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GROSZ ZŁOŻONY NA SIEROTY WRACA STOKROTNIE.

 

OSTATNI ETAP WIELKIEGO LOTU
STARI Z PRAGL

PRAGA, (Pat). Uczestnicy zawo-

dów samolotów turystycznych do-

okcia Europy wystartowali dziś rano

z losniska praskiego Kbelicze w na-

stępującej kole:ności:
Dudziński o godz. 5.43, Zacek

5.54, Włodarkiewicz 5.45, Macpher-

son 5.46, Amhruz 5.50, Pasewald

5.56 Giedgowd 5.52, Hubrich 5.53,

Balcer 5.53, Sesdeman 5.54, Anderle

5,54  Osterkamp 5.56, Skrzypiński

5.58  Płończyński 6.00, Karpiński

6.03 (poza konkursem), Bajan 6.11

Buczyński 6.12, Francois 6.15, San-

zin 6.15, Hirth 6.18.

LĄDOWANIE W KATOWICACH.

KATOWICE. jPat). Przybyli tu

lotnicy w następującej kolejności:

Włodarkiew.cz o godz. 7.13, Bal-

1.22, Pasewald 7.24, Osterkamp 1.25,

7.23, Paswald 7.24, Ostekamp 7.25;

Zacek 7.26, Seideman 7.26, Anderle

7.31 Macpherstu 7.31, Bajer 7.34,

Skrzypiński 7.33, Ambruz 7.38, Hu-

brich 7.40, Płończyński 7.40, Bajan

1.51. Hirth 7.55
Skrzypiński, który leci poza kon-

kursem, przybył o godz. 7.49.

Dalej przylecieli bez oznaczenia

czasu Buczyński, Sanzin i Franqois.

Wszystkie sam loty, które wystar”

towały z Pragi ao godz. 8.15, przy”

były na lotnisko wKatowicach.

Niemcy, którzy lądowali przy”

musowo w dniu wczorajszym, Junck

i Francke są w Wiedniu.

Do dalszego lotu wystartowali z

Katowic Balcer o godz. 7.12, Gied-

gowd o godz. 7.45, Dudziński o godz.

7.44.

WARSZAWA. (Pat). Przybyła do

Katowic liczn» wycieczka z-nie'

mie:kiego Górnego Śląska.

Przyjazd gości niemieckich stoi

w związku z lądowaniem w aniu

wczorajszym sa.nolotów  szalanžo-

wych na lotnisku wKatowicach.

START 7 KATOWIC

I PRZYGODY LOTNIKÓW.

KATOWICE. (Pat). Następujący

lotx cy wystartowali z Katowic do

dalszego lotu:
Ambruz o godz. 8.10, Hubrich

8.12 Anderle 8.14, Hirth 8.20, Oster-

'kamp 8.23, Bajan 8.45, Sanzin 8.42,

Francois 8.42.

KATOWICE. (Pat). Balcer, któ-

ry wystartował o godz. 7.42, z po”

wodu defektu motoru zmuszony był

do powrotu na lotnisko katowickie.

Według da'szych informacyj z

loturska katowickiego wystartowali:

Pło:'czyński o godz. 9.13 i poza Коп-

kursem Karpiński o godz. 9.14

Samolot Balce-a został poddany

badeniu na lotnisku kaiowickiem.

Samolot Buczyńskiego doznał rów

nież małego uszkodzenia z Pragi do

Katowic, został jednak naprawiony.

Q godz. 9.47 nadeszła z Katowic

wiadomość, że Włodarkiewicz przy”

musowo lądował w Słotwina”Brze-

sko koło Lwowa. Natychmiast zosta-

ła wysłana z lotniska katowickiego

moc technicz 1a.
KATOWICE |Pat). Lecący poza:

konkursem lotnik Karpiński wystar-

tował do Lwowa o godz. 9.14. Lotnik

Buczyński wystartował o g. 10.01.

Ogodz. 10.15 wylądował lotnik

nieraiecki Junck o godz. 10.16 lądo-

wał Franck.
W aparacie Balcera zauważono

pęknięcie sprężarki,

Lotnik Junck uszkodził ostrogę i

pozostał na lotnisku wKatowicach

')o godz. 10.40 na lotnisku w Ka-

tow:cach pozostali Balcer, Franck i

Junck.
Lotnik Balcer, poprowizórycznelm

naprawieniu silnika 0 godz. 10.46

wystartował w dalszą drogę bez

TARNÓW (Pat). Samolot pilota
Włodarkiewicza, który z powodu
uszkodzenia silnika musiał lądować
na polach wsi Borzęcin, w powiecie
dąb-owskim, pod Tarnowem, przy
lądnwaniu uszkodził nieco podwo*
zie. Lotnik wyszedł cało. Samolot
przelransportowano do niedaleko le-
żących Mościc, gdzie mechanicy
przystąpili natyckmiast do naprawy.
Przypuszczalny start Włodarkiewi-
cza do dalszego lotu do Lwowa na-
stąpi dziś rano.

WE LWOWIE.

LWÓW. (Pa*). W związku z przy”
lotem uczestników szalanżowych na

lotn sko przybyło już od wczesnego

ranka przeszło 20 tys. młodzieży,

przedstawicieli wiadz i publiczności.

LWÓW. (Pat). We Lwowie lądor

wali lotnicy w następującej kolej

ności: Giedgowd o godz. 9.17. Pub-
liczrość powitała lotnika polskiego

żywiołowemi ok!askami, Delegacja

młodzieży sziko!nej wręczyła Gied-
gowdowi wiązankę kwiatów.

Drugi przybył na lotnisko lotnik

Dudziński o godz. 9.24, następnie

Pasewald 9.31, Seideman9.37, Bajer
9.43, Hubrich 9.46, Amibruz 9.48,

Zacek 9,48, Anderle 9.47, Skrzypiń-
ski 9.56, Hirth 10.01.

LWÓW. (Pat). Lotnik Płończyński

ktćry wystartowa* z Katowic o godz.

9.14 wylądował na lotnisku Iwow-

skiem o godz. 10.55.

Start ze Lwowa do Wilna: Gied-
gowd o godz. 4.53, Pasewald 9.55,

Seideman 10.19 Hubrich 10.28,

Skrzypiński 10.29, Osterkamp 10.49,

Hirth 10.38, Bayer 10.37, Zacek 10.37

Ambruz 10.36, Anderle 10.37.

Mackpherson podczas przymu-

sowego lądowasie pod Jaworowem

koło Lwowa uszkodził podwozie,

uparat _ Dudzińskiego doznał

drobnego uszkodzenia. Sprowadzono

$0 do hangaru ceiem naprawy.

Ze Lwowa wylecieli w dalszym

ciągu do Wilna Fajan o godz. 11.22,

Francois о gudz. 11.20, Sanzin o

godz. 11.20.
Wobec tego na

wicach pozostali
Frarck i Junck -

LWÓW. (Pat). Lotnik Balcer w

dalszym ciągu pozostał na lotnisku

we Lwowie, gdzie naprawia uszl:o-

dzony aparat.

UWÓW. (Pai. Macpherson pod-

czas lądowania ”łamał prawą część

podwozia. Ze Lwowa wyleciał samo”

lot, wiozący pomuc techniczną, któ-

ry zabrał ze sobą towarzysza

Macphersona Quentin i powcócił z

nim do Lwowa. Ze Lwowa wysłano

do Jaworowa samochód ciężarowy

celem przytransportowania samolo-

tu. Jeżeli na lotnisku lwowskiem
znajdą się odpowiednie części za”

mienne, Macpherson będzie mógł ru-

szyć w dalszą drogę.

J godz. 14.33 przybył na lotnisko

lotnik niemiecki Franck. Oświad-
czy: on, że lotnik Junck przybędzie

do Lwowa za godzinę,

LWÓW (Pa*). We Lwowie prze-

nocuje niemiecki lotnik Junck na
.BF-108, który qrzybył do Lwowa 0

| godz. 15,38, oraz dwaj lotnicy polscy

' Balcer i Dudziński. Ponadto noc

|spęczi we Lwowie angielski lotnik

Macpherson, którego samolot przy”

| musowo lądowa! pod Lwowem i zo*

| stał przycholowany samochodem do

iLwowa. Dziś rarv lotnicy ci odlecą

| ze Lwowa w daiszą drogę do Wilna.

|START ZE LWOWA DO WILNA.
| LWóW: (Pat). O godz. 11.15 wy

lotnisku w Kato-
jedynie lotnik

 

luż od godz. 7 rano zaczęły zdą-
żać w kierunku lotniska na Poru*
bauku liczne grupy młodzieży szkol-
nej, które śpieszyły, by zająć naj:
lepsze miejsce do obserwowania
przelotu przez Wilno zawodników
tur:ieju,

£ godziny na godzinę 16sły na
Porubanku niszliczone tłumy wi-
dzów.

Miodzież szkolna ustawiła się gę-
stym murem naprzeciwko hangarów
lotniczych. Miejsce, wyznaczone dla

młodzieży szkolnej, było dusć dale-

kie od lotników, ale do nich nikt
prawie nie mia! dostępu. Obserwo-
wać lądowanie jak i start samolotów
można było jednakowo z każdego
nieteal miejsca lotniska.

Przed godz. 12 wszystkie miejsca
na .ybunach były wypełnione. Ro-
biło to wspaniałe wrażenie. Orga*
nizatorzy obliczają, że na Poruban-
ku tyło ponad 30 tysięcy widzów.
Jest to piękny rekord, który długo

chyha nie będzie pobity.
Niestety, szwankował dojazd po-

ciągami. Coś tam było nie w porząd-

ku. Kierownicy wycieczek szkol-

nych mieli wiele kłopotów.
4  niecierpl'wością oczekiwano

pierwszego zawodnika. Meldunki te-

leforiczne podawały ze Lwowa,-że

Giedgowd. już wystartował, potem

telefonuje Lida że dwa samoloty

lecą prawie obok siebie.
Na trasie wie więc waika. Cho-

dzi o każdą minutę.
Mówiąc stylem lotniczym, na

skrzydiach PZL-26 Giedgowda sie-

dzi Niemiec Pasewald, który stara

się wszelkiemi sposobami wyprze”

dzie Polaka, by lądować jako pierw-

szy w Wilnie, ла% również w War:

szawie.
Na horyzoncie ukazuje się sta-

low$ ptak. Odróżniamy kolory —

leci polski samwiot. Mija jeszcze

kilka chwil i Giedgowd jest już na

lota'sku. Podbiegamy do niego, Ca-

łuje się ze swoim bratem, który

obecnie jest w Wilnie (brat jego, to

były rekordzista Polski w skoku

wzwyż). Mówia że jest na lotnisku

matka lotnika, ale on nie może się

witać. Jest zdenerwowany. Chce

jaknajprędzej lecieć do Warszawy.

Nalewają do samolotu benzynę,

zaopatrują w oliwę. Panie dają lot-

|nikawi na drośc owoce i czekoladę,

Va Jo samolot1 padają wiązanki

| kwiatów.
Dzieje się to wszystko w rekor*

dowem, lotniczem tempie.

Trzeba nadmienić, że Giedgowd

nad Niemcem Pasewaldem miał w

Wilsie 3 minu'y przewagi, a do

Wasszawy przyleciał z przewagą
9 muut.

Pasewald też prawie nie wycho*

dzi z samolotu. Mówi kilka słów do

 
raid. Czuje się dobrze.

Jakoś dziwnie szybciej leje się

benzyna do samolotu Niemca, ale

oto książki kontrolne są już pod-

pisane.
W/arczą samoloty, by za chwilę

oderwać się od ziemi i lecieć do

kresu turnieju,
Zamierają serca — jak tam bę*

dzie w Warszawie? Ale oto nadla-

tują stalowo-stwe samoloty niemiec-

kie ze swastykami na sterach. Są to
dwaj groźni rywale Bajana: Seide-

mat: i Osterkamp. Im się specjalnie

| nie śpieszy. B:wią na lotnisku 37

| minut.
| Pa wylądowaniu kolejno 4 Niem-

| ców, ukazuje się drugi samolot pol-
„ski Jest o RWD-9 Skrzypińskiego,

 
meldunku, albowiem czas jego star- lądował kpi. Karpiński, a o godz.) , potem prawie iednoczešnie nadla-

tu liczy się poprzedni, t. j. godz. 7.42,

NIEPOWODZENIE WLODARKIE-
WICZA.

WARSZAWA (Pat). Pilot polski

Włodarkiewicz, według dotychczas

otrzymanych wiadomości, pozostaje

tam, gdzie wylącował przymusowo,

pod Tarnowem wBrzesku,

11.40 Buczyński,

Do Wilna wystartowali: Francois

lo godz. 11.30, Sanzin 11.33, Bajan

12.00, Karpiūs':i 1212, Płonczyński
"12.09.

Lotnik Balcer wylądował we

| Lwowie 0 godz. 12.37, Buczyński

| wystartował do Wilna o godz. 12.30.

tuią trzy zielone samoloty czeskie.
„Są tutaj Zacek, Ambruz i Anderle,
Czesi bawią na lotnisku z 50 minut.

Czas ten spędzają na opatrywaniu
saniolotów, a sami posilają się.

„ Zaczyna już nadchodzić, według
przypuszczalnych obliczeń, czas lą-

,dowania Bajana, który przy entuzja-

wz 3 2 >, jedynemu podoficerowi,
mikcofonu. Wyraża swoje zadowole”| udział w turnisiu, Związek podofi-

nie. że już kończy się gigantyczny|

Na lotnisku w Porubanku.
,stysznych okrzykach tłumu wpada,
jak zwiastun na lot-
misko.

Fajan jest zmęczony, Mówi, że
50 męczą te wszystkie lądowania i
oficialne „wizyty'. Chce odpocząć.
Idzie do bufetu by napić się gorącej
herbaty a i nie siyszeć przez kilka
minut warkotu silnika.

Leader Challenge'u, Bajan, wie
przecież dobrze. ze lot polega na re-
guli”ności i że nie straci punktów
przez to, że zabowi dłużej w Wilnie
ma sdpoczynku.

Fubliczność również jest dobrze
pointormowana, bo Bajana spotkały
o wiele większe owacje, niż Gied-

gowda.
Bajan pozwala wylecieć przed

sobą nawet samolotom włoskim,
któce lądowały po nim, Włoskie
samoloty na tle nieba wyglądały jak
wozpęczniałe róże. Czerwony kolor
aparatów wspaniale odbija się na
chmurach, a loinicy dzielną postawą
na lotnisku zdobywają sobie poklask

publiczności.
Po wystartowaniu czerwonych

„PS-1 i Breda-39 piękną świecą”

|opuszcza lotnisko faworyt Challen-
ge'u, Bajan, Żeśrają go wyciągnięte
ku-górze ręce tysięcy widzów, że-
"giją okrzyki t dźwięki orkiestry.

Pięć minut przed 15-tą ląduje pe-
chowiec Płonczyński, który — gdy”
by nie przymusowe lądowanie pod
Lwowem — byłby w Wilnie jednym
z pierwszych, Za nim nadiatuje Bu-

czyński, a potem przez dwie godzi-
ny mamy długą przerwę.

Niepokoi brak Włodarkiewicza,

Bai-era, Dudziūskiego, Macphersona

i inxsych.
2е Lwowa podają, że Macpher-

son musiał przymusowo lądować i że

ze Lwowa wyleciał ostatni samolot

niemiecki Francka, który w. Wilnie

wylądował o godz. 17 min. 11, wów-

czas, $dy na lotnisku była już tylko

komisja sędziowska.
Franck postanowił w Wilnie

przenocować, by dziś rano wystar”
tować do Warszawy.

Ogółem przez Wilno przeleciało

17 samolotów. Pozostałe przelaty-

wać będą dzisiaj sano o godz. 8—9.
Karpiński, lecący pozą konkur

sem. miał w Wilnie miłą niespo-

„dziankę. Spotlkaia go siostra ze

smakołykalmi i kwiatami. Karpiński,

otrzymawszy maskotę od jednej z

panien, żałowai, że dopiero teraz

dano mu ją, bo gdyby nie opuściło
go szczęście, to niewątpliwie zajął-

by jedno z pierwszych miejsc.
Wszyscy lotnicy otrzymali pięk-

me piakiety- parniątkowe, które zo-
stały im wręczone przez władze
Aersklubu wileńskiego.

