertraktacje w tym kierunku są pro-

wadzone, a czy dadzą one konkretny re-

zultat, trudno obecnie coś powiedzieć. Ww

każdym razie mistrzostwa zapowiadają się

interesująco ze wzgledu na wyrównany po-

ziom gry poszczególnych wilniar.

DO WILNA MA PRZYJECHAĆ

CRACOVIA.

Piłkarze W. K. S. w porozumieniu z

Makabią wystosowai dwa pisma, zawiera-

jące oferty rozegrania zawodów  towa-

rzyskich. Jedno pismo wysłano do Cracovii,

a drugie do Ruchu. Trzeba przypuszczać,

że oferta zostanie przyjęta, $dyż wilnianie

dali dosyć przyzwcite warunki zwrotu

„kosztówy podróży'.

Wysuwany przez  wilnian 30

wrzesień, względnie pierwsze dni paździer-

nika.
Jeżeli jedna z tych drużyn zgodzi się

do nas przyjechać, to będziemy mieli nie-

lade sensację sportową, gdyż u nas nie

gościła jeszcze żadna z drużyn o takiej kla-

sie, jak Cracovia, czy też Ruch.

jest,

PRZESUNIĘTO TERMIN WYJAZDU

BOKSERÓW.

Wileński Okręgowy Związek  Bokser-

ski otrzymał z Łotwy list, w którym pię-

ściarze Łotwy piszą, że zgadzają się na

przesunięcie terminu rozegrania zawodów

bokserskich z Wilnem na koniec wrze-

śnia.

Wobec tego będziemy mieli sporo cza-

su do załatwienia wszelkich formalności

związanych z wyjazdem.

Sprawa uzyskania paszporiów  zaśra-

nicznych, zdaje się, jest na dobrej drodze.

Cieszy nas bardzo, że pięściarze wileńscy

wzięli się solidnie do treningu, oczekując

dnia wyjazdu. Wilnienie mają bowiem wal-

czyć aż w trzech miastach, a mianowicie w

DWA TURNIEJE PIŁKARSKIE.

W połowie września ma się rozpocząć

w Wilnie turniej piikarski drużyn A-kla-

sowych, które walczyć będą między sobą.

Zorganizowanie tego turnieju jest bardzo

pożądane, gdyż większość drużyn zazwyczaj

przedwcześnie kończy swój sezon piłkarski.

Ma być zorganizowany również turniej

juniorski. Wezmą w nim udział piłkarze

do lat 17. Przy wszystkich prawie klubach

istnieją drużyny, rekrutujące 5'& # dora-

stającej młodzieży.
!

Turnieje te zapowiadają się interesu-

jąco.

Przed meczem Polska — Niemcy.

LIPSK (Par), Zainteresowanie

niemieckiej opinji publicznej me”

czem Polska — Niemcy jest wprost

olbrzymie. Dzienniki zainiesczają

Jodziennie wiedomości © polskim

sporcie i polskiej reprezentacji pił”

karskiej. Ustalony skład polskiej

drużyny reprezentacyjnej prasa oce”

ria jako zespół niezwykle groźny.

Z Niemiec środkowych przyłącza się

do berlińskiej wycieczki jadącej do

Warszawy 200 sportowców niemiec”

kich, Również wyjeżdża do War”,

czawy kilku wybitnych dziennikarzy

„portowych a wśród nich znany,

Chemnitzer z Lipska.

GDAŃSK (Patj. Z Gdańska odje-

dzie specjalny pociąż do Warszawy

wa mecz piłki nożnej Polska —

Niemcy.

Międzynarodowe zawody tenisowe.

BUDAPESZT (Pat). Dziś rozpo”;

częły się tu międzynarodowe zawo”

dy tenisowe o mistrzostwo Węgier. |

Z Polski pojechali ie Ignacyna nie

T toczyūski i Wictman.

konał parę mieszaną Bakosz—

Prochnoff 6:1, 6:1,
Wittman—Barkasz uległa parze Pe-

toe — Travers 4:6, 0:6. Obaj Grecy,

grający niedawno w. Warszawie,

Staljos i Zachos, wyszli zwycięsko

w pojedyńczych grach,

IIIA
Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

Tłoczyński z Wegierką Sarkany |

natomiast para, 4

'па terenie gm. zaleskiej.

