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Polacy na czele w punktacji
Za próby techniczne Challenge'u.

   Wileński" odzi

 

WARSZAWA (Pat). Wczoraj w 15) Junck na BF'108 895 „
południe aeroklub Rzplitej oglosil| 16) Stein na KI-36 891 „
nieoficjalną punktację ogólną za| 17) Włodarkiewicz(PZL-26) 890 „
prėby techniczne, Punktacja jest| 18) Zacek na A-200 890 „
następująca: 19) Pasewald na Fi-97 835 „

1) Bajan aa RWD-9 994 pkt.| 20) Skrzypiński na RWD-9 883 „
2) Karpiński na RWD-9 954 „ |21) Buczyński na PZL-26 875 „
3) Płończyński na RWD-9 953 „,, | 22) Oesterkamp na BF-103 854 „
4) Seidemann na Fi-97 939 „ | 23) Morzik na Kl-36 840 „
5) Hubrich na Fi-97 936 „ | 24) Ged$owd na PZL-26 839 „

6) Buczyński na RWD-9 920 „ |25) Kreuger na Ki-36 815 „
7) Floryauowicz (RWD-9) 919 „ |26) Eberhardt na KI-36 812
8) Ambruz na A-200 915 „ |27) Francois na PS-1 801 ,
9) Anderle na RWD-9 915 „ |28) Macpherson (PussMoth) 800 „

10) Hirth na Fi-97 915 „ ,29) Colombo na BA-42 Ms
i1) Grzeszczyk na PZL-26 907 „ |30) Tessore na BA-39 697 „|
12) Bayer na Fi-97 902 „ '31) de Angeli na BA-42 671 ‚
13) Balcer na PZL-26 899 „ '52) $апгт па ВА-39 559 „
14) Francke na BF-108 899 „| (Wioch Vincenzi wycolal się).

Aresztowanie hr. Henryka Potockiego
WARSZAWA (Pat). Dziš popo- zrezygnował z prezesury PCK. Z

Telefon Redakcji,

codziennie.

PRZYGOTUJ
dla powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż
) zbiera i wysyła.

| ŽD Aba

- Przed zgromadzeniem Ligi Narodów.
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zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 ar. 59,

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

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

Terminy

  

 

 

PROSIMY OBEJRZEĆ NASZE WYSTAWY SKLEPOWE.
Zapraszamy też do obejrzenia naszych składów zaopatrzo-
nych w nowe transporty sezonowej konfekcji i galanterji.

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZEK FRLICZKA
WILNO, ZAMKOWA 9
 

GENEWA (Pat). Minister Beck nego stanowiska w sprawie wstą-,
w towarzystwie szefa gabinetu Dę-
bickiego przybył dziś w godzinach

' popołudniowych do Genewy.
| LONDYN (Patj. Lord Eden wczo*
„raj o godz. 11-ej opuścił Londyn, u-
dając się do Genewy.

gencja urzędowa donosi: Minister-
stwo spraw zaśranicznych potwier-

STOKHOLM (Pat). Szwedzka a-.

"pienia ZSRR do Ligi. |do Genewy

1

GENEWA (Pat). Przybyły dziś!
kierownik delegacji

CHERBOURG (Pat). Przybył tu w chińskiej do Ligi Narodów Kuotaichi
| drodze do Genewy premier kanadyj-
„Yki, ktėry zapytany o stanowisko
, Kanady wobec wstąpienia Rosji so-
| wieckiej do Ligi Narodów, odpowie-
(dział: Niema powodu odmawiać jej
/ przyjęcia.
| PARYŻ Pat). Havas donosi z

' «za, że Szwecja głosować będzie za Londynu: W tutejszych kołach poli-
przyjęciem Związku Sowieckiegodo, tycznych inlormują, že do tej pory
Ligi Narodów w razie zgłoszenia żadne z do'minjów nie wystąpiło z
przez Sowiety wniosku oprzyjęcie.| jalkiemkolwiek zastrzeżeniem wobec
>otwierdza się więc, że delegacja polityki brytyjskiej i jej stosunku do
szwedzka na zgromadzeniu Ligi Na-, wejścia Rocji sowieckiej do Ligi Nar

łudniu sędzia apelacyjny śledczy do zarządu zakładów  żyrardowskich
spraw szczególnej wagi Demant, po Potocki zrezygnował po wyroku są”
kilkogodzinnem przesłuchaniu posta- du handlowego, który wprowadził
wil Henryka Potockiego w stan sekwestr.
oskarżenia z art. 269 k. k, i zawiesił Aresztowanie nastąpiło w związ”
uad nim areszt śledczy. «u z ałerą żyrardowską.

Henryk Potocki, który przez kil-. Przypomnieć należy, że dyrekto:,
ka lat był prezesem zarządu zakła- rzy Vermersch i Caen zostali posta”
«ów żyrardowskich, oraz w ostatnim wieni również w stan oskarżenia z
roku prezesem Polskiego Czerwone”. art. 269 kodeksu karnego, ]
go Krzyża, przed kilkoma dniami ]

Marynarze sowieccy © Polsce,
WARSZAWA (Pat). Wczoraj; wieckiej, która wyjechała do Po-,

wdjechali do Gdyni oficerowie floty znania w dniu 4 bm.
sowieckiej z admirałem Gallerem na; GDYNIA (Pxtj. Oficerowie pol-
czele, Równocześnie odjechał do| skiej floty wojennej w dniu dzisiej-

Gdyni ambasador ZSRR Dawtjan. |szym zwieizili okręty floty sowiec-

GDYNIA (Pat). Ambasador ZSRR: kiej, na ktćrych byli podejmowani
Dawtjan w asyście adm. Gallera i|iampką wine,
wyższych oficerów sowieckich do-| GDYNIA (Patj. Wczoraj w ko-
konał przeglądu okrętów sowiec-| szarach kadry floty wojennej odbyła
kich Marat, Kalinin i Wołodarskij. | się zabawa dla marynarzy floty so-

|

 

GDYNIA (Patj. Wiczoraj powró”| wieckiej.
ciła do Gdyni wycieczka floty so-;

$tan wody na wezbranych rzekach.
KRAKÓW (Pat). Soła po krót- « Radziszewem.

kiem wezbraniu opada, Skawa w KIELCE (Pat). Stan wody na

Wadowicach o 7 rano miała 147 cm. Wiiśle pod Sandomierzem wynosi
ponad stan normalny. Raba w Pro", 321 cm. ponad normalny. Dziś woda
szowkach o 8-ej rano miała 3 m. po-, zaczęła powoli opadać. Dzięki ener-
nad normę. Wisła w Smolicach o, gicznej akcji nie dopuszczono do

rodów poprze wstąpienie Sowietów
Čo Ligi Narodów. !
GENEWA (Pat). Havas dowia-

taūstw lacinskich osiągną niebawem'
porozumienie co do zajęcia wspol-

rodów.
GENEWA (Pat). 81-sza sesja

rady Ligi Narodów rozpocznie się w
„duje się, że delegacje amerykańskich piątek rano pod przewodnictwem

czeskosłowackiego ministra spraw
„agranicznych Benesza.

MINISTER ŁOZORAJTIS O STANOWISKU LITWY
w Sprawie przyjęcia Sowietów do Ligi Narodów.

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:
Litewska agencja telegraliczna ogla-
sza wywiad z ministrem spraw zagr.
iozorajtisem przed wyjazdem do
Genewy.

Mówiąc o patafowanej niedawno
w Rydze umowie litewsko-łotewsko-
estońskiej, min  Lozorajtis podkre-
ślił, że układ ten stanow1 doniosłe
wydarzenie, gdyż jest dowodem mię-
dzynarodowej solidarności, wzajemr
nego zrozumienia i pokojowego
współżycia. W: obecnej ciężkiej sy”«
tuacji międzynarodowej państwa bał-
tyckie mogą być dumne z tego, że
w stosunikowo krótkim czasie udało
im się stworzyć nowy czynnik utrwa-
ienia pokoju w Europie, służący jed-
nocześnie interesom poszczególnych
państw bałtyckich. Tą sainą zasadą  

momentach, gdy Liga osiągnęła

szczyt swej władzy, ale i gdy niektó-
re państwa poczęły się od niej usu”

wać. Delegacja litewska jedzie do
Genewy ze zdecydowanym zamia-
zem utrwalenia sciidarności narodów

i zwiększenia sutorytetu i siły Ligi
Narodów. Do takich zdobyczy nale-
ży również wstąpienie do Ligi Zwią-
ziku Sowieckiego z którym łączą Li-

twę nici mocnej i długoletniej przy”

„aźni, Deleśacja litewska będzie pod-
trzymywała w Genewie ścisły kon-

takt z delegacjami łotewską i estoń-
„ką, W zakończeniu wywiadu min.
iozorajtis poruszył sprawę paktu
wschodniego, o którym — jego zda-
niem — będzie mowa na obecnej

sesji Ligi Narodów. Litewski mini-
ster spraiw zagranicznych oświadczył

w deklaracji dla prasy potwierdził
oficjalnie, ż» Chiny będą zabiegać o
ponowny wybór do rady Ligi, Na-|
stępujące względy przemawiają zaj
tem: Zgromadzenie zawsze prze-
strzegało zasadę, że Azja powinna
mieć odpowiednią reprezentację w |

 

| Kandytat
na wicekancierza Rzeszy.
LONDYN. (Pat). Korespondent

„Daily Telegraph" w Berlinie dono-
si, że Rudolf Hess ma mieć powie-
rzone funkicje wicekanclerza i wice”
piezydentą oraz czołowego przy”
wódcy  partji narodowo* sociali-
stycznej.

Von Papen.
WIEDEŃ Pat. „Neues Wiener

radzie. Chiny są największem pań*; Tageblett* donosi z Berłina, że w
stweru wschodnio-azjatyckiem i są tamtejszych kołach politycznych
dziś głównym obrońcą na Dalekim| sądzą, ze von Papen otrzyma prze-
Wschodzie paktv Ligi oraz idei łużenie swego urlopu o 6 tygodni.
współpracy wschodu i zachodu. Na* | Słychoć, że von Papen zaniecha mi-

prężona sytuacja ua wschodzie zwię:| żji wiedeńskiej, ponieważ nie jest,
ksza jeszcze konieczność reprezen-
tacji Chin w radzie. Także program
współpracy technicznej Chin z Ligą
Narodów wymaga, aby one były re-
prezentowane w radzie. Z punktu|
widzenia moralności, wobec tego,że |
lrwestja Mandżurii, co do której wy”
powiedziano się na korzyść Chin,
dotąd nie jest ostatecznie załatwio”
na, umniejszenie pozycji Chin w Li-|
dze Narodów wydaje się delegatom |
Chin nie do pomyślenia,
GENEWA (rat). Rząd perski,!

który zgłosił kandydaturę na miejsce |
azjatyckie w radzie Ligi Narodów, |
przesłał sekretarjatowi generalnemu|
pismo, w którem oświadcza, że Per-
cja wycofuje swą kandydaturę na
*zecz Turcji. |

 

i

jakoby, w stanie podołać swojemu
adaniu, i że po urlopie nie wróci
ла swoje stanowisko w Wiedniu.

Sprawa zajść wLeforet
w sądzie.

LILLE Pat. Sprawa zajść w Le-
foret z dn. 6 i 7 sierpnia była przed-

 

|miotem rozprawy dzisiejszej przed
sądem w Bethune. 7 górników pol-
stich zostało skazanych od 1 do 6
miesięcy. Akt oskarzenia zarzucał
m. in. rzucanie gróźb pod adresem
sztygarów i robotników francuskich.

 

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
| maa ONA
 

Strajk tkacki © Stanach Zjednoczonych.
WASZYNGTON. (Pat), Według

danych ogłoszor.ych wczoraj wieczo”
«em w strajku włókienniczym bierze
udział 300.000 robotników. W: ciągu 

godz. 4ej miała 3 m. ponad stan nor” przelania się wody ponad wały. Stan

kieruje się rząd litewski w odniesie-| >rzytzm, że rząd litewski widzi w

niw do Ligi Narodów, której istota | tym pakcie utrwalenie zaułanią ipo-,

wyraża się rówiież w utrzymaniu koju w Europie wschodniej na zasa-

pokoju, solidarności i sprawiedliwo-' dach prawa i sprawiedliwości, dla-

ści. Dlatego też Litwa byłą zwolen- tego też rząd litewski ustosunkował

niczką Ligi Narodów nietylko w tych się pozytywnie do idei tego paktu.

AUKSTAITIJOSNS

 
Wisły pod Nowym Korczynemi w n0-
cy nieznacznie się podniósł, Pod
Szczucinem Wisła przybrała 4,21 m.
ponad stan normalny. W rejonie
Koszyc poziom wody na Wiśle wy-
rosi 250 cm, ponad normę, We
wsiach Skawkach i Piotrowice łud-
ność częściowo ewakuowano.

GARWOLIN (Pat). W pow. gar-
wolińskim woda na Wiśle przybiera.
© 5 cm. ha godzinę. Przerwane lub
uszkodzone wały przez puprzednią
powódź są naprawiane. Narazie nie
grozi niebezpieczeństwo zalewu.

malny. W Krakowie woda na Wiśle
utrzymuje się od wtorku na jednym
poziomie, « godz. 7-ej rano było
298 cm, ponad normalny. W Szczu-
«nie po chwilowem  opadnięciu
Wisła ponownie przybiera. Z powo”
du wczorajszych deszczów w górach
Raba, Dunajec 1 Ropa ponownie
zrzybrały. W pow. gorlickim Ropa
w górnym biegu zaczęła występo*
wać z brzegów.
KRAKÓW (Pat). Skawinka za-

lała wielkie przestrzenie łąk i pól
i przerwała na przestrzeni przeszło
100 m. gościniec między Skawiną

Udaremtnianić "posiedzeń
sejmiku kłajpedzkiego.

BERLIN Pat. Niemieckie biuro |która llczy 15 osób, a więc więk-

informacyjne donosi: Zwołane na|szość absolutną sejmiku, odczytał

dziś popołudnie posiedzenie  sejmi-| deklarację podpisaną przez wszyst-

ku klajpedzkiego nie doszło dolkich posłów tej frakcji. Deklaracja

skutku z powodu celowego wywo-jzawiera protest przeciwko świado-

łania braku quorum. Z pośród 29|mie wywołanemu brakowi quorum.

posłów zjawiło się na posiedzenie|Ponieważ uchwały sejmiku są wa-

tyłko 13. 5-ciu litewskich posłów do|żne przy obecności conajmniej20

sejmiku kłajpedskiego nie przybyło.|posłów, posiedzenie sejmiku po pół

Pozostałym posłom uniemožliwiono| godzinie przerwano. W ten sposób,

stawiennictwo w ten Sposób, iź po-|zaznacza niemieckie biuro informa-

lecono im stawić się w urzędzie po-|cyjae, gubernator osiągnął swój cel

licyjnym, [gdzie oświadczono im, że|i dyrektorjat obecny pozostaje przy

nadużywają swycb mandatów. Przed |władzy, mimo że większość sejmiku

stawiciel niemieckiej partji ludowej, jest mu przeciwna.