Lotnikowi Buczyńskiemu, jako
biorącemu

zwycięstwa,

ce->w rezerwy ofiarował pamiątko”
wy puhar.

Lotnicy, lądujący w Wilnie, skar-
żyli się na bardzo silny wiatr prze-
ciwny i mgły po drodze ze Lwowa
do Wilna tak, że piloci, którzy lecie-
li w godzinach rannych, musieli
znaczną część lotu odbywać na wy-
sokuści mniej więcej 20 m. ponad
ziemią,

Przylot do
WARSZAWA (Pat). O godz. 14,20

na lotnisku 'mokctowskiem wylądo-

wai Giedgowd. O godz. 14,30 wylą-

dowal Pasewald.

ków zgromadziły się na lotnisku mo-
kotowskiem niezliczone tłumy. Do
godz. 1-ej pp. przybyło 50 tys. osób.
Pub'icznosć szczelnie zapełniła try:

buny. Na miejscach stojących mro-
wie głów. W pewnej chwili napór

pubiiczności był tak wielki, że po-
licja musiała zamknąć bramę na
lota'sko.

Przybywającego Giedgowda ро-

wituno  entuziastycznie, Lotnika W oczekiwaniu na przylot lotni-,

Dokoła świata.
WARSZAWA Pat. 16 b. m. w

poiudnie wyruszy z Gdyni w po:
dróż dokoła świata statek szkolny
„Dar Pomorza*. Będzie to pierwsza
podróz naokoło świata pod polską
banderą. Na tę uroczystość przyje-
dzie z Warszawy minister przemysłu
i handlu.

Powrót z Białogrodu.
LWÓW, (Pat). Eskadra samolo-

tów polskich pod dowództwem ma-
jora Pawlikowskiego w drodze ро-
wrołnej. z Białożrodu przybyła do
Lwowa i dziś o godz. 9.55 wystarto-
wała do Warszawy.

PROJEKT PAKTU
PARYZ Pat. „Echo de Paris"

twierdzi, że dyplomacja włoska o-
pracowuje obecnie projekt paktu
naddunajskiego, do którego przystą-
piłyby Włochy, Francja, Węgry i
Mała Ententa, Niemcy zostałyby ró

i NOWY JORK. (Pat). Gubernator
Rhcad island Greon uzyskał zgodę
prezydenta Rescvelta na wysłanie
oddziałów wojskowych  iederalnych
"do Woonsockei, gdy tylko zajdzie
potrzeba. Prezyaent Roosevelt spo-
dziewał się jednak, iż rozruchy usta-
ną przed zapadnięciem zmroku, Gu-
bernaior Green polecił aresztować
wszystkich komunistów, uważając
ich za sprawców krwawych rozru-
chów.
Wediug ostatnich wiadomości roz-

ruchy w Saylevilie powtórzyły się
wieczorem. Wiele osób zabarykado”
wało się w swoich domach. Wiele
rodzin opuściło miasto przy zbliża-
niu się strajkujących. Strajkujący
zaopatrzeni są w broń i amunicję,
NOWY JOKK (Pat). Zżromadze-

nie stanowe Rtwad Island udzieliło
gubernatorowi Greenowi daieko idą-
cych pełnomocaictw pozwalających

Śledztwo w sprawie
NOWY JORK. (Pat). Zeznając

przed komisją aepartamentu handlu,
Pri:e oświadczył, że zachowanie się
załogi  Morrocastle - pozostawiało
wie'e do życzenia. Żona Price'a, 
z trudem utrzymywała się na po-
wierzchni, lecz z pomocą łodzie ra”

tunsowe uie p:zyszły, pomimo tego

TEATR MIEJSKI |
NA POHULANCE

Otwarcie Sezonu
DZIŚ |

Prapremjera M. GRABOWSKICJ

Sprawiedliwość !

Początek e godz. Bej, |
Ceny miejsc nizkie.

4 

   

 

Warszawy. ы
niemieckiego  Pssewalda  powital

i attachć wojskowy poselstwa nie-
mieckiego w Warszawie, gen, Schin-

'"Aler.
Owacje na cześć przybywających

lotników: miały charakter sponta-
niczny i entuzjasiyczny.

W. dalszym ciągu lądowali w
, Warszawie: Bayer — godz. 14,50,
, Osterkamp — godz. 15, Seideman —
godz. 15,04, Hubrich 15,09, Skrzy-
piūski 15,16, Zacek i Anderie 15,52,
Hirih 15,55, Włosi Sanzin i Francois

| 16,46, kpt. Bajan 16,48, Płonczyński
,17,23, Buczyński 17,40, Karpiński
(lecący poza konkursem) 18,

 

która skoczyła z pokładu do morza,|

|| nictw politycznych.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową ZŁ. 4 gr. 56,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 85 gr
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem 2 25 gr. Ani
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

Kwesta na Sierot
y „Żródła Pracy"
 

 

SPRZEDAŻ
zalesionych budowlanych

DZIAŁEK
przy szosie Warszawskiej i przystanku

PONARY
(10 minut od Wilna)

w mieście- ogrodzie Jagiellonów
wyjątkowo pięknej, suchej miejscowości,

planowo urządzonem osiedlu.

Działui naratydo3lat
Informacje: Wileńska, 35 m. 10, tel. 1-77  od 10 do 2 godz, i od 6 do 8 godz.w. 

NADDUNAJSKIEGO.
wnież później zaproszone, ale wy-
daje się wątpliwe, czyby zechciały
skorzystać z tego zaproszenia. Pakt
jest uważany w Niemczech za barje-
rę zagradzejącą drogę niemieckiej
ekspansji na południe.

 

Kronoe rozruchy strajkowe
w: Ameryce Północnej,

mu na zamykanie zakładów przemy
łsowych, wzmecnienia sił policyj-

nych i milicji i wydanie nadzwyczaj-

nych rozporządzeń.

Zgromadzenie nie przychyliło się

jednak do prośby Greena, który

chciał zawezwać wojsko iederalne.

W Voonsocket zamknięto wszyst-

kie bary, teatry i lokale rozrywko-

we. O zmierzchu mieszkańcom mia"
sta nie można wychodzić na ulicę.
NOWY JORK (Pat). Dzięki ener-

gicznym zarządzeniem władz рай-
stwowych ubiegia noc w Woon-

socket minęła spokojnie. Ulice, pro-

wadzące do fabryk, zamknięte były

zag”odami z drutu kolczastego. Wie-

le sklepów ograbiono. Na ulicach
spotykano  satiochody ciężarowe

wywrócone i zniszczone. Policja

aresztowała 4% uczestników gra-

„bieży. 
pożaru Morrocastlle.
że mogły.

W. prasie nowojorskiej ukazało
się sensacyjne oskarżenie, iż jeden

ze :latków, który przybył ra pomo«

| Morrocastiowi, opuścił łodzie ratun-

kowe dopiero po upływie 40 minut.
Pierwszy oficer parowca ‚ Неп-

iderson* oskarża kapitana statku

| Careya, iż nie wydał odpowiednich
za.ządzeń, wskutek czego przyczy”
nił się niewątpliwie do śmierci wie:
lu osób.
|NLMIL a | —————

Rozbrojenie
stronnictw austrjackich.i
WIEDEŃ. (Pat). „Wiener Ztg.“

ogłasza ustawę zarządzającą zupeł-
ne rozbrojenie austrjackich stron-

W ciągu 5 dni
od czasu wejścia w życie tej ustawy
stronnictwa polityczne posiadające
broń mają je wydać w ręce władz
policyjnych.

 

Wiadomości
telegraficzne

** Dziennik „Niczi-Niczi” donosi,
że w Tokio w pewnej fabryce włó-
kienniczej zdarzył się wypadek me-
sowego zatrucia robotników. Z
ogólnej liczby 550 robotników 350
odstawiono pośpiesznie do szpitala.

** Z Kowna donoszą: Rozpoczęły
się obrady zjazdu studentów Pola-
ków, obywateli litewskich, studjują-
cych na uniwersytecie kowieńskim
i na uczelniach zagranicznych.
W zjeździe bierze udział 150 de-

legatów.
** 7 Kowna donoszą: W  mia-

steczku Luoke, koło Szawel wy-
buchł pożar. Gasiły ogleń straże
pożarne z Szawel i Kurszan, lecz z
powodu braku wody ocaliły tylko
10 domów z całego miasteczka. 
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Syraua Ochrony
mniejszości

Min. Beck w imieniu « olski zgło”

sił na Radzie Ligi Narodów wniosek

proiektujący generalizację ochrony

mniejszości naroiowych, !stota wnio

sku poiega na tem, że zobowiązania

dotyczące praw niniejszosc: narodo”

wy.li przyjęte w wyniku traktatów

powojennych przez niektóre tylko

państwa, w tej iiczbie i przez Polskę

1 zuajdujące się pod konirolą Ligi

Narodów miałyby być ro. .:ągnięte

na wszystkie państwa.

Niewątpliwie zrealizowanie tego

wniosku byłoby poważnyr. krokiem

naprzód w stosur.ku do sytuacji obec

«. istniejący bowiem obatnie stan

rzeczy przeczy kardynalnej zasadzie

prawa  międzynarodowegy — rów-

noś:. państw. Zobowiąz:viami tra-

kta:« wemi w zakresie ochrory mniej

szości obciążone zostały jedynie pań

stwa nowe; z państw zwyciężonych

Austrja, Węgry, Turcja i Bułgarja,

oras te z pośród państw dawniej ist-

niejących, które uzyskaiy znaczne

nabrtki terytorjalire o ludności mię-

szanej, jak Jugosławja, Rumunja i

Grecja. Pozatem w formie deklaracji

grzy sposobności przyjęcia do Ligi

L.arodów zobowiązania mniejszoś*

ciowe przyjęły na s.ebie Albanja,

Estor.ja, Łotwa 1 Litwa.

Wszystkie inne państwa, nawet

zw;siężone Niemcy pozosioty wolne

od zobowiązań w zakresie ochrony

mnicjszości. Dopiero późn'e, po ple-

osiscycie na Górnym Śląsku Niemcy

prźzyjęjy na mocy konwencji genew-

slkiei 7 roku 1922 zobowiązania wo”

bec mniejszośc: polskiej, lecz ogra-

niczone jedynie do terytorjum Gó:-
nego Śląska i tyiko na lat 15. Nie

zosiażły obarczone zobowiązaniami

maniejszościowem* Włochy mimo, że

nabyiy terytorja o licznej mmiejszoś-

ci n'emieckiej 1 sioweńskiej.

Jećnem słowem. w zakresie ochro-

my 'nniejszości obowiązxi państw

zostały przez konferencję pokojową,

a właściwie przez kierujące nią Głó”

wne Mocarstwa Sprzymierzone i Sto
warzyszone pot:aktowane nierówno.

Na tę niesprawiedliwosć zwróci:

li uwagę już w toku prac konterencji

pokojowej przedstawiciele państw

zainteresowanych a więc 31 marca

191% z protestem przeciw n.erówne'

mu .raktowania państw wystąpił w

imieniu Polski lnacy Paderewski. a

za 'ego przykładem takież protesty

zgłosili w imieniu Rumunji Bratianu,

Czechosłowacji — Kramarz i Jugo-

sławii — Trumbicz. Oczywiście, wo-

bec całkowitego opanowania konie-

rencji przez główae mocarstwa, рго-

test; nie odniosty skutku. Polska i
Czechosłowacja zinuszone byty jużw

sanivm traktacie wersalskim zobo”

wiązać się blankietowo do przyjęcia

postanowień, ktore główne mocar-

stw2 wznają za « onieczne w interesie

ochrony mniejszości ,

Odrzucenie narzuconych zobowią

zań było niemożiiwością, gdyż by-

łoby równoznaczne z wyrzeczeniem

się udziału w traktacie wersalskim

w charakterze strony zwycięskiej.

Dziś po piętnastu latach podział

pań.tw na takie, których siosunek

do ;aniejszości musi podlegać kon-
troii międzynarodowej i takie, do

których się ma zaufanie, że * bez tej

kontroli będą traktowały swe mniej-

szości zgodnie z zasadami słuszności,
przestał być aktualny, również prze-

stat być aktualny podziaż państw na
główne mocarstwa, które mają pra*

wo narzucać zobowiązania i pan-

stwa o ograniczonych interesach, któ
re ie zobowiązaria muszą przyjmo*

A

MW/niosek miristra Becke ma га-
tem na widoku cel zupełnie słuszny

— usunięcie tej .ażącej, niesprawie-
dliwej i sprzecznej z zasadami prawa

międzynarodowego nierówności ро-

miądzy poszczególnemi państwami.
Usunięcie tej nierówności jest

rzeczą niezbędrą i pilną. jednako”
wóż droga, którą obrał min. Beck w
celi usunięcia tej nierówności nie

jest cbrana szczęśliwie.

Usunięcie nierówności państw w
zak:esie ochrony mniejszości jest

ożiiwe w sposób dwojaki. Pierwszy

— 0 sposób obrery przez min. Be-
cka, to znaczy :ozciągnięcia zobo”
wiążzń mniejszościowych na wszys*

kie państw», drugi sposób — to -
kwidacja międzynarodowej ochrony

mniejszości wogóie,

Czy się wyratują?

Pomimo bardzo energicznego Za-

przeczenia wzędowego organu sana”

cji „Gazety Polskiej”, jakoby nie

był, żadnych  ,.grupowyci rozgry”

wek politycznych w ionie B.B.W.R.“

zatowno takty, jak i głosy prasy kon

serwatywnej stwierdzają cos wręcz

odxiennego. Fakty — to nieustanne

ataki „Kurjera Porannego”, „Pań-

stwa Fracy” i t. p. na grupę konser-

waiywną. Zdaje sobie z tego sprawę

konserwa. „Czas' przed paru dniami

pisaj:
„Czem  innemjest

czem innem jest starcie

mów, a czem innem zwalczanie najobrzy-

dliwszemi metodami jednych grup obozu

przeź drugie. A tuka właśnie do gruniu

sprzeczna z ideologją Bezpartyjnego Bloku

śra polityczna jest cd pewnego czasu pro-

wadzona przez pewnych polityków i pewne

or$aaz prasowe blokowej lewicy.

Pisma te prowadzą już od dłuższego

czas'. systematyczną kamipanję przeciwko

konserwatystom, „asiadającyym w Bloku.

Biorąc asumpt ze sprawy żyrardowskiej

(która w najgorszym wypadku ps całkowi-

tem wyjaśnieniu i wzstrzygnięciu przez są-

dy może obciążyć zaledwie nieliczne jed-

nos:xi, a nie całą grupę, publicyści tych

pism miotają w na:zą stronę szereg osz-

czer.lw, nie szczędzą nam ogólnikowych o-

skarżeń, byle wykazać, że grupa zachowaw

cza rietylko nie pomaga, lecz przeciwnie,

rzea:mo obciąża ovćz.

Konserwatyści usiłują się rato-

wać. Prasa ich poświęca głowy tych

i owych, byle się okupić i uratować
swą przynależność do BB.

Krakowski „Głos Narodu“ nie

wroży jeunak powodzenia tej, ofie-

rze, ziożonej „współpracy z rzą-

dem“, „Glos Narodu“ pisze:
Mamy wraženie, že koniec tej sprawy

będzie dla konserwatystow žaiosny, Naj-

przód spowcdu tej „metody obrony”, którą

zaaolikowal „Czas“.

Sanacja wykopała w Żyrardowie grób

dla konserwatystów Oni jednak, zamiast

się retować przed nim, kopią go jeszcze głę-

biej. Bo przecież na to wychodzi, co „Czas”

mówi: — tak jest nagrzeszyli nasi ludzie

(zresztą „nieliczni”| mocno, ale uważajcie

nas aalej za godnych „Współpracy z Rzą-

dem
Mniejsza o to! Nie myśmy zgotowali

kon,erwatystom tradności, które ich tak

dziś gnębią. Nie my też będziemy się kło-

potoli o ich przyszłość i losy.