Zanotowano w mieście naszem
wypadek spławienia większą łodzią
transportu zboża z Niemenczyna.
Dokonał tego kupiec zbożowy Gur-
wicz, który dpo zakupieniu zboża
rzeką Wilją spławił je do Wilaa.

Stan chorób zakaźnych
w Wileńszczyźnie.

W dniach od 26 sierpnia do 1

września 1934 r. na terenie Wileń-

szczyzny zanotowano następujące

wypadki zachorowań: 54 wypadki
duru brzusznego, 3 duru plamistego,

3 czerwonki, 26 płonicy, 9 błonicy

(1 śmiertelny), 28 odry, 2 róży, 180

krztušce, 22 gruźlicy (5 śmiertel-
nych), 90 jaglicy, 2 grypy.

Zatonął uczeń 5-ej klasy
gimnazjalnej.

GŁĘBOKIE. Wczoraj rano uczeń

V klasy miejscowego gimnazjum

15-letni Eugenjusz  Stelmaszewicz,

kąpiąc się w jeziorze t. zw. Kahal-

nem w Głębokiem, utonął. Na miej-

sce wydarzenia przybył starosta po-

wiatowy i policja. Po 20 minutach

wydobyto ciało ehłopca, lecz wszel-

ki ratunek okazał się spóźniony

Wedle orzeczenia lekarza Stelma

jszewiez dostał w wodzie ataku ser-

cowego i to było przyczyną śmierci

Aresztowanie kolporterów
fałszywych pieniędzy.

Władze wojskowe na terenie

D.OK. III aresztowały dwóch żoł-

nierzy i kilka osób cywilnych, któ-

rzy trudnili się puszczaniem w obieg

fałszywych banknotów 20 zł. i 10 zł.
monet.

Aresztowanie szajki konio-
kradów.

Na skutek dłuższych obserwacji

zdołano unieszkodliwić szajkę ko-

niokradów, która głównie operowała
We wsi

Zbudniewo aresztowano herszta szaj-

ki, zamożnego właściciela gospod r

stwa, Msrcina Likszę i dwóch jego

wspólników. Prócz tego zatrzymano

Mendla Kacewa, mieszkańta Derew

na, który skupywał kradzione konie,

a następnie sprzedawał innym pa
serom.  Rydze, Tallinie i Tartu.

Ceny od 25 gr. — Najweselszy sukces komedj! franeusklej. IRENA DEZILAHY I RENE LE я

FEBVRE w rolach głównych. Najweselszy splot zabawnych zdarzeń |

„PAPRYKAC.
Na scenie: „STARA SZKOCJA” (Anglja) wodewil w 1 odsłonie Tekst pióra Edwarda D

Merlisa. NA MAJOWCE obraz-k rodzejowy. Adam Daal kino i życie. Sonka Złota Rączka
komedja detektywistyczna. SZPITAŁ WARJATOW operetka w 1 akcie. | a

TEATR

KINO- REOJA

И

A)

Dziś premjera. Rekordowa OPERETKA—KOMEDJA, która
mi tańcami | ciekawą wartką akcją.

Najnowszy przebój Francuski
wa obsada ról głównych. Światowe powodzenie.

UWAGA. Najnowszy przebój awangardowy
PRODUKCJI SOWIECKIEJ 1934 r.

Na wszystkie seanse od 25 groszy.

Posażma Jedynaczka
z najrozkoszniejszą gwiazdą MARION DAVIES. Cudne piosenki

Wkrótce: Najw. i najnow. przebój SOWKINO „BU

olśniewa prze

«OSTATNI

Dziśl Rewel

Moskiew. Teatru Artyst.

 

TYLKO NIE W USTA
Nad program: Najlepsze dodatki dźwiękowe.

ATAMAN ANNIENKOW»
Już wkrót.e na naszym ekranie!

R ZA'- (Groza) Ostrowskiego w wyk. Artystów

pychem wystawy, czarującemi efektowne-
w roli głównej znakomity artysta_ro-
syjski MIKOŁAJ RYMSKI. Rekordo:

acyjny llln prod. „METRO '.

Oszałamiające sceny. Ursk krej brazu.

