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

wniedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński” wychodzi    

Za duszę

BRONISŁAWA HAJELA
Sod. Mar

odbędzie się w Kościele $w. Ducha (po dominikańskim) nabożeństwo żałobne
we Srodę dn. 26 września b. r. © godz. 7 rano.

Za duszę

WŁADYSŁAWA Dr BUJALSKIEGO
Sod. Mar.

odbędzie się w Kościels Sw Ducha (po dominiksńskim) nabożeństwo żałobne
w Piątek dn. 28 września b. r. o gedz. 7 rano.

© czem zawi-damia S dalieje Wileńs<ie
Sedalicja Mar]ańska In eligencj Męskiej w Wiini».

ДинчияииининенизнинионыНЕНАННЫНЕНИУНАНЕННЫНОНАННУНАЕНЫНЫВАЮНАНИОКННЫННЫИОНИ.

UWAGA!
NAJNOWSZY RADJOODBIORNIK

do sieci elektrycznej.

Słynny 33 APHILIPS Model 1935
3 obwody strojenia, z wbudowanym głośnikiem dyna-
micznym. Odbiera wszystkie stacje Eurocy. Nadzwyczajna

selekcja Łatwe wyeliminowanie stacji lokalnej.
NAJNIŻSZA CENA. NAJWYŻSZA KLASA.

DOGODNE WARUNKI.
Otrzymać można tylko w firmie:

„OGNIWO““Wilnie, ul. Śto Jańska ®

Żądajcie demonstracji które nie obowiązują do kupna.
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TEATR MIEJSKI na Pohulance
DZIS o godz. 8-ej wleczėr
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Telefon Redakcji,

codziemnie.

Zakończenie debatų 0 Zgromadzeniu Ligi
w sprawie mniejszości węgierskiej.

do: 16 i od

GENEWIA. (Fat).  Komisja poli-
tyczna Zgromadzenia Ligi kontynu-
owałą wczoraj i zakończyła debatę
mniejszościową, zapoczątkowaną
przez delegata  Więgier Eckhardta.
Polemizując z delegatami państw M.
Ententy, delegat węgierski zazna*
„czył, że jego zdaniem Zgromadzenie

traktat jest syctematycznie gwałco-
ny. W odpowiedzi delegatowi ru-
muńskiemu, który brak petycji na
temat. sytuacji mniejszościowej wę*
gierskiej uważał za najlepszy do-
wód, że sytuacja jest dobra
Ecxhardt oświad:zył, że, jeżeli tząd
węgierski powstrzymał się dotąd od
|przekładania petycyj Lidze Маго-

|
i
| Węgrów w Rumunji. Węgry pragną

ty na podstawie wzajemności i rów*
ności, Nawiązuiac do sużestji mini
str: Benesza, de'egat węgierski za- 

 

„Sprawiedliwošč“

„Zwyciežylem kryzys“
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| tyczną europejską, zwrąca uwagę na

stosunki we wschodniej Europie.
' Obecnie ustabirizowały się układy,
piisze Saint Brice, które zawarte
między Polską, Sowietami
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Zawody o puhar Gordon-Bennetta.
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proponował w konkluzji, aby obie
strony zwróciły się do Rady Ligi o
wysłanie komisji ankietowej. która-
by zbadała sytuację mniejszościową
na miejscu po obu stronach Węgier i
przedłożyła Radzie. odpowiednie
propozycje. Delegaci Rumunji An-
toniade, Czechosłowacji Benesz i Ju-

jest kompletne dlą zajmowania się gosławji  Fotić — м _ odpowiedzi
stosowaniem traktatów mniejszo- Eckhardtow;  pcnownie formalnie
ściowych, szczegolnie, jeżeli jakiś zakwestjonowali zarówno kompe-

tencie Zgromadzenia do zajmowania
się konkretnemi sprawami mniej-
szościowemi jak . prawo Węgier do
wglądu w stosowanie traktatu mniej
szościowego. Węgry mają prawo
'przedkładać pe!ycje Lidze Naro-

porozumieć się w kwestjach mniej-| na Obecnie delegat
szościowych z państwami M. Enten- | Bech przygotowuje

!
1

i pat-;
may| W. Europie Centralnej.

Dwa są naczelne zadania tego za-| żowego. włosko

dów, ale dla ich rozpatrzenia kom-
peientna jest jedynie Rada Ligi.
Również sugestie deiegata Węgier

| dów, to tylko w cbawie, by niepo”| co do komisji ankietowej mogą być
gorszyło to jeszcze bardziej sytuacji, przedmiotem tylko Rady

Na tem debata została zakończo-
Luksemburgu

raport, który
strešcį dyskusję w komisji Zgroma-
dzenia.

Ogniska niepokoju w Europie.
PARYŻ, (Pat). Saint Brice w. stwami  bałtyckiemi,

„Journal“, oniaw:ając sytuację poli- pokój tak długo, jak długo Niemcy
zapewniają

zajęte są gdzieindziej. To właśnie
zachodzi obecnie. Niemcy bowiem
"myślą przedewszystkiem o zagłębiu
Sacry. Prawdziwe ognisko niepoko-
ju, zdaniem publicysty, znajduje się

zagranicą 8 zł.

