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Międzynarodowy turniej lotniczy.
START Z RZYMU.

WARSZAWA. (Pat). Dziś mię-
dzy godz. 6—7 tano lotnicy biorący
udział w locie okrężnym wystarto-
wali z Rzymu. Według dotychczaso-
wych wiadomości lotnik 'Wlodar-
kiewicz Nr. konkursowy 65 lądował
w Zagrzebiu o godz, 10 19.

LĄDOWANIE W RiMINL

RZYM. (Pat). Samoloty polskie
startowały dziś z lotniska Littorio i
pomyślnie wylądowały w Rimini.
Start z Rzymu i lądowanie w Rimi-
ni odbyły się o godz:

Start Ladow.
Nazwisko z Rzymu w Rimini

Włodarkiewicz 612 7 18
Płonczyński 6 15 7.23
Bajan 6.21 1.25
Macpherson 6.23 7 33
Balcer 6 25 7.24
Skrzypiński 627 733
Karpinski (poza konk)6 31 7.38
Buczyński 6 33 735
Giedgowd 6.35 7.38
Dudziński 637 739

RZYM. (Pat). Apeniny zostały
szczęśliwie przebyte przez lotników
polskich, jak również przez pozo-

    

 stałych uczestników turnieju.
Doniesienia z Rimini nie były

dziś zbyt pomyślne. Z okolic San|
Marino i z nad Rimini sygnalizowa-
no mgły, które jednak rozproszyły
się po wschodzie słońca.

Po krótkim postoju w Rimini
samoloty polskie udały się w dalszą |
podróż do Zagrzebia. I

CIĘŻKA DROGA DO ZAGRZEBIA.

ZAGRZEBIE. (Pat). Do godz. 12 40
wszystkie polskie samoloty już przy-
leciały do Zagrzebia i prawie wszyst
kie wystartowały do Wiednia.

Droga z Rzymu do Zagrzebia z
powodu przeciwnego wiatru była
bardzo ciężka. Najszybciej leciał
Włodarkiewicz, mianowicie 205 km.
na godz. Pozatem .wszyscy inni lot:
nicy osiągnęli szybkość około 200
km. na godz. Najmniejsza szybkość
wynosi 171 km. Nr. 42 lotnika
Francois.

Srednia szybkość osą;znięta na
drodze Rzym — Zagrzeb przez po-
szczególnych lotników jest nastę-
pująca:

Dudziński 195 km, Włodarkle-
wicz 205, Bajan 198, Giedgowd 172,
Buczyński 198, Płończyński 190,
Skrzypiński 201, Hubrich 202, An-

| dowym Turnieju Lotniczym

| «wione z Wilna do Porubanka pociągi

' szkolnej, który przybędzie do Poru-

 derle 198.5

FRANCKE I JUNCK I
W ZAGRZEBIU.

WARSZAWA (Pat). Wedle na-

ł
na

Wlieński* wychodzi

 

  

Dziś nasze miasto wita uczestni-

ków lotniczego turnieju raiędzynaro-

dowego, którzy w końcowym locie

do Warszawy zatrzymają się na

chwilę: na lotnisku Wilna w Poru-

banku. Otarte o wiatr południa, o

gorące powietrze afrykańskie, stalo-

we ptaki dotkną najbardziej na pół-
noc w trasie tegorocznego Challen-

ge'u wysunięte miasto, aby stąd

znów zawrócić ku południowi.

Włączenie Wilna do marszruty

chai.enge'owej stało się tylko dzięki

tema, że organizaiorką tegorocznego

Chalienge'u jest Polska. Nazwa

Wilna znajdzie się znów na szpal-

tach całej prasy europejskiej, ale już

nie jako miasta sporu i pretensji Li-

Telefon Redakcji,

codziennie.

gralną część Polski, które w wielkim

etapie lotniczym tegorocznego Chal-

lenge'u jest puktem kontrolnym.

Wilno wita w zawodnikach skrzy-
dlatych wielki wysiłek woli człowie-

ka có opanowania przestworzy, W

wysilku tym dot.zymujemy dzielnie

placu innym naiodom, a nawet wy”

suwamy się na czoło precyzyjnością

buduwy polskich maszyn i praktycz-

nością ich konstrukcji.

Z serdeczną radością i głębokiem

wzruszeniem wsłuchiwać się będą

dziś tysiące wilnian w warkot moto”

rów, w szum skrzydeł, lecących

» południa dzielnych zawodników, a

oczy wypatryweć będą na skrzy”

dłach aeroplanów znaków polskich. twy, lecz miasta, stanowiącego inte-

Dodatkowe pociąg:
Dy'ekcja Okręgowa Kolei Pań-

stwowych w Wilnie powiadamia, iż
w związku z przelotem dziś samolo-
ów biorących udział w międzynaro-

(Chal-
ienge) przez Wilno, zostaną urucho-

dodatkowe.
O godz, 8 min, 30 odejdzie z Wil-

Ja pociąg specjuny dla młodzieży

banka o godz. 8 min, 40, zpowrotem
odjazd Porubanek godz. 14 min, 30,
przyjazd do Wilna godz. 14.40.
Dodatkowe pociągi dla pubiiczności
odejdą z Wilna w następujących go-
dzinach: 10 min. 30, 11-ta i 11 min.
50. Przyjazd do Porubanka o godz.
.0 mua. 40, 11 min. 10 i 12.  

* *

Witajciel

Wilno—Porubanek.
Pow 6t tych pociągėw z Poruban-

„a nastąpi w miarę ukończenia prze-

lotu:
Przejazd itaim i zpowrotem kosztu-

za przejazd tam i z powrotem, Miło-
dzież szkolna na podstawie zaświad-
tzenia Kuratorjum Okręgu Szkolne-
go płaci za przejezd tam i z powro-
im 20 groszy.
Kasy biletowe w Wilnie będą wy-
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zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

7

OSŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

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

Terminy

 

Sesja Ligi Narodów.
Wniosek polski w sprawie ochtony mniejszości narodowych

Mowa ministra Becka.
GENEWA (Pat). W dyskusji o-

gólnej na Zgroniadzeniu Ligi Naro-
dów zabrał głos niinister Józef Beck,
który oświadczył, ,że rząd polski
śzięki inicjatywie. którą powziął na
wiosnę tego roku.przyjął na siebie
odpowiedzialność za debatę na te-

uon przyjęcie ich do Ligi Narodów.
Można nawet powiedzieć, że wię-
ksza rozciągalność tych zobowiązań

stałą, w odwrotnym stosunku do wię-

kszej lub mniejszej energji, którą
państwa kandydujące wkładały w
omówienie warunków ich przyjęcia.

mat międzynarodowej ochrony mniej-, Żyły przypadki, że podcbnych wa”
szości, która m; się rozwinąć na te- i sunkėw nie domagano się od państw
gorocznem: posiedzeniu. „W poczuciu kandydujących, zupełnie niezależnie
tej cdpowiedzialności mam zaszczyt! «d tego, czy innego położenia mniej-
na tem miejscu ua zebraniu plenar-
nem przedstawić panom stanowisko,
zajęte przez mój rząd, .Uczynię to

w jaknajkrótszych słowach.  Požy-
tecznem będzie, jak sądzę, przypo-
mnieć panom, że problem, który ma

Liga Narodów przed sobą, i który
musimy bezwzględnie rozwiązać, nie
est problemem ncwym. Zaistniał on
+ chwilą powstania Ligi Narodów.
Już w roku 1922 został przedłożony
4-mu Zgromadzeniu wniosek o zge-
neralizowaniu międzynarodowych
praw mniejszości, kiedy wskutek
'ego wniosku Zgromadzenie uchwa-
jiło wówczas „znaczenie', dotyczące

traktowania mniejszości przez pań-
stwa niezwiązane traktatein mniej-
szościowym. Lat temu 12 rezultat
ien mógł być uważany za pierwszy
krok w pożądazym kierunku, jed-
nakże od tego czasu nie zrobiono Jawaly na žąd>nie bilety powrotne,

to znaczy, na przejazd do Porubanka
iz powrotem. Hilety takie należy
zachować przy sobie na drogę po”
wrotną. Pożądane jest nabywanie
biletów powrotaych dla wygody ja-
dących. Bilety te będą sprzedawane
we wszystkich kasach st, Wilno i
dodatkowo w kasie bagażowej. |

Młodzież szkolna na lotnisku w Porubanku.
Kuratorjum Okręgu Szkolnego W związku z tem w dniu dzisiej-' nej reformy z wytrwałością i także|

zadnego postępu na tei diodze, a
przecież nie br:k było inicjatywy,
aby sprawę rrszyć z martwego

punktu,
Kilka państw w owym okresie

usiłowało przekcnać -Zgromadzenie
o potrzebie wymazania grzechu pier-
worodnego, który plamił cały ustrój
ochrony mniejszcści i paczył ją od
»odstaw.

Rząd polski ze swej slzony nie
przestawał głosić potrzeby radykal-

Wileńskiego rozesłało do wszystkich szym wykłady w szkołach wileń- z cierpliwością których długie lata

szkoł wileńskich okólnik, polecający skich odbywać się będą z przer* zawodu nie zdołaly wyczerpać, Ogra”

wysłanie młodzieży na lotnisko w
Porubanku, celera powitania uczest:|

wami. į
Na lotnisko w dniu dzisiejszym

piczę się tu do przypomnienia wiel-

iej rozprawy, w ciągu której rząd
aików lotu okrężnego naokoło Eur| udaje się kilka tysięcy młodzieży i gojski z gorącym apelem zwrócił się

ropy.

LĄDOWANIE i ODPOCZYNEK ,
W PRADZE. |

PRAGA (Pat). Wczoraj w go-
dzinach popołudniowych  iądowali

miejscowem lotnisku lotnicy,
biorący udział w międzynarodowym

desziych z Zagrzebia wiadomości, turnieju lotniczym. Pierwszy przy”

nocują tam dwa! niemieccy lotnicy .eciał do Pragi z Berna Witodarkie-
Francke i Junck. | wicz, lądujący o godz. 14,10, drugim

 
WŁODARKIEWICZ PIERWSZY

WWIEDNIU.

WIEDEŃ. (Pat). Lotnikowi pol
skiemu  Włodarkiewiczowi, który
pierwszy przybył do Wiednia o godz
12.15, wręczył Imieniem gminy wie-
deńskiej wiceburmistrz M. Lahl upo-
minek srebrny. Włodarkiewicz. odle
ciał o godz. 12.40. Równocześnie
przybył drugi samolot Dudzińskiego.
Trzeci przybył na lotnisko Oster-
kamp.

LĄDOWANIE W BERNIE
I START DO PRAGI.

BERNO (Pat) Pierwszy wylądo-
wał w Bernie Włodarkiewicz o godz.
13,10, drugi Dudziński o godz. 13,25,
5) Osterkamp o godz. 13,40. Wło-
„darkiewicz wystartował z Berna o
godz. 13,22, Zacek wystariował o
godz. 13,38, Anderle o 13,39, Oster”

kampo 13,45, Ambruz o 14,01.

 

=R-——=-——

Od Admi
Wszystkim naszym

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-

szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-
21 ma z dniem 15 września 1934 r.

  

 

  

| ył Dudziński o godz. 14,21, trzeci
| Bayer o 14,34. Dalej idą Pasewald,
Ambruz, Gedgowd 0 godz. 14,35,
Płonczyński o 1%39, Balcer o 15,51,
9-ty iądował Zacek, 10) Anderle,
11) Bajan o godz. 15,58, 12) Buczyń-
ski o 16,01. Kaspiński, który leci
poza konkursem wylądował o godz.
15,47. 14-ty byt Hirth, 15) Macpher-
son, 16) Skrzypiński o godz. 16,39,
17) Włoch Sańzin, 18) Osterkamp,'
19) Wioch Francois, 20) Hubrich o
godz. 17,24, Wedie ostatniejwiado:|
ności dwaj lotnicy niemieccy, mia |
nowicie Francke i Junck wyiądowali
w Trieście, natomiast Seidemann,|
który wystartował z Berna o godz.,
5,50, do Pragi ieszcze nie przyle-,

ciał. |

” PRAGA (Pat). O godz. 17,30 na!
lotnisku miejscowem wylądował lot-

nik niemiecki Seidemann, który wy”
startował z Berna Morawskiego o
śodz. 15,50, . 
nistracji.
Szan. PRENUMERATOROM    

  

 

dzieci, >
WYPADEK KAP. SKRZYPIN- |

SKIEGO, :
BORDEAUX. (Pat). Szczegóły

dotyczące przelotu kapitana Skrzy-
pińskiego na odcinku Bordeaux —,
Pau, który jak wiadomo bierze u-
cział w turnieju lotniczym, przedsta-
wiają się, jak następuje: Kapitan
Skrzypiński zmuszony był rano lą-
dować w Bayonre z powodu mgły.
Miejscowa žandarmerja zaareszto-
waia kapitana Skrzypińskiego pod
zarzutem kontrokandy, mimo okaza*
mia paszportów i dokumentów. Ka-
pitan Skrzypiński był przetrzymany
pizez żandarmerję przez dwie go-
dziny.

Reklamacje kapitana zostały wpi-
"ane na najbliższym punkcie kon-
trolnym przez komisję kontrolną.

POWRÓT POMOCY TECHNICZ-
NEJ.

CASABLANKA. (Pat). Onegdaj
wystartowała da Polski szalanżowa
drużyna pomocy technicznej pod
kieiunkiem kpt. Gizaczyńskiego.

* = *

W dniu dzisiejszym lotnicy rano
wystariują do ostatniego etapu
Praga—Warszawa przez Katowice,
Lwów i Wilno.

66002669629335

TOKIO. (Pat). U północnego
brzegu Japonji wystąpiła z dna
obecnie nowa wyspa w odległości
1/4 mili od wyspy Flsid, najbardziej
wysuniętej na północ wyspy japoń-
skiej. Nowa wyspa ma pół mili dłu-
gości i zajmuje płaszczyznę wyno-
szącą 86 akrów i wznosi się nad
poziom morza na 450 stóp. Wyspa
jest pochodzenia wulkanicznego. Od
chwili powstania wyspy do przybra-
nia przez nią wvbecnego wyglądu

 

1 wyznaniowych.

"nalną rezolucję.