Q ważniejsze tu rzeczy chodzi... Kieru-

jąc rrośbę do B.B. liczy „Czas” najwidocz-
niej na to, że jednak przecież, jakoś uda się

konserwatystom dalej „współpracować” w

B.B. : sanacją. Są w błędzie. Nie jest wy-

kluczone, że mimo „Żyrardowa' +0staną je-

szczs jakiś czas w B.B. Będzie to jednak

dla vich coś w rodzaju „łaskawego chleba”,

któsego się nie odmawia nieszczęśliwym

krewnym. A więc sytuacja bez żadnych

wpływów, i bez znaczenia. Narazie więc

dogo:ywanie, a w najbliższej przyszłości

defimtywna śmierć

jednak dyskusja,

różnych progra-

Lr. O. Thon prezes Kolą žydow-
skiczo w Sejmie, oświadcza na ła-
mach sjonistycznego „Naszego Prze-
gląiu":

„My, žydzi poiscy, nie korzystaliśmy
faktycznie z postanowień traklatu o mniej-
szościach, Niewiele z niego mieliśmy.

Z drugiej strony — nie wnosiliśmy
nigdy di Ligi Narodów skarg — w związku
z traktatem aOECYTA pace
tedy — sytuacja nasza nie ulega wielkiej
zmianie,

Sądzę jednak, że interes politykipa:
skiej wymaga, aby Traktat Wersalski nigdy
nie był naruszony. Skoro jednak możliwe
jest wyłączenie traktatu mniejszościowego,

Naszem zdaniem ten drugi spo”
sób byłby bardziej właściwy, a kto

wie czy nie łatwiejszy do urzeczy”
wistrienia. i

Rozciągnięcie ochrony mniejszoś-
ci ne wszystkie państwa byłoby ce-
lowe, gdyby istoinie międzynarodo-
wa achrona mniejszości była insty-

tucią pożyteczną. Tak jeanak nie

jest. Wprowadza ona wewnątrz

państw podział na obywateli 0 r6ž-

nycr prawach, dzięki wadliwej i na*

wet sprzecznej z samymi traktatami

procedurze, daje możność obywate-

lon: pewnej kategorji występować

na 'orum międzynarodowem prze”

ciwso własnemu państwu, co jest i

uciążliwe dla państwa i demoralizu-

jące

na mniejszości prowadzi do zahamo”

wańia naturalne asymilacji szcze*

pów, które nie są zdolne do osiągnię-
cią poziomu narodu zdolnego do sa-
mod.ielnego bytu a przez to utru-
dnia pożądany proces scalenia się

narodów.

Jak słusznie :wierdził Dmowski
w  Myślach nawoczesnego Polaka",
„powierzchnia ziemi nie jest muzeuni

do nrzechowywania okazów etno-

gralicznych”, To też tam, gdzie pro-
ces rsyrrilacji szczepów bez indywi-
duairośr: narodowej postępuje bez-

doleśrie niema żadnej racji go po”

wstrzymywać, `
Tam ratomiast, gdzie sąsiadujące Pozatem międzynarodowa ochro-,

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy.
‚ Głos Narodu widzi przyszłość
| sanacji w „Legjcnie Miłodych*', który
uważa konserwatystów za głównego
swego wroga.

I jako najbardzi+

wicy sanacyjnej organizacja ciesząca się po-

parciem bardzo poważnych czynników poli-

tycznych, ma „Legjon Młodych' wszelkie

dane do tego, by w najbliższych latach ode-
grać wybitną rolę. Dojście tych ludzi do

1ządow będzie m. in oznaczało zdruzgota-

nie konserwatyzmu, najbardziej zaś tego je-

go rdłamu, który najściślej wspólpracował

z rządami pomajowemi w B.B., « który —

jak piszą — odciął im drogę do chłopa i do

robo nika.

zwarta w łonie le-

Konserwatyctomi nie wróżymy
dobrego końca ale nie podzielamy
też pesymizmu „Głosu Narodu“. By-
łoby w Polsce bardzo źle, gdyby
„Legjon Młodych' doszedł kiedykol-
wiea do władzy, Trzeba nie mici
wia:y w dobre instynkty narodu por
skiego, aby wpauač w taką kranco-
wą beznajdziejność. !

Odtrąceni konserwatyści

Mimo, iż gazety sanacyjne za-

pewiiają, že żadnego kryzysu w

BBWR niema, 'nunożą się wypadki

zwłaszcza ze strony „Kurjera Po-

ranzego' i „Czasu” wzajemnych za”

rzulów i oskarżeń. Sprawie tej poś-

więca artykuł narodowy  „Kurjer
Lwowski”

"W płaczliwym artykule zatytułowanym

„So usznicy opozycii stara się „Czas” wy-

błagać dla sanacyinych  konsciwatystow

prawo pozostania w „Bioku Bezpertyjnym“.

Goržio skarży się krakowski dziennik na

zwalczania konserwatystów  najobrzydliw-

szem metodami”, na „miotanie w ich stro-

nę oszczerstw oraz ogólnikowych i goło-

słownych oskarżeń”, pociesza ię 'rochę, że

wwpiyw i znaczenie owych panów (z lewi-

+ cy) jest odwrotnie proporcjona!ny do ich a-

rogaucji i tupetu” ' wreszcie oskarża swych

sojuszników z BB. ze „swemi wystąpienia-

mi са ludziom pragnącym spokojnie żyć

i pracować bez rewolucji i eksperymentów,

ludziom religijnym 1 przywiązanym do tra-

dycii.. zamknąć drogę do współpracy х о-

bozem Marszałka”. Patrzcie, — woła — jak

„endzcy skrzętnie nolują wszystsic ataki na

konserwatystów” 1 jak się z mich cieszą.

Czyż lewicowcy z „Kur. Porannego" nie

stają się w ten sposób sojusznikami opo-

zycji?

|, Podziwiamy hercizm konserwatystów!

Im dctkliwsze są cięgi, zadawane im przez

lewitowych „przyjaciół”, tem wierność ich

dla BeBe rośnie. Chłostani, poniewierani,

wyrzucani za opłoiki sanacyjne, rzucają się

ua kolana i zwróceni w stronę, skąd wycho-

dzą wszystkie łaski 1 niełaski, stanowiska

i dymisje, wołają pocierając bolejące poś-

ladki* przy tobie Bee stoimy i stać chce-

my! "M,

Zdaje się jednak, że jęki nie po”
mogą i że „murzyn będzie mógł o”
deiśc, bo spełnił swą powinność”, 

 

ŻYDZI 6WNIOSKU POLSKIM.
stanowiącego część Traktatu Wersalskiego,
powstaje kwestja całości tego Traktatu.
Zdaje mi się również, że chwila obecna nie
jest właściwa dla tego rodzaju posunięć po-

;iitycznych. Wobec obecnych zabiegów,
zmierzających do zawarcia różnych umów

/ między poszczególnemi grupami państw —
należy czuwać nad niewzruszonością podpi-
sanych traktatów. Ze strony traktatu mniej-
szościowego — nic nam obecnie specjalnie
nie groziło, Wobec zbliżenia polsko-nie-
mieckiego, stanowiącego zresztą objaw wy-
jątkowy na terenie polityki międzynarodo-
wej, nie zachodziła chyba obawa jakiegoś
szczególnego dokuczania Polsce przez Niem-
cy — z tytułu traktatu mniejszosciowego.“

Żydzi więc nie są zadowoleni, '

PE uKAC PRABJ KA kilis TAISIRIUS

państwa posiadaja nawzajem mniej-

szości narodu sąsiedniego, niepodda-

jące się asymilacji, tam wskazane
i mcžliwe jest uregulowanie stosun-

ku państwa do mniejszości ra Zasa-

dach wzajemności Tak naprzykład

Polska i Litwa mogłyby uregulować
swój stosunek do mniejszości litew-

skier w Polsce i polskiej w Litwie w

drod”e umowy dwustronnej. Tak sa-

mo mogłyby się nawzajem porozu-

mieś Polska i N'emcy.

lIokie rozwią?anie sprawy było”

by pozbawione upokarzającego mo-

mentu kontroli międzynarodowej i

byłoby korzystne dla samych mniej-

szoszi

Urzeczywistnienie takiego roz-

wiązania wyda,e się nam latwie;sze
niž vrzeczywistn.enie projektu min.

„Becka. Rzecz bowiem zrozumiala, že

państwa, które zobowiązań mniej-
szościowych nie posiadają zgodziły-

by się raczej na zwolnienie państw

zobowiązanych od zobowiązań, niż

na roddanie się obcej kontroli i do-

puszczenie Ligi Narodów do wtrąca-
mią się w stosunki państwa z włas-
nymi obywatelami,

Prawnie zniesienie międzynarodo-
wei może być dokonane  więk-
szością głosów Rady Ligi Na-
rodow zgodnie z art. 12 alinea 1 trak

tatu z Polską : snalogicznemi arty-
kułami traktatów z innemi pań-

stwzmt. Dr. St. Kodź,

 

 

Dyskusja w Lidze Narodów
nad przemówieniem min. Becka. — Mowy pp. Simona,

Aloisiego i Barthou,
SENEWA (Fat). W. dyskusjistąpienie dawnego systemu, utwo- ; koasekwencje:

ogć nej na zgromadzeniu Ligi Naro* rzorego przed 15 laty i uważanego
dów po delegacie Chin zabrał gios
minister spraw zagranicznych Wiel-
kiej Brytauji, sir John Simon. Za-
znaczyi on ną wsiępie, że jest zmu-
szony wypowiedzieć kilka zdań w
związku z delklaracją ministra Becka,

który wysunął wczoraj dwie kwe-
stje. sprawę generalizacji zobowią-
zań mniejszościowych i sprawę sta-
now.ska państw, na których ciążą
zobcwiązania mniejszościowe. Zda-
niem mówcy, te awie kwestje należy
traktować odrębnie Zobowiązania

już istniejące nie powinny być uza-
ieżniane od decyzyj, które zostaną
powzięte w kwesiji bardziej ogólnej.

Lly:ując usięp ministra becza, do-
tyczący odmowy Poiski współpracy
z o:ganami międzynarodowemi w za-

kresie kontroń mad stosowaniem
przez Polskę zobowiązań mniejszo-
ściowych, mówca wypowiada swoje
wątpliwości co dn inierpretacji, jaką
należy nadać t:nu ustępowi, Kraj,
ktory reprezeniuję, mówił min. Si-
mos, jest sygnalarjuszem traktatu
podpisanego przez Polskę i pizewi-
dującego gwarancje Ligi Narodow
dla zobowiązań mniejszościowych.
Nie można też pominąć artykułu 93
Traktatu Weisalskiego. _Minister
Simon uważa pozatem, że Polska
przyjęią procedurę, dotyczącą wyko-
mania gwarancyj Ligi Narodów. Pro-
cedura ta przewiduje współpracę
Polski. Zdaniem mówcy, rezolucye
„Rady, dotyczące procedury, są obo-

wią.ujące dla Polski i nie mogą być
jednostronnie wypowiedziane. Mów-

za nieodpowiadeiący wymaganiom
naszych czasów, przez system nowy:
bardziej dostosowany do obecnej sy”
tuacji. Tego rodzaju propozycja wy”
suwa, zdaniem barona Aloisiego,
problem rewizji. Włochy pierwsze
wysunęły ideę p:zystosowania trak-
tatow do wymagań czasu, przyczem

jednak domagały się, by przystoso-
wanie traktatów odbywało się le-
gazie. Z tych wytycznych zasad
polityki włoskiej wypływały dwie'

po pierwsze, że
istniejące zobowiązania winny być
„respektowane aż do chwili zastąpie-
nia ich nowemi i po 2) że zasada re-

| wizji nie stanowi kryterium empi-
į Eko, ktėrego stosowanie zaležy

od okoliczności lecz od zasad o cha-
| rakterze ogólnym Jeżeli więc uzna-
j4o się za wskazare zastosować je w

"tej dziedzinie, to także należy uznać
„te zasady do inu;ch kwestyj, co mo-
„głoby jeszcze w większym stopniu
nie odpowiadać wymaganiom obec-
nej sytuacji.

Wrażenie wniosku polskiege
w Sprawie ochrony mniejszości,

rARYŻ (Pat). Mowa ministra
Becka, zdaniem korespondenta „In-

formation" wywołała w Genewie
powszechne zdumienie. W pewnych
deizgacjach wyrażono przekonanie,
że stanowisko rządu polskiego jest
z punktu widzeria prawnego nie-
uza:adnione, W Genewie sądzą, że

sprawą ta będzie szerzej omiawiana
na /śromadzeniu Ligi. Naogół jed-
nalk, pisze dziennik, tego roku lepiej
zrozumiano w Genewie sytuację Pol-
ski w sprawie mnieńszości. Polska
z braku upowszechnienia och.ony
mniejszości narodowej pragnie co-
najrnie' równości praw w tej spra-

wie z Niemcami. Tego roku i Zgro-
madzenie zrozwmiało troski rządu
polskiego.

PARYŻ (Pat). Prasa francuska w
dalszym ciągu komentuje przemó-
wienie Becka, „Le Jou:'' zauważa, ca nie chce bynajmniej twierdzić, że

1aką była intencja polskiego ministra
spraw zagranicznych i formułuje
swoją uwagę z najwyższą kurtuazją

i jedynie celem wyjaśnienia sprawy,
podkreślając, «e milczenie z jego
strony mogłoby się przyczynić do
nieporozumień, pomimo, że minister
Beck daleki byi cd zamiaru ich wy-
twoizenia, Panu Simonowi chodzi
jedynie o wyrażenie stanowiska
Wielkiej Brytanii.

Po mowie Simona, ujętej w for-
mę kurtuazyjną, w której zajął on
stanowisko czysto prawne, zabrał
ałos minister spraw zagranicznych
Francji Barthou. Zaznaczył on, że
polssi minister spraw zagr, wysunął
wczoraj kwestje związane ze stoso”
waniem w przyszłości traktatu za-
wa.tego między Polską a głównemi
mocarstwami w dniu 28/6 1919 r.
Skoro debata ta jest otwarta, natu-
ralną jest 1zeczą że i inni sygnatar-
jusze zechcą okieślić swoje stano”
wisko. Minister sir John Simon już
to uczynił. Min:stier Barthou pragnie
przyiączyć się do oświadczenia, że
Francja nigdy 1ie zmierzała w dys-
kutowaniu spr«w mniejszościowych
do żadnych ubocznych celów. Jej
reprezentacja kiesowała się w Lidze
i w komitetach Fady jedynie trgską

0 zabezpieczenie praw ludności i
unisnięcia moż!''wości nadużyć, któ-
reby przekształciły obronę mniej
szoćci na instrument ingerencji poli-
tycznej w suwerenne życie państwa.
Toteż Francja pozostaje wierna swe-
mu dawnemu sianowisku, badając
problem jedynie z punktu widzenia
poszanowania traktatów. Francja
nie zamierza kwestjonować możli
mości przeprowadzenia zmian w

obecnym systemie, ale nie sądzi, by
jedno mocarstwo mogło jednostron*
mie dokonać zmien a temsaimem wy”
powiedzieć traktat. Francja nie są”
dzi, aby tak można tłumaczyć de-
klarację Becka Polski minister

spraw zagr. postawił dwa pytania,

ośw adczając, że oczekuje odpowie-

dzi jasnej i niećwuznacznej. Byłoby

to jego niezaprzeczalne prawo, gdy”

by nie to, że mógłby w ten sposób

postawić Zgromauzenie wobec groź-

by » nawet faktu dokonanego. Tego

rodzaju przykład za któcym: mogły

by pojść i inne l:'aje, moze naruszyć

autorytet traktatów i mandat, który
powierzono Lidze Narodów. Francja
zaprzyjaźniona i sojusznicza nie mo”

ze uważać, by wystąpienie ministra

Becka mogło pociągnąć takie ikon:

sekwencje, nie može ono wywoly-
wać niepokoju i pokusy drugich, W
ten sposób iniciatywa polskiego mi-
mistra będzie mogła sharmonizować

się z poszanowaniem zasad figurują"|

cych w traktatoch, które Polska do-
browolnie podpisała, gdy odzyskała
miepodległość, której była niesłusz-
nie pozbawiona

W, dalszej dyskusji przemawiał
deleżat Włoch baron Aloisi, który
oświadczył, że pragnie sformułować
kilka wwag na temat meritum praw
mniejszości, które z punktu widze-
nia praktyczneśo nie ma znaczenia
dla Włoch. D:legat Włoch uważa,
że wstęp mowy ministra Becka, do-
tyczący generalizacji zobowiązań
mniejszościowych oraz odmowy Pol-
ski wspofpracowania z organami
międzynarodowemi w zakresie Ког-
troii wykonania przez Polskę zob: wiązań mniejszościowych, są ze sobą

że wystąpienie Becka nastąpiło
właśnie w chwili, śdy ZSRR pod pa-
tronatem Franc'i i wbrew woli Pol-
ski ma wstąpic do Ligi Narodów.
Dziennik zadaje pytanie, czy istnieje
mięczy temi łastami przyczynowy
związek. Dziennik zapytuje, czy wy”
stąpienie Polski będzie przedłożone
trybunałowi hask;.emu na zasadzie 12
artykułu traktaiu, uważa, że gdyby
w Genewie powzięto tego rodzaju
decyzję, to byłoby to katastrofalne
w tym bowiem wypadku nie pozo-
stawałoby Polsce nic innego, jak
pójście za przykładem Niemiec i Ja-
ponji i wycofać się z Ligi. Wysuwa
się więc pytanie, czy zbliżenie Fran-
cji do Rosji było szczęśliwe i czy
min. Barthou zdawał sobie sprawę
2 przypuszczalny: h następstw.

