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DZIENNI
 

 

START Z ALGIERU,
WARSZAWA (Pat). Wedle wia-

jomości nadeszłych z Algieru, dziś
9 godz. 5 rano wszyscy lotnicy Po"
lacy, biorący udział w międzynaro”
dowych zawoda:h lotniczych, wy-

startowali do dalszego lotu. Wy-
startował z Algieru lotnik Karpiński,
lecący poza konkursem. Lotnicy
Grzeszczyk i Florjanowicz wycofali
się z zawodów.

ALGIER (Pati. Wczoraj między
godz. 6 a 7,03 rano wystartowali z
Algieru do Biskry lotnicy w nastę-
pującej kolejności: Skrzypiński, Bal-
cer, Gedgowd, Dudziński, Włodar-
kiewicz, Pasewald, Bayer, Bajan,
Buczyūski, Hubrich, Francois, Tesso-
re, Sanzin, Macpherson, Hirth, Płon-
"zyūski, Junck, Osterkamp, Seide-
mant., Ambruz Zacek, Anderle,

START Z BISKRY.
BISKRA (Pat). Lotnik Skrzypiń-

ski lądował tu o godz. 7,24, a wy-
startował do Tumisu o godz. 8,03.
W następującej kolejności lądowali
w Biskrze i startowali do Tunisu
lotnicy: Balcer 7,31 i 8,16, Gedgowd
7,32 i-8,14, Dudziński 7,32 i 8,13,

Włodarkiewicz 7,31 i 8,17, Bajan
157 i 9,03, Buczyński 7,58 i 9,06,
Płonczyński 9,27 i 10,17,

LĄDOWANIE W TUNISIE.

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Dnikarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-eį. Administracja czynna w dni powszednie od 9 da 20-е,

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

 
misu o godz. 13,10.

wanią
czego w Tunisie w aniu dzisiejszym
przedstawia się następująco: Skrzy-
viński o godz. 10,58, Dudziński 10,59,
Balcer i Gedgowd 11,00, Włodarkie-
wicz 11,05, Hubrich 11,11, Oster-
kamp i Junck 11 18, Pasewald 11,19,
Francke 11,22, Bayer 11,25, Seide-
Mann 11,49, Hirti: 11,53, Bajan 11,56,
Buczyński 11,59, Tessore 12,03, Am-

bruz 12,06, Francois 12,08, Sanzin,
Zacek i Anderle o 12,09. Dotych-
tzas brak wiadcmości o Płonczyń-
skim, :

WYCOFANIE SIĘ OGÓŁEM
8 LOTNIKÓW.

WARSZAWA. (Pat). Według
hadeszłych z Algieru wiadomości w
Ciągu dnia wczorajszego wycofało
się z Turnieju 4 lotników. 2 Niem-
tów i 2 Polaków. Z Polaków
Grzeszczyk lecący na PLZ'26, który
lak wiadomo lądował przymusowo
Pod Sidi Bel Abbes i niezdążył na
tzas zreperować uszkodzonego mo"
loru, oraz Florjanowicz na RWD-9,
w którego aparacie pękł korbołud,
Kierownik drużyny niemieckiej
Osterkamp wycofał z turnieju Mor-
ika i Eberharda :

Ogółem, jak dotąd w czasie lotu
Мусоа się z zawodów 8 lotników.

JCzterech Niemców tj, Eberhard,
tein, Kreuger i Morzik, jeden
Włoch Colombo i trzech Polaków
Karpiński, Grzeszczyk i Florjano-
wicz. Przyczem Karpiński bierze
udział w dalszym locie, ale poza
konkursem.

WI dniu wczorajszym nastąpił
*lart lożników dc następnego etapu
do Biskry.
WARSZAWA (Pat). Załoga sa-

molotu włoskiego 44 De Angeli za-
Wiadomiła kierownictwo zawodów,
że z powodu złego stanu zdrowia
zmuszona była wycofać się z zawo”
ów i pozostać w Meknes.

Wiadomość о pęknięciu wała
korbowego w samolocie Nr. 73 kpt.
lorjanowicza została potwierdzona.
ędzie on musiał pozostać w Algie-

tze do czasu sprowadzenia potrzeb-
dych części do naprawy. Również
Šamolot Nr. 63 Grzeszczyka wymaga
sprowadzenia potrzebnych części do
ląprawy, co potrwa dłuższy czas.

Prawdopodobnie lotnicy ci wez*
mą udział w locie okręžnym poza
Konkursem. :
PRZYGOTOWANIA W RZYMIE.

, RZYM (Pat). Inżynier Rogalski,
kpt, Kalina oraz pilot Kazimierczuk
Ndali się dziś runo w towarzystwie
mechaników na lotnisko Littorio,

dzie zajęli sie przygotowaniami,
*wiązanemi z dzisiejszym przylotem
to Rzymu lotników polskich. Popo”
ludniu na lotnisko przewieziono za-
Dasowe części silników, narzędzia i

 

     

    

 

   

 

chodzi    

Telefon Redakcji,

codziennie.

Międzynarodowy turniej lotniczy.
Przelot Algier — Biskra — Tunis.

WARSZAWA (Pat). Wedle nie-
oficjalnych danych następujący lotni-
cy startowali z Algieru, lądowali w

Biskrze, startoweli w Biskrze i lą:
Pa w Tunisie w godzinach:

lotnik z Algieru w Biskrze z Biskry w Tunisie

Osterkarnp 6,53 8,03 8,42 11,18
Francke 6,53 8,07 8,39 11,21
Junck 6,53 8,06 8,40 11,18
Hirth 650 8,15 8.51 11,53
Bayer 6,38 804 8,28 11,25
Seidemann 6,56 8,16 848 11,49
Hubrich 6,39 801 8,23 1511
Pasewald 6,22 7,45 8,18 11,19
Zacek 703 8,28 9,13 12,09
Ambruz 7,03 8,28 9,13 12,06
Anderle 7,03 828 9,14 12,09
Dudziński 6,12 7,32 8,13 10,59
Gedgowd 6,12 336 8,14 11,03
Balcer 611 7,31 8,16 11,01
Wlodarkiewicz 6.12 731 8,17 1105
Bajan 6,38 7,57 9,03 11,56
Buczynski 6,28 7458 9,06 11,59
Płonczyński 802 9,27 10,17 13,10
Skrzypiński 7,24 8,03 1058 —
Macpherson 6,49 8,18 9,00 12,15
Francois 6,41 8,10 8,54 12,08
Tessore 6,41 8,10 8,52 12,03
Sanzin 6,41 8,10 8,55 12,09

Poza konkursem leci lotnik Kar- Palermo, Messynę, Nocera Terinese,
piński. | Iraia a Mare i Neapol do Rzymu,

Lotnicy ma odcinku .wczorajszej

ją do dalszego lotu okrężnego przez

WARSZAWA (Pat). Aeroklub
PARYŻ (Pat). Z Algieru dono=| trasy lotu przebyi ogółem 776,6 km., Rzplitej otrzymał dziś o godz. 18,47

szą, że Płonczyński przybył do Tu- przyczem odleśiość między Algie- z Biskry wiadomość, że przy pokrę-
| rem a Biskrą wynosi 309!/+ km.

WARSZAWA (Pat). Czas lądo-, między Biskrą a Tunisem 466,1 km. został lekko rainy w rękę.
uczestników turnieju lotni-,Dziś o godz. 6-ej 1ano lotnicy startu” ,Karpinński odlec'ał sam w kierunku

silnika 1nechanik Gawenda
Pilot

caniu

Tunisu, gdzie wylądował,

Przed przylotem zawodników do Wilna.
Całe Wilno wybiera się w piątek

na Porubanek, by podziwiać zawod-
ników -Challengowych, biorących u-
dział w locie okrężnym. Zawodnicy

przez Wiilno przelatywać będą naj-
prawdopodobniej w południe, ale
ścisłej godziny nie da się określić.

Trzeba jednak przypuszczać, że
pierwszy samolot ukaże się ną Po-
rubanku przed godziną 12. W dniu
tym na lotnisko kursować będą
autobusy odchodzące z placu Ratu-
szowego. Uruchcmione będą rów"

DODATKOWE POCIĄGI

Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań-
stwowych w Wiinie powiadamia, iż
v związku z przelotem w piątek
samolotów, biorących udział w Miię-
dzyńarodowym Turnieju Lotniczym
Challenge), przez Wilno, tego dnia
zostaną uruchomione z Wilna do
Porubanka pociąśi dodatkowe.

O godz. 8 min 30 odejdzie z Wil-
na pociąg specjalny dla młodzieży
szkolnej, który przybędzie do Po-
iubanka o godz. 8 min. 40, nato-
aniast: odjazd Porubanek godz. 14
mia. 30, przyjazd do Wiilna o godz.

nież specjalne pociągi wycieczkowe.
) Na Porubanek najlepiej więc
„wybrač się ną kilka godzin. Mło-
„dzicž szkolna w liczbie koło 10 ty-
sięcy wybiera się na cały niemal

| dzień, zabierając z sobą jedzenie.
Na lotnisko nikt wpuszczony nie

będzie. Publiczność zajmie miejsce
tuż przed miejscem startu samolo-
tów. Widać będzie doskonale. Na
samem zaś lotnisku urzędować bę-
dzie tylko kkomisia sędziowska 1 а-
parat techniczny.

WILNO — PORUBANEK,

14 min. 40. S
Dodatkowe qociągi dia publicz-

ności odejdą tego dnia z Wilna w
następujących godzinach: o godz. 10
min, 30, 11-tej i 11 min. 50, przyjazd
do Porubanka o godz. 10 min. 40,
11 min, 10 i 12,

Powrót tych pociągów z Poru-
banka nastąpi w miarę ukończenia
przelotu.

Przejazd tam i z powrotem ko-
sztuje 80 gr. Urzędnicy płacą poło”
wę. Młodzież szkolna za przejazd tam i z powrotem płaci 20 gr.

Przymusowa litwinizacja Kłajpedy.
BERLIN Pat. Niemieckie biuro

informacyjne przynosi z Tylży wia-
domość, że nowy dyrektorjat kłaj-
pedzki wydał zarządzenie, mocą
którego wszystkie szyldy oraz ogło-
szenia publiczne w całym okręgu
kłajpedzkim muszą przedewszyst-
kiem być ogłaszane w języku litew-

skim. Zarządzenie to wykonane być
musi do 15.10 i za przekroczenie
grozi wysoka grzywna oraz więzie-
nie. Urzędowe biuro niemieckie
uważa, że ze strony litewskiej do
puszczono się naruszenia statutu
kłajpedzkiego.

Przeciw napływowi żydów do Palestyny.
BERLIN Pat. — Niemieckie biuro

informacyjne donosi z Jerozolimy,
że palestyński rząd mandatowy za-
powiedział utworzenie . specjalnej
straży, która będzie czuwać u wy-

Od Admi
Wszystkim naszym

      

 

ma z dniem 15

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

brzeży morskich i wzdłuż granic
lądowyah Palestyny, celem zabez
pieczenia przed nielegalną imigracją
ludności żydowskiej.

лееНЕ ЕНО @ееЕЕ ЕЕ

nistracji.
Szan. PRENUMERATOROM

września 1934 r.

  Materjaly reparacyjne dla samolo-
tów polskich.   Rekiama jest dźwignią handlu.
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zagranicą 8 zł.

NOWA MOWA HITLERA.
NORYMBERG. (Pat). Całoty- |

godniowe uroczystości manifestacyj-
me z okazji kongresu mnarodowo-so-
cjalistycznego, zakończyły się wczo”
raj wieczorem capstrzykiem Reichs-
wehry przed hotelem w którym za-
mieszkał Hitler

Obrady zamknięte zostały wielką
mową Hitlera, ktory podkreślił, że
raród niemiecki czuje się szczęśli-

wy. że otrzymał rząd autorytetu,
stojący ponad wszystkiemi grupami
1 niepodlegający żadnej z nich. !

Omawiając ко!е partji, Hitler

Sesja
 

stwierdził, iż w nauce pozostanie
ona niezmienna, w organizacji nie-

złomna, w krytyce elastyczna i zdol-
na do przystosowania się, w cało”
kształcie tej budcwy będzie tworzyć
niejako zakon.

Hitler w zakończeniu przypom-
niał, że narodowy socjalizm będzie
musiał w przyszłości stosować jak-|miasta.
iajściślejszą selekcję

O wejście Sowietów do Ligi.
GENEWA (Pat). „Journal des

Nations" podaje szereg szczegółów
wtzorajszego tajnego zebranią człon-
ków Rady Ligi. Według dziennika,
min. Barthou zasomunikował czton-
kom Rady projekt tekstu zaprosze-
iia, któryby był wystosowany do
Z. S. R. R. przez możliwie wielką
liczbę państw reprezentowanych na
zgromadzeniu.

Tekst ten zawiera potwierdze-
nie, że Z.S.R.R. wykonuje swe zobo-
wiązania, szanuje traktaty między”

narodowe i gotów jest przyjąć zobo-
<viązania przewidziane w pakcie, że
wobec tego odpowiada warunkom
ala zostania członkiem Ligi.

Według dziennika min, Simon
miał ze swej strony oświadczyć, że
„ego zdaniem należy wystosować do
Sowiętów nie zaproszenie do- przy”
stąpienia do Ligi, lecz jedynie zgło”
szenie kandydatr:y do Ligi.

Dziennik podł:reśla, że trudności

techniczne w sp:awie przyjęcia So-
wietów do Ligi pcchodzą od W. Bry-
tanji, a właściwie od jednego  do-
minjum, którego polityka zagra”
niczna jest ściśla związana z poli-
tyką W. Brytanji

Możnaby wnosić, že Anglja, cho-
ciaž nie chce przeszkodzić przystą-
pieniu Rosji do Ligi Narodów, jed-
nak zmierza do ckazania Sowietom,
ze ich wstąpienie natrafia na tru-

dnošci.
GENEWA (Pat). Hiszpanja zgło”

„iła oficjalne żądanie reelekcji do

Rady Ligi Narodów.
GENEWA. Ne tajnem posiedze-

iiw Rady Ligi gtosowano w sprawie
utworzenia nowego stałego mandatu
w Radzie dla Sowietów. Argentyna
i Portugaliją powstrzymały się od
śłosowania. Innych 11 członków, w
* лп również delegat Polski, gloso-
wało za przyznaniem Rosji stałego
miejsca.

TOKIO (Pat). Dzienniki opatrują
w pełne goryczy komentarze wia*
«omość o rychłem przystąpieniu
Sowietów do Ligi Narodów. Dzien-
mik „Niomiuri“ p'sze, że Sowiety w
Lidze- Narodów ruogą stać się bom-
bą zdolną do wybuchu w każdej
chwili. Liga międzynarodowa stała
się obecnie Liga państw europej-
ćkich. W kołac: urzędowych nie
sądzi się, aby wstąpienie Sowietów  

miało na celu uniemożliwienie wpły-
"wów: japońskich ra wschodzie,

GENEWA (Pat). U przewodni-
czącego Rady Lis: — ministra Bene-
sza odbyła się dziś prywatna narada
z udziałem sir Johna Simona, dele-
gata francuskiego min, Massigliego,
przewodniczącego Zgromadzenia
Sandlera oraz delegatów Włoch,
Hiszpanii i Danji Przedmiotem na-
rad była kwestja procedury przyję-
cia ZSRR do Ligi Narodow.