  

Manewry czerwonej armji. \

MOSKWA. (Pat), W) okolicach wieckich Budienrego, Kamieniewa,
Kijowa odbyły się wielkie manewry, Meiżeninowa i Ałksnisa a także woj

kawaleryjsko - lotnicze czerwonej |sikowych tureckich z generałem  armji w obecności komisarza Woro*| Fahredtinem na czele.

szyłowa, wybitnych generałów so-

 

Naprężenie na Dalekim
MOSKWA. (Pat), Sytuacja na

Dalekim Wschodzie nie uegła od-
prężeniu, mimo optymistycznego
oświadczenia iapońskiego ministra|
spraw zagranicznych w sprawiee-|informacyjne dcnosi z Moskwy, że.

wentualnego wznowienia rokowań o

sprzedaż ikolei wschodnio-chińskiej.'
Dzienniki mandżurskie i japońskie w

Charbinie ostro przeciwstawiają się

wznowieniu rokowań i podają w

wątpliwość szczerość intencyj ZSRR

Dzienniki podkreślają, iż w obec-
mych 'warunkach niema nadziei na
wznowienie rokowań.

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro.

według urzędowego oświadczenia
wiadomość o odwołaniu oficerów
czerwonej arm'i z urlopów w związ-
ku z naprężoną sytuacją na Dalekim
Wschodzie nie odpowiada rzeczywi-

stości. '

Postulaty Japonji w sprawie
zbrojeń morskich.

LONDYN Pat. Reuter donosi z
Tokio, że w tamtejszych kołach po=
litycznych utrzymują, iź ostateczny
tekst postulatów japońskich w spra-
wie zbrojeń morskich został prze-
dłożony do zaakceptowania cesa-
rzowi. Chodzi o zniesienie propor=

aji 5:5:3 dla W. Brytanji, Stanów
Zjedn. i Japonji i o zmianę trakta-
tu morskiego zawartego w Waszyng-

tonie. Ostateczna aprobata wytycz-
nych japońskiej polityki morskiej
nastąpi na jutrzejszem posiedzeniu
gabinetu"

SPRAWA DŁUGÓW ROSYJSKICH
WOBEC STA

ŃWASZYNGTON (Pat). Ogłoszo”'
10 tu komunikat, omawiający wynik
xonferencji amlbesadora ZSRR w
Waszyngtonie  Trojanowskiego z,

tymczasowym kierownikiem depar-
namentu stanu Moorem w sprawie
uregulowania długów sowieckich.
Komunikat stwierdza, że rozmowy
mające na celu uregulowanie sprawy
byłych długów carskich wobec Sta-

nów Zjedn. nie przyniosły do tej po”
sy zadowalających rezultatów. O-

mawiając to zagadnienie, Moor 0| gęewmoozooowwou

NOW ZJEDNOCZONYCH
świadczył: Doszliśmy do krańca na”
czych ustępstw  Ustępować dalej

znaczyłoby poświęcić już interes pu-

Hliczny Stanów Ziedn.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Įaimužniczych „Caritasu“.

' osób odniosło rany postrzałowe. Po-

Osehodzie.
| nictw przewidują,

 

dnia przystąpiło do strajku 20 tys,
zobotników zatrudnionych w Iabry-
«ach sztucznego jedwabiu. Sygnali-
zowane wczoraj rozruchy i stancia
miały charakter odosobniony. Do
poważnych starć doszło w Trion w
«tanie Georgia, w czasie których 20

liejant, który usiłował interwenjo-

W Honepath (Karolina Płd,) star-
„M się strajkający z grupą robotników
zorganizowanych przez przedsiębior”
ców, Padło 3 zabitych a kilkunastu
jest rannych. Policja aresztowała
«4 robotników. Od chwili rozpoczę” -
sia strajku w Honepath padło już
10 ludzi.

W Greenville zabito jednego ze
strajkujących robotników. W Ra-
leigh (Karoliina Północna) doszło do
strzelaniny między strajkującymi a

 

strażą iabryczna, złożoną również z
wać został zraniony dwiema kulami,
№ mieście Augrsta w czasie rozru-
chów zostały zranione 3 oseby.
NOWY JORK. (Pat). Do strajku

włókienniczego przystąpiło już 450
tys. robotników Przywódcy stron-

iż w dniu dzisiej-
szym liczba strajkujących powiększy
się o dalsze 100 tys. robotników,

NOWY JORK (Pat). Federacja
zrzemysłu odzieżowego wypowie*
działa się za przystąpieniem do
strajku odzieżowego przemysłu ba-
wełnianego. Postanowienie to zwię*
kszy liczbę strajkujących o 50.000
osób a stopniowc nawet, być może,
s 175.000.

NOWY JORK (Pat). Bilans trze-
ciego dnia strajku robotników prze-
imysłu tkackiego zamyka się liczbą
kilkunastu zabitych i rannych.

 
iobotników. Na pomoc straży spro-
wadzono 3 kompanje milicji stano-
wej, Jeden ze strajkujących zmarł z
odniesionych ran, W Warren Rhode
island połicja rozproszyła strajku-
jących robotników przy pomocy
ocmb łzawiących. Robotnicy kilka-
krotnie starali się szturmem opano-
wać  iabrykę, celem przerwania
pracy.

Również z innych miejscowości,
sbjętych strajkiem, nadchodzą inior-
macje o zaburzeniach, kończących
się zazwyczaj krwawo, jak również
o aresztowaniach dokonanych wśród |
robotników.

Wedle ostatnich iniormacyj ko-
respondenta Rentera z N. Jorku,
liczba strajkujących robotników w
przemyśle :kackim wynosi 340.000.

 

NIEPOKOJE W HISZPANII.
BARCELONA Pat. Organizacja

kalońskich _ właścicieli ziemskich
zwołała zebranie na którem oma-
wiać miano środki walki z propa-
gandą komunistyczną pośród ro-
botników i dzierżarców rolnych, roz-
wijającą się coraz bardziej.

Tymczasem do gmachu ergani-
zacyj rolniczych, gdzie miało się
odbyć zabranie wpadla grupa20
syndykalistów uzbrojonych w rewol-
wery, którzy przy pomecy benzyny
podpalili budynek, uniemożliwiając
zebranie.

PARYŻ Pat. Z Barcelony dono-
szą: Qkołe 100 manifestantów, na-
leżących przeważnie do bloku chłop-
sko-rolniczego udało się przed  gmach katalońskich instytucyj rol-

niczych wznosząc ekrzyki przeciw
faszyzmowi. Manifestanci wtargnęli
do budynku instytucyj, gdzie po
steroryzowaniu urzędaików zniszczy*
li biura i usiłowali je podpalić. We-
zwana na pomoc policja rozproszy*
ła demonstrantów. Straż pożarna
przy pomocy urzędników zdołała
ogień ugasić.

MADRYT Pat. Wadle agencji Ha-
vasa zarysowuje się bliskie przesile-
nie gabinetowe. Rada gabinetowa
obradowała dziś nad położeniem!
przyczem nie osiągnięto zgody co
do tego, czy rząd stanie jeszcze
przed parlamentem, czy też podać
w ma do dymisji przed zebraniem
zby.

Ь
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jesja Ligi Narodów.
Liga Narodów nie jesi już dziś

instytucją, na którą, jak przed kil-

koma jeszcze laty, byłyby 4w.ócone

oczy całego świata. Straciia swoje

znaczenie z pierwszych iat po wiei-

kiej wojnie. Stosunki polityczne w

świecie, nieuniknione rozdźwięki in-

teresów różnych państw zadaly jej

cios, z którego zapewne migdy się

już nie otrząśnie. Nie posiadała, nie

posiada i nigdy posiadać nie będzie
dostatecznej egzekutywy, aby urze-

czywistniać swe uchwały w razie

oporu zainteresowanych. Roia jej

przeto jest tandze ograniczona,

Mimo to zbliżające się walne

zgromadzenie |.igi zdołało nieco

więcej, mż w latach poprzednich,
obudzic zamteresowania, Tłómaczy

się to nietyle może porządkiem

dziennym obrad Ligi, ile tem, że

ubiegły rox był niezwykle bogaty

w wydarzenia polityczne. Siłą rze
czy przenosi się to na zgromadzenie

Ligi, w której bądź co bądź krzy”

żują się najróżnorodniejsze interesy

wielu państw.

Największą uwagę ściąga sprawa

przystąpienia  Scwietow do Ligi.

W. kołach ligowych sp:awa kandy-
datury Ros,i była w zasadzie prze:
sądzona. Rządy francuski, angielski

i włoski rozpoczęły w ub. tygodniu

sondowanie opinii innych państw co
do stanowiska ich wobec rządu mo:

skievzskiego. Interpelacje te doty-

czyły wprawdzie nietylko  wstą-
pienia Rosji w poczet członków Ligi,

ale również i ewentualnej roli So-

wietów w Radzie Ligi Narodów, co,

zdaje się, jest ściśle związane z dal-

szym udziałem Sowietów w pracach
genewskich. Główne zainteresowa-

nie obraca się więc teraz wokoło

sprawy przyjęcia Rosji do Rady Ligi.

WI związku z kandydaturą Rosji

należy jeszcze zanotować fakt, że

Szwajcarja rozpoczęła ostatnio in:

tensywną ikampanję przeciwko So-
wietom, starajac się jednocześnie

do obozu antyrosyjskiego przycią-
gnąć inne mniejsze państwa, jak Ho-

landję, Belgję i kilka krajów połu:

dniowo - ameryltańskich. Kampanja

ta odbiła się żywem echem w prasie

zagranicznej, choć nie należy mnie-

mać, by rovow?ła pomyślne skutki
Dwie trzecie głosów, jakie po”
trzebne są do przyjęcia w poczet
członików Ligi, sa już, zdaje się, za-

pewnione,

Trudniejszą nieco kwestją będzie

danie Sowietom stałego miejsca w
Radzie Ligi. Na to potrzeba jedno-
myślności. I tu decydującą może się

stać rola Polski. Należy przypo-
ninieć, że Polska mie ma stałego
miejsca w Radzie, tymczasem nikt

nie może kwestjenować jej walorów

politycznych na wschodzie Europy.

2 chwilą, gdyby Rosja otrzymała
w Radzie Ligi stałe miejsce, Polsce

zaś  pozosiawioro dotychczasowe

pół*tałe, bytoby to naszą klęską nie

do powetowania To jest oczywiste

i z tego przedewszystkiem wypływa

konieczność żądania „przez nasze
przedstawicielstwo miejsca stałego.

Z innych aktualnych spiaw, któ-
re z okazji Zgromadzenia zaprzątną

członków Ligi należy wymienić

wniosek polski w sprawie rozcią-

gnięcią oclisony nad mniejszościami

na wszystkie państwa. Jak wiado”

mo, wniosek ten opiera się na rozu-

mowaniu, że nie dą się juz dłużej

przeprowadzić rozdziału na państwa,

podlegające statutowi mniejszościo-

wemiu Ligi i na państwa, z tego ser”

witutu zwoinione. Poiska jest naj-

bardziej powołana do podjęcia w

tym względzie inicjatywy, gdyż jest

jedynem z wielkich państw, które na
swej skórze odczuwa skutki tej je-

dnostronności norm w zakresie opie-

ki nad mn'ejszościami. Sprawa ta
.ateresować będzie również i innych

członków Ligi, mianowicie takich,

którzy posiadajs u siebie mini 'szošci

etniczne i wyznaniowe.

Dwie powyżej przytoczone spra”

wy najbliżej będą dotyczyły Polski.

Są inne, które nie mogą ujść na-

szemu  zaiuteresowaniu. Do tych

należą między jnnemi: kvrestja roz-

brojenia, sprawa plebiscytu w Zagłę-

biu Saary. sprawa głośnego paktu

wschodniego tóra ubocznie może

wypłynąć w rozn:owach zgromadzo:
nych polityków i t. p.

Sesja Ligi Narodów, pomimo wi-

docznego upadki: znaczenia tej in-

stytucji, może więc przynieśćwiele

rozstrzygnięć, których waga dla po”

lityki międzynarodowej będzie de-

cydująca.  

DZIENNIK MILENSKI

dzKOR ASY.
„Ciury na stos“.

„Gazeta Warszžwska“ radzi pra-
sie sanacyjnej, by na wszelki wypa-
dek ostrożniej poczynała z „ciura-
mi“, gdyż ofiara z „ciurów'* może

nie wystarczyć. Żeby czasem przy
sposobności mie oberwała pana”

siawkowa elita.
Uwagi te czyni „Gazeta Warsz.”

z powodu cytowanego już przez nas
artykułu „Gazety Polskiej“ 0 wyro-
ku na p. Dobieckiego.

Przecież
„w aierę żyrardwską zaplątani są se-

natorowie z BBWR. Trudno chyba nazy-
wać „ciurami'” trzystuosobowej

elity, wybranej starannie przez kierownic-

two obozu rządowego przy układaniu list

kandydatów do ciał parlameniarnych. A

ieśliby nawet przyjąc — nieistniejącą w

„zeczywistości samodzielność poszcze-

gólnych grup w łoni: BBWR i płynącą stąd

cdpowiedzialność każdej z nich za swoich

nudzi, to pozwolimy sobie zauważyć, że

członkowie zarządu'„Żyrardowa” nie są tyl-

ko koserwatywnemi „ciurami“. Wszak sen.

Sobolewski był prezesem okręgowym

„Strzelca”, a sen. Targowski jest przewod-

n.czącym grupy senackiej BBWR, do której

należą nietylko konserwatyści, ale także

sluprocentowi piłsudczycy. Ponadto sen.

Targowski jest prezesem klubu przy daw-

nym Foksalu obecnie ulicy Bronisława

Pierackiego, który to klub ma nietylko

towarzyskie cele, lecz skupia samą „elitę"

człowków

sanacji”.

Sięgając w przeszłość, przypomi-
na „Gazeia Warszawska” sprawę
p. Miedzińskiego i inżyniera Ru-
szczewskiego.

Pierwszy był ininistrem i dziś jest

także gwiazdą pierwszej wielkości
na firmamencie sanacji „moralnej”.
A i drugi

„też nie był „ciurą”, ale prezesem za-

rządu Federacji Piacy, wyznaczonyrń przez

kierownictwo obozu sanacyjneg? do organi-

sowania dlań ruchu robotniczego.

