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Międzynarodowy turniej lotniczy.
WSZYSCY POLACY W PALERMO

PALERMO. (Pat). Wszystkie sa-
„mo!olty polskie, biorące udział w lo-
cie okrężnym, pomyślnie przybyły
do Palermo. Pierwszy. w Palermo
wylądował Płończyński o godz. 7.50.

skich samolotów z

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Dnikarni 12-44.

    
chodzi

 

pełnie dobry, Po dokładnych oglę-
dzinach, dokonanych przez inżynie-
rów, mechaników oraz lotników,

stwierdzono, że uni jeden samolot

nie wymaga naprawy. Również stan
moralny lotników polskich bardzo

TUNIS. (Pat). Godziny startupol- ,dobzy. Zarówno iotnicy jak i człon-
Tunisu: Płoń-|kowie ekip obsługujących są bardzo

Telefon Redakcji,
Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie ed 9 de ZO-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński" codziemmie.

czone i lotnicy udali się do hotelu
Victoria, gdzie zamieszkali. Dziś ra-.
no o godz. 6-ej startują w. kierunku|
Rimini do Zagrzebia.

PRZYGOTOWANIA W PRADZE. |
PRAGA. (Pat) Przybył na apa-|

racie R-13 kpt Bohdan Butkiewicz
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zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 58,

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmientane.
Konto czekowe w P. K. O. Hr. 80187.

Sesja Ligi Narodów.
GENEWA. (Pat).

łudniowó amerykańskie zdecydowa
ły jednomyślnie wysunąć kandyda-
turę Republiki Chile do Rady Ligi
Narodów ma  niiejsce opróżnione
przez Panamę.

MW ten sposób ma Chile wybór
zapewniony. Pozatem państwa po-
łudniowo-amerykańskie  postanowi-

Państwa po-: ły zwrócić się do Ekwadoru z za-
proszeniem: do przystąpienia do Ligi
Narodów. į

GENEWIA. (Pat), Jeden z dzien-
ników genewskich donosi, że komi-.
sarz Litwinow przebywa od _ kilku
dni w miejscowości Evian nad fran-
cuskiem brzegiem jeziora Lemań-
skiego. |

i

  

 

SPRZEDAŻ
zalesionych badowlanyck

DZIAŁEK
przyszosie Warszawskiej1przystanku

PONARY
(10 minut od Wilna)

w mieście- ogrodzie Jagiellonów
wyjątkowo pięknej, suchej miejscowości,Czyński o godz. 6.15, Dudziński 6.30,|zadowoleni z opieki, jakiej doznali| z instytutu badań terknicznych lot-| planowo urządzonem osiedlu.

Balcer 6.35, Włodarkiewicz 6.35,
Bajan 6.35, Skrzypiński 6.40, Ged-

piński (poza konkursem) 6,45, Bu-
czyński 7.25.

"Z NEAPOLU DO RZYMU.
NEAPOL. (Pat). Agencja Steża-

niego komunixuje, że z lotniska w

loti do Rzymu nestępujący zawodni-
cy: Junck o godz. 10,53, Osterkamp
1104, Seideman 11,03, Pasewald
11,15.
RZYM. (Pat). Agencja Stefaniego

komsmikuje, że na lotnisku Littorio
wylądował jako pierwszy z lotni-
ków, biorących udział w locie
pkrężnym, Niemiec Junck o godz.
11,40, Drugi przybył Osterkamp o
god:. 11,50, następnie Seideman o

11,53, Pasewald o 12,06.
RZYM. (Pat). Lotnik polski Wło-

darkiewicz wystartował z lotniska
w Neapolu do Rzymu o godz. 11,46,
dokąd przybył o godz. 12,36. Płon-
Czyński wystartował © godz. 11,48,

Przybył zaś do Rzymu o godz. 18,41.
RZYM. (Pat). Na lotnisko w

Littorio przybyli w dalszym ciągu
następujący lotnicy Franęois i San*
zin o 12,35, Baye: i Francke o 12,40
i Hubrich 6 12,58 |
RZYM. (Pat). Do godz. 14,30 przy”

były na lotnisko w Littorio 22 sa-
mo oty turniejowe. Lotnik Tessore
pozostał w Neapolu z powodu uszko

dzenia silnika, Morzik, lecący poza
konxursem też znajduje się w Nea-
polu. Polscy lotnicy lądowali w Rzy”
mie w następuiącej kolejności: Wło”
darkiewicz 12,36, Płonczyński 12,41,

Bajan 13,55, Balcer 13,45, Skrzypiń:
ski 13,45, Buczyński 14,11, Gedgowd
14,16, Dudziński 14,25, oraz Anglik
w barwach polskich Macpherson
13,36. Karpiūcki lecący poza kon-
kursem przybył o godz. 14,04. Kar-

pińskiemu towarzyszy inż. Drze-
Wiecki, który zajął miejsce  Gawen-
dy. Floryanowicz pozostał dalej w
Neapolu. Zawodzików polskich wir
tali na lotnisku urzędnicy ambasad i
konsulatów polskich oraz. kolonja
Polska. Polscy lotnicy czują się do-
drze i natychmiast po wylądowaniu
žaje'1 się remontem swoich maszyn
Przy pomocy polskich inżynierów i
— którzy przebywają w

ymie od onešdaj. Drogę z Paler-
Mo io Rzymu odbyli lotnicy naogół
|Brzy dobrej pogodzie.

RZYM. (Pat). Agencja Stefaniego

 
   

 

    
  

   

  
   

  
  

 

  

  

 

   

Hirih o godz. 14,16, Ambruz o 14,30.
Wyiądował również. czeski zawo-

zylotu.

i W KŻYMIE.
RZYM. (Patl. Liczba samolotów,

które wylądowały na iotnisku w

ittorio, w Rzymie, wynos: 23, z te-

to 10 polskich, 4 RWD, 5 PZL i je-
en angielski w barwach polskich,
niemieckich, 2 włoskie i 3 czecho-

Słowackie. Dotychczas wycofano 3
Ran.oloty polskie, 5 niemieckich i 3
Włoskie. Między samolotami, które
rzybyły do Rzymu, jest też samolot
Karpińskiego. W Neapolu pozostał

en Włoch Tessore, który praw”
op.dobnie będzie wycofany. Stan
szyn isilników polskich jest zu-

$owd 6.40, Macpherson 6.40, Kar- |

ze strony polskici. placówek dyplo*
mat;cznych oraz konsulatu general-
neżc w Rzymie. Kierownik ekipy
obsi::gującej kpt. Kalina w rozmowie
z korespondentem PAT-icznej pod-
kresiił ponadto, że władze włoskie
ora: włoskie słery lotnicze okazały
Polakom bardzo dużo uprze'mości

c joraz istotnej pomocy. O godz. 19-ej
Neapolu wystartowali do dalszego| sprawdzanie maszyn zostało zakoń-

mictwa z mech'ni'.len. 'nż. Kontow-
tem i 144 aa me” "arai, celem

stworzenia w Praa. «zy pomocy
technicznej dla lstnikow biorących
udziai w'turnieiu. Na tutejszem lot-
„misli: poczynicne , zostały wszelkie
przygotowania Cała prasa z wiel-
kiem zainteresowaniem pisze 0
szailanżu i oczekuje z niecierpliwo-
ścią przybycia lotników do Pragi. 

Jutro Wilno powita zawodników.
DODATKOWE POCIĄGI WILNO— PORUBANEK.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań-
stwowych w Wilnie powiadamia, iż
w związku z przelotem w dniu ju-
trzejszym biorących udziai w mię”
dzynarodowym Turnieju Lctniczym
(Challenge) przez Wilno, lego dnia
zostaną uruchomione z Wilna do Po-
dubanka pociągi dodatkowe.

O godz. 8 m 30 odeśdzie z Wilna
pociąg specjalny dla młodzieży
szk=inej, który przybędzie do Poru-
banka o godz. 8 m. 40, z powrotem:
odjazd Porubanek godz. 14 m. 30,
przyjazd do Wiilna godz. 14 m. 40.
D>datkowe pociągi dla publiczno”

ści odejdą tego dnia z Wilna w na-
stępujących godzinach: 10 m. 30,
Al-tej i 11.m, 50. Przyjazd.do.Poru*
Бапка o godz. 10 m. 40, 11 m. 10i 12.

Powrót tych pociągów z Poruban-

 

Ка nastąpi 'w miarę ukończenia

przelotu.
Przejazd tam i z powrotem kosz-

tuje 60 gr. Urzędnicy płacą połowę
dawnej taryfy t. j. 40 gr. tam i z po”
wroiem, Młodzież szkolna za prze-
jazd tami z powrotem płaci 20 gr. na
podstawie zaświadczenia  Kurato-
rjum Okręgu Szkolnego.

Kasy biletcwe w Wilnie będą
wydawać na żądanie bilety powrot-
ne to znaczy, na przejazd do .Poru-
banika i z powrotem. Bilety takie na-
eży zachować przy sobie na drogę
powrotną, Pożadane jest nabywanie

biletów powrotnych dla wygody ja-
dących. Bilety te będą sprzedawane
we-wszystikich kasach st.. Wilno i do-
datwowo w kasie bagażowej. 

LONDYN. Pat Korespondent ge-
newski „Manchester Guardian“ uja-
wnia konflikt na tle zaproszenia
Sowietów do Ligi Narodów zaryso-
wujący się między Francją i Anglją.
Delegat brytyjski stanął na stanowi-
sku, że nie jest rzeczą państw pod-
pisujących zaproszenie oświadczel-
ne. że Zw. Sowiecki będzie wyko-
nywał swoje zobowiązania między-
narodowe. Minister Simon uwaza,
że tekie oświadczenie mvsi złożyć
od siebie rząd sowieski Dziennik
zaznacza, że stanowisko Simona mo-
że pociągnąć za sobą ten skutek,
że Sowiety będą musiały zwrócić
się © dopuszczenie do Ligi w dro-
dze zwykłej procedury co oznacza-
łoby, ze wniosek zostałby przekaza-
ny. kemisji politycznej zgromadze-
nia. Borthou obawia się, że zmiana
ta może wogóle zakwestjonować
przystąpienia ZSRR do Ligi. Francja

wa wobec zmiany tego zaproszenia.
GENEWA Pat. Ostatoaim mówcą

w dyskusji ogólnej na zgromadzeniu
był premjer Irlandji de Valera, któ-
ry poświęcił swe wystąpienie wy-
łączsie' kwestji przystąpienia Sowie-
tów do Ligi Narodów. W zakończe-
niu oświadczył, że ani w interesie 
 

Traktat porozumienia i przyjaźni
między Estonją, Łotwą i Litwą.

GENEWA. (Pat). Dziś wieczo- trzech państw, przewodniczyć bę” Art. 5 Trzy rządy udzielą in-' cmentarz, skąd barykadowali ka",

 
pedobno bada stanowisko Litwino *5-mesięczny urlop,

 

SOWIETY NIEZADOWOLONE
'z formuły zaproszenia do Ligi Narodów.

Ligi ani w interesie Sowietów nie
leży szukanie specjalnej metody dla
przyjęcia tego kraju. Zastosowanie
procedury specjalnej odbyłoby się
kosztem praw niektórych członków
Ligi a to jest niedopuszczelne.

GENEWA. Pat —”Journal de Ge-
neve“ twierdzi, że rząd ZSRR, któ-
remu zakomunikowano projekt tek-
stu zaproszenia do przystąpienia do
Ligi, ma pewne zastrzeżenia co do
tego tekstu i uważa, ze nie daje
mu on dostatecznej satysfakcji mo-
ralnej w stosunku do własnej opinii
publicznej. Wedle dziennika rząd
sowiecki zażądał uzupełrienia i roz-
szerzenia formuły zaproszenia.

——

Dalszy urlop
WIEDEŃ. (Pat). „Neues Wiener

Abendblatt“ donosi z Berlina, że
poseł von Papen otrzymał ponownie

który spędzi w
swoich dobrach na terytorjum Saary.
Dziennik czyni uwagę, že Papen

-frocwe_ Starcia

Dziaśni uaratydo3lat
Informacje: Wileńska, 35 m. 10, tel. 1-77
od 10do2godz. { ой 6 & 8 godz. w.

Manewry francuskie.
PARYŻ. (Pat). Wczoraj w okoli-

cy Valdahon rozpoczęły się ma-
newry drugiej dywizji. Manewry
mają duże znaczenie strategiczne, W.
czasie manewrów. partją obronńa
bęczie się starała odrzucić nagły
atak nieprzyjacieiski,

Na manewry przybyli zagraniczni
attachós wojskow. między in. polski
attache wojskowy Bieszyński,
„bardzo wiele wyhitnych osób ze ster
francuskich wojskowych oraz mar-
szalek Petain.

  

 

von Papena.
otrzymał po zamordowaniu Dollfusse
misję doprowadzenia do pożozumie-
nia między Austrją i Niemcami, Wo-
bec długotrwałej nieobecności Pa"
pena sprawa ta jednak przestała być
aktualna. i |

podczas strajk

 
w Stanach Zjednoczonych.

SAYLESVILLE. (Pat), Wczoraj
doszło tu do poważnych starć mię-,
dzy strajkującymi a oddziałami
śwardji narodowej. Po stronie straj
kujących brało udział około 4 tys.
osób. Zajścia trwały przez całą noc.
„Do poważnych starć doszło w Cen-
tral Falls, gdzie strajkujący zajęli

rem podpisany został traklat poro- dzi: mmister sp'aw zagranicznych strukcyj swoim reprezentantom dy- mieniami oddziały gwardji narodo-
zumienia i przyjaźni pomięazy Esto-
mją, Łotwą i Litwą. Traktat podpisali
estoński minister spraw zagranicz-
nyci Seljamaa, sekretarz generalny
łotewukiego MSZ. Munters i minister
spraw zagranicznych Litwy Lozoraj-
tis.

Wstęp do itraktatu daje wyraz
dobrej woli rozwinięcia współpracy
porriędzy trzema krajami, przyczy”
nienia się do bliższego porozumienia
państw bałtyckich i do uirzymania

polityki zagranicznej w duchu zasad
„paktu Ligi Narodów.

Traktat ma brzmienie następu-
jące:

Art. 11 Celem skoordynowania 
dnik Żacek, brak jednak czasu jego |

 

swoich wysiłków trzy rządyzobo”|

lonosi, że lotnik Anderle przybył na wiązują się porozumiewać w kwe-| stromy uznają istnienie problemów
tn:sko w Littorio o godz. 13,08, 'stjach polityki zagranicznej o wspól-| spęcyficznych, które mogiyby- uczy-

nem znaczeniu i udzielać sobie na-
wzajem pomocy politycznej i dyplo-
matycznej w swoich stosunkach
międzynarodowych.
„Art. 2. W tym celu wysokie ukła-
dające się strony postanawiają od-
bywać perjodyczne konferencje mi-
nistrów spraw zagranicznych trzech
krajów, które będą miały miejsce
regularnie dwa razy do roku kolejno
ma terytorjum każdego z trzech kra-
jów. Na żądanie ;ednej ze stron iza
wspolną zgodą będzie mogła odbyć
się w jednym z trzech kiajów lub
poza ich terytorjum  konierencja
nadzwyczajna. Konferencja będzie
obradować pod przewodnictwem
ministra spraw zagranicznych kraju,
na którego terytorjum się odbywa.
Jeżeli się odbywa poza terytorjum

1

=—=————2 ——— ое

0d Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 15 września 1934 r.    