 

Z KRAJU.
Próba spławienia zboża WiljązNiemenczyna

Gurwicz opowiada, iż na szlaku
Niemenczyn—Wilno łożysko Wilji
ma mnóstwo kamieni. Dno nie jest

głębokie. Spławu dokonał, aby prze-
konać się jak długo płyną trans-
porty z Niemenczyne do Wilna.

Teatr I muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogiodzie po-

Bernardyńskim. Dziś i jutro o godz. 8 m.

30 wiecz. Teatr Letni gra w dalszym cią-

gu wielce interesującą komedję francuską

M. Acharda „Dama w bieli" w przekładzie

B. Gorczyńskiego, reżyserji W. Czengerego

i dekoracjach — W. Makojnika.
— Niedzielna popołudniówka w  Te-

atrze Letnim. W niedzielę o gadz. 4-ej u-

każe się na przedstawieniu popołudniowem

 

sensacyjna komedja wiedeńska pt. „Go-

tówka”. Ceny prop..gandowe.

— Teatr muzyczny „Lutnia* „Hr.

Luksembru$”. Dziś pełna humor i dowci-

pu oraz pięknych niuelodji doskonała ope-

retka Lehara „Hr. Luksemburg”. W го-

laca głównych J. Kviczycka i K. Dembow-

ski. Zniżki ważne. Akademicy i wycieczki

korzystają ze specjainych ulg biletowych.

— „Ptasznik z iyrolu* po cenach pro-

pagandowych. Jutro o godz. 8 w. 15 wido-

wisko z cyklu proyagandowych — ukaże

się czarująca operetka Zellera „Ptasznik z

"Tyrolu" z Kulczycką i Dembowskim na

czele. Ceny propagandowe.

Polskie Radjo EWilno
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).

15,45: Lekcja francuskiego. 17.00: Słucho-

wisko, 17.50: Skrzynka pocztowa Nr. 311.

18.00: Koncert reklamowy. 18.05: Ze 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 cerkwi prawo-

 

 sławnej. 22.15: Koncert życzeń (płyty).
22,45: „Przed nowym sezonem teatralnym

! Teatr «Lutnia».
„Hrabia Luxemburg",

operetka w 5 aktach Lehara,

Zanim otworzony zostanie nowy
sezon, a z nim razem pocznie się

realizownie  czarujących obietnic,
wznowiono „Luxemburga“.

Słynna ta operetka, prócz pel-
mych wdzięku melodyj, odznacza się
także znakomitemi rolami. To też

dzielny nasz zespół operetkowy nie

potrzebował wysuać się, aby rozru-

szać publiczność.
P. Kulczycka z p. Dembowskim

bardzo ładnie odegrali parę małżon-

| ków - kochanków.

Wiiele uroku i humoru miałą i

druga kochająca się para: p. Hal-

mirska z p. Szczewińskim.

Wręcz znako:nitym byt tym ra-

zem p. Domosławski. Jego zramol-

ciały książę był bardzo zabawny,

Całość miała dobre tempo. Szko-

da, że sceny zespołowe muzycznie

mie były składne, zwłaszcza orkie-
stra wydała się niedość przygoto”

waną. S. W.

!

 

 

 

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

Z ZA KOTAR STUDJO,
Psychologja koniiktów zawodowych.

Feljeton naukowy we czwartek dn,

6-go września poświęcony będzie o 21.45

psychologji koniliktow zawodowych. Autor

dr. Gustaw Ichheisei, wyróżnia trzy ro-

dzaje konfliktów. 1e, które wynikają z

miezaspokojenia naszych dążności i wyma-

gań na polu pracy zawodowej, te, które

rozgrywsją się w dziedzinie naszych prze-

konań, i wreszcie te, które pochodzą stąd,

że zawód wytwarza i wymusza niepraw-

dziwe, uiezgodne z naszem wewnętrznem

przekonaniem ustosunkowanie się do oto-
czenia. Ten niezwykle ciekawy feljeton,
na tematy interesujące wszystkich ludzi

pracujących zawodcwo, nada radjostacja
Katowicka na wszystkie rozgłośnie.

Pieśń o wolności.
W: czwartek, di. 6 wrzesnia, o godz.