Ma rację „Gazeta Polska', gdy  tłu-

maczy, że zawsze 1 wszędzie do rządzących

iśną rozimaici aferzyści, robiący na polityce

prywatne interesy. 10 jest prawda, — ale

niezupełna. Bo również doświadczenie po-

 

 

ucza, że przy ograniczonej kontroli publicz-

nej wykonywanej przez przedstawicielstwo

Judności i prasę, zachodzi potrzeba „czyst-
ki* nietylko wśród „ciurów”, ale także cza-

tami i wyżej. Rzucenie „na stos“ chočby i

wszystkich „ciurow“, — ktėrych, nawiasem

mówiąc, ktoś przyjmował i ktoś powinien

kył kontrolować, — nie wystarczy.”

Ostrożność nigdy nie zawadzi.
Jak pożytecznem jest zachowanie

umiaru i ostrozności, widzimy na

przykładzie „Kurjera Porannego”,

który z racji „zredukowania” b. pre-

zydenta miasta Warszawy, p. Sto-

mińskiego, ze stanowiska dyrektora

tramwajów mieiekich występuje z

talkim oto kawałem.
„Wiczoraj dopiero, zrywając niemoral-

ny kontrakt, prezydent Starzyński dokonał

niezbędnego aktu sprawiedliwości. —Lecz

to nie jest wszystko. Minister strarbu Cze-

chowicz przeżył gorzkie godziny na ławie

oskarżonych przed Trybunałem Stanu za to,

że wydał na cele produkcyjne, dla podnie-

sienia zamożności kraju i obywateli, za zgo-

dą rady ministrów, pieniądze z rezerw ka-

sowych. A p. Stonirski, który roztrwonił i

zmarnotrawił olbrzymie sumy 7 podatków

publicznych, czy ma być wolny od obo-

wiązku udowodnienia swej niewinności lub

poniesienia kary, jeśliby okazał się win-

nym?

Przedewszystkiem p. Czechowicz

uiczego nie „udowodnił” więc sta”

wiać go za przykład p. Słomińskie-

imu jest posunięciem nieco ryzy“

компет, $dyż ramiętamy jeszcze,

że Trybunałowi Stanu nie danem

tyła dokończyć sprawy.

Nie mamy zan:iaru bronić na tem

miejscu inż. Słomińskiego, który

ogromnie ułatwił sanacji „dokona”

mie dzieła”, które właśnie „dokonuje

cię“ na terenie samorządustoli-

cy, ale nie możemy powstrzymaćsię,

by nie przypomnieć wraz z „Gazetą

Warszawską”, że
„dyrektorem samodzielnego przedsię-

Jiorstwa tranrwajowego był przez dłu-

gie lata p. Kiia, nic żaden „ciura”, ale

mąż zaufania obozu sanacyjnego, kilkuletni

członek rządu.

 

Żydzi, którzy nie bojąsię...
(0 Kengres Wszachšwlatowego žydowstwa).

„Moment“ (Nr. 201)

z.a.t. z Genewy podaje treść polemi-

xi, która wywiązała się na t. zw. III

światowej konferencji żyd, w Gene-

wie (20—23 siecpnia) między dr. St.

MWeisem, przedst. žyd. ame:. Kongre-

wu (N. Y.) i dr. Waldmanem, wyrazi-

cielem poglądów ych żydów, którzy

są przeciwni powołaniu do życia

światowego kongresu żydowskiego,

jako przedstawicielstwa  mteresów

żydostwa w krajach rozproszenia.

Dr. Waldman, członek żydowsko-

amerykańskiego Komitetu, skupia”

jącego finansjerę żydowską w St.

jedn. A. P., na jednem z zebrań w

Ameryce wyrzekł, że konierencja

żydowska w Genewie nie ma prawa

zabierać głosu w imieniu całego ży”

costwa, choćby dlatego, że w niej

nie biorą udziału: żyd.-ameryk. Ko-

mitet, Związek gmin żydowskich w

Anglji (Board oi deputies) i Alliance

jsraelite Universalle (Paryż). Dr.

Stef. Weis (znany ze swoich wro-

gich wystąpień przeciw Polsce,

zwłaszcza w pierwszych latach

państwowości polskiej) powiedział:

wTo, co nas dzieli od wyżej wymienio-

mych grup, polega na tem, że ore są prze-

w depeszy. niknięte lękiem i nie mają wiary w siebie.

Natomiast my nie mamy lęku i mamy wie ę
' + в6
w siebie”.

 

Nie jest już wsikazane ukrywać

cię z faktem istnienia światowej po”

lityki żydowskiej:
„Wierzymy w  miezbędność otwartej

walki z naszymi wrogami i współpracy

wszystkich grup żydowskich i skupień na

całym świecie”.

Owe Komitety zamożnych żydów
„Stanowią drobną mniejszość, nato-

miast za nami stoi duża większość žydo-

stwa. Naszą odpowiedzią będzie wzmoże-

nie energji. Musimy iść swoją drogą i u-

rzeczywistnić światowy kongres”.

W) najbliższej przyszłości narody

aryjskie muszą się liczyć ze wzmoże”

niem żydowskich usiiowań, których

celem jest utrzymanie uprzywilejo-

wanego stanowiska żydów w świe”

cie, Czy to przyczyni się do popra”
wienia sytuacji żydostwa? Przypusz-
czać należy raczej, że organizacja
wszechświatowa żydostwa  spotę“
$uje jeszcze bardziej czujność zagro”
żomych narodów i przyśpieszy nie-
uniknione oczyszczenie życia z pier-
wiastków żydowskich, zarówno w
sferze gospodarczej jak i duchowej.

ZŻakusy żydowskie na izby rzemieślnicze.

Żydowski „Nasz Przegląd" dono"

si o posiulaiach organizacyj żydow-

gkich rzemieślniczych w stosunku

do izb rzemieślriczych. Jak się oka”

zuje, postulaty żydowskie przyjęły

„uż izby w 75 proc. Żydostwo wal-

„zy dalej. Podzieł mandatów, we”

dług „Naszego Przeglądu”, wypadł

w myśl życzeń żydów w wojewódz-

twach centralnych i na kresach.

Upornie wubec wymagań żydow-

skich ustosunikowały się lzby w

Krakowie, Włocławku, Kielcach i
we Lwowie.

I tak żydowscy rzemieślnicy (pi-

sze „Nasz Przogiąd“) otrzymali w

Włocławiku zamisst 9 mandatów 7,

w Kielcach zamiast 9 — 8, w Kra-

kowie zamiast 6 — 5, a we Lwowie

zamiast 6 - - 3. Także i w Warsza-

wie i w Białymstoku uszczuplono

zeprezentacje rzemieślników żydow-

skich o jeden mandat.
Pozateim żydzi mają preteńsje do

silniejszej reprezentacji przy konsty-

iuowaniu się władz rzemieślniczych.

W izbach cze nieślniczych w War-

szawie, Wilnie, Białymstoku, Lubli-

aie, Nowogródku, Tarnopolu, Stani

sławowie i ra Wołyniu rzemieślnicy

żydowscy chcą otrzymać po dwóch

szłonków zarządu, przyczem miejsce

wiceprezesa zastrzegają przedstawi-

cielowi rzemiosła żydowskiego, któ-
se też domaga sie po 1 członku rady
Związku Izb Rzemieślniczych, Na-
razie zatwierdzono tylko 8 członków

Rady Związku Izb i prawdopodobnie

żydzi otrzymają 10 miejsc na istnie-

jących 35.
Ale najważniejszą kwestją dla ży”

dów — według pisma żydowskie-

go — jest sprawa przedstawicieli
żydowskich w kcmisjach egzamina-
„yjnych i xwalifikacyjnych. Istnieją

bowiem zawody rzemieślnicze, w

których nie został uznany dotąd
przez komisje ani jeden rzemieślnik

zydowski. (Dotyczy to specjalnie
wędliniarzy, czapkarzy i zdunów).
O wprowadzenie żydów do tych ko”
zaisyj walczą obecnie organizacje ży”
dowskie.

Postulaty abezpieczeniowe
lib Rzemieślniczych.

Związek  lzb Rzemieślniczych
wniósł do ministerstwa opieki spo”
łecznej memorjał, dotyczący noweli-
zacji ustaw o ubezpieczeniach spo*
ł-cznych. Rzemieślnicy wysuwają w
iym memorjale szereg postulatów.
Domagają się, między innemi, usu-
nięcia z pod obowiązku ubezpiecze-
ią krewnych i powinowatych, jak
również terminstorów, odbywają”
cych naukę zawodową w: rzemiośle,
dalej tworzenia specjalnych norm
ubezpieczenia pracowników  rze-

  

mieślniczych z uwzględnieniem ich
warunków pracy, oraz możliwości
płatniczych samoistnych płatników,
wreszcie wprowadzenia przepisów,
że wykonywaniem ubezpieczeń spo-
iecznych mogą zająć się pod
kontrolą państwa upoważnione do
tego instytucje prywatne,

diaAAAAO

Rozpowszechniajcie bony jałmużnicze „Caritasu“

| "W, dobie rozpoczętych obecnie za-
|gęć szkolnych, gdy we wdzięcznej
pamięci raz po raz stoją ci i owi za”

służeni pedagożowie oraz działacze
oświatowi, godzi się również wska-
«ać ma poświęcone ich czci monu-

menty namogilne.
Na po-Bercardyūskim Campo

Santo w ostatnich miesiącach wznie-
siony został staraniem p. Janiny
Burhardtowej bardzo skromny, ale
gustowny nagrobek z betonu i mar-
muru śp. Zofji Bouffałowej, zmarłej
w 1918 r. działaczki, patrjotki (jak
„słusznie na płycie pomnika wyryto)
— 80-letniej niezmordowanej szerzy”
cielki oświaty nielegalnej
sów carskich). Znicze po rogach na-

nej entuzjastki.
Nauczycielki i przyjaciele śp. An-

roniny  Bernatowiczówny, wnieśli
sównież na cmentarzu po-Bernardyń
skim okazalszy grobowiec jej czci
poświęcony.
Obecnie wznoszone są fundamen-

ty pod piękny naśrobek dla zasłużo-
nej nauczycielki śp. Marji Protase-
wiczówny. Pamiątkę tę z granitu
polerowanego pomyślano według
wzoru pomnika śp. ks. kanonika Le-
wickiego, ustawionego w r. zeszłym
na cmentarzu ś.ś. Piotra i Pawła.

Na przepięknej Rosie zajmują 0-
becnie uwagę społeczeństwa grób
Syrokomli i katakumby z pogrzeba-
mymi w nich zwłokami profesorów
wszechnicy wileńskiej. Coiumbaria
rozpadają się literalnie w gruzy, a
za lat najdalej kilkanaście mogą być
albo zniesione «ibo przebudowane
gruntownie.
Z powodu 200-ej rocznicy urodzin

iks. Misjonarza Tomasza Hussarzew-
skiego podałem w „Dzien. Wil."

z tą

Już zdążyliśmy się do tego przy”
«wyczaić, że finansowanie budowy,

szy naprawy drogi przez „Fundusz
Pracy“ skraca parokrotnie okres bu-
dowy tej drogi.

Zielono - żóita tablica, głosząca,
ze daną drogę finansuje „Fundusz
Fracy”, stała się do pewnego stopnia

komitego pośpiechu w postępach
pracy,

Tak jest naogół wszędzie na te-
ienie wszystkich niemal powiatów
Wliileńszczyzny : to zarówno bliżej i
dalej od Wilna a więc i pod Micha-
liszkami jak i pod Radoszkowicami,
to jest przy bolszewickiej granicy,

Tem jednak system pracy widać
nie obowiązuje na terenie Wilna,
gdzie obserwujemy zjawisko niemal
cał..iem odwrotne. A

Przed dwoma miesiącami zapro-
'ektowano przebudowę szosy od koń
ca ul. Kalwaryjskiej do Rzeszy czy
r:aawet do Pikieiiszek z tem, że ma

| być ona wyłożona kostką z iupane-
śo kamienia polnego.

pano — i od początku sierpnia za-
miknięto kawałek drogi około 200 —
300 m. wzdłuż nowozałożonego 0-
grodu działkowego dia bezrobot-
mych, nakazując furmankom i auto-
cusom objazd od rogatki kalwaryj-
sikiej, dalej ulicą Werkowską, dalej
spory, przeszio pół klm., kawał pol-
ną drogą, bardze wyboistą i pia-
szczysitą,

Jakkolwiek szosa tą Wilno —
Rzesza — Pikieliszki była i jest 2а

| pewne lepsza od wielu innych — ze
' względów oczywiście zrozumiałych
‚ — to jednak początkowo przejezdni
zodzili się nawet z tym bardzo ucią-

* śliwym, furmanka czy autobusem lub
dorożką, objazdem odciętej drogi.

Skoro jednak okazało się, że sy-

stem robót, wbiew firmowaniu Fun-

duszu Pracy powolniej posuwa się,
riż żółwim krokiem, gdyż w ciągu
ubiegłych prawie 6-ciu tygodni nie
wylkonano nawet połowy zamiknięte-
go odcinka — skoro przekonano się,
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STANISŁAW CYWIŃSKI.

Ostatni szósty tom swego dzieła
Od białego caratu do czerwonego,
który się ukazał niedawno pt. Rządy
Aleksandra Il (str. 524), w części
znacznej, (od str 244 do 504) po-
święcił Kucharzewski sprawie žy-

dowskiej.
Ujmuje on ią w całej rozciągło”

ści, od momentu rozproszenia Ży-
dów w diasporze : od powstania tal-
miudu, aż po dzień dzisiejszy, kiedy
to żydostwo, świadomie i nieświado-
mie „jako główne schromenie dla

pudaizmu wybrana jest, jak przed
kullkoma wiekami, Polska” (słowa
ze str. 504, zamykające książke).

Ośrodkiem koncentrującym  ro-
zumowań Kucharzewskiego są po-
sromy żydowskie, dokonane na ро-
łudniu Rosji na samym początku pa-
„owania Aleksandra III w r. 1881.
Autor przywiązuje do nich olbrzy”
mią wagę i wprost zaczyna od nich
rową epokę w dziejach Żydów. 

(za cza- i

grobka emblematyzują serce zapal-

synonimem  przedewszystkiem zna-|

Zaprojektowano, kamienia nału-,

Tym, co się oświacie zasłużyli.
przed paru laty trochę szczegółów
z jego życia; toż on był profesorem
Joachima Lelewela, iako wykładają-
cy historję powszechną na Wszech-
nicy Wileńskiej. Zmarł w 1807 roku.
I na tablicę, jeśo pamięci poświęco-
rą, wypadającą wciąż z oprawy

murów, wskazywałem w prasie nie-
iaz. Przezacny konserwator (od lat
już kilku) nagrobków, p. Wacław
Wejtko, skłonił zarząd zakładu na-
ukowego imienia Wróblewskich do
odrestaurowania tablicy ku czci
Hussarzewskieśo ufundowanej, a za
mało już czytelnej,

Tenże zarząd zakładu im. Wró-
blewskich przystąpił do sporządze-
„dia nowej, skromnej tablicy marmu-
rowej dla śp. profesora U. S. B. Ho-
-odyskiego, zmarłego w r. 1919.
W: jednem z columbarjów zmursza-
iych była wprawiona tabliczka bla-
szana z imieniem młodo zmarłego
uczonego, lecz i napis zniszczał i

„sam objekt nie mógł już trzymać się
w oprawie starego muru.