  
 

upłynęło już 5 miesięcy.

do obecnych tu przedstawicieli rzą-
dów, wzywając te rządy, aby zgodzi-

ly się na jednolitą i powszechną
kontrolę nad sposobem taktowania

! mniejszości narodowych, językowych
Apel ten prze-

brzmiał bez echa. Rząd polski po-
nowił go na Zgiomadzeniu zeszło”

rocznem, tym razem wnosząc for-
Rozprawa, która

nastąpiła, odbyła się tak niedawno,
że nie widzę potrzeby, aby do niej

powracać. Nie data ona żadnego wy-
niku i z wyjątkiem kilku delegacyj,

które w szlachetnem zrozumieniu

zadań ciążących na członkach Ligi

Narodów stanęły przy nas -- pragnę
jm wyrazić na tem miejscu bardzo

szczerą wdzięczność — rząd polski
napotkał przeważnie opór, wpraw-
1zie słabo podtrzymany, aie tembar-

dziej zacięty. Powyższe stanowisko

wypływało z obawy, aby Liga Маго-
обу nie śledzila zbyt dokładnie

swoich członków Niemniej świad-

czylo ono o możałowania godnym

braku zrozumiecia sytuacji między”

iarodowej. Świadczyło także o nie-
docenianiu głęhukiego rozgorycze-
nia niektórych krajów, poddanych

systemowi międzynarodowych gwa”
rancyj mniejszośc'owych.

Obecny system $warancyj praw
ianiejszości przez Ligę Narodów i

iej organa jest dziwolągiem, który
powstanie swoie zawdzięcza pizzy”
padkowej grze sii i opiera się na po”
litycznych paradoksach. Wystarczy
rzunė okiem na system gwarancyj,
stosowanych w dziedzinie mniejszo-
ści w różnych I.ajach poddanych tej
gwarancji, aby przekonać się o całej
ego nielogiczności. Niektore zobo-
wiązania ujęte zostały w formie
traktatów, inne w formie deklaracyj,
z.esztą bynajmniej nie identycznych,
niektóre przewidują rekurs do sta-
iego trybunału sprawiedliwości mię-

czynarodowej, inne ograniczają pra”
wo kontroli tylko do ingerencji
członków Ligi Narodów i są widocz-
nym wybrykiem przeciwiko logice,
są przypadkiem kursu politycznego.
I tak, niektóre zobowiązania narzu-
"ają państwom jako condiiio sinequa

| szości w tych państwach. Istnienie
zobowiązań mniejszościowych lub
ich brak, ich treśc, znaczense nie da

się uzasadnić ąni istnieniem sytuacji
mniejszości państwa należącego do
Ligi Narodów, ani sytuacją między-
1arodową tych państw, ani też stop”
niem ich cywilizecji, a przecież nie
ylko te dwa kryterja, a nie okolicz-
mości przypadkowe nie mające nic
wspclnego z dzisiejszą sytuacją, mo-
śtyby w ostatecznym wypadku tłur
maczyć, chociaż nie uzasadniając,

istnienie  systeniu _ wyjątkowego,
sprzecznego z samem założeniem
Ligi Narodów, to jest z zasadą rów”
ności jej członkków.

W| praktyce okazało się, że sto”
sowanie system. obecnego nie odpo”
wiada duchowi traktatu. Mniejszość
nie miała żadnej korzyści w między”
uarodowej ochronie, natomiast sy-
stem ien był wyzyskiwany niejed-
nokrotnie jako uarzędzie złośliwej
propagandy przeciwko państwom,
do których się stosował, i co gorsza:

używany był jako środek presji poli-
tycznej przez państwa, które, cho”

ciaż same nie-były związane żadnym
:rakiatem z itej dziedziny, wyzyski-
wały swoje uprawnienia do wyko”
uamia  kontrołi nad innemi pań-
< wami,

Obecny system wyjątkowy pozo”
staje w kizyczącej sprzeczności z
podstawą Ligi Narodów, jaką jest za”
sada równości jei członków. Toteż
sytuacja tak paradoksalna nie może
dłużej trwać bez całkowiiego zni-
szczenia moralnych przesłanek, na
iakich zbudowana została Liga Na-
rodów w. 1919 r. Zwracam się dziś
do Zgromadzenia z gorącym apelem,
żądając maprawienia błędów pzze-
szłosci i stworzenia zdrowej, spra”
wiedliwej i mocnej podstawy, na któ-
rej musimy zbudować nowy system
międzynarodowej ochrony mniejszo”
ści. Zapisując już ną wiosnę tego ro-
ku na porządku obrad swój wniosek
w sprawie uogólnienia zobowiązań
mniejszości narodowych, rząd polski

pragnął uzyskać odpowiedź na dwa
pytania: 1) czy państwa zgodzą się
uznač“ konieczncšė zawarcia kon-
wencji o ochronie mniejszości, 2) czy

zgodzą się na zwołanie międzynaro-

dowej konferencji w tej sprawie.
Rząd polski oczekiwać będzie

odpowiedzi jasnej i niedwuznacznej.
Jeżeli otrzyma odpowiedź pozytyw-
ną, to gotów jest bez zastrzeżeń
współdziałać w opracowaniu tekstu
przyszłej konwencji, przyczem pra-
śnie podkreślić, że rząd polski skłon-
ny jest wziąć pod uwagę sytuację
innych kontynentów. Nie mogę za-
laić, że informacje, któremi rozpo-
sządzam z innegc roku, nie pozwa-,
!ają na optymizm. Podobno stano-
wisko większesci reprezentowanych
tu państw nie uległo zmianie, W
przewidywaniu opozycji, któraby u-
siłowała uniemożliwić realizację
r olskiego wniosku, poczuwam się do
obowiązku oświadczyć, że rząd pol-
ski do czasu wprowadzenia w życie
powszechnego jednolitego systemu

Wrażenie mowy
Min. Becka.

„ PARYŻ (Pat), Przemówienie mi-
nistra Becka na pienarnem posiedze-
niu Ligi Narodów wywołaio wielkie
wrażenie, Prasa popołudniowa za-
mieszcza obszerwe komentarze do
mowy.

„Le Temps' zaznacza, że mowa
ministra Becka była prawdziwą nie-
spodzianką. W poszczególnych de-
egacjach okazują pewne zdziwienie,
że Polska nie skorzystała z proce-
aury rewizji pizewidzianej przez

!raktat mniejszosciowy. Reakcja
wyrazi się na zgromadzeniu 6rej ko”
misji Ligi. Mówią w Genewie, pisze

dalej dziennik, że minister Politis za”

mierza jako jeden z pierwszych zająć

stanowisko w tej kwestji. Pismo

przypomina, że art, 12 traktatu o

mniejszościach z r. 1919 daje mię-

petencje do rozstrzygnięcia sporów

w sprawie zastosowania ochrony

mniejszości narodowych.

Genewski korespondent „Journal

ces Debats* twierdzi, że minister

Heck z niezwykłą stanowczością му”

siąpił przeciwko obecnemu systemo”

wi gwarancyj praw mniejszości na-

rodowych, stawiając kwestję rozcią“

gnięcia tych zobowiązań na wszyst”

kie państwa. W; Genewie spodzie”

4 rewizją t.aktatu mniejszościowego

i że uczyni to w formie gwałtownej,

Polska bowiem wyczuwała od po”

czątku pewnego rodzaju upokorze-

nie, że zmuszona była podpisać w

Wersaiu traktat o ochronie mniej”

szości, można więc było zrozumieć,

dlaczego minister Beck nie szczę”

dził krytyki obecnemu systemowi

wi, w Genewie nie spodziewano się

jednak, że, Polska jako członek Rady

l:gi Narodów, zdecyduje się jedno”

stronnie uwolnic od zobowiązań

traktatu mniejsześciowego. W га-
kończeniu artykuiu pismo wypowia-

da zastrzeżenia przeciwko jedno-
stronnemu wypowiadaniu umów mię-
czynarodowych.

BERLIN (Pai|. Mowa ministra

Becka wywołała w Berlinie wielkie
wrażenie, Prasa wieczorna zamiesz-

naczelnych miejscach. | Korespon-

denci genewscy pism niemieckich

zgodnie podkreśleją, że wystąpienie
ministra Becka stanowi niespodzian-

ке 1 wywołało sensację. Korespon-

uent „Berliner Tageblattu* mówi o

wieęikim kryzysie praw  mniejszo-
iciowych, przewidując kcnflikt Pol-
ski z temi pańsiwami, które chcą

| utrzymać dotychczasowy system.
Wedle „Lokal Anzeigera'" mowa mi-
nistra Becka ma również i dla Nie-
miec wielkie 7naczenie a następ-
+twa jej będą dlą mniejszości nie-
mieckiej w Polsce bardzo poważne.
Beck zwrócił się przeciwko meto-

dzie Ligi Narodów, którą Niemcy od
iat krytykują jako szkodliwą dla in-
toresów mniejszości. „Der Angriff"
formułuje swoje wrażenie w nastę"
pujących słowacl:: Liga Narodów i
wogóle metody genewskie otrzymały
ciężki cios. Pozostały uroczyste i
przez ministra Becka potwierdzone
zobowiązania 1mniejszości, które w
przyszłości będa sprawą załatwianą
między państwami.

RZYM (Pat) Rzymską prasa po-
południa zamieszcza dłuższy komu*
nikat agencji Stelaniego z Genewy,

 

dzynarodowemu irybunałowi kom-

wano się, że minister Beck wystąpi

ochrony przez Ligę nad mniejszościa” .

za mowę w dużem streszczeniu na.

międzynarodowej ochrony mniejsz0- | -treszczający obszernie mowę mini-
ści niebędzie cd dnia dzisiejszego ctra Becka, wypowiadającą współ-
współpracować z organami między-|pracę z Ligą Narodów w dziedzinie
narodowemi w zakresie kontroli nad mniejszości narodowych aż do czasu
stosowaniem przez Polskę zasady generalizacji zobowiązań mniejszo-
słusznego „i równego traktowania|;ciowych. Mowa ministra Becka, in-
oesię ora przez formuje agencja. wysłuchana była

się, że ta decyzja 'ządu polskiego nie |. SAS te Ё
pozostaje w żadnym związku z real- |d AARIE ani
nemi interesami mniejszości. Te in-
teresy są chronione przez konsty-
tucję i inne podstawowe ustawy pol-
skie, które gwarantują mniejszo-
sciom rasowym, języsowym i religij-
nym pelną swobodę ich rozwoju kul-
turalnego i równości traktowania, | nie, gdyż wypowiedzenie przez Pol-

jskę zobowiązań mniejszosciowych,
| przyjętych w trastacie pokojowym,
, dokonane ponadto w chwili tak waż-
| aej, jak obecna, rie może jeszcze być
Poe w całej swej doniosłości,
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Czy оурогу?
miesięcy już zastana-

wiają się różne pismą nad kwestją

możiiwości  ryciłego rozwiązania

ciał prawodawczych i przyśpiesze-

nią wyborów. Świeżo porusza ten
temat, obck imnych pism пагоао-

wych, rownież „uazeia Warszaw”

ska. Jako domniemane itotywy,

które miatyby skianiać obóz rządowy

ao iego kroku, podaje na-zelny Or“

gan Larodowy awie spiawy: po”

pie:wsze byiby te najiatwiejszy spo”

sób zlikwidowania  be/pariyjnego

blosu współpracy z rządem, do cze-

go zmierzają pełną parą odłamy le-

wicov'e sanacji, powtóre załatwitoby

się również w teu sposób siosunko-

wu „śiadko” kłopot z projektem

konstytucyjnym ieżącym obecnie w

Senacie i nie zaaprobowanym, jak

as - —

zprasy...
i

Zastój. to oni uciekają. Oni wogóle zdecydowali

i Korespondent warszawski „Kur- się nigdy w życiu nie zejść z chodnika na

jera Porunnego” charakteryzuje stan jezdnię, żeby czasem nie obłocić podejrza-

obecly w rządzie w sposób nastę- nej elegancji lakierisów, kupionych gdzieś

pujący: jw żydowskim sklepie Dosłownie i metafo=

Powszechne zdziwienie wywołuje za- rycznie.

stój w pracach gospodarczych rządu. Nowy_ Jeśli do takiego osobnika—zwłaszcza na

gabinet urząduje iuż blisko cztery miesące prowincji—dowierci się śruba polityki, tej

. dotąd poza drobnemi fragmentami, do któ dzisiejszej, to dzieją się straszne rzeczy. O-

ych zaliczyć należy obniżkę ceny cukrui! sobnik wpada najpierw w paniczny strach,

„afty, nie zrobił właściwie żadnego więk-| zeby mu nie odebrano posady, stanowiska

szegc pociągnięcia w dziedzinie pospodar-| 4 Kasie chorych lub jakiegoś syndykatu. |

 wadomo, w paru zasadniczych
szczegółach przeź „czyniik decydu-

Jacy". : |„ALU ikke
Jest wiele cznak pr:emawają-

cyca za poglądem, iż fermenty w

BB, u których pisaliśmy wczoraj,

prowadzą krótxą i prostą drogą do

czej.

projekty oddłużeniowe rolnictwa,
DY 1

sysiemu ubezpieczen, obniżen'a taryf ko-|

lejowych, ale widoczne jest ociąganie się z tykę -— z pożytecznem, tj. karjerą.

:ch definitywnem załatwieniem.

Ten brak decyzji wynika ze sprzecznoś-, barwny zrzuca kokon swoich planów i prze-

«i, jaka zachodzi między programem gospo- twarza się w t. zw żłoba. Żłób jest zdolny zwykte zjawisko „nterwencji na mię-

iarczym rządu a kwisem politycznym „na do wszystkiego, do najbardzie poniżające- dzynarodowym rynku waluiowym,

iewo ', ,

Premjer Kozłowski w mowie w aych z przeciwnego «bozu politycznego żiób jnterwencja ta nestąpiia w ostatnich

dn. 1 sierpnia zapowiadał, że chce

kontynuować dotychczasową polity-

kę gospodarczą p. Prystora,polega” poza zasięgiem jego wyobraźni.

„ jącą na deilacji, cszczędności, utrzy”;

| manru złotego, dążeniu do równowa”

| gi budżetowej.