'ONDYN (Pat). Wystąpienie mir,
Becka w Genewie omawiane jest na
naczelnych mieiscach w prasie an*
gielskiej. Dzienniki zwracają uwagę,
że iest to jednostronne wyrzeczenie

się p.zez Polskę zobowiązań mię*
dzy:iarodowych, przyjętych przed 15
laty. Dzienniki podkreślają, że Pol-
ska oddawna naiegala na koniecz-
ność zmiany obecnej sytuacji i że
opiższałość wielkich mocarstw jest
karygodna. Dzierniki angielskie wy”
rażają się naogół życzliwie w spra-

wie polskich ar$umentów.

BERLIN Pat. Wystąpienie mini-
stra Becka stanowi dziś główny te
mat zainteresowań prasy niemiec-
«lej, która przynosi równocześnie
pierwsze komentarze. Urzędowy
„Voelkischer Beobachter* ma wątpli-
wości, czy stworzy się lepszy stan
ochrony mniejsżości od dotychcza-
sowego i czy cios wymierzony prze-
tiwko procedurze genewskiej nie
zwróci się w swoich skutkach prze:
ciw samej ochronie mniejszość
„Lokzi Anzeiger* wskazuje, że Poi
ska uderzyła wczoraj przedewszyst-
klem w Ligę i sygnatarjuszów kon-
wencji mnriejszościowej.

Koresrondent genewski urzędo
wego riemieckiego biura informa-
cyjnego wskazuje, ża mowy delega-

ROZMOWY SIMONA,
GENEWA. Pat. Sir Jahn Simon

jodejmowzł dziś śniadaniem mini-
strów Becka i Barthou.

PARYŻ. Pat. Korespondent ge
newski „Le Temps'a* donosi, że mi-
aister Simon w czasie spotkania z
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© PRZYJĘCIE Z.
|. GENEWA. (Pat). „Journal des
Nations“ donosi, że 3 eksperci so-
wieccy, przybyli z Paryża w
oko'ice Genewy. wręczyli onegdaj
delegacji trancustiej projeki odpo-
wiedzi Z. S. R. R. na zaproszenie,
które byłoby do nich wysiosowane.

 

  

tów Anglji, Francji i Włoch miały
„na celu umożliwić Polsce cofnięcie
jprzez Polskę formalnego wypowie-
dzenia i poprzestanie na nieformal-
nem praktycznem rozwiązaniu, We-
dle przewidywań koresponden'a na
Polskę będzie wywierany wielki na-
cisk w tym Xierunku.

, MOSKWA. Pat. Dzienniki mos-
kiewskie podają na naczelnych miej-
scach streszczenie 'mowy Becka w
Genewie Korc oondent specjalny
„Prawdy“ w art «ule pod tyt. ,Pol-
ska bomba w Licze Narodów" óś-
wiadcza m. in., że muwa zawierała
faktyczne zerwanie przez Polskę tra-
ktetu mniejszościcwego. Beck po-
stawił kwestję generalizacji nad-
zwyczej ostro, w tonie ultimatyw-
nym. Tonu tego użył, nia bacząc
ua nieuniknioną opozycję. Krok Be-
cka wywarł wielkie wrażenie i oce-
uiany jest jako poważne posunięcie.
W kierowniczych kołach genewskich
uważeny jest krok Połski iako chęć
zadania ciosu Lidze. Postenowienie
Polski wztaacnia przeciwuinów Ligi.

PARYŻ. Pat. Publicystka Tabouis
w  „L'QOeuvre* pisze, że mowa Be-
cka jest największym ciosem, jaki
kiedykolwiek był wymierzony w Li-
gę Narodów. Najistotniejszą zasadą
Ligi jest ochrona mniejszości, któ rą
jest obroną pokoju i szeńcem prze-
ciwko rewizjonizmowi. W Genewie
sądzą, że Polska musi być przeko-
nana. iż znajdzie przynajmniej z
pewnej strony głąbokie zrozumienie
swej polityki obecnaj i przyszłej, je-
śli ma odwagę wystąpić w ten spa-
sób przeciwko opinji wielkich mo-
carstw.

„Le Petit Parisien“ ;'-ze, że
przemówienie Becka zos'zlo wypo-
wiedziane głosem imperatywnymi
ucinanym który zmroził całe zgro-
madzenie. Interwencjo Polski była
oddawna zapowiedziana, ale ta su-
cha i uitymatywna forma, która zo-
stała wypowiedziane, wywołała na
„wielu delegatach wrażenie brutalnej
niespodzianki. Pesymiści twierdzą,
|že jest to pierwszy krok dowystą-
jpienia z Ligi. W Genewie zwracają
"uwagę, że deklaracja Becka nastą-
piła w chwili, gdy Polska przy pew-
joem przewlekaniu sprawy przyrze-
jkła udzielić poparcia ZSRR w dą-
żeniu do uzyskania stałego miejsca
w radzie, ale nie brała jeszcze udzia-
łu w głosowaniu. To stanowisko
Polski dopatrują się w chęci targa-
wanie, ale to byłoby sprzeczne z
tradycyjną  selidnością polskiego
charakteru. W zakończeniu dzien-
nik cytuje tustęp listu Clemenceau
do Pederewskiego.

BR/IKSELA. Pat. „Mation Belge"
omawia mowę Becka į uwypokla
położenie Poiski, która jast związa-
na bezterminowo w stosunku do
raniejszości niemieckiej, podczas
gdy Niemcy są jedynie związane
konwencją górnośląską. która wyga-
sa w przyszłym, roku. W tych wa-
runkach zrozumiałe jest, że Poiska
musi żądać zrównania w prawach z
inremi państwarei.

BECKA I BARTHOU.
ministrem Beckiem omówi w jak
sposób decyzja reądu polskiego mo-
że być pogodzona z zasadą posza-
nowar'+ traktatów i ochrony pre-
stiża |; Narodów.
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S. S. R DO LIGI.
Dziennik twierdzi, że projekt po”

zwoli szybko i pomyślnie zakończyć
rokowania w sprawie przystąpienia
Z. S$. К. К. 40 Ligi Narodów. Nor*
malva procedura przyjęcia nowego
członka Ligi będzie przestrzegana.

ŃKowe sowieckie szkoły wojenne
na Daiekim

Charbin (Ceat:opress)— W: Cha-
barowsku otwarto kilka nowych so-
wieckich szkół wojennych, które
ma;ą wyszkolić nowych oficerów,
którzyby mogli pełnić służbę na Da-
lekim Wschodzie. W. jesieni b. r. roz
poczęły się wpisy do następujących
szkół wojennych: szkoły  artylerji,
kawalerji, inżynierji wojennej, szko- ściśie związane, Chodzi więc o za* ły oficerów pieciioty, szkoły olice-

wschodzie.

> przy oddzieiach tanlków, i wo-
| jennej szkoły technicznej. Przyjmuje
jsi młodych mężczyzn w wieku od
| 18 do 23 lat, absolwentów szkół śred

| azch pochodzących z warstw prole-
tarjackich.

36309%088890%
Rczpowszechniajcie

bony jaimużnicze „Caritasu"

     

  
 



  

  

       

  

 

  

  

Na mocy zarzadzenia J. E. ks, Arcybi-

skupa - Metropolity wileńskiego, w skia-

dzie osobistym duchowieństwa aschud.ccezji

wileńskiej zaszły następujące ziuiany; №5,

Joachim Raczkowski,

boszcz w Sokolanach, ma wiasną prośbę

Ks. Aleksandra Syczewskiego miano-

wano preiektem gimuazjuma im, ki, Sienkie-

wicza w Białymstoku; ks, kan. Wiktora Po-
trzehskiego, preievia Seminarjum nauczy-
cielskiego w Nowych Trokach, przeniesiono
na preiekta Seminarium nauczycielskiego w
Grodnie; ks. Antoniego Świla, wikarego w
Geniądzu, na wikarego do Trzciannego, ks
Józeia Olechnę, wikarego w Prozorokach,
na prelekta szkół w Prozorokach; ks, Ed-
warda Godlewskiego, wikareżo w Oszmia-
nie, na wikarego do Łyntup; «s. Adoli Ja-
zoszko, preiekt w Hermanowiczach, na wi-
larego do Widz; Nowowyświęcony К5. Во-
lesiaw Jaskólski na wikarego do Dobrzy-
niewa; ks. Ryszard Werbel, nawowyświęco-
ny, na wikarego do £azdun; ks. Wincenty
Juchniewicz, wikary w  La.uunach, na
wikarego do Naczy; ks. Władysław Nowic-
ki, proboszcz w Ilji, na proboszcza do Ry-
kont, ks. Franciszek Cołaika, Salezjania, na
Lroboszcza w Różanymstoku; nowowyświę-

comy ks. Franciszek Bilsza, na preiekta do
Hermanowicz; ks. Stanisiaw Sieiuk, preiekt
w Bieniakoniach, na preiekta gimuazjum w
Oszmiauie; nowowyświęcony ks, Jan iro-
chim, na prefekta szkół do Bieniakoń, no-
wowyświęcony ks. Jan Eljasz, na preiekta
szkół do Drui; ks, Piotr Rynkiewicz, pre-
tekt gimnazjum im, Juljusza Słowackiego, na
preiekla gimnazjum im. Zygmunta Augusta;
ks. Józet Czerniawski, preiekt gimnazjum
im. Zygmunta Augusta, na preiekta gimn.
im. Juljusza Słowackiego; nowowyświęcony
ksiądz Wacław  Bekisz, na wikarego
do Suchowoli; nowowyświęcony ks, Piotr
Wasiucionek na preiekta szkół w Nowyc!.
Trokach, nowowyświęcony ks. Aleksander
Zonn, na preiekta szkół w Minojtach; ks.
Mieczysław Kmita, wikary w Widzach, na
pretekta szkoły zawodowej w Nowej-Wilej-
ce; ks. „Aleksande- Krzyżanowski, prefekt
w Nowej-Wilejce, na preiekta szkół w Wil-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
— Mocą i rankiem miejscami

mglisto, w ciągu dnia pogoda slo-
neczna i dość ciepła. Słabe, chwi-
lami umiarkowane wiatryz północo-
wschodu. W górach w nocy możliwe
przymrozki.

ŁYŻURY APTEK:
Dciś w mocy dyżurują mastępujące

apteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 itelei 16-31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef, 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
p ul. Wielka % (tel. 11-99), oraz wszyst-
e na _rzedmieśc.ach, prócz Šnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Wyjazd ks. arcybiskupa.

Dziś metrspolita wileński ks. arcy-
biskup Romuald Jałbrzykowski wy-
jeżdża pociągiem w Białostockie,
gdzie zwiedzi niektóre parafja i do-
Копг rcświęcenia fundamentów no-
wo budniących się kościołów.

Frrypasterzowi w podróży towa
rzys'y ks. Aleksander Mošcicki,

gdaj w Seminarjum Metropolitalnem
Duchownem rozpoczęły się геКо-
lekcje powakacyjne dla alumnów.

Rekolekcje potrwają perę dni.
Z MIASTA.

— Wycieczka dziennikarzy nie-
mieckich. Dnia 19 b. m. da Wilna
przybywa wycieczka dziennikarzy
niemieckich w liczbie 10 osób. Na
czele wycieczki stoi hr. Schwerin,
naczelny redaktor „National Zeitung"
Dziennikarze niemieccy, zwiedzą za-
bytki historyczne Wiina. Podejmo-
wać ich będą władze administra=
cyjne.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Wiinu grozi demonstracy!-

ny strajk rzeźników | wędlinia-
rzy. Wobec ciągłych niepowodzeń,
jakich ostatnio doznały interwencje
przedstzwlcisii branży mięsnej u
władz w sp awaeh obniżenia wygó-
rowanych kosztów rzeźniowych, czyn-
szu za stragany w Hali Miejskiej i
na rynkach wileńskich i t. d.—wszyst-
kie organizacje rzeźniczo-wędliniar-
skie zamierzają zorganizować jedno
lub dwudniowy strajk protestacyjny.

Jednocześnie z zamknięciem
sklepów miałyby być wsuzyiaąne
dowozy mięsa z prowincji i ubój na
rzeźni w Wilnie.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Powrót z obozów letnich.

Po kilkutygodnowych ćwiczeniach
do Wilna wróciła caia dywizja pie
choty. Około godz. 11 w południe
ulice: Zamkową, Wielką, Ostrobram-
ską zapełniły oddziały 1, 5, 6 puiku
piechoty, kawalerji i artyle-ji.

Żołnierze przebyli diugic rnarsze
i byli zakurzeni, lecz wyniądali dziar-
sko i zdrowo. W pobliżu Płacu Ka-
tedralnego ustawił się sztab | Dywi
zji piechoty z dowódcą płk. dypl.
Przyjałkowskim.

Gdy oddziały wszystkie przybyły
do Wilna, sztab dywizyjny udał się
ma ul. Mickiewicza, gdzie odbyła się
dafilada.

Przed zgromadzonymi wyższymi
oficeremi na czele z dowódcą Dy-
wizji pułk. Przyjałkowskim przedefi-
ladcwały kompanje 1, 5, 6 saperów,
kawalerji i artylerji na czele z or-
kiestrami.

Po defiladzie oddziały pułków u*-
dały się de koszar.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—- Lustracja rolna Kaiolicaich

Stowarzyszeń Młodzieży. W związ
ku ze zbliżającem się zakończeniem

prac w polu—donoszą z Wilenszczy-

zny, że członkowie zespołów kon-

kursowych przysposobienia rolnicze
go Katolickich Stowarzyszeń Mło-

dzleży przygotowują się obecnie do

następaej lusiracji władz związko-
wych.

