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REDAKCJA I ADMINISTRACJA:
Administracji i Drikarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-eį. Administracja czynna w dni powszednie od 9 de ZO-ej,

Wilno. Mostowa 1.

w niedziele od 12 do 13-ej.

  

PODZIĘKOWANIE
Składam najserdeczniejsze Bóg zapłać Zw. Oficerów w Stanie Spoczynku, Fe-
deracji Pols. Zw. Obrońców Ojszyzny, Legj! Inwalidów Wojeanych W. P., Zw.
Inwalidów Wojennych W. P, Stow. Młedzieży żeńs. i męz. parefji Dominikań-

skiej | wszystkim tym, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi
memu meżowi

Pułk. Konstantemu Turowskiemu
w dalu 16 września b. r.

 

TEATR MIEJSKI na Pohulzance
Dziś I jutro o godz. 8-ej wieczór

poważna komedja

wiedliwošč“
CENY NISKIE.

„эрга
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Po zwycięstwle w turnieju lotniczym.
WARSZAWA (Pat). Dziś w sie-, Polski.

dzibie LOPP udekorowano odznaka”|.ag* pisze, że zwycięstwo Polaków
mi honorowemi LOPP zwycięzców
tegorocznego szalanżu, mianowicie
ikpt. Bajana, Płcziczyńsikiego i me-
chanikėw sierżanta Pokrzywkę i
żiętka. Odznak: wręczył prezes
Rady głównej LOPP inż. Kuehn w
cbecności prezesa zarządu giównego
1OPP gen. dyw. inż. Berbeckiego.
Następnie Berbecki: gratulował lot-
nikom i inżynierom konstruktorom
Rogalskiemu, Wędrychowskiemu
iwszedł na miejs.e Wigury) i Drze-
wieckiemu. :

PARYŻ (Pat). Prasą francuska
naogół słabo interesowała się tego-
rocznym turniejem lotniczym. „L'ln-
trasigeant" „zamieszcza obszerny ko-
„aunikat z wyników i zaznacza, że
Polska po raz drugi zdobywa puhar.
Nasi wczorajsi uczniowie stali się
naszymi mistrzami. Bajan zwyciężył
na polskim samolocie i poiskim silni-
(tu. Możemy się tylko cieszyć z no-
wego sukcesu Polski, który jest
szczęśliwym wynikiem wysiłków
rządu i kraju. Francja jednak po-
winna naśladować przykład Polski i
stosować metodv tych, którzy stali
«ię naszymi mistrzami i umieli się

dobrze przygotować do tak poważ-
vych zawodów.

BERLIN. (Pat). Zwycięstwo barw
polskich w Challenge'u wywołało
zdziwienie i jednocześnie wielki en-
tuzjazm. Do późnych godzin wieczo-
rowych radjostacia niemiecka trans-
mitowała zakończenie zawodów.
Niemieckie biuro informacyjne ogło-
siło obszerne sprawozdanie swego
-edaktora w Warszawie Berndta,
który opusuje serdeczne przyjęcie
"akiego doznali lotnicy niemieccy w
Polsce, przytacza również słowa lot-

„Dziennik Wileński"
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hodzi   

ŻONA.

Telefon Redakcji,

codziemmnie.

 
było jakknajbardziej przygotowane i
iv ostateczności zdecydowała zręcz-
1086 pilotėw i ich wielkie doświad”

„Berliner Zeitung ат Mit-; czenie, nabyte w zawodach między-
marodowych. Polska odczuwa
„rugie zwycięstwo ze szczególną ra-
dością, poniewaz zdobyte jest przy
pomocy czysto polskiej maszyny i
silnika,
„Lokal Anzeigera* wyraża się z
vznaniem o serdeczności koleżeń-
skiej, wylkazywanej lotnikom nie-
mieckim w Polsce, przyczem przy”
tacza oświadczerie kpt. Seidemanna,
že zwycięstwo odniosła najlepsza
maszyna. My, Niemcy, czyniliśmy,
«ośmy mogli, a jeżeli tymrazem nie
zwyciężyliśmy, *o0 starać się będzie-
my, żeby następnym razem poszło
iepiej. „Leipzise1 Albend-Post" pi-
sze, że lotnictwo polskie w ostat-

nich dwuch latacł. poczyniło znacz-
me postępy. Pciacy zwyciężyli w
warunkach zupełnie regularnych.
'Tegoroczne zwycięstwo Polski bę-
dzie miało dla Niemiec te dodatnie
izonsekwencje, że jeszcze bardziej
zwiększymy nasze przygotowania do
przyszłego szalarżu i może następ”

nym razem zejdziemy z lotniska war”
szawskiego jakc zwycięzcy.

RZYM (Pat). Turyńska „Gazetta
del Popolo", omawiając wyniki sza”
ianżuj pisze, że Polska, która zajęła

stužytą na pierwszeństwo. Aparaty
polskie na podsiawie długich stu-
«jów były przystosowane do wyma-
śań szalanżu i loinicy poiscy dobrze
wyzyskali te właściwości. Zawiedli
natomiast Niemcy, lecący aż na
trzech typach samolotów. Nie umie”
M oni wyzyskać wszystkich możli- nika niemieckie$o Seidemanna, że

„Bajan zasłużył sobie na zwycię-
stwo”.

Redaktor Berndt zaznacza, że
niemieccy lotnicy pokazali, co ро-
trafią, jednakże Polska wysunęła się
na czoło narodów lotniczych i dla-
tego składają je: szczere życzenia.

BERLIN (Pa'j. Wszystkie bez
wryjątku pisimą niemieckie zamiesz-

czają dokładne sprawozdania z
przebiegu ostatniego dnia między”  
 

wości, jalkie tkwiły w ich aparatach.
„ Np. Messerschn'idty, mogące rozwi-
iać szybkość dv 290 km, na godzi-
wę, w czasie lotu okrężnego na
przestrzeni blisko 10.000 km. roz-
wijały średnią czybkość zaledwie
190 km. na godzinę.
WARSZAWA. Pat, — W związku

z zakończeniem międzynarodowego
turnieju lotniczego premjer Kozłow-
ski wydał wczoraj wieczorem w sa-
lonach prezydjum Rady ministrów

W miejscowości 3, 5 i 7 lat. Feder i jego żona od-

narodowych zawodów lotniczych,| raut.
przyznając zasłużone zwycięstwo

Wybuch benzyny.-
LWÓW. (Pat).

Amulbicz-Królewski w domu Chaima nieśli rany i zostali przewiezieni w

Korespendent warszawski;

dwa pierwsze miejsca, w pełni za-t

Federa eksplodowała beczka z ben- stanie groźnym do szpitala, Ogień
zymą. Ogień ogarnął tak szybko za- srzerzucił się następnie na sąsiednie

Ludowanie, že nie było możności zabudowania i zniszczył 14 gospo”
uratowania śpiących itam dzieci, darstw. Straty są bardzo znaczne.
Ofiarą ognia padło 3 dzieci w wieku Ч
эна S INSakei VK ANET TNT SPS

Nowy pakt czterech? Już we środę Rosja sowiecka
stanie się członkiem Ligi Narodów.
Zawdżięcza to w pierwszym rzędzie
p. Barthou, a jednocześnie w Gene-
wie fakt wejścia Rosji do Ligi Naro-
dów uważany jeet za wielki sukces
polityki francuskiej.

Jednocześnie w kołach Ligi Na-
rodów mówi sie o aljansie trancu-
skorrosyjswim. Zawarcie tego soju-|
szu początkowo miał poprzedzić|

auropejskim zarysowuje się całko”
wicie nowa konstelacja polityczna.

Wstąpienie Sowietów ma też
być podobno zapowiedzią nowego
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PRENUMERATA: miesieczna 4 zł., z ednoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,
zagranicą 8 zł.

za wiersz miłim. przed tekstem i w

   

Rosja sowiecha przyjęta do Ligi Narodów.
Uchwały komisji politycznej.

GENEWA (Pat). W, dniu wczo”
rajszym komisja polityczna Ligi Na-
rodów przystąpiła do dyskusji nad
sprawą przyjęcia do Ligi Narodów
ZSRR. Pierwsi przemawiali delegaci
państw przeciwrych przyjęciu So-
wietów do Ligi,

Delegat Portużalji oświadczył, że
zasady, lktóre wyznaje ZSRR, są
sprzeczne z zasadami, na których
opiera się świąt i Portugalja będzie
śtosowała przeciwko przyjęciu, Ta-
«ie jest własne zapatrywanie dele-
ца!а 1 taka jest opinja publiczna w
Fortugalji.
Delegat Szwajcarji Motia powie-

dział, że Szwajctatja oddawna wypo”
wiadałą się za powszechnością Ligi

i pragnęia, by kiedyś Rosja stała się
jej członkiem, ale nigdy rząd szwaj”

rarski, choć przyjaźnie usposobiony
ido narodu rosyiikiego, me chciał
uznać obecnego reżymu Rosji. Sta-
owisko sprzeciwu i wyczekiwania
umotywowane jest grabieżą posel-
suwa szwajcarskiego w Piotrogra

to; dzie w 1918 r. i faktem, że w tym

samym roku, gdy próba strajku ge”

neralnego omal rie wywołała wojny

comowej w Szwajcarji, misja 50°

wiecka miała być wydalona, gdyż

wyła zamieszana w wewnętrzną agi-

rację. Rząd szwa:carski podziela po”

gląd opinji publ:cznej. Szwajcarja

sądzi, że rząd, który głosi i stosuje

praktycznie ekspensywny i bojowy
komunizm, nie wypełni warunków

wymaganych od członków Ligi, Ko-

munizm ma na celu rewolucję świa-

towąj, a jeżeliby szę jej wyrzekł, wy*

qarłby się samego siebie. Narodowo

myśląca Szwajcaria uważa, że przy”

„ęcie Rosji do Ligi jest ryzykownem

przedsięwzięciem Rosja nie odda

usług sprawie pokoju. Porzucenie

przez Rosję wrogiego stanowiska w

stosunku do Lig: tłumaczy się nie-

pokojem powstałym ma Dalekim

Wschodzie. Szwajcarja nie może

współpracować w akcie, kióry za”

pewni Rosji prestiż, jakiego jeszcze

zie miała i spodziewa się. że wszyst:

ikie państwa pomogą jej, aby Gene-

wa nie stała sią ogniskiem propa

gandy destrukicyjnej. W. zakończe”

niu Motta zaznaczył, że naród szwaj”

carski przyjmie decyzję Zgromadze-

mia z zimną krwią,

Wśród dalszych mówców zabrał

głos minister Beck, który złożył na”

stępującą deklarację: Rząd polski i

rząd sowiecki nawiązały w bezpo”

średnim kontakcie stosunki dobrego

i lojalnego sąsiedztwa. Następnie

zawarto układy potępiające agresję.

Już precyzja tych dokumentów dy-

piomatycznych dowodzi szczerze

pokojowych tendencyj naszych obu

rządów. Na podstawie naszych bez-

pośrednich stosumików i biorąc pod

vwagę znaczenie które rząd polski

stale przywiązuje do rozwoju Ligi

Narodów, może om zająć jedynie

wrzychylne stanowisko w stosunku

xdo idei podzielenia przez rząd so”

-viecki z nami wszystkimi w ramach

Ligi Narodów cizarów wysiłku, nie”

„będnego dla skonsolidowania

współpracy międzynarodowej.

W dalszej dyskusji belgijski mi-

mister spraw zagr. Jaspar przypo”

mania, że Belgja nie nawiązała sto*

sunkėw dylomatycznych z Sowieta-

mi, kierując się aralogicznemi wzglę-

slami co Szwaicarja, jednak Belgja

mie chce szkodzi* wysiłkom trzech

„rielkich mocarstw, z któremi utrzy”

muje bliższe stosunki i które uwa”

zają, że wstąpienie Rosji przyczyni

się do wzmocnienia organizacji mię-

dzynarodowej i dlatego powstrzyma

się od głosowania.
———

  

aue'a, za sprawą obecnego kursu

„aktu czterech, w którym Związek, polityki polskiej. Publicysta francu-
So R:
miecką.

zastąpiby Rzeszę Nie-| ski wywodzi, że razem z Rosją so-
wiecką i przy moralnem poparciu

Pogląd taki wypowiada w pa- Stanów Zjednoczonych trzy wielkie

ryskiej „La Rėpubligue“ publicysta ; inocarstwa  zackodnie oprą się

Pierre Dominiqiie, Rozbieżność po” „wszelkim  zakuscm  imperjalistycz-
glądów, która dzieliła dotychczas|rym. :

fakt przyjęcia Sowietów do Genewy,| dawniejszych aliantów, mianowicie|
ale podobno Francja wolała od- Francję, Anglję i Włochy, ustąpiła fantastycznie, ale w obecnych sto”

wrotny porządek rzeczy. Tak, czy | obecnie miejsca rełnej jednomyślno-'sunkach wszelkie fantazje muszą
inaczej, zdaje się, że na horyzoncie. ści, Stało się to, według p. Domini- budzić czujność,

Wiadomość ta wygląda trochę

Takież oświadczenie złożył dele-
gat Argentyny.

Holenderski minister spraw za-
granicznych Graeii oświadczył, że
nie uważa za poirzebne powtarzać

motywów  przedsiawionych przez
qrzedmówiców, a w szczególności
przez, delegata S:wajcarji. (W: zakoń-

Francji Barthou w dłuższem prze-
mówieniu poler.izował z wywodami

9Ё om, że Rosja wstępując do Ligi,
zobowiązała się wypełniać wszelkie
zobowiązania, zawarte w pakcie.

Earthou móglby podobnie jak Motta
i Jaspar wyliczyć jako reprezentant
Francji długą listę żalów pod adre-
сет Rosji, w szzzególności, gdyby
chciał rozpatryweć kwestję długów,
nie uważa jednak, aby to było przed-
miotem dyskusji. Sądzi też, że nie
zależy przeciwstawiać jedne drugim
doktryn i systemów politycznych.
Trzeba wznieść się ponad te kwestje
* stwierdzić, czego wymaga interes
Ligi Narodów i pokoju. Barthou ro-
„umie troski panów Motty i de Va-
iery co do wolności religijnej, sądzi
fednak, że łatwiej będzie dopilnować
zasad wolności religijnej gdy się
vędzie miało pzzedstawiciela ZSRR
w Lidze, niż w rozie, gdyby pozostał

żdala od niej. Nie chcąc się mieszać
do spraw. wewnętrznych drugiego
waństwa, mówca pragnie stwierdzić,

ze od czasu Lenina Rosja przeszła

pewną ewolucję. Najlepszym dowo"
dem tej ewolucqi iest wejście Sowie-
lów do Ligi. Gdyby Rosja odpowie-

działa na zaproszenie ogolnikami,

"arthou nie popaiłby tezy przyjęcia

jej do Ligi. Skoro jednak państwo,

lczące  160.000600 mieszkańców,

pragnące wejść do Ligi Narodów,

przyjmuje warunki paktu, to nie na”

ieży żądać niczego więcej. Barthou

dodal, że nie przeczy bynajmniej,

aby przyjęcie Rosji nie było związa:

ue z pewnem ryzykiem i aby nie

saiało także ujemnych stron, ale nie

1iożna tego zestawić z korzyściami.

(W imteresie Ligi, jeżeli ma być ona

umiwersalna, warlo przyjąć ZSRR.