17.00 Teatr Wyobrazni nadaje słuchowisko
p. t. „Pieśń o wolności”, napisane według
motywów R. H. Bartscha, przez Juljana
Kornika. Słuchowisko rozgrywa się we
Francji w XVIII wieku, częściowo w okre-
sie przedrewolucyjnym, częściowo zaś w
okresie Wielkiej Rewolucji Zasadniczym
motywem  słuchow'ska jest umiłowanie
wolności, przejawiające się zwłaszcza wśród
śwardji szwajcarskiej. która strzeże Wer-
salu. Na motywach pieśni śpiewanej przez
wolnych Szwajcarów zbudowany jest kon-
ilikt między okresem feudalnym, a rewolu-
cyjnym Francji.

„Świat przez radjo* — mikrorewja.
Szczególna ulubienica XK wieku —

rewja — znajduje już dzisiaj dostęp do 

Kto wygrał na loterji?
W. pierwszym dsiu ciągnienia czwartej

klasy 30-ej Polskiej państwowej lot=*ji kla-
sowej, główniejsze wygrane padiy na nu-
mery następujące:

Po 15.000 zł. na N-ry: 758 73659.
Po 10.000 zł, na N-ry: 5959

11910.
Po 5.000 zł. na N-ry: 19259 35498 47240

147343 148328,
Po 2.000 zł. na N-ry: 19947 21564 25367

38051 44535 46525 59628 63156 65959 106437
109949 125028 125989 130611 130727 134140
139170 144064 153916 157150 159016 163393
163851.

Po 1.000 zł. na N-ry: 1897 5231 12200
19416 21675 27326 30241 45705 46805 48360
51526 57236 60472 64560 61101 61135 66220
€8846 73604 83841 85478 88953 91471 92869
93510 95869 96388 97605 102855 105001
106043 108450 11647) 119342 124677 134725
137880. 139674 144754 145508 152725 152876
156922 158740 16695+ 168213 168366.

Ciągnienie popołudniowe:
Po 15.000 zł. na N-ry: 34195 155961.
Po 5.000.zł, na N-ry: 4046 27025 34181.
Po 2.000 zł. na N-ry: 9776 11038 34558

57341 60437 85587 94497 102169 104519
111886 114301 120301 148593 149370 151141
157214.

Po 1.000 zł. na N-ry: 4194 9720 19016
19916 21327 26683 29056 38529 41405 42836
44420 49643 54557 65179 71826 73920 73145
76134 76974 80350 80494 81161 88232 108593
110229 114330 128343 141922 145555 146262

147211 149877 15054! 155367 157806 161129
163451 164835 16580 168683.

WARSZAWA (Pat) Dziś w drugim

dniu ciągnienia następujące większe wygra-
ne padły na numery losów:

20 tys. zł. na N=. 129.291.

7793

10 tys. zł. na N-ry: 70.460, 80.340,
83.639, 116.256,

5 tys. zł. na N-ry: 12.031, 80.109,
131.397, 122.198, 130.203, 157.008, 161.395.

Gietda.
WARSZAWA (Pat). Gietda. Waluty:

Belgja 124,10—124,41—123,97. Berlin 207,70
—208,70—206,70. «Gdańsk 172,95—173,38—
172,52.  Holandja 358,20 — 359,10 — 357,30.
Londyn  26,20—26.33—26,07. Nowy Jork

5,20'/2—5,231/2—5,171/: Kabel 5,21—5,24—
518. Oslo 131,75—132,40—131,10. Paryż
34,87—34,96—34,78. — Ргава.21,97—22,02—
21,92. Stokholm  135,25—135,95—134,55.
Szwajcarja 172,60—173,03—172,17.

Akcje: Bank Poiski 88,50—89. Lilpop
10,35—10 15. Starachowice 11,50—11,40. —

NNNasm са

wszystkich dziedzin sztuki. Na scenie, w
kinematografie, w operetce i balecie znaj-
duje zawsze chętnych widzów. Tym razem
zgromadzi bezsprzecznie chętnych slucha-
czów, gdyż nadana będzie przez radjo w
dn. 6-ym września o godz. 15,45, a nosić
będzie charakter wokaino-muzycznej ga-
zetki, w której znaleźć będzie można kro-
nikę wypadków politycznych i kryminal-
nych, „dobre rady' dla gospodyń i zawie-
dzionych w miłości 1 t. d. i t. d. Tekst li- teracki przygotował Harvey, muzykę opra-
cował Michał Jaworski, kompozytor prze-
bojów, cieszących się  wielkiem  powo-
dzeniem.