 

=

(kra u, na którego terytorjum odby” plomatycznym i konsularnym zagra- wej

wała się ostatnia konferencja. Urzę- nicznym oraz swoim delegatom na!
dujący przewodniczący będzie dbać |konferencje międzynarodowe, celem marodowej udało cię wypędzić straj-

`о wykonanie decyzyj powziętych ustalenia odpowiednich kontaktów, ' kujących z cmentarza, jednak wa

Art. 6, Wysokie układające się' toczyły się dalej za ulicach, przy” |-ym wypadku nie używało broniprzecz konferencję.

niczył, i w razie konieczńiości będzie
„miał za zadanie czuwać nad wykona
OC tych decycyj w dziedzinie sto-
„sunzów międzynarodowych. Perjo-
/lyczne konferencje ministrów spraw

| zagranicznych Estonji i Łotwy, prze-

Aż: OE й la. widziane 'w artykułach 1-ym i Z-im.| E ZEE a
pokoju, jak również skoordynowania|traktatu pomiędzy Łotwą 1 Estonją Przystąpienie może mieć miejsce je'|

'dla zorganizowania sojuszu, podpi-
sanego w Rydze dn. 17,2 34 r., będą
w czasie trwania niniejszego trakta-
tu zastąpione przez wyżej wymie-

| nione konterencie
Art: 3, Wysokie układające się

e trudnem zajęcie w siosunku do
nich uzgodnionego stanowiska. Po-
|stanawiają one, że problemy te sta-
| nowią wyjątek do zobowiązań usta-
*mnow:onych w artykule 1-ym.
| Art 4, Wysokie układające się
| strony będą sie starały zlikwidować
ugodowo i w duci:u sprawiedliwości i
słuszności wszelkie kwestje, któreby
mogiy przeciwstawiać ich interesy
jedne drugim, i tc możliwie w naj-
szybszych terminach. Postanawiają
one negocjować pomiędzy sobą
układy, które ruogą się wydawać
użylecznemi dla osiągnięcia tego

celu, aj
 

Szanghej Centropress). -— Wiel-
kie zainteresowanie na Dalekim
(Wschodzie wywołała wiadomość, że
główna eskadra japońskiej floty wo-
gennej pod dowództwem admirała 

| ma zapoznać się z ludnością man| nocześnie z przybyciem floty wojen-, Tien-sin i Charbin.Dnia 27 września | wj

| dżurską a ludność ta z drugiej stro-| nej, odlecą wielkie eskadry hydro- odbędzie się recepcja na okręcie!

| ny ma mieć sposobność poznać siłę planów w dwóch kierunkach a mia- „Kongo”, w której wezmą udzia

| Japonji,
Prasa Dalekiego Wschodu pod-

której przewod”,

Ы

Demonstracja japonskiej floty
w portach Dalekiego Wschodu

1

„* trony zobowiązują się zakomuniko-
, waćsobie nawzajem tekst traktatów
| zawartych przez jedną z nich z jed-
(nym lub kilkoma innemi państwami,

| „est dla

;dya'e za wspólaa zgodą wysokich
| układających się stron.

Art 8. Ninieczy trawtat będzie
ratylikowany i wejdzie on w życie
natychmiast po złożeniu ratyfikacji,
.£o nastąpi w Rycze.

Art. 9. Niniejszy trakiat będzie

| obowiązywać w ciągu lat 10-ciu.
Jeśli traktat nie będzie wypowie”
dziany przez jedną z wysokich ukia-
dających się stron. na rok przed wy-
gaśrsęciem terminu, będzie automa-
„tycznie przedłużony w roku po wy*
powiedzeniu przez jedną ze stron,

Jednocześnie z traktaiem podpi-
sana została deklaracja, w której
„trzej ministrowie stwierdzają, że ich
rządy będą czuwać nad rozpo”

wszechnianiem w swoich krajach
„ducha solidarności,

* pryjazni trzech narodów i zobowią-
„zują się powziąć odpowiednie zarzą-

|dzenia.

z 
  SEZ PE

Kkreśla, że wizyta japońskiej floty bę
dzie miała mieisce w przededniu

porozumienia i !

 
!

Po dłuższych wysiłkach $wardji

NOWY JORK. Pat-— W miejsco-
wości Saylesville w utarczce między
strajkującymi a milicją 12 milicjan-
"ów odniosło rany. Po stronie straj-
'kujących jest 134 rannych. Pollcja
„rozproszyła demonstrantów w licz-
bie 4o000 przy pomocy gazów łza-
wiących jak również zastosowanych
o raz pierwszy gazów wywołują-
«ych torsje. Strajkujący usiłowali
podpalić zakłady tkaekie. Gdyby nie
| radeszły posiłki demonstranci opa-
,nowaliby sytuację. Na pomoc po.
jlicji i milicji przyszło 280 żołnierzy-
, Wojsko otrzymało rozkaz by w żad-

czem gwardja zmuszona była użyć| palnej. Ze strony tłumu padły liez-
| granatów. łzawiących. ae strzały. 3 osoby są ciężko ranne
W wyniku zajścia wiele osób|a 20 odniosło mniej ciężkie rany

jest rannych, tak że musiano zało”| p ostrzałowe.
żyć specjalną stację opatrunkową,

Art. 7. Niniejszy: traktat otwarty | ZR 2SEM
trzecicn. państw, których i

Można było uratować podróżnych
ze statku Morrocastle,

NOWY JORK. Pat. Jeden z 3-ch
mechaników na parowcu Morro
Castle zeznał w śledztwie, ze moż-
na było uratować wszystkich po-
dróżnych. Dochodzenie stwierdziło
z całą stanowczością, ze przynej
mniej jedna z łodzi ratunkowych
odjechała tylko z członkami załogi
i nie zabrała ani jednego podróżne
go. Mresztowano jednego z tele-
grzfistów, ponieważ zachodzi obawa
že sygnaly SOS wysłano za późno.
Wedle ostatnich danych zginęło w
wypadku 135 osób.
NOWY JORK Pat. Wedle osta-

tnich danych w wypadku okrętu
Morro Castle zmarło lub zaginęło
bez wieści 135 osób, w tem 93 po-
drožnych i 42 ludzi załogi. Przed
|komisją śledczą zeznawał dziś kie-
rownik telegrafistów Rogers. Oświad-
czył on, że po 30 minutach od
chwili wybuchu ognia otrzymał roz-
kaz wysłania sygnałów SOS. Sygna-
ły takie wysyłał między 3,25 a 3,30.
Głowę wtenczas miał owiniętą zmo-
czoną serwetą, nogi jednak  parzył
mu ogień. Około godz. 4-ej pomógł
mu wyjść z kabiny jeden z pomo-
cników. Kapitan Warms prosił przy-
Z

główne miasto Mandżu-Go — Tien-
zbliżającego się krytycznego momen sin, Loty te mają na celu zbadania
tu 1935 - 36 roku. Chcąc pokazać si- połączeń powietrznych pomiędzy

lę swego nowowybudowanego loi- Jąponją a Mandżurją a zwłaszcza
i Suetsugu odwiedz: dnia 18 września|mictwa wojskowego, Japonja łączy wypróbowanie nowoczesnych aero-

| port Dajren i zostanie tam przez! tę demonstrację floty morskiej z de- dromów, Marynarze zwiedzą równo-

| trzy tygodnie. Załoga floty japońskiej donstracją floty powietrznej. Rów- cześnie miasta mendžurskie Mukden

ibyłych na pomost, żeby zaopieko-
wali się podróżnymi. Zeznał też, że
przed niedawnym czasem telegra-
fista Alagna i jeden operator na-
miiawiali załogę do podpisania pro-
testu przeciwko rzekomo złemu
utrzymaniu. Zmarły w przeddzień
wypadku kapitan Willmott skarżył
się, że Alagna jest podżegaczem
i agitatorem, który odmawia wyko-
nania rozkazów. Tenże kapitan o-
świadczył, że pragnie pozbyć się
Alagny do którego nie ma zau-
fania.

NOWY JORK Pat. Prezydent
Roosevolt wyraził życzenie, aby
kongres przyjął ustawę zabraniającą
używania drzewa do budowy okrę-
tów przeznaczonych de przewoże-
nia podróżnych. Pozatem prezydent
oświadczył, że domagać się będzie
od departamentu sprawiedliwości
zbadania związku w wypadku Mor-
ro Castłe z działalnością komunistów
w N.-Jorku i Hewanie.

Wiadomošci
telegraficzne

** Policja kanadyjska wykryła
„bandę, która przygotowywóła zB.
mach na kanadyjskiego premje-
ra Bennetta. Banda ta zamierzała
porwać premjera, po jego powrocie
,z Genewy. Policja aresztowała kilka
josób, podejrzanych o przygotowy-
wanie powyższego zamachu.

** W pobliżu Niczy w Jugosła-
pociąg pasażarski najechał

na przejeżdżający przez przejazd

 
ł automebil ciężarowy z oddziałem

nowicie do Anduru i Charbinu. Trze przedstawiciele mandżurskich i ja” |żołnierzy. 5 żołnierzy zostało zabi-
eskadracia samolotów odwiedzi pońskich kół wojskowych,

 
tych 18 jest ciężko rannych,
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Ferment.|
Polska ma od paru miesięcy wir

dowisko, które prędzej czy poźnie,|

musiaio nastąpić Publicystyka sa”|

macyjna nazywa [to „przegrupowa”|

niem sił”, my moglibyśmy z wielką,

dozą siuszności razwać wewnętrzne;

tarcie w łonie BB. conajmniej po-

czątkiem jego rczkładu. Jeśliby ja'!

ikimś cudem udało się p. Sfawkowi i

jego najbliższym współpracowni*

kom sklecić nanowo zewnętrzną

harmoaję różnorodnych czynników,

skiadających się na obóz sanacyjny

w dotychczasowei jego postaci, io
pręazej czy później praca teka oka”

zaiaby się bezpłodną, a istotne

sprzeczności musiałyby znowu do-
prowadzić do głęcszych tarć. Polska

niema żadnych powodów do smuiku,

lub niepokoju, gdy widzi, 'jalk roz-

kłada się sztuczny twór, który w

«ciągu kilku ubiegtych lat dominował

mad życiem politycznem społeczeń-

stwa. Wiele dałoby się powiedzieć

o metodach, które stworzyły i u-

trzymywały siłę i wpływy obozu

BB. Przyjdzie czas, gdy tę epokę

obozu „państwowo-twórczego”  bę-
dzie można oświetlić zarówno od

strony taktów, jak i pobudek „ide-
owych”, które wpychały jednostki i
grupy do „tramwaju politycznego”,

jak dowcipnie nazywa BB, jedno z

pism.
Naprowadzito cię tam tyle „idet”

i tylu „idealistėw“, že zachodzi ko-

niecznošė nietylko „przegrupowania

sit“. nietylko „czystki”, ale nawał

zmiany toru, poktórym się jechało,|

a nawet podobno zmiany szaty ze-
wnętrznej, aby nawet powi:- -chow-

nie nie przypominała nievdałego
sztuczuego tworu

Nie cicemy bawić się w przepo-

wiednie i zapowindać rychłego Кой-

ca sanacji, chociaż wiele jest oznak,

mogących uprawniać do podobnych

wniosków. Faktem oczywistym jest

tyiko głęboki ferment wewnętrzny,
ktory — wedłus wszelkiego prawdo”
podobieństwa—doprowadzi do usu-
nięcia żywiołów bardziej umiarko-

wanych społecznie, w pierwszym

rzędzie konserwatystów, i do całko-

witego opanowania BB. przez żywio-

ły radykalne lewicowe. Oznaczałoby

to jednocześnie jakąś konsolidację

programową i wyraźniejszy kieru-

nek polityczny,

Faktem jest również głęboki
dramat, jaki przezywa w związku z

tym „kursem na lewo“ giupa kon-

serwatywna. Zbyt mocno związała
się z „obozem marszałka Piłsudskie-

go' i zbyt wiele oddała mu usług,

aby nie przeżywać tragedji, która
naszą konserwę doprowadzić może

do zupełnego upadku, Nie podziela

my „oglądu lewicowej pracy sana-

cyjnej, która pzylgnięcie „dusząi

ciałem' konserwatystów do sanacji

przypisuje jedynie pobudkom ma-

terjalnym jednostek, Łatwo to dziś

stawiać takie zsrzuty, gdy się ma na!

ich poparcie wypadki z panami

Steckim, Dobieckim, H. hr, Po-

tockim i t. d. Ale jakże prędko zapo

mina się o usługach politycznych,
które konserwatyści oddali dzisiej”

szym swym prześladowcom. Nieba-
wem po przewrocie majowym oni

przecież osłonili sanację wobec

umiarkowanej części społeczeństwa,

oni byli magnesen: dla potrzebnego

wówczas ziemiaiistwa i kół gospo”

darczych, oni resrezentowali grupę
katolicką,. oni „godzili* sumienie

biernych kół inteligenckich z Brze-
šciem, z interpretacjami „prawnemi“

ustaw. Nie posiadając żadnej prawie
pozycji czynnej w bilansie politycz”

mym. markowali — z dobrą czy złą
wiarą, w to już nie wchodzimy, —

w «„ozie sanacyj::ym czynnik umiar-

kowany, licząc prawdopodobnie na

to, iż potrafią pod opiekuńczemi

skrzydłami przemożnych * władają-

cych siłą- fizyczną protektorów

stworzyć sobie srmoistny żywot po-

iityczny, Gra byla nieszczera i do”

prowadziła do klęski,

Obserwator objektywny procesu,

który zachodzi w łonie sanacji, nie

może mieć żadnych wątpliwości.

Roia' konserwatystów tam się już

skończyła. Efektowne, ale para-

doksalne porówianie w rodzaju
,FłsudsLi czy Rzymowski nie od-

ftwarzają istoty rzeczy. Raczej wła-

ściwsze byłoby powiedzenie: „mu-

rzyn zrobił swcje'... Konserwatyści|

wą dziś, to jest oczywiste, zawadą|
dla czynnych, pozytywnych grupsa-|
nacyjnych i musza odejść.

Lrugą, wtórna już cechą traźedj.|
-h jest to, że odchodzą zbijać|

błotem przez swych dotychczaso:|

Zprasy.
Nie BBWR iecz B.O.C.0.

Pogłębiające się stale różnice po-
między różnemi grupami, wchodzą-

cemi w skład obozu rządzącego są
ciągle przedmiotem rozważań prasy
polskiej. Słusznie pisze „ABC”, że,
BBWR powinno być przemianowane,
ma B. O. ©. O, gdyż
Bellum omnium  cortra

wszystkich przeciwke wszystkim — to 0-

braz obecnegi położenia obozu sanacyjne-

go.
A więc walczy trzedewszystkiem lewi-

ca sanacyjna przeciwko sanacyjnym konser-

watystom. Walka ta rozpoczęła się najpierw

na terenie polityki rolniczej, przeszła przez

ogień kampanji żyrardowskiej, a część zna-

lazła wyraz w generalnym „zwrocie na le-

wo.

Konserwatyści są jednolic' w walce Z

lewicą. Ale pozatem... juž ježeli chodzi o

ocenę osoby hr. Henryka Potockiego, róż-

mią się poważnie miedzy sobą. „Czas” kra-

kowski jest ostrożny, „Dziennik Poznański”,
potępia aresztowanego, a „Siowo Wileń- |

skie” potępia „Dziennik Poznański” za to,|

że to pismo nie wzięło oskarżonego w

obronę.

Ale walka lewicy sanacyjnej z
konserwatystami nie wyczerpuje za-
mieszania w obozie BBWR:

Odbywa się pojedynek wzajemnych о-

skarżeń między p. Starzyńskim, komisarzem

m. Warszawy, a senatorem Wyrostkiem. P.

Starzyński walczy jeszcze na drugim fron-

cie. Zlikwidował on już głównego działacza

BBS na terenie mag'stratu, ławnika Szczy-

piorskiego. Podobno sladem p. Szpotańskie-

$o : Szczypiorskizgo pójdą także ich pro-
tegowani z magisiratu i z przedsiębiorstw

omnes — wojna;

miejskich.

Codzieanie niemsl dowiadujemy się o

jakichś nowych zatargach i sporach perso-

nalnych w łonie BB,

| Ogólny obraz — to wojna wszyst
, kich przeciw wszystkim.