Liczne są państwa, które podzielają

opinję Francji. Z2 ikraje. uznały So-

-iety, a tylko 5 nie uznało ich. Nikt

tie może przypuszczać, aby 4-ry

wielkie kraje europejskie, Francja,

Wielka Brytanja Włochy i Polska,
postanowienie to powzięty bez wię-

kszego namysłu. Mówca apelujedo |

Zgromadzenia, aby przyjęło Sowiety |

ido Ligi. |

Delegat W. Brytanji oświadcza, że |

jego |kraj pragnie, aby Liga była

możliwie uniwersalna i dlatego po-

piera wstąpienie Sowietów do Ligi.

Delegat Włoch, baron Aloisi,

przylącza się calisowicie do tez W.

Brytanji i Francji.
Następnie przemawiał minister Beck

(którego przemówienie zamieściliś-

ay wyżej).

Za przyjęciem przemawiali dele-

gaci Kanady, Czechosłowacji i Tur-

cji. Ostatni przemawiał przewodni”

czący, kitóry w charakterze delegata

Miszpanji, wskartjąc na uniwersal-

mość Ligi wyrazi: się za przyjęciem

Sowietów. Przewodniczący prze

ałożył projekt rezolucji, w której

o przypomnieni" zaproszenia wy”

„tosowanego do ZSRR, komisja,

siwierdzając, że w swej odpowiedzi

rząd sowiecki oświadczył, iż ,,zobo-

-viązuje się przestrzegać wszelkie

„obowiązania międzynarodowe i

wszelkie decyzje mające charakter

„bowiązujący dla członków, zgodnie
+ art. 1-ym paktu Ligi“, zaleca Zgro-
madzeniu przyjąś ZSRR do Ligi.

W. głosowaniu imiennem komisja
qrzyjęła rezolu:,ę 38-ma głosami
przeciwko trzem, to jest Holandji,
Szwajcarji i Portugalji 7 państw
wstrzymało się od glosovrania, mia-
'wowicie Argentvna, Belgja, Kuba,
Luksemburg, Nicaragua, Peru i. We-
rezuela.

 

 

czeniu oświadczył, že Holandja bę-'
azie glosowač pizeciwko przyjęciu | BERLIN (Pat).

;, międzynarodowych

ZSRR do Ligi, !
Potem zabierali głos delegaci:

państw popierających wstąpienie!
ZSRR do Ligi. Minister spraw zagr. ięciw Rosji Sowieckiej do Ligi Naro-

celegata Szwajcerji Motty. Podkre-|

' LITWINÓW, PRZEWODNICZĄCYM
\ RADY LIGL

PARYŻ (Pat). ,L'Information* do-
nosi z Berliną, że w tamtejszych ko-
łach politycznyci: wywołała duże
wrażenie wiadomość, że komisarz
latwinow będzie przewodniczył Ra-
dzie Ligi w okresie od stycznia do
maja 35 r., to znaczy w czasie, gdy
Liga zajmowąć się będzie kwestją

| plebiscytu w zagłębiu Saary.

Jak donosi nie-
korespondent „Moniag”, w

kołach | Ligi
po przy”

„mietciki

oświadczają, że Litwinow,

dów, wybrany:a ma być na prze-

wodniczącego na rok następny.
Francja, Anglia, prawdopodobnie

i Włochy zwrócić się mają do ko-
misanza sowieckiego z prośbą ©
przyjęcie tej kandydatury,

MOSKWA. (Pat), Wedlug opinii
Lół dyplomatycznych w sowieckich
'kołach dyplomatycznych panować
1aa wielkie rozgoryczenie z powodu

| uiedostatecznych przygotowań przez
| Francję do wejścia ZSRR, do Ligi.

CHINY NIE WYBRANE DO RADY.
GENEWA. (Pat). W głosowaniu

nad sprawą rceieklcji Chin wzięło
adział 53 delegatów. Ważnych gło-
sów oddano 52. Wobec tego nie-
zbędna większość 2/3 giosów wy”
niosła 35, jednakże tylko 21 głosów
padło na rzecz żądania chińskiego,
t.j. mniej niż zwykła większość.
Chiny nie mogą więc być ponownie

| wybrane do Rady.
Co się tyczy Hiszpanji prawo

reelekcji zostało przyznane 44 gło-
sami na 52 głos *w ważnych. |

Wobec nieuzyskania przez Chiny;
prawa reelekcji wybór Turcji jest;
zapewniony.

CHILE, HISZPANJA I TURCJA
W RADZIE LIGL

GENEWA (Pat). Zgromadzenie
Ligi Narodów dokonało dziś popo-
łudniu wyboru trzech  niestałych
członków Rady na okres od 34 do
57 r. Wynik wyborów jest następu-
jący: Oddano głosów 53, z tego waż-
mych 52. Absolutna większość wy
nosiła 27 głosów. Zostały wybrane
państwa Chile 52 głosy, Hiszpanja 51
i Turcja 48 głosów.

 

tekście (6 łamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca oe 25 proc. drożej.

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

Terminy

 

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,

Działni na raty do3lat
Informacje: Wileńska, 35 m. 10, tel. 1-77
od 10 do 2 godz. i od 6 do_8_ godz,w. l

0 traktatazh mniejszościowych.
BRATYSŁAWA (Pat). „Slovak“

aprobuje w zupełności stanowisko
Polski, stwierdzając, że jednak po-

stulaty w sprawie zobowiązań mniej-
szościowych są sprawiedliwe i słusz-
«e, Polska nie pragnie zrzucić z
siebie zobowiązzń, jeśli obowiązy”
wać one będą wszystkie państwa
równomiernie. Falkt, że jedne pań-
wiwa mają być uprzywilejowane a
inne traktowane jako państwa dru-
giej kategorji, rależy uważać za
nonsens i anomal;ę. Każdy sprawie”
dliwy człowiek musi sympatyzować
z Polską w tej sprawie.

STOKHOLM 'Pai). „Stockholms

Tidengen“ w artykule wstępnym
pod tytułem „Akcja polska wGe-

newie'* stwierdza że deklaracja mi-

ristra Becka na Zgromadzeniu Ligi

Narodów była zupełnie jasnai przej-

rzysta, Każdy człowiek, mający po”

czucie sprawiedliwości, musi przy”

znać, że Polska w istocie ma rację,

6 ile chodzi o zagadnienie traktatów

mniejszościowych

  

 

 

(- porwanie szefa policji.
MOSKWIA. (Pat). Źródła so-

wieckie donoszą o sensacyjnem por”

-vamiu w stolicy Mandżuko szefa po”

licji gen. Tsan-S7i oraz jego 2 synów.

Porwany jest bratem ministra

spraw wewnętrznych Mandżuko.

Porwania mieli dokonać powstańcy.

Klinika Qęwnetrzna
wznawia przyjęcia chorych z dn. 18września

PORADNIA KLINICZNA będzie czynną

w dnie powszedni: od godz. 7!/; do 12-ej.

 

  

 

 

Głosy prasy sowieckiej
m wejściu Sowietów do Ligi Narodów.

MOSKWIA (Pat). Zaproszenie
ZSRR doLigi, Narodów i pozytywna
odpowiedź rządu sowieckiego zosta-

|da opublikowana dopiero w dzisiej
szych dziennikach, które ukazały
się z dużem opóznieniem. Wszyst-
«ie pisma poswięcają tej sprawie
niemal * jednobrzmiące artykuły
wstępne, utrzymane w tonie bardzo

armji i wzywają do dalszego wzmoc*
inenia potęgi obronnej ZSRR, inne-
„mi słowy do dalszego powiększenia
zbrojeń sowieckich.

068683906668445
| Ksiežniczka grecka

w Anglji.

aalekim od entuzjazmu. Dzienniki! -. LONDYN. (Pat). Wczoraj w tor
„harakteryzują wejście ZSRR do, warzystwie rodziców przybyła do

igi jako bardzo doniosłe wydarze-; Londynu księżniczka Maryna &ге-
wie, krytykują jednak samą instytu-| cka, Na dworcu vczekiwal ją“narze-

cję genewską, jako niezdołną do za*; czony książe Jerzy, najmłodszy syn |

zegnania niebezpieczeństwa wojny. |1ary królewskiej angielskiej. Po 2

Prasa sowiecka twierdzi dalej, że je”| śodzinach księżn:czka Maryna z ro-
dyny wzrost potęgi gospodarczej,| 'zicami i narzeczonym odjechała do
politycznej, a zwłaszcza militarnejj zamku Balmoral w Szkocji, w gości-
spowodowały zaproszenie ZSRR doj nę do angielskiej pary królewskiej.

Ligi, która po opuszczeniu jej przez
agresywnie usposobione Japonję i
№етсу može się stač w pewnej mie-
rze instrumentem pokoju. „Prawda“,

podkreślając olbrzymi wzrost popu-

larności. ZSRR wsród mas ludowych
całego świata, zaznacza, że ZSRR
wchodzi do Ligt iako wielkie mocar-
stwo, jak potęzny czynnik walki o
pokój i jako największa potęga mię-

МУ 1 Stany /jedndczone.
NOWY JORK Pat. Waszyngtoń-

ski korespondent „New York=Times"
„donosi, że Niemcy uczynili nieofi-
jejalną demarche w departamencie
stanu, w celu zbadania możliwości
nawiązania rokowań o traktat han-
dlowy oparty o wzajemność między
Stanami Zjedn. a Rzeszą.

dzynarodowa. Zdaniem prasy so- :
wieckiej, zaproszenie Sowietów do Usunięcie tramwajów
L:gi Narodów nastąpiło podws w N. Jorku
wem obawy państw zwycięskich, ; 3
niezainteresowanych —м wybuchu NOWY JORK (Pat). Zarząd mia-
wojny, która mogłaby je pozbawić | sta Nowego Jorku ostatecznie zde*
dobyczy, że okazują -się one nie- | .ydował usunięcie z ulic metropolii
zdolne do udaremnienia agresyw*|wszystkich tramwajów, jako prze-
aych planów Japonji i Niemiec, żytków komunikacyjnych niezgod-
wszystkie bowiem pisma wskazują | nych z duchem czasów dzisiejszych.
jako najbardziej niebezpieczne | Tramwaje zastąpione mają być
punkty świata na Austrję i Daleki omnibusami iednc i dwupiętrowemi,
Wschód. Wszystkie artykuły kończą  « ostatni tramwai ma byćusunięty

 

 się dytyrambami na cześć czerwonej przed upływem 2 łąt,
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Lot po zwyciestwie.
(Od specjalnego korespondenia).

Warszawa, 16.1X.
A gadano złowróżbnie, krakano,|

obawiano się, żź to niby dobry pilot,
tylko pechowy, cały czas może mu
iść świetnie, a w ostatniej chwili ja-
kiś wypadek,. nieprzewidziana śrub-
«a, czy coś takiego i klapa.

Tym<_asem wziął pierwsze miej-
sce, zakończył świeinie, jak zaczął i
jak cały czas prowaaził, pobił współ-
„awodnikow, okrył sławą polskie
barwy lotnicze, utrzymał sztandar
zwycięstwa w polskich rękach, on,
kapitan armji Rzeczypospolitej,
pierwszy z najpierwszych pilotów—
Jeizy Bajan.

„Warszawa już od rana znajdowała
się pod znakiem ostatecznej roz-
grywki challenge owej. Od południa
wszystkie środki łokomocji , zeno-

szą tłumy na pole Moko. wskie.
Tramwaje, taksówiki, auta p: ywatne
1 warszawscy szłaciarze wiozą i wio*
2а wciąż nowe  partje widzów.
„Wszystkiemi ulicami przylegającemi
do Mokotowa płynie ze wszech
stron rzeka ludzka, by na lotnisku
rozlać się sze:oko, wstrzymana
drewnianą barjerą i podwójnym kor-
donem policji pieszej i konnej.
„Wszystkie okna i balkony, nawet
dachy domów od strony Topolowej i
Rakowieckiej, skąd rozciąga się wi-
dok na lotnisko — są szczeinie za”
ikorkowane ludźmi. Początek zawo-
dów o godzinie 15-ej, ale już o 12-ej
ściągają tłumy przezornych, by zdo-
być lepsze miejsca.

Pogoda jest nieprawdopodobnie
piękna. Choć w Alejach Ujazdow-
«kich i Łazienkach ścielą się już
ndzawe liście z drzew, ale niebo jest
pogodne, bez chmurki, jak w lipcu,
słońce niemal dopieka. Więc tem wię
cej widzów ściąśa na lotnisko, przyj
bywają dziesiątki tysięcy, tem więk-
sza gra we wszystkich ambicja, żeby
się naszym udało

„. wielkie skrzydła porozwijać,
Lecieć i nie dać się mijać...

Tak, lecieć i nie dać się mijać. Wy-
starczy, bo nasi mają dotychczas
największą ilość punktów za spraw-
ności techniczne i lot okrężny, więc
startują pierwsi.

Niby talkie proste, Puścić motor
pełnym gazem i nie dać się wyprze-
dzić. A tymczasem, trzeba do tego
mieć nietylko siłę motoru, najmniej-
szy opór powierzchni, najkrótszy lot
po linji najprostszej, ale także i łut
szczęścia,  Zwykłeśo osobistego
szczęścia, żeby cjabli nie nadali ja-
kiegoś nieprzewidzianego defektu.
Trzeba pozatem nerwów i opanowa-
nia.

Czy nasi wytrzymają? Czy nie
dadzą się Niemcom, ściślej jednemu
z nich Seidemannowi. który przez
cały czas stanowił groźną konku-
rencję? Wprawdzie Bajan ma od te-
go Niemca o 45 punktów więcej, ale
wyścig szybkości, w którym może
zajść potrzeba jazdy na łeb na szyję,
ile motor wydoła, może śroźnie po-
iepszyć sytuację Seidemanna, które-
go Fiescler wyciąga przeciętnie wię-
cej, niż RWD-9

Trasa więc szybkości maiksy-
me ej, tworząc trójkąt między War-
6_uwą — Nowosoiną pod Łodzią —
Głowaczowem _p/Kielcami — War-
szawą o sumie boków 297 kilome-
trów stanowi ostateczny i decydują-
cy etap zawodnictwa, Niemcy nie
jekceważyli ' tego i jeszcze w sobotę
trenowali próbę szybkości, ćwicząc
głównie zawracanie nad punktem
kontromym, który należy minąć na
wysokości 'nie wyższej od 100 me-
trów, co pociąga za sobą zwolnienie
lotu.

Polacy oszczędzali motory i ćwi-
czeń nie robili.

©О godz. 14 na lotnisku niezliczo-
ne tłumy. kol

Nie chcę korzystać z loży praso-
wej, do luftu z n'ą, trzeba wejść w
tłum, w masę, w naród, Trzeba wie”
dzieć, jak też ita masa reaguje co
czuje. Więc pcham się. Trudno idzie
i jest niewygodnie, ale mam kontakt
bezpośredni. Ten tłum, ktory o ni-
czewi w tej chwih nie mysli, tylko o
em, żeby Polak wygrał wyscig, nie
uardzo się orjentuje, ale jego zain-
ieresowanie jest odwrotnie propor-
cjonalne do orientacji. 7 vwagą i
zrozumieniem przyjmuje wyj nienia
i sprostowania, których u:zielam
chętnie. Jest cos pięknego. w tym
rosnącym zapale i entuzjazmie, bu-
dzącym uczucie dumy i godności na-
rodowej.

Około godziny 15-ej ustawiają sa-
moloty do startu. Pierwszy prowa-
dzą z hangaru samolot Bajana, za
uim inne, w kolejności, dotychczas
uzyskanych punktów. W; pół godziny
jest to ukończone i zawodnicy stają
przy maszynach Za kwadrans czwar

bi SiĘ Wyżej,

cza KOLO, LaDiera SZYyDKOSCI I OSIIĄ

sirzaią przeiatuje piaią unję OZNA”
czającą początek trasy. trzy sę

cziowskiej irypuiue rucn Diaią CO“
ągiewik,, kpt. Dajan z towarzyszem

ziETZ, ruurzywką rozpocząid 10L.