+ : SE
Przygotowuje »ię wprawdzie wielkie Potem osobnik oplata się myślami, jak śa- |

rewizji sienica jedwabnika uićmi i mysli. Dochodzi”

do wniosku, że lepiej połączyć piękno-poli-

 

W tej chwili osobnik bezpartyjny i SE

‘

i

go służalstwa i lizuństwa. Na ludzi normal-

iormainie szczeka, jak pies. Idealistów żłób

nienawidzi, gdyż po,ęcie ideału jest wogóle

Przykład jest zaraźliwy. Szeregi žio-

vów w Polsce rosną bardzo prędko. Stojące

wody gniją i wytwarzają wstrętne obrzydli-

| W przemówieniu te dwie rzeczy mogą! we bagno, które tuzszerza się coraz bar-

| się znaleźć jedna obok drugiej, ale w pra-| dziej i cuchnie coraz mocniej.

| nie. Kurs „na lewo” bez inflancji; zarowi etycznie i w.iażliwi moralnie w Pol-
| ktyna —-

rychiych wyborów. „Kurs nalewo”,| , „wet nie w bogstej Francji, a cóż do-

zapoczątkowany przez premjera piero w biednej Polsce? Pogodzenie ostroż-

Koziowskiego, prowadzący w pierw”| nej, deflacyjnej polityki gospodarczej z kur-

szym: rzędzie do zjednywanią sobie| sem wyraźnie lewicowym pod względem

„szarego“ człowieka, czyli masy| społecznym — jest u nasniemożliwe, Jed-

ludności właściańskiej i robotniczej,| no, albo drugie.
trudao sobie wytłumaczyć czem in- Ró:

ne, jak nie owi się Bolesne zjawisko.

dzakcji b L T S Inny ovgan ziem zachodnich „Sio-

. AT en sam po”| „. Pomosskie” zwraca uwagę na

smak przedwyborczy mają aranżo”i kijką obserwowanych dziś wyraźnie
waze w Stronnictwie Ludowem i w zjąwisk w życiu polskiem. Jednem z

org:nizacjach robotniczych rozłamy, jakich zjawisk jest

niczem innem jest dążenie zawodo- Zadawanie przez każdy sę dzień

= е rganizacij . klamu twierdzeniu, iž przewrotu majowego

zc> ze > NR dokonano wyłącznie pod hasłem położenia
niczych do opanowania robotnicze- . RZ ‚

: kresu „nieprawościom”, których rzekomo

$0 1uchu zawodowego. Do tychże namnożyło się w latach 1918-1026 w Polsce

celów wyraźnie zdaje się zmierzać z, wiele. ю

pośpieszna „czyslka“ w szeregach Stwierdzić się musi bezstronnie,

| można uprawiać w Ameryce Północnej, ale! Ste ludzie duszą się w tej atmosferze.

 

Normalni,

„Kurjer Lwowski' w swoim ar-
tykule omawia  przedewszystkiem

stosunki lwowskie, ale to samo da

się powiedzieć — z niewielkiemi

zmianami — i o isnych środowiskach”

w Polsce. Rozejrzyjmy się np. u nas

w Wilnie...

Oczyszczanie z błota.
Półurzędowy urgan sanacji „Ga-

zeta Polska“ w numerze czwartko-

wym stara się wyjaśnić łarcia we-

wnętrzne w. samącji, które od dłuż-

szego czasu absorbują opinję pu-

bliczną w Polsce Zdaniem „Gazety

Polskiej".
niema żadnych wewnąirz - grupowych

rozgrywek politycznych w łonie B.B.W.R.

Niema „walki z honserwatystami”, ani

że| walki z radykałami , ani żadnej innej wy-

BB bardzo słaoa i powierzchowna, właśnie dopiero w ośmiu latach ostatnich unaginowanej walk. między ludźmi odimien-

ale kałaśliwie reklamowana, jako spadła tych „nieprawości” na kraj nasz! nych odcieni, poglądów politycznych. Jest

generalne pranie z różnych „ciu-

rów”, którzy rzekomo przypadkiem
przylgnęli do obozu. To wszystko

ma iaktycznie, według metod pra-
nych pasorzytów, że człowieka zdejmuje

a ramię
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wie wojskowych, przygotować grunt jest poprostu w stanie
prze:aženie,

zadąžy* w ich wy-

polityczny do zikoji :wyborczej, w tepianiu.
szczególności zas porachunk: z „nie- Każda niemal z t zw. „wielkic.. afer

prawościami' mają oczyścić. mocno, tkwi korzeniami, lub zazębia sir o „sanację”,

zgę:rczoną okoio Bloku atmosferę

morciną. STW
Motyw gładkiego zlikwidowania

x«łopotów z porcnionym projektem

konstytucyjnym  przema'viałby za

tem ie nadchodząca sesja Sejmu i

Senatu już się nic odbędzie, albo że

w trakcie jej trwania nastąpi

wiązanie ciał prawodawczych. Kło-

pot ud strony fornalnej poiega na

tem: że bezpośrednio po otwarciu
sesj: Senat

Konstytucji — musiałby
w myśl. przepisu

poprawkami do przesłanego doń z

Sejniu głośnego p ojektu p. Cara. T
już Senat móś'Ły utkwić na róż-
nyc grzeszkodach. I bodaj nie naj
trudniejszą byłaby kwestja zanie-
chanej już „elity”. Kurs nalewo nie

pozcstałby bez wpływu na wiele,
wiele  szczegójow  panacarowego
projektu. Tendencje  częsciowego

choc'ażby nawaotu do „błędów i
grzeszków' systemu parlamentarne-

go mogłyby odeg:ač niebylejaką rolę
w prprawianiu projektu konstytu-

cyjiego, oddają< ego absolutną wła-

dzę w ręce P:ezydenta Rzeczypo”
spo'itej. Z tem się zapewne już liczą

koła kierownicze obozu sanacyjnego
i będą zapewne chciały uniknąć

kon:promitacji „konstylucyinej“

przez rozwiązanie obecnego Sejmu |

Senciu i zarządzenie nowych wybo-
rów ' 2

Aie jakie to sprawi w kraju wra-
żeniż? Czy czynione ma  :óżnych

pola.h przez sanację przygotowania

przerwyborcze zmienią o tyle na-

strue, aby jej przygotować pomyśl-

my giunt?

fszyznajemy iż ucieczka przed

doprowadzeniem do końca własnego

poronionego dzieia maprawy kon-
stytucji byłaby istotną zasługą obo-
zu sanacyjnego. Pogląd nasz na pro”

jekt p Cara jest znany i nie potrze-
ba wyjaśniać, i: uważalibyśmy za

wydarzenie bardzo pomyślne zanie-

chame podobnych pomysłow. Było-
by to wszakże jednocześnie przyzna-

niem się kierowniczych czynników

sana.yjnych do całkowitej niemocy

zmiany ustroju  Przewrot majowy,

usp:awiedliwiany koniecznością po"

roz";

| a 50 o jej ludzi („swo:ch'” ludzij.

i Jest to objaw raka, gangreny moralnej

i rozkładu, toczącego ten oboz

Stojące wody.
Pod takim tytułem zamieszcza

narodowy „Kurjer Lwowski“ bardzo
"irainą charakterystykę naogół dość

szerokich kół t. zw. inteligencji.
Mowa tu o części polskiej inteligencji,

o tej najbardziej gnušnej nietwórczej nie-

sóbskiej. Tę „inte.igencję' wyróżnić i za-

cbserwować można bardzo łatwo. Są to !1-

dzie dość przyzwwicie ubrani, a nawet о

się es swój wygląd zewuętrzny bardzo trosklin.i,

obijający poza swemi godzinami biurowemi

bruki, chodzący do k:'na i czytający Illustro

wanego, Wieczornego, lub jeszcze gorzej.
rozatem do nich nie przystępuj, chyba z ki-

jem. Żadne sprawy ich nie obchodzą. Nic

:ch nie grzeje, ani ziębi Gdy idzie ulicą

yrocesja, to oni napewno są na chodniku.

Gdy -- o zgrozo — idzie pochóć polityczny

skiej „Vóssische Zeitung“

mi projektami konstytucyjnymi, z
któsych ostatni honorowany był na-

wet iluminacja i demonstracjami,

i wseszcie ucieczka od iego wszyst-
kiego — wyglądałoby to na coś tak
druzgocąco kompromitującego, że

da się wytłomaczyć jedynie niesly-
caarym chaosem w tonie BB. i bez-

nadziejną impotencją  ideowo-pro-

$ramową. Czyż może być bardziej
wymowny argument za niezdolno-

ścią obozu sanacyjnego du kierowa-

nią sterem państwa, gdy się ma w

dodatku dużą wiekszość w Sejmie i

przeszło dwie trzecie większości w

Sen.cie.
Ale, pomimo to, stan rzeczy, któ-

ry powstał w łonie BB, krzątanina
okoio zdobycia cparcia w. masach
lud*wych i robotniczych i wszyst-

kie inne wyżej przytoczone zabiegi
i objawy mogą spowodować, że

obecny parlament już się nawet nie
zbierze, albo zbierze się na krótko,

Dlatego wszelkie głosy, nawolu-

jące społeczeństwo do przygotowy-
wan'a się do rychłych wyborów i do
czujności w tym względzie uważamy

   

` йе kresu „nieprawościom” a

także potrzebą gr""iownej * przebu*| za sivszne. Przy sposobności powtó-

dowy ustroju państwz, traci jeden| rzyriy to, cošmy już parokrotnie

po drugim z tych argumentów, Do-

kon, wana „czystka”, chociażby po
wierzchowna, ujawnia własnie wiele

„nieprawości już pomajowych. Cor

hajrariej pięciole:nie harce z różny:

|dawriej tarzuca!:: obecny Sejm i

|Seaat już dawn powiuny były być
rozwiąż.ne, gdyż nie reprezentują

w mierze właściwej poglądów i dą-

żeń cpałeczeństwa. ‚
 

' stna lawina. Z najmroczniejszych zakamar-' natomiast walka inna, zdawna zapowiada-

| kówżycia polskiego powypełzały na światło na — walka z pzwną psychologją, którą

dzienne takie roj? zbrodniczych i występ-| nazwaćby trzeba ; sychologją żerowania.

Przed obozem sprawującym rządy jako

sprawiedliwości nie| całością, podobnie jak przed każdemugru- '

powaniem wchodzącem w skład Bloku.

Wspolyracy z Rządem stanęło to samo za-

danie, ikie stoi, co czas pewien przed każ-

iworzy — całego sziamu, błota i iłu — co

na nich osiadł. Jest to zadanie takzwykłe |

tak odszlamowanie stawów, jak czyszczenie;

dna statku porastającego  pasożytniczemi;

roślinami, jak nieuriknione zeskrobywanie

rdzy ze stalowych i.awet wiązań, Nie jest

to praca „polityczna . Nie. Jest to zwykła,

acz przykra prac% poprostu ludzka. Jeśli

fmożna nazwać to walką — 10 trzebaby|

nazwać walką poprostu ze świństwem, lecz!

"ani trochę nie z jakimkolwiek poglądem

politycznym.

Otwarte p.zyznanie „Gazety Pol-

skiej, że belkowanie BBWR osiadio

„szlamem błotem i item“ zasługuje

na podkreślenie. Nasuwa się jednak
pytanie, dlacześo dotąd iego „bio-

ta“ nie zauważono. A 'už twierdze-
ie, że to samo zadanie staje co pe”
wien czas przed każdym zespołem
politycznym — jest conajmniej dv,

wolne, 
RKES SO E T ET AK ASS TO SVO Z

„Wielki kraj żydowski."
Georg Bernhard, b. red. berliń- znaczenie trakta'u o mniejszościach

na ła- dla żydostwa. |

mach „Hajnt'a (nr, 203) wyjaśnia, Żydzi jeszcze przed wojną świa”
tową uznali za niebezpieczną sytu-
zcję żydów w krajach, gdzie stano-,
wią znaczny odsetek ludności:

wTo położenie stało się bardziej nie-

bezpieczne od tej chwili, gdy prawa mniej-

szośc” po wojnie w państwach nowoutwo-

rzonych znalaziy się pod międzynarodową

ochroną. Podstawą tych praw mnicjszościo-

wyca jest uznanie żydów za naród”.

Żydzi na zachodzie Europy nie
chcą stanąć ma stanowisku žydo-
gtwa, jalko marodu, obawiając się Uu“

raty dotychczasowych przywilejów.

Jest to błąd. Popiawa sytuacji ży”
dów w krajach masowego zaludnie-,

ada przy pomocy kiauzuli mniejszo”|

ściowej leży w inieresie żydów na
zachodzie. Żydzi zachodni.

„nie mogą stać zdala od tej akcji, śdyż

w przeciwnym razie wywołają oni nowy

najazd żydowskich mas ze wschodu (na

kraje Europy zachodniej)”.

Przyszłość żydostwa zależy od
możiiwości dalszej eksploatacji lud:
ności rdzennej przez żywioł żydow-
ski w krajach masowego zaludnienia
żydowskiego:

wTylko ochrona i podniesienie mas ży-

dowskich w wielkich krajach żydowskich

Imgrojse iden lender“) będą miały trwałe
znaczenie również dia Zachodu. Dia umoc-

nienia i trwałości żydostwa nie jest pe-
rzebny park luksusowy, gdzieby mogły bły-
szczeć kosztowne rośliny różnotarwne (mo-

wa o żydach boś tych w zachodniej Euro-

pie, przyp.), lecz ogród warzywny, skąd
żyd mógłby ciągnąć swoje pożywienie”.

Polska jest jednyra z tych „ogro-
dów warzywnychi skąd żyd może ciągnąć swe pożywienie”. Jest ona
'ednocześnie jednym z „wielkich  
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'Rząd amerykański interwenjuje
; na rzecz dolara,

W. historji polilyki pienięžnej A- czych i polityczrych, jakie przežy-

meryki wydarzyło się wprost nie- wa Ameryka, znacznie ucierpiał,

Kursy pożyczek państwowych na
śieidzie nowojorswiej obniżyły się

znacznie i rząd musiał na giełdzie

nowojorskiej rozwinąć akcję inter-

wency;ną, lymczasem na 15 wrześ-

nia wyznaczony został pierwszy ter-

min emisji nowych pożyczek pań-

Jak donusi „ł'rankiurter Zeitung”,|

dniach nietylko w Nowym Jorku,
lecz również w ośroakacii europej-

skich, a gtównie w Faryżu. Inierwen
cja na rynku paryskim odbywała się
za pośrednictwen. oddziaiu wielkie-
go banku amerykańskiego,  Frasa

paryska potwierdza tę wiadomość,
przyczem dodaie, że dla podtrzyma-
nia kursu dolara amerykański tun-

stwowych. Aby pożyczka miała po-
wodzenie, mniesbędae jest stworze-

nie przychylnej atmostery psycholo-
gicznej dia lokaty nowych pożyczek,
1emibardziej nastroj tem jest potrze”
bny obecnie, gdy wiadomem jest, że
dwadusz walutowy sprzedaje iranki iran pierwsze uuiesiące bieżącego

cuskie. Operac,a ta, jak zaznaczają| roku budżetowego Ameryki dały de-

pisma irancusikie, związana jest z | ficyt wynoszący 545 milj. dolarów.
wi lkiemi trudnościami Kzad musi gwaiiownie poszukiwać