NARADA BARIHOU Z ALOISIM.
GENEWA. (Pat). Minister Bar-

thou, który tu dziś przybył, odbył
dłuższą konferencję z delegatem
Włoch baronem  Aloisim. Oprócz
kwestji austrjackiej jednym z głów-
nych tematów rozmowy była nie-
wąlpliwie sprawa zagłębia Saary.
Baron Aloisi, który jest sprawo-
zdawcą w kwest:i saarskiej, ma od-
być w najbliższym czasie rozmowę z
posłem niemieckim w Bernie. Uwa-
żają tu za pewne, że Rada Ligi zbie-
rze się w listopadzie, celem  rozpa-
trzenią spraw wiązanych z zagłę-
biem Saary.

GENEWIA. (Pat).  Kwestja za-
gwaranowania niezależnosci Austrji
była dziś przedmiotem dwukrotnych
maiad francuskiego ministrą spraw
zagranicznych z delegatem Włoch
baronem Aloisim. W drugiej rozmo-
wie wziął udzia1 także lord tajnej
pieczęci Eden, w związku z czem
naradę określono w kołach francu-
skich jako naradę reprezentantów
ocarstw, które pedpisały dekret o
niepodległości Austrji. Między obie-
ma naradami miuister spraw zagr.
Francji przyjął «ustrjackiego mini-
stra spraw zagr. Berger Walde

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

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

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

Terminy

® e *

Wiadomošci
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
** W niedzielę nastąpiło w Bia-

łogrodzie otwarcie trzeciej sesji
stałej rady ekonomicznej Małej
Ententy Na uroczystem otwerciu
sesji ob+eny był min. spr zagr. Ju
gosławji Jewticz.

"* Po kilkotygodniowym poby-
cie na S berji powrócił do M skwy
przewodniczący rady komisarzy lu
dowy'h ZS.R.R. Mołotow. Podróż
Mołotowa mała na celu zapozna-
me się ze stanem ciężk ego prze-
mysłu i sytuacją gospodarczą na
Syb  rji.

** "Petit Journal" donosi, że
córka p. Składowskiej Curie oraz
mąż jej Joliot oficjalnie podadzą
do wiadomości o odkrycie formuły
pozwalającej na odkrycie sztucz-
nego radu na konferencji specja:
lsów, która odbędzie się w Lon-
dynie i Cambridge między 1 a 6ym
października.

** W Rio de Janeiro. Po zebra-
niu, zwołanem przez socjalistów
doszło do Starcia z policją pod-
czas którego jedna osoba zostata
zabita i 5 rannych. Policja dokona-
ła wielu aresztowań.

** Po dłuższej chorobie zmarł
w Rzymie znany komedjopisarz
Dario Nicodemi, autor sztuki „Świt,
dzień i noc". negga.

Przemėwienie
RZYM. (Pat), Jak wiadomo wczo*| !raj nastąpiło tu przedłużenie na 10,

| lat traktatu konsyliacyjno * arbitra.|
szwajcarskiego. |

gadnienia: znalezienie formuły na Faktowi temu dano charakter bar-
zagwarantowanie niepodległości Au- dzo uroczysty. Mussolini wydał ban-
strji i uregulowanie współpracy eko-,kiet na cześć posła szwajcarskiego
nomicznej w basenie naadunajskim. | Wagniere. W, czasie bankietu Musso

Pierwsze lądowania. —Kilka balonów lądowało w Rosji sowieckiej
WARSZAWA — (Pat).

doniesień z allina na terenie
Estonji wylądował niemiecki balon
„Stadt Essen', biorący udział w za-
wodach balonowych o puhar Gor-
don-Bennetta, Lądowanie nastąpiło
wczoraj o godz. 5 rano w odległości

Według MOSKWA. (Pat). Moskiewska
stacja radjowa zakomunikowała, że
okuło godz. 17-ej jeden z balonów
biorących udział w zawodach o pu-
har Gordon-Bennetta widziany był
nad granicą polsiko-sowiecką, Z Wi-
tebska donoszą, że 20 km na wschód

 

     
  
  
 

20 km. od miasieczka Fellin. W |od miasta wylądował szczęśliwie ba-

przybliżeniu odległość od  miejsca| ton belgijski, Szczegółów brak.

lądowania do Warszawy wynosi Pozatem moslziewska stacja rad-

800 km. jowa doniosła, że lądował balon

""TWARSZAWA° (Pat). Balonį pod miejscowością Gdow, niedale-
ko Leningradu, 1ednak nie podała
szczegółów, dotyczących nazwy ani
państwowości. :

MOSKWA, (Fat). Ogotem w cią-
gu dnia wczorajszego wylądowało
ma terytorjum sowieckiem 5  balo-
nów. Jako pierwszy wylądował w

„Wilhelm von Oppeln* (Niemcy) wy”
lądował wczoraj o godz. 8.15 w od-
legiości 25 km. na północ od Dor-
patu.