Ł tiuuiów stojącyca, Z tryDun, Z

1óż aoiycnczas patrzących jakDy Ww

siKupieinuu, zrywa się wieiki okrzyk:

to zyczenie szczęśliwej diogl... .W. 7

minut po nim stariuje rłonczyński, a
w minuię potem Niemiec Deidie-

mann, odrazu ostrym gazem usiując

topęazić rionczyńskiego, 10 wpro”

wadza wzow w zaenerwowanie.

iu 1 ówdzie siychać giosy: „Patrz-
asy, patrzmy za nim, może mu pomo”

żemy, żeby go deidiemann nie dogo-

niż” .,.
ro paru minuiach nikną z oczu

jak przedtem zaiki Bajan. kotem już

kolejno w krótkicn odstępach czasu

startują czesi Ambruz i Aaderie, po”

tem kFassewaid, buczyński, Dudziń-
ski, Zacek, Hirtn, Osterkaiap, Fran-

«e, Gedgowd, który etektownym
rickiem wyprzedza jeszcze przed
startem swego poprzednica, wresz”

cie inni i na koncu 'Wiosi,
Nim się zakończyt sta:i, już my-

ślano tylko, jas udzie Bajanowi i
Fionczynskiemu i icn konkurentom.
O godz. 16.45 zawiadomtono, że

Pionczyński, Seidemann 1 Czesi mi-
nęli pierwszy punxt końtrolny w No-
wosolnej. Wśród widzów niemiłe
uczucie konsternacji: a co z Baja”
vem?., Okazuje się, przeleciał
wcześniej, anonst o tem nie słyszano

w hałasie startu Uczucie uigi. Więc
leci pierwszy.

Czy aby doleci? Stan naprężone-
60 oczekiwania:

Nagle, megafon zapowiada wia-
domość: następuje skupiona cisza,
a chciwie przysłuchujący się widzo-
wie dowiadują się, że „zabląkana
Irenka jest do odebrania na posterun
ku  policji*.. Ta niespodziewana
wiadomośc wzbudza  homeryczny
śmiech i wnosi odprężenie,

Jest godzina 17.02. Wediug przy-
puszczalnych obiiczeń Bajan za 13
minut powinien się ukazać. 13 mi-
ut, fatalna trzynastka, a Bajan jest
pechowiec.,.

Lecz oto wiadomość teleionicz-
ua, że przebył już ostatni punkt ob-
serwacyjny i leci na Mokotów...
Oczy setek tysięcy wypatrują na
horyzoncie jedynego punkciku.

Wreszcie jest, widać go, rośnie,
słychać już motor i oto tłum załalo”
wał, zakołysał się, zerwały się try-
buny, a w niebo uderzył potężny
przmot:
— Bajan, Baajan, Baajaan... Zwy-

cięski, entuzjastyczny wrzask za-
głuszył warkot motoru. Zwycięski
pilot błyskawicznym lotem wziął
metę i wzbił się nagłym, triumfal-
mym ruchem w górę...

Megafon coś usiłuje krzyczeć,
nikt nic nie słyszy, tylko to jedno
słowo, które się stało hasłem zwy”
„ięstwa: 2
—Baajaan..
Kiedy go potem wieźli w samo”

chodzie, dziwne, jak. nie pękła barje-

ta, jak go nie porwano z wozu.
W, osiem minut nowy wybuch en-

zuzjazmu: 0 godz. 17.20 nadleciał
„łonczyński, Wreszcie Seidemann i
Czech Ambruz.

Potem już wiwatowano wszyst-
kim. Może mniej entuzjastycznie, ale
nie mniej serdecznie. Niech mają.
Wszyscy. walczyli rycersko.

Dwa polskie miejsca są polskie.
Słońce zachodziło za czerwony ho"
ryzont, gdy kończono turniej,

Na maszt wciągnięto na pierwsze
miejsce dwa polskie sztandary,

Dwaul.:otnie zagrano polski hymn.

ADEOAk,D Tui OR Vi TAI UAD,

Niema pertraktacyj
o wymianę więźniów.

W. związku z pogioską, opubliko-
waną przez jeden z dzienników sto-
/ecznych --- Ajencji „Iskra“  komu-
nikują ze źródeł miarodajnych, iž
"wszelkie wiadomości o rzekomych
pertraktacjach polsiko - sowieckich

| w sprawie wzaiemnej wymiany grup
więźniów politycznych — nie odpo-

| wiądają prawdzie
iI „kė
(Członkowie b. O. N. R.
| odwolują się do Sądu Okręgowego.

Starostwo grodzkie w Warszawie
przesłało do sądu okręgowego 167

  
ta puszczone zostaje w ruch śmigło | odwołań b. członizów O. N. R. Są to
aparatu Bajana. Słońce już mniej
pali, ale teraz niewątpliwie więcej
palą się serca 200 tysięcy widzów.
Obrót śmigła jest coraz szybszy tak
ze wikrótce oko ruchu tego nie chwy
ta i tylko w promieniach sioūca wi-
dać świetliste koto przed kadłubem
<WD-9, oznaczonym liczbą 71,

rekursy przeciwko wyrokom sta-
ościńskim, skazującym członków
O.N.R. za zakłósenie spokoju pub-
licznego od 3 do 21 dni bezwzględne-
go aresztu,

Sąd Okręgowy rozpatrywać bę-
Ćzie rekursy w ciągu października,

! listopada 1 grudnia,

Prawie 200000 par oczu utkwio” „Gazeta Warszawska

me są w ie świetliste koio przy apa | : ` rsti )

racie Nr. /1. 1 Oię wreszc:< O $oazi” | wykazuje obecnie najwięcej zainte-

nie i0-ej wiaać, jak aparat ZA ‹

s1ę Зекко, оагумла 516 0а гаени, Миа| warstw tak zwarych wyższych wir

szerokim iukiem zata-| Uać upadek ducha,

„DZIENNIK WILEŃSKI

«= prasy.
Co czują i myślą masy?

W artykule na powyższy temat
zastanawia

„ię nad tem, która warstwa w Polsce

sesowania sprawami polityki, Wśród

apatję, brak
szerszych zainteresowań  politycz-
nych, wielkie upowszechnienie się
oportunizmu.  fymczasem inaczej
jest wśród szerszych warstw па`
rodu:

„to co się dzisiaj dzieje, kaze

dzić, że masy narod»: objawiają więcej za-

.nteresowań więcej samo-

dzielności, mniej oportunizmu, gorne

warstwy. Pogląd, że te masy myślą tylko

« chlebie, o zarobku. że uprawiają politykę

brzucha, jest godny wulgarneg» demagoga,

ale niezgodny z rzeczywistiścią. Niewątpli-

wie odczuwają bardzo ciężko tek zw. kry-

1ys. Ale jeszcze więcej odczuwają brak

poszanowania prawa i godności ludzkiej.

Jla nich nie każdy cel uświęca środki, Nie

viedzą, co to wyższa „racja stanu', która

J.aże postępować niezgodnie z przekona-

niem, która każe manitestowac fałszywe

stwier-

politycznych,

uiż

uczucia.

Każdemu, kto zna stosunki wiejskie,

wiadomo dobrze, jak wielki przewrót w

nastrojach chłopskich wywoiał sposób

przeprowadzania wyborów komunalnych.

Nie chodziło tu o kcrzyści ma:exjalne, lecz

› prawo; nie o godność, lecz o godność

sudzką. A jeżeli dla uzyskania pracy każe

„ię ' zwyczajnemu człowiekowi zmienić

przekonania, zapisać się do tej lub

organizacji, to inaczej przyjmuje to

szajny szary człowiek, a inaczej przedsta-

wiciel warstw wyższych. Przemysłowiec

zapisze się nieraz tam, gdzie mu każą, byle

uzyskać dostawy, inteligent zrobi często

to samo, bo ma „żonę i dzieci ale u dołu

ta metoda działania natrafia na największy

upór.

Można stwierdzic, że ludzie prości ro-
zumieją lepi<j różne zagadnienia rarodowe-

fo bytu, jak np. sprawę żydowską. Nie boją

się jej zrozumiec. Nie upijają się liberalną

*razeologją, ani wyżs;emi kombinacjami po-

litycznemi. A przedewszystkiem nie lękają

sę, že stracą klijentelę żydowską lub kre-

cyt u żydów.

Do mas narodu nie trafi się dzisiaj

jrzymusem 1 siłą. Nie pozyska się ich о-

pietnicami rożnych radykalnych reform, bo

obiecującym nikt nie wierzy.

innej

zwy”

Żałosny koniec.
W] prasie polskiej pisze się teraz

wiele o losie, jak» spotyka konser-
watystow w związku z atakiem na
u ch lewicy sanacyjnej. Naogół prze-
powiada się konserwie żałosny ko-
n.ec. Między innemi pomorski or;
gan narodowy „Słowo Pomorskie”
pisze:

„Oczywiście koniec może ktyć dla kon-

serwatystów jedynie żałosny.

Na inny zresztą nie zasługują Sanacja

"pełnia dobry uczynek, oczyszczając grunt

łrzebny jest zdrowy ruch konserwatywny,

ale takiego ruchu nie przedstawiają u nas

ci, co się konserwatystami nazywają. Nasi

xonserwatyšci podobni są pod względem

-brony swych interesów stanowych i go-

spodarczych nie do konserwatystów angiel-

śkich, którzy stanowią czynnik zdrowego

rostępu, jeno do juakrów pzuskich, różnią

„ię zaš od nich tem, że siadają na każdy

wózek, byle do swego celu dojechać.

Największym grzechem peiskich  kon-

serwatystów jest, że się czepiali każdego

wózka, że zawsze szli za silnym. Za cza-

stw miewoli większa ich częśc korzyła się

przed monarchistami zaborczy'a: Dosiad-li

wózka i austrjack'ego i pruskiege i mo-

skiewskiego, jak było im wygodniej. W wol-

nej Polsce szli zawsze po linji najlżejszego

„poru. Potrafili iść wspólnie 1 z narodow-

cami i z ludowcami i z socjali lami nawet,

jeśli tego wymagał ich intere: stanowy i

gospodarczy. Po maju poszli oczywiście z

sanatorami.'

Zaco się koniiskuje?
(W. ostatnich tygodniach socjalir

styczny „Robotnik bywai często
bardzo konfisko wany. Redakt, pisma
p. M. Niedziałkowski, n-. podstawie
tych konfiskat, wysnuwa wniosek,
że cenzura warszawska jest zdania:

1) że wolno w Polsce wspominać o

irzeszłości pp. Hitlera iGoeringa, „prze-

złości, którą sam p. Goering „wyjaśniał”

swego czasu wobec dzienniharzy zagra-

nicznych w Berlinie;

2) że nie wolno w Polsce przewidywać,

iż system hitlerowski rządzenia będzie

trwał nie „tysiąciecia', ale znacznie krócej.

Zwraca się więc p. Niedziałkkow-
ski do mini: .a spraw wewn. p. Ko-
sciałkowskiego z zapytaniem:

Czy Ministerjun Spraw Wewnętrznych

istotnie wydało takie zarządzerie, wedle

którego polskie prawo prasowe ma chronić

przed krytyką 0 wiele surowiej pp. mi-

mistrów „Trzeciej Rzeszy”, n*ż pp. mini-

strów Rzeczypospolitej Polskiej, niż prezy-

centa Francji czy prezydenta Stanów

Zjednoczonych. Bo miczem innem, niż za-

rządzeniem specjainem, nie sposób wytło-

1maczyć owej szczególnej pizczołowitości,

jaką Komisarjat Rządu m. st. Warszawy

ctacza postacie dzisiejszych władców Ber-

Una. A w takim razie mamy chyba prawo

wiedzieć, jak takie ewentualne zarządzenie

brzmi i czego mianowicie dotyczy. Wchodzi

żaś w grę sprawa w.ale zasadnicza; Polska

przeżywała kiedyś lojaźliwy stosuuek го-

džimej administracji do „obrazy“, wyrzą-
dzanej obcym potencjom, „obrazy“ najczę-

ściej zresztą rzekomej. To nie były czasy

mocarstwowiści ani potęgi Państwa.

Dlatego konfiskaty tego typu budzą w

nas nie uczucie oburzenia, tylko uczucie

<łębokieko niesmaku i jakiejś specjalnej
przykrości... nie za siebie.

No, i przecie żadna cenzura na świecie

1ie wymaże z kart historji ani nocy z dnia

30 czerwca, ani pewnego cichego sana-

torjum w Szwecji, kędy p. Goering spędzał

długie miesiące lat powojennych. polski z t. zw. konserwatystów. Polsce po-

CASTEL GANDOLIO.Pat Ojciec
Swięty przyjął dziś pielgrzymkę
polską złeżoną z 50 osób, przybyłą
do Włoch pod przewodnictwem ks.
Janickiego. Papież wygłosił do
nich serdeczne przemówienie, które
przetłumaczył ma język polski ks.
prałat Meysztowicz. Na zakończeuie

GDAŃSK. (Pat). W: porcie gdań-
skim zdarzył się następujący wypa-
dek: manewrujący w kanale porto-
ym statek norweski o pojemności
650 t., załadowany, przechyliwszy się

NOWY JOFK. (Pat). W zakła-
dach włókienniczych półn. 1 połudn.
Karolinie praca ma być podjęta w
dniu dzisiejszym. W. Georgji około
400 tys, członków straży narodowej
obsadzono z góra 100 fabryk celem
zapewnienia spokoju.

Również do Gastonji ściągnięto
silne oddziały wojskowe. Oczekują,
że większa część strajkujących po”
wróci dziś do pracy. Kierownictwo
strajku czyni wysiłki, aby przeszko-
dzić w podjęciu pracy.
WASZYNHTON Pat. Przewodni-

czący komitetu strajkowego Gorman
oświadczył, że jeżeli strejk w przę-

Z Londynu donoszą: „Daily He-
rald ogłasza rewelacyjne wiadotnoś-
ci o tajnych zbrajeniach Niemiec
na morzu,

Marynarka niemiecka rekrutuje
obecnie ludzi do służby na łodziach
podwodnych, przeprowadzając bar-
dzo staranną selekcję.

Równocześnie nadchodzą wiado-
mości o zupełnej rekonstrukcji for-
tu Herwarth, w pobliżu Kiel, zbu-
rzonego w swoim czasi na mocy
postanowień traktatu wersalskiego.
Robotnikom pracującym przy odbu- dowie tego fortu zagrożono najo-

  

na lewy bok zaczął tonąć i poszedł
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Pielgrzymka polska u Ojca św.
papież udzielił błogosławieństwa wy-
cieczce. Niektórzy uczestnicy pial-
grzymki udają się przez Neapol do
Buenos Aires na kongres euchary
styczny, reszta zaś zatrzyma się w
Neapolu i będzie obecna 19 b. m.
na cudzie wś. „Januorego.

 

Zatonięcie statku w porcie gdańskim.
w ciągu (kilku minut na dno, Załogę,
składającą się z 11 osób, z trudem
zdołano uratowac. Ponieważ wypa*
diek ten zdarzył się na środku kana*
łu cały ruch został wstrzymany.