Amerykański iundusz walutowy na rynku prywatrym žrodel pokry-
nie rozporządza większą ilością tran- cia tego delicyiu,

ków i dlatego ala nabycia iranka A-| Tymczasem rośnie dług państwo-
meryka zmuszona jes. sprzedawać wy. 4 końcem sierpnia r.b. diug ten

złoto. Wprawuzie Ameryka rozpo” | osiągnął rekordową cylrę 27,30 mil

  
rządzą wielkiemi zapasami i złota i jardów dolarów wobec 23 miljardów
z łatwością mośieby opanować spe- dolarów w roku ubiegiym. Rzecz

kulacje na kuisie dolara, ale wysia-, zrozumiała, że amerykańskie insty-
nie złoia z Ameryki do Europy wy, tucje kredytowe starają się zapobiec
maga pewnego czasu. [Tymczasem niepożądanym z;awiskom na rynku

tundusz walutowy musi szysko re-| walutowym, temoardziej, że w ostat
agować na wszelkic wystąpienia ze nich czasach, jak donosi „Frank-
strony spekulantów. Wobec tego A-; iuster Zeitung“ caje się zauważyć
meryka uciekła się do rzadko spoty”, zwiększony odpływ kapitałów, z A-
kanej formy oddziaływania na spe-, meryki, Ostatnie zjawisko da się wy

kulację.
Amerykański fundusz -walutowy

uzyskał krótkoterminowy kredyt zło
ta w Baaku Frzncuskim. Ameryka
zawiera obecnie terminowe tranzak-
cje w Paryżu. Jal: widać z powyższe
go, rząd amerysanski za wszelką ce-
nę chce w chwili obecnej podtrzy-

| jašniė nietylko obawą daiszego po
'gorszenia konjunktury gospodarczej
w Ameryce, ale również nowym pro-
jektem rządu amerykańskiego opo-
datkowania poda:kiem dochodowym
cudzoziemców, zamieszkałych zagra
nicą z zysków giełdowych amerykań
skich osiągniętyct" w czasie od 1929

Jak donosi prasamać kurs dolara. Dzieje się to z przy roku do 1933 r.
czyn następującyh: 1) Rząd amery*| amerykańska, nowojorskie firmy gieł
kański chce wzmocnić kredy: pań-

k „stwowy Ameryki, 2) Ameryka znaj-
dym zespoiem politycznym — zadanie wy-|duje się przeć realizacją nowych po-| 1U ciu do 25 proc. ogólnej sumy 0-
„ugowaniaz pośród belkowań, jakie ówblok: życzęk państwowych i 3) Banki ame| broiu giełdowesśa w Nowym Jorku.

rykańskie chcą zapobiec odpływowi
kapitałow zagranicę.

Należy zazna:zyć, że kredyt A-
meryki wsi „sk irudności gospodar”

 

|dowė mają zagranicą 75 tysięcy kli-,
|jentów, których obroty wynoszą od

; Wszystko to -azem wzięle“ skla-
mia rząd amerykański do prowadze-
mia ostrożnej polityki walutowej.

1

będzie trwał długo.
WASZYNGTON. (Pat). Komisja

rządowa, która usiłowała doprowa-
dzić do porozumienia pomiędzy
właścicielami zakładów tkackich <
st ajkującymi robotnikami, zrezy-
śnowała z dalszych wysiłków wobec
niepizyjaznego stanowiska fabry”
kantów niezgadzijących się na żad-
ne proponowane im porozumienie,

Sprawozdanie opracowane przez
komisję stwierdza niepowodzenie jej
wysilkėw, dając jednocześnie do
ziozumienia iż w razie zastosowania
innych metod mceżnaby wkrótce do-
prowadzić do sprawiedliwego i sku-
tecznego załatwienia zatargu.

Narazie obydwie strony przygo”
towują się do dalszej długotrwałej
waiki.

Przewodniczący amerykańskiej
federacji pracy oznajmił, że zwróci
się to Prezydenta Roosevelta, by
przedstawić mu sytuację, jaka obec-
nie wytworzyła się w przemyśle
włókienniczym w Stanach  Zjedno-

, czonych.

WASZYNG (ON. (Pat). Widoki
uregulowania konfliktu w przemy”
śle włókienniczym są obecnie bar-
dziej odległe, niż kiedykolwiek, Ko-
misja pośrednicząca _ poszukuje
wprawdzie nadal podstaw do zlikwi-
dowania  sirajku, jednak to bez
przedstawicieii robotników jest bar-'
dzo utrudnione. :

WASZYNGTON, (Pat). Jedna z
przędzalni w stanie Massa.hussets
zawarła układ z syndykatem robotni-
czym, uwzględniając wszystkie žą-
dania robotników, to jest 5-dnicwy
20 godzinny tydzień pracy oraz pod-
wyzszenie zarobków. Prezes komi-
tetu strajkowego Gorman ošwiad
czył, że strajk trwałby i całe mie-
siące, gdyby to b,ło niezbędne do
odniesienia zw 'ęstwa,

NOWY JORK. (Pat). W: miejsco-

ee8053060889808

(rajów żydowskich” w rozumieniu
autora i tu a nie gdzieindziej decy-
dować się będzie los żydostwa świa-
iowego, bo stąd ciągnie żydostwo
najwięcej swych soków żywotnych.
Tu też prawa o mniejszości mają z --
bezpieczyć żydem 'możność dalszego
życia kosztem
„kiego...

społeczeństwa  pol-i

wości Woonsocket doszło do ostre”|
go starcia pomiędzy strajkującym:|
.obotnikami zakładów tkackich a
milicją tak, że milicja zmuszona by

4а do użycia bzori palnej.
Powodem starcia było  usiłowa-,

nie 5 tys. robotników przedostania
„sę na teren fabryki, gdzie pracuje
| 300 robotników pod ochroną straży
iabrycznej, W) starciu 2 policjantów
i 2 milicjantów zcstało rannych ka-
mieniami, które "Jum rzucał na po-
iicjantów. | PA: in

NOWY JORK. (Pat). W miejsco-
vošci Woonsoket na Rhoad Island
niędzy policją a 10-tysięcznym tłu-
mem strajkujących rebotaików, któ-
tzy usiłowali grabić sklepy, doszło
jo krwawego starcia. Poiicja zmu-

jszona była do użycia broni palnej,
+skutek czego jeden ze strajkują-
sych został zabity a 5<ciu ciężko
tennych, Mimo to postawa tłumu
„tawała się corzz groźniejsze i miej-
scowe siły policyjae siały się nie-
wystarczające do opanowania sy-
tuacji, wobec czego zawezwano po-
siłki, dzięki czemu zajście zostało
zlikwidowane.

HYDEPARK. (Pat). Wobac zao-
strzenia się sytuacji w przemyśle
włókienniczym prezydent Roosevelt
przesłał do Waszyngtonu polecenie,
aby wojsko było w pogotowiu i na
łącanie gubernatora Ruode Island
zostało tam wysłane.

Zbiiżenie Włoch
z Niemcami.

PARYŻ Pat. „Journal des De-
buts” zamieszcza prgłoskę kursują
cą w kolach dys smatycznych o
bliskim przyjeźczie 10 Berlina wło-
skiego podsekre.arz. stanu w mi
nisterstwie spraw zagranicznych Su-
vicha. Wizyta ta odbyłaby się z
końcem bieżącego miesiąca i mia-
Isby na cslu omówienie z niemiec-
kim ministrem spraw zagranicznych,
różnych spraw interesujących oba
państwa.
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Morrocastle
pali. się

NOWIY JORK (Pat). Funkojo-

narjusze departamentu sprawiedli-
wości czynili na okręcie Morro
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Dokoła sprawy
Zyrardowskiej,
Wladze sądowo-šledcze prowa-

dzące dochodzenie w sprawie dyiek-

'orów irancuskich w Łakiadachi Zy-

sardowskich przystąpiły do prze-
słuchania personelu Zakiadau. Sę-
azia śledczy dla spraw szczególnzgo
znaczenia przy Sądzie Apeiacyjnym,
Jan Demani, podaał kiikogoazinne-
mu przesiuchaniu kierownika — Коп-
«roli buchaiterji w Zakiadach Žyrar-
4owskich, (Gronczewskiego, kióre-

iau podiegają sprawy projekiowania
budżetów.

Sekwestratorzy sądowi w Zakła-

dach Żyraraowsk.ch przekazali sę-
dziemu śledczemu Demaniowi, — @0-
kumenty związane z asekuracjami
Żakiadów. Żyrardowskich.

  

We wzmiance pt „Pod ostrym
«ątem' ABC pisze:

Henryk Potocki, skompromitowa-
ny w aterze Żyrardowa, jest zietyi-
ko wybitnym zuawcą przemysłu
włókienniczego ale także znanym
ubezpieczeniowcem (prezes iowa-
rzystwa „Patrja , należącego do
«oncernu Ananiasza Emchorna) i
dziaiaczem _ spoiecznym (prezes

Czerwonego Krzyzaj.
Źwiązek między temi instytucja”

iui nie jest czysto personauiy, Mają
опе r inne stosunki. Oto Czerwony

Ahrzyż ubezpiecza samochody w

„Patrji, widocznie kierując się w

wyborze zakładu ubezpieczoniowe-

go jej patrjotyczną nazwą i rdzennie

polskiem,. imieniem  (Mieczysławj
jej dyrektora Lilienthala. Bo kapitał
iam nie jest taki czysto polski.

Dalsza „czysika”
w sanacji.

11 b. m. odbyło się posiedzenie
prezydjum Klubu BB., na  którem
płk. Sławek odczytał tresc orzecze-
nia sądu klubowego w sprawie po*
sła Edwarda Idzikowskiego. Sąd, w
składzie senatora Everta, jako prze-
wodniczącego, orez posłów Jana Rur

| diowskiego i Jana Stępowskiego, ja-

Strajk Ołókienniczyo Ameryce
ko członków, po rałatwieniu sprawy,
przesłanej przy liście prezesa BB. 5
lipca r. b., orzeki jednomyślnie:

„Poseł Edwaru ldzikowski uchy-
bił zasadom etyki i godności posła
ra Sejm. Na podsiawie tego orzecze-
nia prezydjum postanowiło wyklu-
czyć ldzikowskiego z Klubu i skreś-
diś z listy członkew BBWR".

Idzikowski był zasłużonym dzia-
łaczem sanacyjnym ma terenie ce-
chów cukierników i piekarzy, które
„usanował'. Pozatem wsławił się on
swojemi akcjami bojowemi na tere-
nie sali sejmowej, przyczem opero-
wał pałką gumową. Podobno przy”
czyną wykluczenia posła Idzikow-
skiego były jakieś sprawy pieniężne.

W. niedalekiej przysztości można
oczekiwać znowu sensacji politycz”
nej, gdyż prezes klubu BB., płk. Sła-
wek, zdecydował nadać bieg sprawie
prezydenta Starzyńskiego przeciwko
senatorawi adw. Wyrostkowi.  Je-
szcze w bieżącym tygodniu wyzna-
«zony zostanie komplet sądzący, któ

Ły zajmie się rozpatrzeniem zarzu-
tów, stawianych senatorowi Micha-
iowi Wyrostkowi

Aresztowanie dr Junga
Z polecenią prokuratora został

aresztowany w Warszawie dr. Jung,
kierownik sekc'i nadzoru nad ce-
chami w komisasjacie rządu. Na
stanowisko to został delegowany dr.
Jung z min. przemysłu i handlu.

Powód areszt.wania: pobieranie
łapówek.

Tartia w 2w. Legjazistów.
Były dyrektor biura sejmowego i

obecny wojewoda kielecki dr. Wła-
dysław Dziadosz nadesłał na ręce
+-ezesa związku legjonistów pul-
Ikownika Sławka list o zrzeczeniu
się wiceprezesviy związku i god-
„ości członka zarządu. Pułkownik
Sławek przyjął rezygnację z wice-
p ezesury,  natemiast _ odmownie
p-zyjął rezygnacię dr. Dziadosza z
piastowanego stanowiska członka
zarządu, Wystąp.enie p. dr. Dziado-
cza przypisują dcbrze poinformowa”
ni niesnaskom, jekie wynikły ostat”
udo 'w związku legjonistów pomiędzy
1iawem i lewem skrzydłem tej or”
ganizacji.

Castle, który jeszcze się pali, poszu*
kiwań zwłok kapitana Wilmotta,
Onegdaj wieczorem dopiero udało
się odnaleźć śmiertelne szczątki ka”
pitana,
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KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Mocą 1 rankiem miejsc mi mgli-|

sto, w ciągu dnia w dalszym ciągu|
pogoda słoneczna i ciepła przy sła-

bych wiatrach miejscowyci:

Wileńskieipółnocna część Po-

lesia: Meżliwy w ciągu dnia jutrzej-

szego przejściowy wzrost zachmu-;

rzenia ze skionnością do busz ij

przelotnych deszczów przy dość sil-

nych wiatrach północnych.
UYŻURY EK: }

 

Dezis w uccz dqyauują sasiępująca

apteki: |

Sukc. Augustowskieyo — ul. Kijowska

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

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

go — ul. Katwaryjska Nr. 31, Wysovk

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

kie na „rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

Z MIASTA.'

— Zmiany w komunikacji auto";

busowej. Z dniem 16 bm. komuni-j

kacja na linji autobusowej Nr. 4 ule-|

śnie zmianie następującej: \

W. dnie świąteczne: odjazdy z PL. |

Orzeszkowej o godz.: 8, 9, 13, 11. |

18, 19 120; odjazdy z Jerczolimki|

o godz. 8.30, 9.30 10.30, 11.50, 17.30,|

18.30, 19.30 i. 20.50.
Od dn. 17 bm, w dnie powsze:

dnie: odjazdy z PL Orzeszkowej O

godz. 1.45, 9.30, 14, 16, 18 i 21; od-
azdy z Jerozolimiki o godz.: 8.15,

10, 14.30, 16.30, 18.30 i 21,30.

Jednocześnie przypomina się, że

z dniem 17 bm zostaje pizerwana

sxomunikacja do Fośpieszki — wozy

jinji Nr. 3 będą dochodziły. do ul.

Tramwajowej.
— Wstęp do ogrodu Bernardyń-

skiego wolny. W związku z zakoń-

czeniem Targów Futrzarskich i znie-

sieniem niektórych kiosków i pawi-

'onów, z dniem wczorajszym ogród

Bernardyński oddany zosiał do cał-

nowitego użytkowania pubuczności.

SPRAWY WOJSKOWE.

— Powrót z ćwiczeź letnich.