В: @С0

Polityczny tramwaj.
Skoro już mowa o sanacji, to za”

|cytujmy naogół trafną i dowcipną
charakterystykę BBWR z krakow-
skiego „Głosu Narodu”, Zdaniem
tego organu Ch. D. — BBWR.

„Jest to tramwaj polityczny, do które-

go każdy bez wyrątku, każdy człowiek w

Polsce, bez różnicy narodowości, wyznania,

przekonań i światopoglądu, może wskoczyć

się władzy konduktora. Taki tramwaj jest

wygodny, ma jednak swoje złe strony. Takie

same, jak osławiona „jedynka tramwajo-

'wa w Krakowie. Na jednej lawce zasiądą

bok siebie handeles żydowsk: : Kaźmie-

rze, który cuchnie czosnkiem, i elegancka

dama, pachnąca šwie:nemi perfumami, i ro-

botnik zaczytany w socjalistycznym dzien-

niku, i katolik, uchylający pobożrie kapelu-

sza przed spotkaaym kościołem, i złodziej

udający się na wyprawę. Gdybyż to ten

tramwaj polityczny siużył tylko do dowo-

żenia różnych ludzi na miejsce ich „intere-

sów', wówczas byłby rzeczywiście błogo-

sławionym wynalazkiem! Ale 5B w myśl

założycieli miał być czemś innem. Miał być
— tyle razy wbijali to w głowy pp. Sławek,

Prystor, Świtalski i inni — „zjednoczeniem

obywateli do pracy państwowo-twórczej”,

A tem być nie mógi. Jeśli się wstępującym

do BB. mówiło: — bądźcie tem, czem do-

tąd byliście, — mieicie poglądy konserwa-

/tywne, jeśli chcecie, — radykalne, jeśli wam

to odpiwiada, — socjalistyczne,  jeśliście

się w nich wychowali, — katolickie lub

woinomyślne, do wo!i — i jeśli równocześ-

braz obecnego połozenia obozu sanacyjne-

amenty zaprząc do jednego dzieła, to się to

udać nie mogło. Ludzie nie są baranami“.

Dosadnie, ale słusznie.

„Dożynki Kaszubskie”.
„Słowo Pomorskie“ donosi o urzą-

dzonych przez sanację d. 9 bm. w
Kartuzach  „Dožynkach  Kaszub-
skich”, które iodzi nazywać raczej
„dorzynakami'* ludności, miejscowej,

gdy w czasie głodu, bezrobocia ty-
siącznych rzesz ezaiuje się na takie
cele pieniędzmi*

„Sanacja“ zakrzątnęła się dokoła urzą-

dzenia „Dożynek'”. Od tygodni robiono przy

gotowania do nich. Fieniądz nie g:ał żadnej
roli; cała impreza kosztowała tysiące:

Całkowite urządzenie sypinini dla gości

w gmachu powiatow*m, maiowanie gmachu

starostwa, zakładanie ogrodów * rabatów z

kwiatami, dekoracja miasta, ulic i domów,

budowa specjalnej chaty wiejskiej dla odby

cia dożynek, trybuny na placu sportowymi

Biedny kupiec, rzemieślnik i rolnik

płacą i tak wysokie podatki; teraz zwraca-

no się do nich o datki na pokrycie kosztów

tych „dożynek”.

Na powodzian każdy chętnem sercem
cał i daje choćby o''atek, ale na taki cel?

Toć za lepszych czasów tego niebyło;|

teraz ira większa nędza, tem więcej przyjęć| i którym może jechać, byle tylko wykupił
bilet (t. j. zapłacił vkładkę) i byle poddał

Od 1-go września rb. weszły w
życie nowe opłaty czekowe w P. K.

а — teraz postanowiono
przejść nd niemi do porządku.

Zmiany, zawarte w nowej tary-
jie, obejmują nietylko podwyżkę
opłat, ale wprowadzają ponadto nie-
znaną dotychczas zasadę uiszczania
opłat przez obie strony, tj. przez
wpłacającego i przez właściciela
konta, zależnie od tego, czy ma
uiejsce wpłata, czy wypłata, względ
mie zlecenie.

Dotychczas oa wpłat, wpływają:
cych ną konta czekowe, P, K. O. po-
bierała prowizję według następują-
cej skali: do 50 zł. 0,05 zł, do 100
zł. 0,10 zł., do 500 zł. 0,20 zł,,

1.000 zł. 0,50 zł.. do 5.000 zł. 1,00 zł.
ipo 25 groszy za każdy dalszy 1.000
złotych.
Według tej taryfy, właściciel kon-

ta, otrzymawszy naprzykład nastę-
pujące wpłaty ua swoje konto: zł.
«00, zł. 1.200, zi. 800, czyli razem
2.300 złotych, opłacał ma rzecz P.
K. O. prowizję w kwocie 20 gr.--
1.00 zł, +50 gr., czyli razem zł. 1.70,;
a gdy następneśc dnią podejmował
ze swego konta zą czekiem kaso-
wym naprzykład 2.000 złotych, opła-
cał tylko 5 groszy stałej opłaty za
zrealizowanie czeku kasowego.

Nowe opłaty od wpłat na konta
czekowe P, K. O. wynoszą: do 50 zł,
0,10 zł., do 100 zł 0,20 zł., do 250 zł.

0.30 zł., do 500 zł 0,40 zł., do 750 zł.
0,60 zł., do 1.000 zł. 0,80 zł., do 5.000
zł. 1,50 zł., ponad 5.000 zł. 2,50 zł.

(2. Rozporządzene o tej zmianie'
ogłoszone były w „Mon. Pols." już !
12-go czerwca rb., ale wejście w ży- przednio, zapłaci tytułem opłat
cie wówczas odroczono, Widocznie ! wpłat 0,40 zł+.1,50 zł,+0,80 zł,
były wahania, aż nadto uzasadnione,| czyli razem zł. 2.70, a gdy po otrzy”

maniu tych wpia: podejmie za cze-|
kiem kasowyui 2000 złotych, zapla-,

jednak |

do| czekowych P. K. ©.

\
t

gościn, zabaw.

„Byczo jest",

Uireónienie obroln czekowego w P. KD.
Obecnie zaten. właściciei konta,

| ptrzymawszy wpłaty na swoje kon*
to w kwocie zł. 300, zł. 1.200, zł.
800, czyli razem 2.300 zł., jak po-

od

ci tytułem opłaty od wypłat zł. 1.50,
Razem powyższe operacje na

DZIENNIK MILENSKI

Mussolini przeciw

|. Prasa niemiecka z ogiomnem 0,
| burzeniem cytuje słowa, skierowane|
,poa adresem Niemiec i ruchu hitle-
rowskiego, jakich użył Mussolini w
przemówieniu swem, wygioszonem

w ub, piątek na otwarciu iaigow le-

wantyńskich w Bari.
Oto co dosłownie powiedział Mu

ssolini:
„Trzy .ysiące iat historji pozwa*

a nam patrzeć z suwerennem współ-
czuciem na pewre nauki, reprezen-
towane po drugie" stronie Alp przez
potomstwo ludzi, którzy nie znali je-
szcze pisma w czasie, kiedy Rzym
miał Cezara, Wewgiliego i Augusta",
W ten dotkliwy sposób „Duce

dał odprawę hasłom hitlcrowskim o

wyższości rasy niemieckiej 1 doktry”
ny narodowo-socjalisiycznej.

Dzienniki niemieckie nie posia-
«ają się wprost z irytacji, Komen-
tarz urzędowego Niemieckiego Biu-
ra Informacyjnegc do tego ustępu
mowy dyktatora Włoch jest wpraw-
dzie dość umiarkowany, zato uwa-
Ji gazet o nowym „śpiewie unienawiś-
ci Mussoliniego" („Mussolinis Has-

sgesang') utrzymane są w tonie, ja-
kiego w Niemczech w stosunku do
Wioch dawno już nie używano,

Niektóre pisma berlińskie pocie-
szają się, że słowa Mussoliniego są

tylko echem rozd ażnienia, jakie wy
wołały w Rzymie ostanie wypadki
austrjackie, — nzogół jednak panuje
w prasie niemieckiej pogiąd, że to,
co powiedział Mussolini nie ma ja-
kiegoś charakteru przypadkowego,
lecz jest wyrazem nowego kursu po-
lityki włoskiej, skierowanej ku po-
rozumieniu z F:ancją i wrogiego wo-

j bec Niemiec,
 

Drugą sensacją polityczną ostat-
nich dni jest mowa, wypowiedziana
w piątek na norymberskim kongre-

p
 

Niemcom —
Rosenberg przeciw Sowietom.

sztował w ostatnich iatach więcej o-
tiar śmiertelnych wskutek dyktatury
i głodu, niż cała wojna światowa,

Że swej strony bolszewicy też
ostro wystąpili przeciw Niemcom
hitierowskim. Moskiewska „Praw-

da' podkreśla, ze tegoroczny kon-
gres Partji Narodowo - Socjalistycz-
nej odbywał się w przededniu gospo-
|daiczego bankructwa Niemiec i w
obiiczu odosobnienia  poliiycznego,
czego dowodem nieobecność dyplo-
matów w Norymberdze. Nastroje
zjazdu pismo charakteryzuje jako
„mieszaninę zewuętrznego triumfu z

pustką wewnętrzną, powątpiewa-
niem i obawą przed jutrem', „Praw-

da* przewiduje poza tem w rezulta-
cie kongresu likwidację $. A. pod
presją gen. bBlemberga, Kruppa i
Schachta, koniec karjery Leya i Dar
rego oraz „nowe manewry i ekspe-
rymenty w obliczu iaasowego bezro-
bocia i rosnącego niezadowolenia w
Niemczech”,

Lyle „FPrawda”, Czy jej pesymi-
styczno - złośliwe przepowiednie się
sprawdzą, przyszłość okaże, W każ-
dym razie wzmianką o „nieobecnoś-
ci dyplomatów” na zjeździe Partji
Narodowo - Soc,alistycznej w No-
rymberdze jest w dużej mie:ze słusz
ną, jak wynika z ogłoszonego przez
prasę niemiecką wykazu dyploma-
tów, „którzy zapioszenie na kongres
przyjęli, i tych, którzy je zignoro-
wali.

Z wykazu tego okazuje się, że na
zjeździe hitlerowskim w Norymber-
dze z pośród wszystkich większych
państw europejsk:ch  reprezeniowa-
na byla tylko Polska, Poza nią z

krajów europejskich przybyli jedy-
nie przedstawiciele Grecji i Portu-
galji, z krajów zaś pozaeuropejskich
przedstawiciele Turcji, Japonji, Chin
Afganistanu, Egiptu, Meksyku, Re- sie Partji Narodowo-Socjalistycznej

przez faktycznego kierownika poli-

bardzo ostre akcenty p.zeciw Rosji
Sowieckiej, Ustroj sowiecki nazwał
mówca  „krańcową dyktaiurą poli-
tyczną”,

zamienił się w „absolutną tyranję” w
ktorej mała warsiwa panująca, wy-
posażona we wszelkiego rodzaju
środki techniczne XX wieku, narzu-
ca dziesiątkom mailjonów ludzi strasz
liwą pańszczyznę, aby następnie za-
pomocą du.apingu gospodarczego
zaostrzać za.adnienia socalae w in-
nych państwach i roznosić wszędzie
żagiew  kor.unisiycznej rewolucji!
światowej”. System bolszewicki —
mówił dr. Rosenberg — przeprowa”|
dzony wbrew wszelkim widrajca|
zdrowego życia gospodarczego, ko-

Watykan

 
i

 

|

publiki Dominikańskiej, Gwatemali,
е л . Panamy, Nikaragui, Wenezueli, Bo-

tyki zagranicznej Niemiec, dr. Alire-'
da Rosenberga Mowa ia zawierała!

liwji i Uragwaju, Jak widać, przed-
stawiciel Polski przebywał w No-
rymberdze w towarzystwie dosyć e-
gzotycznem,

Nie skorzystali z zaproszenia na
zjazd norymberdzki przedstawiciele

Według Rosenberga Z.S.R.R. pod| dyplomatyczni: Watykanu, Anglji,
wplywem systemu bolszewicniego | Francji,

|
Wiłocn, Rosjji Sowieckiej,

Hiszpanii, Belgų, Holandii, Szwajca-
rji, Szwecji, Norwegji, Danji, Fin-
iandji, Estonji, Łotwy, Litwy, Cze-
chosłowacji, Aus'rji Węgier, Rumu-
nji, Jugosławji, Albanji. Również nie
przybyli przedstawiciele Stanów
Zjednoczonych i czterech wielkich
republik południcwo amerykan-
skich: Argentyny, Brazylji, Chile i
Peru, a także kilku republik mniej-
szych,

Porównanie odu powyższych ze-
,stawień jest niewąipliwie bardzo
wymowne.

 

i Sowiety.
koncie czekowem kosztować będą Korespondent wiedeńskiej „Reichs- wiety, lecz talžė  Watylan—Liga
go obecnie zł, 4,20, podczas gdy do- post' podaje wywiad z dostojni” Narodów. Liga Narodów w swej dzi-
tychczas kosztowały go zi. 1,75, kiem Kościoła, należącym do kie- siejszej postaci jest organizacją are-

czyli w danym przypadku podwyżka rownictwa „Comussoi Pro Russia”. ligijną nie interesująca się sprawami
wynosi 140 procent.

Zwracając uwagę na ten nowy

stan rzeczy, tódzka „Prawda*pismo
Ikół gospodarczych, pisze (nr. 3M:

„Jest to bardzo znaczne obciążenie о-

brotu czekowego : niechybnie spowoduje

ono skurczenie się obrotów na kontach

W wywiadzie prasowym dyrekcja P.

К, ©. wyjaśnia, że wprowadzenie różnicz-
kiwanych i tak wysokich opłat id wypłat,

dokonywanych na podstawie czeków kaso-
wych, ma na celu skłonienie klijenteu cze-

kowej P, K. O. do wydatniejszego niż do-
tychczas korzystania z obrotów bezgotów-

kowych w postaci przelewów, które wolne
są id wszelkich opłat. Właściciel konta

czekowego nie powinien, zdaniem P, K. O.

ani wydawać czeków kasowych, ani sam
podejmować gotówki na czek kosowy, lecz

płatności swoje rzgulować zajomocą cze-

ków przelewowych, czyli poniekąd skłaniać
swuich klijeniów czy dostawców, aby о-

twierali sobie konta czekowe w P, K. O.

Takie stanowisko byioby uzasadnione,

gdyby przynajmniej we wszystkich więk-
szych miastach istniaty oddzialy P. K, О.

Obecnie dla całej Kongresówki i kresów

istnieje tylko centrala P, K. O. w Warsza- Od wypłat na czeki kasowe, a
więc od wypłai gotówkuwych przy
okienkach P. K. O., obowiązywała
dotychczas opłaia 5 groszy bez
względu na wysokość wypłacanej
sumy, Nowa taryfa wprowadza na-
stępujące opłaty: do 50 zł. 0,20 zł,,
do 100 zł. 0,30 zi. do 250 zł, 0,40 zł,,'
do 500 zł. 0,70 zł do 750 zł. 1,00 zł,
(do 1,000 zł. 1,20 zł., do 5.000 zł. 2,00

zł., ponad 5.000 zł. 3,00 zł.