PARYŻ. (Patl.
donosi z Kowna,
slowacki „Bratislava“,

Agencja Havasa
że balon czesko-

biorący u-  dział w zawodach o puhar Gordonj okolicy Witebska balon belgijski
Bennetta, lądował onegdaj wieczo-| „Bruxelles“. Na brzegu jeziora
rem w pobliżu miasteczka  Kibarty; Czudskiego (Czudskoje), na pogra-

na terytorjum. Litwy. Miasteczko | niczu sowiecko-esońskiem wylądo-

Kibarty położone jest w powiecie!wałbalon amerykański „Bulfalo“.
wyłkowyskim o 5 km. od Wierzbo-' Lotników odstawiono do Gdowa.

łowa, koło granicy litewsko-niemiec Pozatem А okręgu leningradzkim
kiej. Odległość w prostej linji od wylądowały trzy balony, których
Warszawy wynos: ok. 295 km. narodowość i razwiska lotników

RYGA. (Pat). Wi godzinach po- nie zostały wyjaśnione. „Jeden z

południowych naaeszła tu wiado- nich wylądowat vw miejscowości

mość z granicy łotewsko-sowieckiej, Lidskoje, drugi w odległości 60 km.

że dwą balony, biorące udział w za- od miastą Ługi, wreszcie trzecj w

wodach o puhar Gordon Bennetta, odiegłości 6 km. od stacji kolejowej

których przynależności państwowej* Tussa. Wszystkie balony wylądo-

nie dało, się ustaiić, przeieciały nad wały szczęśliwie, „Z wyjątkiem ba-
częścią terytorjuia łotewskiego, a lonu, który wylądował pod Ługą w
następnie zostały zniesione na tery- lesie na drzewach.
torjum ZSRR. ! HELSINKI, (Pat). Balon polski

RYGA. (Pat). Dwa balony, u- „Polonja” spadł wczoraj o godz. 16

czestniczące w zawodach 0 puhar we Wsi Lohilapmisee pod miastem

Gordon-Bennetta przeleciały wczo- Saronlinna (300 km na pėlnoco-
raj w godzinach rannych nad Let- wschód od Helsinek). Piloci kpt. Ja-
galją, kierując się w stronę granicy nusz i Waszczuk wyszli z wypadku

sowieckiej. Przysależność balonów bez szwanku.
i numerów balonów, lecących ma SŁONIM. (Patj. Wiczoraj w no-
wysokości 3.500 m., nie można było cy o godz. 1,30 przeleciał nad Sło-
ustalić. Jeden z nich dotarł do gra” nimiu balon belgijski, który rzucił
nicy łotewsko-sowieckiej pod Pyta- meldunek, donoszący, że o godz.
łowo, gdzie ostrzeliwany był przez 1.30 znajduje się nad Słonimiem na
sowiecką straż graniczną. O tem, wysokości 2,080 m, Meidunek zna-,
czy balon lub załoga zostali trafieni, lazł o godz. 5.45 robotnik kolejowy;
brak wiadomości.  Drugr balon Bogdanowicz ; zeniósł go do urzędu|
przeleciał granicę sowiecką pod pocztowego. !

Silupe. | SLONIM, (Patj. Dziš o godz. 5,30|
RYGA. (Pat). Z Krastawia dono- znaleziono na polach kolo dworca

noszą, że o godz. 16-ej widziano na kolejowego w Słonimiu 250 baloni-
dużej wysokości balon, który na- ków czerwonych z napisem LOPP,
stępnie przelecia* przez granicę so- wypuszczonych zapewne w Wiarsza-
wiecką w okolicy Silape. Nazwy wie w czasie otwarcia zawodów o
nie zdołano ustalić. pukar Gordon-Bennetta. Słonimska|

RYGA. (Pat). W uzupełnieniu dziatwa rozchwyiała baloniki i we-
wiadomości o /ądowaniu balonu soło propagowała na ulicach Sło-
„Stadt Essen“ nziežy zaznaczyč, że nimiu LOPP. |
lądował on około godz. 5-ej na tery- WILNO. (Pat)
torjum estońskiem w. odległości 28 nad terenem posterunku policyjnego|
km. od miejscowości Wiljand, (Po- Litwa w powiecie stołpeckim; prze-
przednia informacja mówiła o miej- leciał balon w kierunku Rubieże-
scowości Fellin). | iš wicz na wysokcšcį okoto 300 m. (7)!

Obie te sprawy są w ścisłym związ-
ku z nieporozumieniem jakie istnieje

| między Włochami a Jugosławią.
Jednakże przed wizytą króla Ale-

„ksandra w Paryżu i rozmowami, któ-
|re się mają odbyć w Rzymie z min.
;, Barthou, trudno coś. pewnego prze-
widzieć w tej sprawie.