WI najbliższych tygodniach bę-
dzie odsłonięty poważny i doskona-
le pomyślany naśrobek, poświęcony
yramięci rektora USB, zasłużonego
profesora matematyki «sp. Wiktora
Staniewicza. Starie on nieopodal
«apliczki bohaterów, a w tym sa-
itym rzędzie przy murze obwodo-
wym cmentarza Rosy, gdzie znajdu-
je się b. ładny pomnik profesora

psychjatrji dr. med. Rafałą Radziwił-
fowicza.

Szkoda serdeczna, że grób  nie-
odżałowanego dziekana wydziału
Humanistycznego śp. Ludwika Ja-
wowskiego, nie może się dotychczas
doczekać uczczenia powinnej jego
czci monumentu.

L—sław. 
Czy nie należałoby pośpieszyć się

drogą?
A może to zbędne inwestycje?

że do roboty przebudowy tego pra-
wie 20-to kilometrowego odcinka
zsamgażowano kilku a w najlepszym
wypadku kilkunastu robotników —

, natenczas pojąć musimy, że wcale
riemiła niespodzianka nas czeka.

Przebudowa tej drogi, piowadzo-
za w tem samem tempie trwać bę-
Czie do Jerozolimiki półtora roku,
dalej do Rzeszy —półtora i wreszcie
do Pikieliszek dalszych 2 lata.

„Cała tragedja polega nie w dłu-
gim okresie robót, ale w tem, że szo-
sa ta już począwszy od następnego
odcinka, który może być zamknięty
dla ruchu, nie posiada dogodnych
dróg objazdowych — przez co za-
sówno Jerozol:imka jak i Rzesza a
nawet Podb'zezie mogą być pozba-
wione dogodnej komunikacji autobu-
sami z Wilnem.

;, W świetle powyższego — a poza-
| tem z uwagi na to, że szosa Wiilno—
Rzesza — Pikieliszki — Podbrzezie
jest mimo wszystko w stanie nie-
złym — czy nie rależałoby zrewido-
wać planów przebudowy tej szosy?
i to albo w kierunku rzucenia do

, roboty: nie kilku czy kilkunastu, ale
kilkudziesięciu czy nawet kilkuset
udzi, tak by wykonywana robota w
oczach rosła, albo w kierunku zanie-
chania tej roboty całkiem.

Szosa ta jest jedną z głównych
arterji dojazdowych Wilna — z tego

|ież względu niezwykle jest ona
ruchliwa,

| Należy więc vważnie zastanowić
‚ się nad obecnym anornmalnym  sta-
nem na tej drodze - szosie. L.

006©9006006000
Litrzekie się_sdmolstóW.
NEAPOL Pat. Dziś rano zderzyły

się nad młastem dwa samoloty tu-
rystyczne. Jeden z pilotów urato-
wał się, skacząc ze spadochronem
a aparat jego spadł na wieżę ko-
ścielną. Drugi pilot nie zdołał wy-
skoczyć i runął wraz z aparatem
na dach pałacu. Lotnik wskutek od-
niesionych ran zmarł wkrótce po
wypadku.

{

0 sprawie żydowskiej © Rosji i wogóle.
Wiedle Kucharzewskiego one to

zapoczątkowały nietylko  sjonizm,
ale wogóle nowožyiny nacjonalizm
żydowski, toteż autor śmiało
strzega analogję pomiędzy temi po”
gromami z r. 1881 — a zburzeniem
Jerozolimy w r. 70. „I za pierwszym
i za drugim razem naród żydowski
ocknął się wobec grozy zagłady i
ratował się od niej przez pogłębie-
nie i obwarowanie swej narodowo”

' ści, przez spotęgowanie energii na-
rodowej, nadziei narodowych, przez
wzmożenie sweóc wyodsębnienia i
swej wyłączności” (str, 248).

| Aby uzasadni: tę swoją tezę,
, Kucharzewski daje dość obszerny
, TYS «dziejów żydowskich w ramach
„ery chrześcijańskiej, zwracając
, szczególną uwagę na „prototyp auto”
nomji narodowej, którą Żydzi o-

(ciągnęli w pełni, na większą niż w
Eabilonji skalę, tylko w  Rzplitej
Folskiej przedrozbiorowej”. (str.250).
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Tiška (ej nait.
WARSZAWA Pat. Na podstawie

porozumienia między ministerstwem
przemysłu i handlu a większemi ra-
finerjami naftowemi zostanie z dniem
10 b. m. obniżona w całem pań-
stwie cena składowa nafty o 207,
dla przewozów rafineiyjnych,

Lniika taryty kolejowej
na prze wóz tektury.

Przemysł tekiurowy Wileńszczyz-
my, pokrywe,jący okoto 60 proc. ca-
iego krajowego zapotrzeowania,pra-

zował dotychczas wyłącznie ną ry”
nek wewnętrzny  Ekspansji tektury
polskiej na rynki zagraniczne w
znacznym stopniu stały na przeszko-
dzie wysokie koszty przewozu, spo”
wodowane wielką odlegicścią na-

szych terenów od Gdyni i Gdańska.
Wobec zawiązania na początku

roku bież. syndykatu teklurowni,
a co za tem idzie uporządkowania

produkcji i sprzedaży w tej branży,
iem większej wagi nabrała sprawa
rozszerzenią dotychczasowego ryn-
ku zbyłtu. W związku z iem Wil
lzba Frzem.-Hendl. czyniia już od
dłuższego czasu starania, mające na
celu uzyskanie ulg na przewóz tek-
tury przeznaczonej do eksportu,
Ostatnio starania te odniosły suk-
«ces. Ministerstwo komunikacji wpro-
wadziło uigową taryfę na przewóz
tego artykułu, obniżając stawkę
„przewozową do stacyj portowych w
Gdyni i Gaańsku przeciętnie o 50
groc. w stosunku do taryly normal-
wiej i o okoio 30 proc. w stosunku do
taryfy ulgowej dlą przewozów we-
wnątrz kraju. :

Jesienny rozkład
lvtów.

Z dniem 1 września wszedł w życie na

polskich linjach lotniczych jesienny rozkład

iotów, według którego samoloty kursują:

Codziennie (także w niedziele) na

linjach:.

Warszawa — Poznań — Berlin

Warszawa — Gdynia — Gdańsk

Warszawa — Katowice

Warszawa — Kraków

Warszawa — Lwów.
3 razy w tygodniu na linjach:

Kraków — Brno — Wiedeń
Lwów — Czerniowce — Bukareszt

Bukareszt — Soija — Saloniki

Warszawa — Wilno — Ryga — Tallin.

Ceny biletów samolotowyct nie uległy

smianie i odpowiadają mniejwięcej cenom

biletów kolejowych Il kl. poc. pošp, przy”

czem w wielu wypadkach są nawet od nich

niższe. :

Rozkład jesienny polskich linji lotni-

czych opracowany został w ścisiem porozu-

mieniu z zagranicznemi przedsiękiorstwami

komunikacji lotniczej, dzięki czemu samolo-

ty polskie mają bezpośrednie połączenie

lotnicze z większemi miastami Europy.

Reorganizacja
służby śledczej.

Według pogłosek, w związku ze
zmianami na wyższych stanowiskach
w policji śledczej projektowana jest
reorganizacja służby śledczej w Pof';
sce. Reorganizacja oparta mą być na
wzorach zagranicznych. Odpowiedni
projekt rozważany już jest w Ko-
mendzie Głównzj Policji,

OD BILETU WIZYTO-

WEGO DO POWAŻNYCH

DZIEŁ KSIĄŻKOWYCH

WYKONUJE SPIESZNIE

I GUSTOWNIE PO CENĄCH

KOGNKUREŃCYŻNYCH

UKARNIA
„ ZWIERZYŃSKIEGO
ZH wiLi?, UL. MOSTOWA 1
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Ksiąžka zwiaszczą w tej części
przynosi mnóstwo ciekawych szcze”
gółów, jak np. urywki korespon-
dencji pomiędzy Zygmuntem' Augu-

stem a Iwanem Groźnym, który tak
np. o Żydach pisze:

„I tiebie, bratu naszemu, sły”

szaw takije ich ziyje dieła, mnogo o
nich pisał i nie prigoże”. l aby za*

pobiec, by Zygmunt nie ujmował się
na przyszłość za Żydami przed Iwa-

nem, ten tak list swój kończy: „i ty-

by, brat nasz, wpieriod o żydiech k

mam nie pital“. (str. 262).
I później za Piotra, stosunek o-

ficjalny Rosji do Żydów nie był lep-
szy; tak np. ten monarcha, na stara-

nią żydowskie o prawo zamieszki-

wania w Rosji miał odrzec, że „je-
go poddani są tak biegli w handlu i

szalbierstwie, iż biedni Żydzi ponie-

śliby tylko straty, przenosząc się do
Rosji.' (str. 265).

Śród innych partyj książki Kur
charzewskiego niezmiernie ciekawe

są stronice, poświęcone, stopniowego powstania nowoczesne”

go nacjonalizm: śród Żydów
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KRONIKA.
Walka o prezydenturę w Wilnie.;
Korespondent „Gazety Polskiej'

zWiina komunikuje swemu pismu:
„W, związku ze zbliżającym się

terminem wyborów do zarządu m,
(Wilna, zainteresowanie przysziym
składem zarządu miasta, a zwiaszcza

olbrzymie.

„owaniu w Wilnie osobą przyszłego
jqrezydenta miasta nie jest šcisia,

(Wiadomo, że będzie nim ktoś z sa--

macji, a kto, to guż jest wszystko

" jedno.
' Natomiast dowiadujemy się z po-,

usobą przysziego prezydenta, jest! )
Wśród szerokich ster |

wyższej iniormacji rzeczy istotnie|
«owej, a mianowicie, że kandydatu-!

i

{
1!

DZIENNIK MILENSKI

| Obraz M. B. Świętomichalskiej.
W) sobotę w dzień Narodzenia

koronacji obrazu M. B. Świętomi-
chalskiej.

Według tradycji obraz Najświę-
tszej Marji Panny Świętomichalskiej
w Wilnie znaleziono w pewnym le-
sie wśró druin jakiegoś koscioła w
1. 1518. Badania najnowsze stwier”
dziły, że obraz wyłkonany jest we-
dług techniki z początku wieku XVI.
Po znalezieniu obraz zosiał umie-

sniejscowego społeczeństwa wymie-| 1a p. Maleszewskiego już nie jest! ; į
uiane są najrozmaitsze, a nieraz ian-i zktualna. 4 tego a również ze|jUAaaaisa ai
iastyczne nazwiska kandydatów.

vedno z miejscowych pism wymie-

sia m, in. trzy kandydatury, a miano-
wicie dotychczasowego prezydenta

„miasta dr. Maleszewskiego, pos, dr.
iirokowskiego i pos. Birkenmajera.
Jak się dowiadujemy, żadna z wy”

mienionych kandydatur nie jest ak-
'ualna, Według naszych iniormacji,
kandydat na prezydenta m. Wilna
mie został dotychczas ustalony, Naj-
prawdopodobniej prezydentem  z0-
stanie osoba z poza Rady miejskiej”.

, Od siebie mus.my nadmienić, że
imiormacja o „o:brzymiem  zainiere-

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno z p:ze-

lotnemi deszczamii. Rankiem nagli-
eto, w ciągu dnia niewielkie prze-
„aśnienia. Temperatura bez więk-
szych zmian. Słabe, chwiiami umiar-
kowane wiatry północno-zachodnie
w zachodniej poiowie Polski, a Z
wierunsów wschodnich w pozosta”
tych częściach kraju.

GYZURY АРТЕК;
Dziś dysurują uastępujące

apteki;
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

«w  mucy

Nr. 2 ;telei 16-33, Frumkina — ul Nie-
miecka Nr. 23 |(te.ef, 3-29) i Kostowskie-
go — u. Katwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka + (tel. 11-99), oraz wszyst-

kie na „rzedmieśc ach, prócz Śniiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— W. kościele św. Michała. W

sobotę Narodzenie N. M. P. w ko-
sciele sw. Michała w Wiilnie dorocz-

na uroczystość rocznicy koronacji

obrazu Matki Boskiej Świętomichal-
skiej w r. 1750.

Porządex nabożeństwa: Dzis o
godz. 18-ej — Nieszpory; w sobotę:

o godz, 7 — Prymarja, o godz. 9 —
MWotywa, o godz. 10 m, 30 — Suma

z kazaniem, o godz. 18 — Nieszpory
z kazaniem.

Od 30 sierpnia codziennie o godz.
18 m. 30 odprawia się nowenna, a od
8 do 15 wr:ešnia — oktawa Z uro-
szystą Miszą św. o godz. 7 1 nabo-
zeństwem wieczurnem o godz. 18

m. 30. POETY"

Z MIASTA.

— Wycieczka sokola z Poznań-
skiego. Dnia 6 b.m. w godzinach po”

południowych przybyła do naszego

miasta wycieczka sokołów z Pozna”

nia i innych miast Wielkopolski. Na

dworcu gości poznańskich spotkała
delegacja miejszowego sokoła i cho”

zągwi harcerskiej na czele z przed-

stawicielami wtaaz tych organizacyj.
— Kupcy łotewscy w Wilnie, W

ćniu wczorajszym w Wilnie bawili

>rzedstawiciele łotewskiego prze”

zuysłu i handlu. Goście totewscy
zwiedzili Targi Futrzarskie, Po je”

dnodniowym pobycie w Wilnie Ło-
tysze odjechali do Rygi.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Do kas miejskich w ciągu ub.

miesiąca wpłynęło około 65 procent

r.ależnych podatkow oraz należności

за różne Świadczenia miejskie, Po-

dobnież słabe wpływy zanotowano
w kasach suarbowych za podatki.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Pow:ėt z urlopu naczelnika

wydziału bezpieczeństwa. Z dniem
1 września, po skończonym urlopie

wypoczynkowym, obejmuje urzędo-
wanie naczelnik wydziału bezpie-
-zeństwa w urzędzie wojewódzkim,
injr. Wincenty Żniigrodzki,
— Lustracja inspektoratu pracy.