GENEWA (Pzi). Wedie krążą
cych w kołach prasowych pogłosek
tekst zaproszenia które będzie za-
stosowane do ZSRR, zostai już opra”
cowany przez przewodniczącego
„Rady Benesza w porozumieniu z nie-
tórymi delegatami Zagadnienie
dalszej procedury a w szczególności
sprawy debaty na Zgromadzeniu
nad przyjęciem ZSRR jest dalej
przedmiotem  zakulisowych  roko-
wań. Należy zanotować pogłoskę,
2e komisarz Litwinow przebywa w
najbliższej okolicy Genewy.

RZYM (Pat). Prasa obszernie
komentuje zagadnienie wejścia So-
<ietów do Ligi Narodów. Jeden z
dzienników pisze że wejście Sowie-
tów odbędzie się przez drzwi ku-
chenne, nie bedzie posiadało cha-
rakteru tryumfalrego.

„Giornale d Italia" informuje, że
procedura, jaką zamierza zastoso-

wać min, Barthou przy wprowadze-
uiu Sowietów do Ligi Narodów, bę-
dzie polegała na zebraniu jaknaj-
większej liczby podpisów pod za-
proszeniem, które zostanie przesła”
1e przez. członków Ligi do Sowie-
sów. Chodzić tu będzie o to, aby
Vczba podpisów odpowiadała  licz-
bie głosów, która będzie niezbędna
dlą wejścia Sowietów przez Zgroma-
dzenie Ligi. Zanroszenie to byłoby
skierowane jednocześnie do przewo-
ćniczącego Zgromadzenia Ligi, a od-
powiedź Sowietów zostałaby zako-
munikowana poszczególnym  pań-
slwom zapraszającym oraz przewo”
,dniczącemu. Następnie prezydjum
Zgromadzenia przygotowałoby ra"
port, któryby został poddany pod
słosowanie prezydjum. W rezultacie
komisja polityczna Zgromadzenia
1 igi Narodów nie zostałaby obarczo-
na obowiązkiem zbadania kandy-
datury Sowietów

Poważne rozruchy w Splicie
wywołał odczyt marsz. Balbo.

PARYŻ. (Pat). Z Białogrodu do-*
noszą, że w Spiicie doszło do po-
ważnych tozruchów w naslępstwie

odczytu, który wygłosił tam w klu-'
bie włoskim mar:załek Balbo wobec,
audytorjum około 150 optantów wło*;
skich. Po zakończeniu odczytu |
przed gmachem klubu, którego okna|
były otwarte, doszło do burzliwych|
maniłestacyj. " Zgromadzeni  we-
wnątrz Włosi poczęli wznosić okrzy-

ki: „niech żyją Włochy”, „niech ży-
je włoska Dalmacja”, „niech żyje|
wtoski Split“. W odpowiedzi na to,
zśromadzony nazewnątrz tłum usi-
jował wtar$nąć do wnętrza lokalu.

Policja udaremnila próby, lecz do-
piero po dłuższych wysiłkach zdoła”
da wyprzeć demonstrantów z ulic i
uniemożliwić przejście marszałkowi

i schronił się na swym jachcie.
Aresztowano w związku z zaj-

ściami wiele osob. Zgromadzeni w
klubie optanci wioscy mogli opuścić
lokal, gdy na ulicach nie było de-
monstrantów.

W całej Jugosławii podróż mar-
szałka Balbo i okoliczności, jakie
«owarzyszyły odczytowi, wywołały
żywe oburzenie.

Sabotaż na kolejach w Anglii
LONDYN. (Pat). Na liniach ko-

iejowych w poiudniowej Anglii do-
ikonanc w ciągu dnia wszorajszego
szeregu akcji sabotażowych. Między
in. na linji kolejowej Waterfold — Kilkenny, na diugości około 40 m.'

nieznani sprawcy poprzecinali druty
telefoniczne i telegraficzne i obalili
wiele słupów. Na drogach w wielu
raiejscowościach pobudowano bary*
kady. Ruch kolejowy oraz na szo-
sach był przez długi czas przerwany.

 

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) 85 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po gr. Ogłoszenia
€yfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proe. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 89187.

Terminy

   
  
   

Kongres wychowania
moralnego.

KRAKOW. Pat. W przeddzień i-
nauguracji 6 go międzynarodowego
kongresu wychowania morslnego
zaczęli przybywać do Krakowa de-
legaci z zagranicy reprezentujący
28 państw w liczbie około 700 osób
Przybyli uczestnicy zebrali się w
barbakanie i ruszyli na zwiedzanie

O godz. Żl:ej w salach
kandydatów |starego teatru odbył się wieczorek

na członków swej partji. Nadzieją|zapoznawczy. Kongres rozpoczniż
narodowych socjalistów jest mło-|się jutro rano w sali uniwersytetu

i dzież. jagiellońskiego.

"> 

Ligi Narodów.
SPRAWA

PAKTU WSCHODNIEGO
PARYŻ (Pat) Sprawozdawca

„La Republique* Kaiser twierdzi,

że rokowania w' sprawie zawarcia

paktu wschodniego będą kontynuo-
wane w Genewie natychmiast po
przybyciu Litwinowa.

BERLIN (Pat). Prasa niemiecka

mgłasza pierwsze komentarze о Ко-

„munikacie urzędowym, precyzują

cym stanowisko rządu Rzeszy wo*

bec paktu wschodniego. „Voelki-

scher Beobachter* podkreśla, że

przed wyjaśnieniem sprawy wojsko”
wego uprawnienia Niemiec wszelkie

rokowania o pakt wschodni lub po-

dobny system uważać należy zgóry

za bezcelowy. Żądanie Niemiec, do-

кусхасе rėwnouprawnienia, jest ta-

kie same niezmievnne, jak i gotowość

do pokoju. Niemcy będą musiały

obecnie zaczekać, czy ta.ich goto-

wość spotka się zagranicą z innem

echem, niż dawniejsze próby. „Ber”

liner Tageblatt" wskazuje, że teraz

cla Niemiec sprawa paktu wscho”

iaiego jest rozdziałem zamkniętym i

że rokowania nigdy nie były pro”
vadzone.

POŻYCZKA FRANCJI
DLA SOWIETÓW?

PARYŻ (Pat). W związku z po”

głoskami, że zbliżenie francusko”

„owieckie zostanie  ukoronowane

pożyczką francuską dla Sowietów,

minister finansów  Germain-Martin

oświadczył w Genewie przedstawi”

cielowi „Matin'a”, że emisję jakiej-

kolwiek pożyczki zagranicznej lub

otwarcie kredytów, których koszty

mógłby ponieść skarb państwa, na”
jeży uważać za nierealne,

866€88666606666
Pierwszy trawler

polski.
GDYNIA. Pat. Dziś wporcie wo-

jennym w szczupłem gronie ofice-
rów marynarki odbyła się skromna
lecz doniosła uroczystość spuszcze-
nia na wodę trawlera, który został
nazwany Jaskółką. Jest to pierwsza
jednostka morska zbudowana w
Polsce, z materjałów polskich. W
budowie zastosowano najnowsze
zdobycze techniczne.

Nad morzem pogoda.
GDYNIA. Pat. Na wybrzeżu pol-

skiem od kilkunastu dni utrzymuje
się piękna słoneczna pogoda, Tem-
peratura w południe dochodzi do
35 C, woda zaś do do 22 C. Miesz-
kańcy i letniey korzystają w pełni z
kąpieli morskich i słonecznych.

 

Wiadomości
telegraficzne

Balbo, który pośpiesznie się oddalił| ZAGRANICZNE.
** Wczoraj zmarł w Budapeszcie

po długiej chorobie wybitny pcll-
tyk węgierski Juljusz hrabia Ka-
rolyi, w wieku lat 63.

** Na lotnisku Hinaida pod Bag-
dadem spadł samolot wojskowy
królestwa Iraku. W wypadku zginęło
5 członków załogi, w tem trzech
oficerów.

** Na drodze z Resztu do Kaz-
winu spadł do przepaści autobus
z 13 podróżnymi. 10 osób zostało
zabitych, trzy osoby zaś i szofer
odniosły obrażenia. Wypadek wyda-
rzył się z powodu zaśnięcia szofera
w czasie prowadzenia samochodu.

** Jak donoszą z San Sebastjano
były dyrektor generalnej policji przy
rządzie socjal demokratycznym Za-
strzelony został z tyłu przez nie- znanych sprawców.  
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Liga Narodów potrafiła w sesji
bieżącej, jak to już pisaliśmy przed

kilkoma dniami, skupić znowu na

sobie uwagę człego świata. Fak-
tycznie zainteresowanie jej obrada-
mi wynika nie ze znacze'ua tej bar”

dzo chorej instytucji, iecz z powodu

kilku spraw, xtore już przediem

emocjonowały zolityków. Na pierw-

szy pian wysuwają się kwestje:

przyjęcia Sowietów do Ligi i polski

wunuiosek rozszerzenia traktatów

mniejszościowych na wszystkie pań

stwa, wchodzące w skład L.gi, a po-
nadto z za ku.is przegiąda projeki

trancuski paktu wschodniego, zwią-

zany z dwiema pierwszemi sprawa-

mi siecią rozmów,

ustępstw itp.

Powszechnie panuje p:zekonanie,

że na ożywienie zainteresowania

obecnego Ligą w dużej mierze

wpłynęła taktyka p. Barthou. Jego

to gwałtownym zabiegom : ruchowi,

który wywołał swemi wiosennemi

podróżami politycznemi, przypisać

należy, że odbywająca się sesja Li-
£i przypomina dawne piękne jej dni,

Ale czy nie jest to tylko chwilo-

we, a.co gorszą tylko pozorne oży”

wienie. Z przemówienia ministra

Benesza, który ouegdaj zagaił pierw-
sze posiedzenie sesji i kiory należy

do polityków, gorąco pragnących

utrzymaiua przy życiu instytucji ge”

newskiej, przebija wielki pesymizm

co do stanu politycznego 'v Europie

i w świecie, a co za tem idzie także

pesymistyczny pogląd na możność

rozwiązania przez Ligę Narodów

najbardziej palących i zasadniczych

spraw i koailiktów.

Z  wymien.otych przez nas

trzech spraw wejście Rosji sowiec-
kiej do Ligi Narców jest -- jak wi-

dać z napływających informacyj —

zapewnione, podobnie jak i siałe dla

niej miejsce w Radzie Ligi. Naj-

ostrzejszą opozycję przeciw Sowie”

tom organizowała Szwajcarja. Pró-

buje się złamać iej propagandę wy

suwaniem groźby, iż w konsekwen-

cji  nieprzejednanego stanowiska

Szwajcarji Ligę Narodów trzeba bę-
dzie przenieść śćzieindzie;, naprzy-

kład do Wiednia. Naraziłoby to,

rzecz prosta, Genewę i Szwajcarię

na duże straty, ale także i samą Li-
gę. Pogróżka więc wywiąda dość

naiwnie, W każcym razie w naj-

bliższych już zapewne dniach p.
Litwinow będzie mógł zabierać głos

na posiedzeniach Ligi Czy ta trans-
fuzja krwi komunistycznego kolosa

rosyjskiego odmiodzi wątły orga”

nizm Ligi, czy też spowoduje raczej

jego ostateczne zamarcie -— to pyta-
nie, które musi niepoko:ć wielu

zwolenników Ligi.

Sprawa stałegs miejsca w Radzie
Ligi dla sowietow wiąże się z żąda-

niem Polski również stałego miejsca.

Jeżeli wierzyć ostatnim wiadomo-

ściom, nadchodzącym z Genewy,
przedstawiciele Polski podobno zre-

zygnują narazie ze stałego miejsca,
pod warunkiem wszakże przyszłego

zreformowania Rady w ten sposób,
aby miała zagwarantowane to stałe

miejsce.

Taksamo na trudności natrafia
wniosek polski co do rozciągnięcia

traktatów mniejszościowych na inne

państwa. Łatwiejszy i s£uszniejszy

jak to już podnosiła prasa narodowa.

byiby wniosek zniesienia wogóle

tralktatów tych, niž przeprowadze“

nie wniosku, któryśmy złożyli, Nie-

zależnie od Rosji sowieckie; także
inne wielkie państwa nie będą

chciały poddać się rygorom trakta-
tów mniejszościowych, nie ulega bo-

wiem wątpliwości iż są one ograni-
czeniem suwerenności a zarazem

praktycznie powodować mogą nie-

potrzebne kłopoty.
Wreszcie trzecia sprawa, oma-

wiana za kulisami, i bodaj wywołu-

jųc + majwięcej niezadowolenia ze
S.anowiska Polski, to kwestja paktu

wschodniego. W. Genewie komen-

towane są głosy naszej prasy pro”
rządowej w tym duchu, że Polska

zdecydowana jest paktu tego nie

podpisywać. Dotychczasowe stano-
wisko dyplomacji polskiej uprawnia”

łoby do takiego pogladu.
Jednakowoż, naszem zdaniem

nie wyczerpuje to jeszcze zagadnie-

mia. Francja, ktora najwięcej zabie-
gów temu paktowi poświęciła, nie
traci widać nadziei na zjedranie dla
niego Polski, skora min. Banthou

.„awiał ieszcze w sobotę z ' min.

Beckiem również i tę sprawę, Mó-
wiąc językiem interesu, byłaby to

może kwestja ceny.

Pod znakiem wyborów.
Tygodnik ludowy „Piast* sądzi,

że zmiany i fermenty, które odbywa-
ją się w sanacji, mają na celu przy-
gotowanie wyborów, których termin
grzypada już za rok, W wyborach
tych z pewnością hasłem sanacji bę-
dzie radykalizm społeczny. Ale kon-
serwatyści się bronią:

„To też, zanim runą okopy Św. Trójcy

zapewne opozycja dcwie się sporo cieka-

wych rzeczy. Naraziż już „Czas” kiakowski

„stwierdza, że sytuacja budżetowa w Polsce

jest bardzo ciężka, że dla Polski wytworzy-

ła się niesłychanie ciężka sytuacja zagrani-

czna, że polityka wewnętrzna natrafia na

duże trudności .

Dalej twierdzi „Piast”, że nie od
ciosów opozycji padnie Blok Bezpax
tyjny; opozycję bowiem ogarnęła a-

proponowanych| patja i obojętność Zapomina „Piast”
że opozycja, to pojęcie konwencjo”
nalne i dosyć nieokreślone. Ta kon-
wencjonalna opuzycja z pewnością
mie obali sanacji. Przyszłość należy

w Polsce do wielkich ruchów poli-
tyczno - społeczsych. Nietylko bo-

wiem należy w Pelsce obalic sanację,
lecz i zbudować nowy polski porzą-
dek. Wierzymy, że dokona tego ruch

narodowy, którego płomień, dotych-
czas skrzętnie 1 starannie duszony,
ogarnie pewitego dnia jak najszersze
rzesze polskiego narodu.

Konserwatyści przechodzą
do ataku?

Pod takim tytułem „Gazeta
WarSz,' pisze:

„Konserwatyści sanacyjni, zaskoczeni

gwałtownym atakiem ze strony lewicy BB,,

zajmowali dotychczas stanowisko raczej

| wyczekujące, ograniczając się jedynie do

siabej obrony. Ostatnio jednak, po areszto-

waniu br. Henryka Potockiego * zapowie-

dzianym sądzie kluucwym nad sen. Tar-

gowskim, postanowiii jak słychać, porzu-

cić dotychczasową taktykę i przejść do

ofenzywy. Narazie prace konserwatystów

dą w kierunku zbie,ania materjałów, do-

tyczących członków innych grup cbozu BB.,

a zawierających zaszuty, które mogłyby i

przedstaw. i lewicy sanacyjnej zaprowa-

dzić na ławę oskarżenych sądu partyjnego.