 
 

— Rekolekcje alumnów. One-!

|
dotychczasowy pro-

zwoinony zostai z zajmowanego stanowiska. |
i
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i
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ZMIANY W DUCHOWIEŃSTWIE.
„nie; ks, Piotr loczyłowski, wikary w Lip-
niszkach, na wiasną prosbę zostai zwolnio-;

ny z zajmowanego Stanowiska, ks, fiiiary
Laniiiowicz, wikary w Podbrzeziu, na wi-

zrchidiecezji mohylowskiej, na wikarego do
karego do rioiszan; Ks. Kugenjusz Łaiecki, z
iLipniszek; ks. śolesiaw Łozowski, pro-

boszcz w Dziśnie, na preiekta szkói w 5i0-
iodecznie; ks. Piotr Kogiūski, na preiesta

Sredniej Szkoiy Handlowej Stowarzyszenia
Kupców i Przemysiuwcow Chrześcijan w
Wilnie; ks. Józei Pre;ser z archidiecezji mo-
hylowskiej, na pretekta w Wornianach; ks.
jam Licenowicz, nowowyświęcony, na pre-
iekta w Zelwie; ks, Józei Malinowski, no-
wowyświęcony, na „refekta szkół w Bra-
Siawiu; ks, Leon Kavzkowski, nawowyswię-
cony, na preiekta szkół w Wołożynie; ks.
Józei Dziemian, na preiekta szkól w Go-
niądzu; ks. Adam Baranowski, wikary w
Krzemienicy, zwolnicny ze stanowiska; ks.
Wojciech Sereda, nowowyświęcony, na pre-
iekta szkói do Gudogaju; ks. kan. Bolesław

Sperski, na prefekta szkoły handlowej w
Wilnie; ks. Jan Ślemp, preiekt w Drui, na
administratora parafji i preiekta szkół w
Lyrowicach; ks. Julian Kołłb-Sielecki na wi
karego do Krzemienicy; ks. Tadeusz Mu-
rzynowski z diecezji wiocławskiej, admini-
straior parafji w Mickunach, na administra-
tora paraiji w Nowopolnej; ks“ Mieczysiaw
Paszkiewicz, preieki giranazjum w Oszmia-
nie, na tymczasowego administratora parafji
w Mickunach, ks. Wiktor Gogoliński z archi
diecezji mohylowskicj; administrator w
Skrundziach na administratora do Re-
dzinowszczyzny; ksiądz Michał Dalinkie-
wicz. wikary w Łyntupach, na tymczasowe-
go administratora paraiji w Skrundziach;
ks, Stanisław Krygietski, z diecezji saratow-
skiej, zwolniony ze stanowiska proboszcza
w Nowojelnej; ks. Piotr Bajkiewicz, pro-
boszcz w Niemnie, na preiekta szkół P.M.S,
w Grodnie; ks, Józei Kowalczuk, preiekt
szkói, na preiekta Prywatnej Szkoły Zawo-
dowej w Wilnie; ks. Juljan Sokołowski, ar-
chidiecezji ryskiej, na administratora parafji
Niemen, oraz ks. Jan Mokrzecki na wika-
rego do Sokółki,

Lustracja, która ma być wkrótce
przeprowadzona. ma na celu stwier-
dzenie dotychczasowych wyników
w zespolach konkursowych.
— żwlązek Cechów w sprawie

stucjum rolniczego. Zarząd Zw.-ku
Cechów na posiedzeniu м @пп 12
b, m., rozpatrując sprawę zarządze
nia M-wa W. R. i O.P. zmierzają
cego do likwidacji studjum Rolni
czego U. S$. B.—"chwaiił jednogto:
śnie podać do wiadomości publicz
nej w prasie iż Związek Cechów
całkowicie solidaryzuje się z opinią
Wileńskiej izby Rolniczej o koniecz-
nej potrzebie 22'-«ego «istnienia i
rozwoju studjum Rolniczego przy
U. S$. B. w Wilnie.
— Z życia Sokoła. Dzisiaj 15

września odbędzie się w Sokole za:
bawa taneczna. Wstęp za zaprosze-
niami za 1 zł.
— Na niezamożnych uczniów.

W niedzielę o godz. 12:ej odbędzie
się w ogródku przy kawiarni Sztral-
ła (róg ul. Mickiewicza i Tatarskiej)
„Poranek muzyczny” przy łaskawym
udziaie pp. Janiny Kulczycniej, Niny
Wilińskiej i in. Całkowity dochód
przeznacza się na niezamożnych
nczni szkół śr. m. Wilna.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Pierwszy pociąg towarowy z

Druskienik Zdroju. Dowiadu,emy się
iż va nowozbudowanej linji kolejo-
wej Druskieniki Dworzec - Druskie-
niki Zdrój przeszedł pierwszy pociąg
towarowy z trausportem drzewa z
Druskienik Zdroju. Transport od-
szeuł na Hel.
— Ceny biletów do Diuskienik,

W związku z mającem odbyć się w
b.m. otwarciem nowej linji kolejowe,
ma szlaku Druskieniki Dworzec-Dru-
Skieriki Zdrój władze kolejowe u-
stally ceny bietów bezpośredniej
komunikacji Wilno - Druskieniki
Zdrój, Bilet normalny III klasy z
IWi'na do Druskieuik wynosić będzie
zł, £.20, gdy przed otwarciem tej linji
z Wiina do D:uskienik kosztował
1.4), zaś z Druskienik stacji do
zdrojowiska autobusami bilet wyno*
sił w jedną stronę od zł. 2.30 do 2.80

od osoby. '
Bezpośrednie vołączenie Zz uzdro-

wiskiem będzie z Warszawy, Bia-
legostoku i Grodna,

 

is tny t Ain,
Na podstawie przepisów łowiec-

kich, obowiązujących w całym kra-
ju, w październiku przypada czas
othronny na następującą zwierzynę
i ptactwo: Łosie, byki, jelenie, @а-
niele-rogacze, sarny, kozy, łanie,
jelenie i daniele, zające  szaraki,
zające bielaki, rysie, borsuki, įwie-
wiórki, głuszce, <cietrzewie, bażanty,
drobie, kamionki, dzikie indyki, ku=
ny i norki.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Ujęcie zawodowego złodzieja w Ko-

„onji Magistrackiej.  Onegdajszej nocy w
Kolonji- Magistrackiei dozorca toru wyści-

gowego w -Pośpieszce. zauważył podejrza-

rego osobnika, który w pobliżu domostw

prowadził obserwacje Gdy dozorcaBerso-
wicz zamierzał osobnika wylegitymować,

porwał on żelazny drąg i zadał nim' kilka
uderzeń Bersowiczovi. Zalany krwią do-
zorca nie stracił przytomności i rzucił się
na osobnika z zamiarem ro*brojenia go.

А gdy ten stawiał w dałszym ciągu opór,

użył broni palnej, nie wyrządzając zresztą

żadnej krzywdy napastnikowi. Zaalarmo-
wany strzałami posterunek P, P. wysłał po-
łerunkowych, którzy napastnika ujęli. Jest
to zawodowy złodziej, mieszkaniec „cyrku”
na Połockiej 4, Stansław Lojlis. Osadzono
go w areszcie, +» й

wypadek na linji kolejowej Wilno—
Porubanek. Z iednego z wagonów
pociągu przeładowanego pasażerami,

udającymi się na lotnisko w Poru-

banku, wypadł 19-letni uczeń Wa-

cław Zaleski (Kwaszelna 17), który

uleg; połamaniu nóg i wstrząsowi
mózgu. Dzięki iylko przytomności

maszynisty, Zeleski nie poniósł

Dobre usługi
   

Kostki powinny b
w słowo MAGGI
krzyż- gwiazda.

ВБЕТЕННЫЕ WIRZZAÓWNE SDEROSA

Teatr | mużyka |
— Teatr Miejski Pohuianka. Uroczyste

otwarcie sezonu i93ł-35 w teatrze na Po-|
hulance, Dziś o godz. 8 wiecz. leatr Miejski!
na Pohulance daje na przedstawienie inaa-|
$uracyjne prapremjerę M. Grabowskiej p. et
„Spiawiedliiwość w wykonaniu nowych sił
£. Słachowiczowej, utalentowanej artystki
Teatrów Poznańskich i M. bay-Rydzew-
skiego, znakomitego artysty teatrów sto-
iecznych oraz ulubietców Wiina pp. l. Ja-
sińskiej-Detkowskiej,  L. Woliejki, M.
Węgrzyna i W. Nzubelta, Akcja sztuki roz-
grywa się w więzieniu jednego z priwincjo-
nalnych miast. Reżyserja M. Szpakiewicza.
Dekoracje W. Mako'nika.

Jutro o godz. 8 w. „Sprawiedliwość”.
— Niedzielna popoiudniówka w Teatrze

na Ffohułauce. Jutro o godz. 4-e, pierwsze
pr. edstawienie popołudniowe w Teatrze
na Pohulance wypełni doskonała komedja
francuska M. Acharda p. t. „Dama w bieli”,
„H. Skrzydiowską 1 A. Łodzińskiu w ro-
lach giėwnych. Ceny propagandowe,

Teatr mucyczny  „Lutnia“. „Hr.
Luksemburg“ po cenach znižonych. Wysię-
py Janiny Kulczyckiej. Dziś po raz 12-ty

po cenach zniżonych tętniąca życiem i mło-
dzieńczą werwą melcdyjna opeietka Leha-
ra „kir. Luksemburg . W. roldch główiiych

zbierają zasiużone uklaski J. Kulczycka i
s. Dembowski: Do powodzenia Caiości
przyczynia się poraysłowa gra Найпизк1е),

LDomosiawskiego i Szczawinskiego. Będzie

to jedno z ostatnici: przedstawien tej ogói-
mie lubianej opere kl

Uwaga! Nowe zn.żki biletowe do teatru

„Lutma“ z ważnością do i-go stycznia,

„rzymywać można w administracji teatru
od godz. 10 — 1 pp.

— Jutrzejsza popoiudniówka w „Lutni“

Jutro na przedstawieniu popoiudniowem po

cenach propagandowych ciesząca się wy-

jątkowem  powodzeciem efektowna  ope-

retka „Oriow“ z J. Kulczycką i K. Dem-

bowskim na czele premjerowej obsady. i

— Widowisko piopagandowe w „Lutni”|

Poniedziałkowe przedstawienie propagan-|

dowe wypełni warteściowa operetka Żel- |

era „Ftasznik z Tyrolu”. Ceny propagan-,

dowe.
— „Cyrkówka” w „Lutni”, We wtorek |

najbliższy odbędzie się premjera siynnej

operetki Kalmana ,Cyrkówka. Operetka|

ta, posiadająca wiele humoru i pięknych

meloaji, zalicza się do najwybitniejszych

utworow tego św:etnego kompozytora.

Operetka ta otrzyniuła pierwszorzędną ob-

sadę sceniczną i malowniczą wystawę. Re-

żyserja M. Tatrzańskiego.

Polskie Radjo Wiino
Sobota, dnia 15 września,

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań

domu. 7.50: Koncert reklamowy. 7.55:Gieł-

da roln. 11.57: Czas. 12.10: Koncert. 13,00;

Dzien. poł. 13.05: Pieśni artystyczne (pły-

ty). 15,30: Wiad. eksport. 15.35: Co

ode. pow. 15.45: Nowości płytowe. 16,30:

Słuchowisko. 17,00: Koncert kameralny.

17,50: „Konstytucja vajmniejszego państwa”

— pogad. 18.00 „Przegl. prasy roln.* 18.15;

Wesola audycja. 18,45: Reportaż. 19.00:

Koncert hebrajskich pieśni, 19.50: Wiad.

«port. 19.56: Wil. wiad. sport. 20,00: Mu-

zyka z płyt. 20.30: Piosenki M. Fogga.

20.45: Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy

w. Polsce?" 21.00: Recital fortep, 21.45:

„Wybuch wojny — ienia osobiste”,

 

 

wspomnieni:
wygł. Z. Kisielewrki, 22.00: Ш list z Londy-

nu — Ant. Bohdziewicza, 22.15: Muzyka tan.

23,00: Kom. meteor. 23.05: ll audycja „Loży

Szyderców", 23,35: Kom. meteor. 23,40:

Muzyka taneczna (płyty). 24.00—1.00 Mu-

zyka taneczna.

Niedziela, dnia 16 września,

9.00: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
Chwilka Pańzyka. Dzien. por. Muzyka.

domu. 10.05: Nabożeństwo. 11,57: Czas.

12.03: Kom, meteor. 12.05: „Jak zasadzić

drzewka owocowe? — odczyt. 12,15: Po-
13,15: D.c.ranek muzyczny, 13.00: Odczyt.

(płyty).por. muz 14.00: Muzykapopularna

1425: Transm. z lotniska mokotowskiego

odlotu samolotów do próby szybkości.

15.00: Pogad. rolnicza. 15.15: Aud. dla

wszystkich. 15.55: Transm. z lotmska przy-

'otu zwycięscy Turnieju lotn. 16.30: Recital

śpiewaczy Bendera. 16.45: Aud. dla dzieci.

17.00: Muzyka do teńca. 17.50: Transm. z

iotniska zamknięcia turnieju. 18.30: Słucho-

wisko: „Moralność Pani Dulskiej”. 19.15:

„Zycie młodzieży” — pogad. 19.30: Koncert.

19.50: „Wynik Turnieju Lotniczego 1934" —

pog. płk. Kwiecińskiego. 20.00: _ Koncert.

20.45: Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy

w Polsce?" 210: Wesoła lwowska fala.

21.45: Wiad. sport. 22.00: Ze świata radjo-

wego — pogad. 22.5: „Ciotka Albinowa

mówi” — felj, wesoły. 22.30: Audycja me-

k ykańska. 23.00: Kom. o Turnieju lotn.

23.05: Kom. meteor. 23.10—23,30: Koncert

życzeń (płyty).

Z ZA KOTAR STUDJO.
Wielka impreza tansmisyj radjowych

z zakoūczania challeng'u,

Cała Polska w checnej chwiii oczekuje

» zapartym oddechen. wynikow rniędzyna-

rodowego challenge'u Turniej zbliża się ku

k ńcowi. Jeszcze kika dni, a zwycięzcy :

bohaterscy lotnicy wylądują na lotnisku

mokotowskiem. Który z nich będzie pierw-

szy, przy kim zostarne palma zwycięstwa?

Pytaniem tym śledzi każdy przebieg lotu

okrężnego na szpaltach dzienników. Polskie

Radjo chcąc swym radjosłuchaczom zcałej

Polski dać możność przeżycia w wałej pełni

emocji związanych z lotem challenge'owym,

ransmitować będzie w najrozmaitszych po-

1ach dnia końcowe przeloty nad Polską.

W dniu 15 września ostatnie wiadomości z

końcowych etapów lctu okrężnego podawa-

ne będą przez wszystkie rozgłośnie radjowe

  
    

w każdej kuchni oddają

MAGGI”-
kostki buljanowe

Ostrożnie przy zakupie!

dz,|szyła

maszynista

mał pociąg.
Rannego odwieziono do Wilna,

gdzie umieszczono go w szpitalu.

Pociągi, udające się do Poruban-

ku ma Challerge, były przełado-

wane.

 

  

 

   

  

=

yć zaopatrzone
i znak ochronny

Paiestra na powodzian
nada Adwokacka w Wiinie ua nadzwy-

czajuem posiedzieniu w dniu 23 sierpnia rb.
postanowiia zwrócić się do wszystkich ko-
iegów, tak adwokatów, jak aplikantów ad-
wokaąckich z gorącem wezwaniem do pow-
szechnego i naiychmiastowego  Skiadania
ofiar na rzecz powodzian, wyznaczając, jako
minimalną składkę */» proc. dochodu podat-

kowego, zeznanego w roku podatkowym
1934 ym,

Wezwać wszystk.ch delegatów Rady na
prowincji do najbardziej szybkiego i ener-
giczuego przeprowadzenia zbiórki ойаг 1
przekazania takowych Radzie

Kolegów, mających siedzibę na prowin-

cji, gdzie niema de.egatów iiady, wezwać

indywidualnie do wykonania powyższej
uchwały.

Ofiary mogą być wpłacane do Kasy

Rady w kancelarji Rzdy w godzinach urzę-
dowych; do inkasowania ofiar rownież jest

upoważnioną inkasenika Rady p. Kira Gry-

gielowa. Wreszcie mogą być wpłacane na

rachunek Kady Adwokackiej w P.K.O nr.
80-508 z bezwzględnym zaznaczeniem, że

wpłacona suma stanowi składkę na rzecz

powodzian.
Ofiary na powodzian w wysokości przez

Radę Adw. oznaczorej mogą być uiszczone

w trzech równych ratach, a to 1) do 15

wrzesnia 1934 r., 2) do 15 października 1934

roku i 3) do 15 listopada 1934 r.

O wynikach zbiórki Rada Adwokacka
poda do ogólnej wiadomości.

RADA ADWOKACKA.