Przybył do Wilna główny inspektor

pracy dr. Klott, który odbył w dniu

wczorajszym dłuższą naradę z in-

„pektorem pracy w Wilnie,

wzmianki o pp Brokowskim i Bir-|
wenmajerze wynika, że stanowisko
przyszieżo prezydenta rozegrywają

się jakies walki wewnętrzne miejsco
wej sanacji, Słyszeliśmy coś niecoś o
tem, teraz mamy wyraźne ujawnie-'
mie zakulisowych targó wi zabiegów.

Jeśli dodać do tego, że także.

trzy stanowiska wice-prezydentów
już oddawna budzą ambicje i apety-
ty, to łatwo sobie wyobrazić, jaki to
trudny orzech do zgryzienia ten po”
Gziai zdobyczy. A im bliżej terminu
„ikonstytuowania się nowej Rady
miejskiej, tem będzie trudniejszy,

SPRAWY KOLEJOWE.|
— Zakaz iovograiowania objek-

'ów kolejowych. Wileńska dyrekcja!
kolejowa  wydaia rozporządzenie,|
vstrzegające przed dokonywaniem|
zdjęć iotograticzaych na stacjach,i
dworcach i obiektach kolejowych.!
fotografowanie uworców, wiaduk-,
iów, budynków stacyjnych, mostóẁ

' Ł p. bez uprzednio uzyskanego
„ezwolenia dyrekcji, traktowane bę-;
dzie jako przestępstwo, noszące zna”

miona szpiegosiwa. Wyjątek stano”

wi fotografowanie na peionie osób
w pociągu odjeżdżającym. |

HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Wybery do Izby Przemysłowo”|

Handlowej w Wilnie, Dnia 5 b. m.:

cdbylo się posieazenie glownej ko-

smisji wyborczej do izby Przemysio-

worHandlowej w Wilnie pod prze”

wodnictwem koriisarza wyborczego

„nż, Wł. Hiajdukiewicza, naczelnika

wydziaiu przemysłowego urzędu

wojewódzkiego w Wilnie, na którem

ustalono, że siedziba Gł. Kom. Wyb.

znajdować się Łędzie w lokalu Izby

3, H. w (Wanie, tel. 116. Następnie

podzielono okręg lzby na 45 obwo”,

dów wyborczych, pokrywających się|

z terenami dzizialności urzędów!

skarbowych. Osobowy skład komi-|

syj będzie ustaiony po otrżymaniu

anaterjaiów od zrzeszeń gospodar”

:zych, Pozałem komisarz wyborczy,

jako przewodniczący komisji, powo”

łał na swego zastępcę p. inz. WŁ.

Barańskiego, dyrektora Izby, zaś na

kierownika biura wyborczego i se-

kretarza komisji — p. Eljasza Jut-

«iewicza.
— Czy będzie ogłoszony nowy

cennik na cukier? Według iniorma"

ryj nam nadesłanych, usialony zo”

„tał nowy cenmik na cukier w wilen-

skim handlu detalicznym. Czekamy

jednak ogłoszenia oficjalnego przez

starostwo grodzkie.

— Sklepy nie będą otwarte z

okazji świąt żydowskich. Wbrewdo-

uiesieniom prasy żydowskiej w Wil-

nie, iż na podstawie zarządzenia mi

nisterstwa Spraw wewnętrznych

urząd wojewódzki w Wilnieudzielił

zezwolenia na otwarcie skiepów w

niedziele, w dn 5, 23 i 30 b. m,od

odz. 6 do 10 rano, dowiadu,emysię

ze źródeł imiarodajnych, iż takiego

zezwolenia władze wojewódzkie nie

udzieliły i że sklepy w wigilję ży”

cowskiego nowego roku i kuczek

ctwarte nie będą

SPRAWY. RZEMIEŚLNICZE.

— Związek Cechów. Na ostat”

niem zebraniu: zarządu wybrano: na

prezesa — Piotra Hermanowicza, na

wiceprezesa Michała Oszurkę, na se”

kretarza W. Jankowskiego, na skar-

bnika WŁ Piotrowskiego i na człon

ba zarządu J. Uziałłę. Zastępcami

są pp.: O. Matkiewicz, L. Siemaszko  , B, Tarasewicz.

AEOTIK NIKi

przy rėwnoczesnem przeszczepianiu

przez nich na ciele narodów euro:

qejskich socjalixmu), następnie dzie-

je Rotszyldów * 'unych możnych ro-

dów żydowskich, wreszcie walka

Żydów o zupełne równouprawnienie

w krajach golusu (wygnania).

Z publikacy;, omówionych przez

Kucharzewskiego na szczególną u-

wagę zasługuje rozprawa znanego

vlozofa polskiego, Józefa Gołu-

chowskiego, profesora uniwer-

sytetu w Wilnie, który ją wydał w

Lipsku, w r. 1854, pod pseudonimem

Klemensa Przezora pt. Kwestja re-

formy Żydów.
Dwa są źródła tej pracy.

Popierwsze rządzi Przezorem

mądra, iście przezorna, troska pa“

trjotyczna, podrugie — szczytny hur

manitaryzm, które to cechy nietyl-

ko nie wykluczają się wzajemnie,

ale właśnie że najskuteczniej się po”

siłkują.
Stwierdza więc Przezor, że byt

Żydów od 2 tysięcy lat jest źródłem

nieustannym nieszczęść tak dla sa-

mych Żydów, jakoteż dlawszystkich

varodów, z któremi się oni stykają.

„Byt ich anormalny jest zgubny dla,

ludzkości. Anormelność ta jest wyni:|

kiem raczej jakiegoś fatalizmu, nie

waś własnej ich woli. Żydzi byli,

„wielkim narodem. dopóki mieli о)

czyznę. Chleb <tuiaczy wyziębił ich

serca, zobojętuii na szlachetne ue,

czucia. Czas podać dłoń bratnią Žy-,

dom i przetworzyć ich w naród po”,

żyteczny, Europa zachodniaoddaw-,

1a pracuje nad reformą Żydów, lecz

reformą to wyna-adawiająca, awięc

ż matury swej niesprawiedliwa. W

Polsce byłaby ona niewykonalna...

„Polska ma nešliczniejszą ludność

żydowską i ludność ta zachowała

swą odrębność. „Żydzi: polscy”, pi”.

sze Przezor, „całkiem odmienni od

swej zachodniej współbraci, stano”|

wią rasę cudzoziemczą, zamknioną

wszelkiemu postepowi, zastarzałą w,

przesądach, niby odłom z ubiegłych

wieków, rzucony na dziwowisko,

dzisiejszej „generacji. Na stan naro:į

du polskiego wywarli wpływ szkod-,

liwy, W miarę wzmagania się licz-;

| by Żydów w Polsce niknęła zamoż-
 

tem na usilnie rzcśby jednego z oj-
ców, który doznał szczególniejszych

łask przed tym cbrazem, przeniesio-
no go do kościoła; tami pozostawał
przez 17 lat i był w wielkiej czci u

wiernych na skutek licznych łask

grzez nich doznawanych.

      
Obraz. Najświętszej Marji Panny—

wYtlne 000 Bernardynek zakon Św Ionciszką
= koronowanej Śr wrzelnia [730

— Смоут
sioое

W roku 1596 Lew Sapieha, kan-

clerz i wielki hetman W. Księstwa

Litewskiego ocnz wojewoda wileń-

ski, po zbudow'niu kościoła św. Mir

chała z klasztorem dla PP, Bernar-

dynek otrzymał obraz od OO. Ber-

nardynów i przeniósł $0 uroczyście

ла własnych barkach do nowej świą-

tyni, W! tym czasie przemalowano
znajdujące się na obrazie postacie

świętych apostołów Piotra i Pawła

ra św. Franciszka z Asyżu i św. Ber-

:ardyna Seneńskiego. W 1655 roku

podczas najazdu Moskali (Chowań-

| skiego i Zołotareńki) kościół i kla-

sztor PP. Bernardynek zostały obra”

rowane i zburzone. (Kozacy wów*

czas wymordowali ludność chronią”

cą się w kościele oraz kilka pozosta-

żych zakonnic na czele z matką Do-

:otą Siedleszczynską, której zwłoki

przeraźliwie zmasakrowane prze”

T LLS—@ЛЫОИ СОСОНА НАОПЛМОНОЕТЕЛНЬВ(а

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.' członków L.OP.P. W. związku ż

— Nowe statuty i reorganizacja

w KSM. W związku z wydanemi dla

dawnych  Stowerzyszeń Młodzie

zy Polskiej statutami trwająobecnie

prace nad przeprowadzaniemdrob-

Lych reorganizacyj w mysl właśnie

tych statutów.
Charakter stywarzyszeń, Oczy”

wiście, zostaje ten sam, podobnie

zresztą jak i wytyczne pracy, zmia”

uy natomiast będą dotyczyły prze”|

ważnie okręgów. Dotychczasowe

okręgi będą zmniejszone w tym kie-

(umku, żeby ich tereny pokrywały

s.ę z dekanatami

Zmiana ta jest tłumaczona u-

sprawnieniem działalności poszcze”

gólnych okręgów i ich ujednolice-

siem pod względem organizacyjnym,

bo dotychczas okręgi były nie-

sówne i jedne były mniejsze od de-

kanatów a znowuż drugie od nich

większe.

— Obwód miejski L.O.P.P. Dnia

3 bm. odbyło się posiedzenie Zarzą”

cu obwodu miejskiego L.O.P.P. Na

zebraniu tem powzięto szereg u”

chwał, dotyczących spraw organiza”

cyjnych obpwod:. Podajemy jedną z

uchwał,gdyz doiyczy ona wszystkich

ność miast, upadź przemysł, a lud

śrzązł w biedę corazbardziej".

Tu podaje Gołuchowski pięć spo”

sobów rozwiązania kwestji żydow*

skiej. Pierwsze trzy asymilacyjne,

(system przymusu religijnego, sy“

stem chrystjanizacji pokojowej i sy:

stem asymilacji laickiej przez ©°

światę odrzuca odrazu. Nieco dłur

zej zatrzymuje się nad czwartym,

który polega na przypuszczeniu Žy-

dów, jako narodu, do praw obywa”

telskich, Wtedy ,zawładnęliby łac-

no Żydzi sterem administracji, zmo-

ropolizowaliby w swem ręku wszyst

kie urzędy. Zasobni w kapitały, do-

gadzaliby skrzętnie marnotrawstwu

i zbytkom drugich, otworzyliby <kre-

yt, a stręczeniem się z wierzytelno-

cią torowliby sobie drogę do rugo-$

wania szlachty z majątków i do wej"

ścia w posiadanie ziemskiej własno”

ści. Tak ludność chrześcijańska uj-

1załaby się wnet strącona do roli

podrzędnej, służebniczej, a Żydzi

staliby się istotnymi kraju panami...|

Nastąpiłoby krwawe rozwiązanie

dramatu... Masy czując niemożność

dA v dz | * chowują się w podziemiach kościoła|
| N. M. P. w kościele Św. Michała ob- inaprzeciw ambony) z widocznemi

| chodzona jest doroczna uroczystość|po dziś dzień śladami męczeństwa),

| obraz zaś cudownie ocalał przykryty
belkami i rumowiskiem, z pod które-

go w r. 1662 wydostał go hetman Pa

weł Sapieha, umieszczając z powro”
'em we wspaniale  odbudowanej
świątyni, Córka jego Teodora obda-

rowała ob1az cennemi klejnotami ro-
czinnemi, które po dziś dzień prze-
chowują się w kościele.

Obraz Najświętszej Marji Panny
w kościele św. Michała zasłynął cu-

dami, które z polecenia biskupa wi-

ieńskiego Aleksendra Sapiehy zo-

stały kanonicznie stwierdzone przez

specjalnie powołaną komusję; wobec

tego obraz ogłoszono za cudowny, a

Jan Fryderyk Sapieha, kasztelan

irocki w r. 1733 wyjednał u papieża

' Klemensa Xll przywilej na ukorono-
| wanie obrazu, Wskutek zamieszek
| za czasów Augusta II koronacja na-

| stąpiła dopiero 8 września 1750 r.
za nowym przywilejem papieża Be-

nedykta XIV; akt koronacji odbył
się miezwykle wspaniałą uroczy”

stością, w której wzięły udział

wszystkie stany na czele z rządem i

wojskiem: korony złote przysłane z

Rzymu, upiększone klejnotami ro-

Gzinnemi Sapiehėw  przyniesiono u-

lżące krew w żyłach odkrycie doko-

„ Wczoraj w godzinach rannych
niezwykłą sansację wywołało mro-

nane przez jednego z konduktorów
autobusowej komunikacji  zamiej-
skiej.

Jednym z autobusów dalekobie-
|żnych przybyła z Oszmiany do Wil-
na młoda niewiasta. Na placu Orze-
szkowej zwróciła się ona do kondu-
ktora, prosząc © zaopiekowanie się
walizką, którą miała odebrać za kil-

W dniu 6 b. m. podczas robót
ziemnych na Lipówce wydarzył się
nieszczęśliwy wypadek, podczas
którego został niemal

 

Poliponie gm. rudomińska). Zwały

ie, iż nie można było go odrazu

RÓŻNE.
— Żebractwo, Według danych

w ciągu pierwszego póirocza r. b.
z miastą usunieto przeszło 100 że-
Lrakėw. Miumo to ulice miasta roją
się od rzesz żebraczych. Sklepy spo”
żywcze, biuia, restauracje, kawiar-
nie i L. d. są nachodzone przez że- roczyście z koscioła św. Nikodema

przez 8 specjalnie zbudowanych

bram i przy aźwięku wszystkich

dzwonów w kościołach całego mia-

sta i huku armat, biskup wileński

Łienkowicz zawiesił je na obrazie. |
W roku 1888 po usunięciu przez

rząd rosyjski PP. Bernardynek z.