Dziś wracają do Wilna z ćwiczeń

letnich wszystkie oddziały pierwszej

dywizji piechoty legjonowej. Powrót

nastąpi w godzinach przedpołudnio=|

wych. ' Cała dywizja przejdzie ks]

mi miasta Wilne od strony ui, Ostro-

Lramskiej, poczem przy ul. A. Mic-

kiewicza, na pl. Orzeszkawej, odbę-

dzie się defilada, którą odbierze

płk, dypl. Przyiatkowski. 3

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—- Herbatka w Związku Litera-

'ów. Z okazji pobytu w Wilnie wy-

bitnych publicystów francuskich i

orzyjac'ół Polski, państwa Annie i

Hen: de Montfort, wileński Związek

Literatów urządził w dniu wczoraj:

szym w swym lokalu herbatkę to-

warzyską, na bk:orą przybyli liczni

poście z wileńskiej elity naukowej i

artystycznej.
rzybyłych gości powiiai prezes

Witold Hulewicz poczem p. Henrij

de Monfort w dłuższem przemówie-

niu francuskiem opowiedział o swych

wrażeniach z podróży po „Estonii,

łotwie i Litwie. Następnie pani de

Montfort, gorąco oklaskiwana przez

zebranych, przemawiała po polsku o

swem zbliżeniu 7 kuiturą i językiem

polskim. Pani do Montfort, opano

wawszy język polski, zaczęła proc

wać nad przesładami z literatury

polskiej, wśród których na specjalną

uwagę zasługuje przekład „Odprawy

Posłów Greckich” Jana Kochanow-
skiego.

Na zakończer'e wieczo:u zabrał

głos prezes honorowy Związku Lite-

ratów, prof. Masjan Zdziechowski,

'nówiąc o swej pizyjaźni z wybitnym

pisarzem  francrskim, Sarrazin, i

dziękując w imieniu Związku go”

ściom francuskin: zą miływieczór.

Towarzyska pogawędką przecią

gnęła się do późnego wieczora.

 

  

Popierajcie Polską Macie:z
„Szkalną. |

Wolność myśli I

 

  

 

SPRAWY AKADEMICKIE.
—Politechuika Gdańska — wa-

cunki przyjęcia i studjów. Bratnia

Pomoc Zrzeszenie Studentów Pola-

ków Politechniki Gdańskiej przypo”

mina, że zapisy na wszystkich wy”

dziaiach Politeclniki Gdańskiej na

semestr zimowy 1934/35 trwają do“

dnia 31 października br., na semestr

letni 1935, do 30 kwietnia 1935 r.

Politechnika Gdańska obejmuje
następujące łakultety:

i Ogólny z wydziałami: a) ogól-
nym — skrót uniwersytetu z przed:

miotami z dziedziny prawa, ekono-

mji, historji, języków, i psychologii,

o) matematyczno - fizycznym i c)

chemicznym.
II Budowlany z wydziałami; a)

architektury, b) inżynierji lądowej i

wodnej.
IiL Budowy maszyn, elektrotechni

uiki i okrętowo lotniczy z wydziała-

mi: a) budowy roaszyn, b) elektro-

iechnicznym, cj okrętowo - lotni-

czym z następującemi kierunkami

specjalizacji: 1) budowy kadłubów o-

xrętowych, 2) budowy maszyn okrę-

towych, 3) lotni. ym,
Językiem wykładowym jest ję-

zyk niemiecki.
Politechnika przyjmuje maturzy-;

stów szkół wszelkich typów bez
egzaminu wstępnego. Przy zgłasza-
miu się na Politechnikę należy prze-

dłożyć następujące papiery: 1) poda-

nie do rektora, 2) oryginał świade”|

« twa dojrzałości, 3) życiorys, 4) świa

dectwo moralności ze starostwa lub

| policji za okres od chwili otrzymania

"natury, o ile okres ten był dłuższy

siż pół roku, 5) świadectwo z odby-
'ej praktyki (tylko dla wstępują”

„ych na jeden z wydziałów fakulte-

tów Ill-go obowa:;zuje praktyka pół-

roczna — bez przerwy w większym:

wa:sztacie), 6j swiadectwo zamoż-

ności rodziców iub opiekunów.

Opłaty semestralne wynoszą oko

ło 350 guld. gd. — 520 zł. Suma ta

płatna jest w dwóch lub trzech ra-

fach miesięcznych. Utrzymanie ko-

sztuje miesięcznie około 100 guld. gd.

—172 zł.

Wszelkie formalności wpisowe

załatwia Bratnia Pomoc Zrzeszenia

Studentów Polaków  Foliiechniki
Gdańskiej, Gdańsk - Wrzeszcz, Hee-
resanger 11. Broszurkę z dokładne-
mi informacjami oraz program Poli-
techniki pizesyła Bratnia Pomoc po
nadesłaniu 4 zł., w znaczkach pocz-

towych.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Waine zebranie rzezników i

wędliniarzy. W lokalu Centrali

Chrześcijańskich Związków 4awodo-

wych przy ul. Metropolitalnej 1 od-

było się walne zebranie członków

Uhrześcijańskiego Związku rzeźni

sów i wędliniarzy. Obradom prze”

wodniczył p. Władysław Giedrys.
Na wstępie zabrał głos p. Włady-

sław Ostrowski i poinformował ze-
oranych, że znowelizowana ustawa

przemysłowa wymaga od każdego

rzemieślnika posiadania kasty rze-
mieślniczej. _ Właściciele warszta-

tów nieposiadajacy tych kart będą

karani przez własciwe władze, jako

prowadzący nielegalnie rzemiosło.
Dotychczas zarząd związku, wo”

bec upływu kadencji, ustąpił, przed
kładając zebraniu sprawozdania: z

dziaialności i kasowe,
Jak wynika z tych sprawozdań,

iziałalność ustępującego zarządu
była nadzwyczaj ruchliwa. Świadczą

o tem liczne zebrania, zwołane dla
+ozważenią wiel» ważnych kwestyj.

Zarząd ułatwił €6 członkom otrzy”

manie kart rzemieślniczych, napi-

sał bezpłatnie 47 podań i 62 odwo-

łania oraz przeprowadził 4 sprawy

sądowe całkiem bezpłatnie,
Po zatwierdzeniu sprawozdania

kasowego, wybrzno nowy zarząd w

wolnomyślciele
(Korespondencja K, A. P-owej.)

Pod tyt pow. ukazał się w „Kur”,

jerze Warszawskim“ (z dn. 9bm.)

artykuł znakomitej publicystki p. Izy!

Moszczeńskiej, -Zarówno głębokie,

jak i trafne wwagi na temat akcji t.

zw. wolnomyślicieli w naszem spo”

łeczeństwie, jas i sam fakt, że arty"

kuł powyższy wyszedł z pod pióra

wybitnej przedstewicielki obozu po”

stępowego i pionierki prawdziwej

wolnej myśli, zasiugują ną zapozna-

nie się z artykułem p. Moszczeūskiej.

Autorka na wstępie wspomina

lata swej młodości, kiedy hasło „wie

dza to potęga” i potężny ruch w kie-

runku badań naukowych pchały mło

de pokolenie do poznania prawdy.

Zahamowanie tego ruchu groziłoby

ludzkości zepchrnięciem w przepaść

ciemności i zdziczenia.

„Ta wiara — pisze p. Moszczeń-
ska — nie zachwiała się we mnie ani

na chwilę w ciągu długich lat życia,

pelnego zresztą wielu ciężkich do”

świadczeń i rozczarowań, W tem

łam dotąd gorącą zwolenniczką wol-

ności myśli. Jest ona jednoznaczna z

wólnem poszukiwaniem najprawdzi-

wsżzej prawdy, najdoskonalszego do-

bra, z wewnętrznym nakazem dąże-

nia do doskonałeści.

Nigdy mioże ten nakaz wewnę-

trzny nie wydał mi się tak naglący,

gak w obecnej powojennej epoce,

£dy jakiś bezmyślny szał ogarnął

część ludzkości i przenosząc się jak

grožna zaraza Zz kraju do kraju usi-

łuje obrócić w niwecz najcenniejsze

zdobycze duchowego rozwoju ludz-

kości, zdeptać wszystkie prawa, za”

głuszyć wszystkie zbawczeprawdy,

zgasić wszystkie światła przewod-

gie, wiodące dotąd ludzkość przez

wzburzone fale rozpętanych dzikich

instynktów. „Ogień i miecz” usiłuje

zahamować wolny bieg myśli ludz-

kiej, wytępić, tych co nie zastrasze-

ni wrzaskiem tłumów, niezmordowa-

nie poszukują dróg, wiodących na

wyżyny dobra, prawdy, piękna.

Myśleć już nie wolno. Nie wolno znaczeniu byłam zawsze i pozosta” zbrodni nazywać zbrodnią, ohydy o-

DZIENNIK MWILENSKI

Izba Prze 'mysłowo-Handlowa w obron'e

Studjum Rolniczego U. S. B.

W związku z licznemi protesta-

zai w sprawie likwidacji studjum rol-

niczego na U,S.B dowiadujemy się,

iż ostatnio protest złożyła również

lzba Przemysłowo-Handlowa w Wil-

wie, wychodząc z założenia, iż zacho

wanie wyższej uczelni rolniczej w

Wilnie jako głównem mieście dziel-

ricy północno - wschodniej, gdzie rol

"nictwo stanowi podstawową gałąź

| miejscowej gospcdarki jest koniecz-
nem i nieodzownem.

EROWID STSS WCTODT AOITOORAREESERESC RDEOZZAOCZDOEZYTO

składzie następuiącym: Józef Kieli-

szek (poprzedni prezes), Aleksander

Wasiljew, Pietrusewicz, Juljan No-

wik, Ignacy Siemaszko Żukowski,

| Władysław Gieurys, Suchocki i

Michałowska.

| Do komisji rewizyjnej wybrano:

| Bronisława Tomaszewskiego, Micha”

la Irynkiewicza i Aleksandra Susa”

| nina.

i

SPRAWY LITEWSKIE.

— Sprawy sądowe Litwinów.

;, ,ViL Ryt.* donosi: Ostatnio na wo”

,kandę sądową wypłynęły trzy nowe

|sprawy Litwinów Pierwsza sprawa

| dotyczy kierownika czytelni Łunac-|

| kasa, który oskarzony został o niele-

| galne nauczanie dzieci. Druga spra”

wa dotyczy również kierownikaczy”;

telni Eidukonisa, oskarżonego o to

samo. Wreszcie trzecia sprawa doty”

czy studenta Krasauskasa również,

oskarżonego o nielegalne nauczanie,!

Wszystkie trzy sprawy rozpatrywa”,

|nie. Sąd wszystkich trzech Litwie|

aów uniewinnił. |

 

Rozwiązanie B. B.
w Wilnie?

W. prasie mówi się teraz wiele o|

reorganizacji Bloku Bezpartyjnego.

współpracy z rządem w tym kierun|

Ku, aby zamiast niego stworzyć

Partję Pracy. (W, związku z tem
ABC notuje taka pogłoskę: i

W ub. niedzielę, dnia 9 bm, wWilnie |

na zebraniu Bezpartyjnego Bioku Wspói-|

pracy z Rządem postanowiono podobno

rozwiązać miejscow: organizację Bloku, a

-ednocześnie stwcrzyć organizację p. D.

„Partja Pracy”, Co ć „.cruakū dziaialuošci
tej parlji i jej prog.aniu oczywiście obecnie|
nic pewnego powiedzieć jeszcze nie moż-

na. Prawdopodobnie będzie jednak ona 0-;

pierała się na tych zaiożeniach programo-
wych, na jakich oparta byla dawna Partja
Pracy, kierowaca przez p. Kosciaikowskie-
go i Bartla. 6

Według naszych informacyj, rozwiąza-

kraju. Mie Blokn j -
pod a Dae, ONZ

Nie wiemy, ile jest prawdy w in-;
iormacji ABC co do Wilna. Sądzimy
raczej iż jest conajmniej przed-
wczesna. Na tle ogólnej w całym
raju tendencji mogła była toczyć
się w tej materii w Wilnie dyskusja,
ale o jakiemś postanowieniu delini-
ywnem nic nie sżyszeliśmy.

Wyjaśnienia.
Na życzenie lzby Przemysiowo-Han-

dlowej w Wilnie wyjaśniam co następujes

1-o Nic mi nie jest wiadomem, aby w

ciągu ostatnich paru miesięcy była oma-

wiana na zebraniach Izby Przem.-Handlowej

w Wilnie sprawa dot. obroiu siemieniem

Inianem z tegorocznej produkcji.

2-0 W artykule umieszczonym dnia 10

bm. na lamach „Dzieanika Wileńskiego” pt.

„W sprawie polityki rolnej — wałka na od-

cinku tłuszczów roślirnych* wyrażałem wy-

łącznie osobisty pogląd i krytykę  stosun-

ków lamže wyiuszczonych — w dużej

zresztą mierze pokrywający się ze stano-

wiskiem rolniczych organizacji handłowych.

3-0 Do poruszania tego rodzaju spraw u-

ne były przez Sąd Okręgowy w Wil-|.

mie organizacji Bloku ma nastąpić w całym |

| do 2-ej popoł., — dle instytucji państwo-

 ważam się za uprawnionego z tej racji, że

na terenie Izby Przemysłowo-iiandlowej

jMandi. przewidzianym reprezentantem pol-|

skiej spółdzielczości wszechstanowej, w
skład której wchodzą również handlowe
przedsiębiorstwa rolnicze.

WŁ. L. MAZURKIEWICZ,
Radca izby Przem.-Handlowej

w Wilnie.

hydą, głupstwa słupstwem, krzywdy
krzywdą. Nie wolno dochodzić pra*
wa. Kto ma siłę, kto rozporządza

środkami przemocy, ten ma zawsze
słuszność i o tem nikomu powątpie-
wać nie wolno. Gdy zabija, gnębi,
dręczy, gdy absurdy własnego po-
mysłu narzuca innym, i podaje do
wierzenia jako onowo odxryte praw-
dy — choć im przeczy codzienna
oczywistość — $dy taka przemoc
uzbrojona pod grozą ciężkich kar
"akazuje wyznawać i głosić błędy
od wieków już odkryte i potępione
przez rozum ludzki i opłacone cięż-

ikiemi klęskami. na które one ludz-
Ikosė narazity — co czynią dzisiejsi
bojownicy wolnei myśli?

Czy upominają się o pogwałconą
swobodę poszukiwania i wyświetla-

mia prawdy, prostowania mylnych

dróg, rozniecania świateł, wskazu-
jących zbawczą przystań dia zbłąka-

nych na burzliwych toniach? — Nie

podobnego.
Tak zwani „wolnomyśliciele”* roz

wyłają ankiety, zmierzające do zso-
bdaryzowania całej

z duchowieństwem katoli-wiąc
ckiem., 

j wtorek nad:
iestem jedynym w statucie Izby AC ZR

inteligencji na;

«roncie walki z religią a ściślej mó-; i (W jakimże wieku, w jakim świe-

lzba Przemysłowo - Handlowa

wysiała przytem obszerne umoty”

wowanie do minittarstwa W.R. i O.

P., w którem wskazuje, iż istnienie

tej uczelni może mieć znaczenie 0”

gólnopaństwowe,, gdyż może nieza”

długo stanie się cna źródłem wiedzy

solmiczej, nietylko dla naszej, ale i

dla obcej młodzieży, przybywającej

na studja do Polski z sąsiednich, wy”

witnie rolniczych państw europej"

skich.