Bolszewicy ostrzeliwali balony, bio*
rące udział w zawodach.

Ze Święcian *ionoszą, iż wczoraj
rano mieszkańcy pow. święciańskie-
go byli świadkami jak nad miastem
i niektóremi gminami przelatywał
dość wysoko ba!on nieustaionej na-
zwy. Balon ów poszybował ku gra-
nicy łotewskiej.

Z Turmont dcnoszą, iż 15 klm.
na północ widziano balon, pędzony
siinemi podmuchami wiatru przez
rzekę Dźwinę. Balon miał napis na
powłoce „Stadt Essen".

Nad Dzisną ukazały się dwa ba-
lony, biorące udział w międzynaro-
dowych zawodach balonowych. Ba-

LONDYN. (Pat). Ponieważ nie
zdołano opanowac pożaru w kopalni
Creford pod Wrexham zarząd kopal-
ni w obawie przed rozszerzeniem się

lony owe skierowały się na teren kaiastrofy przez bezustanne wybu”
Rosji sowieckiej chy, postanowit zamiurować wszyst-

Posterunki grenicznej straży ło-j kie szyby, porzucając tem samem
tewskiej  powiadomiły posterunki wszelką nadzieję uratowania znaj-
KOP, iż jeden z balonów na terenie dujących się pod ziemią górników.
sowieckim został ostrzelany przez Drużyny ratownicze zostały z ko-
sowieckie straże graniczne. palni wycofane

Sprzedaż kolei wsch.-chińskiej.
TOKIO. (Pat). W kołach oficjal-j nieni w ciągu 6 miesięcy po podpi*

nych potwierdza się wiadomość, iż, saniu układu i odszkodowanie 30
Sowiety zgodziły się sprzedać kolei milj. jen będzie wypiacone w trzech
wschodnio-chińską za sumę 170 milj.|ratach rocznych, Aktywa 1 passywa,
jen Obie strony układające się So-| nie uwidocznione w bilansie kolei,
wiety i Mandżukuo doszły do poro*|przyjęte będą przez Sowiety,
zumienia dziękj pośrednictwu min, MOSKWA. (Fat). Ze strony rzą-
spraw zagranicznych Japonji. Suma| du sowieckiego niema dotychczas
sprzedaży obeimuje 30 mulj. jenów| potwierdzenia japońskiego półurzę-
przeznaczonych ra odprawę dla ko-| dowego doniesieria o porozumieniu
iejarzy sowieckich. w sprawie sprzedaży wschodnio-

Warunki spłaty są następujące.| chińskiej kolei. Czynniki kompetent-
2/3 będzie wypłacone towarem, a ne w Moskwie odmawiają udziele-
pozostała część w gotówce, z czego | nia ną ten temat jakichkolwiek in-
połowa w ratach w ciągu 3 lat.

Układ przewiduje, že wszyscy|
urzednicy sowieccy mają być zwol-

. © ° e.

Niepokoje w Mandżurji.
MOSKWA. (Fat). Źródła sowiec- niewolę.

kie donoszą o ożywionej działalności W pobliżu Charbina zbuntowała
oddziałów partyzanckich w Mandżu- się załoga parostitku na rzece Sun-
rj. Oddział, składający się z 400 gari, którzy wespół z chunchuzami
chunchuzów splądrował miasto Lao-| ograbili statek, zabili 8 pasażerów,
tarkou na pograniczu mandżurskiem w tem 4 Japończyków, poczem przy
w prowincji Kiryn, paląc 60 domów. łączyli się do partyzanckich oddzia-
i uprowadzając 12 mieszkańców w, łów gen. Lidu.

skwy sprawozdania z ambasady so-
wieckiej w Tokio. 

 

 

° ° , 5 Ša

Porywanie emigrantow politycznych.
KOPENHAGA (Pat). W ostatnich aresztowanych zrajduje się również

dniach budzi wielkie zainteresowa- pewien obywatel niemiecki, który
| nie zbliżona do afery Kutiepowa od dłuższego już czasu przebywał w |
sprawa porywania emigrantów po- Danji za fałszywem nazwiskiem. U,
litycznych. Władze policyjne aresz-| jednego z oskarżonych znaleziono

 

formacyj do czasu nadejścia do Mo*|

lini wygłosił przemówienie, w któ-
rem stwierdził m.in., że woią całego
narodu włoskiego jest wzmocnienie
trwałych stosunków głębokiej ser-
decznej przyjaźni łączącej Włochy

 

 

Dotychczas liczba zabitych górni-
ków, według danych oficjalnych, wy-
nosi 260 osób.