«lasztoru i po zamknięciu kościoła|
św. Michała obraz przeniesiono do
kościoła po-Bernardyńskiego, gdzie
pozostawał do r. 1912; w tym bo-
wiem roku po olwarciu i odrowie-

xiu kościoła św. Michala obraz po-
wrėcil na dawne miejsce i stynie na-

čal łaskami. O cudach i łaskach

Najświętszej Marj: Panny Świętomi-

chalskiej została wydana osobna

książka: Skarbnica niebieska z daw-

ua y temi czasy iaśniey otwarta przy

sbrazie Bogarodzice Maryey Panny

w Kościele Michała Świętego w Wil-

nie Panien Zakornych Zakonu Fran-

„iszka świętego Fundacyi Sapieżyń-

gkiey codziennemi, jawnemi auten-

tycznemi, Cudami ubogacona ku po”

„iesze duszney wiernych Chrystuso-

wych na świat wydana. W. Wilnie w

Drukarni  Oycėw lezuitów Roku

Pańskiego 1671 (19 cudów). Oprócz

tego opis cudów znajdujemy w innej

książce: Nabożeństwo do Najświę-

tszej Marji Matki Boskiej cudami i

łaskami Bożemi słynnej w ołtarzu

„ościoła Ś-go Michała Panien Ber-

serdynek w Wilnie (Wilno, drukar-
nią A. Marcinowskiego, 1862) 823—

847 (56 cudów).

|
i 
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' |uowemi opłatami manipulacyjnemi

|vrzy wpłatach na konto czekowe

„mieście stałą klijentelę. Policja epi-

; wem doskonała komedja wiedeńska ,„Wo-

braków i włóczęgów.
Jak wiadomo, w Wilnie istnieje |

organizacja żebracza, która wydaje
polecenia i insirukcje członkom,
którzy starzją sie wyrobić sobie w

demję żebracza w Wilnie tępi ła-
godnemi środkami,

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
Nieporczumienia pomiędzy

Radą a Zarządem gminy żydowskiej.
Wilner Radjo' donosi, że między
Radą a Zarządem ś$miny żydowskiej
doszło do s/inych tarė. Interwencja
Zarządu gminy u starosty grodzkiego
na rzecz przyśpieszenia wyborów do
£miny odbyła się bez porozumienia
z Radą gmi::y. Prezes Rady gminy
ir. Wygoczki oświadczył „Wilner
Кафо", że potępia te samodzielne
wystąpienia Zarządu gminy, które-
mu żydzi wileńscy nie powierzali
zadnego  przedstawicielstwa poli
jycznego. Zdaniem dr. Wygodzkiego
żydzi wileńscy sa przemęczeni wy-
borami do Rady Miejskiej i nie na-
ieży spieszyć się z wyborami do
Gminy żydowskiej.

ieatr i miużyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyuskim, Dziś o godz. 8 m. 30 przeu-|
stawienie wieczorowe wypeini komedja
irancuska „Dama w bieli , polraktowana z!

niełrasobliwym humorem i pogodnym sło- |
necznym uśmiechem. |
— Niedzielna popołudniówka w Teatrze

Letnim. W niedzielę o godz. 4-ej odegrana
zostanie ma przedstawieniu popołudnio-

 
tówka'”. Ceny propagandowe.

— Teatr muzyczny „Lutnia*. „Ptasznik
z Tyrolu* po cenach propagandowych. Dziś
o godz. 8 m. 15 widowisko z cyklu propa-
gandowych wypełni czarująca operetka
Zellera „Ptasznik z Tyrolu . W rolach (p.K.O. obwodu miejskiego L.O.P.P.

Nr. 152814, wpłacający mą prawo

z kwoty należnej Obwodowi potrącić

koszta manipulacyjne.

Stan członków obwodu miejskie-,

go: dožywo'nich 31, rzeczywistych |

5717, wspierających 5120, razem

" 10.868.
Stan Kói ohwodu miejskiego:

przy urzędach 76, w szkołach 62,do” |

mowych 200, razem 336.

— Na powodzian i dziatwę szkol-

uą. W) niedzielę c godz. 11'/2 w sali

miejskiej (kino Rewja) przy ul.

Ostrobramskiej 5 — staraniem Ko-

mitetu Rodzicielskiego Szk. Powsz.

Nr. 21 w Wilnie odbędzie się przed:

stawienie teatrulne p. t. „Podniebni

Rycerze”, sztuka loinicza špiewno-

muzyczna w 3 ektach piora Leonar'

ta Lwicza, w wykonaniu zespotu te-

zutru eksperymentalnego, z udziałem

wybitnej śpiewaczki wileńskiej p.

Pławskiej, Bilety w cenie 75, 49 i

30 groszy. — Czysty zysk z przed-

stawienia przeznacza się ną powo”

czian i niezamožną dziatwę szkolną.  
powstania na drodze legalnej, оКти-!

cieństwy i gwałtem wetowałyby

krzywd swoich”.

Odrzuca tedy Przezor i ten

czwarty sposób rozwiązania kwestji

żydowskiej i podaje piąty; jego zda-

niem jedynie zbawienny.

„Gdyby dano było Żydom mieć

_ ziemię, coby im wyłączną własno-

ścią, ojczyzną być mogła, ujrzeli

bysmy wnet, ażaliby Żydzi nie o-

„trząśli się z apatii, ażaliby nie uko”

chali tej ziemi i onej pracą swą nie

uświęcili''.

: I tu Gołuchowski apeluje do...

(Rosji, ażeby na swych niezmierzo”

nych obszarach dała im tę ziemię.

inaczej bowiem „masy Żydów

'przelewając się z prowin-

cyj polskich wszczepią žy-

 

 „wiol dezorganizacyjny w
"spolecznošė dotąd czer

stwą, możną, potężną i

zwichnąjąwsamych posa-

i1ach'. Tembardziej że wRosji

nurtuje głuche 'wrzenie  agrarne.

|„Przy takich zarzewiach

palmych niechże jeszcze

głównych J. Kulczycka i K, Dembowski w
otoczeniu najwybitniejszych sił zespołu.
Ceny propagandowe. ,
— „kir. Luksemburg“. Jutro powraca

na repertuar ciesząca się wielkiem powo-
dzeniem meiodyjna operetka Lehara „Hr.
Luksemburg"

polskie Raujo Wilno
Pis'ek, dni 7 września,

6.45: Piesn. Transm. z lotniska w Mo-
kotowie startu samolotów turyst., biorących
udział w Challenge'u. Chwilka Pań Domu.
7.40: Zapowiedź porgramu w wyk. „Weso-
iej Trójki”. 1.45: 1: fragment z lotniska.
11.57: Czas. 12.03: Wiad. meteor. 12.10:
Muzyka popvlarna (płyty). 12.45: Pogad.
dla kobiet. 14.00: Dzien. poł. 13.05: „Słyn-
ni pianiści” (>łyty). 15.30: Wiad, o ekspor-
cie. 15.35: Lcdz. oac. pow. 15,45: Muzyka
lekka. 16.45: Aud, dla chorych. 17.15: Kon-
cert. 17.50: Prześ!. prasy roln. 18.00:
„Świerszcze grają” — pogad. dla dzieci.

18.15: Koncert. 18.45: „Gruźlica u zwierząt
i jej niebezpieczeństwo dla człowieka” —

odczyt. 19.00. Audyvja z okazji Święta Bra-

zylj. 19.20: „Na marginesie prób techn.“

(turniej lotniczy). 19.30: „Szalapin, jako|

pieśniarz” (płyty). 19.50: Wywiad z płk.
K. Rudolfem ra temat meczu pi
Niemcy. 20.60: Wii. wiad. sport.
Koncert. Dzien. wiecz. „Jak pracujemy w |

Polsce?“ 22.50: „Wybuch wojny” — wspo-|

mnienia osob'ste — W. Rogowicza. 22.45;|

Wil wiad. kolejowe 23,00: Komunikat o

turnieju lotniczym. 23.10: Muzyka tanecz-
na. 23.35—23.40: Wiad. meteor.

 

 

żywcem za-|nym nręgosłupem
sypany robotnik Józef Bombul (wieś|klatką piersiową.

| cercie iym weźmie
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Krwawa tajemnica walizy pedróżnej.
ka minut. Po upływie półgodziny,
gdy nieznajoma nie wracała, kon=
duktor zdecydował się walizę otwo-
rzyć. Przerażenie jego nie miało
granic, gdy ujrzał wewnątrz wali-
zy poćwiartowane zwłoki małego
dziecka.

Q odkryciu tem powiadomiono
niezwłocznie Ill komisarjat P. P.

Wszczęto poszukiwanie właści-
cielki krwawej walizy.

Nieszczęśliwy wypadek przy pracy
na Lipówce.

wydobyć. Dopiero po dłuższej akcji
ratunkowej zdołane go wydobyć na
powierzchaię, lecz już ze zgnieco-

i ze zmiażdżoną

Bombula w stanie beznadziej-
ziemi przygniotły robotnika tak sil-| nym odwieziono do szpitala św. Ja-

kuba.

& 2А KOTAR 51UDJO.
Lwowscy i poznańscy soliści w Radjo.
W piątek dnia 7 września o godz. 15.45

usłyszą radjosłuchacze ze Lwowa w ra-
mach „godziny muzyki lekkiej”, artystę O-
pery Edmunda Płońskiego, obdarzonego gło-
sem barytonowym o niezwykle szlachetnem
brzmieniu. Tegoż dnia znakomity skrzypek
Zygmunt Sza: weźniie udział w koncercie
solistów nadawanym o godz. 17.15. W kon-

również udział śpie-
waczka poznańska Wł. Jarochowska,

Od Bosforu do Szanghaju.
Lwowski zespó! mandolinistów „Hej-

nał' wystąpi w piątek (7 września) o godz.
i 18.15 z koncertem obejmującym szereg utwo
rów ©0 charakterze wschodnim p. t. „Od
Bosforu do Szangaaju”.

Audycja poświęcona Brazylji w Radjo.
Z okazji święta narodowego Brazylji,

rozgłośnie Polskiego Radja nadają audycję
okolicznościową o godz. 19.00, składającą
się z przemówienia w języku hiszpańskim,
z hymnu brazylijskiego oraz części koncer-
towej kompozytorów brazylijskich.
W 25-tą rocznicę śmierci Noskowskiego.

Dla uczczenia pamięci wielkiego kom-
pozytora Zygmunta Noskowskiego Polskie
Radjo zorganizowało szereg audycyj, po-
święconych jego twćrczości. Po koncercie
niedzielnym odbędzie się w radjo w piątek
dnia 7 b. m. o godz. 20.05 koncert poświę-
cony utworom Zygmunta Noskowskiego.
Dyrygować będzie Adam Dołżycki, zaś sze-
reg pieśni i aryj odśpiewa artystka o wyso-
kiej kulturze Stanisława  Argasińska.
Koncert poprzedzi pogadanka prof. Roma-
na Chojnackiego.

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

осс

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wil'*

Na biedne dzieci — wdowa po emery-

cie zł. 2.
Na najbiednieiszych — T. Ż. zł, 3,

Kto wygrał na loter]:?
W drugim dniu ciągnienia czwartej kla-

sy 30-ej polskiej caństwowej loterji klaso-
wej, glowniejsze wygrane padly na numery
następujące:

Po 10.000 zł. — 80340 83639 116256.
Po 5.000 zł. — 12031 130203 157008

161395.
Po 2.000 zł. — 2409 6606 10852 12665

20768 27814 83256 36240 44092 53221 55612
73098 81796 84124 87078 111748 132384
143076 151462 153167 163052,

Po 1.000 zł. — 4228 14018 15903 22490

23289 26924 31704 33307 38177 46561 47480

49275 54103 55648 56095 58518 61084 65822

67326 69876 70090 80906 86427 93395 95238
99874 101427 106011 106572 111212 117036

115553 117230 121895 123221 131936 132236

134614 138719 145781 146657 148154 148421

155159 157505 161985 164804.
Ciągnienie popołudniowe.

20.000 zł. — 129291.
10.000 zł. — 70460.
Po 5.000 zł, — 80109 121394 122198.

Po 2.000 zł. — 13453 30286 42422 42643
46519 54562 57549 62158 62654 67052 69541

84886 92967 95672 98875 105658 106208

11620 130687 136954 137441 145448 145884

159160 164218 166370

Po 1.000 zł. 2926 6118 7097 15731

20263 24562 29544 50044 55595 59155 59641

64077 64124 65687 67334 68907 69909 70633

81024 85078 86133 86987 88538 94752 103941

104746 105587 111806 115298 123345 127551

136954 137675 139968 144250 149628 150828

151890 154659 161907 169228.
WARSZAWA. (Pat). W 3 dniu ciąśnie-

nia 30-ej polskiej państwowej loterji klaso-

łk. Polska— | wej następujące większe wygrane padły na
20.05: numery losów:

ZŁ. 20.000 — 57819.
ZŁ. 15.000 — 21202 94739.
ZŁ 10.000 — 21.183 75064.
ZŁ. 5.000 36668 40435 54415 63866
S 85719 108899 155949 163128

164.750.

<АЛОБ) LIKE GALA IA RAA OR It A

jaki wiatr od zachodu wio-|

mie na Rosię miazmaty 50°

cjalizmu i komunizmu, któ-

re już w powietrzu ieżą, a

strach myśleć, co z tego

wyniknąć może*. (Pisane w r.

185111) 3
Toteż zarówno w interesie Žy-

dów, jak całej Europy „nastąpić kie-

dyś koniecznie musi zlew ludu ży:
dowskiego w oddzieloną krainę i

przerodzenie się iego z kasty w na-
aód.' (str. 38—€!.

Omėwiwszy nestępnie szczegėlo-

wo wspomniane pogromy żydow-
ukie w Rosji w r. 1881, Kucharzew-

uki rozpatruje twórczość naczelnych

przedstawicieli nacjonalizmu żydow-

skiego, jak Akselrod, Aptekman,

Herzl, Pasmonik, Dubnow i in. Je-

dnym z widomych skutków ruchu
nacjonalistycznegć była emigracja

Żydów z Rosji, która w (1881—1910
osiągnęła liczbę 1.900.000! (str, 495).

Niestety, czasy powojenne przy”

niosły zmiany w najwyższym stop”

niu niekorzystne, zarówno dla na-  
rodów-gospodarzy, jak dla Żydów.

Przytoczmy tylko dwa przykłady:
W. Rosji w r. 1919 na 380 komisarzy
było 300 Żydów, w r. 1920 na 457

komisarzy aż 422 Żydów, czyli 92
proc. W, Polsce zaś ma filosemicką
enuncjację Wł. L. Jaworskiego je-
den z przywódców Żydów, Natan
Birnbaum, tak odpowiada w „Ju-
dische Zeitung'* „Nie pojmujemy
dlaczego Polacy mieliby mieć więcej
prawa do tego, ażeby żądać spol-
szczenia naszy:h żydowskich mas,
aniżeli my zžydzenia mniejszości
polskich 'w miastach, w których
większością są Żydzi.' (str. 487).