Wobec tego możemy się w niedługim

czasie spodziewać miejednej sensacji i wy-

tężonej pracy sędziów klubowych.”

Na łamach pisma sanacyjnego

„Depesza“ ukazai się bardzo cha-

rakterystyczny artykuł, jak się zda-

«e, inspirowany przez koła konser-
watywne, a puświęcony ostatnim
tarciom w łonie bicku, W artykule
tym czytamy m. im.:
„Nagonka przeciw zachowawczym człon-

k m BB. bierze swoj początek w dążeniach

„lewicowo“ usposobionych członków tejże

grupy. Wbrew niezmienionym i nieodwoła-

nym dotąd dyrekiywom Belwederu, grupa

lewicowa pragnie B.ok pozbawić charak-

teru ponadpartyjnegu, chce go ujednostaj-

mić, zgleichszaltowac w sensie jakiegoś nie-

określonego radykal.«mu. Dążen'a te znaj-

dują tu i owdzie pce!uch. Odzwierciedla się

to zwłaszcza w zakresie pioblemów gospo-

darczych. Raz ten raz inny objekt staje

się celem natarcia. A wtedy padają ofiary.

których ma być jeszcze więcej.

Bardziej popędliwi przedstawiciele gru-

qy zachowawczej propagują hasło odwetu,

Na atak odpowiedz'eć atakiem. Wskazać

1a tych przedstawicieli ideologji lewicowej,

qstórych działalność już dojrzała do analizy

„prokuraiorskiej”, Nie wahać się dłużej.

Sprawić szyk. Pójśc w bój!

Na razie to hasło odwetu nie znalazło

jeszcze aprobaty większości zachowawczej.

Karność partyjna musiała powściągnąć za-

miar dywersji. Poczekajmy na wyniki do-

chodzeń sądowych.*

Nie jest to więc jeszcze zapo*
wiedź ataku, ale wygląda na os

оааię pod adręsem iewicowego
| mu BB,

W. każdym 1tazie i to coś. Nie
„„zypuszczamy wszakże, aby nasza
ikonserwa, pomimo zapowiedzi : po-
gróżek, była zdolna do odwetu.
Ostra walka z przeważającym odła*
raem radykalno-lewicowym w BB.

polityki zagranicznej są coraz bar"

dziej niejasne uawet dla ludzi, któ-

rzy pragną śledzie bardzo uważnie
kroki naszej dypiomacji, W szcze-
$ólności niepodobna wprost odgad-

mąč, do czego zmierza minista”

spraw zagranicznych p. Beck. Ani

on sam, ani tembardziej mętne i

ogólnikowe wywcdy prasy prorządo*

wej nie rzucają na to żadnego światła

A tymczasem sytuacja Polski

dziś przedstawia się, ]а słusznie

podnosi p. S. S. w ABC znacznie
gorzej, niż przed półrokiem.

Oto, co ją cechuje: |

1) Zahamowonie tej kuji rozwo”

jowej w stosunkach polsko rosyj:

skich, jaką dyplomacja obu państw
ustaliła przed rckiem, Wyraźne o*

ziębienie stosuaków w obliczu zmie”

nionej konstelacji politycznej;
2) coraz drastyczniejsze krystali:

zowanie się opinji świata o zacie-

z prasy.

 
EKTEEENDSTNTATSIAOOODZE RZS URK

Niestety, opinja polska gubi się; wspólnego trontu politycznego mię-

jedynie w domystach. Droginaszej | dzy Berlinem a Warszawą;

 śnianiu się stcsunków polsko-nie-

mieckich i tworzenie się jakgdyby 

DZIENNIK WILEŃSKI.

doprowadziłaby konserwatystów do
ustatecznej klęski, Bez Bloku Bezp.
ronserwatyści straciliby wszelkie
.naczenie.

Nowe aresztowania żyrardowskie?
Żydowska  „Chwila* donosi z

Warszawy:
„Na fakt aresztcwania hr. Patockiego,

jeżeli chodzi o strorę polityczną tego za-

targu były koła konserwatywne — przygo-

towane. Liczono się z tem aresztowaniem

hr. Pitockiego jako jednego z odpowiedzial-

nych czynników za całą gospodarkę w Ży-

iardowie. Obóz konserwatywny, który z

aferą żyrardowską jest złączony wskutek

«działu w sprawie ż:rardowskiej kilku wy-

bitnych swoich członków, nie zamierza -—

jak utrzymują — podjąć narazie żadnej

hontrakcji i pragrie czakać dalszego

rozwoju wypadków. Oczekiwac należy dal-

szych rewelacyjnych posunięć w toku to-

czącego się śledztwa i być może, że krąg

aresztowań będzie jeszcze rozszerzony”.

Dlaczego niema pieniędzy?
Socjalistyczny „Robotnik* w nu-

1aerze z dn. 11 bim. zadaje następu-
jące pytanie:

„Krążą uporczywe pogłoski, że dr. Ba-

kun, który niedawno opuścił stanowisko

naczelnego lekarza Warszawskiej Ubezpie-

czalni Społecznej o'!rzymał jednorazową od-

jrawę w wysokości 55.000 złotych. Dr. Ba-

kun pracował w Warszawskiej Kasie Cho-

rych i Ubezpieczaini Społecznej przez trzy

 

Dokoła sprawy žyrardowskiej,
NIE CHCĄ BRONIĆ,

Wydział haraiowy Sądu Okręgo-
wego w Warszawie przekazuje 5е°
dziemu siedczemu, prowadzącemu
śledztwo w sprawie atery żyrardow
„kiej, odpis osławionej ugody „bisku-
pickiej', zawartej przez koncern
Boussaca z częścią akcjonarjuszy
polskich, Dokumenty dotyczące tej
ugody, były złożone Sądowi Han-
dlowemu przy podaniu o zniesienie
sekwestru nad „Žyrardowem“.

Jak się okaznje, rodzina hr. Hen-
ryka Potockiego zwracała się przed
przyjęciem obrony przez adw. Ry-
mowicza do kilku wybitnych adwo-
katów z obozu prorządowego. Ad-|
wokaci S. i E. kategorycznie odmó*
мй przyjęcia obrony, powołując
się na to, iż Naczelna Rada Adwo-
kacka wydała w swoim czasie za”
rządzenie, kładące nacisk na niewy”
stępowanie członków palestry, za-
angażowanych w życiu politycznem,
w procesach przeciwko skarbowi
pańsitwa, jak i w procesach, w któ-
rych wchodzi w grę interes spo-
łeczny.

P. BOUSSAL NA WIDOWNI.
Głośną była przed kilkoma ty:

godniami na łamach -prasy francu-
skiej, jak i polskiej, odezwa przemy”
słowca Tourvilla, rozlepiona na mu-|
rach Paryża, w której zarzuca оп!

 

 

 'ata. Dr. Bakun jest szwagrem jednego z

byłych premjerów. Odprawę w tak nie-

zwykłej wysokości zawarowa!ła podobno
arowi Bakunowi umewa, zawarta w czasie

„prawowania przez cwego spokrewnionego|

z nim dygnitarza obowiązków ministra

pracy i opieki społecznej.

Czy to prawda?

Rzeczywiście pytanie
ga dokładnej odpowiedzi.

lo wyma-

Uchwały żydowskie I odpowiedź «nazi»
„Moment“ (nr. 205) w depeszy ż.

a. t. z Berlina dorosi o okólniku, ro-
zesłarym przez kierownika narodo -
wo - socjalistycznej partji, Rudolfa
Hess'a, do jej członków. Zawarte są| nikać.
w nimi punkty, dotyczące stosunku|
do żydów: 1) nie wolno posiłlkować| iego zarządzenia,
się adwokatami żydami, 2) nie wol-| grożą kary dyscyplinarne.
no udzielać żydowi żadnej rekomen-
dacji, 3) zabrania się przyjmowania
od żydów pieniędzy na cele partji,
4) zabrania się członkom partji, za-
trudnionym w przedsiębiorstwach,
należącym do żydów, noszenia od-

Na Ratuszu
warszawskim.

Jak już informowaliśmy wicepre-.
zydent Warszawy p. ŚSzpotański.

zgłosił swą dymisję ze stanowiska:

wiceprezydenta miasta.

 

Jak poda”;
je bebesowska ,Walka”, powodem!
ustąpienia jest  „dalekoidąca roz”|

bieżność zdań z obecnem przedsta”

wcielstwem zarządu miejskiego w

sprawach, dotyczących gospodarki

miejskiej,
Dymisja zustała przyjęta.
P. Szpotaisk: zrezygnował z

emerytury.

W. poniedziaiek, 10 bm. złożył

podanie o zwolnienie z zajmowane”

go stanowiska inspektor gospodar”

czy zarządu miejskiego dr. Adam

Szczypiorski.  Dymisja została nie-

zwłocznie przyjęta tak, że dr. Szczy-

piorski przestał jednocześnie urz *

dować.
Pp. Szpotański i Szczypiorski na-

leżeli kiedyś do FPS, potem znale-
źli się w tak zwanem BBS, czyli w

sanacyjnej grupie p. Moraczew-

skiego.
Dymisje ich — to kłótnie w ro-

dzinie.

TANAKAGAZE WANÓA
Popierajcie Polską Maciarz

Szkolną.

3) wyraźne ! х każdym dniem

pogłębiające się vziębienie stosun*

ków polsko-francuskich;

4) niepowodzenia w polityce bał:

tyckiej.

Byłoby bardzo korzystne dla na-
szego stanowiska w świecie, gdyby
sesja Ligi Narodow oraz rozmowy i
układy, piowadzone tam przez p.

Becka i jego pomocników wniosły

nieco wyjaśnienia w te ciemne

punkty, które zasłaniają plany i za”
miary rządu polskiego nietylko
przed zagranicą, ale przedewszyst“
kiem przed opinja polską. Już to sa-
so jest dla dyplomacji naszej nieko*

rzystne w każdej grze, którą chcia-

łaby prowadzić gdy niema za *sobą

oparcia w formie mocnej i zdecydo-

wanej opinji kiraju, który 1eprezen-
tuje. A przecież trudno mówić o ja”
kiejkolwiek opinji wówczas, gdy
społeczeństwo wogóle nie wie, do
czego się zmierza,  
 

dyrektorowi koncernu bawełniane=|
$o, Boussacowi, 1ak i jeśo wspólni-
kowi dyr. Aupetit, nieukarane na-
dużycia i wzywał ich do skierowa-
mia sprawy na drogę sądową, o ile
zarzucane czyny nie odpowiadają
prawdzie, Obecnie donoszą agenci
PID, iż Boussac radesłał do Warsza”
wy obrońcom, występującym w spra-

wie aresztowanych dyrektorów Ży-  
znak partyjnych, 5) w lokalach pu-
blicznych nie woino pokazywać się
w towarzystwie żydów, 6) prywat-
nych stosunków z żydami należy u-

W. razie niezastosowania się do
członkom partii

Ten okólnik
„ — jest powszechnie uważany, jako

odpowiedź na przec.wniemiewkie uchwały

bojkotowe, żydowskiej konferencji w Ge-
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Mandaty saniorządowe
; Jak się dowiaduje agencja Р.,

ministerjum spraw
wydało doniosty okólnik, inierpre-

iządowej o „awieszaniu mandatów
członków ciał samorządowych za

wchodzenie w niedozwolone stosun-
ki ze związkami samorządowemi,

Okólnik podnosi, iż ustawa dąży,
aby członkowie wiał somorządowych|
nie mcgli wyzyskiwać swych man-
datów .ua korzyści własnych, lub
osób im bliskich. Zawieszenie man-
datów — następcwać winno nie tyl-
ko, gdy członek ciał samorządo-
wych osobiście wchodzi w  niedo-;
»wolone stosunki z samorządem, bę-į
iąc głównym włascicielem przedsię-
biorstwi instytucyj zawierających
tranzakcje z samorządami, lecz tak-
że, gdy właścicieiem  przedsiębior-
stwa jest małżonek członka ciała
samorządowego, lub jego krewni, w
inji prostej.

Znowu p. Wyrosiek.
Senator adw  Wyrostek złożył

„kargę przeciwko prezydentowi m.
„Warszawy Starzyńskiemu, na ręce
piezesa BBWR rpłk. Walerego Sław-,
(sa. Senator Wyrostek na tle gło”,
śnych zarzutów postawionych mu w
prasie wskutek pisma prez. Sta-
rzyńskiego utrzymuje, iż prez. Sta-|
rzyński, jako członek tegoż samego
ugrupowania politycznego nie miał
prawa wysuwać przeciwko niemu
:arzutow na forum publicznem, bez
uprzedniego powiadomienia 0 tem
prezydjum BBWR. Skargą tą dąžy|
cen. Wyrosiek d> powołania nowe-
śo sądu honorowego w sprawie jego.
: prez. Starzyńskiego.

Treść zarzutów p. Siarzyńskie-
go przeciwko p. Wyrostkowi poda-
'iśmy pokrótce wezuraj.

Niema chciery
w Rumunji.

WARSZAWA. Pat. W związku z
wiadomością o pojawieniu się w
Rumuaji cholery i czerwonki wyda-
no zarządzenia zapobiegawcze, szcze-
gólnie w punktach granicznych pol-
sko-rumuńskich, celem niedopusz-
czenia epideinji do Polski,

BUKARESZT Pat. — Rumuńskie
ministerstwo zdrowia komunikuje,
że żołnierze ulegli masowemu za-
true'u, nie wykryto żadnego zarazkn
cholery, nikt więcej nie zachorował
a zatruci wracaja do zdrowia.

| MOWY JORK, Pat.

wewnętrznych, , i
|zaniechaia opanowania pozaru. Na!

lujący przepisy art, 8 ustawy samo- | Statku znajdują się zbiorniki z ropą,
"Kore mogą wk'ótce wybuchnąc i

rardowa: Vermer.cha i Caena, uwie-
rzytelnione oryginały wyroków 2-ch
instancyj. umarzających postępowa-
nie karne przzciwko Boussacowi i
Aupetit w przedmiocie inkrymino-
wanych im przez Tourvilla czynów.
Dokumenty te mają być przedsta-
wione sędziemu śledczemu, prowa-

czącemu śledztwo w sprawie Żyrar-
dowa. Mównocześnie Boussac prze-
słał odpisy dwóch wyroków, skazu-
iących niejakiegc Pelier na kary po
3 i 6 miesięcy więzienia za szanta-

zowanie iemi zarzutami Boussaca

na terenie Brukseli.
Do Warszawy przybył obywatel

trancuski przemysłowiec p. Veill.
r. Veili, samorzutnie zgłosił się do

sędziego śledczego de spraw wyjąt-
kowej wagi Jana Demanta i oświad-
czył, że chciałby złożyć zeznania w
związku ze sprawą żyrardowską, a
raczej z osobą p. Boussaca,
Na własne życzenie p. Veuil został

przesłuchany. W toku badanią oby-
watel francuski ziożył obszerne ze-
znania, dotyczące machinacyj Bous-
saca w innych przedsiębiorstwach
handlowych. Jak wynikało z zeznań

HAWANNA, (Pat).  Wediug о-
biegających tu pogiosek pożar na
statku  Miorrocastie spowodowali
«omuniści.
NOWY JORK, (Pat). Policja

amerykańska zajęła się zbadaniem
pogiosek o Z tajemniczych pasaże-
rach, którzy mieii znajdowac się na
pokiadzie  Morrcastie. Rospoczęie
siedztwo ma na celu ustalenie za-
sówno iaktu obecności tych tajem-
niczych osobistości, jak również i
ich tożsamość.