 

Usiłowanie przerwania strajku
w Ameryce północnej,

dzalniach nie zostanie zakończocy
w tym tygodniu, to ogłoszony be-
dzie strajk powszechny w przemyš's
włókienniczym. Następnie Gorme1
zaatakował ostro generała Jonson:,
przyczem oświadczył, że zamierza
oostawić sprawę w ten sposób, że
wlbo Johnson zmieni swoje postępo*
wanie, albo ustąpi z zajmowanego
stanowiska.

Gubernator stanu Georgia гхаро-
wiedział wprowedzenie stanu wy-
zątkowego wszędzie tam, gdzie od-
bywają się zaburzenia, lub gdzie
władze miejscowe nie mogą орапо-
wać sytuacji.

Niemcy budują łodzie podwocne?
strzejszemi karami, gdyby zdradzili
komukolwiek, co się dzieje wewnątrz
fortu.

Jak wreszcie donoszą z Kolonji,
wielka fabryka automobili, wyrabia-
jąca motory Diesla, została świeżo
uruchomiona na wielką skelę. Fa-
bryka ta wyrabiała w czasie wojny
motory dla łodzi podwodnych.
Fakty te dowodzą, że Niemy sy-

stematycznie i zupełnie bezkarnie
gwałcą postenowienia traktatu wer-
salskiego, — co jednak nie wywo-
łuje żadnei : pełnie reskcji z któ-
rejkolwiek stiuny.

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

B006668606460665

W rządzie dobiegają prace nad
preliminarzem budżetowym na r.
1935/36. Ułożenie tego preliminarza
nie jest rzeczą łatwą, gdyż jak wia-
domo budżet na rb. jest delicytowy,

ki narodowej. Wobec tego, że po-
густКа się kończy, należy szukać
„owych źródeł aochodu. Minister
£awadzki 'wsporzniał kilkakrotnie
o operacjach krecytowych. Może to
być albo pożyczka zagraniczna, albo
rożyczka wewn. Na większą po-
gyczkę zagraniczną zdaje się nie-
tardzo możną obecnie liczyć, jak-
<olwiek mówi się coś o tranzakcji z
Anglią.

Co do pożyczki

Aresztowania |adowców.
Na terenie pow. Ropczyckiego

miejscowe władze policyjne areszto-
wały kilkunastu działaczy ludowych.

Aresztowania nastąpiły na tere-
nie gmin: Nockcwa, Wiśniowa, Wier

cany, Zagorzyce i in, W! sainej gmi-
nie Wiśniowa aresztowano 18 dzia-
łaczy Stronnictwa Ludowego.

Pojedynki...
„Kurjer Polski” notuje pogłoskę,

że w Warszawie w najbliższym cza-
sie oczekiwać należy dalszej serji
bardzo sensacyjnych pojedynków,
których bohaterami mają być wy”
titne i znane osobistości.

Czy to nie na tle „czystki“ i
różnych rekryminacyj?

wewn. to wy”

Wiadomości
telegraficzne

** Gwałtowny pożar zniszczył
mlejscowość Reggie de Calabria.
Pastwą ognia padło przeszło 100
lomów, 400 osób pozostało bez
dachu nad głową.

** Policja czechosłowacka prze-
prowadziła w lokalu związku stu.
dentów Polaków w Bernie rewi-
zję, która trwała ponad półtory go-
dziny.

** W miejscowości Heiho stra-
seno 14 chińczyków za zdradę
stanu i udział w walkach przeciwko
wojskom mandżurskim i japońskim.
Czterech z pośród straconych rze-
komo brało udział w napadzie na
kolej wschodnio-chińską oraz od-
grywało wybitną rolę w powstań
szym ruchu w Mandżurji.

** W_ miejscowości Miskolos na
Węgrzech samochód wiozący redzi-
nę, składającą się z 6 osób spadł z
wysokości 25 m. Z peśród szcząt-
ków rozbitego samochodu wydo-
byto 6 osób. Stan ich jest bezna:
dziejoy. Kierewnik usiłował pope-
łnić samobójstwo. Powodem wy-
po było pęknięcie kierownicy.

** Przybył do FAntwerpji na po-
kładzie parowca „Brabant“ z Oslo
Siton Habsburg, witany przez
zrodziny i byłą cesarzową
ytę.

** Trzej kolarze holenderscy
Kiass-Vannek, Henders i Hoevens
wracali z zawedów szmochodami w
pewnej chwili samochód zderzył
się z pociągiem elektrycznym.
Ciała wszystkich trzech kolarzy zo-
stały _ straszliwie zmasakrowane,
gdyż pociąg włókł je przez dłuższy
czas. Ich menažer jest ciężko ran-
ny. :

** Z Jerozolimy donoszą, że 32
dziewczyny żydo''skie z Polski,
które jako niele.anr e przybyłe imi-
grantki znajdowały się w areszcie
od lipca w więciessu w Betlejem,
zostały wczoraj na pokładzie grec-
az statku deportowane do Pol-
ski.

** Rozpoczęła się w Wiedniu 10
z kolei sesja międzynaredowej
komisji policyjnej W obradach
biorą udział d: egaci 26 państw.
Z Polski przyk ! komisarz Nagler.

Pobicie lekkoatlety
Sawaryna.

LWOW. Pat. — Opinja sportowa
Lwowa jest do żywego oburzona
skandalicznem — pobiciem znanego
,lekkoatlety polskiego Sawaryna, któ-
ry sędziował w Złoczowie na meczu
między miejscową Janiną a prze-
jmyską drużyną Czuwaj. Złoczowia-
„Nie niezadowoleni ze zwycięstwa
„przemyskiej drużyny, wpadli na bo-
isko i pobili Sawaryna tak dotkliwie
'że nieprzytomnego odwieziono go
„do lekarza. Sawaryn ma pokale-
czoną głowę i kontuzjowane oko.

  
MADRYT (Pat). W San Esteban,

w Asturji. żandarmerja pizyłapała
kilka motorówek, wyładowujących
skrzynki z amumicją. Przemytnicy
zbiegli do okolicznych lasów, pozo”

graph*
bichta 
siawiając 73 skrzynki z nabojami.

 

SZCZAWNICKA woda MAGDALENA
leczy choroby żołądka.

 

Preliminarz państwowy na rok 1935-36.
puszczono drugą serję pożyczki bu-
„dowlanej i prawcopodobnie podjęta
pędzie próba dalszych emisji bonów

į funduszu inwestycyjnego do sumy 70
milionów zł.

a deficyt ten pokrywa się z pożycz-|
Nie wykluczone jest,

tak mówią, wypuszczenie pożyczki
wew. premjowe;. WW kołach finan-
„owych wyrażają jednak opinię, że
należałoby przedtem upłynnić po-
zyczkę narodową. Pozatem zamie-
:zone są, jak słychać, duże oszczęd-
ności, nawet w tych budżetach, któ-
re dotychczas pozostały nietknięte.
Oszczędności te, jak mówią, mają
wynosić około 60 miljonów zł. Spra-
wą redukcji budżetów zajmuje się w
tej chwili specjalna komisja.

 

O wypuszczenie
hr. Poteckiego na wolneść.
W związku z aresztowaniem hr.

Henryka Potockiego, do prowadzą-
cego śledztwo sędziego śledczego
dla spraw szczególnej wagi, p. Jana
Demanta, zgłosiła się grupa osób,
która złożyła pismo, podpisane
przez. znanych arystokratów.

W] podaniu swojem  przedstawi-
ciele arystokracji polskiej zapewnia-
ją, że biorą na siebie całkowitą od-
powiedzialność i gotowi są dać
wiszellkie gwarancje, iż aresztowany
hr. Henryk Potocki nie będzie uchy-
lał się od wymiaru sprawiedliwości
istawi się na każde żądanie władz
śledczych i sądowych. Proszą wo-
bec tego sędzizóo 0 zwolnienie hr.
Henryka Potockiego z więzienia.

Na podaniu znajduje się 17 pod-
pisów, m. in. podpisał je ks. Janusz
Radziwiłł, hr. Wielopolski, hr. Artur
Potocki i hr. Komorowski.

Sędzia śledczy podania tego jed-
mak nie uwzględnił.

Obrońcą hr. Potockiego został
adwokat Mieczysław Jarosz, który
otrzymał już pełnomocnictwo i
przedstawił je sędziemu —„

0 KOGO TU CHODZI?
Żydowski „Nasz Przegiąd“ poda-

je następującą wiadomość:
„W, związku z sądem w pewnem

ugrupowaniu politycznem przeciw b.
posłowi na sejm dowiadujemy się, iż
sprawa ta oprze się o sąd zwykły,
Jak bowiem ok:zuje się w tym i w
'nnych podobnych wypadkach pro-
«edura sądów stowarzyszeniowych i
onganizacyjnych jest oparta na Sy”
stemąch niesłusznych i krzywdzą-
cych. W konkretwym wypadku sę-
dzią była osoba spokrewniona z in-

,ną osobą, którą wyrzucił z posady
właśnie sądzony. Objektywizm wo-
bec tego był wątpliwy. Pozatem wy*
zoki oparte na stabych dowodach, o
sle następnie ogiaszane są publicz-
nie, stanowią wyraźne zniesławienie
wanej osoby. W kołach politycznych
oczekuje się wspomnianej rozprawy
sądowej z największem zaciekawie-
naemi',

O którem ugrupowaniu  poli-
tycznem tu mowa — wiadomo, Tyl-
ko o kogo tu chodzi?

Ograniczenia la adwokatuny.
Agencja PID. dowiaduje się, że

Ministerjum Sprawiedliwości przy”
stępuje do znowelizowania rozpo-
rządzenia o palestrze. Organizacje
zawodowe adwokatów przedstawić
mają Ministerjum w tej mierze wła-
sne projekty, W, projektach tych
znajdują odzwierciadlenie ostatnie
|wydarzenia w świecie przemysło-
wym, przy których Ikwestjonowany
był udział członków palestry (spra-
wa Żyrardowska). Rozszerzony ma
być zakaz udziału adwokatów w
epółkach akcyj::ych, przemysłowych
i handlowych, bankach i Ł p. Rola
adwokata w tych wypadkach ograni-
czona ma być wyłącznie do czynno-
šci radcy prawrccgo. Adwokatom do-
zwolone będzie tylko zasiadanie w
radach nadzorczych. Przepis o zaka-
zie pracy adwokatów w handlu i
przemyśle, uzunełniony będzie san-
kcjami karnemi, w wypadku stwier-
dzenia udziału adwokata w niedo-
zwolonych mu pracach społek akcyj-
nych i innych przedsiębiorstwach,
Rady Adwokackie wyznaczać mu
będą tenmin ustnięcia się od niedo-
zwolonych stosunków. Po tym ter-
minie o ile adwokat się nie zastosuje
do wezwania, rastępować będzie
automatyczne skreślenie z listy
członków palestry. :

 

 

Amunicja dla socjalistów hiszpańskich.
| Policja dokonała obławy w lasach,
gdzie aresztowała 25 ludzi. Wszys'
cy aresztowani są członkami partji
socjalistycznej, Znajduje się m. in.
kilku wybitnych hiszpańskich dzia-
łaczów socjalistycznych.
 

Kierownik nar.-socjalistów w Austrii.
WIEDEN. Pat. — Dziennik „Tele-| Reinthaler

donosi, że na miejsce Ha-|nej,
kierownikiem narodowych |Rzekomo otrzymał on polecenie,

socjalistów na Mustrję mianowany |aby aż do czasu plebiscytu w za-
został inż. Reinthaler, osobisty przy:|głębiu Saary
jaciel niemieckiego ministra Hessa. stanowisko umiarkowane.

pochodzi z Austrji Gór-
gdzie posiada liczne dobra,

zaehował wobec Austrji

NTT
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KRONIKA.
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda sło-

neczna i ciepła. W ciągu dnia przej-
šciowy „wzrost zachmurzenia z mo-
żliwością przelotnych deszczów na
zachodzie kraju. Rano miejscami
malisto. Słabe wiatry z kierunków
południowych.

DYŻURY APTEK.
Рыё w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 34

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh1.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —-
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie n+ przedmieściach, prócz Śni-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Arcypasterz przeniósł się

de pałacu. Onegdaj J. E. ks. Arcy-
biskup-Metropolita Romuald Jałbrzy-
kowski opuścił rezydencję letnią
w Trynopolu i na stałe przeniósł się
do Wilna. Arcypasterz zamieszkał
w starym pałacu przy ul. Zamko-
wej 8.

NEKROLOGJA.

Wołokumpie i Kclonję Magistracką,
które to będą przedłożone do zaak-
ceptowania Radzie Miejskiej i do

zetowym,
Z MiASTA.

— Zbiórka budulca na rzecz
powodzian. W dniu 15 września
b. r. oedbyłe się w lokalu Izby Prze-
mysłowo-kHandlowej w Wilnie posie-
dzenie podsekcji zbiórki darów bu-
dowlanych komitetu wojewódzkiego
pomocy oflarom powodzi pod prze-
wodnictwem dyr. M. Tauba, na któ-
rem uchwalono wydeiegowač 5
osób celem dokonania zbiórki da-
rów w maturze na rzecz powodzian
woj. krakowskiego. Przystąpiono do
odwiedzania poszczególnych firm
w Wilnie celem dokonania zbiórki.
— Zbiórka odzieży | obuwia

dia pewodzian. Zarząd Wileńskiego
Okręgu Poiskiego Czerwonego Krzy-
ża komunikuje, że zbiórka odziezy,
bielizny i obuwia dla powodzian
w tygodniu bieżącym będzie prze-
prowadzana w następujących dziel-
nicach: ul. Kwiatowa, Stefańska, Go-

wykonania w następnym roku bud-|

DZIENNIK MILENSKI

Zarządzenia administracyjne w związku
z zawodami

Wj dniu 23 bm. około godz. 16
wystartują z Warszawy balony, bio-

rące udział w międzynarodowych

zawodach balonewych o puhar Gor-

don-bBennetta,
Wobec możliwości lądowania tych

balonów na terytorjum Polski, wia-
cze administracyjne wyaały zarzą-
dzenia podwłaanym organom życzli-
wego specjalnie w takich wypadkach
ustosunkowywania się dc zawodni-

wów i udzielania im 'w miarę moż-

ności potrzebnej pomocy 1 opieki,

featr i mużykć |
— Teair Miejski Pohulanka. Dzis o:

godz. 8 wiecz. leair na Fohuiauce gra po!
raz trzeci powaźną skomedję w 5 ch aktach|
M. Grabowskiej „Sprawiedliwosc, nowy;
utwór nie grany na, żadnej scenie, gazie|
autorka porusza axtuainy probietm moralno-
spoteczny. Kzecz dzieje się w więzieniu

jednego z prowincjonalnych miast. W ro-
iach giownych — M. Bay-Rydzewski i 4.
Stachowicz, resztę cbsady stanowią — 1.

asińska-Deikowska, L. Wołłejko, M. Wę-
śrzyn i W. Neubeit.

Jutro o godz. 8 ej wiecz. „Sprawiedli-
wošė“,
— Znižki do 1ectru Miejskiego na Po-

Jakkolwiek w myśl przepisów
,zawiadomienie tciegraficzne o lądo-
[waniu baionu ciąży zasadniczo na
załodze balonu, władze zarząuziły,
dy porozumienie się takie załodze
balonu możiiwie ułatwiać, co jest
bardzo ważne w przypadzach lądo-
wania daleko vd urzędu pocztowe”

£o. Władze pcieciły również or-
$śanom  miejs:owym: pilnowanie
sprzętu balonowygo w razie lądo-

wania,

chaczów w dniu 18 września, t. j. we wło-
ex O goaz. 10.15 przy siuchawsach 1 gios-

iuńach. (Uxżęsc oruiestrowa x«oncertu Za-

waera o tej porze sowniez meioauje iexkie 1
popuiarne.