Toteż na końcu książki daje nam
Kucharzewski ciemny obraz współ:
czesnej rzeczywistości żydowskiej,
który mp. takiego Ottona Hellera
doprowadza do przepowiedni zaniku
żydostwa, jako narodu — „Der Un-
tergang des Judenthums.“

Na tem czarnem tle widzimy tyl-
iso jedną jasną plamę: Polskę, I na
tem, słowami na samym|
nrzytoczonemi, zamyka Kucharzew*
ski swą książkę.
е  
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"Z KRAJU.
Konsekracja nowej świątyni w diecezji

pińskiej.
_ Dnia 29 sierpnia JE. ks. Biskup
JA. Bukraba do'xonał aktu konsekra-
cji pięknej murowanej świątyni w
stylu romańskim w Chotowie w pow.
$tołpeckim, w pobliżu granicy so-
wieckiej. Świątymia, wzniesiona w
znacznej części ołiarnością miejsco”
'wego kolatora p. Karola Niezaby-
towskiego oraz parafjan, staje się
strażnicą wiary i bastjonem Kościoła
ieatolickiego oraz Państwa Polskiego

Cenne odkrycia w Farze
GRODNO (Pat). Przy usuwaniu

gruzów z prezbiterjum rekonstruo-
wanej Fary Witoldowej (cbecnie ko”
ściół garnizonowy) natrafiono na
«rypty z czasów Witolda pod mu-
mem, na którym wznosił się dawny
wielki ołtarz. WW, jednej z odkopa-
mych krypt znaleziono resztki tru-
snien, kości iudzkich i szczątki daw-

nych szat, z których na uwagę za-

od Wschodu.
W uznaniu zasług p. Karola Nie-

zabytowskiego przy budowie świą-
Ojciec św. Pius XI obdarzył| lyni,

belana tajnego Dekret dotyczący
tego odznaczenią wręczył p. Nieza-
bytowskiemu przy stosownem prze-
„1ówieniu JE, ks. Biskup Piński oso-
biście. (KAP).

Witoldowejw Grodnie
sługuje czepek : suknia dziecięca
jedwabna kioju żupanowego, zawią-
rana z przodu na kilka tasiemek.,
Sklepienią krypt zostały przez Ro-

| san rozebrane a trumny ze zwło-
kami naruszone i zasypane gruzem
„s czasie przebudowy Fary na сет-
siew. Dalsze prace wykopaliskowe Lawe rzeczy z minionych wieków.

Wykopaliska w północnych powiatach
Wileńszczyzny.

Podczas ostatnich badań arche-
clogicznych w pow. brasławskim,
swięciańskim i dziśnieńskim natra-

iiono na stare kurhany. Wykopano
przy tem mnóstwo różnych przed-

miotów,  przedstawiających dużą

wartość historyczną. Niektóre przed:
mioty zosta!y przewiezione do Wil-
na i umieszczone w muzeum arche-
ologicznem. :

 

Zagraniczni geografowie
nad Dźwiną.

BRASŁAW, (Fat). Dn. 6 bm. ba-
wiła na terenie powiatu wyciecz-
ka uczestników Międzynarodowego
Kongresu Geografów w Warszawie
w liczbie 18 osób, na czele z prof.
Limanowskim, Wycieczka przybyła
c godz. 10 do maj. Krycewicze, gdzie
pp. Fedorowiczowie podejmowali
gości śniadaniem, poczem uczestni-
zy wycieczki zwiedzili Druję ijej
okolice, udając się następnie do maj,
belmont p. Mikulicz-Radeckiej na
obiad. Z Be!montu wycieczka udała
się przez Brasław, gdzie zwiedzono
wystawę tkanin wiejskich, i przez
Turmonty do Warszawy.

Wychowankowie gimnazjum
w Dziśnie.

Zarząd Koła wychowanków gi-
mnazjum dziśnieńskiego powiadamia

ewych człoaków, że w dniu 9 b. m.

w sali gimnazjum w Dziśnie odbę-

dzie się walne zebranie członków

Koła. Początek o godz. 9-ej.

 

Rozszarpany pociskiem,
artyleryjskim.

BARANGWICZE (Pat). Mieszka*
niec wsi Arabinowszczyzna, gm. sto

łowickiej, Łamaszuk Juljan, lat 23

rozbierał na podwórzu znaleziony

pocisk artyleryjski powojenny. Pod-

czas manipulacji pocisk eksplodo-

cał, rozrywając Łamaszuka na

strzępy.

'

Krwawe porachunki rodzirne

OSZMIANA. Józef Bernard ze

wsi Waszczyniki. gm. kucewickiej,

zameldował, że w: nocy szwagier

jego, Bronisław Trejmak z tejże wsi

wystrzelił do niego 2 razy z rewol-

weru, trafiając go w okolicę jamy

brzusznej i iewą rękę. Według Ber-

narda, Trejmak od dłuższego czasu
groził mu, że go zabije. Bernarda
skierowano do państwowego szpi-

talą w Oszmiarie, zaś Trejmaka

aresztowano i przekazano władzom

sądowym,
  

śo wysoką godnością swego szam»|

<dsłonią zapewne jeszcze liczne cie-.

 

RUCH WYDAWNICZY.
NAKŁADEM ZBIOROWYM,

Wobec trudności znalezienia nakładcy
wśród księgarzy i wydawnictw instytutów,

zubożonych lub uzależnionych politycznie—

zwracam się do miłośników literatury, aby

| ułatwili mi wydanie książki w diodze pre-

! numeraty.
i Praca moja jest iragmentem mało zna-

"nych dziejów literatury polskiej z połowy

ma tytuł» „Norwid*, Cena

i książki w prenumeracie 4 zł. Osoby, które

co 1 listopada r. b. nadeślą tę kwotę, otrzy-

be” ponoszenia

; AIX wieku i

mają książkę tej jesieni

: kosztów przesyłki.

Zamówienia i pieniądze proszę kiero-

j wać do Administracji „Myśli Narodowej”:

Warszawa, Jerozolimska 17 przekazami

pocztowemi lub czekami P. K. O, — konto

„Myśli Narodowej" nr. 3.105 (z oznacze-

į niem, na co i podaniem swego adresu). Łą-

| czyć można tę operację z przesyłką pre-

| aumeraty na „Myśl Narodową”.

ZYGMUNT WAS'LEWSKI
Redaktor „Myśli Narodowej”.

| —

NOWE WYDAWNICTWO FILOZO-

FICZNE. Zaslužone przez swą długoletnią

DZIENNIK WILEŃSKI.

 działalność wydawniczą Polskie Towarzy-

stwo Filozoficzne we Lwowie przystąpiło

do wydawania „BibljoteczkiFilozoficznej”,

aby zaradzić odczuwanemu z wielu stron

brakowi łatwo dostępnych  publikacyj žilo-

zoiicznych, Brak odpowiedniej lektury filo-

zolicznej utrudnia nouczanie propedeutyki

tilozoiicznej w szkole średniej, daje się do-

tkliwie odczuwać studentom  uniwersyte-

tów i przedstawicielom wykształconego

ogółu, którzy interesują się zagadnieniami

filozoficznymi. Dostarczając łatwo dostęp-

nej lektury filozoficznej wszystkim, którzy

jej poszukują, nowe wydawnictwo ma przy-

czynić się do rozwoju zainteresowania filo-

soficznego i do krzewienia kultury filozo-

ficznej,będącej tak ważnem dopełnieniem

wszelkiego wykształcenia specjalnego, a

rarazem niezbędnem pogłębieniem  rzetel-

nego wykształcenia ogólnego. „Bibljoteczka

Tilozoficzna” składa się z tomików objęto-

sci jednego lub dwóch arkuszy, z których

każdy jest zamkniętą w sobie całością.

Treść jej tworzą przekłady z dzieł daw-

riejszych i współczesnych przedstawicieli

światowej literatury filozoficznej, oryginal-

xe umyślnie dla niej pisane rozprawki pol-

skich autorów oraz przedruki wybitnych

prac polskich dawniej ogłoszonych, lecz nie

znajdujących się w obiegu księgarskim. Na

początek ukazało się sześć tomików, za-

wierających następujące utwory: Platon,

Eutyiron (przekład Wł. Witwickiego); Stru-

ve H., O najwyższej zasadzie postępowania

etycznego; Twardowski K., O tak zwanych

prawdach względnych; Witwicki Wł, Ana-

Liza psychologiczna ambicji; J.ukasiewicz

3, О nauce; Kotarbiński T, Czyn. Cena

każdego tomiku wynosi 60 gr. Sklad głów-

ny w Księgarniach S. A. Książnica-Atlas   we Lwowie i w Warszawie,

 

SPORT
Sokół jedzie do Białegostoku.
Dziś wyjedzie z Wiilna mistrzow|

cka drużyna Wiina w piłce koszyko-
wej Sokoła wileńskiego. Mistrzo-
stwa odbędą się w. Białymstoku.
Pierwsza tura rozgrywek o mistrzo”
„two Polski ma w Białymstoku zgro*
„nadzić przedstawicieli Warszawy,
Eiałegostoku i Wilna.

Zaznaczyć trzeba, że wilnianie
1iie posiadają większych szans, a bę-
dzie bardzo dobrze, jeżeli uda im się
pokonać zespó! Białegostoku.

Pięciobój o mistrzostwo Wilna,
Wj sobotę o godz. 16 na Pióro-

таопс1е rozegrane zostaną zawody
lekkoatletyczne pięcioboju o mi-
strzostwo: Wilna,

Na starcie
czołowi wieloboiści Wilna na czele z
Wieczorkiem, Żardzinem i Zienie-
wiczem. Do pięcioboju wchodzą na-
siępujące konkurencje: skok wdal,
bieg 200 mtr., pchnięcie kulą, rzut

dyskiem i bieg na 1500 mtr,
Zawody kolarskie na szosie,
WI najbliższą niedzielę na szosie

grodzieńskiej o godz. 10 rano odbędą
się zawody kolarskie na trasie 10
km, pod hasłem: „szukamy olimpij-
xczyka'.

Do zawodów zgłaszać się mogą
ctowarzyszeni i niestowarzyszeni.
Zgłoszenia przyjmuje Wil. Tow.
Cykl. i Motocyklistów, Zygmuntow-
ska 4, względnie Ośrodek W. F.

tych zawodów staną |

 Zwycięzcom wręczone będą na-
grody honorowe. Jakoby do zawo-
«ów tych ma zgfosić się rekordowa
ilość zawodników. Minimum wynosi
18 minut. !

„Dzień sztaiet*,
W dniu 9 bm. o godz. il na ba-

senie 3 baonu saperów odbędą się
zawody pływackie p. t. „Dzień szta-,
fet", Brać udział w zawodach mają
prawo wszyscy stowarzyszeni oraz'
uczniowie.

Zgłoszeria nadsyłać należy doj
jn, 8 b. m. na przystani A. Z. S-u
ra ręce p. Mincerówny w godzinach
od 17 do 18 codziennie, oraz w dniu
zawodów w godz. 10—11,

Konkurencje obejmują: w kon-
jkurencji Ikiiboweį, 4200 st. dowol-
nym, 4X100 st, dow., 3X100 st.
zmiennym. W! konkurencji dzieci do;
'at 14-tu 4x25 st. dowolnym, „mło-

dzików'* do lat 17-tu 4X50 st. do-

wolnym.
Lekkoatleci Wilna chcą walczyć.
Wiczoraj wysłany został przez

lekkoatletów wileńskich list do Bia-
łegostoku z propozycją rozegrania
1aeczu międzymiastowego Wilno —
Białystok w Wilnie.

Jako termin spotkania jest w  

 

  

znaczony dzień 23 września. Trzeba
przypuszczać, że Białystok mający

pewne zobowiązanią finansowe z
„Wilnem zgodzi się na przyjazd do
uas w tym terminie, a mecz obudzi
wielkie zaciekawienie,

Ponadto wysłeno pismo do War-
szawy, prosząc Polsk; Związek Lek-
koatletyczny o przeprowadzenie
pertraktacji z zawodnikami Łotwy i
Lstonji, którzy są obecnie w Tury-
nie na mistrzostwach Europy. Cho-
«zi w danej chwili o rozegranie w
«rodze powrożinej zawodów z za-
wodnikami zagranicznymi. Czy kon-
cepcja ta uda się, nie można chwilo-
wo jeszcze nic konkretnego powie-
dzieć.
W Wołkowysku znaleziono

olimpijczyka.
W Wołkowysku odbyły się przed

kilkoma dniami zawody lekkoatle-
tyczne i kolarskie pod hasłem „szur
amy olimpijczyka”,

Rewelacją tych zawodów był

start Saniszewskiego, który osiągnął
jakoby na 5 tysięcy metrów sensa”
cyjny wynik 15 min. 41 sek, Czas
ten jest pierwszorzędny, Nie chce się
doprawdy wierzyć, żeby w Wołko-
wysku znalazł się tak dobry biegacz,
który potrafiłby ustanowić wynik
mało gorszy, bo tylko o jedną minu-
ię, od rekordu Polski Kusocińskiego.
Jeżeli faktyczaie wynik ten odpo-
wiada rzeczywistości, to w takim
razie warto Staniszewskim bliżej
zainteresować się, może warto spro-
wądzić go do Wilna na pierwsze
lepsze zawody lekkoatletyczne, by
spróbował swych sił z biegaczami
(Wilna. Przypominamy sobie, że
przed miesiącem bodaj Staniszewski
w czasie zawodów kolejowych w
Wołkowysku pokonał czołowego bie
$acza wileńskiego Kazimierskiego.

Na 800 mtr. uzyskano również
| niezły wynik. Składanowski uzyskał
2 min. i 8 sek. W zawodach zaś ko-
larskich na 10 kmitr. zwyciężył
Ognik w czasie 17 min, 48 sek.

Szkoda wielka, że inne miastecz-
ka prowincjonalne nie dają o sobie|
żadnego znaku życią sportowego, a
niewątpliwie znaiazłby się cały. sze”
reg żdolnych sportowców.
PRZED MECZEM POLSKA—-NIEMCY,
Międzypaństwowy mecz piłkarski Pol-

ska — Niemcy rozeg:any zostanie, jak wia-

domo, w najbliższą niedzielę na stadjonie

'vojska polskiego. Początek meczu o godz.

16-ej. Stadjon ostatecznie pomieści przeszło

30 tysięcy widzów, a więc tyle ile na me-;

czu w Berlinie, w roku ubiegłym.

Składy drużyn:

Polska wystąpi w składzie: Fontowicz,

Martyna, Bułanow, Kotlarczyk II, Kotlar-

  

  

czyk I, Mysiak, Riesner, Pazurek, Nawrot,

Wilimowski i Włodarz. Rezerwa: Keller,

Gałecki, Szczepaniak, Dziwisz, Ciszewski i

Niechcioł.

Niemcy wystawiają skład, który starto-

wał na mistrzostwach świata: sśuchloh, Ja-

nes, Busch, Zieliński, Miūnzenterg,Bender,

Lehner, Siiiling, Hohmann, Szepan, Fath.

Rezerwa: Oehm, Langenbein i dr. Kramer.

BILANS MIĘDZYNARODOWYCH

SPOTKAŃ POLSKI i NIEMIEC.

Polska rozegrała dotychczas 57 oficjal-

nych spotkań międzypaństwowych, z tego

23 zwycięskich, 8 nierozstrzygniętych i 26

prżegranych. Stosunek bramek jest pozy-

tywny, wynosi bowiem 120:112 na naszą

korzyść, Pozatem reprezentacja Polski ro-

zegraia 7 spotkań nieoficjalnych (nielicząc

spotkania z Emigiac,ą), zdobywając 12, a

tracąc 21 bramek. Ogółem zatem rozegrano

f4 mecze.