LEKARZE.
aa

Dotent chorób skórnych i we-
nerycznych Uniwersytetu $. B.

Er. Med.Med

MARINI KIEÓICKI
powrócił I wznowił przy-

jęcia chorych.
UL, WILENSKA 31 m. 2

od 4—7 p. p.

MŁODY CZŁOWIEK
samotny lat 24 poszuku-
je pracy, woźnego lub
furmana, zdolny do go-
spodarstwa w mieście
lub na prowincji lub ja-
kiejkolwiek innej pracy.
Może złożyć kaucję. Ka-

mu redaktorowi do oce
ny, mówiąc:
— Ja piszę tylko dla

mojej przyjemności.
Po paru tygodniach te-

lefonuje do redaktora:
— Co słychać z moją

powieścią?
— Zg*dzam się co do

niej z szanowanym pa-
nem—odpowiąda redak-
tor.
— Nie rozumiem.
— Jest napisana tyl-

ko dla pzńskiej osobi-
stej przyjemności.

"Mieszkania |

R
MIESZKANIE

 

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

 

Oszczędna gospodyni
kupuje mydło 1 wszelxie dodatki do
prania w polskim składzie aptecznym

fun. Władysława Trubiłły

TC = TYVYYYVYYYVYYYSTVVYYYTS |
i NAUKA POSZUKUJĘ posady na- RODOWITA
A a = wyw 3 FRANCUSKA

Czy lowe metody па- ' i в
EE Šai Może na му- udziela lekcji języka

 

Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej). dwojga dzieci na wieš.| dia „nauczycielki“. A-

Tamże woda kolońska na wagę 78 przecudnych az a: pozę dres tamże, 2124—0
zupachów. Ši narskiego R :

KTS 20O T S T SIT TBT SKOTAAO PO LAS

„Wartość stanu lekarskiego za-

leży przedewszystkiem od wartości

intelektualnej i moralnej tworzących|

go jednostek”.

Hipokrates.

Leży pizederzną niedawno wy-
dana w polskim przekładzie książka
Rudolpha Thiel'a p. t. „W, walce ze
smiercią i diabłem”,  niemodna
wprawdzie i nieaktualna, lecz jakże
w  zdegenerowanych czasach na-
szych potrzebna, jakże przeczytania
warta. Treść omawianej książki sta-
nowią karty z dziejów mocarzy myśli
i ducha, którzy nawet i w błędach
swych wielkimi byli, z życia ludzi o
wyjątkowej indywidualności, jakby z

innej, niż zwykli śmiertelnicy, ulepio
nych gliny, ludzie, co wysoko sztan-

 

młoda nauczycielka do

  

jazd. Świadectwa dobre.
Gierty do Administracji

  

francuskiego dzieciom i
dorosłym, teorja i kon-
wersacja, Ul. 3-go Maja
9 m, 10, od 4—6 pp.

2119—2

r ogródkiem, ul. Konar-

gii žinia| Džo a V Mekos
2139—2=

°

Осепа.

Pan W. zamożny war=
szawski przemysłowiec
ma pretensje literackie.
Ostatnio napisał powieść  5 pok, słoneczne, ciepłe

z wygodami do wynaję-

cia ul. Sosnowa 27 m. 1.  którą wi ęczył znajome: 2152 -В

Duży pokój
do wynajęcia z całkowi-
tem utr: iem dla 2
osób, ęsławscy.
miccka 3 m, 9,

SOLIDNA
mela rodzina poszukovje
2—3 pokoj. mleszk. z
kuchn. ł wygod Adres:
Adm. Dz. Wil. „Solid-a“.