List otwarty do p. Staszyka.
Dn. 9 bm. ukazała się w Wilnie

ulotka litewska pt. „Do Pana Kon-;

siantyna Staszysa, prezesa Tymcz. |

Kum. Lit. w Wiline“. Ulotikę podpi-

sał 1 wydał jeden z miejscowych

działaczy lit. Kazimierz Veleckas.

Ulotka nosi formę listu otwarte”

„i
d

D
K
A
AA
A)
R

—. Usitowanie przekupienia urzę”
dnika. Władze bezpieczeństwa pu”

blicznego aresztowały pewnego kup”|

a żydowskiego pod zarzuiem usilo-

wania przekupienia urzędnika, któ”

semu zamierzał wręczyć 2000 zł. ty”;

lułem iapowki. go i zawiera szereg zarzutów pod |

adresem p. Staszysa. K. Veleckas

stwierdza, iż wśród Litwinów wileń-

skich wzrasta z ania nadzień chaos,
Dalej zarzuca on K. Staszysowi na”,

głe zmiany przekonań polit. dlą wła”,

snej wygody, nieiaktowne postępo”,

wanie w zakresie reprezentacji, ob-|

skurantyzm polityczny, upośledzanie|

interesów lit. w poliklinice lžt., wy”|

tzucenie na bruk lit, rzemieslników,

'nieróbstwo i obstrukcję w zakresie

czytelnictwa lit na prowincji, skraj:

rą interesowność brutalność, chci-

wość (kolekcjonerstwo złotych mo"

net, gdy inni cieryią głódj itd, Wresz

ie Veleckas oświadcza, iż wszyscy

Litwini z utęsknieniem oczekują u-

stąpienia Staszysa z Komitetu.

 

Teatr i muzyka
Dzis, w piątek 14 bm. — ieatr nie-

czynny.
— Otwarcie nowego sezonu w Teatrze

Miejskim na Pohulaace. Jutro o godz. 8-ej

wiecz. Teatr Miejski na Pohulance otwiera

nowy sezon teatralny 1934/35 —- trzyskto-

wą komedją Marceliny Grabowskiej p. L.

, Sprawiedliwość”, Ltwór ten niegrany na

żadnej scenie wyszedł z pod pioia autorki,

Która świeżo zwrocila na siebie uwagę

krytyki i publiczności ciekawą powieścią

społeczną, „Sprawied.iwość”, w której au-|

sorka porusza żywotny problem moralno-

„połeczny, Akcja sztuki rozgrywa się w

więzieniu jednego z prowitcjonalnych

miast, W rolach głównych ujrzymy dwie no-

we siły artystyczne — p. Stacnowiczową,

utalentowaną artystkę  [eatrów Poznań-

skich 1 M. Bay-Rydzewskiego — znakomu-

'ego artystę teatrów stołecznych. Dalszą

obsadę stanowią pp.: L Jasińska-Detkow-|

ka, L. Wołłejko, M Węgrzyn i W. Neu-

belt. Reżyserja — M. Szpakiewicza. Opra-

wa sceniczna — W. Makojnika.

UWAGA! Zniżki do Teatru Miejskiego

va Pohulance! Administracja Teatru Miej-

skiego na Pohulance wydaje legitymacje

jmiżkowe na sezon 1934/35, od godz. 11-ej

wych, prywatnych 1 komunalnych, stowa-

izyszeń, organizacji 1 związkow  zawodo-

wych na listy zbiorówe z wyszczególnie-

niem nazwisk.
Zmiżki stosowane będą w skali 25 proc.

Cena legitymacji wynosi 1 zi. Legitymacje

wydaware będą na okres półroczny tj. do

końca lutego 1935 r
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś wy-

stąpi raz jeden tylku znakomila artystka

Hanka Ordonówna. W interpretacji tej,

viezrównanej pieśniarki usłyszymy 19 naj- |

ulubieńszych piosenek o różnorodnym na-

stroju 1 charakterze Piosenki te wykona-

ne będą w językach: polskim, francuskim,

niemieckim, hiszpańskim, arabskim i he-

brajskim.
— „Hr. Luxemburg“ po cenach znižo-

mych w „Lutni*, Jutro ukaże się po ce-

aach zniżonych pełna czarownych melodji

wartościowa operetka Lehara „Hr. Luxem-

burg“ z Kulczycką i Dembowskim w rolach

głównych. Zniżki ważne.
— Popołudniówka niedzielna w „Lut-

ni”, Na niedziełnem przedstawieniu popo-

judniowem po cenach propagandowych uj-

rzymy po raz 32-gi rekordową operetkę

„Ortow“ w obsadzie premjerowej. Począ-

tek o g. 4 pp. 3
— Najbliższa premjera w „Lutni“. We

odzi na repertuar

Teatru „Lutnia” słynna opereika Kalmana

„Księżniczka Cyrkówka”. Premiera tej o-

peretki zapowiada się nader interesująco,

ze względu na pierwszorzędną obsadę sce-

niczną, oryginainą inscenizację, jak rów-

nież i wielce pomysłową, bogatą wystawę.

W roli tytułowej J. Kulczycka. Opracowa-

nie reżyserskie M. Tatrzańskieg y.  
cie żyjemy? Czyż to duchowieństwo;

katolickie stworzyło czrezwyczajki

i całą tę mordownię, w której uś-

miercano wszystkich przeciwników

doktryny Marksa i rządów Lenina?

Czy ono osiedlało opornych na Soło-
wieckich wyspac', zmuszając ich do

przymusowych, ciężkich robót o gło”

dzie i wśród podbiegunowego mro”
żu? Czy to Kościół katolicki nie zaś

władcy Trzeciei Rzeszy upoważniali

sądy, by nie oglądały się na prawo

lecz wedle własnego uznania unie-

winniały mordercę, o ile okaże się,

że zamordowany niewinnie był

umiej dogodny dia państwa, niż ten,

«o go mordował? Czy duchowieńr

stwo katolickie sankcjonu,e i uspra-

wiedliwia masowy mord, dokonany

na osobistych przeciwnikach, bez

sądu, bez prawa obrony, bez wiado-

mego im aktu oskarżenia?

Czy można nazwać wolnością

myśli, wolnością sumienia burzenie
i palenie kościoław i klasztorów, jak

w Hiszpanji, zamienianie odwiecz-

mych świątyń na kina — jak w So-

wietach, narzucanie chrześcijańskim

kapłanom obowiązku wyznawania i

krzewienia bałwochwalczej wiary w

„wodza”, który wskrzesza kult po”

'rażenie Andruszkiewicza, gdy prze”

|.ecia pracy. Ja': ustaliło pierwiast-

 gańskich srogich tałwanów? _

— Fałszywi kontrolerzy elek-

irowni miejskiej Piotr Andruszkie-

wicz (Szwarcowy 1) powiadomił po-

Jicję, iż do mieszkania jego zgłosiło

się dwóch osobników, którzy, przed-

stawiwszy się za kontrolerów elek-

.rowni miejskiej, zażądali przedło”

żenia licznika ceiem skontrolowania.

W, czasie tym jecen'z osobników ba-

dał licznik, drug: zaś udał się do

pokoju, celem poczynienia. pomia-

"ów. W trakcie tym drugi osobnik

porwał szkatułke z klejnotami i wy”

biegł na ulicę. Drugi rzekomy kon-

iroler, po zbadaniu licznika, poże-

gnał się z właścicielem domu i opu-

šcit mieszkanie. Jakiež bylo prze-

konał się, iż pedł ofiarą sprytnej

xradziežy. Policeaa wdrożyła ener"

giczne dochodzen.e.

— Ujęcie handlarki żywym towa”

rem? Władze bezpieczeństwa aresz-

towały w Wilnie niejaką St. Promo"
w.czównę bez stałego miejsca za-

mieszkania, która zamieszkała w

ednym z hoteli wileńskich, gdzie

werbowała młode dziewczęia rzeko”

mo na pracę do Warszawy. Promo*

wiczówna zdołała już zwerbować

<ztery młode dziewczyny, które mia-

ly wyjechać do Warszawy celem ob- 
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Ki WYGRAM H KILAJE|!
10.000 zł. ra Nr. 156,739

padła w 3-tym dniu ciągnienia w najszczęśliwszej
koiekturze Isterji

A. woilanska
UL. WIELKA 6.

BD i šik i

Kronika policy na.
kowe dochodzenie, Promowiczówna
prawdopodobnie jest w kontakcie z
nandlarzami żywym towarem.
— Kradzież w fabryce mydła. Gold-

berg Mojżesz (Wilkcmierska 90) zameldo-
wał w policji, iż ni+znani sprawcy dostali
się do iabryki mydła przy ul. Wiłkomier-
skiej 84, skąd skradli 3 skrzynie farby,
„gólnej wartości 430 zł. Częsć skradzionej
farby odnaleziono w ukryciu przy ul. Wa-
piennej.
— Kradzież skórki wydry. Nieznani

sprawcy skradli w głównym pawilonie na
Targach Futrzarskich jedną skórkę wydry,
wartości 360 zł, na szkodę Porudomiń-
skich (Niemiecka 285.
— Kradzież marynarki z portielem,

Lebkowskiemu Ignacemu (Mostowa 5) skra-
dziono z mieszkania marynarkę, w której
kieszeni był portfel z 220 zł. w gotówce,
zegarek kieszonkowy, legitymacja urzędo-
wa i papierośnica siórzana, ogólnej war-
tości 360 zł.

WYPADKI.
— Nieszczęśliwy wypadek na ul.

Wilkomierskiej. Przy ul. Wiikomier-

skiej koło domu Nr. 142 mieszkaniec
wsi Koszołacze, Łutowicz Grzegorz,
przejeżdżając furmanką w kierunku
śródmieścia wobec spłoszenia się
nonia, wpadł ped autobus i doznał
ogólnego potłuczenia ciała i głowy.
Odwieziono go do szpitala.
— Udaremniony zamach samobójczy.

Z mostu Zwierzynieskiego z zamiarem sa-
.nobójstwa rzuciła się do rzeki Biszewska.
Widząc to, policjant pośpieszył tonącej z
pomocą i po dłuższej akcji ratunkowej
dziewczynę wydobvio. Pogotowie Ratun-
kowe przewiozło ją do szpitala św. Jakóba.

—Porzucenie dzieci w pociągu lidzkim.
W pociągu osob. Nr. 312, przybyłym z Lidy
do Wiina, kondukter tegoż pociągu Sorel

Stanisław znalazł porzuconych 2-ch chłop-
ców w wieku 3 lat ° 1 roku. Dzieci ode-
złano do Wydziału Opieki Społecznej Ma-
gistratu m. Wilna.

(LSDASSSIENOSE AAATTLASAT TIENTOSD

Niemcy poza granicami Rzeszy wymierają.
Prasa niemiecka oglasze ciekawą sta-

tystykę, z której wynika, że w szeregu kra-

|jów Europy środkowej i wschodniej żywioł

niemiecki znajduje się w stadjhm wymie-|

ania, |

Dotyczy to w  szczególaości krajów

bałtyckich; w dwóch z nich, w Estonji i na

Lotwie, liczba zgonėw wšrėd ludnošci nie- |

mieckiej jest znacznie wyższa od liczby u-|

;odzeń.

W/ Estonji liczba ogólna Niemców wy-

nosi 23.000; na 1000 mieszkanców narodo-

wości niemieckiej przypada rocznie 8.5 u-

rodzeń, a 22,7 zgopow! Na Łotwie, gdzie

Niemców jest w chwili obecnej około

70.000, deiicyt ten jest trochę mniejszy, ale

i tas bardzo piważny: na 1000 osób naro-

dowości niemieckie; mamy tam 12,5 uro-

ADDDLLI Dtda e aaGa

Polskie Radio Wilno
Piątek, dnia 14 września.

Uwaga: W godz. 12.10—12.50 i 15.45—
16.45 przewidziane uransmisje z lotnisk w

Katowicach, Lwowie, Wilnie i Warszawie.
6.45; Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien.

por. Chwilka Pań demu. 7,50: Koncert re-

klamowy. 7.55: Giełda rolnicza. 11.57: Czas.

12,03: Kom. meteor. 12.10: Koncert. 13.05:

Dzien, poł. 13.10: Koncert. 15.30: Wiad.

eksport. 15.35: Codz. ode. pow. 15,45: Re-

portaż muzyczny. 16.45: Aud. dia chorych.

1715: Recital forte» 17.50: Słuchowisko

dla dzieci. 15.15: Recital. 18.45: „100-lecie

ytadeli Warszawskiej” — pogad. 19.00:
Koncert chóru Dana. 19.25: Pogad. aktual-

na. 19,35: Recytacie 19.50: Wiad. sport.
19.56: Wil. kom. sport. 20,00: Transm. z

lotnisk w Katowicach, Lwowie, Wilnie i

Warszawie. 20.30: Korcert symfoniczny.
Dzien. wiecz. „Jai: pracujemy w Polsce?"

22.55: Wil. wiad. kolejowe. 23.05: „Zgryžli-

wość” — felj. T. Bysskiego. 23.15: Komuni-

katy. 23,25—24,00: Muzyka taneczna (płyty).

Nowe doktryny, dogmaty  naj-

świeższego wynalazku ideologje im-

prowizowane przez ludzi, niezdol-

nych ani jednego antykułu katechiz-

mu własnej roboty powiązać logicz-

nie z innemi i wysnuć z nich dla ży”

cia wskazań, mogących mieć stałe i

powszechne zastosowanie -toż to naj

cięższe kajdany narzucone umysłom

i sumieniom ludzkim! Nawet proste

; jasne przykazanie: „nie czyńcie

drugim tego, czego nie chcecie, aby

wam: czynili” — odrzucono do rupie*

siarni, Nastąpił podział ludzi na tych

którym wolno czynić wszystko, co

im, dogadza, i tych, co powinni zno-

sić wszystko, co im inni uczynią. Je-

dni upoważnieni do wszelkiego bez-

prawia—stanowią elitę, rasę upczy”

„silejowaną, drudzy pozbawieni wol-

ności upominania się o prawo, wy”

świetlania prawdy — to bierna, bez-

kształtna masa na piedestał wielkoś-

ci „elity“.
Na tem polega rzekomy nowy

porządek społeczny, przypominający

jakieś przedpoiopowe okresy życia

iudzkości.
Wolnomyślicieie dzisiejsi nie zdo-

bywają się na żaden protest, gdy о-

pancerzona pięść pcha ich w te bło-

| Niemców rozpływa się w żywiele

 iniste trzęsawiska! *

W dodatku dużo
łotew-

dzeń, a 17.1 zgonów.

skim przez małżeństwa mieszane,

Lepiej przedstawia się położenieNiem-

ców na Litwie (jest ich tam 35—40.000),

gdzie istnieje nadwyżka urodzeń nad zgo-

nami.