LONDYAM. Pat. — Liczbę ofiar w
kopaini Crefford ustalono na pod-
stawie brakujących lamp, przy po-
mocy których górnicy pracują pod
ziemią. Ponieważ każda lampa jest
imiennie znaczona stwierdżono o-
becnie oficjalnie, że w kopalni po-
zostało 261 górników. Ponieważ 9
zabitych górników wydostano” już
pierwszego dnia a trzech górników
postradało życie przy akcji ratowni-
czej, ogólna liczba ofiar wynosi 273.
W ostatniem stuleciu tylko dwie ka-
testrofy kopalniane były większe w
Anglji od obecnej. Miaaowicie wy-
buch w kopalni Senghentydd w po-
łudniowej Walji w 1913 tym r. spo-
wodow.ł śmierć 439 „górników, w
roku zaś 1910 tym wskutek wybu
chu w Kopzlni Huttson w połno-
cnej Walji zginęło 344 górników.
Nadziei na uratowanie ktoregokol-
wiek z zasypanych górników niema
już żadnej. Nieszczęśliwi górnicy
znajdują się już pod ziemią 60 go-
dzin, otoczeni zewsząd płonącym
jwęglem. Od tego czasu nastąpiły
dalsze wybuchy. Ogień szerzy się w
korytarzach i na odległości 20 m.
od miejsc objętych pożarem ściany

ze Szwajcarją, z którą Włochy czują|
się związane wspólnemi węzłami |
krwi. ‚ |

 

Stosunki szwajcarsko-włoskie.
Mussoliniego.

W. odpowiedz: poseł szwajcarski
zaznaczył m. inn, że w obecnych
trudnych czasach Szwajcarja wyso-
ko ceni energiczne zabiegi Mussoli-
niego, zmierzające do utrzymania
pokoju. Ponadto poseł szwajcarski
stwierdził, że naród szwajcarski ży”
wi gorące uczucią w stosunku do
swcgo wielkiego, potężnego i świet-
nego sąsiada, jakiemi są Włochy.

 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.
 

 

21 górników żywcem pośrzehanych.
* Zaprzestano akcji ratunkowej.

ści, co sprawia wrażenie istnego
pekła. W obawie, że akcja ratun-
kowa może pociągnąć dalsze ofary
a rozszerzenie pożaru zagrażać mo-
że całej kopalni, wszelkiej akcji ra-
tunkowej zaniechano i przystąpiono
do zasypywania tej części kopalni,
która jest objęta ogniem. Wątpią
aby kiedykolwiek znowu ją otwarto.
Wrażenie tej katastrofy jest spotę-
gowane przez fakt zatorgu jaki wy-
tworzył się obecnie o płace górni-
ków w Walji. Presja morsina w
kieruaku zadośćuczynienia ządaniu
górników jest bardzo silna. Organa
prasy angielskiej czynią aluzję, że
wzamian za nikłą płacę otrzymy-
waną w kopalniach górnicy po-
święcają swoje życie, W tych wa-
runkach należy się spodziewać u-
stępstwa pracodawców na rzecz gór-
ników.

LONDYN. Pat. W kopalni Cref-
ford ukończono zabiegi hermetycz-
nego uszczelnienia przy pomocy
piasku i cementu zamurowanych
korytarzy kopalai. Rozpoczęto ide-
ntyfikowanie wydobytych na po-
wierzchnię trupów i ogłoszono listę
górników żywcem pogrzebanych.
Wydany został surowy zakaz pale-
nia ma terenie katastrofy, gdyż z
szybów wciąż ulatnia się gaz. węgla są rozżarzone do czerwono- 

| - TOKIO. (Pat) Według ostatnich
danych ogłoszonych przez Minister-

' stwo Spraw Wiewnętrznych w czasie
„ostatniego  tajłunu zginęło 2.064
„osób, rannych jesi 13.340, zaginęło
858 osób. Burzą zniszczyła 18 tys.
domów, 22 tys. zabudowań jest po-
ważnie uszkodzonych 170 tys. do-
mów zostało zalanych. Przeszło 200

„szkół uległo zburzeniu. 330 mostów
, wymaga naprawy

LONDYN. (Pat). Dane opubliko-
wane przez japońskie ministerstwo
„spraw wewnętrznych wykazują na-

O godz. 5 rano towały kilku narodowych socjali-| wiele pochodzących z zagranicy fo- | stępujące liczby ofiar w ludziach

Skutki tajfunu w Japonii.

stów, którzy oskarżeni są o tajemni-
cze porywanie zbiegłych z Niemiec
komunistów i wysyłanie ich następ-
nie na terytorjum. Rzeszy. Wśród

 

tografij agentów komunistycznych.|oraz szkód wyrządzonych przez taj-
Główni oskarżen* narodowi socjali-| fun w Japonji: ogółemi zostało zabi-
ści w Danji zdołali zbiec zagranicę.|tych 2.064, 13,335 osób rannych i

1258 zaginionych bez wieści. Staty-
     
  

 

styka szkód przedstawia się nastę"
pująco: 868 domów zostało zmytych
z powierzchni, 16.391 domów zosta”
ło zawalonych, 20.057 jest uszko-
|dzonych.a 169 875 zostało zalanych.
210 szkół jest zniszczonych i 331
mostów uszkodzonych.

Orkan
na morzu Północnem.