Kapitaa sta-
itku Morrecastie Warms oświadczył,
iże wysłał on pierwszy sygaał w 20
| minut po stwierdzeniu pozaru, któ-
ry jas sądzono początkowo, będzie
raożna stłumis przy pomocy zaiogi
statku. Ani żona ani rodzina zmar-
łego w przeddzień katastrofy kpt.
Wiimota mie wiedzą, ze zmaił en
па atak sercowy, natomiast, stwier-

dzają, że obawiał się on ciągle sa-
botazu. Pelicja kubańska prowadzi
dochodzenie w sprawie dwuch taje-
mniczych podióznych. `

Wediug ostatnich obliczeń liczba
ofiar wypadku przedstawia się na
stępująco: 117 trupów i 16 zaginio-
nych bez wieści, uratowanych 238
podróżnych i 117 członków załogi.

NOWY JORK (Pat). Pozar, któ-

chu, trwa w dalszym ciągu. Straż

zagrozić nawet zabudowanicm na
wybrzeżu. Policja nie dopuszcza
btisko gapiów. Dochodzenia prowa”
dzą departament handlu i władze

Czy w razie wojn

(Poiemika belgi
„Daily Mail“ zamiešcii artykuł,

który odbii się giośnem echem w pra
sie belgijskiej. W; artykule zapcze-
cza się temu, jakoby integralność
bBelgji mogła mieć tak wielkie zna-
czenie w dzisiejszym czasie rozwinię

tej techniki wojennej, jakie imiala w
czasach Napoleona. „Daily Maii
twierdzi nawet, ze integralność Bel-
ji wogóle nie mą żadnego znacze-
mia jeżeli w razie konfliktu Anglji
z państwem kontynentalnem, Belgja
zajęta zostanie przez wojska przyja”
xieiskie czy nieprzyjacielskiie, Pismo
zaznaczą też, że obrona beigijskiej
seutralnošci nie przyniosła Angli.
żadnych korzyści, a tylko szereg zo-
bowiązań.

Belgja nie jest warta życia ani
jednego brytyjskiego żołnierza
Froste spojrzenie na mapę wy*

starczy podobno, aby każdy przeko-
mał się, że wąski pasB elgji „nie wart
jest życia ani jednego brytyjskiego
zołnierza”. Szerokość Belgii wynosi
tylko 208 km.: dobry samolot bom
bardujący przeleci ją w ciągu zaled-
wie poł godziny. Dla Angiji przeto
absurdalną naiwnością jest wysyla-
nie wojska do Beigji, aby chronić wy
brzeża Brytanii przed nieprzyjaciel-
skiemi siłami lotniczemi na tak zni-
komą odległość. ! wierdzi się często,
że obowiązkiem Brytanji jest bronić
Belgji. Brytanja niema takich obo-
wiązków wobec żadnego państwa.
Belgja musi liczyć tylko na własne
siły i pomoc swych sojuszników, w
których interesie ieży, aby utrzyma-
no belgijskie grenice przed wspól-
nym nieprzyjacie.em.
Front będzie nad naszemi głowami.

„Daily Mail'* wątpi o tem, by
Belgja była zdolna do obrony swych
granic, tak jak nie byłą zdolna pod-
czas wojny światowej. _Niektórzy
belgijscy fachowcy są nawet zdania,
że na wypadek nowej inwazji w
pierwszej chwih rofnęłaby się aż do
Antwerpji i że czekałaby na pomoc — 3 Anglii. Anglja jednak pomocy takiej

 

iajemnica pożaru Morrocastle.

1у powsłał na szczątkach parowca
JAioriocastle po tajeraniczym wybu-

sądowe. iicerowie statku twier-

pójdzie na pomoc Belgji.

Veilla — zostai cn oszukany przez
Bowssaca, który za pomocą sfałszo”
wasiego pełnomocnictwa przeprowa-
dzii na. zebrun'iu  akcjonarjuszów
sprzeczne z prawem uchwały. P.
Veiil twierdzi, że Boussac w ukryciu
zwołał zebranie przedkładając peł-
nomocnictwo jego, które było sial-
szowane. Dopiero po wszystkiem
Veill dowiedział się o oszustwie. 3

Obrona aresziowanych dyrekto-
"ów Vermerscha i Ceana złożyła w
związku z zeznaniami Veilla szereg
dokumentów, z których miałoby
wynikać, że Veillem powodowała
chęć zemsty osobistej.
Jak się dowiaduje „Kurjer Poran-

ny', obrońcy aresztowanych dyrek-
torów adw. Beylin, Brokman i Koral
przedłożyli sędziemu  Demantowi

,' ównież olbrzymią ilość dokumen-
tów, dotyczących znanych  afiszów,

| rozlepianych na ulicach Paryża, w
których Boussac 1 jego prawa ręka
Aupetit nazwani zostali ziodziejami
i bandytami. Dokumenty złożone
przez obronę również usiłują pod-
ważyć treść afirzów paryskich.

 

dzą, że statek podpalono. Przesłu-
chany przez depariamcni handlu
jaz. mecnanik Abbott utrzymuje, że

pompy na okręcie dziaiaiy bez
przerwy, lecz ia: wielkiego pożaru
nie mozna byio opanowac. Na roz”

saz kapitana, Abboit objąż komen-
dę w iodzi ur, i, w šiorej na 33 osób

byio tylko dwucŁ podróżnych. Ab-
ьой tiumaczy się, że na pokładzie
nie byio widac podróżnych. Mecha-
rik Stamper, kity opuszczai statek;
również nie widział podróżnych, ale
przyznaje, że siyszai ich przerażliwe

krzyki, inny jeszcze mechanik ku-
banczyk Bujia oświadczył, że wsiadi
do iodzi ratunkowej wraz z 31 050-
bami. Wśród nich był tylko jeden
podróżny. Lekarz Feldt, podrožują-
cy z żoną i syncm, Oświadczył Ко-
misji ministerstwa bandlu, że nie-
prawdą jest, ;asoby uderzono w
aiarm po wybuchu pożaru na stat-
ku. Ubudziią go żona, mówiąc, że
wybuchi pożar. Do kabin przedo-
stawał się już wówczas dym, Cała
rodzina wybiegła na pokiad, gdzie
już krzyczeli z przerażenia podróżni.
<ona zapytaia się pewnego oiicera,
kiedy spuszczone zostaną iodzie i
ten odpowiedziai, że czeka na roz- 1
kaz kapitana, który znajdował się
wówczas na pomoście. Nie czeka”
jąc dłużej, cata rodzina skoczyia Z
pokładu do mo::u, skąd ici: później
wyłowii jeden zw statków ratunico-
wych, przybyiy na pomoc pionące-
sau parowcowi. Nikt nie usiiował
tczdać pasów raiunkowych, Oczeki-
wanie rozkazu kapitana, znajdują”
cego się na pomoście, wówczas, gdy

! sJalał wicher i piomienie, było, zda”
įniem k'eldta, głupotą,
 
 

y Anglja

sko - angielskz).
udzielić nie może, a fachowcy woj”
skowi zbytecznie marnują swój czas
szukaniem obronnych pozycyj na
kontynencie. Jeżcli wybuchnie woj” :
na, front będzie ponad naszemi gło”
wami. Pierwszy strzał nie padnie
gdzieś we Flandyji, ale na Piccadilly.

Ocalić Londyn,
Atak nieprzyiacielskiego  lotni-

ctwa na Londyn będzie tak silny, że
zachodzi kwestya jak uchronić lon-
dyńskie doki poriowe i obywatel-
stwo przed głodem i paniką. Podpi-
sując w 1839 roku umowę o bezpie”
czeństwie i integralności Belgji, An-

ślja temsamem w ówczesnych sto“
sunkach chroniła swe granice, Sto”
suniki jednak się zmieniły, Belgja nie
przedstawia pod wzgiędem militar-
nym żadnej wartości, Stała armja li-
czy tylko 66,500 żołnierzy, lotnictwo
posiada tylko 195 samolotów,  Bu- |

dżet wojskowy wynosi tylko 18 mil-
jonów funtów szterlinśów, podczas,
£dy angielski bucżet wojenny wyno-
si 115 miljonów funtów.

Echo w Belgii.
Angielski artykuł fachowcy woj:

' skowego wywołał głośne echo w bel
gijskiej opinji putlicznej, ale nie do-
tknął belgijskich kół wojskowych.
W czasopiśmie „L'Indćpendance Bel
śe' odpowiada Charles de la Bove-
rie, który polemizuje z „Daily Mail“
o znaczeniu wojny w powietrzu i do*

wodzi, że na wypadek ataku po
wietrznego Belśja może mieć wiel-
kie znaczenie dla angielskich sił
zbrojnych, gdyż na jej terenie Anglja
mogłaby wytworzyć bezpieczną ba”
zę operacyjną. O ile chodzi o Belgję
samą, to — jak sądzi autor — koła
wojskowe miałyby wziąć pod uwagę
zarzuty angielskie i postarać się, aby
armija beligijska była w stanie od sa*
mego początku wojny chronić swe
granice i zatrzymać nieprzyjaciela,
Wygrać pierwszą bitwę — oto dewi*
za belgijskiego pizygotowania defen-
zywneśo,

 
 

 

  

                 

 



KRONIKA.
Remont košciota šw. šw. Filipa;' Закбрг.

(Komunikat;Komitetu parafjaln<go)-

materjału, również odpowiedni dla
zabytkowego budynku wygląd,

Obecnie jest w toku malowanie

Komitet paratjalny, powołany

przez J, E, Księdza Arcybiskupa Me

tropolitę Romualda Jalbrzykowskie-

_ DZIENNIK MILENSKI

Zjazd asystentów kościelnych

„Wczoraj odbył się w Wilnie zjazdustalone zostały akręgi dla dekanal-
dekanalnych asyctentów Akcji Ka- nych zarządów Akcji Katolickiej.
tolickiej i okręgów poszczególnych Okręgi te będą pokrywały się z de-
organizacyj, wchodzących w skład kanatami,
Akcji Katolickiej, Chociaż zjazd miał wybitnie cha-

в Przybyło okcio 25 księży asysten- rakter organizacyjny, jednakże w
tów z 7 dekanatów województwa czasie obrad poruszane były również

go, pod przewodnictwem ks. pro”.

boszcza P. Żarnowskiego, po szcze-
Kościołą wewnąirz. Malowanie bę-
dzie wykonane po gruntownem ze-
skrobaniu licznych nawaistwień da-

wileńskiego, a «:'anowicie: z deka-
atu święciańskiego, oszmiańskiego,

«prawy religijne.
Po ustaleniu roli asystenta ko-

gółowem omówieniu najpiiniejszych

potrzeb kościoła, postanowił koniecz
sy remont przepiowadzać kolejno, a

to ze względu na trudności zdobycia

wnych fanb i odczyszczeniu profili
gzymsów, głównie pilastrów i innych
motywów rzeźbiarskich i architek-

świrskiego, worniańskiego, turgiel- ścielnego w życiw organizacji i za-
skiego, trockiego i kalwaryjskiego. kresu jego działelności, omówiono
„Zjazd został zwołany w ceiu omó- wytyczne pracy w przyszłości, W.

wienią zmiany scatutów oiganizacyj końcu dłuższy czas dyskutowano odrazu potrzebnych funduszów. W, *onicznych. ы

pierwszej kolejnosci wykonano prze W, pracach Komitetu paraijalne-
krycie dachu, który przedtem zacie- go biorą również żywy udział, jako
kał i powodował przez swą nieszczel doradcy techniczri i artystyczni, PP.|
ność obfite gromadzenie się śniegu art. malarz рго!. J. Hoppen, ari, ma-
na poddaszu. Dla zachowania charak| !arz St. Jarocki, konserwator dr. Lo-
teru stylowego swiątyni było ko-| -entz 1 inżynier erchitekt S. Naręb-|
nieczne zachowac charakterystycz- ski. Roboty malarskie powierzono z,

Akcji Katolickiej sprawy tworzenia nad metodami wychowawczemi w
okięgów i ustalenia wytycznych pra- organizacjach AkcjiKatolickiej.
cy na najbliższą przyszłość, | Zjazd ten jes: drugim etapem.

Zjazd rozpoczął obrady zrana w częściowej reorganizacji stowarzy”|
lokalu Akcji Katolickiej pod prze:'szeń : związków Akcji Katolickiej
wodnictwem ks. kanonika Miikow-| v mysl nowych statutow. Po prze-
skiego. Wszysikie sprawy zrefero- prowadzeniu bowiem wstępnych ba-
wał ks. dyr. Franciszek Kafarski. cań, zwołano go dla zreasumowaniane pokrycie dachówkowe. Przy ro-,

totach dachówiki ułożono na li-|
stwach i na wapnie, wediug metody
stosowanej powszechnie w dawnych
wiekach, co zapewnia odporność da-
chu na działanie wichrów, zrywają”
cych często pojedyńcze dachówki i'
uszczelnia dach od zawiewania więk
szych ilości śniegu, W częściach bla-
szanych dachu, gdzie okazała się,
konieczność zastapienia blachy znie-;
szczonej nową, zastosowano. blachę:

ocynkowaną, porziedziowaną,  osią-
żając w ten sposób, obok trwałości

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna i ciepła przy

słabych wiatrach miejscowych. Ran-

kiem gdzieniegdzie mgły lub opary.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P — ul. Mickiewicza Nr. 13

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-

ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh2.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), orai
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-
iszek,

cz SPRAWY MIEJSKIE.
— Nowy bulwar przy ul. I Baterji.

Wobec zakończenia prac przy urzą-

dzaniu bulwaru nad brzegiem rzeki

(Wilji na odcinku most Zielony —
szpital św. Jakóba, w dniu wczoraj-
szym roboty zwiedziła komisją za-

rządu miasta. Nowowykończony bul-

was: oddany zostanie do użytku pu-
blicznego w drugiej połowie b. m.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Walka z zawodowem žebrac-

twem. Wiadze »dministsacyjne za-
ostrzyły akcję walki z plagą że”
bractwa. W tych dniach ongana po-
licyjae rozpoczna przymusowe usu-
wanie żebraków z miasta. Młodzi
żebracy będą zatrudn/ani przy róż-
nych robotach, zaś starzy osadzani
w przytułkach. Niezależnie od tego,
wszyscy żebracy, pochodzący z pro-
wincji, będą wysiediani, Natomiast
żebracy nieletni i dzieci będą odda-
wani pod opiekę rodziców, zaś sie-
roty umieszczane w sierocińcach.
№ związku z tą akcją należy przy”
puszczać, iż pla$» żebractwą w Wil-
wie zostanie zlikwidowana.
— Lustracja autobusów komuni-

kacji zamiejskiej. Z polecenia władz
w ostatnich dniach zostały zlustro-
wane autobusy, kursujące na linjach
«amiejscowych, _ prowincjonalnych.
Stwierdzono, iż autobusy są w nie-
złym stanie i że mogą jeszcze kurso-
wać bez poważniejszych naprawień.