Fatalnie natomiast wygląda położenie

zywiołu niemieckiego na Morawach i Ślą-

sku czeskim, gdzie przyrost naturalny jest

minimalny i zmierza również ku zamianie

na delicyt. Silny — silniejszy jeszcze niż w

Rzeszy — spadek przyrostu naturalnego

wykazuje ludność niemiecka w Austrji; w

r. 1930 przyrost wynosił tam 3,3 pro mille,

w r. 1931 już tylko '9,a wr. 1922 — 1.3.

W/ Polsce niemczyzna znajduje się u

kresh swej siły rozrodczej na terenie wo-

jewództw pomorskiego i poznańskiego. w

województwach tych w r. 1952 na 1000

Niemców protestantów przypadło 17 uro-

azeń i 16,6 zgonów, przyrost naturalny wy-

nosił więc zaledwie 0.4 pro mille. Lepiej

„est wśród Niemców (zarówno  protestan-

tów, jak katolików) na polskim Górnym

sląsku, w b. Kongretówce i naWołyniu.

W świetle przytoczonych cyfr  conaj-

mniej osobliwie wyglądają wszystkie de-

klamacje hitlerowskie i niehitlerowskie o

potrzebie „Raumu” przestrzeni) dla naro-

du niemieckiego na wschodzie.

Gai bi bis

(MMA FLOTA WOJENMA
to najlepsza gwarancja

niepodiegtošci:

Ażeby byč  wolnomyslicielem,

trzeba przedewszystkiem umieć my”

śleć,
Wolność należy się myśli badaw-

szej, twórczej, myśli uczciwej, kie-

rowanej rzetelną wolą dociekania

prawdy. Taka wolna mysl sięga wy”

soko, a czasem jej wzloty ponad

światy zjawisk detykalnych, wymier

nych unoszą ją co wyżyn nadziem*

skich i tam również rzetelnie, ucz*

ciwie wyznaje swą nieświadomość.

Czasem w starych, odwiecznych

prawdach odkrvwa nowe, głębsze

źródłą mądrości zbawczej, uświęca” ©

jącej. Wolnomysliciele jej tego bro-

nią, wodzą ją tylko ciasnemi kory-

tarzykami do kruchty kościelnej i

;am każą staczać bójki z rozmodlo-

nym tłumem, by go odegnać od ołta-

rzy, by mu obrzydzić jego świętości.

„Bezbožnik“, to nie to samo, co

wolnomyśliciel.

Chrześcijańska cywilizacja za-
chodniej Europy zrodziła taki roz-

«wit nauki, jakiego nie przeczuwały

minione wieki ku'tury pogańskiej. Po
godziła się z każdem nowatorstwem,

które miało na celu dobro ludzkości.
Tego o niechrześcijańskich przesą-
dach religijnych powiedzieć nie mo*

żna, Awe ‚ 11  

+

 

A

  



Z KRAJU.
Przed otwarciem odnogi kolejowej

do Druskienik.

BZIENNII. „ZILENSKI

SPORT
JUBILEUSZ W. DROZDOWICZA.
Piłkarze Drukarza organizują p. W.

Drozdowiczowi uroczystość jubiłeuszową.
Gracz ten jest czynnym sportowcem

1 W programie konkurencja рай 1 ра-
| nów.
| Ognisko wystąpi w nieco osłabionym
, składzie, bo Szczerbicki jest już w War-

l

Kto wygrał na loterji?
| W, ósmym dniu ciągnienia czwartej kla-
sy 30-ej Polskiej państwowej loterji klaso-;
wej, główniejsze wygrane padły na numery
następujące:

Zł. 10.000 na Nr. 76265. i
ZŁ 5.000 na N-ry 61280 83142, i

152179 158236 162749.
ZŁ 1.000 na N-ry: 393 1713 2157 14342

«1296 35804 40203 43723 58350 60704 63747
64720 68691 68711 74536 80715 81810 81291
87612 88210 88479 92054 99355 113242 115030
117219 125785 130474 133860 136267 140941

k 1 koń | już 20 pełnych lat, a Powiedzieć zzenań że e w = L W. F., a Żyliński podobno Zi. 2.000 na -N-ry: 28175 31875 35477 160406 163132 164065 169834,
(W bieżącym miesiącu zakończo- niemal 5 miesięcy została wykończo* gra wciąż doskonale, będąc podporą dru-| »achorował. 60656 83441 90560 97675 109098 111297! JARSZAWA (Pat). W 9-ym dniu

ne zostaną wszystkie prace inwesty- na, W ostatnich dniach zostały prze żyny Drukarza, która zdobyła w tym roku | 30661 133319 145737 165017. ! wa ‚ А ' …[ ]‘30_ į er kiej: wicemistrzostwo Wilva. i TENISIŚCI NIE CHCĄ GRAĆ, Zi. 1000 na N-ry: 8594 9551 19243 ciągnienia 4-ej klasy ej polskiejcyjne w obrębie wileńskiej dyrekcji
kolejowej. W ciągu okresu letniego

prowadzone próby pociągów, które
dały wynik zadawalniający. W cią-

|

|
|w czasie meczu piłkarskiego Drukarz — |

Uroczystość jubileuszowa dbędzie się
| Widziałem, miałem we wiasnym ręku
| piękną ofertę tenisistów Rygi, którzy chaie-

20900 24687 29699 34752 44983 19814 55231!
66603 76793 77943 80188 82062 82559 83242

>afstwowej loterji klasowej głów-
niejsze wygrane padły na następu-: 4 -mi о kre: | ŻA OS L 4 jenaprawiono na przestrzeni przeszło gu S-miesięcznega okresu przy bu | zę ak Ši aobole © dóda 15 PISdGO Lis „prayjeśliić by sśtoReŚrAĆ.takóx 8 I TA zn 12 124660, ae namezy:

150 klm. linji kole;owych na różnych: dowie linji było is na boisku 6 p. p. leg. na Antokolu, |międzymiastowy z Wilnem, ale wiadze na- 14651) 149969 153014 153096 154021 156144) ZI. 50.000: 124.608.
szlakach, a głównie na magistral- | 45 sap. z drużyn krakowskich i z gó- |sze są tak słabe, że nie mogą zdobyć się ;s6439 169151, ZŁ 10.000: 3.404, 24,804, 40.403,
nych linjach Warszawa - Grodno - "а 700 ochotników junaków, którzy MECZ LEKKOATLETYCZNY | na zdecydowany krok.

| Zakontraktowanie meczu z Rygą uza- Ciągnienie popołudniowe: |

 

 

18.787, 89.019 97.851, 141.491,

 

+ ‚ © * |. : Ё o) е Е i Zł. 15.000 na N-ry: 31260 57442 105154.ce - 2 ° nad budową OGNISKO Žž. A. K. S. ez ! y 8
Białystok Е Ыо}р. е- Baranowicze | icho ь, ® E W niedzielę o godz. 9 na boisku Ošrod- Da ausS be ZŁ 10.000 na N-zy: 34203 47972, | 156.739, 167.985.B:ześć -Białystok. @ A я | tej ważnej linji, Linii _„|ka W. F. odbędzie się pierwszy mecz mię- Skuś w Trókach; y Zi. 5,000 na N-ry: 31849 95911 154863 ZŁ. 5.000: 14.672, 41.165, 60.337,Na terenie dyiekcji kolejowej > Koszt nowozbudowanej inji Wy“ | dzyklubowy Ognisko K.P.W. — ż. A. K, Ś. |ać wawikdea do BK Gi 164025. NORZE r at PATA
b. r. wzniesiono nowych 17 mostków; niósi zgórą 2 milj. złotych. ° 21 Ni a: Ogniska proszeni Lang Grabowieckiege nad brzegiem jezio- „620,2000, A ei Ц591 20997 162812
1 mostów, przyczem przeprowadzono Otwarcie linji nastąpi, jak już| *2 © Przybycie na stacjon, ra, a on, jak na ironję losu, przyjechal ais PARMIE GZ
przeszło 30 remontów dotychczaso=| donosiliśmy, około 25 bm. z udzia- oz: los nie po-
wych mostów i wiaduktów. Niezależ| łem ministrów Butkiewicza i Koś- GE Szukano go w. kilkło wale Grabów(ocki — 6 i si d a

nie od tego na przestrzeni 160 klm.! cialkowskiego, wojewodów: wileń- Skutki pijaństwa. po kilku godzinach odjechał do Trok, a tu „ku Piłki Na ozna oko B
skiego i białostockiego, dyrektorów Suboczowi Adamowi, mieszkań| ymczasem nadszedł czas konkretnej odpo- 34,000 widzów. Тва biało! WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:zamieniono a” kolejowe, przy

czem zakończono budowę kilku bu-
dyników stacyjnych i kolejowych.

Główną zasiugą dyrekcji jest
sprawa odnogi koiejowej na odcinku
Druskieniki - Dworzec - Druskieni-
ki - Zdrój, Odnoga kolejowa w ciągu

torów P,K.P. w Wilnie i w Warsza-
wie, dowódcy D.O.K. III gen. Litwi-
powicza, wyższych urzędników i za”
proszonych gości.

 

Rozgromienie szajki prze-
E a” |, mytniczej.
fŚSzajka przemytnicza, złożona z

7 osób, na której czele stali prze-
mytnicy Jakulanis i Murko, została

Zabójstwo towarzysza
z zemsty.

SWIĘCIANY. Przed kilku dniami
donosiliśmy о zabójstwie Józefa
Czepanisa. Dochodzenie  ustaliło, że

departamentów rninisterstiw, dyrek:| cowi wsi Kościewicze, gm. Szemie-
towszczyzna, na zabawie we wsi
Koncinięty, skradziono z marynarki
portmonetkę z zawartością 200 zł.,
4 weksle na sumę 350 zł., 9 cze-
ków argentyńskich po 100 pensów.
Poszkodowany oblicza straty na
2065 zł. Dochodzenie policyjne usta
liło, że Subocz był w stanie nie-
trzeźwym i najprawdopodobniej port-
monetkę zgubił.

Nieostrożnywystrzał z kara-

wiedzi graczom Rygi.
Zrezygnowano ze zorganizowania ładnej

imprezy.
Zachodzi pytarie, dlaczego to posta-.

wiono sprawę na płaszczyźnie gry tego czy
innego gracza? Wiemy dobrze, że p. inż.
Grabowiecki jest pierwszą rakietą Wilna,'
ale czyż, jeżeli on nie może grać, to ma
się skończyć postęp sportu tenisowego Wil-
na? Tak jakśdyby miał się zamknąć za nim
świat sportowy. Mogłaby przecież grać
druga, trzecia, piąta, dziesiąta rakieta,

Uważamy, że postąpiono źle, a zwlasz-
cza źle, że są to stosunki międzynarodowe.
Łotysze pierwsi do nas zgłosili się z pro-

pozycją.
E, wogóle, szkoda słów!

sprzedanych wynosi 31.000. Czysty
| dochód wynosi przeszło zł. 20.000.

Termin meczu rewanżowego Pol-
ska—Niemcy w Niemczech dotych-
czas nie jest ustalony. Według po-
głosek, krążących w niemieckich ko-
łąch sportowych, Niemcy zapropono-
wać mają Polskiemu Zw. Piłki Noż-
nej rozegranie meczu w Berlinie do-
piero za dwa lala,

Rekord w biegu na 220 yardów.

Belgja 124,19—124,50—123,88. Berlin 210,50
—211,50—209,50. Gdańsk 172,95—173,38—
172,52. Holandja 358,25— 355,15—357,35,
Londyn 26,13—26.14—26,27—26,01. Nowy
J rk 3,21*/4—5,24*/4—5,18*/. Kabel 5,221/4—
5,25'/4—5,19'/+. Paryż 34,86'/2—34,95—34,78.
Vraga 21,89—22,04—21,94, Stokholm 134,90
—135,60—134,20. Szwajcarja 172,58—173,01
—172,15. Włochy  45,39—45,51—45,27.

Akcje: Bank Polski 91,75. Cukier 23,50.
Lilpop 10,15. — Mzcniejsza.

Papiery  proce..towe: Inwestycyjna
117,75, Konwersyjn1 67,75—65,85. Kolejowa
60. .Dolarowa 7145.  Dolarówka 52,80,
Stabilizacyjna 72,25—71,75— 71,88—74 (za
setki). Listy ziemskie 52,50—52,75, — +

rozgromiona w rejonie Wiżajn. Szaj-|zabójcą jest Władysław Mejdunas Wok: aaa WARSZAWA (Pat). Jak już po-
ka ta od dluższego czasu operowała|ze wsi Pietrowo. Obaj wymienieni JKA.Homolko Bazyl, аер ®оеео 7"Podyć sę ae dawaliśmy, w Tokię na meczu lekko-| GIEŁDA ZBQŻOWO. TOWAROWAw rejonie Wojpuniszek i Saropiero- |zajmowali się przemytem, przyczem Mai Retolo ERIE 25 mie atletycznym Japonją — USA rekor- z dnia 13. IX,1934 1. Уgi, gdzie.! koncentrowaly się sily

przemytnicze wraz z towararni. -

Przemytnicy operowali na wiek-

  

przemytu, pieprz,

schowany w lesie,
na własną rękę,

ostatni transport
wartości 700 zł,
Czepanis sprzedał :
zaś Mejdunas z zemsty zabił go z  15 1 Wójtowicz Arkadjusz, lat 13, ze

wsi Budziszcze, pasąc owce na po-
lach, menipulowali posizdanym ka
rabinem obciętym i spowodowali

Szkoda, szkoda i jeszcze raz szkoda.
Nie wystawiaimy sobie sami świadec-

twa ubóstwa sportowego. 
 

dzisia świata Raiph Metcalfe ustalił
nowy rekord świata w biegu na
200 m., osiągając fantastyczny czas  

Za 100 kg. parytet Wilno.
Ceny tranzakcyjne: Żyto 1 standart

16,15. Żyto II standart 14,75. Owies stan-
dartowy 14,80. Mąka pszenna gat, I B —

 

sząskalę, gdyż przemycane towary, / + i Mecz Polska — Niemcy. 20,3 sek. Ob e Metcalie osi ł|:4,50. Mbrano, przedstawiają |dubeltówki, a następnie zbiegł na| wystrzał. Homołko został raniony w Е „3 sek. Obecnie Metcalfe osiągnął | :4, ‚ a pszenna gat. I C — 31,50—
aisklikatysięcy otych. Nie: Litwę, skąd wczoraj -Sdwródł i zo-|nogę, zaś Wójtowicz w brzuch. WARSZAWA (Pat). „Mecz Pol-| nowywspaniały wynik na dystansieSia Hakayas pro S 2

zależnie od tego  przemytnikom |stał aresztowany. Wójtowicz odwieziony natychmiast; ska — Niemcy, ak wyniką ze spra-| 220 yardów, który przebieśi w cza- GGS0> Raawa Pi 1 4
odebrano broń. я do szpitala w Wilejce zmarł. wozdania skarbnika Polskiego Zwią- sie 20,4 sek. Ogólny obrót ca, 450 tonn,

PER TS ESBK

PRZEBÓJ DZIS OSTATNI DZIEŃ. OGROMNE POWODZENIE. 5 oe

„sówkna- OSTATNI ATAMAN ANNIENKOW> *=uxepsu= || RÓŻNE
= Nad program: „PARADA SPORTOWA WZESEA ae RAZA

l -: program: «I CÓŻ dalej, Szary CzłowiekuPo skacztmami
Film stał się wydarzeniem w kinematografji.
 