KILKA INFORMACYJ O GRACZACH

POLSKICH I NIEMIECKICH.

Z graczy polskich wstawionych do na-

szej reprezentacji grali dotychczas; Fonto-

icz 10 razy, Martyna 22, Ruianow 25,

Kotlarczyk I 22, Mysiak 17, Riesner 4, Pa-

„urek 18, Nawrot 19, Wilimowsti 3, Wło-

darz 9 razy.

Gracze wstawieni do reprezentacji nie-

mieckiej grali dotychczas: Buchłoh 5 razy,

Janes 6, Busch 5, Zieliński 4, Mūnzenberg

5, Bender 5, Lehner 7, Sitilinį 4, Hohmann

10, Szepan 8, Fath jest debiutantem.

Z tego zestawienia wynika, że drużyna

niemiecka jest przeciętnie młodsza i mniej

otrzaskana ze spotkaniami międzynarodo-

wemi, niż nasza, Dotyczy to szczególnie tyl-

nych iormacyj. Pewną rekompensatę stano-

wią międzynarodowe  spotkan*a klubowe,

wtórych, jak wiadomo, rozgrywa się w

„Niemczech znacznie więcej niż u nas,

Gros reprezentacji niemieckiej stano-

wią gracze zachodniego okręgu (Zagłębia

Ruhry), obecnie najsilniejszego. Jedynie

napastnicy i zapasowi pochodzą z południo-
wego okręgu, a zapasowy bramkarz dr.

Kramer z okręgu północnego. Berlin nie ma
ani jednego reprezentanta. Drużynę nie-

miecką uważać należy za silniejszą od tej,
która się w Berlinie spotkała z naszą „je-

denastką', Drużyna ta prawie w identycz-

mym składzie pokonała Austrję i zdobyła
trzecie miejsce w mistrzostwacb świata.

6Gietda.
WARSZAWA. (Pat). Waluty:  Belgja

124,08—124.39—123 77. Berlin 208,25—209.25
— 207.25. Gdańsk  172.95—173.38—172.52.
Holandja 358.00—358.90—357,10. Londyn
26.11—26.24—25.98. N. Jork kabel 5.22—
5.25—5.19. Paryż 34.87—34.96—34.78. Praga

21.97—22.02—21.92. Stokholm 134,75—135.45
—134.05. Szwajcarja 172.60—173.03—172.17.
Włochy 45.33—45.45-—45.21, Tendencja nie-
jednolita.
Lilpop 10.20. *

Akcje: Bank Polski 89.75, Cukier 23.
Papiery procentowe: inwestycyjna 118—

117.75, konwersyjna 65.25—65.50, dolarowa
70.63, dolarówka 52.75—52.80,— stabilizacyj=
na 72.50—72,25, stab. drobne 72,63, stab.
setki 72.75, 4 i pół proc. l. z. ziem, 53,
drobne 52.50. Dla pożyczek przeważnie
'nocniej, dla listów niejednolita.
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Dziś Rekordowa a SAR — KOMEDJA, która olśniewa przepychem wiSki „1 efektowne+ н "=— | Wydają się 1 8

1 ай, i 1 ciek: tką akcją. wroli głównej znakomity artystaro« ›

г Н:]::›':пус:г:о::]‘;’.г'яг;:ш\‹іш TYLKO NIE w USTA zyjski MIKOLAJ RYMSKI. Rand:||.„Rolakana Miau Bzasowa,peagnoć dać | LEKARZE. || OBIADY DOMOWE, : łużąca |
b. ól głó . Światowe powodzenie. Na: rogram: Najlepsze doda owe. z m zarzą- ła * М и .

Šanis Pata «OSTATNI RTANA by ооdstouneomi raskow, wyda @ Gad włada šalia Ks res“Ann
„ Najnowszy przebój awangardowy — @ i ka Nr. 16 m, 37 kamieni- 9. 21 2161

PRODUKCJI SOWIECKIEJ 1934. |. oz ua TNI AT. MAN ANNIENKOW> INFORMATOR 'Lekarz- SŁoWI-DOŚWARKUA AIG 00.3 |

Na wszystkie seanse od 25 groszy. Dziśl Rewelacyjny liln prod. „METRO '. ъ ADMINISTRACYJNO dentysta Poszakaję DIACJ i1

ci PODATKOWY АМ | PRACA ,
rosažna Jjedynaczkaj| . ... m. INKIER || oma Е
z najrozkoszniejszą gwiazdą MARION DAVIES. Cudne piosenki Oszałamiające sceny. (lrok kraj brazu działy: Administrację, Sądy, Sprawy po- - Ckoroby zębów i jamy wszelkim drobnym  re- 1

Wkróice: Najw. I najnow. przebój SOWKINO „BU RZ A'-(Groza) Ostrowskiego w wyk. Artystów datkowe, Wojskowe, Ubezpieczeniowe i td. ustnej, i NATYCHMIAST montem na własną rękę, ‹

Moskiew. Teatru Artyst. a S eglerė, asów Komorników, akis w" dziej? No- Getrzebai; paziaj IOBARO: ORO: Toto 1
las A 9 6 r Ь RER |: " robotnika i

Ceny od 25 gr. — Najweselszy sukces komedj! francuskiej IRENA DEZILAHY I RENE LE GD na Eipedalų i dowod oddie- 2154—1. sę das SEAT et peSamotny. Zarzecze

TEATR FEBVRE w rolach głównych. Najweselszy splot zabawnych zdarzeń we w rolnictwie. Pozatem książka za- | k,A RE . 7wAAA Nr. 11 m, 4, M ^

60 wzorów podań, skar$, próśb i od- ' ]65 й de. P „ | Strzelecki. us .—————
EF 2 "4 ystkich urzędów. j

- 55 A R A A m Informator  Administracyjno-Podatkowy | |

KINO REOJA Na scenie: „STARA SZKOCJA" (Anglja) wodewil w 1 odsłonie Tekst pióra Edwarda D. powinien znaleść się w ręku każdego świa» | RÓŻNE AUKA

Merllsa. NA MAJOWCE obrazak rodzajowy. Adam Daal kino i życie. Sonka Złota Rączka tłego rolnika, a w szczególnosci interesu- EZ AGENT T

komedja detektywistyczna. SZPITAL WARJATOW operetka w 1 akcie. jącego się sprawami publicznemi, Žonn, R 1

2 Książkę wysyła Rolnicza Ajencja Pra- ) i zdolny, energiczny, su- ®
za trzy miesiące [zgóry, stajnia? sowa po wpłaceniu zł. 1,40 na konto P.K.O. racowaja sukien mienny pracownik ' po- ь

PRACOWNIA KRAWIECKA I remont własnym ko-| pokst Nr. WAGA D po Padi‚ а) A firmy A S :
Ookator:—A no stojnla pocztą pod adresem: Rolnicza Ajencja Pra- $ 46 bądź artykułu, lub za- :

e Е sztem. sowa, Warszawa, ul. Marszałkowska 85. łożenia drobnego han- ё

przy siai 7 Szkol ю sb aa Eis dla osła, który zapłaci z „Prosimy sis zamawiaćza zaliczeniem, 55 Uani$łaWa Bre Zaz ewska- - nauczam awe tło i

ospodarz domu: — Re taką sumę za to ml sz- y: P 10. znacznie cenę książki, przeprowadziła się na я ie wynagrodzę, pra- maczenia, nwersacja.

STOW. p: šMA: Czynsz za to mieszka-| pięknie. Ale gdzież jest|„_, nej =aa«wab M Janu aiks e A.Bo. ' Dlugoletnia / praktyka. '

« Ł
. Ь ы ы

wW asdamskiego |dziecinnego nie wynosi 300 złotych stajnia przy mieszkaniu? OGDADD iiiLo iADA Luku Ap życzko. +  —2 Portowa 19 m. 11. —6

MICKIEWICZA 7, m. 2. _2158-1 o]| miesięcznie Należność| Gospodarz: — Cóż za| wawanancananannacanaai| bomidjkunielikomnitaai—Kowaikozikanikan | 0 © ©©©©0 |masa|FEARRYARKRE
ARRAS NSSONTOCSIK iIT" *

MIGNON G. EBERHART 63) | nima: tylko dzięki temu, że obca ręka zastawila go silnem, bez świadków, Może przejdziemy... E
wiosłem. 3 Wskazał w stronę bawiaini, Weszłą posłusznie, porozumi i

m — Och, naturalnie, Natu-alnie — odpowiedziai niedbale Francis, | ze mną jeszcze jednem spojrzeniem.Mało brikoweśii debynć Tik — >

lasa aDUGA. | uw sse nio sajnnicszego zmaczena, Ponie gdyby przeżył| wiedzi! ulem braizkowi, że0 camnarzcii zam swoje sprawy, |:
: z nami wszystko od początku, nie byłby takiniedbał;. A Lovschiemowie,| choć nie prosiiiśmy go o to. У

B (P.zekłać autoryzowany z elskiego). gdyby e a sumienni 2 slim A postąpili z. Sue, Greta tuknęła na męża ostrem słowem rozkazu i znikła, a on wślad

2 у -—Rzecz wtem — —żę dzić о- i ch : RuSepm US В

Francis rzucił gespodarzom przelotne spojrzenie Idąc oczami za | kumenty nie są nam bynajaćArco о 'шепе3 zB w =i dėwr 5Ławy za a: ez w oczekiwaniu na jakiś znak, ь

kierunkiem jego wzroku, zauważyłem, że rysy Grety przybraly wyraz | dowiedzenia swej tożsamości. Ufam, że nie będzie 4 tem Aa iże| On kódca ski az) i abi RR > ms d

dziwnego uciszenia. Spojrzała mu prosto w twarz i rzekła z namysłem, | położy koniec naszej niepewnościodrazu. — Noi 7 kais,gre Šen an e žaniach E

głośno i wyraźnie. SĄ: — Porównam mój dowód z twoim — oświadczyła jmi ; у : Las : ; a R RY: P

— Pani lally a: namiz; > 2 jakich Piańóie Gėlė m4:46 nie Wędka Galų kane ESY aaa z którego mogło być tylko jedno wyjście a ito |

«córce miaż przypaść spa po ojcu. Powiedziała nam to w zaułaniu, w wyrósł jas z pod ziemi, jak zawsze w przełomowych chwilach, óci — Ano i Ko ilni В jalni

nadziei, że udzielimy pannie Sue wszelkiej pomocy. Jesteśmy jej jedy- | na nią baczną uwagę. Tozitojikaić a zpdst nić к jakieś a. e dań dobrze — odmruknął, bacząc pilnie na drzwi bawialni, — Е

NT„pe Ała Na ZAC z ntpołożyła na” | Od niespodziewanego przyjazdu Francisa zaszła w nimi nieuchwytna Nie wytrzymałem. а

cisku, co bylo z jej strony bardzo taktowne, Ale samo ich brzmienie mó” | zmiana, tak nieuchwytna, że nie potrafiłem jej sobie wytłumaczyć, Może —Słuch: RY e ż sock : :

wiło za siebie, Nie potrzebuję chyba zapewniać pana,że nie zdradziliś- | stał się bardziej czujny i aódlówi 3 alia, Ale айЁЁ ? Сгу с›;› a.e date A:po zdaje, że pan więcej wiesz O tej sprawie, Ę

my tej tajemnicy przed nikim. Jeżeli niecni ludzie uknuli intrygę, mają” | wał? Czy zrobił jakie odkrycie? Dlaczego patrzył na Francisa tak 'Wsunął brodę = kołnierz płaszcza, z któ ię ni 5 '

cą na celu wydarcie pannie Sue spadku, to nie nasza niesumienna ga”| ostrożnie i tak bacznie? ё t iach pa 4 órym się nie rozstawał na- |
: = 8 { ; - 2 Za A ; wet pod dachem ze względu na zimno, i oklapnął miękko na siedzeniu w й

datliwoss byla tego przyczyną. Pilnowaliśmy się tak bardzó, że nawet — Jak mam to zrozumieć? — zapytał miljoner, podnosząc głos o je” | taki sposób, że spodnie pofałdowały się na ni AEO i s Mi

przed nią samą nie wyjawiliśmy, że sprawa była delikatna i niebezpiecz- | den ton. przybrała wygiad colep jacki PACAN

na, — Zawahała się i dokończyła zlekka niepewnie: — Nie przypusz- — Tak jak powiedziałam — odparła łagodnie Sue. — I tak, 1 e Taš eo iekk 0 dakicże 1: BRA b

czaliśmy, że niebezpieczeństwo będzie tak wielkie ałe mieliśmy zwią” Twarz brata zachmurzyła się powoli. Zerknął 'na mnie bokiem, ale o nik 5oieyieć zalk męt ,
zane ręce. ! — Ależ, moja droga, ty masz dowieść, że jesteś moją siostrą. C rych ślepió : :

Brzmialo to wyszukanie, subteliie i uczciwiel!! : nie uwažasz, že wywracasz kota ogonemi? ši ZOE e to žiozumieė jako nauke; Żeb nowa О

Moje świężonarodzone dobre wyobrażenie o zacnej parze zatrze” — Nie uważam. | ера ' ] ę, żebym pilnował swoich in- |q

potało się i zgasło. Tak, Greta mówiłą za subtelnie i za przezornie, a Sue mówiła spokojnie, lecz stanowczo. Gdym na nią jrzał, rzu- : ASY (BAS „BA . ; : AI d

oczy jej były zbyt czujne. Czułem, że pręży się do skoku, jak pantera. ciła mi, o! dziwo! figlarne spojrzenie. Francis zaczą! się dka Co po- : drogą ššiaą Šukioaaz SANT pwanza tekaršė Alų svoSU

Jedno spojrzenie na twarz gospodarza potwierdziło moje domysły. Ww wie? Jak postąpi? ; Nawet nie patrząc, jak przyjmę to ostrzeżenie, jeżeli to był 4 *

trakcie przemowy nadzwyczajnieprzytomnej połowicy, jego tłustafi- Pani Gretą stała zboku, przyczajona i tajemnicza Żónić; AGAAE zzyliko: ' „ ježeli to bylo ostrze З

3 ja zagrała głupio odbiciem. trwogi iulgi Czuł się widocznie jak Miljoner strzelił na nią okiem i rzekł do siostry: — Pan Tally jakoś mnie nie woła. Pójdę obejrzeć kasę. W j ®

wioślarz, który omal się nie rozbił o skałę i został uratowany w ostat- — Zapominasz, że ja decyduję. Możebyśmy jednak porozmawiali | zrabowali, : „MW porę ją |p
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77 Mydawca,ALEKSANDER ZWIERZYNŃSKI. mMostowa Nr E
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