POCZTA I TELEGRAF.
— Rozszerzenie działalności

poczty peronowej. Z dniem 15
września b. r. został rozszerzony
zakres działalaości poczty peronowej
na przyjmowanie telegramów zagra-
nicznych do wszystkich krajów oraz
sprzedawanie pocztówek z widokami
miast i okolic.

 

2 DNI w WARSZĄ
ORBIS |Wyjazd 159, wieczorem

Mickiewicza20| Powrót 189,
tel. 883 a

Prowineja — ulgowa dojśz y.
Spieszcie, już mało miejsc.

    

     

  

 
STANISŁAW. CYWIŃSKI. ;

Prawo walk

|wędiiniarzy odbędzie się dziś o

przetargu wybitremu majstrowi ma-,

arskiemu, p. Torakiewiczowi. Kie-'
aownictwo artystyczne roból malar-
skich spoczywa w rękach ari, mala-
rzą Kazimierza Ńwiatkowskiego, dy-
rektora szkoły "zemiosł ariystycz:
nych. |

Projekt pomalowania wnętrza zo-
stał aprobowany przez JE, Ks. Ar-
cybiskupa Metropolitę, który nie
szczędził trudu, aby osobiście zlu-
strować roboty, w towarzystwie

«siędzą kanclerza, kan. A. Sawic-

kiego, w dniu 10 września r. b. :

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Walne zgremaazenie człon='

ków chrześc. zw. rzeźników |

i

 

godz. 19 w sali przy ul. Metropoli-
talnej 11 Na porzadku dziennym:
1) sprawozdanie z działalności i ka-!
sowe, 2) wybory nowego zarządu,
3) sprawy podatkowe i rzemieślni-
cze, 4) projekt kasy samopomocy
„9).wolne wnioski.

! RÓŻNE.
— Uprzejmość powodem przy-

krych komplikacyj. Na podstawie
meldunku policyjnego donosiliśmy,
jakoby jedna z uczestniczek piel-
grzymki pomorskiej Pań Miłosier-
yizia św. Wincen!ego a Paulo przez
winę konduktora autobusu do Trok
(w dniu 4 bm.) zagubiła swe rzeczy.
Jak się obecnie wyjaśnia, rzeczy te

zabrała inna z uszestniczek i w po-
ciągu oddała włascicielce, która na-

tychmiast z pociągu wysłała zawia-
domienie o tem do I Komisarjatu
P. P., do którego pszez posterunko-|
wego zgubę tychże rzeczy uprzednio
była zgłosiła.

KRONIKA POLICYJNA. |
— Qszust grasuje po plebanjach. |

Do proboszcza kościoła św. Bartło-
mnueja przy ul. Żarzecze, ks. Sper-
ukiego, zgłosił się pewien osobnik,
który, podając się za krewnego ks.,
biskupa Michalkiewicza, wyłudził|
kilkanaście zł., przyczem zabrał!
cenny krucyfiks t fotograłję księdza,
a ulotnił się. Jak się okazało, był to,
oszust, który w ten sposób zdołał|
oszukać kilka innych osób,
— ОЫаму na szumowiny spo-

leczne w miescie. W ostatnich|
dniach dokonano w mieście licznych|
obław, urządzorych przez _ policję
mundurową i śledczą. W wyniku,
obław zatrzymano w spelunkach kil-
kunastu złodziei, oszustów i włó-'
częgów, poszukiwanych za różne
przestępstwa natury kryminalnej.
Podczas wczorajszej obiawy aresz*,
*'owano kilku przestępców, pocho-;
dzących z poza Wilna.
— Zatrzymanie przemytniczki. Aresz-

towano Weronikę Karolewiczową (Kalwa-
ryjska 125) z 800 įr. tytoniu litewskiego
Zefir”, pochodzącegu z przemytu.
—Kradzież skórek karakułowych. Ze

sklepu Szewela Porudumińskiego (Niemiec-
ka 28) skradziono 10 skórek karakułowych
czarnych, ogólnej wartości 1200 zł.
— Sprzedali czekoladę a pieniądze

przywłaszczyli. W?aściciel fabryki cukrów
„Tryumfator“ przy vl. Zawalnej 58 powia-
domił policję, iż z jego fabryki pobrali w
komis czekoladę i icne cukry J. Serwiński
(Ciesielska 5), Fr. Górski (Kopanica 6) i T.
Krolak (Kopanica 6; i należność w wyso-
kości zł. 500 przywłaszczyli sobie,

 

 
ii krytyki.

(Dokończenie.)

Ale Lechick: nie zgadza się z tą
arcy-słuszną teżą i napada na całą |
niemal literaturę nowszą, nie zdając
sobie zupełnie sprawy, że, pomimo
pewnych niedociągnięć, takie n. p.
najbardziej osławione Dzieje grzechu
Żeromskiego, to pór excellence
utwór ©0 charakterze religijnym,
gdzie autor najżarliwiej potępia
grzechy Ewy, o czem tak jaskrawo
św'adczy już choćby tytuł powieści,

Ale cóż tu mówić o Żeromskim,
jeśli autor podxreśla u F'edry ,„żył-
kę pornograficzną“, u Sienkiewicza
„namiętny popęd płciowy”, u Weys-
senhoła „niezdrową erotykę“, u Za-
lewskiego „zwyrodnialą er:otykę“, u
Szczuckiej „rozpętanie zmysłów” i
t. p. Podobnie odzywa się on o Bau-
delaire'a „„Kwiatach grzechu”, ani
się domyslając. że więcej w nich
chrześcijaństwa, niż nawet... w „Ge-
njuszu chrześcijaństwa” Chateaubri-
апда,

| postawić i drugiej książce Lechickie-
go. W] dwu trzecich jest'to zbiór ar-

| tykułów różnych (18) autorów o Bo-
yu. Otwiera jednak książkę (278 str.)
dłuższy szkic p. Lechickiego. Otóż
autor stara się pr:tępić całą bez wy”
jątku działalność  litercką Boya,
czem, mojem zdaniem, oddaje naj-
gorszą przysług; sprawie, której
broni.

Dotylkkamy tu rzeczy zasadnicze:
Alby zrozumieć Boya, trzeba się

wżyć w atmosterę Krakowa w 1.
1890 — 1900, kiedy to niemal ró-

wieśnie przecieraii tu oczy Boy i —
W;yspiańskil. Sądzę, że w ich psy”
chologji da się odnaleźć mnóstwo
wspólnego, tak w negatywnem usto-
sunkowaniu się do falszywej posta-'
wy patrjotycznej rodzinnego miasta,
jako też w pozytywnym zwrocie do
francusczyzny.

Kraków ówczesny stał pod zna-
kiem kultu r. 1863, który (jak mówił Równie poważne zarzuty można

ADB 4

Wyspiański) „wyjadł krakowianom |

 

- 11—9 wiecz, bez przerwy,

W rzeczowej dyskusji ks, dziekan dotychczasowych wysiłków i ustale-
Piekarski zgłosił szereg wniosków,nia programu na przyszłość.
dotyczących głównie spraw organi-'
zacyjnych Wnioski te
przyjęło bez wię:szych poprawek.

Na zjeździe ustalono okręgi mio- cu ogólno-archidiecezjainy,
dzieżowe,

* + 74 1
stowarzyszeniach Młodzieży, oraz|
dla starszych, czionków Katolickich! dzie się w dniu 13 b. m. w Białym-
Stowarzyszeń Mężów i Kalolickich! stoku.
Stcwarzyszeń Kobiet, Jednocześnie|

W numerze „Kurjera Wileńskiego" z

dn, 16 bm. w jednym z artykułów w dziale

„Z frontu iegionu miodych* ukazała się

ntpaść naposłaA, Zwierzyńskiego w związ-

ku z mieszczącym się w swoim czasie w po-

tesji „Dziennika Wileńskiego” zajazdem.

zebranie go rodzaju zjazdem. Po nim odbędą

dzieżowe, t. j. dlamłodzieży męskiej przypuszczalnie zostanie zwołany w
i żeńskiej, zrzeszonej w Katolickich miesiącu listopadzie,

P. A. Zwierzyński *wrócił się tegoż dnia

przez swoich zastępców do p. Kazimierza

Okulicza, redaktora naczelnogo „Kurjera

Wileńskiego, z  «ądaniem satysiakcji.

P. K. Okulicz zadośćuczynienia odmówił,

oświadczając, iż nie ponosi odpowiedzial-

1ości za ten dział, w którym sic znajduje

inkryminowany artysuł. P. A. Zwierzyński
wobec tego zaniechał drogi Lonorowej w tej

sprawie,

Ża podobne napaści na p. A. Zwierzyń-

skiego skazanych zostało kilku potwarców

prawomocnyia wyrokiem Sądu Apclacyjne-

go w Wiinie z dn. iv. IV. r. b. W świetle

powyższego wyroku vapaść, o której wyżej,

należy traktować nie inaczej, jak pospolitą

potwarz. :

—E i

lealr | niužyka
— Miejski Teair Letai w ogrodzie po- kryzysu” — odezyl gosp.

Bernardyńskim. Dziś o godz. $ m. 30 wiecz.| salonowa.
Teatr Letni gra po raz ostatni świetną, pei- | Muzyka salonowa. 19.50; Wiad. sport. 19.55;
mą humoru : werwy komedję tiancuską M.| Wi. wiad. sport.
Acharda „Dama w bieli
— Przed otwarciem sezonu. W Teairze| „Jak pracujemy w bulsce?" 21.00; Koncert

Miejskim wre praca nad przygotowaniem|szopenowski. 21.30: Pogad. 21.40: Recital
pierwszych premjer. Dy1. M. Szpakiewicz
przygotowuje  prabremjerę  inauguracyjną
%arceliny Grabowskiej p. t. „Sprawiedli-
wość', w której z sił nowupozyskanych
wystąpią pp.: Stachowicz i Bay-Rydzewski,
Reż. Jan bonecki prowadzi proby świetnej
komedji współczesnej — Vulpiusa „Zwy-

| ciężyłem kryzys”, która niewątpliwie uzys-
ka duży sukces w Wilnie. Pozaiem reż. W.
Scibor dla milusińskich opracowuje cudną
lajkę według Andzrsena p. t. „Słowik” z
muzyką Zarubina. Premjery tych sztuk
ukażą się jeszcze wt wrześniu.

Otwarcie sezonu nastąpi 15. IX. r. b.
w sobotę o godz. 8-ej wiecz.
— йй do. leatru Miejskiego na.

! zł. 1.145,27.

24 a nekalu atimamas| Diet.

Pohulance! Adminisiracja Teairu Miejskie-,.
go na Pohulance podaje do wiadomości,
od dnia 11, IX. wyd:je już legitymacje zniż-
«owe na sezon 1734/35 od goaz. 11—2 pp.
dla instytucyj państwowych, prywatnych i

 

Zjazd wileński był pierwszym te-

się dalsze zjazdy rejonowe, a w koń-

który

Najbliższy zjazd rejonowy odbę-

mi. I. S.

Wilno na powodzian
W Wil. Pryw. Banku Handlowym do

dn. 11 bm. ogółem wpłacono zł. 27.0€6,39.
W tem uzyskano ze sprzedaży biletów do;
Teatru Letniego zł. 143,55, Inspekt. Szkol-|
ny na m, Walno z listy Nr. Nr, 376 i 378,
sł 77,21, Związek Ziemian pow. Wil.-Trock.,|
zebrane wśród człoaków zł. 500,—, uzyska-
no z kwesty uliczzej w dniu 9, 9. 34 r.

 

Do Wil Woj. Komitetu pomocy ofiarom
powodzi wpłynęio do dnia 11 bm. ogółem
zł, 38.444,96.

ź = -

Poiskia Radjo Wilno
Środa, dnia 12 września,

6.45: rieśn, Muzyka. Uumnastyka, Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Lūwika Pan
bomu. 1,50: Ubrona studjum roiniczego w

Wilnie jako etap waiki o len, 6.UU: Lieida
zbożowa. 11.51: Cza:. 12.03; Wiad, meteor,
12.10: Muzyka cze:ke. 13.00: Dzien. poł,
13.05: Koncert inLzyki dawnej |ip?łytyj.

12.30; Wiad. o eksporcie. 15.35: Lodz, odc,
pow. 15,45: „Mała skrzyneczka”. 16.00:

muzyka lekka. 16.45: Aud, dia dzieci. 14,00;
Recital śpiewaczy. 17.25: Pogad. dla ko-

11.35: Piosenki irancusxie (płyty).
17,50: Poradnik sportowy. 13.00: Wszyscy
na Porubanek — zaw. Międz. Turn. 15.15;
Recital skrzypcowy. 18,45: „Biękitny kwiat

Muzyka
19.30;

19.00;

19,20: Pogad. aktualna.

«40,00: Recital śpiewaczy
Н. Zubowiczowej. 20 45: Dzien. wiecz. 20.55:

śpiewaczy. 22.00: Aud. poetycka, 22.15:
Koucert życzeń (płyty). 23.00: Kom. o tur-
nieju lotn. 23,05: Wiad. meteor. 23.10—
23,30: «Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 13 września 1934 r,
6.45: Pieśń. Chwilka Pań domu. 7.40:

Program. 7.50: Koncert rekl. i giełda zbożo-
wa. 11.57; Czas. 12.03: Kom. meteor. 12.05:
Program dzienny. 12.10: Aud. dla dzieci.
12.30: Muzyka lekka w wyk. Sekctetu Wi-
leńskiego. 13.006: Dzien. poł. 13.05: „Z ryn-
su pracy”, 13,10: Koncert kameralny (piy-
ty). 15.30: Wiad. o eksporcie. 15.35: Muzyka
lekka. 16.45: Lekcja francuskiego. 17.00;
Słuchowisko. 17,50: Skrzynka pocztowa Nr.
315, 18.00: „Wiszyscy na Porubanek* —
pogad. 18.05: Ze spraw litewskich. 18.15:
Recital fortep. 18.45: „Coczytać? —pogad.
19.00: Koncert pieśni polskich. 19.20: Pogad.
aktualna. 19.30: d. c. koncertu, 19.45: Pro-
gram na piątek. 19.540: Wiad. sport. 19.56:

 
komunalnych, stowarzyszeń, crganizacyj i“ Wil, kom. sport, 20.00: „Katastrofa w szko-
związków zawodowych na listy zbiorowe z! ję
wyszczególnieniem nazwisk. ŻZnizki stoso-| 20,15: Koncert
wane będą w skali 25 proc.

Pytagoresa' — odczyt dr. Wilkosza.
symłoniczny z Filharmonji

Warszawskiej z udz. Bronisława Huberman-
— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś м да (skrzypce), dzien. wiecz. Jak pracujemy

dalszym ciągu pełna numoru i dowcipu me- |

lodyjna operetka Letara „Hr. Luksemburg”, dągogiczna — wygi. K. Antoszczuk. 22.45:
która cieszy się niesłabnącem powodzeniem. ' Kwadrans dla ponurych — szkic liter. wy-

łrzedmiotem codziennych owacyj są J. Kul-į glosi K. I. Gałczynski. 23.05: Kom. o turnie-
czycka i K. Dembowski, występujący w ro-| ju |otn, 23.05: Wiad, meteor. 23,10: Muzyka
iach głównych, w otoczeniu Malmir kiej,
Domosławskiego, Szczawinskiego i innych.|
Wielkie urozmaicenie widowiska stanowi
balet z udziałem p. Martówny 1 J. Ciesiel-
skiego. — Zniżki ważne; akademucy korzy-
stają z ulg biletowych.