Ma powodzian i ddiaiwę szkolą,
W/ ostatnią niedzielę w sali kina

„Ruwja”, udzielonej uprzejmie a bez-

anteresownie przez dyr. kina, stara”

nien. Komitetu rodzicielskiego Szk.

Powsz. Nr. 21 w Wilnie, odbyło się

przedstawienie t. zw. „teatru ekspe-

rymentalnego , rekrutującego się z

posród stery młodych kolejowców.

Sztuka w 3 akt., napisana przez

jedaego z występujących w niej ama"

torów, organizatora i reżysera p. E

Lwowicza p. t. „Podniebni rycerze”

zdradza oczywiscie pióro jeszcze dy-

letanckie, ale izlachetna tendencja,

gorący patrjoty7m:, entu:jazm mło-

dzieńczy dla lotnictwa polsk, i jego

zawodników, duże poczucie muzy”

kalne (muzyka z maiemi wyjątkami

także kompozycji wykonawców) i

zmysł humoru skoncentrowany na

postaci zabawnego żydka operatora

filmowego sprawiła, że sztuka wzru-

i zabawiła licznie zebraną

pubiiczność, przeważnie z kół rodzi-

ciel:kich szkoły, azieci i młodzieży.

Ofiatnych wykonawców i autoradar

rzono rzęsistymi oklaskami. Szcze-

gól ie czarowa* śpiew grającej jedną

z głównych ról flotniczki) p. Pław-

skie, i ujmowała jej wcale niezła, jak

na „matorkę, gra aktorska.

Orkiestra z 7-miu instrumentów

seki:mdowala sprawnie i czysto mło-

dej drużynie.
Powodzianie 1 dziatwa szkolna,

cho: bilety były b. tanie, „zyskała

zapewne, dzick: pracy młodego

zeszołu amatorskiego, spory zasiłek.

mz w ww

»orach dnia około godz. 12.00, 15.60 i 19.00.

W dniu 16 września nastąpią transmisje z

Pola Mokotowskiegn w Warszawie startu

samolotów do próby szybkości maksymal-

nej w Turnieju Lotniczym i o godz. 17.58

uroczystości zakończenia Międzynarodowe-

go Turnieju Lotniczego —Chalienge 1934 r.

będzie finałem imprezy transmisyj radjo-

wych z zakończenia turnieju lolniczego.

Pecital fortepianowy Zofii Rabcewiczowej.

Pośród sobotnich koncertów radjowyc

na uwagę słuchaczy zasługuje recital forte-

pianowy o godz, 21.0! znakomitej pianistki

. chopinistki, Zofii Rabcewiczowej, która

tym razem odegra utwory Bacha, Wagnera

стат Sonatę e-dur Beethovena.

Jubileusz humorysty. 3

Kto nie słyszał wesołych djaiogów ja-

kie w ramach „Wescłej Lwowskiej Fali"

wygłaszają prawie c» niedzielę pp. „Unten-

baum i Aprikosenkravz? Jeden z tej weso”

Jej pary, Untenbaum — „w cywilu Adolf

Fleischer — przedstawi się radjosłuchaczom

w sobotę, dnia 15 września o godz. 18.15

jako autor i wykonawca zarazem wesołej

audycji muzyczno-parodystyczncj p. t. „Ju-

bileusz humorysty”. ;

„Kobietę w złem świetle"

przedstawia „Loża Szyderców" Teatru

Wyobraźni. S
Sobotnia audycia „Loży Szyderców”

(dn. 15 b. m. godz. 23.05) kieruje swoje

ostrze przeciwko kobiecie. Musimy się z

tem pogodzić. Wiadomem jest przecież

powszechnie, że złośliwe języki nie oszczę-

dzają nikogo, że prótują nawet znaleźć pla-

my na słońcu. Nie należy się zatem zbytnio

dziwić, że „Teatr Wyobraźni” pokusi* się

tym razem przedstawić kobietę w złem

świetle. Bolesny ten atak, może zdoła wy-

nagrodzić humor audycji i rzeteiny dowcip 
Įoczynając od godz. 8 rano, w rczmaitych w postaci wiersza, piosenki, czy też djalogu.

й zorjentowawszy się, iżj

| poi wagony wpadi człowiek, zatrzy”

k|ców w szkołach grajewskich.

dzia św. Wincentego a Paulo w Wil-
nie rozpoczyna swą pracę po wa
kaciach od biednej młodzieży i w
niedzielię urządza publiczną kwestę
na tursę i szkołę „Źródło Pracy”.
Całe Wilno katolickie zna pracow-
nię „Źródła Pracy”, założoną przez
prezeskę p. Zofję Kościaikowską w
maju 1923 roku. W, ciągu 10 lat roz-
winęła się ta instytucja na szkołę
kroju, szycia, bie'iźniarstwa i tryko-

tars.wa, Myiłodz'eż żeńska uczy się

tu zajęć praktycznych — związa-

myca z życiem domowem i znajduje
kawałek chleba na przyszłość. Mimo
całej zapobiegliwcści zarządu i ucze-
nic, mimo opiat za wykonane robo-
ty, biedna młodzież żeńska nie może
pokryć w obecnych czasach wszyst-
kich kosztów szkolnych, a już zwia-
szcza utrzymania w bursie, którą
trzeba zaopairzyć w opał na zimę i

w środki żywności.
le braki wziastające z dnia na

dzień w  „Źródje Pracy' pragnie
zmn ejszyć Stowarzyszenie Pań Mi-
łosierdzia i przez niedzielną zbiórkę
odwoła się do litościwych serc Wiil-

nian o pomoc dla tej tak użytecznej

dla naszej biedne; młodzieży — in-
Stytucji.

Ż wielką wdzięcznością przyjmą

też panie miłosierdzia wszelkie ofiary
w naturze, jako to w opale czy
środkach żywności na zimę, które
można zgłaszać u p. Zofji Kościał-
kowskiej przy ul. Bakszta 10.

8 zmniejszenie nacisku
podatkoweg0.

| Organizacje rolnicze podjęły u

czynników miarodajnych kroki w kie

runku zmniejszenia nacisku, podat-

kowego na rolnictwo.

lyuganizacje rolnicze zaznaczają,

że tak olbrzymiej podaży zboża, jak

w tym roku nie obserwowano w Pol-

sce nawiet w najbardziej urodzaj-

nych latach. Podaż ta wpłynęła prze

ważnie z drobnej własności, co było

wynikiem nacisku fiskalnego i wiel-

kiego głodu gotówki na wsi. Ostat-

sio podaż zboże znacznie spadła.

Trudno jednak nerazie się zorjento-

wać, w jakim stopniu wpłynęły na

to roboty polne a w jakim nasyce-

nie rynku pieniężnego.

Słery fachowe zaznaczają, że w

+ r. nie posiadaią nadmiernych nad-

wyżek eksportowych, które zmusza”

jyby nas do forsowania wywozu ©

każdej porze i ne každych  warun-

«ach. Trzeba stosować specjalną tak

tykę. Nieodzownym warunkiem jest

opanowanie podaży.

Koła rolnicze wskazują, że jeśli

chodzi o położenie międzynarodowe,

to nie można, niestety, dopatrzeć

się zapowiedzi, budzących większe

nadzieje. Dynamika produkcji zbożo

wej; wykazuje wyraźne, choć powol-

me, przesuwanie się jej ku Europie.

Zmniejszenie produkcji za morzem

powetowane jest niemal w całości

przez wzrost w, Furopie.

Znaczna część naszego eksportu

idzie na zdobycie walut, potrzeb-

pych na opłacenie zbędnego często

„mportu. Zachodzi więc konieczna

potrzeba ograniczenia naszego rol-

niczego importu przynajmniej do cza

su powrotu ożywienia na rynku

światowym. =

 

    

Po co te
! Z Grajewa donoszą do KAP:

Na skutek zwrócenia się rodzi-

ców do zarządu paratjalnej Akcji ka-

tolickiej, aby wysiąpić w obronie re-

lig:;no - moralnego wychowania w

szkołach powszechnych w Grajewie

zagrożonego spowodu mianowania

wychowawcami czterech nauczycieli

— żydów, zarząd par. Akcji ikatolic-

kiej na zebraniu dnia 2 wsześnia rb.

postanowił w powyższej sprawie

zwołać ogólne zebranie, na 10 wrześ

mia rb, w sali domu porafjalnego.

Dnia 5 września delegacja matek

dzieci szkolnych była u kierownika

mieiscowej szkoły nr. 1, wyrażając

swój protest spowodu mianowania

żydów na stanowiska A+

stępnego dnia delegacja rodziców

dzieci szkolnych udała się do staro”

stwa, gdzie nie została przyjęta.

Wówczas udano się do -dyrektora

miejscowego gimnazjum p. Mędlewi-

cza, który jako piezes Dozoru Szkol

nego przyjął delegację, wysłuchał i

obiecał interwenjować. Spokój nie

był naruszony, pomimo to przed

gmachem gimnazjum policja zrobiła

na kilka osób protokuły.

Tego samego ónia udała siędele-

gacja w osobach p. Alfonsa Neuma-

na, Bolesława Rybsziadta i Stanisła-

wa Milewskiego do Łomży do in-

spektora szkolnego, który załatwił

sprawę odmownie Zwrócono się wte

dy do Kuratorium Szkolnego w

Brześciu.

Następnego dnia grupa matek,

dowiedziawszy się o przybyciu do

Grajewa inspektora szkolnego, uda-

ła się do niego z prośbą o usunięcia

żydowskich wychowawców. Inspek- tor delegację przyjął, lecz sprawy

DZIENNIK ©ILENSKI 3

Tragiczny wypadsk natorze Wilno-Porubanex| Na «Źródło Pracy».
" Wczoraj wydarzył się tragiczny śmierci pod kołami pociągu, gdyż Stowarzyszenie Pań  Milosier- МАО

TĘPI ROBACTWÓ  
'_ Wszechwładza pieniądza ustaje .
, Refleksje i żale żydowskie

|  Ł Grinbaum ktiry na kilkanaście

dni przybył do Polski, w swoich

,wrażeniach z podróży” po różnych

«rajach („Hajnt” nr. 202) opisuje

„jeanolitość trosk: żydowskich”. Da-

wniej rozróżniano dwie kategorje ży”

dów: aj zachodnio - europejskich i

amerykańskich i b) wschocinio - eur

ropejskich. Pierwsi nie odczuwali

aiechęci do siebie ze strony iudności

ydzennej w przeciwieństwie do dru-

giej kategorju. Na światowej konie-

sencji życiowskiej w Genewie już ta

rćżnica znikła. Relerenci podkreślili

„ — jednolitość trosk, zarowno wdzie-

dzinie ekonomicznej, jak i w płaszczyźnie

politycznej i prawnej Ilustracyj do tego nie

zabrakło, nawet tak „dosadnych“ jak np.

jogrom wAlgierze : 3

Gdyby śledztwo w sprawie zabu”

rzeń w Algierze wykazało opiesza”

łość ze strony centralnych władz

łrancuskich, żydzi straciliby wiarę

nawet we Francję:
„— To byłoby poprostu moralną kata-

strołą dla naszej politycznej świadomości,

fla naszego dotychczasowego zaulania. W

naszych oczach znikłyby wszystkie granice

między wschodnio -e''ropejskiemi i zachod-

niemi w zakresie stosunku do żydów. Ale

i ta okoliczność nie usuwa uczucia niepo-

koju, lęku o dzień jutrzejszy”. :

Żydów w d:asporze opuściła pe”

wność siebie: :

„ — Żydzi, żyjący w rozproszeniu, stra-

cili pewność siebie. Jeszcze więcej: straci

I wiarę w przyszłość i w możliwość zmian

politycznych lub ekonomicznych, które po-

prawią ten stan”. |

Żydzi zaczynają wątpić w sku-

leczność przewrotów społecznych

wywoływanych pod wpływem ży:

dowskim: 5

„— Niema już poprzedniej wiary w

tkuteczne dla żydów wyniki politycznych i

społecznych przew”ctów. Wiemy, że w

czasach przejściowych, w czasach wojen

wewnętrznych, żydzi są tak, czy inaczej

ofiarami”, o Ё ё

Žydzi doniedawna wierzyli, że

uda się im pozbawić na stałe narody

„dzenne praw gospodarza:

„ — Obecnie juž wiemy, że to był ol-

brzymi błąd.... Rozumieją już żydzi, że wła-

dza w kraju oznaczanietylko to, że panu-

ją y naród ustala prawo i kulturę, leczi to,

że do tego narodu należy prawo pierw-

czeństwa do źródeł zarobku w tym kraju”.

Finanejera żydowska traci już

wiarę w swoją pcięśę:

—_ Po rewolucji Hitlera znikła tak

mocna jeszcze doniedawnawiare w potęsę

1ieniądza i w ekonomicznewpływy 73

Po Niemczech przyjdzie kolej na

-ewolucje narodowe w innych kra-

jach: . е

„ — Kto zagwarantuje, że to, co się

tało w Niemczech, nie może stać się i nie

ttanie się gdzieindz ej. Wszak wielki ży-

.lowski przedsiębiorca w Angli doszedł do

smutnego wniosku, że żydom mogą zabro”

nić być kapitalistami. Hasło to będzie

przmiało: żydom niewolno eksploatować.

1 -Nawet potęśa pieniądza nie jest

iuż w stanie zabezpieczyć żydom

utrzymania zdobytych przywilejów.

| Świadomość narodów arviskich zro”

tila już zbyt wielkie postępy i usito-

wania, poparte rajwiększemi šrod-

kami finansowemi, nie mrgą odwr6-

uć nieuniknionych konsekwencii te-

go faktu,

 

 

Ponieralcie Polską
Póacierz Szka!na.

 

zgrzyty?
nie załatwił. Tymczasem policją siłą

zaczęła rozpędzac zebrane matki, u-

żywając pałek gumowycł, a nawet

grożąc rewolwerami. Szereg kobiet

został ' dotkliwie przez policję po-

turbowanych, co stwierdzają świa”

dectwa lekarskie. Pobite zostały pp.:

Samelko Magdelena, Zyskowska Na

talja, Balicka, Wierzbicka Fran-

ciszka, Iwankiewiczowa, Szymanow-

ska Anma, Oparowska Bolesława i

inne,
Na skutek oburzenia ludności Za”

rząd Akcji katolickiej wystąpił z za*

żaleniem na policję do ministra

spraw wewnętrznych, prosząc o ukró

cenie samowoli i ukaranie winnych.

s0080990069899

Kto wygrał na loterji?
W dziewiątym dniu ciągnienia czwartej

klas; 30-ej Polskie państwowej ioterji kla-

sowej, główniejsze wygrane padły na nu-

mery następujące:

ZŁ. 10.000 na N-ry: 40403 97581 141419

167985.
ZŁ 5.000 na Nr. 128213.
ZŁ 2.000 na N-ry: 641 11129 13954 25921

28298 30212 40846 51409 35137 66897 75209

115474 122886 130434 148588 154656 164466.

ZŁ. 1.000 na N-ry: 5263 7124 7455 9576

6931 18848 19879 25408 23952 25975 37088

„8567 40985 41388 50870 59007 65726 67934

-1581 73543 80239 90547 93546 95090 98527

09737 103326 105780 136683 137169 137629

318825 142332 144857 145413 145755 146073

148135 152798 153320 158585 160024 164342

167992 168698.
Ciągnienie nopołudniowe.

ZŁ. 50.000 na Nr. 124608.
ZŁ 10.000 na N-iy 8004 24804 78787

19019 156739.

ZŁ 5.000 na N-rv: 14672 41165 60373

104978 118660 147566 162872.

ZŁ 2.000 na N-ry 18571 33683 50572

25816 59558 61697 90665 90673 91034 92244

98429 110855 122764 127929 135454,

ZŁ 1.000 na N-ry. 2203 4689 7322 10466

„1905 42 568 47418 54433 61048 53004 85752

<8291 104312 106676 110043 111991 118125

23833 132066 138951 140834 147848 151150
152322 154439 156552.
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Z KRAJU.
Projekt połączenia koieją stacji Kobylniki

z jeziorem Narocz.
Władze kolejowe badają obecnie

projekt budowy linji kolejowej do-
jazdowej od. stacji .Kobylniki do
schroniska nad jeziorem Narocz.