2151—1

Horyzont. ;

Pan Wątróbka wybrał
się na większą wyc'ecz-
kę morzem. Ledwie o-
kręt któ ym Jechał, do-
ste! się na pełne morze,
pana Wątróbkę zaczęła
męczyć morska choroba
Po paru dniach, osła-

blony, zmęczony ma te
go dosyć. Zwraca się do
któregoś z maryn:rzy:
— Czy predko będzie-

my w porcle?
— Jeszcze nieprędko.
— A przecie tam już

coś widać.
— To horyzont.
— Węc — zulsą w

głosie siw'erdza pan Wą
tróbka. — Choć coś już
Ko Lepsze to, jak
nie. 

Nie-
5

 

Kupno
Sprzedaž

DOMEK DREWNIANY |
z ziemią ogrodową do
3-.ch ha, z ogrodem
owocowym kupię na
przedmieściu lub w mia-
sieczku. Oferty do Adm.
„Dz. Wil“* pod „domek“,

2115—2

Do sprzedania
dom drewn. 4 mieszk.
po 4 pokoje, dom muro-
wzny o mieszk, 3 poko-
jowem, i domek pralnia
o jednopok. mieszk, Po-
łożone na Zwierzyńcu.
Wybudowane 1914/15 r.
Wodociąś w  mieszka-
niach (wymaga  napra-
wy). Dochód mies. 280
zł. Plac 900 mž, Cena
19 tys. zł. Iniorm.: Mic-
kiewicza 46 m. 9 od go-
dziny 3—4 ppoł. 2136—2

 

| RÓŻNE
|T > DT

WYDAJEMY
OBIADY DOMOWE

sniaczne, tanie. Można
miesięcznie, ul. Mickie-
wicza Nr. 22-a m. 37 —

mmm——
Poszukuję słułącej
wszystkiego młodszą
dcbrem gotowaniem. uc
<iwą, czystą, pracowitą
do 2-ceh osób. Zgłaszać
się tylko z rekomen-
dacjami. Adres w Admil-
nistracji 2149

 

Emerytowany m [or
W. P. przyjmie - *mial-
strzeję domem Lb ipne
zajęcie za £ romne wy-
neg'odzeniy. Łaskawe o-
ferty: Wilno, ul. Moniusz-
ki46 m 3 2150-2
—

OGRODNIK
z ukończoną szkołą o-
grodniczą oraz kilkolet-
nią praktyką, przyjmie
odpowiednią pcsadę jak
również przyjmuje sezo-
nowe prece ogrodnicze
Zwirowa dóra 18 m. 5

 

Sekcja Mładych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie proi o łaska-
we zgloszenie Jakiejkol-
wiek pracy lub zat u-
dnienie, choeležby <za-
sowego wWilnie i na
prowineji dla bezrobot-
nych swych członków.
Zgłoszenia przyjmuje
Adrinistracja „Dzienni-
ka Wileńskiego”.

 
parter.

wydania mu trupa straconego grzesz dar godności ludzkiej dzierżyli, co
szanować siebie umieli. "Na treść
pracy R. Thiel'a składają się syl-

wetki wielkich synów Eskulapa, ob-|
zarzonych olbrzy:nią siłą ducha twór|
czego, opętanych szałem poznania!
tajników przyrody, fanatyków idei,|
apostołów humanitaryzmu, iekarzy: -,
artystów, niekiedy marzycieli, czcią
dla wiedzy przejętych, a zarazem*u-

czuciem nienawiści do choroby i
„niszczenia pałajacych. — Bije z tej
pięknej książki życie, walka panowa
nia nad życiem rie ną miarę ludzką
stworzonych bojowników; przesuwa
się przed czytelnikiem cała galerja
postaci, miarę zwykłych możliwości
iudzkich nieraz przechodzących. Oto
Andrzej Wezal — „szalony anatom”

7 Mydawca, ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

i największy lekerz XVI wieku, opa-
uowany bezbożną ciekawością po-
„nanią budowy cała ludzkiego, nie-
vrzepartą żądzą przeniknięcia do
głębi tajemnic przyrody. Na placu
kaźni, na wzgórzu pod szubienicami
zbiera on ogryziene przez psy bez-
aomne i przez kruki oskubane kości
skazańców, z których pierwszy szkie

iet ludzki budute; nie poprzestaje, na

sekcjach psów i królików, kur i go-
łębi; nie oglądając się na grożące mu
se strony inkwizycji niebezpieczeń-
stwo, wykopuje wraz z wzzniami ро-