 

— Występ H. Ordonówny w „Łutni”. w 'chwili obecnej
Wielkie zainteresowanie wywołała zapo-
wiedź wieczoru Hanki Ordonówny, który
odbędzie się w najbliższy piątek, 14 b. m.
w Teatrze „Lutnia. Bilety nabywać moż-
na w kasie teatru „Lutnia“ codziennie od

duszę”.

w Polsce. d. c. koncertu. 22.30: Pogad. pe-

taneczna (płyty).

Z ZA KOIAR STUDJO.
Ailka słów o matce i dziecku—przez radjo.

Do jednych z najbardziej palących za-
gadnień społecznycu należy. bezsprzecznie

<pieka społeczna nad.
matką i dzieckiem. Komitety, konferencje i |
liczne zjazdy zajmują się tym tematem nie-
ustannie. Nader pożyteczną będzie rów- |
nież prelekcja radjowa p. Marji Czapskiej,
która zabierze głos w środę, dnia 12 wrześ- |

- |nia, o godz. 17,25, aby opowiedzieć o roli | z prastarej puszczy białcwieskiej,

Patrjotyzm był abstrakcją; uświęconemi pojęciami, z najbar-

- Trenerem pływaków z ramienia

życia on nie dotykał. Romantyzm 0: dziej czcigodnemi uczuciami, próbo”
degrzewany stał się zmorą, zabijają-, wać ich siły i szczerości, rozkładać
cą poczucie rzeczywistości, Głosząc je odczynnikiem śmiechu, prowoko-

Piękny wynik pływaków.
Pływacy wileńscy uzyskali o-

statnio szereg pięknych wyników.
W zawodach organizowanych pod
hasłem „Szukamy  Olimpijczyka”
słartowało przeszło 70 pływaków.

Trzeba zaznaczyć, ze wyniki
tych zawodów były wręcz sensacyj-
ne, bo prawie we wszystkich kon-
kurencjach pobite zostały rekordy
okręgowe.

Najlepiej z pośród pływaków
wyszedi młody zawodnik Ogniska
Stankiewicz, który dopiero w tym
"oku zaczął pływać. Stankiewicz
ra 50 mtr. miał równo 30 sek., a na
400 mter 6 min 6 sek. Czasy Stan-
kiewicza jak na warunki wileńskie
są dobre, a trzeba przypuszczać. że

nie jest to jeszcze ostatnie słowo te-

go zawodnika, który po opanowaniu

3

organizacyj Akcji Katolickiej. S P O R T
Warszawy przywiózł

dwie piękne nagiody, na których
wypisane są nazwiska najlepszych
wioślarzy polskich, którzy zdoby
wali kolejno oliarowane puhary. Są
więc tutaj wyryte nazwiska: Długo”
szewskiego, Vereya, Tilgnera, а 1
naszych dobrych znajomych Witkow
skiego i Sodowskiego.

Keppel w Warszawie zrobił bar”
czo dobre wrażenie. Wystarczy po”
wiedzieć, że pokrnał on w głównym
biegu Kobylińskiego (olimpijczyka).
„seppel staje się obecnie drugim po
Veieyu skiiistą w Polsce, Powinien
jednak jaknajprędzej poprzestać z
1(20а па długiem wiośle, a i zapom-
mieć na kilka lat o ciągłem pływaniu,
które koliduje z poważnie prowa-
czenym treningiem na krótkich wio”
słach.

Keppel z

 siylu może rzeczywiście dojść do
pierwszorzędnych wyników. Mamy|
wrażenie, że Stankiewiczem zechce
w pierwszym rzędzie zaopiekować
się właściwie jeśo klub, a i wileński
związek pływacki.

Dobrze spisat się również Subo-
towicz, który na 100 mtr. uzyskał
aiezły czas 1 min 15,8 sek. Pięknym
wynikiem poszczycić się może pły-
wak AZS Naborowski, który na 200
mtr. stylem klesycznym uzyskał
czas 3 min. 27 sek.

Ośrodka jest p. Pawlik.

Bójka na boisku.
Wiczoraj na boisku sportowem

przy ul. Werkowskiej odbyła się
pójka między żołnierzami a publicz-
uością żydowską, która w czasie
przerwy meczu piłkarskiego wtar-
gnęła na stadjon.

Mecz grany między W. K. S. a
Makabi zakończył się zwycięstwem

wojskowych 5:2 (2:1). Mecz sędzio-
wał p. Wasilewski. Publiczności
500 osób.

Keppel AZS jedzie do Krakowa.
Po odniesionych siikcesach wio-

slarskich w Warszawie, Jerzy Kep-
zel z AZS wileńskiego wybiera się
obecnie do Krakowa, gdzie w naj-
bliższą niedzielę mają odbyć się re-
śaty międzyklubowe. Start Keppla
Dudzi wielkie zaciekawienie, bo
Kraków jest miastem, ktore wydało
<wuch najlepszych skiłistów Polski
„Jługoszewskiego i Vereya.

6666060660666
WYCIECZKI DO PALESTYNY,
EGIPTU, SYRJI, TURCJI, GRECJI,

RUMUNJI
ZAPISY W ORBisIE, MICKIEWI-

CZA 20, tel. 8-83.

Mistrzostwo kolejarzy powędrowało
do Poznania.

Dwa lata koleiarze wiieńscy byli
iutstrzami Polski w zawodach spor”
„owych o mistrzostwo organizacyj
kolejowych. Tegoroczne zawody
spoutowe KWP zakończyły się w
punktacji ogólnej porażką Wilna,

Mistrzostwo, a i nagrodę  prze-
chodnią Prezydenta R. F. zdobył
okręg poznański,
W reprezentacji wileńskiej naj-

lepiej spisali się iekkoatieci, którzy
„wozajmowali prawie wszystkie
pierwsze miejsca ale zawiedli cał-
kowicie w grach sportowych, jaki
drużyna startująca w trójboju kolejo-
wym.

Aоы
Žawody hippiczne w Tallinie,
TALLIN (Pat). 10 bm. zakończyły

się międzynarodowe zawody hip-
piczne w Tallinie. Rozegrano drugą

niedokonczonego w sobotęczęść o

konkursu o nagrodę pieniężną

pierwszych 4 koni, W biegu tym
pierwsze miejsce zajął por. Komo-

rowski na Wenecji, drugie mjr. Le-

wicki na Duncanie, a „rzecie i

zwarte miejsce przypadło Loty-

szom.
W konkursie pożegnania pierw-

sze miejsce zajął por. Karklinsz,

urugie zaś i czwarte por. Gutowski

ua Dionie i Traviacie.

Z okazji zakończenia konkursu

odbyło się w poselstwie polskiem

przyjęcie, w krórem wzięli udział

szłonkowie wszystkich ekup, przed:

„tawiciele armji estońskiej z gen.

Jonsonem i szcfem sztabu gen.

Reekeim, prezydent miasta Tallina

yen. Soots oraz teprezenianci prasy

miejscowej.

Ekipa do
kiraju.

polska wyjechała 
wwwówóódsdwwwoc

domu wychowawczego, stanowiącego opie-
l.ę społeczną dla kcbiety-matki.

Wybitni artyści przed mikroionem
Udtwórcą koncertu chopuowskiego w

irode, dnia 12. IX, o godz. Ż1.UU będzie
wybitny pedagog i pianista, prol. Józet lur-,
"zyński, który wykona poloneza cis-moll,
mpromtu As-Dur, trzy walce, oraz scherzo
b-moll. Koncert o godz. 21.40 przyniesie,
słuchaczom recital syiewaczy zuakomitego
tenora Opery Poznańskiej, Jozela Wolm-
skiego. W pierwszej części recitalu — '
pieśni włoskie, w dvvgiej zaś polskie, !

Kazimierz Krukowski w radjo,
Koncert muzyki lekkiej, nadawany w,

środę (12. 1X.) o godz. 16.00 w wykonaniui
orkiestry jazzowej teatru „Holiywood”, pod.
iiyrekcją Zdzisława Górzyńskiego, uroz-|
maici dowcipnemi piosenkami Kazimierz|
Krukowski. >|

Leszek, Paryż i czarny koi. |
Niejedno dziecko przelewaio gorące izy|

1o stracie ulubionego pieska iub kota i u-,
rządzało im pogrzeb gdzieś w ogródku pod.
jabłonią lub gruszą, Nie wszystkie dzieci
wiedzą, że w Paryżu istnieje prawdziwy|
cmentarz dla tych czworonożnyci, wiernych
towarzyszy człowieka. O tym właśnie cmen-
iarzu opowie małym radjosłuchaczom dr.
Karol Klein w ciekawym feljetonie, który
nada rozgłośnia lwowska w środę, dnia 12
września, o godz. 1645,

Wycieczka do Białowieży.
W: środę, dnia '2. IX. rozgłośnie Pol-

skiego Radja transmitować będą o godz.
41.30 pogadankę p. Celiny Nanlik. Prele-
gentka opisze w felietonie swoje wrażenia

 

on w bagno, gorsze od tego, które
zwalczał 'w Krakowie, i jeśli
wpuszcza powierrze”, to to z „Ku-

rjera Porannego i „Wiadomości Li-
hasło walki z aieżywotnem (dlaKra | wać cbłudne oburzenia, demaskują-
kowa!) niebezpieczeństwem Rosji,
zapomniano całkcwicie o najrealniej-
szem  niebezpieczeństwie  austrjac-
kiem i wogóle niemieckiem. (Jeszcze
dziś p. Lechicki zdaje się nie do-
myślać, że Kani n. p. ten sofista kró-
lewiecki, jest szkodliwszy od każde-
go! z pisarzy trancuskictj.

Na tem tle panoszyła się w Kra-
kowie wszechwładnie obłuda, ta ro-
dzona siostrzyczka fałszywego ide-
alizmu, którym przepojone bylo žy-
cie Galicji i Krakowa. Dlatego to zu-
pełnie zdrową reakcją były na nią
wystąpienia tak Wyspiańskiego w
Weselu, jako taż Boya.

Tę negatywną własną
rozumie doskonale sam Boy,

zasługę

' passanta; patrz Lansona: Littćrature

który
przecież (jego stowa!) „pisze żartem,
ale myśli serjo'”, Rola jego, to (znów ,
ipsissima verba): „być antydotem na
wasze uroczyste blagi, być bodaj
dawnym błaznem, dzięki
lud łatwiej znosił micość kosztownej
purchawiki  Igraė z najbardziej

któremu|wiek mpozytywu;

|

terackich'; ugruntowuje sam „nicość
ikosztownej puchawki”, oraz sku-
tecznie dźwiga bałwana, któregoby
trzeba walić, wreszcie nie umie już
odróżnić tego, „co maprawdę jest
szacowne“, od biagi i szychu.

Trzeba tedy i przy Boyu, tak jak
zawsze, odróżnić ziarno od plew, i

Ale Boy się załamał, gdyż będąc | oddawszy co cesarskiego cesarzowi,
równie silny w negacji, jak Wyspiań-|tem silniej zaatakować jego uzurpa-
ski (i równie pożyteczny!), nie wyro” cje.
bił w sobie pionu miralnego, ani filo- _ Chcielibyśmy się bardzo doczekać,
zoficznego. U podstawy jego poglądu; by p. Lechicki przejął się propago*
na świat, (podobnie jak np. u Maur; waną tu przez nes metodą, bo spra-

| wiedliwość (znów zgodnie z naszą
Frencaise) legła doktryna nieustan-|metodą) każe nam przyznać, że ce-
nej zmienności zjawisk, która go | chcje $0 moc przekonania i tempe-
uwolniła od konieczności wypraco” | rament pisarski, wreszcie duże oczy-
warią własnej filozofji. Nie posiada| tanie i znajomosć formalna przed-
też Boy żadnych uczuć ani myśli,| miotu. Potrzeba tylko jeszcze
któreby umożliwiły mu skuteczne| otrząśnięcia się z niemczyzny, której
pozytywne oddzieływanie na społe-, dotąd ulega nasza Galicja, nieco
czeństwo. Brak Boyowi jakiegokol- głębszego wniknięcia w rzecz, no, i

zastępuje go ikult bezstronności, raz jeszcze bezstron-
pieniądza i kult użycia. Zwłaszcza| ności! ;

ce dyskusje, wpuszczać powietrze,
ośmielać do myślenia, iżby, pośród
walących się batwanów, zostałoto, į
co naprawdę jest szanowne, — Oto

zadanie, które chciałbym spełniać
wedle sił moich , (Pijane dziecko
w mgle, 191—193).

 

Polacy odnieśii w Taliinie w nie-

dzielę sukcesy, zajmując w konkur:

sie o nagrody pieniężne trzy pierw”

sze miejsca i przechodząc 2 parcours

bez punktów karnych. Nagrody

zdobyli kolejno mjr. Lewicki na

„Duncanie“, kpi. Rusiūski na „Resz-

ce“ i po.. Komorowski na „We-

necji“. Czwartym był por. Pukits
(Łotwa).

Nastpnie odbył się najważniejszy

konkurs o puhar Estonji (tak zw.

puhar Narodówj. Warunki: 2 par”

cours, 14 przeszkód, wysokości 140

i szerokości 4 mir,
W pierwszym parcours Polacy

uzyskali odrazu znaczną przewagę,

mając tylko 6 pkt. karnych, podczas

gdy Łotysze uzyskali 18 a estończy”

cy 26 pkt. karnych, W, drugim par-
cours Polacy mieli znowu 6 pkt.

karnych, Łotysze 18, a Estończycy

30 pkt. karnych.

Puhar Estorji zdobyła zatem eki-

pa polska. Iudywidualnie najlep"

szym jeźdźcem był por. Komorowski

na „Owocu“, kiózy przeszedł oba

parcours bez błędu. :

Puhar Estonji wręczyt gen, Lai-

doner ppłk. Liebichowi.

RETEDIETY RAITATOMO

Samobójstwo
wybitnego sanatora kra-

kowskiego.
Przed kilkoma dniami popełnił

samobójstwo znany adwokat kra-
kowski dr. Juljan Gertler. Wezwane
Pogotowie Ratunkowe  pizewiozło
ciężko rannego do szpitala św. Ła*
zarza, gdzie nie odzyskawszy przy”
tommości zmarł na drugi dzień.

Zmarły naeżał do wybitnych
osobistości krakowskiego obozu sa-
nacyjnego. Przez długie lata piasto*
wał mandat radnego miasta Krako-
wa Pracował w różnych organi”
zacjach, między in. w Towarzystwie
Szkoły Ludowej.

Zmarły ucnodził za człowieka
bardzo zamożnego. W ostatnim cza”
sie popadł w znaczne trudności fi-
nansowe. Właściwy powód samo*
bójstwa mie jest jeszcze ustalony,
jakkolwiek chodzą po mieście różne
į ogloski.

Samobėjstwo dr. Gertlera wywo-
łało wielkie wrażenie w Krakowie,
zwłaszcza w sterach sanacyjnych,
Zaznaczyć należy, że jest to w
ostatnim czasie już czwarte samo-
bójstwo w krakowskiej sanacji, po* po przyjeździe do Warszawy wpada-
pełnione w tajemniczych okoliczno”  

x
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Zwiedzająca Wileńszczyznę gru-

pa geograłów zawadziła na swej dro”
dze także i o naszą Druję, położoną
nad Dźwiną.