TAKZERA EE YATSS TIE SIS

wych współtowarzyszy, usiłujących
nietylko wyrzucić ich za burtę, ale

jeszcze zabić morzlnie związkiem z

aferą ży: srdowską. Jest to znana i

bardzo upowszechnioną dziś metoda
w Polsce Stosowxno ią także w pra-

sie konserwatywnej. Okazuje się, że

kij ma dwa kouce, a stwierdzenie
tego na własnej skórze jesi podobno

najboleśniejsze,

 
 

 

wie. W tym stanie rzeczy kupcy i przemy-

słowcy w miastach prowincjonalnych nie

mają żadnej korzyści z posiadania konta

P. K. O, gdyż w razie potrzeby nie mogą

natychmiast dysponować gotówką, leżącą

na koncie, Ł tego powodu liczba uczestni-

ków obrotu czekowego jest stosunkowo

niewielka. Kupiec czy przemysłowiec tyl-

ko nielicznym swoim dostawcom może

płacić zapomocą bezgotówkowego  przele-
wu na konto P. K. ©, Większość swoich
zobowiązań musi :egulować gotówką i w

tym celu musi albo podejmować gotówkę

ze swego konta w P. K. O., albo ież wyda-

wać czeki kasowe
Dyrekcja P, K U. uskarża się, że obieg

czelkówgotówkow ch jest ogromny, skut-

kiem czego P. K. O. ma tyle pracy, iż cały

dział obrotu czekwego się nie opłaca.
Ale to nie usprawiedliwia podwyżki opłat.

Jeżeli niema warunków dla Jepszego niż
dotychczas rozwoju obrotów  bezgotówko-

| Na zapytanie, jaki jest stosunek
| Watykanu do udziału Sowietów w
' Lidze Narodów, auziennikarz austrjac
|ki otrzymał następującą odpowiedź:
| „Watykan nie interesuje się wogóle
| sprawą wstąpienią Rosji do Ligi Na-'
rodėw, nie będzie się tež wypowia-|
dał ani za, ani przeciw. Watykan:
nigdy nie będzie się mieszai do poli-
tyki  zagraniczcej jakiegokolwiek
państwa. Naturalsie, Kościół nie u-
znaje i zwalcza komunizm, zwalczał-

by też każde puństwo, siojące na
gruncie komunistycznym Swego sta

nowiska wobec Sowietów, uciskają
cych religję, prześladujących kapła-
|nów i popierających propagandę bez
bożników, Watykan nie zmieni, —

, zupełnie niezależnie od tego, jak się
ułożą stosunki dyplomatyczne, z kim
wejdzie Rosja w przymierze, a kogo
uzna za swego wtoga. Zresztą należy

to zagadnienie rczpatrzyć nietylko z
punktu widzenia: Watykan — So-

chvzešcijaūskiemi. _ Stanowi — опа
gremjum czysto świeckie i stojące
zdala od zagadnień kościelnych, wo*
bec czego Watykan nie poczuwa się
do obowiązku zabierania głosu w

„członków O,N.K.:

 
sprawach, dotyczących Ligi Naro-,
dów. (KAP).

Masowa egzekucja.
MOSKWA Pat. „Prawda* w jde-

peszy własnej z Szanghaju donosi,
iż w Charbinie wobec kilkunastu
tysięcy widzów odbyła się mesowa
równoczesna egzekucja 44 powstań
ców mandżurskich, skszanych przez
Japończyków z Titikaru.

Tgon  Breszko-Breszkowskiej.
PRAGĄ Pat. W jednej z wiosek

w pobliżu Pragi zmarła w wieku
iat 90 słynna rewolucjonistka Kata-
rzyna Bizszko-Breszkowska. Bresz-
ko Breszkowska spędziła 43 lata na
zesłaniu na Syberji.

Dżuma płucna.

 

  WEZZEOODEKNEŚВЛЕрОааННЕ

Wyjaśnienia P. K. O. nie wytrzymują
zresztą żadnej krytyki z tej prosiej przy-

czyny, że stan dotychczasowy istniał przez

kilkanaście lat i jakoś nieźle się przytem
P. K. O. prowadziło. Т. zw. deficytowy

obrót czekowy  delicytów P. K. O. nie
przysparzał, przynajmniej nic o tem nie

wiadomo. Dostrzeżono to dopiero w roku

pańskim 1934-ym, gdy wyplynęla  kwestja

obniżenia kosztów  administrecyjnych P.

K. O. w związku z polityką oddłużeniową

rządu i akcją obniżenia kosztów kredytu

Uczestnicy obrotu czekowego  pociągnięci

zostali do świadczen, aby operacja obniże-
nia kosztów administracyjnych P. K. O,

mogła być przeprowadzona w sposób bar-

dzo łagodny”.

Wydawałoby się, że w obecnym
ciężkim okresie gospodarczym
istniejące już i dobrze wprowadzone
udogodnienia obrotowe nie będą
uUstwane, a tymczasem okazuje się,
że nawet na to nie można liczyć,
oraz że P, K. O. wchodzi na drogę wych, to zapomocą utisudniania obrotów

gotówkowych temu się nie zaradzi.
swojego jeszcze codatkowego fiska*

MUKDEN. (Pat). W. okolicach
miejscowości Sipingai Taonan wy-
buchła epidemja dżumy płucnej, któ-
ra szerzy się z zastraszającą szybko-
ścią. Dotychczas zanotowano 48
wypadków śmierci, :

Wstrząsy na Sycylli.
RZYM, (Pat). Na Sycylji dały się

„dezuė bardzo silne wstrząsa pod-
ziemne, Wstrząsy te były tak silne,
że w kilku mieiscowościach  prze-

'racąc skutkiem wstrząsu

wagę.

EESTLSS

Przedter

 

zienia mińskiego zwolnieni
przedterminowo dwaj Polacy-M. zau.

| ności sanacyjne tego działacza. Ji

 
i

i
!
i

chodnie na ulicach przewracali się,' pionącym
równo”; śmierć na miejscu.

i

minowe wypuszczenie z więzieni
boiszewickieg0.

Z pogranicza donoszą, iż zwię”,zienia za prowadzenie antysowić
zostali|xiego kursu nacjonalistycznego

| terenie Białorusi sowieckiej. Ż
Liszko i J. Kuliński, Wiraz z.Polaka*| wodu
mi zwolniono po 6 letniej katordze, otwartej gruźlicy został Łachaczć

b. prof, Łaczaczewa z Połocka, któ-,przedterminowo zwolniony z w

ry odsiadywał karę 8 letniego wię- zienia.

Min Floyar-Reichman.
Jeden z warszawskich  dzienni-

ków donosi, jakoby w kołach rządo-
wych spodzieweno się dymisji mi-
nistra przemysłu : handlu, p. Floyar-
Reichmana. Następcą jego ma zo-
stać wiceminister skarbu, p. Werner.

Wicemin. Jastrzębski.
W. związku z akcją, jaką rozpo-

częły zawodowe związki „sanacyj-
ne', w kołach pracowniczych mówi
się o rychłej dym'sji p, Jastrzębskie-
śo. Dymisją ta ma być rekompensa-
tą dla „sanacyjnych“ związków, któ-
re są bardzo n'ezadowolone z akcji
ubezpieczeniowej p. Jastrzębskiego,
wiceministra opieki społecznej.

Czy oskarżony
zostanie sprowadzony z Berezy

Kartuskiej.

Na wokandzie sądu grodzkiego
znaiazła się sprawa akademików, b.

Jamouiia, Łuka-
siewicza, Pluciūskiej i Sznarbachow-
skiego, oskarżonych o wybicie szyb
w mieszkaniu p. Blautszylda przy
ul. Zórawiej w Warszawie.

Na rozprawę nie stawił się oskar
żony Wł. Sznarbachowski, który jest
w miejscu odosobnienia w Berezie
Kaiiuskiej.

W. związku z tem obrońca pozo*

statych oskarżonych, adw Czarkow?
ski, wniósł o odrcczenie sprawy i wyłę
słanie wezwania dla osk. Sznarba“
chowskiego do Perezy Kartuskiej,

Sąd sprawę odroczył i wniosek
ob:ońcy co do wysłania wezwania
do Berezy Kartuskiej uwzględnił.

Jeszcze jeden?
W kołach adwokackich krążą po”

głoski, jakoby Bis prowadziło docho
dzenie także i cr do osoby adwoka”
ta Antoniego Boguskiego, wicemar”
szaika Senatu.

Badana ma być kweszja udziału
p. Boguckiego w procesie hrabiny
Brassow przeciwio Skarbowi Pan“
stwa o zwrot majątków rodziny car“
skiej, w częstochowskiem. Adw, Bo'

gucki zabiegać miał o przyznani
hrabinie Brassow prawa ubogich, c0
zostało uwieńczoce pomyslnym sku!
kiem, mimo, że hrabina jest osob
majętną i rezyduje stale w Paryżu.

U Sróknicinie Lidósym
rozłamu nie bęćzie.

 

    

 

  

 
   

  

   

   

 

   
   

   
  

   

   

   

dzo  charakterysiyczne
kształtu stosunkow w Stronnictwi
Ludowem posiedzienie N.K.W.
posiedzeniu tem postanowiono: po

wierzyć przewoanictwo Naczelneś!
Komitetu Wykonawczego  posło
Mikołajczykow:. Jednocześnie usu
nięto tem samem z przewodnictwi
qosła Walerona, którego uczestnić
two w redagowaniu „Polski Ludo
wei“ wywołało podejrzenie o skłoń

dnocześnie na temże posiedzeniu n2
piętnowano działalność tego now
pisma i uznano ją za szkodliwą d
jedności i całości stronnictwa, post
nawiając pozater wyciągnąć kof

sekweńcje z działalności tych czł
ków Stronnictwa. którzyby wiąza
się z „Polską Ludową”. Uchwały t
św'adczą o zdecydowanej woli stł
mienia wszelkich skłonności rozł
mowych wśród władz naczelny!
Stronnictwa.

Liwidcja kół kada,“
Specjalne szkolnictwo dla kadė

tów ulegnie stopiiowe,  likwidac|
ŹZwinięte niają być szkoły kadetół
w Kawiczu i Caeimie, natomiast
dzie utrzymana szkoła kadetów W
Lwowie.

Kokyres wychowania UIŃ
KRAKOW Pat. W auli uniwers

tetu Jagiellońskiego rozpoczęło
inauguracyjne posiedzenie 6 międź
narodowego kongresu wychowa”
moralnego.

zderzenie się
samolotów.

W czasie lotu ćwiczebnego
szkole lotniczej w  Steinamanś
dwa samoloty zderzyły się na wyś
kości 2 tys. m. z powodu gęstej m$
Oba aparaty ogarnięte piomieni
runęły na ziemię. Pilot j ednego
tych aparatów zdołał się uratow*
przy użyciu spadochronu.

Drugi zaś lotnik spadł
aparatem,

 

   

jednak wątłego zdrowia



KRONIKA.
NOWYM SZLAKIEM ŻELAZNYM

na pożegnanie wata.
Prasa wiłeńska podejmuje orga-

nizscję drugiej zrzędu wycieczki
kraicznawczej dla swych czytelni-
ków. Jako cel podróży, tym razem
wytknięto zdrojowisko  Druskieniki.

Doniedawna piękny ten: zakątek
nadniemieński był niedostępny dla
masowych wycieczek ze względu na
znaczną odległość od stacji kolejo-
wej i małą ilość autobusów,  utrzy-
mujących komunikację między dwor-
cem a zdrojowiskiem. Teraz Druskie |

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda w dalszym ciągu nacgół

słoneczna i ciepła przy słabych wia-
trach miejscowych. Rano lekkie

niki uzyskały doskonałe połączenie.
„Wsiadając w Wilnie do wagonu, wy-
Siauamy na Pogance, a więc w sa-
mym zdrojowisku.

Wycieczka odjedzie z Wilna w
dniu 29 b, m. pociągiem nadzwy-
czajnym z wagonem barowym i dan-
cinżowym, a powróci do Wilna w
dniu 1 października.

Bliższe szczegóły będziemy mogli
zakomunikować czytelnikom w jed-
mym z najbliższych numerów,

ieatr | muzyka
— Oiwarcie nowego sezonu w Teatrze

ua rohuiaace, ieate iniejski na ronuiaice

otwiera nowy

 

 mgły.
DYŻURY AMAEK; |

Daiš w mocy dyżurują mastępujące
apteki: !

Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska
Nr. 2 (ielei 16-31, Frumkiaa — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — uli. Kaiwaryiska Nr. 31, Wysovkie-
go — ui. Wielka ; (tel. 11-99), oraz wsayst-
kie na „rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

MiASTA.
Dziennikarz francuski w

Wilnie. Bawi w Wilnie znany dzien-
nikarz i publicysta francuski Menri
de Montfort, przed kilku laty ce-
niony i popularny w Warszawie ko-
respondent „Le Temps". P. de Mont-
forą przybył do Wilna wraz z mał-
żonką z Kowna.
— Egzekucje zaległych skła-

dek ubezpieczeniowych. Ubezpie-
czainia Spełeczna w Wilnie rezpo-
częła masowe kierowanie spraw do
egzekucji na tych płatników, którzy
zalegają z opłatą składek ubezpie-
czeniowych.

Niezależnie od tego, przeciwko
pracodzwcom, którzy mie wpłacili
części składek, potrąconych ubez-
pieczonym przy wypłacie wynagro-
dzenia, bezpieczalnia Społeczna
wytoczy sprawę karną, przewidzianą
w art. 58 prawa о wykreczeniach
(Dz. U. R. P. Nr. 60 poz. 572 z 1932),
przewidującą karę aresztu do 3 mie
sięcy lub grzywnę do 3,000 zł.
— Autobusy na Perubenak.

W dniu 14 b. m. o godz. 8 rano
będą uruchomione wozy autobuso-
we od Ratusza na lotnisko ma Po-
rubanku. Cena biletu normalnego
będzie wynosić 50 gr, ulgowego
40 gr. Częstotliwość wozów będzie
uzalezaicna od frekwencji. Nadmie-
nić należy, że w razie potrzeby wo-
zy na Porubanek będą uruchomiene
iw dniu 15 września b. r.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Sprawa budowy portu

rzecznego w Zakrecie stała się
znewu aktualną. Przedstawiciele na-
szego przemysłu i handlu zwiedzili
miejsce, które ich zdaniem jest zu-
pełnie odpowiednie, gdyż znajduje
się w pobliżu stacji towarowej i
szesy Wiino-Giodno. Za krok—w tym
kierunku należy uzszć prowadzenie
robót, pogłębiających rzekę Wilję.
Po ukończeniu robot regulacyjnych
na Wilji sprawa budowy portu sta-
mie się rzeczą realną. |

SPRAWY SANITARNE.
—Lustracja rynków. W aau

11 b. m. komisja sanitarno porząd-
kowa Starostwa Grodzkiego Wileń-
skiego dokonała lustracji rynków:
„Hal Miejskich” i  „Drzewaego”,
przyczem za niezgodne z przepisa-
mi utrzymanie straganów z produk-
tami spożywczemi — 4 właścieli zo-
stało ukaranych sd.ninistracyjnie.

SPRAWY SZKOLNE.
— Towarzystwo Kursów Technicznych

w Wilnie prowadzi następujące kursy wie-
czotiowe:;

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

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

 
iKRONIKA POLICYJNA.

— Zajście przy ul. Gsirebram-
skiej. W piwiarni przy ul. ©stro-
bramskiej własności niejakiej J. Bor-
ganisowej powstała wielka awantu-
ra i bójki. Zaalarmowany tłum w ilo:
ści parusci osób zebrał się przed
piwiarnią i komentował zajście. Przy-
była policja tłum rozpędziła, przy-
czem zdołała stwierdzić, iż zajście
powstało skutkiem wywołania awan-
tury przez kelnerkę :Rutkowską, któ-
rej prarodawcżyzi nie wypłaciła na-
leżności. Rutkowska przyprowadziła
brata i narzeczonago, którzy „czyn-
nie interwenjowali*. Sprawą zajęła:
się policja.

— Kochanek złodziejem. Heienie Aba"
kównie (Kalwaryjska 17) skradziono z
mieszkania 2 suknie i zegarek - damski po-
złacany, wartości 50 zt. Poszkodowana po-
aejrzewa swego kochanka, Jana  Wolka,
który po fakcie kradzieży zniki, Wołk już
uprzednio wyłudził od Abakówny 20 zł.
pod: pretekstem małżeństwa,

— Czego już nie kradną? Włodzimierz
Krotko (Drueta 9) zameldował, że Juljan
Żerumski (zauł. Szkaplerny 18) ukradł z
plocu św. Piotra i Pawła 2 podkłady že-
lazn; od kolejki waskotorowej. Podkłady
od Żeromskiego odebrano i zwrócono Ma-
gistratowi, jako poszkodowaneniu.