BERLIN. (Patj. Na morzu Pół-
nocnem od wczoraj szaleje niezwy-
kle silny orkan, który w wielu miej-
scowościach południowo - zachod
niej Islandji spowodował zalanie
znacznych terenów przez fale, Duże
zaniepokojenie wzbudza los statków
rybackich, które wyruszyły na mo*
rze na połów,



   

„mocy. Nie narzucając nic innym —

' ха niesiuszne.

' oświadczenia ©  wstrzymariu

„stanowiska Poiski.

całkowicie

 

ln“ NU
„Gazeta Polska“, ktorą naležy

uważać za miarocajną, jeżeli chodzi

o wyrażanie poglądów rządowych,

oświadcza w nurierze wczorajszym

sprawie stanowiska rządu polskiego

wobec niepowodzenia wniosku ge-

neralizację trakt: tów  mniejszościo-

wych:

„Nie chcemy tu zostawiać żadnych
awuznacznosci. bez wzgiędu na to,

jakie zostaną powzięie

bez względu na to co Ktos gdzieś na-

pisze, bez wzgięcu na to co i kio

gdzieś powie — powyższa dekla-

rasja Kządu Polsuiego pozostanie w

rezolucje,

nie zgadzamy się aby ian: probo-

wali mam cośkciwiek narzucić, a

zwiaszcza, aby próbowali nam na-

rzucić to, Co sari otwarcie uznali

MW dalszym ciągu organ prorzą-

dowy przypomina, iż w dn. 13 bm.

w Genewie p. beck powiedziait, że

„mie ocenia optymistycznie” losów

swego wniosku. Ten właśnie pesy-

mizm jest ponoć przesłanką do

się

Polski od współpracy z organami

międzynarodowymi w zakresie kon-

troli nad stosow:niem przez Polskę

zasad traktowania mniejszości, Oba-

ienie więc wniosku polskiego ma

bys nie osłabieniem, lecz — jak pi-

sze „Gaz. Polska — wzmccnieniem

Przetargi budżetowe,
Tak się po maju 1926 r. ułożyły

Stosunki, ze niema w Foisce budze-
tu parmsiwowego w znaczeniu za”
cnoamiu - europejskiemu, Ustawy

ssarbowe ,uchwatane co roku przez

рапашем są ardzo elastyczne,
pozwalające rządowi na niemal
wszelkie zmiany w pozycjach Duaże-

towych.
1o też obecne układanie budże-

tów przez poszczegolne  minister-

$owe. Jak sfusznie pisze

roznański :
Kesorty iministerjalne budują swoje bu-

dżety w ten sposób, że liczą się zgóry ź ob-

cięciami. im który minister większą sumę

przeprowadzi w preliminarzu, tem mniej

niecogodne są dla niego późniejsze reduk-

cje.

Aby nie spotkac się z zaszulami fan-

tazjowania, przyporiinamy, zę o tych tar-

gach budżetowych n.ówii w jednym ze

swych giośnych wyw'adów w roku 193U zu-

peinie szczerze owczesny premjex p. Pii-

sudski. A wybitny ekonomista „sanacyjny,

kiikuletni reterent budżetu pri. Krzyžanow

ski, nawoływai w prasie spoleczenstwo do

poparcia ministra skarbu w walce budżeto-

wej z jego koiegam: resortowymi.

„Maurer

szych obcięć a kosupresyj powoduje on

rozdęcie budżetu. Sprytnym urzędnikom mi

cyj. które oczywiście następnie co do gro-

sza są wydatkowane. A po drugie — bu-

džei nic jest tylko rachunkowem oblicze-

niem dochodów i wydatków. Jesi on prze-

dewszystkiem plaiem gospodarki rządu.

Społeczeństwo jest zainteresowane nietyi- Nie potrzebujemy powiarzać, iż

uźnejemy koniecznośc

uwoluieniia się Polski оа

mniejszościowego Dałą temu wyraz

cała prasa naiodowa polska wj

chwili rozpoczęcia debaty nad wn: |
skiem p. Becka, Ale z drugiej stro”

ny, jakkolwiek wniosek p. Becka

uważaliśmy za nierealny, woleliby-

śmy, ażeby nie aastąpiło, jak się
wyraża „Gaz. Poiska"”, jego „obale-

nie”, lecz żeby — skoro nie mógł
być przyjęty — nie był zgłaszany w

postaci już zgóry skazanej na prze:
padłe. -

Wszystkie komentarze prasy

prorządowej zmierzają do tego, aby

wykazać zwycię:two „moralne” za-

sadniczego stancwiska rządu pol-
skiego i aby w tem dopatrywać się

jakiejś niezwykiei korzyści na tere:
nie międzynarodcwym. Właśnie z

dyskusji, która się toczyła w ko-

misji politycznej Ligi Narodów, tyl-

ko forma wniosku zdecydowała o

jego upadku. Co do samej zasady,
iż nie można wiazać państw udziel-
nica zobowiązaniami, podkopujące-

mi tę udzelność, nikt zdaje się nie

miał żadnej wątpiiwości w trakcie

debaty. Z tego wynikałoby, iż ła-
twiej przeprowadzić wniosek  znie-

sienia wogóle zobowiązań znniejszo-

ściowych.