„Araiia usmiechu” przez radjo.
W aniu 18 września o godz. Żuw, t. j.

we wtorek raajostacja warszawska nadaje

jėaną z najpiękniejszych operetek Lenara
p. Lt „Nrama usmieshu', ktorej axcja roz-

grywa się częściowo w egzotycznym kraju
iun,

w doskonaiej opsaazie Zz Aieksaudrėii Wa-
sieiem, tialiną Ludiczówną, Lucyną Szcze-

gańską, Sietanem Witasem, bolesiawem

Doiko i innymi Całość opracowaia Muicha-
una Makowiecka, nad stroną muzyczną

wójtem gminy
kandydatem do mandatu poselskiego

w B. B. po śmierci posła Kwinty.

Był też kuratorem nad wspomnia-

1-

Uperetkę tę usiyszą radjosiuchacze| į

niedoszły poseł

LRUR!

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
jałmużniczych „Caritasu".

B. wójt i niedoszł

 

  

aITS
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ŽŽ BSTE
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y poseł na ławie
oskarżonych.

Wczoraj przeć Sądem Okręgo-

Adamowicz był przez. 12 lat;
Jaugieliskiej i byt)

;ym folwarkiem którego właścicie

znajdują się dotychczas gdzieś w

głębi Rosji.
Obrotny ten człowiek, b. wójt i

rządził folwarkiem

znakomicie”, uważając, że najlepiej

| to — ni wiadocc.

Ale nie to '«szcze zaprowadziło
wym rozpoczął się proces Aleksan', niedoszłego posła na ławę oskaržo-
śra Adamowicza, oskarżonego o roz”, wych.

rzutną gospodarkę pozostawionego| «

pod! jego opieką telwarku Bohdanisz-|
hi, położonego niedaleko Wilna.

Przy foiwarku znażduje się
okazały las. P. kurator zwrócił
twagę na ten objekt. Jak tam by-

Fakt faktem, że
w ciągu kilkulein'ej gospodarki Ada-
mowicz dokonał wyrębu lasu podob-
ro na sumę 5000 zł.

Zapytany na *ozprawie sądowej,
ćlaczego to uczynił, oświadczył, iż
drzewa użył na :nwestycje w zabu-
cowaniach folwarcznych.

Poniewaž obrona poddala w wąt-
pliwość wysokośc szacunku wyrębu,
cąd. mimo zamknięcia przewodu są*
cowego, proces odroczył, postana-przeprowadzać tronzakcje z... człon

„ami swojej rodziny. Zapewne dla-| wiając przeprowadzić oględziy wy-— Nabożeństwe żałebne. 19 czuwać będzie kapelmistrz Zdzisiaw Go-
1zyński.

ściana, Sadewa, Szopena, Rossa,| hulancei Administracja Teatru Miejskiego

 

września, jako w pierwszą rocznicę
śmierci ś. p. Antoniny Burhardtowej

Grodzieńska, Mińska, Rygieiska, Ba
liny, Lidzki Trakt, Wiejska, Oszmiań-

na Pohulance przypumina, iż wydaje legi-
tymacje zniżkowe mua sezon 1734/35, od „bubi” w „Teatrze Wyobraźni dia dzieci. tego folwark wydzierżawił swemu iąbanego lasu. (m)

odbędzie się nabożeństwo żałobne|ski Trakt, Garbaissa, z04'. Dobro- i a = PAK K Sa zaaARA Gi Zaoczne zaa: sos z: T
ю © _|stwowych, prywatnych i komunainych, sto-| nocy, a zasypiają we dnie zaczepione nóż-

ui: Bonifraterskim o godz. 9 a at, zen a warzyszeń, organizacyj i związków zawodo-| sami o gałęzie drzew i wyglądają przytem iai TTTAI.T MYD OIII TRLIST

b SKI, . Ignacego, ul. Frze-| wych na listy zbiorowe z wyszczególnie-| jak duże zasuszone liście — to nietoperze.
SPRAWYMIEJSKIE. niem nazwisk, Źmiżki stosowane są w skali| iNapawają one dziec, a nawet starszych Sprzedaż ZnaCzkÓW pocztewych «Fala demoralizacji

— Stanewiske żydów przy
wyborach władz miejsa.ch. „Caji”
ogiasza iist dr. Wygodzkiego w spra-
wie notatek prasy żydowskiej na
temat żydowskiego wice-p:<zydenta
miasta. Dr. Wygodzki przeciwstawia
się tym notatkom m. in. notatce
„Cajt“, wskazującej, że żydzi mogą

skok, Śniadeckich, Mostowa, Św.Jer-
ska, Bogusiaws*a, Arsenaiska, Ży-
gmuntowska, Przejazd, Holenderska,
Mirkutowa, Popowska, Rynek, Fila-
recka, Koło, Ciesielska, Stolarska,
Rydza Smigiego, Archanielska, Kal-
waryjska, MWerewnicka, Rynek, Plu-
tomowa, Chełmska.

— 230 Środa Literack2, jeszcze

25 proc. Cena legitvmacji wynosi i zł, Le-
gitymacje wydawane są na okres półroczny,

tu j. do końca lutego 1935 r.
— Teatr muzyczny „Lutnia ', Dziś, wo-

obec wielkiego powodzenia, grana będzie w

dalszym ciągu świetna operetka Lehara|
„Hr. Luxemburg“ z J. Kulezycką i K. Dem-
bowskim w rolach giownych. Cały zespół
artystyczny z Haimirską Domosiawskim i
czczawińskim na czele, bierze udział w wy-

przerażeniem. Z nietoperzami związane jest
również wiele wierzeń ludowych, z których
wypływa obawa, niechęć i brak serca, obja-
wiające się nierzadko w męczarniach, jakie
dzieci sprawiają znalezionemu nietoperzy-
kowi Opowiadanie radjowe dia dzieci mio-
ćszych w dniu 18 września, t. j. we wtorek
o godz. 12.45, pióra Z. Plewińskiej, opowie
słuchaczom historię takiego małego „bel-
zebubka', zdrobniale zwanego „Bubi* i

Dyrekcja dość częsio spotyka się Ze

akargamui publiczności na niemożność;

nabycia znaczsow pocztowych w

sklepach 1 firmach,

papier listowy i widokówki, brak

Komunikują nam z pocziy, że

sprzeaających

żydowskiej».
P. Grinbaum. bawiący chwilowo

w Polsce, omawiz („Hajnt* Nr. 208)
w związku z zakończeniem starego
— 5694-60 roku żydowskiego, zasa-
dy polityki żydowskiej, stosowanej
jrzez żydów na poszczegolnych od-

uzyskać swego wice-prezydenta, sta- : z konaniu tej wartościowej operetki, — Ceny| przękona je, jak nieszkodiiwem i biednem ki > s &

e się „jęz: E 2 z i“ a R: początkiem DOWOWO ZM wniż0ne; ' jest to zwierzątko, któremu nie powinniśmy| „naczków tłumaczą te tirmy zazwy” oinkach frontu żydowskiego. Pań

Gi »ISzy a usišd gi wobec! Związku Literatów, odbędzie się — „Cyrkówka* w „uutni* W czwar-| nigdy wyrządzać krzywdy. czaj  trudnościemi, połączonemi z stwa europejskie nie wystąpiły

eporozumień wśród grup polskich.| jutro o godz. 19,45, w lokalu ZZLP,|iek wchodzi na repertuar teatru „Lutnia” id z Z. A SU łn na sprzedaż przeciw Trzeciej Rzeszy:
siynna operetka Kainana „Cyrkowka”, któ- KRONIKA POLICYJNA. UZYSKAM * „Stary rok, który kończy się, przy-Dr. Wygodzki pisze m. in. „Radni

żydzi mie chcą być uszczęšliwieni
w przyszłej Radzie Miejskiej, korzy-
stając z tych czy innych niesnasek
między polskiemi partjami politycz-
nemi. Radni żydzi mają własną
linję polityczną, która biegnie cał-
kowicie równolegle z dobrem ogółu
zarówno ze stanowiska państwowego
jak i komunalnego".
‚ Jest to jakieś nieporozumienie.
Zydzi mogliby otrzymać stanowisko|
wiceprezydenta tylko w tym wy-|
padku, gdyby sanacja w Radzie!

ul. Ostrobramska 9. Gościem na niej
będzie p. Zygmuzt L. Zaleski z Pa-
ryża, wykładowcz Sorbony, delegat
ministra oświaty do spraw nauko-
wych we Francji Prof. Zaieski, któ-
ry wraz z małżonką przybyi na kilka
dmi do Wilna, jest redaktorem: kro
niki polskiej w , Mercure de France“

' autorem licznych prac w językach
polskim i irancuskim, z których nie-
«tóre nagrodzone zostaiy przez in-
stytucje paryskie; od wielu iat zna-
uomitem piórem . zapomocą wykła*

ra odniosła wielki sukces na scenach euro-
pejskich. W roli tytułowej wystąpi J. Kui-
czycka. Pozatem obsadę tworzą najwybit-
niejsze siły zespołu 7 Halmirską, Dembow-
skim, Domosławskim, Szczawinskim i Ta-
irzańskim na czele. Baiet w układzie J.
Liesielskiego z udziałem M. Marlówny wy-
kona: „Pajacyki“, Taniec klownów, Szklan-
ue cyrkówki, Sztuczna jazda i Taniec we-
selny. Do operetki tej przygotowano nową
efektowną wystawę Bilety już są do na-
bycia w kasie teatru „Lutnia”,

Poiskie Raūjo Wiino
Wtorek, dnia 18 września,

 

 
— Ucieczka artysty rewjowego.

W] kinie „Rewja” od dłuższego czasu
występował ulubieniec kobiet, żydek
„iejaki Bojarski Bojarski zdołał oszu
sać na pewne suniy zespół artystycz-
ny i dyrekcję, a następnie zbiec.
Obecnie zwrózono się do policji z

prośbą o odszukanie zbiega.

— Kradzieże z włamaniem. W
nocy z 16 na 17 b. m. włamywacze
aostali się do skiadu zapasowego

'abryki konserw kawowych, przy ul.

znaczków, wysoką opiatą stemplową

od podania o zezwolenie wynoszące

ali;

kosztem nabycia książki na pobór

znaczków, sięgających aż 7 złotych.

rekcja stwierdza, że jedyny wyda”

dzaju zezwolenia wynosi 60 śr. na

zakup książki na pobór znaczków,

stanowiący rzeczywisty zwrot kosz

tów Zarządu porztowego — żadne

inne wydatki lub obciążenia firm nie

a nadto rzekomo wysokim

Interpelowan+ w tej sprawie Dy:

ek związany z uzyskaniem tego ro”

riósł nam uowe wstrząsy któsz podkopały

resztki wiary w twórczość naszego bytu.

Po pierwszych chwilach głębokiej niechęci

io Niemiec hitlerowskich wszystkie pań-

stwa europejskie i amerykańskie przysto-

sowały się do nowego ustroju w tym kraju”.

Z Rzeszą walczą żydzi w osamot-

rieniu:
„Żydzi sami prowadzą walkę z Niem-

cami. Ciężka jest ta waika i niezwykła, bo

zastosowano nowy srodek wa'ki, środek

gospodarczego bojkotu. Światowe żydostwo

wiusi ją nadal prowadzić, Nie można pogo-Miejskiej daia im to stanowisko.| dów pracuj d zbliżeai > а : | "A PRE A

ю + { je nad zbliżeniem Francu-| 645:  Раеба. —МигуКа. Gimnastyka.| w/anśry 2, sk AES 2 iwonka Ch:

„Jężyczkiem u wagi” "wcale mie są „ów do kultury polskiej, jest poza:|ks, Lano, (DAS SET|kr + Jane przedmioty istnieją. |. |azić się > takim stasem żydów jak tem,
i nie będą przy żadnych wyborach. : ciej; jest P022“ | Lan domu, 7.50: Chwila humoru. 5.00: Giei-|KTU 1 inne przedmioty. : o ч i m ЕН

«| tem wiceprezesem Federacji Mię- da roln. 11.57: Czas. 12.10: Koncert, 12.45:, lejże nocy dokonano kradzieży Dla przyśpieszenia załatwiania ez kk tam ist e Ożóg

albo ulec, albo zwyciężyć”.— Uporządkewanie jezdni wi-
ieńskich. W tych dniach w zarzą-
dzie miasta zostało ostatecznie za-
kończene opracowywanie planu ro-
bót iawestycyjnychna iato przyszłe.
dlice miasta mają być wyasfalto-

dzynarodowej Związków Literackich

Profi. Z. L. Zeleski wygłosi na
jutrzejszej Środzie Literackiej poga-
čanikę n. t. „Wiedza o Polsce we
Francji'. Początek zebrania o godz. wane ewentualnie wyłożone xostką kwadrans przed 8 wiecz. Związek

Aud. dla dzieci, 13.00: Dzien. poł. 13.05;!

JJ). c. koncertu. 15.50: Wiad, o eksporcie,;
15,35: Codz. odc. pow. 13,45: Muzyka lek-
ra. 16,45: Skrzynka P.K.O. 17.00: Recital.

17.25: Skrzynka językowa. 71,35: Recital.

-8.00: Koncert reklamowy. 18.03: Rezerwa.

18.15: Utwory R. Straussa (płyty). 18.45:

„Miałem wtedy 14 lat* (wspomnienia z

w lokalu Związku Rezerwistów przy

ul. Želigowskiego 4, gdzie zabrano 2
paczki żywnościowe i t. p.
— Skradzione pzlto na cudzym grzbie-

cie. Podczas onegda:szej defilady do jed-

nego z przechodniów podbieg! jakiś osob-

podań o zezwo!enie na sprzedaż

znaczków,

urząd pocztowy Wilno 1 (ul. Wiel-

ka 1), który udziela zezwoienia bez

zadnej zwłoki.

Dyrekcja  upoważniła

Z powyższego wynika, że uzyska”

Żydzi stale stosowali metodę po”

zornego przystosrwania się do oto”

czenia:
„Myśmy zawsze przystosowywali się

do najgorszego wroga i wytwarzali z nim

rodzaj symbiozy, która częstokroć była dla
kamienną. Przedewszystkiem uwzgilę:| Literatow zaprasza serdecznie|wybuchu wojny) — wyśł J. Stępowski| nik, ktory schwywi go za ręce, krzycząc:| _. 1 POL: х

dnione będą ulice:  Mickiewicza,| swoich członkow, sympatyków i|19:00: Muzyka lekxa. 19.20: Pogad. aktu-| ррр : Si НА ай zezwolenia па sprzedaž znacz| as wysoce poniżająca 1 demoralizująca”.
Wileński Wiel o › B , ympaty šina, 19,30: Muzyka. 19.50: Wiad. sport.| "* olicja, to jest ziodziej, który nosi moje | z. sw, pocztowych nie nastręcza tru Wypadki Alcierze  wskazitją,

T Asia, elka, Ostrobramska,| 408ci | i | |„ula.] 39,56: WiL wiad. sport. 20.00: Operetka| palto!" Przybyła posicja i osobnika owego| jności, Można zatem mieć nadzieję, Wypadki w NE i Ernis

rocka, W Pohulanka i sąsiednie, HANDEL i PRZEMYŚŁ.| Kraina Smiechu” — Lehara 22.15: „Zjawy| zatrzymała i skierowała do 3-go komisarja-| że firmy i sklepy z papierem, w in- ze żydzi nie są Tuż pewni „rancji:

położone w śródmieściu. Niezależnie — 37 transportów drzewa i przeszłości" — feljeton. 22,30: Utwory Dėr-| 4 p, p, gdzie okazało się, co następuje: т m EJ Akai „Znaczy to, że musimy się jużliczyć z

gjusza Rachmaninowa (płyty). 23.00: Kom. aż" , teresie pubiiczności a rowniež il ožliwošcia podobnych wystąpień również
od tego wyasfaltowany zostanie papierówki „wywieziono z tartaków meteor, 23.05—23.30: Muzyka taneczna. W czerwcu r. b, do biura Rady Wojewódz- własnym zaopatr:ą się w zezwolenie

 

$ we Francji. Należy zatem i tam się
plac Katedralny, wokoło którego| Wijeńszczyzny za i с ; ; уе ' -

granicę. W związku Środa, dnia 19 września. kiej Związku Osadników w Wiilnie, przy ul. е ее m :

będą urządzone zielence, kwietaikil; tema kupcy wileńscy dokonali 6.45: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka.| 7ygmuntowskiej 16, przedostali się zło- 4% Fa eg i odpowiedni zapas| |,, ; tam hamować swój atara po

Wstę Roe dróżki MOE tranzakcyj na ogólną sumę ;zgórą A asns Lė a ide! iske ifcziki al eligia 0 znaczków. p puzoctnko: alespeawiadntwości-1:fwat-

pi P rozpoczną 516 WI2 miij. złotych. Giełda GOI. 11.57 Czas. 2.03: Kom.] inne przedmioty, wortości 230 zł. Policja łowi” : : .