WYPADKI. |k.
— Pożar przy ul. Piłsudskiego. W

mieszkaniu Dawida Mielewskiego (Piłsud-
skiego 26) wskutek silnie nagrzanego prze-
wodu dymowego, prowadzącego z piekarni
Lejby.Sznejdera, zapaliła się podłoga.

|cenach zuiżonych. Występy daniny  Kul-

 Ogień ugasiła straż pożarna. Strat narazie
nie ustalono,

wrzesnia  trzyaktową sztuką iMarceiiny

urabowskiej pt. „dprawiediiwosc'. Utwór

ten, niegrany na żadej scenie, wyszedi z

pod piora autorki, która świeżo zwróciła

na siebie uwagę krytyki i pubiczności cie-
kawą powieścią spoieczią. 1 w  sziuce

„Sprawiedliwość porusza M. Grabowska
zywotny probiein isoraino-spoiecziy w sze-
regu z taieniem i siią wyrazu arainatycziue-

go napisanych scen. lKzecz się dzieje w
więzieniu jednego z priwincjonalnych miast.
W czoiowych rolacu ujrzymy dwie świeżo

pozyskane dla Wilna siiy artystyczne p.

Stachowiczową, utalentowaną artystkę te-

atr.w Voznanskich i M. Bay-Rydzewskiego
—znaxomitego artystę teatrów stoiecznycn.

Poza tem grają ulub eńcy publiczności pp.:
1. Jasińska-Detkowska, Leon Wołłejki, M.
Węgrzyn i W. Nceubelt, Reżyseruje M.
>zpakiewicz. Uprawa sceniczna W. Makoj-|
rika, й

sezon w soboię dn. 1-g0]

 

DZIENNIK MILERSKI

ma najlepszej drodze.

Podziękowanie
Kemitetowi ©rganizacyjne.au
Przyjęcia Pieigrzymki Pomor-

skiej w wiinie.
Pielgrzymka do Wilna pozostanie nam

nazawsze we wdzięcznej pamięci, Wszystko

to, cośmy widzieli, a zwiaszcza serdeczność

i gościnność siaro;oiska, jaką nam okazał

Komiiet, wywaria w sercach naszych nieza-

tarte wrażenie. Szczególnie obowiązani je-

nej Pani Prezydenice, która imo pode-

szłego wieku, tak troskliwie się siarała o

uprzyjemnienie nam pobytu w Wilnie, jak

i calemu sziabiwi Pań Opiekunek za po-

święcenie nam swego drogocennego czasu,

Dziękujemy niesirudzonemu

księdzu superiorow! Rzymeice zs opiekę

duchowną i pracę organizacyjną dla na-

szej pielgrzymki, a _ przedewszystkiem za

odprewienie Drogi Krzyżowej na przepięk-

nej Kaiwarji, a proboszczowi Maiwarji za

biogosiawieństwo * księdzu proboszczowi

w Trokach za odsionięcie Cudownego

Obri7v M. B. i biogosiawieūstwo. Tak sa-

mo i księdzu moderatorowi Kisieiowi za na-

ukowe i wieice interesujące objasnienia za-

bytków wileńskich. Panu proiesorowi Ko-
ściałkowskiemu za przyjęcie nas gościnnie

w Uniwersytecie i za wygłoszenie tak zaj-

rownież

Wileńskiego.

Za pięknie urządzoną akademię, za prze- Zniżki do Teaisu Miejskiego na Pohu-
lance! Admunistracja Teatru Muejskiego na
Pohulance podaje do wiadomości, iż wy-
daje legitymacje zaiżkowe na svzon 1934/55!
od godz. li-ej do 2-ej popoi.
— Teatr muzyczny „Lutnia. Ostainie

przedstawienie op. „kir. Luksemburg" po

czyckiej, Dziś po cenach zniżonych jedno z
pstatnich przedstawień pełnej humoru, do-
wcipu i pięknych melodji słynnej op. Leha-
ra „Hr. Luksemburg, Zniżki ważne.
— Jutrzejszy występ Hanki Urdonówny

w „Lutni*, Jutro odbędzie się jedyny wy-
stęp znakomitej artystki Напы: Ordonów-
ny. Program wieczoru składa się z 1 czę-
ści, Pozostałe bilety nabyć można w kasie
teatru „Lutnia' codziennie 11—3% w.
— Najbliższa premjera w „Luini“. Je-

den z najpiękniejszych utworow  muzycz-
nych Kaimana „Księżniczka cyrkówka”,
wejdzie niebawem na repertuar teatru
„Lutnia“ z udziaiem caiego zespołu arty-
stycznego z J. Kulczvcką na czele, Reżyse-
ruje M. Tatrzański.

Polskie Radju WiinG
Czwartek, dnia 13 września 1934 r.
6.45: Pieśń, Chwilka Pań demu. 7.40:

Program. 7,50: Koncert rexl. i giełda zbożo-
wa. 11,57: Czas, 12.03: Kom. meteor. 12.05:

 

mówienia przedstawicieli różnych  organi-

zacyj, za świetnie wykonany śpiew pod ba-

tutą p. prołesora Kalinowskiego — sklada-

my również gorące podziękowacie.

Wyrażamy jedno pragnienie, aby i Pa-

vie Miłosierdzia z Wilna wraz z ich Czci-

„godnymi kapiananu raczyli przybyć do gro-

du Kopernika, który chciałby odwdzięczyć

się z całego serca za doznaną gościnność w

Wilnie.

Oczekujemy Was zatem w stolicy Po-

morza.
Rada Centralna

Związku Stow. Pań Mił

św, Wincentego a Paulo

Diecezji Cheimińskiej.

(7) Boltowa ; (7) Zapaiowska

prezydentka, sekretarka generalna,

(7) Ks. Prałat Wysiński
Dyrektor.

Wilno nz powodziai,
W, Wil Pryw. Bznku Handlowym do

dnia 12 bm. ogółem złożono 27226,89 zł, w

tem wpłacili: Zebrane przez p. Janinę Kul-

 

 Program dzienny. 12.10: Aud. dla dzieci.
12,30: Muzyka lekka w wyk. Sekctetu Wi-

leūskiego, 13.00: Dzien. poł. 13,05; „Z ryn- Jęzefa Zawadzkiego składka miesięczna za 126.

su pracy”, 13.10: Koncert kameralny (Piy- wrzesień 12.85. P. Witold Jurewicz 20— pracownika
fiy). 15.30: Wiad. o eksporcie. 15.55: Muzyka
lekka. 16.45: Lekcja trancuskiego. 17.00;
Słuchowisko. 17,50: Skrzynka pocztowa Nr.
315. S
pogad. 18.05: Ze spraw litewskich, 18,15:
Recital fortep. 1845: „Co czytač?'—pogad.:
19,00: Koncert pieśni polskich. 19.20: Pogad.!
aktualna. 19,30: d, c. koncertu. 19,45: Pro-
śram na piątek. 19.10: Wiad. sport. 19,56:
Wil. kom. sport. 20.00: „Katastroia w szko-
de Pytagoresa“ — odczyt dr. Wilkosza,
20.15: Koncert  symioniczny z Filharmonji
/Warszawskiej z udz. Bronisława Huberman-
na iskrzypce), dzien. wiecz. Jak pracujemy
w Polsce. d. c. koncertu. 22.30: Pogad, pe-
dagogiczna — wygi. K, Antoszczuk. 22.45:
Kwadrans dla ponurych — szkic liter. wy-
głosi:K, IL Gałczynski. 23.05: Kom. o turnie-
ju lotn. 23.05: Wiad. meteor. 23,10: Muzyka
taneczna (płyty).

Z ZA KOIAR STUDJO.
Koncert Bronisława Hubermana  transmi-
tują rozgłośnie „Polskiego Kadja" z iilhar-

monji warszawskiej.
W czwartek dn. 23-gi września o godz.

20.15 odbędzie się koncert genjalnego
skrzypka polskiego, Bronisława Huberma-
na, który cały doznód z konceriu przezna-
cza na powodzian. Koncert ten transmito-
wac będą wszystkie rozgłośnie Polskiego
JRadja. Radjosiuchacze całej Folski będą
miel: rzadką sposobaość usłyszenia artysty
tej miary, co Bronisiaw Huberman, które-
go mistrzowskie interpretacje sięgają naj-
wyższych szczytów »rtyzmu, a jego na-
tchniona gra prowadzi w regjony najczyst-
szej sztuki, Artysta wykona koncert
skrzypcowy D-dur, Beethovena, oraz kon-
cert skrzypcowy Meadelssohna. W części
orkiestrowej pod dyrekcją Grzegorza Fitel-
berga odegrana zostanie Uwertura Lenora
Nr. 3, Beethovena, oraz „Serenada Melan-
choliczna” Czajkowskiego.
Teatr Wyobraźni nadaje słuchowisko —

„Surabaja musi pójść na: dno*,
Oryginalne słuchowisko, napisane

specjalnie dla radja przez Janusza Stępow-
skiego, który swą twórczością objął rów-
nież formę słuchowiska radjowego z dosko-
nałemi rezuliatami, nadaje radjostacja: war-
szawska w czwartek dn. 13-40 września o
godz. 17,00. Jestto historja zatopionego
okrętu w której rozgrywa się ostatni akt
wysłużonego okrętu skazanego na zagładę.
W. rolach głównych występują: J. Roma-
nówna, St. Jaracz, B. Samborski, Leszek,
Pośpiełowski i Franciszek Dominiak,

Radjowy: recital Zygmunta Dygata.
Dn. 13, IX o godz. 18.15 radjostacja

warszawska madaje recital fortepianowy
wybitnie utalentowanego pianisty o wyso-
„kiej kulturze artystycznej. Zygmunta Dyga-
ta, klóry w ramach recitalu odegra utwo-
ry kompozytorów dawnych, oraz nowo-
czesnych.

„Katastroła w szkole Pitagorasa".
Do przełomowych 'odkryć naukowych

starożytności należaiy wywody filozoficzne
wielkiego greckiego uczonego Pitagorasa,
który stworzył specjalną szkołę obejmującą
swym zasięgiem kwestje religijne, moralne
i polityczne, oraz naukowe. Obecne kierun-
ki astronomji opart: o „czystą matematy-
kę” rekhalibitują częściowo zachwiane idee
starego uczonego, jak © tem szczegółowo
poinformuje znakomity popularyzator ra-
djowy nauk ścisłych, prof. dr. Wilkosz z
rakowa w swym odczycie czwartkowym z

dn. 13-go września o godzi: 20.00.
Zakończenie turnieju łotniczegs w  radjo.

Wszystkie końcowe fazy międzynaro-
dowego challengu transmitowane będą na
całą Polskę za pośrednictwem mikrofonów
Polskiego Radja. M:krofony zainstalowane
już zostały na lotniskach w Warszawie,

czyckę, primadinna Operetki Wileńskiej: w

dniu 9.IX 34 r. 71.65. Pracownicy Księgarni

Personel Kliniki Chirurgicznej USB w

Wilnie 56,
Do Wil. Woj. Kum. pomocy ofiarom

18.00: „Wszyscy na Porubanek  — powodzi wpłynęło do dnia 12 bm, ogółem czasy,
38591.25 zł.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dz. Wil*
Na Herbaciarnię dla

jako podziękowanie Św. Teresie zawysłu-
chanie prośby M. Nieciuńska zł, 5.

Na ibiady dla niezamożnych przy ko-
ściele O. O. Bonifratrów — po powrocie do
zdrowia z podziękowaniem M. Boskiej Bo-
nifraterskiej — M. Nieciuńska — zł. 5.

Powrót z Dalekiego
Ze Stołpców donoszą, iž "przed

paru dniami przejechał przez grani-
|cę sędziwy kapelan ks. Radzin, któ
jry przez dłuższy czas był kapela-
nem na Dalekira Wschodzie. Ks.

BARANOWICZE Pat. Staraniem
miejscowege Komitetu Osganizacyj-
nego Pokazu Koni po raz pierwszy
w Baranewiczach zostanie urządzo-
ny w dn. 5 i6 października r. b.
pokaz hodowlany koni i targ re-
montowy, targ źrebiąt oraz wolny
targ koni. Ё

Dopuszczone będą do premjowa-
nia araz na rarg remontowy wyłącz-
nie te konie, których właściciele
otrzymają specjalne kartki od in-

spektora chowu koni. Ostatnim
dniem kaitkowania koni remoento-
wych i hodowlanych jest 29 wrześ-
nia r. b. w Baranowiczach.

Na plac wolnego targu dopu-
szczone będą konie bez ograniczeń.

Członkowie kół hodowców konia

remontowego winni przybyć na po-

kaz z legitymacjami członkowskie-
mi na rek 1934.
|.ZEP Z W a ATANET

Lwowie, Katowicach i Wilnie, Cykl tych

emccjonujących reportażów iotniczych

rozpocznie się już w dniu jutrzejszym (pią-

tek) o godz. 11,30 transmisjami z Katowic i

Lwowa. Następnie cwukrotnie jeszcze w

tym dniu, a więc o godz. 15,45, a potem o

„godz. 20-ej radjosłuchacze śledzić mogą
„przebieg challenge'u.

W. sobotę transinisje z lotu rozpoczną

się już o 8 rano i kontynuowane będą w

wiągu dnia w odstępach mniej więcej dwu-

dzinnych.
= Wreszcie w niedzielę o godz. 15.55

przewidywana jest transmisja z lotniska

mokotowskiego, która odda nam przylot

zwycięzcy turnieju, a o godz. 17,50 mikro-

fony radjowe przekazą słuchaczom przebieg

zamknięcia turnieju Ponieważ | godziny

„transmisyj, wymienicaych wyżej, nie są po-

dane w programach dziennych należy wy:

ciąć niniejszy komunikat i zachować. 

Sprawa wymiany więźniów poli-

tycznych między Rosją a Polską jest ska wyda okolc 80 komunistów i bożeństwa
Władze so-

vieckie wyraziiy zgodę na wydanie
10 więźniów Pclaków, znajdujących

 

stešmy do wielkiej wdzięczności JWieimoż-

mującego reieratu o dziejach Uniwersytetu

Inteligencji — '

 

się w więzieniach sowieckich, -Pol-

szpiegów sowieckach.
Wymiana więźniów odbędzie się

w pierwszych dniach paźdzeirnika
r. b. Narazie nieustalono miejsca
wymiany, jednak majprawdopodo-
bnie odbędzie się ona w rejonie Ko-

łosowa.

  

efraudanci
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"Wymiana wiežaiėw politycznychz Sowietami. Policja wykryła;szalkę złodziejek kościelnych
| Przed paru dniami w czasie na-j70 letnia Marjanna Górska (Archa-

w Ostrej Bramie padł |nielska 16), która stojąc na czele
jofiarą kradzieży J. Bułat (Bszyljeń:|szajki wyspecjalizowanych kobiet,
ska 9), któremu z kieszeni skradzie-|złodziejek kieszonkowych dokony-
jno portmonetkę z zawartością 60|wała kradzieży w kościołach, kapli-
rb. w złocie i inne mcenety. cach i t. p. Szajka kobiet złodzie-

| Policja w sprawie tej wszczęła |jek zbierała się w piwiarni przy ul.
|anergiczne doehodzenie i w drodze Ostrobramskiej 11, gdzie je areszto-
poufnych wywiadów udało się |wano.
stwie'dzić, iz kradzieży tej dokonała:

El

ych
    

 

karžon

 

na lawie os
('  B. dyrektor Kwaśniak i jego pomocnik skazani na więzienie.