W) Drui przewodnik wycieczki —
o ile się nie myle — prof. Limanow-
ski z Wilna, nie pokazał obcym goś-
ciom nic innego, jak tylko najbrud-
nieiszą i nędzną część nasze; mieści-

ny, zamieszkałą wyłącznie przez žy-
dów t. z. Ujście,  Wyobrazić sobie
można, jakie wrażenie wynieśli o na-
szej kulturze zagraniczni goście, prze
chodząc zaułkami przez to prawdzi-
we „ujšcie“, gdzie trzeba nos zaty-
kać, by się nie udusić śród wszelkich
śnijących odpadków, wyrzucanych
tem miejscu na brzeg Dźwiny. Nic
też dziwnego, że zagraniczni uczeni,

zamiast mieć wysbrażenie o projek-
towanym porcie (zapewne w tym ce-
1а byli tam zaprowadzeni) skwapli-
wie fotografowali swoimi aparatami  

А з@.
ziwny cel.

ostatnie nędze i brudy žydowskie.
Na dobitek lego, jak opowiadają

ludzie, wycieczka zatrzymała się 12
km. za Drują, w czysto żydowskiej
wsi Drujsk, by znowu goście oglądali
tam „naszą* kulturę,

Nie wiadomo więc, jaki był cel
wycieczki geograłów, czy pokazanie
pięknych krajobrazów Wileńszczyz-,
my, czy też, jak wielkie jest zažy-
dzenie, a temsamem i zabrudzenie
Polski?

Gdy przed laty zwiedzała Wi-
leńszczyznę głowa państwa, jako
gospodarz kraju p. Prezydent I. Mo-
ścieki, marszruta prowadziła najlep”,

szemi stronami, a gdy pokazano i
wprowadzono Prezydenta do chaty
'wieśniaczej, to wybrano  dostatnie-
$o gospodarza, zaś obcym uczonym
pokazywano nasze brudy i nędzę,
iakby na wstyd. Czy to mądrze?

Za—in.

Litwini kamieniami zarzucili modlących się
żydów.

Ze Swięćian donoszą, iż z okazji
świąt żydowskich nad rzeką w po-
bliżu cmentarza w Lyngmianach
zebrało się kilkudziesięciu żydów
celem odprawienia modłów rytual-
nych. W czasie tym nadbiegło kil-

kunastu pastuchów litewskich, któ-
rzy kamieniami poranili 7 żydów
i 4 żydówki. Straż graniczna litew-
ska 6 chłopców zatrzymała i osa-
dziła w strażnicy.

Pożar wsi Azarki - Drożyszcze.
POSTAWY. We wsi Azarki Dro-

żyszcze, gm. miadziolskiej, spłonęły
zabudowania Andrzeja Bobrowicza,
od nich zaś powstał pożar, który
objął inne domy wsi; łącznie spło-
pąło 12 domów mieszkalnych, 13

chlewów, 8 spichrzy i stodół z tego-
rocznemi zbiorami.  Poszkodowa-
nych jest 13tu gospodarzy. Straty
obliczane są na 20 tys. zł. Przyczy-
na pożaru narazie nie została usta-
\опа.

Niefortunny wystrzał.
GRODNO. W wartowni tahoro-

wej 81 p. p. w Grodnie Henryk
Mierzejewski, strzelec tego pułku
spowodował wystrzał z karabina.
Pocisk przebił st. strzelca Wlady-;

 

Samobójstwo leśniczego.
WILNO-TROKI. W jeziorze Bo-

brak, edleglem jo 4 km. od Trok,
utonął Tadeusz Wiśniewski, leśniczy
z leśnictwa Fuczackiego, zamiesz-
kały w Bobrówce, gm. trockiej. Do-
chodzenie i znaleziony list do żony
ustaliły, že -popelni!l on samobėj-
stwo. Zwloki Wišniewskiego wydo-  byto i zabezpieczono w jego miesz-
kaniu.

sława Żameńczuka, wyszedł nad
łopatką i trafił w pierś st. sierżanta
Edwarda Niezdarskiego. Obaj po-
nieśli śmierć na miejscu.

 

Pociąg strzaskał furmankę.
WILNO=TROKI Pomiędzy Olkie-

nikami i Rudziszkami, pociąg oso-
bowy zdążający z Warszawy do
Wilna, majechał na przejeżdżającą
furmankę, powożoną ;przez Włady-
sława Bożyczkę ze wsi Dołki-Pany,
gm. rudziskiej. Wóz został doszczęt
nie zniszczony. Wypadek spowodo-
wał zatrzymanie pociągu na 4 mi-
nuty.

BZIENNJ) _

Z POGRANICZA.
Ucieczka z Mińszczyzny.

; Po dłuższych przerwach zanoto
"wano dwa wypaciki ucieczki z tere-

nu Białorusi sowieckiej. W: rejonie

Kozdrowicz w pobliżu wsi Milewi-

ze przedostał się na teren polski| włow, który pragnie dostać się do

b. obywatel ziemski Stanisław Kra-| Grodna, gdyż ma rzekomo tu znajo-
który|mych.siewicz z  Borysowskiego,

oświadczył, iż pragnie spocząć na

Z pogranicza donoszą, iż zanoto-
wano pierwsze grupy przybyłych ro”;
botników rolnych Polaków z robót
polnych z Łotwy. Granicę polsko-
łotewską przekroczyło już zgórą 150
robotników, którzy powrócili do ro-
dzinnych wsi w powiecie brasław-

Zebranie związku oficerów
rezerwy w Głębokiem.
GŁĘBOKIE. W dniu 9 września

r. b. w Głębokiem odbyło się ze-
branie organizacyjne koła miejsco-
wego związku oficerów rezerwy
przy udziale około 50 uczestników.
Na zebranie przybył z Wilna przed-
stawiciel Okręgu kpt. Dunin-Bor-
kowski. Po wysłuchaniu referatu
kpt. Dunin: Borkowskiego obrazują
cego cele i zadania oraz „dotych-
czasowe wyniki prac związku po-
wzięto jednomyślnie uchwałę, po-
wołującą do życia Koło powiatowe
Z. O. R. w Głębokiem, poczem do-
konano wyboru władz. Prezesem
zarządu został wybrany porucznik
rezerwy Władysław Brzozowski,
członkami zarządu pp. Frey, Sawic-
ki, Stawiński i Szumowski. Przewo-
dniczącym komisji rewizyjnej—wice-
starosta Kowalewski.
Zabójstwo na tle politycznem?

Ze Swięcian donoszą, iż we wsi
Piotrowo, gm. kiemieliskiej wystrza-
łem z rewolweru zabity został w
pokoju własnym 25 letni J. Czepa-
nis. Sprawca zamachu zbiegł. We-
dług wszelkiego prawdopodobień-
stwa morderstwo dokonane zostało
na tle politycznem.
Zatrzymano obóz cygański
z porwanym chłoptem.
Ze SŚwięcian donoszą, iż w po-

bliżu Kołtynian zatrzymano dwóch
cyganów i cygankę wraz z wozem
i dwoma końmi. W wozie znale-
ziono ukrytego 6 letniego chłopca
na imię Stefan, którego porwali
w nieznanej im wsi. Cyganie tłu

i

}

Powrót robotników rolnych z Łotwy.

14500 robotnie i robotników rolnych.

(RPRIES AEATOT WY CZTERYROWERACHRADEK ZE оРаЦОС

UILERSKI

poświęconej zieimi w Polsce. Drugi
wypadek ucieczki z terenu Białorusi
zanotowano w pobliżu Dzisny, gdzie
z Dryssy przedostał się 18-letni Pa-

skim i dziśnieńskim.
Wszyscy robotnicy Polacy z Lo-

twy powrócą w drugiej połowie paź-
dziernika r. b. Zaznaczyć należy, iż
w b. r. na terenie Łotwy bawi zgórą

Skarb państwa
zapłaci za cięcie lasóww Puszczy

Swisłockiej

Sąd okręgowy w Warszawie!

ogłosił decyzję w głośnej sprawie o;
odszkodowanie za cięcie lasów
przez skarb państwa w puszczy Świ-
słockiej w czasie 8-letniego procesu
„ tę puszczę między sukcesorami ś.
p. jenerała Tadeusza Tyszikiewicza,|
powstańca z 1831 r., 'a skarbem
państwa,

j swojej agencji

Piraci mórz chińskich.
Bandytyzm kwitnie w Chinach od cza-

su upadku cesarstwa w najrozmaitszych for-

mach. Zalegalizował się on jeśli tak można

powiedzieć, w taki sposób, że tai się prze-

mysłem, którym się trudnią wielcy i mali.

Bandytyzm lądowy znany jest Europie z

licznych wiadomości o napadach na pociągi,

na osoby, na miasta, na karawany handlo-

we.
_ Mniej się słysz/ o piraterji morskiej,

która jednak kwitnie i dzisiaj jeszcze na

morzu Chińskiem, zwłaszcza na południo-

wym jego odcinku, Piraci morscy są Świet-

nie zorganizowani zaopatrzeni obficie w

pieniądze i wszystko co potrzekne jest do
ich dyspozycyj. Centrala ich znajduje się

w zatoce Biass, ukrytej dobrze w głębi lą-

du, skąd kierują się wyprawy korsarskie na

pełne mirze. Piraci dzielą się na dwie gru-

py. Pierwsza jest to jakby „ciężki prze-

mysł*; ci organizują tylko napady na wiel-

kie statki pasażerskie, druga grupa — „lek-

ki przemysł* — ma na oku dżonki handlo-

we, kursujące gęsto przy brzegach od portu

do portu.

Piraci „ciężko przemysłow*' posiadają

informacyjno-wywiadowcze

;w wielkich portach: Hongkongu, Szanghaju

1 Macao. Tu agenci ich zbierają dokładne

dane o odchodzących parowcach i liczbie

załogi, o pasażerach o bagażu, towarach
«ic, Tutaj też jeśli okaże się to konieczne,

| wysłańcy piratów, przekupują slużbę okrę-

tową, kogiś z palaczy, mechaników, którzy

pozwalają potem pod osłoną nocy prześli- 
W sprawie tej zasadniczo cho-

dziło o to, czy uważać za prawne;
czy też nieprawne posiadanie przez.
skarb państwa puszczy  Świsłockiej
w czasie tego procesu, zakończone”;
go wprowadzeniem wnuków &. g.!
„Tyszkiewicza przez komotnika są-
dowego do dóbr Świsłockich na mo-
cy prawomocneś. wyroku sądowe”,

{

i

zśnąć się pod pokład statku kLi'kunastu u-

zbrojonym bandytom.

W umówionym punkcie na morzu uka-

zuje się statek piracki, daje sygnał poro-

zumiewawczy i wówczas na slatku .раза-

żerskim rozpoczyna się akcja: bandyci wy-

łażą z ukrycia, starają się opanować z bro-

nią w ręku główne punkty oporu: mostek

kapitana, maszynownię i radjostację. Teraz

 maczą się, iż chłopak im się podo-
bał, a ponieważ nie posiadają dzieci,
zamierzali chłopca wychować. 

go, niewykonywanego przez pewien są pewni siebie i przystępują do rabunku.
czas przez dyrekcję lasów, pomimo Niekiedy uprowadzają nawet ze sobą pasa-
zgłoszenia przez sukcesorów żąda” 'żerów, licząc na otrzymanie dużego okupu
nia opartego "a tytule wykonaw- "od rodzin. Napady opłacają się bardzo czę-
czym, wydanym przez sąd apela- sto i przynoszą bogatą zdobyc» piratom.

cyjny w Wilnie już po odrzuceniu Druga grupa pirecka, lekko - przemy-
ska1gi kasacyjnej skarbu państwa. słowa, rozporządza znacznie mniejszymi

Sąd okręgowy w Warszawie nie ' środkami finansowymi i ogranicza się do о-

podzielił wywotlów prokuratorji ge- śrabiania dżonekchińskich. Piracitejgru-

neralnej, która twierdziła, že posia-, »Y wywierają taki teror, że drckniejsi kup-
danie to było prawnem i powtórnie ©7: rybacy, wolą opłacać stały haracz, aby
zobowiązał skarb państwa do złoże” tylko zabezpieczyć się przed rabunkiem ca

nia sprawozdania z cięć puszczy łego ładunku towarv.
Świsłockiej, prolongując skarbowi Napady pirackie udają się prawie zaw-
państwa do dnia 1 października r. b. sze; załoga jest zaskoczona, napad odbywa
termin do złożenia tego sprawo- się z zewnątrz i z wewnątrz. Wszelka pró-
zdania, gdyż dwitmiesięczny termin, ba oporu spotyka się z krwawą zemstą, wo-
wyznaczony juz raz skarbowi pań, bec czego przerażeni pasażerowie sami do-  stwa, upłynął jeszcze 8 sierpnia r. b. magają się kapitulacji, przekładając ujście

Wśród piratów nie brak także kobiet,

które biorą często udział w bandach prze-

brane za mężczyzn. Napadom ulegają nie-

tylko okręty chińskie, ale i japońskie parow

ce, angielskie, francuskie i inne. Piraci nie

boją się represyj, gdyż wiedzą, że zanim do

sięgnie ich dłoń karząca sprawiedliwości,

zdążą już dawno ujść pogoni i ukryć się w

niedostępnych swych kryjówkart.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jatmužniczych „Caritasu“.

 

 

Kto wygrai na Ioterji?
W. szostym duiu ciągnienia czwartej

klasy 30-ej Folskiej państwowej loterji kla-
sowej, główniejsze wygrane padiy na nu-
mery następhjące:

ŻŁ 100.000 na Nr. 85899,
Zł. 20.000 na N-zy: 85471 149701.
Zł. 15.000 na Nr. 99736.
Zi. 10.000 na Nr. 25227,
ZŁ 5.000 na N-ry: 68430 112462 121046.
ZŁ. 2.000 na N-ry: 3135 20715 24913

25373 28224 36015 44153 49039 81898 107994

151683 165814 167175 168538 169021.
ZŁ. 1.000 ną N-ry 3157 4636 6382 10357

13954 27880 39092 39791 42195 49399 55361
64751 64946 73952 75732 87116 93267 115950
118228 119529 120869 122478 127568 128137
133439 138357 138515 140991 141587 141919
148002 148773 158649 169539,

Ciągnienie popołudniowe;
Zł. 50.000 na N-ry: 89938 165060.
Zł. 20.000 na Nr 131582.
ZŁ. 10.000 na Ń-xy: 37191 97140 126627.
Zł. 5.000 na N-ry: 47760 79122 125594

130953,
ZŁ 2.000 na N-ry: 2957 12258 12515

17110 24019 46710 49116 78716 79760 93595
95944 97717 101294 116559 134616 135903

140378 157352 161626.
Zł. 1.000 na N-ry: 2386 3172 15996 16985

25956 33223 38587 52279 53702 61776 82715
35038 92622 103383 103620 106242 106807
107239 117621 118256 120940 126199 129493
130408 132998 133922 133990 141290 147432
150564 157317 158655 164197 167720.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Gieśda. Waluty:

Belgja 124,12—124,43—12.,81. Berlin 209,75
—210,75—208,75. Holandja 356,2>—-359,15—
357,35. Londyn 20,16—26,29—26,03. Nowy
Jork 5,23/4—5,2211—5,20/. Kabel 5,237/s
5,26'/s—5,207/s. Osie 131,40—132—130,80.
Paryż 34,861/:—34,95.—34,78. Praga 21,99—

' 22,04—21,94, Stokholm 135—135,70—134,30.
Szwajcarja 172,55—1i2,98—172,12. Włochy
45,39—45,51—45,27.- — Tendencja niejedno-
ta,

Akcje: Bank Polski 90—90,25. Cukier
23. Starachowice 11,30. — Tendencja moc-
niejsza.