chowane na cmer:tarzu w przeddzień
ciało dziewczęcia z którego prepa”
ruje szkielet; natrętnie domaga się

nika, asystuje przy straszliwem wi-
ciowisku stracenia mordercy, by z

ciepłych jeszcze zwłok wyjąć i zba-
dać serce człowieka. W wyniku do-
cielkań pisze i wydaje „zgodny z
przyrodą' „Zarys anatomji*, — Oto
Paracelsus obserwator o niesłycha-
wej sile intuicji, twórca podwalin za-
sadniczych pojęć chemji wspėlczes-
nej, „człowiek tylko od siebie zależ-
my”. Uczy medycyny zupełnie nowej,
naówi o cudach wielkiego i małego
świata, o leczącej naturze, oskarża
iekarzy, że się spizeniewierzyli cno-

cie lekarza, że powołania boskiego
w' sobie nie mają. Oto przepiękna
postać Johanna Weyer4, lekarza od
djabłów, mężnego i szlachetnego o-
brońcy czarownic, autora książki,
12ucającej wezwanie ówczesnej  

marocznej epoce.
ponurych czasacł. okazać światło
prawdy i nie wyrzeknę się tego“, —
iak zwykł mówie J. Weyer, bez-
względny wróg ciemnoty i fanatyz-
mu, pozwalający sobie nie wierzyć
we wszechmoc diabła, za co za bez-
aż drugiegc stopnia uznany zo-
stał.

Niezwykłą plastyką skreślona
jest postać Albrechta Hallera, naj-
większego badacza XVIII wieku,
olbrzyma wiedzy, wroga wszelkich
ilundėw, duchów i sił życiowych,
który wraz z genjalnym odkrywcą
krążenia krwi Williamem Horwe-
yem, dokonał wielkiego przełomu fi-
zjologji i na tory nauk ścisłych ją
skierował.

Imijponująco przedstawia się w
pięknym opisie sylwetka Edwarda
Jennera, mającego na sumieniu po”
wszechny przymus szczepienia ospy
naturalnej, twórcy doniosłego od-
krycia XVIII wieku. Znalazłszy się
u zenitu sławy, wzgardził on naj-
wyższemi odznaczeniami, wolał po”
zostać w małem miasteczku Berke-
ley, gdzie dla chłopca Jamesa Phipsa
aa którym pierwsze swe doświad-
czenią z ospą czynił, buduje domek
i sadzi róże w ogrodzie.

Nie w mniejszej mierze uwagę do
siebie przykuwają dwaj wynalazcy
XVIII wieku Leopold Auerbruśger i
Teofil Leennc. Pierwszy z nich wsła
wił się, jako twórca dokładnie opra”
cowanej metody opukiwania, drugi,
unieśmiertelnił się odkryciem au-
skultacji i wprowadzeniem słuchaw-

„Chcę w naszych. „iersi i serca ludzkiego zagiądał”.
Uczucie podziwu budzi pełna pa”

"adoksów indywidualność Johanne-
sa Miillera, największego badacza
nowszych czasów, najpotężniejszego
z wielkich książąt nauki XIX wieku.
iwórcza enersja tego człowieka
przechodzi ludzkie wyobrażenie; je-
to dorobek naukowy stanowią: 20
prac kapitalnych i około 250 mniej-
szych, lecz o wysokim ciężarze ga-
tunkowych rozpraw. Niesmiertelne-
mi prawami obdarzył wiedzę o czyn-
uościach ustroju ludzkiego; jako
pierwszorzędny eksperymentator.

wzniósł  trwaiy fundament pod
$mach współczesnej patologii, zało”
żył podwaliny filezofji przyrody, po-
żerany wreszcie nienasyconym gło”
dem poznania, zapragnął granice te-
60 poznania przekroczyć, by się
przekonać, że „natura nie pozwala
zdjąć z siebie zasłony”. Odtąd rozpo |
czyna się tragedja Olimpijczyka.
Zapatrzony w ducha Goethego, w
pogoni za chimerą wkracza na bez-
droża. Nie znalazłszy prawdy w kra-
inie poznania, przez niedostatek w
dodatku gnębiony, poczuł się bezna
dziejnie niedoskonałym i zwątpił o
wartości: swej pracy badawczej...