Głośna sprawa nadużyć w Chrze-
ścijańskim Banku Ludowym „Rola”
w Nowej - Wilejce, ujawnionych w
połowie roku 1933, znalazła wczoraj
swó; epilog przed Wileńskim Sądem
Okręgowym. Na ławie oskarżonych
zasiedli: były kierownik tej instytu-
cji, 38-letni Aleksander Kwaśniak i

b. księgowy Aleksander Staszkie-
wicz. Rozprawie przewodniczył wi
ceprezes Brzozowski,

Zainteresowame procesem było
ogromne. Stosunkowo wielką salę
Sądu Okręgowegc publiczność wy-
pełniła po brzesśi przysłuchując się
rozp”awie z wielkiem zaciekawie-
miesi. Proces trwał cały dzień, po”
nieważ powołaao 17 świadków, któ-
rych badanie trwało od godz. 11 r.
do 7 wiecz,

Sylwetki oskarżonych.
| Uwaga publiczności podczas roz*
"prawy koncentrowała się głównie na
osobie oskarżonego Kwaśniaka. Jest
„to stosunkowo młody mężczyzna,
„nisk/, pełny, ujmującej powierzchow
ności i ciągle. uśmiechnięty. Wyglą-
„dem zewnętrznym nie sprawiał by-
najmniej wrażenia, żeby był przy”
śnębiony, a czesto zwracał się w|
stronę publicznosci i uśmiechał się
do znajomych. Kwaśniak odpowiada
z więzienia, Drugi oskarżony Stasz-,
kiewicz, chociaż ciążyła ma nim!
mniejsza wina, jeunak, zdaje się, był
bardziej przejęty procesem, niż jego
b. pryncypał. Nie ma jeszcze 30 lat,
średiiego wzrosiu, szczupły, o uj-
mującym wyrazie twarzy i schludnej
powierzchowności, sprawia nawet

|miłe wrażenie. Odpowiada z wolnej
, stopy.

Oszczędności biedaków trwonili na
hulanki,

W. r. 1923 powstał w Nowej-
"Wilejce Chrześcijański Bank  Ludo-
wy „Rola”, którego założycielami i

, udziałowcami byli ludzie niezamożni,
“jak robotnicy, zemieślnicy i koleja-

W rok później na stanowisko
banku zaangażowano

Kwaśniaka, z zawodu b. nauczyciela
(gininastyki i aktora. Były to dobre

kiedy jeszcze ludzie nie od-
| czuwali kryzysu a robotnik lub rze-

 

_wicz,

nigdy nie brakowało pieniędzy w myu. i kolegom, pożyczając na „sło”
kasie. Dzięki temu Kwaśniak zdobył | wo“. Na skutek takiego samooskar-
pelne zaułanie, został kierowni-j żenia aresztowano go i osadzono w
kiem-dyrektorem i od r, 1927 spra-| więzieniu,
wował w banku nieograniczoną wła- Akta w studni.

 

dzę, iącząc jednocześnie funkcje Na drugi dzień po wykryciu mal-
kierownika i kasjera, uprawnionego|wersacyj, znaleziono w pobliskiej
do podejmowania wszelkich kwot. |studni akta bankcwe, Byio tam 157
W r. 1930 w sleład personelu ban-| stron „Dziennika Głównego”, 183

kowego wszedł Stanisław Staszkie-|pokwitowania P. K. O. i mne. Dal-
‹ tóremu powierzono funkcje| sze badania wykazały, że księgo-

księżowego. | wość była prowadzona chaotycznie,
Jak trałiono na ślad nadużyć? a biiansy i sprawozdania okresowe,
Kwaśniak ży! na szeroką stopę, przedstawiane «adzie nadzorczej,

urządzając często bale i biorąc w, były fałszywe. Nadto dla pokrycia
dzisi we wszelwich przyjęciach or-| braków kasowych fałszował pozycje
ganizowanych bądź przez jakieś in-,w księgach, wystawiał fikcyjne
stytucje, bądź też przez osoby pry”, weksle i t. d. Pomocnym mu w tych
watae. Był powszechnie lubiany, a czynnościach był Staszkiewicz, któ-
jeżo rozrzutność i częste hulanki ry — jak sam się przyznał —siał-

 | mieslnik mogli ze swoich zarobków
| poczynić pewne oszczędności, To
też bank zaczął coraz bardziej się

j rozwijać, zdobywając coraz więcej

| udziałowców i zwiększając swoje

obroty, Rewizje ksiąg i badania ka-
|sowe zawsze wykazywały wzorowy
| porządek. Rachunkowość była pro-
wadzoną bez zarzutu, jak również

Z KARAJU.
Wschodu Ks. Radzina.
Radzin podczas służby kapelańskiej
nabawił się choroby, skutkiem cze-
go zmuszony był porzucić ciężką
placówkę i udać się do Rzymu.

Pokaz hodowlany Koni.
Podczas pokazu będą premjo-

wane:
{2 1) konie reraontowe—ogóina su-
ma nagród 26800 zł. wyznaczonycb
przez M. S$. Wojsk.

2) konie hodowlane—ogiery i kla-
cze zarodowe z przychėwkiem. |
nahr. D:cy O. K. IX 100 zł. za naj-
lepazą klacz zzrodową typu wojsko-
wego, oraz 400 zł. nagród wyzna-
czonych przez M. Rolnictwa i Ref.
Rolnych.

3) Podczas pokazu odbędzie się|
konkurs kucia koni dla podkuwaczy
cywilnych o nagrody D cy O. K. IX,
ogólna suma negróe 200 zł. Zapisy
do konkursu majstrów podkuwaczy
przyjmuje pow. lek. wet. w staro-
stwie w B:ranowiczach do dn.
2-X 1934 r.

Program pokazu 5-X. godz. 9—
otwarcie, gódz 10—16 a) zakup ko-
ni dla wojska, b) premjowanie ma-
terjału hodowlanego, c) konkars ku-
cia konia, d) wolny targ koni.

6Х godz. 9—12 a) delszy ciąg
zakupu koni dła wojska, b) premjo-
wanie koni remontowych, c) dalszy
ciąg konkursu kucia koni, d) zakup
źrebaków i wolny targ, godz. 14—16
rozdawanie nagród _ właścicielom
premjowanych koni i zamknięcie
pokazu.

MMA
SLA FLOTA WOJENNA

to najlepsza gwarancja 
я  niepodległości.

jednały mu  „przyjaciół*, Wkrótce
wszedł do wszystkich organizacyj
społecznych w Ncwej - Wilejce, pia-
stując różne godności, Został rów”,
nież kierownikiera miejscowego kor|
ła B B. W, R. i prezesem „Strzelca”.|
Kierując temi organizacjami, prowa-

dził w r. 1930 ożywioną kampanję
wyborczą do Sejmu i Senatu.

Jędnym z udziałowców banku:
„Rola“ był proboszcz. nowo-wilej: |
skiej parałji wojsisowej, ks. Edmund|
(Nowak, znany z wystąpień na uro-|
czystościach sanacyjnych. Wkład
ks. Nowaka wynosił w r. 1932 —
5.292 zł.

Uwagę na hulsszczy

!
!

tryb Kwa-,
śniana, między innymi zwrócił ks,
Nowak, który w obawie o swój
wkład, zażądai od niego wypłaty
pieniędzy. Kwaśniak obiecywał wy-
płacić, lecz wypłatę ciągle odwlekał,
ustanawiając ostateczny termin na

10 maja 1933 r. Oprócz ks. Nowaka,'

w tym czasie zwracało się do Kwa-

śniaka szereg innych osób, posiada-
jących większe oszczędności, do-

magając się wypłat ' pieniędzy.
„Wszystkim im Kwaśniak obiecywał,
iecz nikomu ni2 wypłacił. |

Powiadomiona o tem ada nad-
zorcza przeprowadziłą w dniu 8 ma-
ja rewizję w banlku i stwierdziła
brak 3 dolarówek, akcyj Banku Pol-
skiego, weksli gwarancyjnych Kwa-
śniaka i biżuterji zastawtonej przez
przemysłowca Mozera. !

W. dwa dni później, t j. 10 maja
1933 r, Kwaśniak złożył oświadcze-|

nie sędziemu śledczemu w Wilnie,
stwierdzając, iż od r. 1926 do 1933)
sprzeniewierzył na szkodę banku|
około 30.000 zł Z tego przywłaszczył,
7.060 zł., resztę zaś porozdawał bezi

wieazy i zgody władz banku znajo”

©©©6666666668
Ludzie, cierpiący na zaparcie stolca

i złączone z tem przekrwienie organów
„podirzusza, hemoroidy, piją po ćwierć

gzklanki naturalnej wody gorzkiej
„Franciszka , Józeia* zrana i na wieczór.|
Pytajcie się lekarzy 26802|

0990090909086|

 

szował 6 weksh. 5uma nadużyć ogó"
łem wynosi, wedlug aktu oskarżenia,

46.666 zł,
Skrucha, czy manewr taktyczny.
Na wczorajszej rozprawie Kwa-

śniak przyznał się do winy, wyja-
śniając, że chociaż zdefraudował
przeszło 46 tys. zł., jednakże całej
|sumy nie przywłaszczył sobie, a tyl-
ko 11.000 zł. użył na kształcenie bra
ta i utrzymanie matki, starszej ko”
biety i chorej. Kesztę rozpożyczał
znajomym i kolegom. Przyznanie się
Kwaśniaka raczej wygląda na ma-
newr taktyczny, niż na szczerą skru-

chę. Wskazuje na to chociażby jego
zachowanie na ławie oskarżonych,
beztroskie i pogodne.

Staszkiewicz przyznał się do
podrobienia 6 weksli.

Zbadani na przewodzie sądowym
świadkowie potwrerdzili w całej roz-
ciągłości zarzuty oskarżenia, wska”

j iż poza meobliczalnemi stra-zując,
tami moralnemi, jakie poniosła ta
placówka, bank  „Rola”* narażony
został gospodarką obydwu oskarżo-
nych ną straty, które przekroczyły
kwo.ę 80.000 zł.

Po zamknięciu przewodu, głos
zabrał oskarżyciel prok. Janowicz,
który domagał się zastosowania w
stosunku do obu oskarżonych naj-
wyższego wymiaru kary, jaki za tego
rodzaju przestępstwa przewiduje
Kodeks Karny. Obrona zaś, wska-

| zująz na przyznanie się oskarżonych

do winy, ich lekkomyślność i chaos,
panujący w banku, prosiła o łagodny
wymiar kary.

Wyrok.
Po blisko godzinnej naradzie, sąd

wynióst*wyrok, uznający obu oskar”
żonych winnymi inkryminowanych
im -zynów. Kwaśniaka skazano na
3 lata więzienia, pozbawiając go
jednocześnie praw na przeciąg 5 lat.

Staszkiewiczą skazano na 8 mies,
więzienia, a wykonanie tej kary za-

wieszono na 3 lata,

-

ma.r. 3.

Al LanaiDsAa ad RoAAS al ITS OASNINTENERESSTS

Mussolini o boskim sensie zycia.
„Osservatore Romano“ omawia

«statnio, nie szezędząc siów uzna-
nia, artykuł Mussoliniego o deka-
dencji 1asy białej.
W artykule tym Mussolini obala

twierdzenie, jakoby przyrost ludno-
ści miał prowadzić do głodu wsku-
iek niedostatecznych środków wy-
żywienia, przeciwnie, stwierdza, że
ziemia wyżywić może ludność co”;
najmniej  dwudziestokrotnie więk |
szą, niż obecna. W. samych Stanach |
Zjednoczonych luaność mogłaby być
pięciokrotnie większą, W Kanadzie

nawet dwadzieścia razy tyle, co

Cytując najbardziej znamienne
ustępy artykułu, organ watykański
nadmienia, że wszelkie komentarze
są zbyteczne, słusznem natomiast i
sprawiedliwem danie poklasku tym
wszystkim argumentom, które w

sposób druzgocący obalają teorje
cgraniczenia liczby narodzin. Na
szczególną _ pochwałę zasługuje
ustęp, gdzie Mussolini powiada, iż
«ajbardziej płodne są te warstwy
iudności, które będąc moralnie zdro”  ve, nie poświęciły boskicgo sensu
zycia wyrachowaniom mózgowym
samolubstwa.,,Oseervatore Romano“
podkresla to przvpomnienie boskie-
46 sensu życia, nakazujące człowie-

kowi podnoszenie swych myśli ku
Bogu, Twórcy i Najświętszemu Pra-
wodawcy, którego dziełem jest cała,
matura i wiara nasza i poddanie się
prawom Jego Onatrznošci. Podczas,
gdy zuchwałe błedne teorje ekono-,
miczne- i materjalistyczne. pchają

owiat ku śmierci, boski sens bytu

wiedzie go ku życiu.
Przy tej okazji dziennik watykań-

ski przypomina poprzednie wystą”

pienia Mussoliniego przeciw ograni-

czaniu narodzin, jego stanowisko

wobec listu pasterskiego, ogłoszone”

go przez, przed l.iłku laty zmarł, kar

dynałą Tosiego w czasie pierwszej
| kampanji demograficznej, hołd, jaki
publicznie składał włoskim matkom
liczniejszego potomstwa, wreszcie
iakt przywrócenia przez niego god-
ności małżeństwu chrześcijańskie"
zau, Wszystko to wyjaśnia, jak rozu-
iaieć należy Mussoliniego, kiedy mó”
wi o boskiem sersie życia. (Kap).

Bazylika Św. 1н, |
Z Istambulu donoszą, że tureckie

ministerstwo oświaty powzięło po-
stanowienie pomieszczenia w staro-
żytnej świątyni Hagia Sophia mu-
zeum sztuki bizantyjskiej, Projekt
ten stoi w związku z pracami resta-
uracyjnemi, jakie w świątyni tej za
zezwoleniem rządu tureckiego prze”

prowadza od r 1931 „Byzantine In-
stitute of Ameryca'. Osłonione i
odrestaurowane freski  chrześcijań-
skie, nie pozwalają na dalsze korzy”
stanie z murów świątyni przez mur
zułmanów na potrzeby ich kultu,
Hagia Sophia po blisko 500 latach
przestanie więc być meczetem.

(Kap).
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' Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

 



 

"
Z
E
D
Ob
eL
E

 

SPORT
Wielkie regaty żeglarskie

w Trokach.
W! nadchodzącą niedzielę w Tro-

kach mają się odbyć wielkie regaty
żeglarskie, które budzą zrozumiałe
zaciekawienie,

Celem uzyskania szeregu  cieka-
wych szczegółów udaliśmy się do p.
Czesława  Czartowskiego, który
kieruje w Trokach całą akcją że-
glarską.

Na wstępie pytamy.więc o st:onę
organizacyjną regat,

—Regaty żeglarskie w Trokach,
mówi dr. Czarnowski, organizuje Li-
ga Morska i Kolonjalna w Wilnie,
wspólnie z Okr Ośrodkiem W.F.
Tegoroczne regaty będą bilansem
pracy, jaka się odbywała przez dlu-
gie a piękne w tym roku miesiące

lata. › й

Do regat stanie przeważnie mło”

dzież ucząca się, a więc uczniowie i

akademicy. Będą to młodzi jeszcze,

ale zapaleni żeślarze, którzy chcą

wykazać nabyte umiejętności spor-

towe. Chcą oni udowodnić, że ро-

uafią nietylko umiejętnie żaglować,

ale stawać również do wyścigu, co

jest szczytem techniki żegiarskiej.

Przypuszczamy, że ogółem powin-

no stanąć ponad 30 zawodników,

którzy sklasyfikowani będą w czte-

ry następujące grupy: 1) kwalifiko-

wanych sterniczek, 2) kwalifikowa-

nych sterników 3) żeglarek niekwa-

Hfikowanych i 4) żeglarzy niekwali-

fikowanych. Naiciekawsza walka

powinna rozegrać się w konkuren-
cjach sterników.
— Zapytujemy o faworytów re-

gat, o trasę i oczywiście o nagrody.

— Z nazwiskami, mówi p. do-

ktor, trzeba być bardzo ostrożnym.