Budzenie się czujności narodówpierwszych dniach kwietnia r. 1935,

—Elektryfikacja ulic, Wydział|
slektryczny zarządu miasta Wilna!
nadsyłą nam nasiępującąiniormację:!
W najbliższym czasie eiekitrow-

da miejska przystąpi do eiektryfi-

j Rolniczej na rok 1934—35. Ogólny

SPRAWY ROLNE.
— Półmiijenowy budżet izby

Rolniczej. Wojewoda wileński za-
twierdził budżet Wileńskiej Izby

budżet lzby wynosi około 500 tys. zi.
Zatwierdzony budżet,został odesłany

meteor. 12.10: Muzyka lekka. 13,00: Dzien.

poł. 13.05: Muzyka operowa (płytyj. 15.30:

Miad. o eksporcie. 15.35: Codz. odc. pow.
15,45: Koncert reklamowy. 16.00: Reportaż

muzyczny. 16.45: Aud. dla dzieci. 17.00:

Koncert. 17.25: „Dr. Jozeia Joteyko“ —

podadanką. 17.35: Recital śpiewaczy, 17,50:

Porad. sportowy. 18.00: Pogad, aktualna.

narazie nie wykryła sprawców kradzieży.

Dopiero onegdaj ieden z. poszkodowanych,

niejaki Jan Taniak, poznał swoje palto,

noszone przez złodzieja. ŻZłołziejem oka-
zał się niejaki Piotr Szyronat (Werkow-

ska 28).

sze ulgi w zakładaniu telefonu dla

tych równieź osób, pragnących so-

bie założyć telefon, które nie mogą

korzystać z zapasowych przewodów

Ulgi przy zakładania; telefonów.
Dyrekcja poczt zastosowała dal-

+dzennych w Europie wobec oku-

zacji żydowskiej skłania żydów do

metody pozoruego przystosowania

się: :

„Na powierzchnię życia politycznego

znów wypływa zdolny do przystosowania

kacji ulic: Majowa, Listopadowa, de minist 18.05: Przegląd litewski. 16.15: Koncert Е : Ša A y
2 7 : erstwa rolnictwa j-| 1 > й — Kradzieże mieszkaniowe. Konstan ю й 3 6 ; 4

Zelazna Chatka, Subocz do Markuć twierdzenia ostatecznego Ва о9 śpłyty). „18.45; „Ogrody ai iemu Kužmie i Jakobowi Kwiataowskiemu| telefonicznych i musiałyby płacić| się: żywioł giętki, zdolny do sżycia się i

Jerozolimska, Syberyjska, Kopanica p oe З GAPa: dada:(pły: (Zawalna 24) skradziono z zamkniętego |zą instalację 45—55 złotych. Obec-| każdym stanem. Hasło, które opanowu)

e НОНЕа pły-| mieszkania garderobę męską i damską war-| nje zależnie od długości linji, ktėra| zycie, głosi: trzeba zgląć się, niezależnie
do nowej Kolonii, Fabryczna koło
MWiiji, Równe Pole, irakt Batorego,
w kolejności z ierminem do 1 listo-
pada b. r. oraz zamierza rozszerzyć
sświetieniową sicć na ulicach: By”
strzycka, zauł, Bystrzycka, Mejszagui

 

*а ы е ы ь

Wilno na powodzian,
W WiL Pryw. Banku Handlowym

ćo dn. 17 bm. złożono ogółem 2/.344,39 zł,,
w tem wpłacili: Zrzesz. Lekarzy Dentystów
Polaków zł. 20—, i-wo „Karpaty” stład-

ty). 19.50: Wiad. sport. 19.56. Wil. wiad.

sport. 20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien.

wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w. Połsce”.

21.00: Koncert chopinowski 21.30: „Ratu-
iemy architekturę wileńską* — odczyt wygł.

Gr. St. Lorentz. 2.00: Aud. poetycka:

„Poszukiwanie tematu”. 22.15: Recital for-
iepianowy St. Niedzielskiego (płyty). 23.00:

tości 800 zł.
Władysławowi Sokołowskiemu (Śniego-

wa 7) nieznani sprawcy skradi garderobę
„nęską, 74 zł. gotówką, zegares zioty z de-
wizką i srebrną papierośnicę ożólnej wart.
«00 zł. t

— Kradzież w czasie seansu w kinie.
D. Balkowskiemu (stacja kolejowa Paraija-  ma być przeprowadzona, obliczane

będą dopłaty za instalację. Dopłaty
te nie będą przekraczały połowy
należności piaconej dotychczas.

urzędytelegraficzno telefoniczne.
Bliższych informacyj udzielają

ed tego, ile to bedzie kosztowało. Fala

demoralizacji opanowuje życie żydowskie

szczególnie u nas, w Polsce".

Owa „fala demoralizacji żydow”

skiej” jest tylko skutkiem nieunik-

rionym rosnącej świadomości: naro”
о . й ^ ка Za wrzesień zł. 12,—, Žwiązek Zawod. |“

ska, Oficerska I iII, „Czerwonodwor- Drukarzy w Wilnie zł. 17.50, Zrzeszenie Kom. meteor.  23,05—23.30: Muzyka ta- nowo) podczas szansu w kime“ „Rewja“ z ówaryjskich.ŻydziSauhżpod naci-

ska, zaułek DobrejRady, zaułek Lekarzy Kas Chorych na terenie lzby Le-| neczna. skradziono zegarek srebrny, 'wartości 50 zł. *65*99%038988 : ‚ 20a ją zdawać

Smoleński, Rozbrat, Świerkowa,| karskiej Wil.-Nowog-. z listy Nr. 237 zł. Z ZA KOIAR STUDJO. źiodzieja zatrzymano. skiem otoczenia RY

Wąwoz Klonowa,  Bux Po-|50— Dr. F. Świerczyński zł. 5—, Dr. J. Elna Gistedt w radjo, WYPADKI sobie sprawę z iego, że ich obecne

Agi 3 5 s A. 9“ | Janowicz zł. 5—, Dr. С. Rudziska zł. 3—, Wdzięczna piosenka zarówno sentymen- mia nad rzeką. Dopiero wieczorem w po- rzywileje nia dadzą się utrzymać,że

łocka do RównegoPola. Dr. G. Sztolcman zł. 5—, dalna, jak i pogodna, czy też humorystyczna — „Tu utonął człowiek”, W dniu wczo-| >liżu ul. Fabrycznej wyłowiono trupa mio-| P 7 sźnieg narodyijadzeńnć

W opracowaniu linje daleko- — we wszystkich warstwach  spoleczenstwa| rajszym nad brzegiem rzeki Wilji w pobli-| dego mężczyzny lat około 30, przy którym prędzej czy ZA T y Aa

bieżne, zasilające: Werkowsk. W WiL Woj. Kom. pomocy ofiarom po-| »najduje zawsze chę'nych słuchaczów. Pio-| żu ul Zygmuntowskiej znaleziono kapelusz; nie znaleziono żadnych dokumentów, za- zechcą oczyścić sweżycie: duc owe

3 > A] wodzi do dnia i6 bm. ogółem wpłacono| senka w interpretaci Elny Gistedt posiada z przypiętą kartką „Tu utonął człowiek”.| iedwie portmonetkę z zawartością 30 gr. . materjalne od przewagi żywiołu Bołtupie,  Trynopol, Jerozolimkę,

Nauka i publicystyka w Polsce
zainteresowały się od lat paru zja-
wisikami dawniej; całkowicie zapo-
snawanemi lub miedocenianemi, a
mianowicie istnieniem wsród społe-
czeństw najbardziej cywilizowanych

 

KSIĘDZE | ki mi i

społeczeńston.
rę wzrostu gęstości zaludnienia, w
miarę jak przepisy prawne i policyj-
ne coraz. ściślej umują życie obywa-
tela w mocne karby i normy ujawnia
się coraz mocn*e: tendencja zespa-
iania się w grupy jednostek, którym

wszystkie walory ażeby zgromadzić słu-

cja do zrzeszania się na gruncie

międzynarodowym, jak świadczą

rrzenikające od czasu do czasu

wiadomości o międzynarodowej Or“

ganizacji fałszerzy pieniędzy, wła”
mywaczy hotelowych, handlarzy nar

kotykami i t. p., lub zamieszczone
"ve wspomnianyc już  feljetonach  „Tygodnika Ilustrowanego”  infor-

macje o międzyntrodowym kongre-

1 poszukiwa-Гойс)а wszczęła

i Uzeistwem i prawem. orazwspólną, |
a żywiołową nienawiść do lego spo”;
icczeństwa. Skłoda się on z jedno”;
stek wykolejonych, najczęściej o

specyłicznem podłożu psychicznem i|

naogół niepoprzwnych. Zasługuje na
podkreślenie okoliczność, że np.
wykształcenie ni« broni jednostek o|;
skłonnościach do włóczęgostwa, lub
kradzieży od zejścia na niziny życia.

Policja obecnie ustala tożsamość topielca.

nizacji

— zdrada.
im, który zdradził,

powiedzialność,

jest solidarność grupowa i

posłuszeństwo, największą zbrodnią

Kanusiowi, t. zn. takie-
opowiedział o

tajemnicach grupy, grozi surowa od-

bardzo często

śmierć. Rządy despotyczne i beza-

pelacyjne dzierżą najsilniejsi i naj-

smielsi, nie cofający się dla utrzy”

mania swej włądzy przed niczem.

zydowskiego.

gowietg pragną stwrzyt właóą
= arysto*racją.

Wiładze sowieckie poważnie de-

batują nad projektem, aby z ‹

:'zczególnie dla Związku Sowieckie-

go zasłużonych utworzyć coś w ro”

dzaju nowej elity na wzór dawnej

szlachty, wyposażonej w rozliczne

*rzywileje, natury zarówno mater:

'alnej jak i politycznej. Projekt ten
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tajnych a i į i i i - ; k

sichrpspolecznych i charakte, ięwłaśnienormy1 przepay nie d | gęś zętów (pów) pod Fry, Wystarczy przypomniećo ucłcz|Wyzyskaa oni w sposób айу podobno” на & Ч —
czym. [grupy mają za zadanie walkę ze żem. 4 ik | kach z domu dzieci :rodziców za”| członków grupy zabierając im wią 6) Stalina, a

Po rewelacyjnym pamiętniku Ur-| społeczeństwem. z jego przepisami Zestawienie złodziei, żebraków, | możnych ibardzo dot rych (wspom:| częśćzdobyczy. pochodzącej, z kra: Historja się powtarza. Wielka ||

ke Nachainika, edsianiającem taje-| prawnemi, moralnością, organami młodocianych i dorosłych włóczę: |riana książka dr. Ičuchty), ф © dzieży lub żebrer.ny, a ponadto znę”| „wolucja francuska, również po” a
: ają je” |? ‚ 1 gów nie jest przypadkowe, ponie*| trampie, posiadającym tytuł dr. filo” | cają się często nad nimi w sposób czątkowo zniosła przywileje dawnej

mnice życia zorganizowanych band
złodziejskich ukazała się bardzo cie-
kawa książka dr Kuchty p. t. Dzie-
cko Włóczęga, uotycząca głównie
1, zw. agarów, czyli dzieci bezdom-
uych, a później interesujące feljeto-
ny w „Tyg. Ilusitow.* o dorosłych
włóczęgach t. zw. itrampach, oraz
feljetony w „ABC” o organizacjach

Artykułów : studjów o sprawach
ru poruszonych było naturalnie w
prasie i literaturze dużo więcej, ale
wymieniamy tytko prace najbardziej
charakterystyczne,

Jest rzecza znamienną, iż w mia-  

porządku.

Te grupy, żyjące poza nawiasem
waż środowiska te łączą się z sobą 

normalnego społeczeństwa, nie są
bynajmniej wynalazkiem  specyficz-'
nie polskim. W: tym samym, a nie-
kiedy w wyższyn. stopniu rozwinię-
ie są ene w Stanaich Zjednoczonych
(ap. gangsterzy) lub w Rosji sowiec-'
kiej (moskiewskie dzieci bezdomne).
Zdaje się, że prawciopodobnie niema
kraju cywilizowanego, w którymby.
takich lub podobnych  organizacyj
mie było. | ;

Organizacje, o których mowa, są
do tego stopnia zjawiskiem  ogól-

, Pomiędzy trampem czyli włóczęgą

w sposób wielokrotny, niekiedy
„risły. A więc agarzy, czyli dzieci
włóczęgi, żelbrzą i zarazem kradną,
często są na usługach bard złodziej”

skich i ściśle z n'emi współpracują.

dorosłym, a agarami jest głównie
tyliko różnica wieku. Żebracy są i
włóczęgami i bardzo często złodzie-
lami. Wszystkie wymienione grupy
są ponadto mocnemi więzami złączo”
ne z prostytucją.

Cały ten świat tajemniczy i wy-  stępczy ma poczucie wspólności

zolji (Tyg. Ilustr J, o prostytutkach z |

wykształceniem średn iem 1 wyższem, |
lub o międzynarodow ych złodziejach
z wykształceniem u niwersyteckiem
iub politechnicznem. Natomiast ubó-
vtwo i nędza jest cz ynnikiem w wy”

sokim stopniu pop' ychającym wielu
ludzi do wyjścia po za nawias е-
„zeństwa; widoc:nie pobudzają one
do rozwoju drzemi jące w człowieku
instynkty włóczęgo wskie i żebracze.

Grupy włóczęgi owsikie, złodziej
skie i żebracze są mocno zorganizo”
wane irządzą się  niepisanem, ale
rozwiniętem i sk. ,mplikowanem pra”

nem, żeistnieje wśród nich tenden*|swych interesów w walce ze społe- wem zwyczajowe m. Podstawą orga”

ukrutny. Zrozpiczeni członkowie

grupy często na: odwet mordują

swoich zbyt brutalnych przywód-

ców. Między c:łonkami tej samej

grupy istnieje natomiast współpraca

* solidarność: pomagają oni sobie

wzajemnie, dziela się pożywieniem,

ubraniem, pieniędzmi i często w

„bronie członka grupy wykazują nie-

vospolitą odwage i poświęcenie.