Uwagę czytelnika zwracają na
siebie portrety duchowe  zastužo-
nych w medycynie praktycznej ta-
kich lekarzy, jak mistrz noża Dief-
fenbach, jak pierwszorzędny  klini-
cysta, a zarazem najskromniejszy le-
karz Schónlein, jsk wybitny gineko-
1og, odkrywca jadu gorączki połogo*
wej, pełen dob'oci i wyrozumiałości Kd, zapomocą której „Jak Bog, wgłąb

 

ćla chorych Semmelwejs. Dominują-

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr 1.

cym rysem oblicza wymienionych
koryfeuszów nauki jest przedew-
szystikiem wysoka kultura etyczna,
Ftóra szczególniej jaskrawo zazna-
cza się u Albrechta von Graeie —
maga oftalmoskopu, jednego z naj-
większych okulistów niemieckich.
Mistrz w: wielkim stylu i lekarz w
najpiękniejszem słowa znaczeniu.

(drażając swoim. uczniom poczucie
obowiązku, niety:lto ich uczył, ale i
wychowywał, Poczucią obowiązku
wymagał od innych, a nadewszystko
ud siebie samego; wszystkich bez
wyjątku chorych, zarówno bogatych
iak i biednych, jednakowo sumiennie
tralktował, cieszył się sławą i wzię-
tością ogromną, Wielkość swoją w
dużej mierze zawdzięcza Hermanowi
Helmoholtzowi, najgenjalniejszemu fi
„ykowi i fizjologcwi wszystkich cza”
ów, — ten ostatni bowiem wynalazł
źwierciadło oczne i pierwszy dno
oka zobaczył,

W. rozdziale poświęconym Ru-
doliowi Virchowowi, postać króla
wiedzy została odtworzona z wiel-
kim pietyzmem. Twórca anatomii

| satologicznej i antropologii, niedoś-
,cigniony autorytet w dziedzinie te-
jerji i sympatyki medycyny, zrobił
"dla nauki i ludzkości wszystko, co
było w jego mocy a nawet ponad to,
p zewyższył wszystkich głodnych

, wiedzy i chciwych cudu poprzedni”
ków. „Niema choroby, są chore or-
_ganizmy”, — taką była dewiza Vir-
i chowa. Jako człowiek, odznaczał się
, łem arystokrata ducha odwagą prze-
konań, głęboko zakorzenionem po-

 

 | czuciem sprawiedliwości socjalnej,

 1081

NA MARGIRESIE NIEZWYKŁEJ KSIĄŻKI. demokratyzmem poglądów, był przy
tem przyjacielem Polaków. Skiero-
wany: na Gńrny Sląsk w celu zbada-
nia panującej tam epidemii tyfusu,
sporządził obszerny raport, gdzie ko
uieczność reform społecznych pod-
kreśla i temi słowy sprawozdanie
swe kończy: „ślązakowi należy dać
prawą własnego języka, polskich na-
uczycieli i urzędników, a najlepiej
oddać Śląsk tym, do których należy,
to znaczy Polakom”...

Wi końcowym rozdziale książki
R. Thiel'a znajdujemy dostojną podo
biznę pierwszego higjenisty Maxa
Pettenkoiera. Doniosłych wyników
oszałamiającej twórczości tego męża

nauki bynajmniej nie umniejszyla
jego teorja rozprzestrzenianią się
cholery, opiewająca wbrew twierdze
niom szkoły Kocha, że aby chorobę
wywołać, laseczniki choie*" muszą
przejść przez grunt, Usitu,... dor
wieść słuszności powyższej teorji,
s5-letni starzec połyka miijony za-
azków, na szczęście bez skutku,
Mimo to teorja gruntowa została po
grzebana. Pettenkofer jednak wbrew
wszelkiej oczywistości nie przestaje
wierzyć w jej prawdziwość, bez na”
dziei zwycięstwa walczy w dalszym
ciągu z wrogami, wreszcie osamot-
niony i w walce znużony odbiera so-
bie życie, Być może sędziwego apo*
stoła humanitaryzmu opanowały na-
'rętne myśli o zmarnowaniu całego
dzieła tak wielce owocneśo jego ży”
wota.

Dr. Wacław Odyniec.
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