Narazie nie chciałbym nikogo wy-

mizniać. Zresztą trudno tutaj coś

konkretnego powiedzieć. Regaty

odbędą się w tym roku pierwszy raz,

a w zeszłorocznych siłach nie może”

amy dobrze się orientować,
Co zaś do trasy, to są cztery za”

sadnicze projekty Trasa będzie bar-

dzo urozmaicona. Którędy zaś ona

poprowadzi, to tego nie mogę po“

wiedzieć, bo zależy wszystko od

wiatru. W! każdym razie start i me-
ta znajdować się będą przy samem

schronisku.
Nagród jest sporo i to nagród na

własność. Prócz ofiarowanych na-, cha) D
| 18 min, Przeciętnie jechałem w tempie 22

gród przez poszczególne osoby są

nagrody Ligi Movskiej i Kolonialnej. 

zgłoszenia do regat przyjmujemy do
piątku włącznie, („Poradnia
Garbarska 3 dr. Sułkowski), gdyż w
sobotę o 11 odbędą się eliminacje, a

właściwe biegi rozegrane zostaną w
miedzielę o godz. i3 w Trokach, Do-

jazd do Trok autobusami, Ośrodek
wydaje specja!tne zniżki. W: obie
strony przejazd kosztuje 2 zł, 80 gr.

Dziękując p. dr. Czarnowskiemu
za tych kilka słów żegnamy go, ży”
cząc powodzenia w organizowaniu
tak pięknej, a rzadkiej na terenie
„Wileńszczyzny imprezy sportowej.

Turniej tenisowy.

Mn. 16 b, m. w niedzielę na kor-
tach K. S. „Wilja odbędzie się tur-
niej tenisowy, pomiędzy S, T. 5. W.
„Sokół” i K. S. „Wilja”. Wejście na
ikorty obok Domu Alkademickiego,
Góra Boułatowa. Wstęp wolny,

Skład drużyny K, S. „Wilja”': Ko-
chanowski, Poskoczym, Wątorski,
Markiewicz, Moritz. S. T. S. W. „So-

kół* pp. Gwozdowski, Zacharzew”
ski. Zinkiewicz, Kondratowicz, Okta
biński.

Powitanie drużyn i losowanie ko-
lejności gier w niedzielę o godz. 9
rano na «ortaca K, S, „„Wilja“.

Drużyna Soxoła winna stawić się
w tym dniu do gniazda na godz. 8.15
rano, Bl id

NA STARCIE DZIESIĘCIOBOJU.

Jesteśmy w przededniu dziesięcioboju

lekksatletycznego o mistrzostwo Wilna. Za-

wody cdbędą się w sobotę o godz, 16, a w

niedzielę o godz. 10 rano.

Na starcie dziesięcioboju powinni sta-

nąś wszyscy najlepsi zawodnicy wileńscy.

Interesująco zapowiada się pojedynek

Žardzina z Wiecz.rkóem, a i Fiedoruk też

chyba będzie miał tutaj coś do powiedze-

nia.

CO MÓWI 5 WYCIECZCE KOLARSKIEJ
LUKSEMBURG (AZS).

Odwiedził naszą redakcję p. Luksem-

burg, który odbył bardzo ciekawą wy-

cieczkę kolarską na trasie Ryga — Wilno,
— Zapytujemy więc na wstępie o trasę i

o wrażenia.
— Trasa wynosiła ogółem 456 mktr., a

w niektórych miejscach była bardzo trudna,

mówi z zawodoleniem Luksemburg, Potra-
fiłem jednak w dość dobrym czasie przy-

być do Wilna. Jechałem ogółem 20 godz. i

kmtr. na godzinę.

DZIENNI

m= Start zorganizowany został w Ry*
dze przez miejscowe władze sportowe, któ-|

re żegnały mię w mieście, a dwóch najlep-,
szych motocyklistów łotewskich odprowa-|

' dziło około 30 kmtr. za miasto. Nastrój był

bardzo serdeczny › miły. Spotykano mnie|

również w Dynebuigu. Tutaj zaopiekowano|

się mną w sposób bardzo gościnny. Nie

miałem jednak dużo czasu na odpoczynek,

bo chodziło mi o usialenie dobrego czasu.

Spieszyło mi się do Wilna. Na granicy za-|

trzymano mnie z $odzinę.

Po przekroczeniu granicy droga zmie-

nila się do niepoznenia. Astaltowe szosy

łotewskie zostały daleko za mną a przede-

mną ciągnęła się piaszczysta droga. Potra-

fiłem jednak jechać bez żadnego defektu w

rowerze, a szczęściu swemu zawdzięczam,

że nie niepotrzebowałem ani razu kleić

BILERSKI

Tenisiści Wilna walczą z Rygą.
Dziś ma zapaść ostateczna de-

cyzja co do zorganizowania zawo”
dów tenisowych Ryga — Wilno.
Mecz ten, mający znaczenie między”
narodowe, zoryanizowany ma być
15 ' 16 b, m. przez Klub Tow. Sport.
Prawników.

[rzeba przypuszczać, iż osta-
tecznie dojdzie do porozumienia, a
w sobotę podziwiać będziemy na
pięknych kortach przyui. Dąbrow-
skiego grę tenisistów Łotwy, którzy
mai, przyjechać w najlepszym swo
im składzie z mwtrzynią Seeberg i
mis.rzami Bort'n  Berzinem i Kron-
bersiem na czele

Wilno reprezentowane będzie
przez p. Dowiborową, Grabowieckie-

dętek. go i Kewesa.
— Zapewne nie pierwsza to jest już Zapewne zapowiedź tego meczu

wyprawa pana. wywoła ogromne  zaciekawienie.
— Znam prawie całą Europę. Obje-| Czesajmy więc cierpliwie sfinalizo-

ździłem wsdzystkie zakątki na rowerze, a

teraz postanowiłem zwiedzić. właśnie odci-

nek Ryga — Wilno. Cieszę się, że jestem

pierwszym kolarzem polskim, który prze-

był tę trasę.

Składamy więc p. Luksemburgowi gra-

tulacje.

J.

PIŁKARZE JADĄ DO BRZEŚCIA.
W najbliższą viedzielę w Brześciu od-

będzie się kolejny mecz o wejście do Ligi

między WKS Śmigły, a mistrzem Podlasia

—Brześciem.

Ani przez chwilę nie wątpimy, by wil-

nianie mieli nie zwyciężyć, zdobywając dwa

cenne punkty w tabeli rozgrywek.

Wojskowi zagrają chyba z Puzynem i z

Browką.

POLSKA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO HO-

KEJOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA.
Pod przewodnictwem kapitana związ-

kowego Polskiego Związku Hokeja na lo-

dzie Tadeusza Sachsa nastąpiło ukonstytu-

owznie się komisji sportowej P. Z. H. L.

Przewodniczącym tej komisji wybrany zo-

stał Tadeusz Sachs, a członkamiwiceprze- |
woidniczący P. Z. H. L. Ludwik Ghómacał

ski i Zarzycki,

Postanowiono ,uz w najbliższych dniach'

rozpocząć przygot. wania do nadchodzącego |

sezonu, z myślą o udziale w mistrzostwach|

hokejowych świata, które się odbędą w
1935 roku w Zurychu

MISTRZ OLIMPIJSKI ZDOBYWA  MI-

STRZOSTWO ŚWIATA W  WIOŚLAR-

STWIE.

W Toronto na  wioślarskich mistrzo-

stwach świata zawodowców zwyciężył w,

jedynkach dwukrotry mistrz olimpijski Bob

J'earce. Dystans biegu przebył on w 19 mi-
nut 52,2 sek., zostawiając za sobą drugiego

 
 — A jak było ze startem? zkolei Amerykanina Millera o 15 długości.

waiia umowy.

Mistrz świata w boksie,
LONDYN. (Pat). W  Pittsburgu

rozegrany został mecz bokserski o
mistrzostwo świata w wadze śred-
nie: między znanym polskim pięścia-
rzem zawodowym Tadeuszem Jaro-
szem a Vince Dundee'm Zwyciężył
Jarosz na punkiy po 15 rundowej
walce, zdobywając tytuł mistrza
świata,

Fantastyczny rekord,
TOKIO. (Pat). W: zawodach lek-

,koatietycznych w Tokio czarny re-
Ikordzista amerykański Ralph Met-
calir osiągnął na 200 m. fantastycz-
my, nieprawiddopodobny wynik 20,2
sek. Jest (tto czas stojący chyba na
granicy możliwości ludzkich, Do-
tychczasowy rekcrd świata wynosił
20,6 sek. Prawdopodobnie — те-
prędko znajdzie się człowiek, który

przekroczy rekord Metcalia.

 

DRUKI
OD BILETU WIZYTO-
WEGO DO POWAŻNYCH
DZIEŁ KSIĄŻKOWYCH
WYKONUJE SPIESZNIE
I GUSTOWNIE PO CENĄGH
KONKURERCYJNYGH

KARNIA
IERZYNSKIE60
WILNO, UL. MOSTOWA 1
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'rywała wagi do biiskiego sąsiedztwa z terenem mordów, ani Lomn.

 

 WEZĘOEGERORIE"10-2k0dLOPORROCSPCUREAGS

DZIS RZWELACYJNA PREMJERA NOWEGO SEZONU Najnowszy przebój o którym mówi cały świat

Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że

KA Wielka sensacja ekranu | sceny. Przewyższa wszystko dotychczas widziane. Film dla ludzi o mocnych ner-

waeh. Nad program: Najnowsze dodatki dźwiękowe Seanse o godz. 4, 6, 8 i 10,15 wiecz.

OSTATNIE DWA DNI.

||| | OTWARCIE SEZONU! Największa erotyczna rewelacja prod. Sowieckiej 1934 r.

OGROMNE POWODZENIE. PUBLICZNOSC w ZACHWYCIE. DZIS najnowszy S(IKCES produkcji

R u RVA A w-g słyn. arcydzieła Ostrowskiego „GROZA* w wyk. Artystów

żniejszy RosyjskiFLH OSTATNI ATAMAN ANNIENKOW> zu,

TEATR-KINO

ZNIEJSZY ROSYJSKI FILM
ŁYWANOW lin) całkowicie w języku rosyjskim. Rosyjskie pieśni, muzyxa i tańce. Nad program:

UWAGA. Nad program: WIELKA REWJA SPORTOWA na
Plaęu Czerwonym w Kremla Mosk. w obecn rząda 2. 5. 5. В.

swat «LUKSUSOWE KOBIETKA nizina
WKRÓTCE UR Г 6

„KARJERA ANNY CARWER'

MIGNON G. EBERHART

 

Na scenie: 1) „POLA NEG-i* arcywesoła komedja w 1 akcie (wyk. J. Grzybowska, Br. Borski,
Wł. Orsza-Bojarski.) 2) „COLOMBINA'" operetka W. Rapackiego. — J. Grzybowska,

St. Janowski. Adam Daal. Wł. Orsza Bojarski, Z. Winter i in.
Tańce | ewolucje  Italjzno-Carneri.
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Pociąg aerodynamiczny.
W kolejnictwie zanosi się na wielki

przewrót. W Stanacn Zjednoczonych wkrót
ce uruchomiony zostanie pierwszy pociąg
aerodynamiczny między Chicago a San Fran
cisco,

Co to-jest pociąś aerodynamiczny? Po-
zornie — nic nowego tylko zespolenie wie-
lu ulepszeń, które "oprowadza do rewela-
cyjnych rezultatów.

Parowóz zastąpicny jest wagonem mo-
torowym o motorach Diesla. Oczywiście wa
gon taki ma zupełnie inny ksziait od paro-
wozu. Jego linje „aerodynamiczne”, to jest
przystosowane do  jaknajkorzystniejszego
przeciwdziałania oporowi powietrza, daiy
nazwę nowemu pociągowi.

Cały pociąg wraz z wagonem motoro-
wym zbudowany jest ze stopu aiuminiowe-
g0, przypominającego duraluminium, siużą-
cy do budowy samolitów. Dzięki zastosowa
niu tego materjału uzyskuje się trzy razy
mniejszą wagę całego pociągu. Pierwszy po-
cią aerodynamiczny waży tyle, ile prze-
ciętzy wagon pulminowski.
Olbrzymia jest oszczędność na wadze wa-
gonu motorowego w zestawieniu z wagą pa-

rowozu. Niema bowiem potrzeby wiezienia
wiełkiego zapasu węgla 1 wody. Warto dla

porównania zaznaczyć, że podczas, gdy prze
ciętny parowóz może zaopatrzyć się w wo-
dę i paliwo najwyzej na jakieś 170 kilo-
metrów, to pociąg aerodynamiczny, może
bez zatrzymania przebywać 2.000 kilome-
trów. Do napędu tegu pociągu używane bę-
dą motory Diesla o siłe 900 koni.

Zysk na ciężarze pociągu umożliwia
olbizymi postęp w szybkości jego biegu.Oto

pociąś aerodynamiczny rozwijać będzie

szybkość do 190 kilometrów na godzinę.

Rozpiętość między szybkością maksymal-
ną a t. zw. szybkością handlową, t. j. prze-
ciętną szybkością na dłuższych dystansach
z uwzględnieniem przystanków, będzie bar-
dzo niewielka, gdyż dzięki małej wadze po-
ciąg w bardzo krótkim czasie rozwinąć mo-
że pełną szybkość.

Warto zaznaczyć dla przykładu, że np.
pociąg aerodynamiczny trasę Warszawa —
Sosnowiec, mógłby przebyć w 2 godziny i
kilkanaście minut,

Wymagania stawiane torom kolejowym
przy zastosowaniu pociągu aerodynamiczne-
$0 są mniejsze, a to dlatego, ze pociąg ten

waży znacznie mniej i nawet słabsze linje
mogą wytrzymać jego wielką szybkość,

Interesująca będzie jeszcze sprawa ce-
ny pociągu aerodynamicznego. Pierwszy te-
$0 rodzaju pociąg, zicżony z wagonu moto-
rowego i trzech wagonów osobowych, kosz-
„tuje 200.000 dolarów, tj. około miljona zło-
tych. Trzeba przyznać, że nie jest to dużo,
jeżeli zwrócimy uwagę na jego walory te-
chniczne.

Jeżeli informacje o pociągu aerodyna-
micznym, jakie nas doszły, nie są przesa-
dzone, to trzeba stwierdzić, że w kolej-
nictwie nastąpić może duży przewrót. Szyb-
kość pociągu aerodynamicznego jest prze-
szło dwukrotnie większa od najszybszej ko-
munikacji samochodowej po najlepszych au-
tostradach. Pozatem szybkość handlowa po-
ciągu aerodynamicznego będzie niemal ró-
wna szybkości handlowej samołotu.
W Polsce min. Komunikacji rozpatruje

projekt wprowadzenia pociągu  aerodyna-
micznego między Warszawą a Gdynią.

Jak jednak wynika z odnośnych infor-
macyj, nie będzie to pociąg aerodynamiczny
w całem tego słowa znaczeniu, gdyż będzie
ciągniony parowozem. Szybkość tego po-
ciągu wynosić będzie maksymalnie 140 ki-
lometrów na godzinę, co odpowiadałoby
szybkości handlowej 90 — 100 klm. na go-
dzinę.

Nowy pociąg miałby kursować na tra-
sie Warszawa — Gdynia, którą przebywa'-

| by z jednym postojem w ciągu 3 i pół go-
dzin, jednakże najkrótszą drogą, t. j. przez
Prusy Wschodnie,
 

Kto wygrał na loterji?
W. siódmym dniu ciągnienia czwartej

klasy 30-ej polskiej państw. lolerji klaso-
wej główniejsze wygrane padły na numery
następujące:

10.000 zi. — 82904 162866.

Pi 5,000 zł. — 2u529 35402 46569 70136
103196 112960 147778

Po 2.000 zł. — 4591 5078 6841 9888
13437 32373 33588 34059 41159 54343 68895
71857 87328 89244 89994 98535 102146 104163
134525 138046 140264 141510 144326 156056
167437.