Sprawą budowy linji kolejowej
nad jeziorem Narocz zainteresowały
się żywo włacre centralne i w
związku z tem należy przypuszczać,

Zdaniem władz, odnoga taka iż projekt ten zostanie w przyszłym
przyniosłaby przedewszystkiem rok zrealizowany.
znaczną korzyść wycieczkowiczom i Koszt budowy takiej linji wraz
turystom, gdyż obecnie od Kobylni- ze stacjami przystankowemi wy-
ka do schroniska trzeba jechać oko” niósłby około 2 mil. złotych.
ło 16 klm., okrążając jezioro,

Uszkodzenie toru kolejowego
przez nieznanych złoczyńców.

GŁĘBOKIE (Pat). Organa P. K. P. Pociąg osobowy, pc otrzymaniu
stweirdziły, iż na moście kolejowym
na "zlaku Królewszczyzna—Podświ- zupełnie bezpiecznie, Dochodzenie
le na 551 km. zostały dokonane na-,

nieznani|
| dokonania powyższego uszkodzenia

stępujące uszkodzenia:
sprawcy odkręcih 8 śrub, łączących,
mos:townicę z lachowicą oraz roz-

luźaili śruby trzymające poręcze.

ostrzeżenia, przeczedł o godzinie 8-ej

ustaliło, że do wykiręcania śrub užy-

te kyły kamienie i hak. Motywy

nie są narazie ujawnione.

Żyd wileński w Egipcie
w powieści włoskiej.

Medjolański wydawca Mondadori, bar-

dzo przedsiębiorcty, ustanowił

nagicdę 10.600 lir za najlepszą nową po-

wieóć. Nagrodę tę, za rok 1933, otrzymał

młody pisarz p „Aliiedo Segre. Powieść je-
fo, rapisana udatnie, ma tytul: Agenzia

Abram Lewis.

Miejscem akcji jest Kairo w Egipcie

na tie życia miejstówego i przepiywu tury-

stów. ruchu arabskiego, świata żydowskie-

%0, a bohaterem powieści jest Abraham Le-

wis, który pochodzi z Wilna, skąd pogromy

$o wypędziły, tak iż przez Europę środko-

wą dotarł wkońcu do Egiptu. Początkowo

klepał biedę, aż, krok za krokiem, doszedł

do x'emałego majątku i znaczenia. Jawnie

jest poważnym kupcem na giełdzie baweł-
nianej, ale potajemnie handluje narkotyka-

mi, opium, kokainą, haszyszem, ukrywając

to wszystko pod zasłoną agencji turystycz-

nej, zaopatrującej podróżnych i żądnych

wrażeń we wszystko, co należy do przy-

jemności zwykłych, a także bardziej dy-

skre'nych. W ten sposób stał się człowie-

kiem bogatym i ciągle powiększającym

majątek.

Abraham Lewi: nie ma potomstwa, Ale

dziedzicem jego będzie ukochany siostrze-

niec Jobanan. Imienia tego zresztą nie uży-

coroczną;i w ieździe konnej,

|imię Bob. Wychowanek Abrahama Lewisa
| w nic nie wierzy i jest cyniczny bez granic.

 

szkole w Kairze, zaprawionemu w sportach

bardziej odpowiada

Frzeciwnikiem Abrahama Lewisa jest

Arab syryjski Mouttanah, który nienawidzi

$0 !ако żyda. Wspóizawodniczy z nim o

wpływy u wszechpotężnych tam Anglików,
nienawidząc ich zresztą również, jako ta-

mujących ruch arabski. Przedstawiciel An-

ślji, pułkownik Scott jest w dobrych sto-

sunkach z Abrahamem Lewisem. Gdy jed-

nak Mouttanah odsłcnił przed nim tajemni-

cę aandlu narkotykami, nie waha się płk.
Scott ani chwilę i postanawia +yda uwięzić,

ale _ewis, ostrzeżony, ucieka.

Abraham Lewis ukrywa się w obskur-
nej dzielnicy u handlarzy narkotykami.

Pewnego razu daje mu schronienie Arab,

zajmujący się tym handiem, oraz przyjmu-

jący u siebie narkomanów. Wśród nich od-
krywa przerażony Abraham Lewis swego

ukochanego Boba, nieprzytomnego, którego

unosi 7 tej jaskini « doprowadza do ocknie-

nia.

Po setkach przygód Abraham Lewis

wypływa znowu w górę, Pokonywa swego

aratskiego wroga Mouttanaha i swego

współzawodnika w  bawełnie bankiera

wa, bo miodzieńców: temu, wychowanemu, Cossira. Nadal ma n.ajątek i znaczenie.

 
| się żydami i sprawą

BZIENNII TILERSKI

Emigranci polscy w rękachgreckichpiratów.
Kilka tygodnia temu policja por-tarnej opieki lekarskiej i dlatego też

towa w Antwerpji otrzymała nakaz
aresztowania dowódców 10 okrętów
greckich. Wiadomość ta wywołała
w porcie niebywałą sensację, gdyż
okręty, których kapitanów areszto-
wała policja, truaniły się transpor”
tem emigrantów do Ameryki połud-
niowej. Grecy uprzedzeni jednak o
zamiarach policji antwerpskiej, wy-
płynęli z portu i zanim dano znać
do ujścia Skaldy o niewypuszczanie
ich ma Morze Północne, znajdowali
«'ę daleko.

Początkowo nie zdawano sobie
sprawy z powodów, jakie skłoniły
policję do przeprowadzenia tak e-
vergicznych kroków wobec dowód
ców obcych okrętów. Lecz wkrótce
potem okazało się, iż Grecy zajmo-
wali się przewcženiem t. zw. w
śwaize morskiej „ludzkiego bydła”.

Śledztwo stwierdziło nieprawdor
podcbne poprostu rzeczy, w które,
gdyby nie było dowodów, trudno
wierzyć. 3
W Buenos Aires znajdują się

specjalne biura dla transportu emi-
śrantów do Europy. Biura te pobie-
rały te same ceny, co inne, lecz zaj-
mowały się przewozem swych pasa-
żerów w warunkach przechodzących
poprostu wyobrażenie. Mianowicie
emigranci lokowani byli wraz z by-
dłem pod pokładem, spali na wor-
(kach i za jedzenie mieli suchary, z
kitórych wyskakiwały szczury.  Do-
picia dawano im brudną wodę, tę
samą której dostarczano bydłu, Dla
uniknięcia kontrcli, wychodžcėw za-
pisywano jako paiaczów, a kobiety
jako służbę. W/ czasie dzogi, która
+.wala po czterv czy pięć tygodni,
wiśród jadących szerzyły się w po-
uobnych warunkach choroby w prze
raźliwy sposób, Brak było elemen-

 

  

powiada:

Żyd nie umiera, nigdy nie umrze, bo

jest 4 rasy wojującej, umie milczeć, umie

cierrieć, a wypędzony i zbity podniesie

się : pójdzie w dalszą drogę.

Powieściopisarz włoski wclał dać czy-

telnikowi, zamiast zadowolenia z ukara-

nych niegodziwośc. Abrahama Iewisa, ra-

czej tę prawdę życiową, że żydowi te nie-
godziwości wcale nic szkodzą, ostatecznie

uchodzą bezkarnie, nie strącają go z źle na-

bytych dostatków.

Powieść ta jest nowem świadectwem

wzrastającego obecnie żywszego zajęcia

żydowską w całym

smierć nie była 'am rzadka, Okrę-
tom tym z zasady towarzyszyły re-

winy, wiedząc, iż na pokładzie znaj-
duje się dlą nich zer.

Brak jakichkolwiek kontroli spo-
wodował ponadic, że piraci greccy
w zuchwałości swej dochodzili do te-
'$0, iż emigrantow rzucano żywcem

do morzą na pastwę rekinów, pozba-
wiając się w ten sposób kłopotów z
ich żywieniem i lokowaniem“ na
okręcie Słowem działy się sceny
dantejskie, w ktore z trudem można
w dwudziestym .wieku uwierzyć,
Emigranci niemal zawsze byli kiero-
wani do portu antwerpskiego, gdzie
stosunkowo najłatwiej było się ich
pozbyć i przeszkodzić w ewentual-
nych skargach.

Piraci greccy posiadali w samym
porcie doskonale zorganizowaną
służbę wywiadowczą, która donosi-
ia o wszelkich zamiarach policji i
zajmowała się ponadto przeprowa”
dzaniem emigrantów z pokładu do
pociągu tak, by rie mogli w czasie
swego pobytu w Antwerpji udać się
po pomoc do konsulatów.

Bandycki ten sposób transporto"
wania emigrantów  pirosperował
„adzwyczaj pomyślnie i kilkanaście
riewielkich okręlów, dowodzonych
wyłącznie przez sapitanów greckich
i płynących rówineż pod grecką ban-
derą, posiadało niemal wyłączny
monopol na przewóz reemigrantów
z Ameryki południowej do Europy.

Transportami temi zajmowały się
'ednak również l'nje belgijskie i nie
mogąc zrozumieć, w jaki sposób
Grecy mogą z nimi konkurować,
przeprowadziły specjalne śledztwo,
<tóre w rezultecie dało wyniki, o
«tórych piszemy powyżej.

Na wiadomość © poczynionych
przez policję odkryciach Grecy po-
uciekali i prawdopodobnie teraz
iziałalność swą p zeniosą do innego
portu. -

Sąd belgijski, mimo nieobecności
oskarżonych, rozpatrywał tę sprawę
i na wszystkich 10 kapitanów grec-
"ich wydał bardzo surowe zaoczne
wyroki,

Należy tu dodać, že ołiarami byli
rrzeważnie emigranci z Polski.

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Niemieckie zbrojenia wojenne.
Postanowieniami traktatu wersalskiego

Niemcy zobowiązały się do obniżenia stanu
swei armji do 100,0U( ludzi, w czem miało
być 4.000 oficerów, Utrzymywanie central-
nego sztabu generalnego jako centrum
zapędów wojennych, zostało wogóle zaka-
zane. Według tegoż traktatu armja mogla
posiadać 204 dziaia „olowe, kalibru 77 mm
; 84 mniejszych dział, kalibru 105 mm. Cięż-
ka artylerja bojowa i samoloty wojenne zo
stały zakazane. Sva morska mogia «»zpo-
rządzać tyl«o 15,65U iudźmi, 6 pancernika-
mi, 6 iekkiemi krązcwnikami, 14 kontrtor-
pedowcami i 12 toapedowcami, Łodzie pod-
wodne zostały zawszane, (Przed wojną
Niecicy miaiy około 750 tysięcy żołmerzy
1 14 wysięcy dział róznego kalioruj.

ko wojnie Niemcy starały się za wszel-
ką cenę uniknąć wykonania zobowiązań,
Gen. Schleicher opracował plan, wediug,
którego efektywny stan armji miał być pod
niesiony, armja miała być uzupełniona wy-
szkoionemi kadranu, generalny sztab miał
być odnowiony. Projekt przewidywat nawet
opracowanie planów mobilizacyjnych  nie-
tylko dla armji, lecz i dla przemysłu i ko-
munikacji Udskonalone miato być również
uzbrojenie żoinierzy.

Pian Schieichera w zasadniczych swych
punhiach realizowany byi przez gen. von
Seesata. Stan armji powiększono, a posłu-
żyty do tego różne stowarzyszenia patrjo-
tyczae, gimnastyczne i polityczne, zorgani-
wone na wzór formecyj wojskowych, bez
względu na to, czy nazywały się Einwoh-
nerwehr, Orgesch, Stahihelm, keichsban-
ner, Wehrwdli, Technische Nothilie lub Re-
gimentsvereine. Przewažna częsć tych or-

ganizacyj staia się podstawą dzisiejszych
SA SS.Z drugiej zaś strony sama Reichs-
wehra przez skracanie prezencyjnej siużby
wojskowej wyszkoiiia sobie kadry oficerów
rezerwowych. Równocześnie wzbrew wyraź
nemu brzmieniu traktatu wersalskiego od-
nowiono sztab generalny. Były minister o-
brony narodowej Gessler oświadczył, że
żaden traktat nie może zakazać Niemcom
utworzenia sztabu generalnego. Niemcy, o
ile będzie zachodziia potrzeba, sztab gene-
ralny utworzą, choc'ażby w tormie spółki
akcyjnej. I rzeczywiście w odpowiedniej
chwili Nemcy utworzyli sobie sztab gene-
ralny przy min. wojny i powiększyli tam
liczbę oficerów z 30C na 1400.

Wbrew wszelkini traktatom, umowom,
protestom i zapewnieniom, Niemcy w obec-
nej chwili mogą rzucić na irónt 300.000
Reichswehry, 150,000 ludzi Schopu i 360,000
szturmowców. Ogoiem więc doskonale u-
zbrojona armja niciniecka liczy 810.000 lu-
dzi. W ciągu kilku dalszych dni Niemcy mo-
$ą dysponować ogromnemi rezerwami,

O ile chodzi o morskie siły zbrojne,
Niemcy nic sobie nie robiły ze wszystkich
zakazów budowy wielkich jednostek mor-
skich i przystąpiły do budowy t. zw. kie-
szonkowych dreadarughtów. Dla swej szyb-
kości ruchów i działania są tak  niebez-
peczne okręty wojenne, że Anglja i Francja
zmuszone zostały do budowania podobnych
10.000-tonowych okrętów wojennych, Po-
wietrzna ilota wojenna zostaławNiemczech
również zakazana, + mimo to Niemcy współ
czesne dysponują 2.100 samolotami wojen-
nem, Tajna ta flota wojenna składa się z
90 eskadr pościgowych po 12 maszyn, z 70
eskadr bombardowych po 9 samolotów, z
70 eskadr obserwacyjnych po 9 samolotów
oraz z 14 eskadr hydroplanów, Według ist-
niejących planów st:n ten ma być podwoi
jony, co łatwo można osiągnąć, ponieważ
24 iabryki samolotów mogą wyprodukować

O konjunkturze zbrojeniowej /wiadczy
też wwóz surowców, który w niektórych |
pozycjach powiększył się w stosunku do
roku ubiegłego czterokrotnie, jak i znaczna
lczba robotników, zatrudnionych w prze-
myš'e, produkującym dla armji W niektó-
rych ważniejszych przedsiębiorstwach stan
zatrudnionych powiększył się dwukrotnie.
W 31 miasta stnieją wielkie zakłady

przemysłowe, każdej chwili gotowe do pro-
dukvwania materjałów wojennych; w 15
miastach istnieją iabryki samolotów, a w 8
miastach fabryki cheiaiczne. To są oczywiś-
cie tylko główne punkty oparcia niemiec-
kich zbrojeń. W dziedzinie chemji pod bez-
pośrednią kontrolą trzędu dla mobilizacji
przemysłowej znajduj: się 34 fabryk.

W. razie mobilizacij obok przemysłu
może być całkowicie dostosowana do wy-
magań militarnych również komunikacja.
Niemcy posiadają obecnie 150.000 samocho-
dów ciężarowych, z których ok. 6.000 jest
o popędzie elektrycznym, 522 tysięcy auto-
mobili i traktorów, 374 tysięcy motocykli i
500 tysięcy motocykli małych. Dzięki ulgom
podatkowym motoryzacja rozwija się w sza
lonem tempie. Niemi+cki Autoklub opraco-
wał dokładny plan mobilizacyjny autokomu
nikacji, Planowo wybudowane zostały rów-
nież autostrady, których iunkcje juz teraz
podzielono. Autostraaa Neustetlin — Вег-
lin — Hanower ma siuźyć dla przewozu 2,
3 16 dywizji, autostrady Bytom—Sarrbruch
przez Wrocław, Lipsk, Frankturt dla prze-
wozu 3, 4 i 6 dywizji piechoty i 2 i 3 dy-
wizji kawalerji, autostrada Monachjum —
Sarrebrick przez Stuttgart dla przewozu 5
i 7 dywizji System autostrad uzupełniają
miasta Kilonja, Hanower, Freiburg, Вег-
lin, Norymberga i td.