Zainteresowane tym światem lu-

dzi, żyjących poza nawiasem społe-

czeństwa, niewa'rliwie powinno do*

prowadzić do gruntowneśo, naulko-

szlacthy, Napoleon zato stworzył

zlachtę nową, w większe jeszcze,

niż dawniejsza, wyposażoną przywi

leje.

Od 1i-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem

krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu

i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkołyina
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

  

Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego A Paulo. wego jego zbadania.
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Wizytacja J. E.

AJU.
ks. Arcybiskupa

w Białostockiem.

Jak już donosiliśmy, 15 b. m.

J. E. ks. Arcybiskup-Mietropolita R.

Jałbrzykowski w towarzystwie ks.

mgr. Aleksandra Mościckiego udał

się do Białegostoku, dokąd przybył

w ub. sobotę w południe. Na dwor"

cu Arcypasterza powitało ducho-

wieństwo miejscowe, przedstawicie-

ie władz administracyjnych, organi-

zacyj społecznych i licznie zgroma”

dzona ludność katolicka. Następnie

Arcypasterz wsiadł do auta i odje-

hat do Korycina, gdzie tego jeszcze

dnia miał dokonać poświęcenia no”

wozbudowanego domu parafjalnego.

W. czasie podróży na wspomnianą

uroczystość Arcypasterz musiał za”

*rzymywać się w kilku miejscowo”

sciach, gdyż duchowieūstwo i miej-

scowa ludność urządzaiy sponta-

riczne manifestacje na cześć Ko-

ścioła Katolickiego i ks. Arcybisku-

pa - Metropolity Niedaleko Bia-

łegostoku, w Dobrzyniewie nastąpi:

ło pierwsze powitanie. Jadącego

Arcypasterza spotkał olbrzymi tłum

q arafjan, nauczycielstwo i dziatwa

szkolna z kwiatami. Do Arcypaste-

rza przemówił ks. Ratyński. Zebra”

«e zaś tłumy wzniosły gromkie

ckrzyki. й

Podobnie uroczyście powitano

Arcypasterza w następnej miejsco”

wości — w Knyszynie. Na spotka”

nie wyszło duchowieństwo, organi”

zacje katolickie ze sztandarami i

Lardzo licznie zebrana ludność. Po-

nadto z całej pa.afji przybyło nau-

czycielstwo, windac ze sobą dziatwę

szkolną.
Niemniej serdecznie powitano Ar-

<ypasterza i w Jesionówce. Wresz-

cie okoto godz. 5 wiecz. Arcypasterz

przybył do Korycina. :

Na powitanie Dostojnego gošcia

+siasteczko przybrało wygląd šwią-

teczny. Sklepy przeważniebyły po”

zamykane, a ulice zaroiły się Ни-

„iem wiernych i to nietylko z Kory-

wina, ale i z dalszych jego okolic.

Na głównej zaś u'icy, poczynając

wjazdu do miasteczka, ustawione

byty bramy trytrmfalne, udekorowa-

ne kwiatami i zielenią. Pierwszy po”

witał Arcypaster:a starostą powiatu

sokólskiego w otoczeniu przedsta”

wicieli władz administracyjnych.

Przy pierwszej bramie Arcypasterz

Pożar miasteczka Holszany.

OSZMIANA. Pożar w Holszanach

w nocy z 15 na 16 b. m. strawił

przesiadł się z auta do karety, za”

przężonej w czw ćrkę rączych ruma-

ków, i w miej odbywał dalszy wjazd

poszczególnych bramach przez du-

chowieństwo, organizacje katolickie

społeczne oraz przez ludność.

Przed  kościcłem  Arcypasterz

wysiadł z karety i w otoczeniu wiel-

kich tłumów  pzocesjonalnie został

wprowadzony do wnętrza świątyni,

Proboszcz tamtciszy ks. Bonilacy

Uleszczuk przedłożył Arcypasterzo”

wi sprawozdanie z działalności w

parafji, poczem przemówił Arcy”

wiskup, zachęcając zebranych do in-

tensywnej i wyrwałej pracy. Później

odprawił uroczyste nieszpory i po

nich poświęcił /nowowzniesiony,

piękny dom par.ijalny. Po poświę”

seniu jeszcze raz przemawiał Arcy"

biskup, znowu zschęcając do pracy

dla dobra Kościoła i Narodu.

Z okazji poświęcenia domu pa”

(erótce dzieje bsdowy tego domu.

Obszerny i. dobrze opracowanyrefe-

rat o znaczeniu i potrzebie domów

katolickich wyg'osił p. K. Jedry-

chowski z Wilna. Dziatwa szkolna

popisywała się deklamacjami.

<ońcu Arcypas'erz udzielił zebra”

nym swego błogosławieństwa,

"38 Skóra odpoczynku na

plebanii, Arcybiskup odjechał z po”

wrotem do Białegostoku, gdzie jesz”

cze tego dnia w kościele Farnym;

odprawił uroczyste nieszporykon-|

wiuzyjne i wygłosił kazanie. W: cza”|

sie nieszporów świątynia była „a

pełniona pobrzegi. |

Na noc Arcypasterz pozostał w

Jiałymstoku. W niedzielę zrana

udał się do Gretdka w pow. biało” |

 

do miasteczka, będąc wilany przy;

rafjalnego odbyła się uroczysta aka-| Witówka, gm. Hołubickiej Annę

demja okolicznosciowa. Żagaił ją| Rzeszetnik, iat 15, ze wsi Lipowo

ks. prob. Oleszczuk, omawiając po-|tej gminy, powracającą z Holubicz

| BZIENNII. _EILERSKI

įInauguracja sezonu teatral-
nego w Grodnie.

GRODNO. W sobotę 15 b. m.
odbyła się inauguracja sezonu w
teatrze miejskim, im. Elizy Orzesz:
kowej. Wystawiono sztukę Stefana
Kiedrzyńskiego „Gra serc", poprze-
'dzoną przemówieniem kierownika
literackiego, dr. Bunikiewicza. Teatr
"prowadzi dyr. Józef Grodnicki.

Stan chorób zakaźnych.
Choroby zakaźne w Wilnie i na

"prowincji dzięki intensywnej akcji
'lekarskiej osłabły.  Przedewszyst-
kiem zostały zażegnane  epide-

'mje chorób groźniejszych, a mia-

nowicie tyfusu plamistego, brzusz-  nego i dyzenterji. Ilość tych chorób
"obecnie w mieście Wilnie i na pro-
|wincji jest znikoma. Panujące epi-

demje chorób zakaźnych w pow.|

dziśnieńskim, brasławskim i šwię-
ciańskim zostały zlikwidowane, obec-
"nie tylko sporudyczne zachodzą wy-

„padki zachorowań. Ogółem w po-

„wiatach i w Wilnie choruje na różne
choroby zakaźne 89 osób.

Rabunek wódki na drodze.
DZISNA. Dymitr Szypko, jadący

wozem, spotkał na drodze koło wsi

2 4i pół litrami wódki. Szypko za-
brał Rzeszetnikównę na wóz celem
podwiezienia jej, lecz w czasie jazdy
odebrał jej worek z butelkami, ją

i B. legjonista, Hus
W sobotę przed południem mia-

ła odbyć się w Krakowie przed są-
dem grodzkim w Podgórzu rozprawa
karna przeciw byłemu  legjoniście
Teofilowi Hussowi oskarżonemu o
wozpowszechnianie znanych w Kra*|
kowie listów otwartych, z zarzutami
pod adresem różnych dygnitarzy.|
Hussa już raz aresztowano i wyto-|
czono mu szereś procesów m. in, Oj
obrazę marsz. Piisudskiego. j

Oskarżony miał przeprowadzić|
dowód prawdy, tymczasem zaszła
izecz nieoczekiwana. Oskarżony
został "aresztowany ponownie w
ęrzeddzień rozprawy. Fakt ten wy-
wołał wielkie zdziwienie. Przed roz-
poczęciem rozprawy zabrał głos
trokurator i postawił wniosek o
przekazanie sprawy sądowi olkręgo-
1vemu celem wspólnego traktowania
spraw przeciw oskarżonemu, który

z polecenia prokuratury został!

ZGON «BABKI
WI dniu 11 b. m. zmarła w Po-

czernicach pod Fragą, gdzie spędza-
ia ostatnie chwile swego życia, 90-
letnia rewolucjoiistka rosyjska, Ka-
tarzyna Breszko-Breszkowskaja, któ
ra od wczesnej młodości żyła dla
wzniosłych celów. Chciała podnieść
kulturalnie i gospodarczo iud rosyj-
ski.

władców Rosji

Pierwsze jaskółki
zmiany prądów w wychowaniu

sewieckiem?
„Komsomolskaja Prawda*  za-

mieściłą ostatnio na naczelnem miej-
scu obszerny artykuł, w którym
wzywa się młodzież sowiecką, by
baczniejszą uweśę zwracała na wy”

'iobienie manier « przyzwoitości w
„stosunkach z innymi ludźmi Autor
artykułu wważą zdobycie tych cech
za konieczność bez której nic nie
można będzie począć.

s, przed sądem.
aresztowany pod zarzutem popełnie-
nia występku z art. 129 i 1335 $ 1 k.!
k., należących do właściwości są-/
dów okręgowych. Ponadio prokura-
tor zawiadomił, że oskarżony będzie
"eszcze odpowiadał z art. 250 i 251
k; k. Zgodnie z wnioskiem prokura-
"ora sędzia przekazał sprawę pro”
wuraturze sądu okręgowego.

Prasa krakowska donosi, że po-
rowne aresztowarie Hussa nastąpiło

po godzinnej rewizji, jaką przepro” sag
wadzili w jego Roka trzej, _Wystąpienie organu młodzieży
funkcjonarjusze policji. Część prasy, Sowieckiej dowodzi, że Sowiety co-
krakowskiej podała, iż w czasie re-| 747 bardziej pragną, przynajmniej
wizji znaleziono u Hussa jakieś dra”, „ewnętrznie, warunki wychowania
maty o treści niemoralnej. Skądinąd, W Sowietach zdliżyć do stosunków

europejskich krajów  cywilizowa-informują, że znaleziono jedynie, ь
egzemplarze wydanych przez aresz-, Tych, od których tak długo chciano

się zupełnie od$'odzić.towanego listów otwartych, oraz,
nowe listy, skierowane do różnych

ULLA

PRZYGOTUJ

csobistości z wykazaniem pewnych

dia powodzian

madužyč.

REWOLUCJI». ubranie, bieliznę, obuwie
Petersburga. Kiereński nalegał, aby Polski CzerwonyKrzyż
zamieszkała. w siedzibie. byłych zbiera i wysyła.
p na Kremlu, ba
„babka rewolucji odmówiła. Osta- i
tecznie zgodziła się zamieszkać „Kto wygrał na loterji?
ukromnym pokoiku na poddaszu. WARSZAWA (Pat). W. 12 dniu
Niczego dla sieibe nie chciała, nie *'AŚnienia loterii > większe wy”
chciała przyjąć żadnych zywile- śrane na numery losów?
ów. =: ZŁ. 20.000 — 167.922.

 

ж zbiegł

zepchnął z wozu i popędził konie
Na krzyk pokrzywdzonej Szypko

do lasu, gdzie odnalazł go
gajowy Wincenty Budrewicz. Zrabo
waną wódkę oddano Rzeszetników-
aie, Szypkę aresztowano.

Kwitną jabłonie
i dojrzewają truskawki.
Panu'ące od kilku dni upały na

Pomorzu nie pozostają bez skutków
w przyrodzie, czego dowodem są
iuwitnące po raz drugi tego roku
drzewa owocowe w sadach.
W Grudziądzu zakwitła

Breszkowskaia byla córką rodzi
ry szlacheckiej. Miała jednak spo”
sobność poznać nędzę wsi : jej lud,

który wyzwolony został z pań-

szczyzny w chwili, kiedy przyszła
rewolucjonistka liczyła lat 17-cie.
Założyła szkołę, wychowywała dzie-
ci wiejskie, a kiedy z rodzinrej wio”

ski została wypędzona, tuiała się

po kraju i wszędzie nawożywała rol-
vdlkków, aby uczyli swe dzieci czy”

tać i pisać. Działała również na po”

lu współdzielczości, stając się po”
dejrzaną dla władz carskich, Praco-

wała tak długo, dopolkąd w 1874 ro-

ku nie została zesłana na Syberję,

 

jabłoń

Po rewolucji bolszewickiej „bab-
xa" znowu musica iść na tułaczkę.

Przez Syberję—4dzie ' zacpiekowali
się nią legjoniści czechostowaccy —
udała się do Stanów Zjednoczonych
a pótem do Czccohstowacji, gdzie
spędziła osiatnie lata swego życia.
Żyła w małej wiosce, w Górnych
Poczernicach pod Pragą wśród
swych przyjaciół. Wielu z jej daw”
nych przyjaciół zapomniało o niej,
tylko Kiereńskii, jej ideał, od czasu
do czasu przyjeżdżał z Paryża, aby
ją odwiedzić, jako współtowarzysz-
kę bojów, która tyle walczyła i wy”
cierpiała dla dobra ludu rosyjskiego

stockim. i tam w skooięa CA w ogrodzie przy ulicy Chełmińskiej.
wieństwa, władz i e Pn W. Świeciu w ogrodzie jabłoń, na
poświęciłparę, ea iSua] której znajduje się jeszcze kilka ja-
dowę świątyni. | WYB | >lek niezerwanych, okryla się no-

nie, zachęcając parafjan „dowytrwa- , wem kwieciem normalnie się rozwi-

nia w tak zbożrem dziele, jakiem jającem. Wielu ciekawych śpieszy

pasa A Pom tena wybryk natury.
o y _ i Т iej о wi

(us, dziekana Al. Chodykę, Arcypa” wiecie Žas sdn ołeódkii

sterz powrócił do Pa.= włościanina Wiesego zakwitł i doj-
stamtąd pociąfiem udał się dO „zęwą po raz drugi krzew. truska-
Wilna. ME R. | „ak: 0

O ile dotychczasowe ciepłe dni
, potrwają jeszcze truskawki te zu-
‚ pełnie dojrzeją.

buchł w domu Rywy Kozłowskiej
TIATENISAS TCS KATOS EET ETEN TRS

prawdopodobnie wskutek zaprósze-
Popierajcie Polską Macie'z ogółem 9 zabudowań, powodując

ogólne straty 142,000 zł. Pożar wy-

gdzie spędziła niemal całe ćwierć

wiecze.

Powróciwszy z Syberji, wstąpiła

do szeregów rewolucyjnych w Rosji

a później wyjechała zagranicę, aby

odczytami zwracać uwagę Świata

ra „żandarma Europy" Rosję i

aby zbierać pieniądze na rewolucję.

Kiedy w 1905 r. przygotowywano

rewolucję, Breszko-Breszkowska ży*

wy brała w nich udział. Rewolucja

skończyła się fiaskiem i sześćdzie-

sięcioletnia już wówczas rewolucjo*

nistka musiała zrowu udać się na
Syberję. Próbowała zbiec, ale bez-

ukutecznie. Tym:zasem w 1917 ro-

tu wybuchła rewolucja i Kiereński nia przez domowników.
Szkolną. uroczyście powołał Breszkowską do

i która 30 lat swego długiego życia
przeżyła w wiezieniach carskich i
ra Syberii. „Babcia“ odpiacala za
aniłość Kiereńskiego miłością. W jej
pokoiku wszędzie widniały jego
qortrety. Mówiła o nim zawsze z
entuzjazmem i z bólem zarazem.