Papiery procentowe: Inwestycyjna 117
—117,75. Kinwersyjna 55—65,50. Kolejowa
60. Stabilizacyjna 72,25. — Tendencja dla
listów i pożyczek przeważnie mocniejsza.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 11 września 1934 r.z życiem nad obronę mienia.

Obroty — małe. Ceny — bez zmian.

NAJP OTĘZNIEJSZY
ROSYJSKI FILM

NA USTACH CAŁEGO WILNA

Szczegóły nastąpią.

OGROMNE POWODZENIE. PUBLICZNOSC w ZACHWYCIE. DZIS nalnowszy SUKCES produkeji „SOWKINS“ — |

«OSTATNI ATAMAN ANNIENKOW»
skim. Rosyjskie pleśni, muzyxa i tańce. Nad program: To eo olšniewa widza imponująca „Parada Sportowa w Le-

ningradz!ie* z udz 50,600 zawodników — wspaniały dodatek sowiecki.

«LECZ DALEJ. SZARY CZŁOWIEKU?»
zonu—najpoważn ejszych ekranów świata.

(GARDIN, ŁYWANOÓW lin) |
całnowicie w języku rosyj-

'Guoždž ble-
żącego se

 

Н BURZA
OTWARCIE SEZONU! Najsiększa erotyczna rewelacja prod. Sowieckiej 1934 r.

w-g słyn. arcydzieł» Ostrowskiego „GROZA* w wyk. Artystów
Moskiewsk. teatru artyst.

Honorowe bil. nieważne.

UWAGA Nad procram:
Placu Czerwonym w Kremlu Mosk. w obeen rządu Z. S. S. R.

WIELKA REWJA SPORTOWA na

Pocz o 4-ej ost. szans 10.20.
 

REWJA
film z HENRY
GARATEM

Ceny od 25 gr. OTWARCIE SEZONU DZIS Radość Humor. Splew. Najlepszy i najweselszy

DZIESZ
Na scenie: POLA NEGRI arcywesoła kemedja w 1 ak'le: osoby: żona — | ena Grzybowska,—
mąž-—Br. Borsk), przyjuciel-Wł Orsza-Bojerski. 2) „C OL OMBIN A“ operetka W. Rapa-
ckiego. Osoby: Colombina—J. Grzybowska, Trovolin (służący) Z. Winter, Pierrot — Wł. Orsza-
Bojarski, Sędzia — St. Janowsk', Arlekin— Adam Daal. Rzecz dzieje się we Włoszech. Teńce

«NIE BĘ KURTYZANĄ»

 

ł ewolucje Italjeno-Carneri. Reż. Br. Borski i St. Janowski. Zesp. muz. J. Borkum.

REWELACJA SUKCES LUKSUSOWE KOBIETKI» madai“ aus
WKROTCE UROCZYSTE
GTWARCIE SEZONU
perłą prod. „Columbji*ОЛ

Li|| igbai MIESZKANIE dc wynajęcia 5 pokojo- Do wynajęcia
3 pok, kuchnia z elek- wc przy ul. Olei 5 pokojowe mieszka-

Dužy pokój 5 pok, steneczne, ciepłe| trycznością, werandą i wej Nr. 3. O warunkach nie ow parterze z o-
do wynajęcia z oaikówić| ogródkiem. ul. Konar-| proszę dowiedzieć się u| | STÓ kiem suche sło-
tem utrzymaniem dla 2 z wygodami do wynaję- | skiego Nr. 40.  2175—5| dozorcy. 2144 leryjskiej Ni 2 PE

osób, Węsławscy. Nie-| cia ul. Sosnowa 27 m. 1. ы 2
miecka 3 m. 9. 5 212 | 006606. п ži 

„KARJERA ANNY CARWER“
wrol. gł bohaterka flmu „King-Kong* FAY WRAY | bożyszcze kobiet „platynowy blondyn“ GENE RAYMOND.

(bohater fiimu „Szalona Noc w Zoo*). Flm ten otwiera nową erę w kinematografji.

й |AAkius |
|

 

DWA MIESZKANIA

 

 

 

   

  

EZEJEDCZ| miejsca

Rolnicza Ajencja Prasowa, pragnąc dać
możność zapoznanis się z nowemi zarzą-
dzeniami, obchodzącemi rolników, wydała
książkę p. t.

INFORMATOR
ADMINISTRACYJNO

PODATKOWY
która omawia szczegółowo następujące
działy: Administrację, Sądy, Sprawy po-

Informator  Adrministracyjno-Podatkowy
powinien znaleść się w ręku każdego świa-
tłego rolnika, a w szczególnosci interesu-
jącego się sprawami publicznemi.

Książkę wysyia Rolnicza Ajencja Pra-
sowa po wpłaceniu zł. 1,40 na konto P.K.O.
Nr. 13.674 lub po nadesłaniu tej sumy

gdyż to podnosi znacznie cenę książki,
UWAGA: Za cenę jednej porady praw-

nej — ma się stałego doradcę w domu.

         

  
   

   

               

   
| EEEDC CENIEREC W CZY

cia Portowa 19m.il. “3|budowlane, do sp zeda-
na przy ulicy Belmont

Informacje na
2260

 

DO SPRZEDANIA:
powóz, b. solidna rob.
uprząż ang. na 1 konia
i szorkowa na 2 konie,
Ogl. i int Wileńska 18,
m. 11. 2186—1

TANIO
do  sprzedznia ma
Szyna do pisania fir-
my Adler w dobrym
stanie, Wiadomość w
B'urze Rek'amowem
S Grabowskiego Gar-

 

położeniu szuka jakiej
bądź pracy do dzieci
lab do wszys kiego umie
szyć, posiada mzszynę
zgodzi się na wyjazd.
Łąska*e oferty do Adm,
„Dz. Wil.* 2081

 

świadectwa. Do małej
rodziny de wszystkiego
Wilno ul. Sw AnnyNr. 15

ASA Re Ak m. 15. 2605—1
СЕНЕa |: Kupno leоанаоуе лацр

! Sprzedaž Młoda inteligentna panPOKÓJ A pi m odd na pos ukuje Bięy do
nmeblowany, do wyusję- DZIAŁKI dzieci, chorych lub ekspe-

djentki do sklepu. Refe-
rencj+ bardzo poważne
zaul. Sw. Michalski 6—5.  

 Ваао

LEKARZE.

Docent chorób skórnych i we
nerycznych Uniwersytetu $. B

Dr. Med.

NARJAŃ MIEAICAI
powraeil I wznowll przy-

jęcia chorych.
datkowe, Wojskowe, Ubezpieczeniowe it.d, barska 1. UL WILENSKA 31 m. 2
Opłaty stemplowe, Sądowe, Komorników, od 4—7 p. p.
Adwokatów i inne. Specjalną uwagę zwró- е
cono na dział podatkowy i sprawy oddłu- PRACA ESEBANNKASESTA,AST
żeniowe w rolnictwie. Pozatem książka za- į
wiera 60 wzorów podań, skarg, próśb i od- ©soba "w starszym ZGUBY
wołań do wszystkich urzędów. wieku w krytyeznem|ESS

Zgublono waksel wy-
stawiony przez E J r-
montewiczewą n» imię
Władysława Kezłow-
sklego zaprotestowzny
w K*ucelerji Notarjusza

pocztą pod adreserm' Rolnicza Ajencja Pra- R. Rożnowskiego dnia
sowa, Warszawa, ul. Marszałkowska 85. Gsoba w wieku średnim| 18 pea 1933 roku za

Prosimy nie zamawiać za zaliczeniem, poszukuje pracy, zna| Nr. Repertorjun 2725
kuchnię dobrze. Dobre| unieważnia się 2002
—

Łaskawego znalazcę w
kościele św Kazimie
rza dowodów oscbistych
na imię Antoniny lwani
ckiej gorąco proszę o
odniesienie do dozorcy
domu przy ul Tatarskiej
Nr 22. 2005

2| POMAGA  

р

NAUKA

Udzielam
lekcji muzyk! fortepiano-
wej Wlelka Pohulanka
28 m. 5 od 2—4. 2000

CmRÓŻNE4

 

Młoda
dziewczyna poszukuje
służby do wszystkiego
Dobre rekomendacje.
Bsrnerdyński 6 m.8

2007

Poszukuję
służby do wszystkieg”,
dobrze gotuję. Posiadam
świadectwa. Ofiarna 4
m. 25. Može na wyjazd

2003

  

UWADZE NOWEGO
ŚWIATA. Sz. Mieszkań-
com tej dzielnicy gorąco
opiecamy wdowę, która
nie chce prosić, lecz
chce zarobić na życie

ciem bielizny, prze-
robką ubrań. Wykonanie
staranne, fachowe, ceny
— kto ile da. UL Śnie-
gowa 3 m. Olszamow-
skiego.

RAAADAMAĆSŁAAAADANANIANI

  

MIGNON G. EBERHART 68)

Biała Papuga.
(P. zekłać autoryzoweny z angielskiego).

Minąłem biegiem drzwi pani Byng i wpadłem do drugiego koryta-
rza, poprzecznego. Z tyłów głównego skrzydła nadciągał leniwie policjant.
Chciałem mu powiedzieć, co cię stało, ale nie zrozumiał. Nie chciał na-
wet za muią iść, W rezultacie straciłem parę cennych chwil. Próbował
mnie przytrzymać — musiałem wyglądać jak warjat — ale się nie dałem.

Zwrociwszy do pierwszego korytarza, natknąłem się na Sue. Wy-
chodziła od pani Byng, gawędząc z nią uprzejmie. Starsza damą szła za
nią i była jeszcze w pokoju.

Stanziem jak wryty, złapałem oddech, Zauważywszy, że policjant
patrzy ciekawie na moją drżącą rękę, zaciśniętą na kolbie rewolweru,
schowałem do kieszeni i rewolwer i rękę. Ulga, że tej dziewczynie włos
nie spadł z głowy, była tak wielka, iż zrobiło mi się słabo.

— Pani tutaj — wyrzuciiem bez tchu.
Spojrzała na mnie spokojnie, dopiero $dymi podszedł bliżej — roz:

szerzonemi źrenicami:
*sRa Pani Byng wyjrzała na, korytarz i poprosiła mnie na chwilę do

siebie. — Spojrzawszy mi w twarz, dodała trwożliwie: — Mysiałam, że
pan słyszał, Co się stało?

Ktos się zamknąt w szafie w pokoju pani — rzekłem szybko, przy”
chodząc do siebie. — Niech pani powie policjantowi,

Oczy jej pociemniały. Powiedziała policjantowi, I jemu, sądząc po
twarzy, zrobiło się mocno nieprzyjemnie, Pomimo to, zawrócił bez wa-
hania i popędził do pokoju Sue, a my za nim. Obejrzawszy szafę, powie-

„ _ Mydawca,ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. ZE Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilnę

dział coś io mnie pytająco. Pani Byng i Sue zostały na korytarzu. Zawo*
łałem przez ramię, żaby nie wschodziły, poczem przystąpiłem do szafy
i szarpnąłem za drzwi.

Otworzyły się lekiko.
Nie padł strzał. Nie ruszyło się nic. Nie rozleg! się żaden dźwięk.

Tylko zepchnięte suknie na wieszadłach tworzyły kawałek wolnej
przestrzeni.

Mam pizecież oczy. Za pierwszym razem szafe się nie otworzyła,
choć ciągnąłem z całych sił, a drzwi nie mogły się zaciąć. Policjant jed-
nak, albo mi nie uweirzył, albo nie chciał uwierzyć. Ale skutek był je-
den. Wypytał mnie przez pośrednictwo Sue, potrząsając głową z niedo-
wierzaniem. A gdy mu jeszcze powiedziała, że sama nie widziała drga-
jących drzwi, machnął ręką. Wogóle nie myślał szukać, czy kto uciekł,
czy nie, Oznajmił tylko, że nie dziwi się naszym przywidzeniom, co ziry-
towało Sue, a mnie ubawiło. Sam rozumiałem, że nie było warto gonić in-
truza, który tak zręcznie i szybko skorzystał z mojej nieobecności w

pokoju. i
Ale zrob łem odkrycie. Zamek w szafie był rzeczywiście obustron-

my i klucz tkwił od wewnątrz. W szafie klucz od wewnątrz!!! Policjant
a niebardzo się temu zdziwił, Kazał mi powiedzieć przez Sue, że
o nic.

Zwrėcilem się do Sue i do pani Byng.
> Niech panie teraz idą na herbatę. Odprowadzę panie do scho-

dów i zaczekam, dopóki się panie nie znajdą w halia na dole. Musi mi
pani przyczec, panno Sue, że pani nie odejdzie od ludzi.

Przeszło mi przez głowę, że właśnie w hallu, gronym wskutek  ga-
leryj, licznych drzwi i windy, zginął biedny Marcel. Ale wtedy nie licząc
ofiary, opiócz mnie i papugi, nie było żywej duszy. W towarzystwie bra-
ta, Lorna, pani Byng, a nawet Grety, Sue mogła byc bezpieczna. Nawet
co do Grety, to lepiej było mieć ją na oczach, niż za oczami,

 

 

  
  

(RLSTSLT LI aid NASA ST LAK PASKOWCTEORIA ZOO NA SANTATSUK SPAIN IDOIIIS ZOTRAS
! Policjant zniknął. Pani Byng, okutana najwidcczniej w. jakieś do-
datkowe ciepłe spody, kroczyła rozłożyście obok nas, podobną do po-
tężnego, niezgrabnego wałka od sofy, postawionego na sztorc.

Z galerji zobaczyłem, że Greta, Francis i Lorn są na miejscu. Czar”
mna głowa Marianne > się nad stolikiem z herbatą, Sue, poli-
czywszy wzrokiem zebranych, podniosła pytająco brwi.  Poir:
głową. Jednak trudno było przypuścić, zy jo Lovschiem Co
chowanego w jej szafie.

„— Później — rzuciłem szybko, mając na myśli jej rozmowę z bra-
tem i kwestję odszukania jej dowodu. Była to od 67a
nagląca. Eez tego dowodu niesposób było myśleć o kapitulacji Francisa,
BAmnie, : miała w oczach niepokój, Pani Byng wysunęła się
'ochę przodem. orzystającz szelk jej spó iA zystają: szelestu jej spódnic, Sue odszepnęła

,  — Jak najprędzej. Ważne! — Ruszyła za towarzyszką. j
| się ma maie,  Zawahała się i dorzuciła a Pi =ue

pan... będzie cstrożny! A
I zbiegła po schodach w glorji świateł we włosach.
Za chwalę była w hallu razem z tamtymis
Zeszedłem po schodach służbowych do kuchni,

o Paul siedział bez czapki kucharskiej i, obieraiąc kartofle, rozma-
wiał z ożywieniem z policjantem. Jego łysa, jajowata głowa świeciłajak
klosz. Czarne, szczotkowate wąsiki jeżyły się elektrycznie. Przeszedłem
niezauważony. Drugie drzwi wy: iły na wąski korytarzyk, przecina-
jącynieużywane, środkowe skrzydło, składające się głównie z ogromnej
sali bankietowej z woskowaną posadzką. Ale jeżeli cdbywały się w niej
bale lub bankiety, to chyba przed stu laty, Za środkowem skrzydłem le-
żała parterowa część północnego skrzydła, używana na składy.

ы (d. c. n.)
R 3:

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ, —:4

  