Po 1.000 zł. — 6007 8738 8989 10001
21717 22063 24330 27863 31381 43195 47745
47787 57583 57641 69164 81308 56335 85715
107755 108735 112069 114740 117407 128356
139435 140933 142678 145001 115436 147253
148130 150615 152858 159367,

II-gie ciągnienie:
15.000 zł. — 84/18 92119 163258,
Po 10.000 zł, -— 19849 71076 138397,
Po 5.000 zł. 35543 74868 101214

140439 159379,
Po 2.000 zł. 30521 37871 46323 49177

54150 55343 59179 65%68 72321 79694 102430
106121 113634 117397 154336.

Po 1.000 zł. — 400 1392 9397 10107
11262 14741 29172 36427 44770 67443 71479
74417 19606 71082 87102 87616 90557 97703
100029 109430 112472 112718 114557 115090
122996 130261 130849 131418 135328 147903
149190 157960 160395 162549 167977 169288.

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Waluty: Belgja

124,15—124.46—123.84. Berlin 210,50—211,50
—209.50. Gdańsk 172.85 — 173.28—172.42.
Holandja 358.20—35910 — 357.30. Londyn
26.14—26.27—20.00. Kabel 5.22%/s—5.25%/s —
$.19*%/ Oslo 131,40—132.00—130.88., Paryż
34,86'/2—34.95—34.78. Szwajcarja 172.55 —
172.83—172.12. Wiocny 45.38—45.50—45.26.
Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Po'ski 90.50—91.50, Cu-
kier 23.00. Tendencja przeważuie mocniej-
sza.

kapiery procentowe: Budowlana 45.00,
Inwestycyjna 118.00. Konwersyjna 65.50 —
66.00. Dolarowa 70.13. Dolarówka 52.75 —
52.90.  Stabilizacyjna  72.00—72.38—72.13.
Listy ziemskie 52.75—52.25 (ostatni drobny)

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA

w Wilnie z dnia 12 września r. b.
Za 100 kg. parytet Wilno.
Ceny tranzakcyjse. Mąka pszenna gat.

1 B 34,50. Mąka pszenna gat. 1 C 30.25 —
3150. Mąka pszenna II E 26.50. Mąka
pszenna gat. II G 2275. Mąka żytnia 55
proc. 25.00. Mąka żytnia razowa 17. Sie
mię lniane basis 90 proc. loco wagon stawja
azładow. 42.50.

Ceny  orjenta vine. Żyto I- standart
16—16.25. Żyto II st+ndart 15—15.25. Psze-
nica 18—19, Jęczmień na kaszę zbierany
15—15.50. Owies standartowy — 14.80—15.
Mąku pszenna gat. Ill A 20.25—20.50, Mąka
przen. agt. III B 1350—14. Mąka żytnia
65 proc. 21—21.75. vitkowa 16—16.50. Ra-
zowa 16.50—17. Otręby żytnie 9.75—10.
Otreby pszenne miułkie 11—11.25, Siano
4.50—-5.50. Stoma 3.50—4.00. Siemię lniane
basis 90 proc. franco Wilno 40.50—41.00, 

 

 

 

Oszczędna gospodyni

 
kupuje mydło | wszelkie dodatki do
prania w polskim składzie aptecznym

fam. Władysława Trubiłły
Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej).

Tamże woda koleńska na wagę 78 przeeudaych

 

 

zapachów. KalSE
DO SPRZEDANIA DOM

A TAI | Duży pokój na Zwierzyńcu przy ul.
NAUKA do wynajęcia z całkowi-| Witoldowej, składający

tem utrzymaniem dla 2j się z 8 pok. z wygodami,
osób. Węsławscy. Nie-| ogrod 430 sążni kw. i;

FRANCUSKL  Paryżan- miecka 3 m. 9. 5j mały domek 1 pokojo-|
ka naucza dorosłych, mne JWY b. tanio! -— z powo- |
młodzież mówić popraw i

 

i "Kupno

_....5przedaż_
SFRZEDAJĄ SIĘ

Zwierzyniecka 37 m. 1.
Tamże do

du wyjazdu. Wiadomość:

 

DZIAŁKI ZIEML |

sprzedania |

 

— To jest bardzo mą-
dry ptak, prawie wszyst-
ko mówi — pechwalił ją.
— A dlaczegó ona te-

rez nie nie gada?—zapy-
tał zaejomy.
— Bo pogniewaliśmy

się. Od wczoraj nie roz-
maw'amy ze sobą.

| PRACA i

 

 

MŁODA
Inteligentna panienka
przyjmie pracę w « ara-

 

nie w trzydziestu-czter-| Litewska Nr. 19, p Ja-| kterze lektorki, lub nau-
driestu lekcjach, Metoda do wynajęela: 5 pokoi,| cuta. —5 | czycielki w Wilnie lub
wiesna. Wszystkie wyż- |-sze piętro, suche, sło-|————————— na wyjazd Swiadectwa
sze francuskie egzami- neczne, wygody, ogró* Gkazyjnie dobre. "Zgłoszenie do
n;. Widzieć 10—11 ra- dek, obok Gimnazjum| sprzedam en yczne mejRedakeji Dz. Wil. dla M.
no, 5—7 wiecz. prócz 5. $. Nazaretanek ulica| ble| obrazy. Kolorowe B- Adres tamże. 336—3
świąt. Łukiszki, Pańska Piaskowa1 Oglądać od| sztychy Wilczyńskiego:

Nr 19. 2167—2 9—11 i od g. 1—6 2011| miekiewicza 35—7. 2olo|Przcy — ajencyjnej lub
ZE epizod sprzedawcy szuka b. e*
} Mieszkania į MIESZKANIE Pi ARIE konom uczciwy energi-
i I k j| 4 pokojowe ucitmzsiło- <zny 1 zdoiny, również
; po oje "| wane, ze wszelkiemi wy- prosi © pouczenie jak
ASKS ia — godami, z frontu do wy-

 

Tresowana papuga. założyć drobny handel
n'jęeia W. Pohulanka Pen  Koshman kupił| za wskazanie I pomoe
19—16 te!, 1-88, 2009—2|soble zieloną papugę.| wynagrodzę precująępro-

R i a niezwy- gave. A. Bożyczko
le pojętnyi wkrótce pe:| ul. Jerozolimska Nr. 34

4 pokoje śłósóczde u 15 OE REA zasłyszane zda-| dom Piawskich 2

wygodami, lazienks, ta- klemi wygodami z fron- Pewnego razu Koch:| UAAAAAŻŚŁAAAAAAŁAŁAŁAŁ
ras, ogródek do **yna-'
jęcia. Holendernia 5, An-
tokol, Urzędnicze uomy.

pia 4
tel. 1-88.)

tu do wynajęcia. Bisku-
od 12 de 3 pp.)

2009—2

Uuasian a ||AAEK)

szły przez te pokoje po wierzchu. Obejrzałem uważnie punkt, w którym
łączyły się z kaloryferami mojego pokoju i białego s-ionu.

wspaniały dodatek sowiecki.

NIEBAWEM WILNO UJRZY NAJWSPANIALSZE <| (di Dalej Szary (łowiek s? z
cyjne

perłą prod. „Columbji*

(bohater filmu „Szalona Noc w Zoo*). F.lm ten otwiera nową erę w kinematografji.

| BALKON 25 gr. OTWARCIE SEZONU.

„zekłać autor) zowzny z angielskiego).
Wiedziałem, że policja rewidowała je kilkakrcinie. Wiedziałem, że

To co olśniewa widza imponująca „Parada Sportowa w Leningradzie" z udz 50,000 zawodników —

DZIEŁO BZISIEJSZEJ KINEMATOGRAFJI
Szczegóły nastąpią. Sledźcie za ogłoszeniami

Pocz o 4-ej ost. seans 10.20.

GTWARCIE SEZONU

wrol. gł. bohaterka fllmu „King-Kong* FAY WRAY I bożyszcze kobiet „platynowy blondyn" GENE RAYMOND.

NIE BĘDZIESZ KURTYZANĄ»
DZIS Najlepszy filn z HENRY GARATEM

5 i 1iała Papuga.
(P.

łączyły się z pierwszem piętrem tylko zapomocą korytarzyka i schodów

kuchennych. Wiedziałem, że stały pustkami i że ani policja nie przywią-

Muszę się przyznać, że te puste, ciemne ubikacje napędziły mi tro-

chę strachu. Stąpałem ostrożnie z rewolwerem w ręku, Na szczęście

przez szpary w okiennicach przenikało trochę światła, bo nie miałem la-
tarki, a kontaktów nie znajdowałem.

Pokoje były duże, mroczne, ciche. Przez pierwsze — puste prze- |

szedłem dość czybko. Chodziło mi głównie o bezpośrednie sufitowe są |

siedztwo z białą salą i moim pokojem. Duża sala rozciągała się, jak mo-

głem osądzić, pod obydwoma temi pokojami, Tu dopiero otworzyłem

okiennicę.
| Szare światło ukazało mym oczom stosy starych mebli, osnutych

pajęczyną, szeregi beczek, zwały skrzyń, stare lampy, staroświeckie,
cynowe wanienki i wielkie ilości desek oraz drewssanych krzyżaków.
Muusiano z tego ustawiał stoły bankietowe. Ten pokój przeszukałem bar-
dzo dokładnie, jakkolwiek zarówno Lorn jak policia zaglądali tu kilika-
krotnie we wszystkie dziury.

Sufity, niewykończone i świecące ordynarnemi belkami, były nie-
zwykle niskie. To tłumaczyło irytującą krótkość kontygnacji schodów w |
środkowej częście gmachu, w miejscu zetknięcia ze skrzydłem północ” |

|nym, jak również fakt, że obrócono te pokoje na składy. Rury od central-
nego ogrzewania, idące prawdopodobnie na piętra północnego skrzydła,

szła, tak jak inne materje.

 —|pawpł - „ br

Wydawca, ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.ъ

  

łej sali, mogło nas dojść na laką odleeglosšė? było io bardzo
westchnienie i ono to popchnęio mnie do tych poszukiwań. Dym z papie-
rosa mógł być złudzeniem. Mógł przypłynąć tylko na przypadkowej fali
przeciągu. Zato westchnienie słyszałem napewno.Ktos westchnął bardzo
blisko nas, a przecież w pobliżu nie było nikogo.

Ale Lorn gardził mojemi spostrzeniami,

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno,Mostowa Nr.1.

<GUJOTE

Znasazłem to, co znalaziem, w: kącie, między b: czkami. I policjaby
znalazła, gdyby wiedziała to, co ja wiedziałem. I Lo'1 by znalazł odrazu,
gdyby przywiązywał choć trochę wagi do moich spo. :rzeżeń, Od samego
początku wysiiki moje i jego rozwijały się w myśli ;-zystowia o kuchar-
kach, ktorych gdy jest za wiele, stołownicy nie ma
czas nie działałem na własną rękę z tego względu,
Sue, a dochodzenia zostawić jemu, zawodowemu deiektywowi,
swej strony od początku lekceważył moje domysły : odkrycia, uważając
mnie pop.ostu za natrętnego fuszera.

Rzecz, którą znalazłem, nie „wikkopywała”
moją tajemną hipotezę. Była to nowa, mało używana kołdra edredonowa,
pokryta czerwonym jedwabiem, którą zwinięto i wepchnięto do beczki,
beczkę zaś postawiono do góry dnem. '

Stałem dłuższą chwilę, trzymając w ręku jedwabną lekkość i my-
; ślałem, myślałem... Mężczyzna, który porwał Sue, tył, jak się zdawało,
szczupły. Tej kołdry używał ktoś bardzo niedawno. świadczył o tem jej
wygląd i brak stęchlizny, którą, gdyby tu długo leżała, napewnoby prze”

je. Dym papierosowy, który pamiętnej nocy ko-

o jeść. Przez jakiś
wolałem pilnować

On ze

  

a.xogo, ale popierała

|
|

| sztował mnie tyle nerwów, pizedostał się przez dziirę w suficie, prze-
| wodzącą 1ury od ogrzewanią oentralnego. Urządzenie było tak nieszczel-
| ne, że w moim pokoju musiało być zawsze zimno i wietrzno.
| Tylko czy dziwne westchnienie, które usłyszeliśmy wtedy w bia-

|

j

ludzkie

LOiro
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maaa odwiedził koieqa.
Gospodarz przedewszyst-
klem pokazał mu pafu*
sę:  Nurek absty. ent.

Na zebreniu abstynen-
tów w Gdyni mówca z  

wielkim zapałem dewo-
dził, że należy całe za-
pżsy alkoholu, jakie po-
sładamy na ziemi wylać
do morza.

— Brawol—zawołał ja-
kiś głos z kąta.—Brawo,
dobrze mówi.

Uszczęśliwiony mówca
przerwał swe przemówie-
nie i powiedział:

— Jestem, doprawdy.
szczęśliwy, że słowa mo-
je zsalazły tak wielkie
z ozumienie. Czy mógł=
bym wiedzieć, kto mi
tak gorąco przyklasnął?

— Owszem, pozweli
pan, że się przedstawię—
odpowiedział tamten —
z zawocu jestem nur-
kiem.

ESETESRT

Nauczycielka
z kilkuletnią praktyką,
(dobrym polskim) poszu-
kuje posady do dziec! w
wieku szkolnym I przed-
szkoła. Swiadectwa | re-
fereneje b dobre. Chę*
tnie wyjedzie do ma-
jątku Łaskawe zgłosze=
nla do Adm. „Dz. Wil."
dla „M. R nauczycielki".

3

- Bałem się zostać dłużej w tym pustym pokoju Zmierzch zapadał

codzienne jękliwe treny.
dowodu Sue.

)Wracaiem drogą, którą przyszedłem.
chwil, gdyż wieczór żapadł z zimową nagłością i magazyny stały się jak
czarne jamy, pełne jeszcze czarniejszych, złudnie ruchliwych cieni, Od-
głos moich kroków rozbrzmiewał w pustce nieprzyjemnie głośno, Sala
bankietowa wydawała się pod osłoną mroku mniej zapuszczona, ale za-

jakby zamieszkana.

szybko. Zobaczyłem, co było do zobaczenia, a miejsce było mocno nie-
przyjemne, .W| rogach gęstniały cienie i sunęły ku mnie ukradkiem. Z na-
dłejściem wieczoru wiatr zaczynał zawodzić naokoło starych murćw swoje

Zresztą należało się spieszyć z szukaniem

Miałem kilka szkaradnych

Paul, już teraz w wysokiej białej czapce, pochylat się nad panują-
cym kociołkiem. Przystanąłem, rozkoszując się światlem, ciepłem i sma-
kowitemi zapachami. :

W. pierwszej chwili nie zauważył mnie, jako że stałem w pasażyku
za progiem, poza dosięgiem światła. Lecz gdym się odwracał, by odejść,
pochwycił ruch, gdyż usłyszałem za sobą jękliwy wrzask, szczęk spada”
jącego naczynią i ostry syk uchodzącej pary.

Na piętrze panowała pustka. W! słabo oświetlonych korytarzach nie

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ,

(d. c. n.]

spotkałeni ani jednego policjanta. Prawda, że ich obecność tam była hi-
steryczną niedorzecznoscią. Za mało wystawili posterunków, żeby star”
czyło na: ścisły dozór nad całym tak obszernym gmachem. Zbrodniarz
mógł sprząlnąć jeszcze dwunastu ludzi bez najmniejszej przeszkody z ich
czy naszej strony. Nie rozumiem psychologji Francuzów. Słyszatem, ma
się rozumieć, że ich policja uchodzi za najlepszą na świecie. Może to i
prawda. Aie co jest napewno prawdą to, że nikt z nas nie przeniknął ta*
jemnicy ich procedury. Nawet Lorn,
wszystkiego się nie dowiedział.

który wsadzał nos w ich robotę,

4  