 

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

P'zyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze,
okólniki plakaty, bilety, wizytowe

Ceny konkurencyjne.

 

| ZŁ. 10.000 — 133.329.
| - ZŁ. 5.000 — 10.632, 24 264, 24.611,
©9.610, 136.711.

Giełda.
WARSZAWA |Pat). Giełda, Waluty:

Belgja 124,15—12446—123,84. berlin 211,50
—212,50—210,50. Holandja 358,30—359,20—
357,40. Londyn 26 18—26,31—26,05. Kabel
3,22/2—5,25/2—5,19:/:. Oslo 131,55—132,15
130,95. Paryż 34,87-—34,96—34,78. Praga 22
—22,05—21,95.  Stokholm 134,95—135,65—
134,25.  Szwajcarja 172,60—173,03—172,17.
Włochy 45,39—45,51- 45,27. — Niejednolita,
+ Akcje: Bank P ski 90,25, Cukier 24,
oe wice 11,50. — Niejednolita.

apiery procentowe: Inwestycyji
«17,50. Konwersyjna 66,50. Kalówz.ŠU

60,25. Dolarówka 52,60, Stabilizacyjna 72—
12,13. Listy ziemskie 53,13, — Niejednolita.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 17. IX, 34 r.
z 100 kg. Raryias Wilno:
eny tranzakcyjne: Žyto I standart

16,15. Żyto II stardert 1522 Gryka zbie-
rana 61,75. Mąka pszenna gat. I C 30,25—
21,50. Mąka pszenna gat. II G — 23,75,
Mąka żytnia 55 pros. — 24,50. Mąka żytnia
65 proc. 20,50. Sitkuwa 16. Razowa 16,50.
Siemię lniane basis 90 proc. loco wagon
stacja załadowania — 40. Siemię lniane
basis proc. franco Wilno 40,75.

Ceny orjentacyjne: Pszenica 18—19.
Jęczmień na kaszę zbierany 15—15,50.
Owies 14,80—15. Mąka pszemia gat. I B —
34,50. Mąka pszeana gat. II E — 2650—
21,50. Mąka pszenna gat. III A 21—21,50.
Mąka pszenna gat III B — 13,50—14,50.
Ar R aa Otręby pszenne
miałkie 11—11,25. Sianpre о 3,50—4,50. Słoma

Ogólny obrót 700 tonn. 
€SSRS ST TINANNAT WEEDEET PESZREAZASMIAC SIELA SRLIDO RARSIT STKINAAEROIKINNIKIINSBASO

Tovarystvo Rursūn Tedinicngah W nie

prowadzi mastepojąte karty wieczorowe:
1) Drogowe,
2) Meijoracyjne,
3) Miernicze,
4) Radjotechniczne,
5) Korespondencyjne budowlane |

drogowe o poziomie średnim,

6) Samochodowe (amatorskie 1 za-

wodowe) z warsztatami.
Wykłady będą połączone z zajęcia-

mi praktycznemi.
Informacji udziela kancelarja od

odz. 17 do 19 (oprócz świąt I sobot).

dres: Wilno, ul. Holendernia 12. 1

TEFTYPFTYTFYTTYYTYYYYTYYYYYYYYYYTYYYYYY
YYYYYYYYWYY

POSZONIWAKY PRZEDSTAWICIEL
dla sprzedaży maszyn blurowyc h

na m. Wilno I Województwo

(. (EŃLA(f ossośńskic

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

NARJAŃ KIEKICKI
powrócił I wznowił przy-

Jęsia ehorych.
UL, WILENSKA 31 m. 2

od 4—7 p. p.
ZOOTE

LOKALE |

 

„2-1

MAGAZYN
z mieszkaniem oraz lo-
kal nadający się na pra-
cownię, również lodow-
nia do wyiajęcia. Ostro-
bramska 18.

Statystyka stosowana.

Po kolacji pan Cium-
ciński czyta gazetę. W
pewnej chwili odzywa
się do żony:

|
"

 

tu dziś piszą o tobie.
— Co ty mówisz? A

co piszą? Niemoežiwe
— Ależ tak. Właśnie

czytam w jednym arty-
kule, że kobiet jest na
świecie za dużo.

ЭЗОЛМО ПЛЕЙЕ

loom |
I pokoje|

Duży pokój
do wynajęcia z całkowi-
tem utrzymaniem dla 2
osób. Waddówacy: Nie-
miccka 3 m. 9.

Do wynajęcia
5 pokojowe mieszka-
nie na parterze z o* ;
gródkiem suche  sło-
neczne przy ul. Arty-

DO WYNAJĘCIA
6 pokoi z kuchnią, odre-
montowane,  elektrycz-
ność, kanalizacja, (wan-
naj. UL  Święciańska
14—2, —4

5| winien

MIESZKANIE
3 pok, kuchnia z elek-
trycznością,
ogródkiem.
skiego Nr. 40.

Konar-
2175—5

POKÓJ
ciepły, świeżo remon-
towany, może być z o-
biadami lub  całodzien-
nem utrzymaniem. Sło-
wackiego 16—2. 2023

Zar óżno.

Pupsikowski spotyka
znajomego, któremu jest

pięć złotych.
Wyjmuje z kieszeni pie-
niądze, podaje muje l
mówi:
— Zwraęam panu mój

dług.

— To bardzo dobrze
odpowiada znalomy.
Przyda sie, A ja już zu-
ae o tem zapomnia-
em.

— To nie mógł mi pan
tego przedtem powie-
dzieć? 

werandą i

 
S | inteligentna

z wygodami, słoneczny,-

išimaDRS ||

MLODA

 

panienka
| przyjmie pracę w cha-
rakterze  lektorki,
nauczycielki

lub
w Wilnie

lub na wyjazd. Świadec-
twa dobre. Zgłoszenie
do Redakcji Dz. Wil. dla
M

Zagadka.

Mickiewicza 46
miedzy 3 a 5 p. p.

B. Adres tamże. 336

"ARENA,

— Czy wiesz, €o waży
najgrubszy
Warszawie?

rzeźnik w

 

z placem na Nowym
Świecie. Informacje. ul.

6

| Z POWODU WYJAZDU
sprzedam dobrze utrzy-
maną posesję: dwa do-

, my mieszkalne z dużym
ogrodem owocowym.
Miejscowość bardzo pię-
kna, w pobliżu Altarji.
Szczegółowe informacje
м Admin. „Dziennika
Wileńskiego* pod Nr.
2013, 2013—4

Do SPRZEDANIA DOM
na Zwierzyńcu przy ul.
Witoldowej, sl dający,
się z 8 pok. z wygodami,
ogrėd 430 sążni kw. i
mały domek 41 pokojo-,
wr b. taniol -— z powo-
du wyjazdu. Wiadomość:

cuta, 5

Aparat radjowy
3-lampowy do sprzeda-
nia b. tanio. Ostrobram-

 

Kupno WER E
-__ SPIZEdGŁ_|pIIS
SPRZERAJE SIĘ DOM De mortis,.

Dwaj panowie ty»
keją słę w kawlar: E
— Bardzo się cieszę,

 

Litewska Nr. 19, p Ja-, Stowa 3—1.

pierwszy. —Myślałem już,
że pąa umarł.
— Dlaczego?
— Bo w estatnich cza

sach słyszałem, jak o
AO tak debrze mó-
wili.

220002)100040000000004 4 01

 

| RÓŻNE
|——————

KUCHARKA
pcszukuje posady po-
siada świądocrsji re-
terencje zgodzi się chęt- i

nie do wszystkiego. Mo-
2027—1

 

Krawcowa
szyje suknie damskie,
dziecinne oraz bieliznę.
Może iść szyć na dom
lub na wyjazd ul. Mosto-
wa 17 m. 2. 2031—1

FRANCUZKA-
PARYŽANKA

daje lekcje teoretycznie
i praktycznie. Arsenal-
ska 6—12. 2036—2

MATKA-WDOWA,
biedna, zwraca się do
serc dobrych z prośbą
© dopomoženie jej
nauce syna, ucznia 5-g0
oddziału Szk. zowzscą ka Wileńskiego”.
nej. Chłopak uczy się
dobrze, lecz niema ksią-
żek i ubrania. Łaskawe
ofiary składać do Adm,
„Dzien. Wil.* dla Z. К.
Adres tamże, —2

Niemka
wychowawczyni  potrze-
bna na wyjazd do dwoj-
ga dzieci. Pożądana kon-
wersacja francuska, Wil-
no, Senatorska 13, Julja
Biekkarewicz. 2037—2

 

 

Kucharz
z długoletnią praktyką
poszukuje pesady, Nie-
dźwiedzia 8 m. 1 (Sołta-

niszki.) 2

Młoda inteligentna pan
na postukuje pracy do
dzieci, chorych lub ekspe-
djentki do sklepu. Refe-
rencja bardzo poważne
zaul. Sw. Michalski6—-5.

2

 

|
W | Zgłoszenia

{

!

Sekcja Młodych Stron-
nietwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgłoszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zatru-
dnienia, chociażby cza-
sowego w Wilnie i na
prowineji dla bezrobot-
nych swych członków.

przyjmuje
Ad-inistracja „Dzienni-

Zgubione 16 wrześn'a
1934 r. na Zamkowej
Górze torebkę damską
skórzaną koleru sza-
ro szafirowego. Znala-
zea proszony oodaiesie-
nie za wynagrodzeniem
na Arch*nielską 3 m. 4.

2030

  

Znaleziono kajak dnia
14-1X 34 r. po tygodnia
uważam za własność,
Dowiedzieć się ul. Soł-
tańska Przejazd 32-7.

2034—1 — Wyobraź sobie,
Ossolińskich 4.

9470—1

MIGNON G. EBERHART

Biała Papuga.
(P.zekłzi autoryzowsny zangielskiego).

Znów przygryzła usta i ku memu zdziwieniu i skaępowariu jej zbyt

wielkie oczy napełniły się łzami. Wolałem ją jednak w. roli chytrej

apaszki.
е — Pani Byng również panią widziała gaszącą elektryczność w hor

telu. Pewnie diatego pani to zrobiła, że gospodyni kazała się pani ukryć

przed polic'ą.
Kiwnęła głową, nie zdając sobie sprawy, że sięzdradza.

— Nie powiedzieli mi, co się będzie działo — rzekła ponuro ze łza-

mi w oczach. — Powinni mnie byli uprzedzić.

Może tpowinienem się wstydzić, że postąpiłem mało dyplomatycz-

nie. Ale siech tam! Nie było czasu na subtelności.

Biedne dziecko — zacząłem z wielkiem współczuciem. —

Skrzywdzili panią. Mój Boże! — gapiąc się na nią z ordynarnym za-

chwytem, szepnąłem: — Taka piękna itaka...

Jak już zaznaczyłem była nawskroś głupia.

Wole oczy zerknęły w stronę lustra. Na to tylko czekałem. Rzuci-

łem się na nią i uwięziłem jej ręce w swoich. Odebranie jej rewolweru

przyszło mi z większą trudnością, gdyż była silna. Gdyby nacisnęła cyn-

giel, huk wystrzału zwabiłby Lovschiemów. Ale  niebezpieczeństwo

trwało najwyżej dwie sekundy. Za chwilę stała przede mną, rozbrojona

i nadąsan*.
—(o pani po rewolwerze! Wiem, kto pani jest, a właściwie co pani

tu robi. Pewnie obiecali pani dużo pieniędzy za udawanie pauny Tally?

74)

żeńjakiakaśćwakaanankacaj | [oo CAKE

 Patrząc na mnie ponuro, rzekła tonem wyzywająco triumfalnym:

Mydawca, ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.
ъ

Drukarnia A, Z

 2032—1| że pana widzę —

— I ja para widziałam, a pan o tem nie wiedział. Wiczoraj po po-
łudniu chodziłem za panem krok w krok. Koło „numeru 34$o0 о mato |
mnie pan nie złapał. : |

A więc to ona mnie tropiła, nie pastor. |
Chciałem ją wypytać o sto rzeczy, ale nie było na to czasu. Musia-

łem coś z nią zrobić i iść szukać Sue. Szukać Suel Chowając do kieszeni
zmięty list, zapytałem:
— (o zrobili z panną Tally?
—Niech pan lepiej nie pyta — odpowiedziała z nagłem ożywieniem.
— Chyba pani rozumie, że będzie pani odpowiadać za współudział

w morderstwach, a za to karzą prawie tak samo surowo jak za mor-
derstwo.
— (Co? Bajki! Obiecali, że mnie obronią.
— Kto? Lovschiemowie? `
Skinęła głową.
— Oni pani nie obronią. Czy to Lovschiem zabił Strawskiego, Mar-

celai pastora?
(W twarzy jej zaszła zdumiewająca zmiana. W. spokoju była bez-

myślnie !'adna i głupia z dodatkiem odbłysków  chytrości, nabytej na
drogach iekkiej profesji. Teraz czoło, przeciętne obrzydliwie  cieniut-
kiemi brw.ami, zwęziło się zwierzęco, a w oczach zamigotała nienawiść.
W jednej chwili stała się potężna i żywiołowa.

—Jeżeli to Lovschiem mordował — rzekła — to ja go zabiję i on o
tem wie.

, — Awięc Strawski... — wycedziłem. — Pani była z nim w porozu-
mieniu..,
— Nie mów pan o nim! -— wrzasnęła. — To był mężczyzna! Lov-

schiem jest tchórz. — Zamyśliła się ponuro. — Dowi mi pan, że
Lovschiem to zrobił, to go zabiję. Za-bi-ję! 8
— Spokojnie! — Miałem wrażenie, że uwolniłem z pęt mściwą

  mówi

staram si; panią wyratować, Wspólnictwo z Lovschiemami nie |
B pani na nic. Cni chcą tylko, patm pani wybrała za a +

Znów się zamyśliła, a ja powstrzymałem oddech
„ — Moze to i tak jest — rzekła ponuro. — Ale... nie wiem. Obiecali

mi wiele ' ieniędzy.
— Naco pani pieniądze? Strawski... już nie ożyje.
Lecz łowa moje okazały się mniej brutalne, niż myślałem. To nie

była jednak żywiołowa namiętność. Fałszywa Sue Tally należała do
Strawski 280, lamentowała po nim i pragnęła zemsty. Pomimo to życie
nie straciło dla niej uroku, » pienięd mi nigdy nie 'gardziła,
— Obiecali mi wiele pieniędzy — powtórzyła.
Bałem się zwlelkać. Bałem się tracić z nią czas na ostrożne pod-

chodzenie.
—Jak = pani nazywa?

SEJaśs ally — rzekła uporczywie, mierząc ninie podejrzliwym

—Bas głupstw! Mnie pani nie oszuka. Jak pani imię?
—Eliza,
Musiała być przyzwyczajona do porażek życi iedziyciowych, bo powiedział

to głuchym głosem. Poczułem dla niej słabą litość, na którą siek
sługiwała
— Proszę mi natychmiast powiedzieć, gdzie oni ukryli pazę m c 4 nnę Tally!

: Pewnie juž i tak nie dowierzała Lovschiemom i ją kacie Šaežio
dzilem w 'ej nieufności, Była ograniczona. To, że nie nalegałem na tę
ss p.zekonalo ją, že mėwię prawdę i rzucilo mi na niąciekawe

— Pewnie w białym salonie. Tam jest najl jó iSR ) į : epsza kryjówika. Ija tam
siedziałam. Lovschiemowie wepchnęli mnie i kazali siedzieć tao)and 

    
panterę, — Niech mi р gdzie oni schowali pannę Taliy, to po- " (d. ©. a.)

OdpowiedzialnyRedaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, |
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