Dyskusja zatłemonstrowała nie
waipliwie, že wielkie mycarstwa

nie chcą rozciąśrięcia na nie trak-

tatów mniejszościowych. Gdyby tyl-

lko to było celem wystąpienia p.
Becka, to takie ujawnienie niechę-

ci Anglji, Francji, czy Włoch do

1 mia na siebie podobnych zobo”
wiązań wiaściwie iest zbyteczne.
Niktby się nie łudził, aby chciały

„poddać się przepisom Fumanitar-

nym' — jak traktaty mniejszościo

we określa „Gazeta Polska“.

Nie tryumfujemy, co czyni prasa

rorządowa z powodu „obalenia”
aiosku polskiego, przeciwnie bo-

uny si, 1ż obecne niepowodzenie

alkcji mniejszościowej moze przy”

nieść Polsce szkodę na terev* mię-

dzynarodowym. Wi tem rac7:j zga-
dzamy się z tymi, którzy sądzą, że
Polska z ostatniej sesji Lig: Naro-
dów nie wychodzi wzmocniona. Je-

steśmy, jako państwo, odosobnieni
w tej chwili i fakt ten znalazł dziś
jaskrawy wyraz w Genewie, To, iż
sami chcemy się pocieszać „moral-

nem' zwycięstwem w kwestji wnio-
sku mniejszościowego, nie — zmie-

mia — niestety — okoliczności, że

użyliśniy metody którą nie zjednała

nam przyjaciół, raczej moze zmnie;-

szyla ich grono. A czyž to bylo tak-
że celem naszego wniosku? Chyba

nie
IW] kwestji traktatu o ochronie

mniejszości mamy «całkowitą słu-

szność, nikt nam tego nie zaprze”

czył. Trzeba tylko umieć, lub chcieś

w tej dobrej konjunkturze sprawę

postawić tak, aby nie dražniąc in-
nych, samym odnieść nie „moralne“
tylko zwycięstwo, lecz « zwyczajne,
materjaine.

ko w tem, ile się wydaje, ale taaże—na co.

N. p. nie jest dla nas obojętne, czy pewne

sumy przyznane min.strowi oświaly idą na

traktatu | budowę szkół, czy na urządzanie jakichś! życia. najszerszycn sier,

| kursów propagandowycn.

Przed kukoma dniam, komisa-
ryczny prezydeni m. Warszawy, p.
Starzyński, wygiosii gwaiiowną mo-
wę, oskarżającą poprzedni magistrat
warszawski o nieudolną, marnotraw-
ną gospodarkę, o szereg niewłaści-
wych aktów, narażających miasto na
straty, i t. p, Należy zaznaczyć, że
samorząd warszawski pozostawał
zawsze w zależności od sanacji, po-
niewaz w jej rekach były zawsze
władze nadzorcze.

„ABC* z powodu ataku p. Sta-
rzyńskiego na magistrat oraz na po”
szczególne osoby pisze:

Z ogłoszonych już dziś listów i z wy-
stąpienia osób, kt:re zaczynają się bronić

przed atakami p. Starzyńskiego, ponad
wszelką wątpliwość występuje fakt, że apa-
rat miejski tunkcjonował pod »tałą, bezpo-

średnią kontrolą min:sterstwa spraw we-

wnętrznych, i że żacem z aktow, potępio-

nych przez komisarza rządowego na Ratu-

szu, bez wiedzy władz nadzorczych wyko-

nanym być nie mogł.

Tak było z astaltami, tak: było z po-

życzkami na 15 prcc otrzymywanemi za

gwarancją rządu, z wynajmem lokali na szko

ły zowszechae ,taksamo z t. zw specjalnem

stwą ma jeaynie znaczenie przetar”|

nisterjaimym uda sie zawsze ocalić przed |

toporem skarbu kilka czy kilkenaście pozy-

 

|_NZIENNIK

z prasy.
drogiem szkolnictwem na terenie Tramwa-
jów Miejskich, ktorvch funcjonowanie za-

prowadziło nawet ayrektora na totel mi-

nisterjalny, tak było nawet z oburzającą

nominacją p. Słomińskiego na dyrektora

tychże tramwajów, po dokonaniu której w

aprobacie tego kroku, vice-prezydent, któ-

ry tę sprawę przeprowadził, byt powołany

przez ministerstwo fo tymczasowego za-

rządu.