Wysokość niemieckich wydatków na
«rmję i wojskowość najjaskrawiej uwydat-
nia się przy porównaniu niemieckiego bu-
dżetu wojskowego z budżetem Francji, któ-
ra uważana jest za największą silę wojsko-
wą w Europie. Niemiecki budżet wojskowy
wynosi 3.829,3 miljonów franków, podczas
gdy  irancuski 3.187,2 miljonów  iranków.
Nie wolno przytem zapominać, ze niemiec-
kie wydatki wojskowe nie są objęte tylko
budżetem min. wojny, ale że poukrywano
je w różnych pozycjach budżetów «nnych
resortów administracji państwowej. Tak np.
urzędowi kanclerskiemu podlega inspekto-
rat dróg, przeznaczonych do transportu
wojsk. W budżecie min. spraw wewnętrz-
nych ukryte są wyda:ki wojskowe w wydat-
kach na Nothilie, Budżet min. gospodar-
stwa narodowego zawiera pozycję na zakup
no surowców dla celów wojskowych. Bu-
dżet min. skarbu (!) pozycję wydatków na
wyszkolenie wojskowe policji. Ministerstwo
rolnictwa posiada -specjalny fundusz na two
rzenie składów żywności.

Zliczywszy wszystkie te pozycje, do-
chodzimy do olbrzymiej cyfry 13 miljardów
franków, które niemiecki budżet przezna-
cza na zbrojenia i przygotowania wojenne.

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

124.20—124.51—123.85. Berlin 210.75—211.75
209.75. Gdańsk 172.90—173.33—172.47. Ho-
landja 358,40—359.30—357.50. Londyn 26.15
—26.20—26.02. Kabe! 5.2234 — 5,25%, —
5.19*/4. Oslo 131.50—132.10—130.90. Paryż
34.86'/2—34,95—34.78. Praga 21.99—22.04—
21.94. Stokholm 13490 — 135.60—134,20,
Szwajcarja 172.58—173,01—172.15. Włochy
45,39—45.51—45.27.

Papiery procentowe: Budowlana 45.25.
Konwersyjna 66.00. Dilarówka 52.90—52,75,w najlepszej i najbardziej arystokratycznej' A powieściopiserz p. Alfredo Segre świecie.
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Z POWODU KOLGSALNEGO POWODZENIA JESZCZE DZIS.
PRZEBÓJSRzenó. «OSTATNI ATAMAN ANNIENKOWO **>75t psa,ml

Nad program: „PARADA SPORTOWA W LENINGRABZIE'*——wspaniały dodatek sowiecki.

«l cóż dalej, Szary Człowieku?» [yesc z -łosny wszystkich czasów.
Film stał się wydarzeniem w kinemategrafji.

GTWARCIE SEZONU! Największa erotyczna rewelacja prod. Sowieckiej 1934 r.
| B d R 2 A w-g slyn. arcydziela Ostrowskiego „GROZA“ w wyk. Artystów

Moskiewsk. teatru artyst.
UWAGA Nad procram: WIELKA REWJA SPORTOWA na

Honorowe bil. nieważne.

OSTATNI DZIEŃ

REWELACJA SUKCES — « UKSUSOWE KOBIETKI» nz;iii.
WKROTCE UROCZYSTE „KARJERA ANNY CARWER“
OTWARCIE SEZONU

perłą prod „Columbji*
wrol. gł bohaterka filmu „King-Kong* FAY WRAY i bożyszcze kobiet „platynowy biondyn* GENE RAYMOND.

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

TEATR-KINO
REWJA | GALKÓW 2, OTWARCIE SEZON.

Następny
program:

NIE BĘDZIESZ KURTYZANĄ»
DZIS Nejiepszy film z HENRY GARA TEM

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

St Janowski. Adam Daal. Wł. Orsza-Bojarski, Z. Winter i in.

 
 

  

Tańce i ewolucje. ltaijeno-Carneri.

POSZUKIWANY PRACOWNIK||Mieszkania || | dock2id
z wyższem wykształceniem rolniczem, i pokoje | MIESZKANIE Luksusowe, System ko-
ekonomicznam lub prawniczem do In- Azow <* |4 pokojowe odremonto-| ryterzowy. Nadaje się dla

stytucji rolniczo-społecznej. MIESZKANIE wane, ze wszelkiemi wy-| 'mstytucji, Około Sądu.
3 „ | godami, z frontu do w Ad. Mickiewicza 41, Por-

3 pok, kuchnia z elek- |3 8 towa 28, Sierakowskie-Oferty z dokładnym życiorysem skła-

 

 
 

 

 
MIESZKANIE

5 pokojowe, ze wszel-
klemi wygodamni z fron-
tu do wynajęcia. B!sku-
pia 4 (od 12 dc 5 pp.)
tel. 1-88) 2009—2

Do wynajęcia
5 pokojowe mieszka- |
nie na parterze z o- |
gródkiem sucha słe-
neczae przy ul Arty-

SOBA

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

DO WYNAJĘCIA
pokój z osobneu ke
ściem, z wygodami, Is

nie umeblowany. Zeligo-
wskiego 1 m. 25.

227—2

W zapadłym garnizonie.

Przed wojną, qdzieś
daleko, w głębi Rosji
na Syberji stał bstaijon
piechoty. Zdarzyło się,
że na inspekcję przyj*-
chał generał korpusu.
Przegląd defilad:, galo-
wy obiad. Geaerai zado*
wolony. Po kawce pyta:

 

 

  
scy cflcerowie w czas
wolny od zajęć?
— Panie generale, my

tu mamy bibljotekę.
— A, bibljoteka, a

przed narodem nieśmy
kaganieę oświaty. A sła-
wno. No, niech ja zeba
czę tę bibijotekę.
Zaprewadzono go do

blbljoteki. Meble klubo,
we. stoliki, zaciszne ką-
tiki... Generał spogląda
na wszystkie strony.
— A gdzie ks'ążki?

U zyli mnie, že Jak jest
bibljeteka, to mają być
książki, jeszeze w aka-
demj! wojskowej.
— Kslažsk to my rie

mamy, panie generale.
— Więc, co jest w

tych szefach?
— Melduję posłusznie,

panie generale, że w sza-
f.ch jest wódeczneść.
Ale uporządkowana we-
dle alfabetu, tak. jak w
blbljotece.

— A wlgc 16 taka bl-
bljoteka. No, to kak wy
<zytsjecie eti knigi?

to robimy w
sposób intelektualny. To
jest taka gra umysłowa
— Gra. Nu, nu, tak

nauczcie i mnie.

‚ееооб
POKÓJści ijn jęcia W. Pehalankdać w za podpaz |Aоы| uci 2 kowaj, Powiedzn>_puł- a ij

. ń , › 0 ® -ny pracown "UI skiego Nr. 40. 2175—5 AŁAŁAŁAŁAŁAAŁAŁAŁAWAŁĄG| 60 robią, powledzmy pan- | ciaPortowa19m.11. *

MIGNON G. EBERHART 71) — A| — rzekłem, — Właśnie chciałem pomówić z panem,

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

Wszystko to zajęło więcej czasu niż przypuszczałem. Nikt mnie
nie zaczepił, ale, idąc, ciągle się oglądaiem. Wlreszcie dotarłem do gale-
rji i spojrzaiem wdół, Sue — odetchnąłem — siedziała z panią byng,
Lovschieriem i papugą. Pani Byng machała wściekle drutami, podnosząc
i opuszczając brwi z niesłychaną szybkością. Sue, blada i mizerna, spo-
ślądała ciągle ku schodom. Lovschiem palił papieros:. w długiej, burszty”
nowe cygarniczce, dziwnie nie nadającej się do jego tłustych paluchów.
Patrzył trwożnie w ziemię, jakby na gołych taflach malowały się jakieś ;
groźne wizje.

Tylko papuga była przy humorze, Krzątała się właśriie wśród za”
stawy na stoliku, wypijając z filiżanek resztki herbaty, przechylając czub
nabakier . cmokając głośno, po smakoszowsku. Zobaczywszy na talerzy”
ku niezjedzone ciastko, porwała je chciwie szarym pazurem ispodniosła
do dziba z radosnem gdakaniem. Pani Byng obruszyłą się na nią po swo-
jemu wojowniczo, na co ptaszysko znów zakwoktało Zobaczywszy mnie,
zaczęło trzepotać skrzydłami i skrzeczeć tak alarmująco, jakbym chciał
zabrać sobie jego ciastko, Naturalnie wszyscy — Sue, pani Byng i Lov-
schiem —spojrzeli w górę. Ja patrzyłem tylko na Sue. W oczach jej wy”
czytałem radość, świadczącą o świeżytm niepokoju .

nym głosem.

1 ówdzie klamkami czy politurą.

wpierw zebrać niezbite dowody?
— Może.
— Więc mi pan nie powie?

nie jest pewny Tally'ego.

 

(Wiedząc, że nasza rozmowa dosięgiaby prawdopodobnie uszu na
dole w hallu, odeszliśmy wgłąb korytarza.

— Dlaczego pan mnie ostrzegał pized Tally"? — zapytał znižo-

: Zaw zhał się, poruszył niespokojnie, spojrzał pa korytarzach, które
gubiły się w mroku, spotykały z poprzecznemi pasz 'mii połyskiwały tu

— Powiedziałem, że nie mogę tego jeszcze pinu wyjawić,
— Czy to ma znaczyć, że pan nie jest czegoś pewny? Że pan chce

RA Nie powiem. — Mówii swobodnie, lecz pat zył mi wciąż nad ra-
mieniem, jakby obawiając się, że nas kto podsłucha. Spojrzawszy mi przy
padkiem w oczy, odskoczył o krok. — Co... Co się stało?

— Pan ma bujną wyobraźnie, ale mniejsza z tem. Ja powiem. Pan

Tym razem lekka wzgarda, jaką mnie zawsze darzył, wybiła mu się
na twarz tak ostro, że zobaczyłem pomimo złego oświetlenia.

— To chyba oczywiste — rzekł chłodno.
: — Oczywiste, ale pan nietylko posądza go 0 aieuczciwosė, Pan nie
jest pewny, czy to naprawdę Francis Taily,

Nie odpowiedział, Odwrócił głowę i twarz jego utonęła w cieniu.
— Prędko. Mów pan. Tak, czy nie? Czy to Fr*ncis Tally, czy nie?
Milczał. Naokoło nas majaczyły niepokojąco prostokąty drzwi, osła-

demi

 
 

Skiaąłem jej głową i cofnąłem się od poręczy, gdyż usłyszałem| niających groźne, czarne, ciche jamy pustych pokojow. Po chwili, niekroki w koryiarzu za sobą. wiem, czy namysłu czy czego innego, Lorn odpowiedział spokojnie: :
Z m:oku wyłonił się Lotn. — Nie wiem.
— A! Gdzie pan był? Nie w swoim pokoju? ' Takiej odpowiedzi się=nf iewałem. Jak zawsze jego spokój,
siu £ L uosis "V 4N

‚ Wydawca. ALEKSANDER ZWIERZYNSKI | Drukarnia A. Zwi (A y= Nr 1.
/
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[PO KÓJ SŁONECZNY
| « osobnem weściem, mo-
że być z używalnością
kuchni, do wynajęcia, ul.
Wilkomierska 3 m 11,
wis-a-vis kośc, św. Rafa:
1a. Tamże mieszkanie dla
uczni, — może być z
całodzieanem — utrzyma-
niem. śr.

Kupno

_Sprzedaż
OKAZJA DLA EMERY-
TÓW. Sprzedam dom
drewniany nowy. Wolne
3 pokoje, kuchnia, przed
pokój, weranda, Elek-
tryczność, ogród. Miej-
scowość ładna, słonecz-
na. Szyszkińska 13.

983—3

DOM NOWY
o 2-ch mieszk. 3 pokojo-
wych do sprzedania.
Dew. się: ul. Stara 43,
u właściciela. 2172—4

DO SPRZEDANIA DOM
na Zwierzyńcu przy ul.
Witoldowej, składający
się z 8 pok, z wygodami,
ogród 430 sążni kw. i
mały domek 1 pokojo-
wy b. taniof -— z powo-
du wyjazdu. Wiadomość:
Litewska Nr. 19, p Ja-
cuta. —5 

bardzo proste. Zgł
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w ciągu jednego miesiąca 2.500 samolotów.
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 Stabilizacyjna
LEKARZE. |

 

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

Dr. Med.

MARJAŃ KIEKICKI
powrócił I wznowił przy-

jęcia chorych.
UL. WILENSKA 31 m. 2

od 4—7 p. p.

 

| PRACA į

 

MŁODA
Inteligentna panienka
przyjmie pracę w« sra-
kterze lektorki, lub nau-
czycielki w Wilnie lub
na wyjazd. Swiadectwa
dobre. Zgłoszenie do
Redakeji Dz. Wil. dla M.
a. Adres tamże. 336—3
NEA

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgłoszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zatru-
dnienia, chociażby сга-
sowego. w Wilnie i na
prowineji dla bezrobot-
Le swych członków.
głoszenia rzyjmuje

Administracja =
ka Wileńskiego”.
—

  

nie widziałem.
— Čo taxiego? Mów pan.
—Niech mi

— Gdzie pan się z nim poznał?
— W Nowym Jorku.
— Czy był tak samo zbudowany jak ten?

erpliwił się. — Czy pan ządzi, że mu się nie
— Naturalnie — znieci

przyjrzałem? Francis Tallyj
wowłosy.... Kiedy go poznał, był
Ust nie było prawie widać, głos był zduszon:
czek. Bardzo możliwe, że zrobił
tał jego wyglądu. Jakkolwiekbą
to on, czy nie om.

A A AыеOdpowiedzialny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ,

est średn
bez szkieł,

(d. <, a.)

11.38—71.50—71,63

MRO TN ADITK TLS BAI OKT SESKATNSVESTELTOSIO TASARTIST

|AIMaa |

Kobleta w średnim wie-
ku poszukuje posługi,
lub na stałe, umie goto-
wać, prać, uęzciwa, su-
miennd.  Tatarska 24
Miksztowa. 2

Korepetycje przyjmie
student za obiady lub
skromne wynagrodzenie.
Łaskawe oferty do Adm.
„Bz. Wil.“ dla X. G

2018—2

IAWAY

[DRUKARNIA
GEBEREKA

 

M. ZNIERZYŃSKIEGO
WIŁNO,MOSTOWA |.

TLEEFON 12-44,

WYKONUJE
wszelkiego rodzaju

druki, jak bilety wizy-
towe. žawladomienia

ślubne. nektologi, pra-
gramy, afiszei ulotki

==—— (ENY NISKIE

  

 
niewrażliwość na moje gniewy i niecierpliwość, oraz pobłażliwość na mo
je wybuchy obudziły we mnie mętny wstyd,
Gdyby nie on, może

— Jakto? — rzekłem siab
(gažowal,

— No, talk... Powiem panu wprost, że nar
niemiłego kłopotu. Widzi pan...

szałem. Z pewnością niktby go nie podsłuchał, — Widzi pan, tu nie wcho-
dzi w grę kwestja podobieństwa, Nie,
co innego. Ja go widziałem, ale...

Ot, byłem niewdzięczny!
bym dotąd siedział pod kluczem

ym głosem. — Przecież on pana zaan-
| i лНОЫ

ik, obii mi swoim przyjaz-
— Łniżył głos tak, że ledwie go sły-

o sobowtórze niema mowy. To jest

pan nie przerywa — zirytował się kapryśnie, — To
d: osił się do mnie z twarzą w bandażach. Miat wypadek,

Poślizgnął się na mokrej ulicy, wpadł pod taksówxę, pokaleczył się o
szkło z rozbitej szyby. Nie zwróciłem na to uwagi. Nawet gdybym go po-| dejrzewai o celowe zamaskowanie twarzy,
„Mój zawód nauczył mnie, że ludzie miewa
miejsce poł roku temu,

„nicbylmi sobie z tego nie robił,
| ją bziki tego rodzaju. Miało to

a od iego czasu go nie widziałem. į

ego wzrostu, szczupły, banainie pło*
pewnie z powodu bandaży,

. Nawet nie zdjąt rękawi-
to wszystko celowo, żebym nie zapamię-

jdź faktem jest, że nie mam pewności, czy
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