® >

OTWARCIE SEZONU! Największa erotyczna rewelacja prod. Sowieckiej 1934 r | liieligenna
w-g słyn. areydzieł» Ostrowskiego „GROZA* w wyk. Artystów Osoba w średnim wieku,

Moskie wsk. teatru artyst. „ muzykalna po: zukuje po:
UWAGA Nad program: WIELKA REWJA SPORTOWA na S'dy gospodarstwa do:
Placu Czerwonym w Kremla Mosk. w ebecn rządu Z. S. S. R.

Honorowe bil. nieważne.
mowego na plabanji, lub

EAT j gdziekoiwiekbądź Adres
„w Adm. „Dz. Wil."

 

 

MIGNON G. EBERHART 70)

Biała Papuga.
(P.zekłsć auioryzowzny z angielskiego).

Do pokoju pastora dostałem się z łatwością. Żałowałem, że nim
przedsięwziąiem poszukiwania nie dowiedziałem się od Sue czegoś wię-
o zaginioaym uowo !zie. Ale 1 tak okazaio się to zbyteczne, a musiałem
korzystać z okazji bez straty czasu. Wiedziałem, że i policja i Lorn prze-
szukali pizypuszczalnie caly hotel, ale nie musiała to być bardzo grun-

‚ towna rewizja, gdyż maogół starano się utrzymać status quo w oczeki-
waniu na przyjazd detektywów z Paryża.

Nie wątpiąc, że owi detektywi dotarliby do sedna tajemnicy, sta-
rałem się ich uprzedzić, Zasadniczo rzecz ta mogła wogóle nie zwrócić
niczyjej uwagi.

Bo.. znalazłem tajemniczą połówkę dowodu Sue. Zawdzięczałem
to głównie przypadkowi, W trąkcie gdym odciągał ciężkie firanki, żeby
wpuścić do pokoju trochę światła, palce moje ześlizgnąwszy się po gru-
bym chwascie z jedwabnych frendzli, stanowiącym zakończenie czerwo-
nego sznura, natrafiły na tkwiący w nim zwitek.

Chwast był duży i miał kształt dzwonka. Rozchyliłem frendzle i,
wytężając wzrok Ibo było ciemno, wyjąłem ostrożnie mały zwitek pa-
pieru, Do tej chwiii krzątałem się pr-ezornie pociemku. Teraz jednak
musiałem zapalić lampę.

Papier był cienki i miał formę nierówno oddartego trójkąta, Skoro
tylko oczy moje padły na druk, zrozumiałem, że znalazłem dowód Sue,

Mydawca,ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
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TEATR-KINO

REWJA Na scenie: 1) „POLA NEGxi“
Wł. Orsza-Bojarski.) 2)

St. Janowski.

BALKON 25 gr. OTWARCIE, SEZONU

NiE BĘDZIESZ KURTYZ A N Ą»
DZIS N:jlepszy film z HENRY GARATEM

Adam D

 

ltaijeno-Carneri

arcywesoła komedja м 1 akcle (wyk. J. Grzybowska, Br, Borski,
„COLOMBINA“ opereika W. Rapackiego. — J.

1. Wł. Orsza Bojarski, Z. Winter I in.
Tańce | ewolucje

Grzybowska,
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WKRGTCE UROCZYSTE
OTWARCIE SEZONU

rod. „Columbji“

STATNI DZIE

KSUSOW w rol. głE KOBIETKI „czyn.
„KARJERA ANNY CARWER“

wrol. gl. bshaterka filmu „King-Kong* FAY WRAY i bożyszcze kobiet
(bohater fiimu „Szalona zpatynowy. blondyn” GENE RAYNOND.Noc w Zoo*). F Im ten otwiera nową erę w kinematogrefji
 

, Kupno
į Sprzedaž |
MLraTTT

Z POWODU WYJAZDU
sprzedam dobrze utrzy-
meną posesję: dwa do-
my mieszkalne z dużym
ogrodem owocowym.
Miejscowość bardzo pię-
kna, w pobliżu Altarji,
Szczegółowe informacje
w Admin, „Dziennika
Wileńskiego" pod Nr.

2013, 2013—4

 

NAUKA |

Udzielam
lekcji muzyki fortepiano-
wej. Wielka Pohulanka
28 m. 5, od 2—4 2000

Nauczycielka
z kilkuletnią praktyką,
(dobrym polskim) poszu-
kuje posady do dzieci w
wieku szkolnym i przed-
szkoła. Swiadectwa i re-
farencje b dobre. Chę-
tnie wyjedzie do ma-
Jątku Łaskawe zgłosze-
nla do Adm. „Dz. Wil.*

  
Nad otwartą mogiłą.

Mówca: Oto niebosz=
€zyk opuścił nas w pełni
sił męskigh. Osierocił
mł.-dą żonę, zaledwie 26
lat liczącą...
Wdowa: Przepraszam,

tylko dwadzieścia pięć.

;Mieszkania
i pokoje

< ass

PO KÓJ SŁONECZNY
+ osobnem wešciem, mo-
że być z używalnością
kuchni, do wynajęcia. ul.
Wilkomierska 3 m. 11,
vis-a-vis košc. św. Rafa:
ta. Tamže mieszkanie dla
nczni, — może być z
sałodzieanem | utrzyma-
niem, śr.

 

MIESZKANIE
3 pok, kuchnia z elek-
trycznością, werandą i
ogródkiem, ul. Копаг-
skiego Nr. 40. 2175—5   12.130| dla „M. R nauczycielki", MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Duży pokój |
do wynajęcia z całkowi-
tem utrzymaniem dla 2!
osób, Węslawscy. Nie-!
miecka 3 m. 9. 5

W wojsku

- Plutonowy: Czy czytał
który z was coś o kra-
jach podbiegunowych?
Szeregowiec (księgarz

z zawodu) melduje po-
słusznie, ja, panie plu-
tonowy. Czytałem Nan-
sena: „W šniegech i los
dach*.
Plutonowy: Doskonale:

będziecie zmlatali śnieg
z placu ćwiczeń.

WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAA

| PRACA į

„MŁODA
Inteligentna pani:nka
przyjmie pracę w cnara-
kterze lektorki, lub nau
czycielki w Wilnie lub
na wyjazd. Świadectwa
dobre. Zgłoszenie do
Redakcji Dz. Wil. dla M.
B. Adres tamże. 336—3

 

 

Ргасу — ajencyjnej lub
sprzedawcy szuka b. e-
konom uczciwy energi-
czny i zdolny, również
prosi © pouczenie jak
założyć drobiy handel
za wskazanie | pomoe
wynagrodzę pracując pro-
<entowo. A. Bożyczko
ul. Jerozolimska Nr. 34
dom Prawskich 2

——

Sekcja Młodych Stron-
inietwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgloszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zatru-
dnienla, chocizżby cza-
sowego w Wilnie i na
prowincji dla bezrobot-
inych swych członków.
Zgłoszenia przyjmuje
Administracja „Dzienni-
ka Wileńskiego”.

——

Poszukuję pracy
w charakterze palacza,
elektro-montera, wodo-
cliągowego, lub też do-
zarcęy domowego, za
bęrdzo skromne wyna-
grodzenie. Łaskawe о-
Тег!у składać do Admi
nistracji dla „Elektro-
mcntera“. 3  

Młoda inteligentna pan-
na pos ukuje pracy do

dzieci, chorych lub ekspe-
djentki do skiepu. Refe-
rencja bardzo poważne
zaul. Sw. Michalski 6 —5.

2

 

OGRODNIK
z ukończoną szkołą o-
grodniczą oraz kilkolet-
nią praktyką, przyjmie
odpowiednią pcsadę jak
również przyjmuje sezo:
nowe prace ogrodnicze
Zwirowa Góra 18 m. 1

3

POSZUKUJĘ SŁUŻBY

KUCHARKI

w mieście lub na wy-

lazd. Mostowa 9—30,
2012—0

 

CSICZICJCEJ | WYKONUJE
Ulepszony parasol.

— Nie chcę tego pa»
rasclal
— Dlaczego?
— Bo w niem jest

dziura.
— To umyšl Je:

bylo možna
kiedy deszcz
padać.

żeby
zobaczyć,
przestaje

 

| 2198—3

"UWADZE NOWEGO
ŚWIATA. Sz. Mieszkań-
com tej dzielnicy gorąco

| opiecamy wdowę, która
"nie chce prosić, lecz
chce zarobić na życie
szyciem bielizny, prze-

| robką ubrań. Wykonanie
staranne, fachowe, ceny
— kto ile da. Ul. Śnie-
$owa 3 m. Olszamow-

T skiego.

BÓG ZAPŁAĆ

| za dobre serce Tym, kto
| zechce ofiarować dzie-
| ciom używane
| dla IV-$o oddziału szk.

książki

powsz., trochę zeszytów
> ubranek dla z.—
Hala — 9'/: lat, Zosia —
€'/: i Jurek — 41/3, A-
dres w Administracji
„Dz. Wil.“ dla S. L

 |[DRUKARNIA
V LE

A. ZWIERZYŃSKIEGO
WIENO MOSTOWA I. >
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wszelklsgo rodzaju

druki, jak bilety wizy-
towe. zawiadomienia

ślubne. nekrologi, pro-
gramy, afiszeI ulotki

=== (ENY NISKIE

Była to udarta połówka rozdziałku o mułości z Pierwszego Listu św Ра-
wła do Koryntjan. Oczy moje pochwyciły tu i ówdzie parę stów, które
wskrzesiły w mej pamięci bardzo znane wersety — „językami ludzkie-
„mi i* — „cymbał brzmiący” — „wiedziałbych wszy:!kiich tajemnic* —
„twarzą w twarz. Teraz znam po części” — „a z tych większa..."

Ostatnie dwa urywki znajdowały się na dolnym skraju kartki,
Dlatego Sue zacytowała Pismo Św. „Teraz widzimy przez zwier-

ciadło, przez podobieństwo; lecz w on czas...* Dalej było: „twarzą w
twarz', tak obojętnie, tak odniechcenia, nie spuszczając z oka twarzy

bralta. ! :
A an —o to było rzeczywiście mocno znaczące — nie dokończył

cytaty. Nie! Zdziwił się tylko i zdełtonował. Najwyraźniej w świecie nie
pojął znaczenia słów „siostry ',

Sam dowód był dla mnie pewnego 1odzaju niespodzianką. Nie wiem
dlaczego, ale myślałem, że to będzie jakiś klejnot, czy coś w tym rodza-
ju. Swoją drogą pomysł był dobry, sama rzecz prosta i łatwa do schowa-
mia, Gdyby kto ją odkrył, nie mógłby podrobić, bo rausiałby znaleźć to
wydanie biblji, z której wydarto kartkę, i wydrzeć tę samą kartkę do-
kładnie w taki sposób, żeby się zgodziła z połówiką, znajdującą się w po-
siadaniu drugiej strony. A toby chyba było niewykonalne.

Udaity świstek chwycił mnie za serce, Było w nim coś, co mnie
pociągnęło do ojca Sue. Wyobraziłem sobie nieszczęśliwego człowieka,
bezradnego i milczącego, z biblją w ręku. Czemu wybrał rozdział o mi-
łości? Łatwo było to zrozumieć. Chciał, aby ta karika była symbolem
i wróżbą, że jego dzieci zejdą się wkońcu i pokochają.

Ale nie czas było zastanawiać się nad tą tragedią — tragedją, z kitó-
rej wyrosła, ze straszliwą logiką, zbrodnia. Ważniejsza była zagadką za-
chowania się Francisa, kiedy Sue wystąpiła z kompromisem, Nie zro-
zumiał jej lub też udał, że nie zrozumiał,

PA ы EC

OAiii iS

Każda z tych dwóch alternatyw była mocno znacząca. O tem chcia-
ła mi powiedzieć Sue. Przyłapała Francisa i niewątpliwie pomyślała
to, co ja.

A to dziwne ostrzeżenie Lorna, takieniezrozumiałe,,,
radził, żeby Sue przeciągała sprawę z bratem? Muszę się z nim
natychmiast! Muszę zmusić, żeb
Sue, že jej dowód się znalazł!

Staiem głupio nieostrożnie plecami do drzwi. Niewiem,
szałem podświadomie jakiś nieuchwytny szmer,
mnie ów szczególny, odwieczny instynkt, który mówi nam, że jesteśmy
pod obserwacją, dość, że poczułem czyjąś obecność _ Odwróciłem się
śwałtownie, chwytając za rewolwer. Drzwi, które zamknąłem, były
otwarte.

Ale już się zamykały i pas czarności malał,
: Nie usłyszałem nic. Nie zobaczyłem nic, oprócz itej ciemnej, male-jącej szpary. Wypadłem na korytarz. Nic: puste ściany i pozamykanedrzwi, Jak miałem, jak mogłem ścigać obserwatora, który pozostał nie-widzialny, Nagle spostrzegiem z przestrachem, że stoję na tle światła,wylewającego się z pokoju księdza,

: Cofnąłem się do pokoju, zatrzaskując za sobą drzwi, Wróciwszy namiejsce, zdzie stałem, gdym znalazł cenny papier:k, zrobiłem groźne
odkrycie. W, lustrze, wiszącem nawprost mnie, odbijały się całe drzwi,
co oznaczało, że upiorny obserwator widział doskonale i mnie i ito, comtrzymał w ręku. ы

Zwinątem papierek i schowałem w ołówku (w miejscu, gdzie wkła-
Ча з grelit). Zmieścił się z łatwoścą. Zgasiwszy światło, wymknąłem
się na korytarz. Było mi nieswojo, Musaiem mieć się ostro na baczności,

я — (d. c. n.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, ;4

Czyż nie
L zobaczyč

y powiedział prawde! Muszę powiedzieć

czy usły-
czy też odezwał się we

 

 
 

 