Pozatem wiadomo wszystkim, że przez

Za*ząd Miejski w laisch 1930-1934 przecho-

dziiy wciąż inspekcje ministerjaine, analizu-

jące szczegóły gosp darki miejskiej,

Rewidowano rzeznie i targowiska zwie-

rzęce, Agril, Miejskie Zakłady Opałowe, ga-

zownię, wodociągi i kanalizacie, tramwaje,

wydział finansowy, wydz. spraw ogólnych

it d,żt @&

Niejednokrotnie Min, Spraw Wewn, in-

terwenjowało w poszczególnych sprawach i

wydawało polecenia prezydeniowi, które

prezydent bez zasirzeżeń spełniał. Umowy
zbiorowe z robotiukami, które są uważane

przez komisarza rządowego za skandal,
' świadczący o magistiackiem bagnie, rów-

' niež nie są dzielem wladz miejskich, powsta

"dy towiem za zgodą władz nadzorczych.

Ustalmy więc, że odpowiedzialność nie

* tylko za istnienie dawnych władz miejskich,

ale również za ich czynności ponoszą rów-

 
"Jen stan rzeczy powinien ulec zmianie. ! nież wiadze nadzorcze. Odnosi się to i do dziła przez cały czas politykę ucisku i asy-

Po pierwsze dlatego, że poraimo później- | odpowiedzialności dawnego Magistratu za milowania swyca mniejszości, gospodarcze-
' jego nieudolność.

Urzędnicy o obietnicach.
„Czasopismo urzędnikow kolejo-

| wych” zastanawia się nad wygłoszo-
iną w sierpniu przez prerujerą Koz-
'łowskiego mowa Czytamy tam:
| A jednak kalendarz pracuje, Zbliża się|
1935 rok, czas wykorów do Sejmu i Senatu.|
Trzeba znaleźć argumenty, kteremi prze-

mówi się do wyborców. Ostatnio można

' było jeszcze zapabbrat żyć z konserwaty-

stanu. W miarę pogarszania się warunków

społeczeństwa

! trzeba znaleźć inne. bardziej popularne mo-

tywy, trzeba ż barwnym bukictem zwrócić

się do wyborcy. 1 pracujący spokojnie ku-

lendarz zachęcić musi mężów stanu do wy-

powiedzenia się, a temsamem do ożywienia

| życia politycznego. lm bliżej wyborów, tem
wynurzenia te będą częstsze, a spowodować

się należy, że będą także bardziej radykal-

ne, bardziej na lewc.

Trudno o lepszą charakterystykę
tej spokojowej niowy, po której zre-

| sztą nastąpiło rownie epokowe nic.
To samo „Czasopismo wypowia*

da cię też stanowczo przeciw upań-
stwowieniu związków zawodowych,
o którem tak zagadkowo mówił Ko-
złowski:

Przymus organizacyjny spowodowałby

tylko zobojętnienie dla zycia konsolidacyj-
nego, zesztywnienie tego życia 1 zautomaty-

' zowanie, a prócz tych niekorzystnych na-

stępstw moralnych rrzyniósłby masom nie-
!małe szkody materjulne, albowiem upań-

stwowione związki zawodowe nie byłyby

w stanie ani w przybliżeniu św'adczyć tyle

na rzecz czionków, co czyni to dziś w

swoim zakresie każda organizacja.

Czasopismo wrzędnicze pisze mą"
drze. Pozostaje więc zagadką, dlacze
$0 przywodcy związków  urzędni-
czych — tych uajwyższych — postę”
pują wręcz odwrotnie.

 

Renė Pinon e polskiej polityce zagranicznej.
W ostatnim numerze „itevue des

deux Mondes* sprawozdawca poli-

tyczny tego pisma, prof. R. Pinon,

tak ocenia obecną politykę  zagra-

niczną Polski:
„ — Program odwiecznego „Dianś nach

Osten”, jasno wskazany w „Mein Kampf"

Hitlera i podjęty przez Alfreda Kosenber-

ga, jest jedynym posiulatem, na ktorego zre

alizowanie w bliskiej przyszłości może li-

czyć rząd nitlerowski w obecnym stanie

Europy i Azji
Czy nie na tem polega ta-

jemnica zbliżenia pomiędzy

Niemcami a Polską?* (podkreślenia

Red.j.

W ten sposób dadzą się wytłumaczyć

różne fakty, których znaczenie * sens pu-

bliczność francuska usiłuje zrozumieć nie

bez pewnej trudności. Tem się tłumaczy

nieudany zamach sianu  Waldemarasa w

Kownie, zorganizowany w nocy & 6 па 7

(czerwca b. r. Prezydent Smetona powiedzia,

publicznie przy tej sposobności, że p. Wal-

demaras otrzymał. poparcie i fundusze z za-
granicy. Zdaje się, że gdyby zamach wie-
deński udał się i zoinstalował w Wiedniu
rząd p. Rintelena, wypadki te znalazłyby

swój odpowiednik w Memlu, gdzie wszystko

już było przygotowaro i gdzie tylko czuj-

ność policji litewskiej udaremniła zamiary

spiskowców. Gdyby przy t*j sposo-
bności wybuchły poważne zabu-

rzenia, kto wię, czy rząd war-

szawski nie miałby pokusy sko-

rzystania z tej sposobności dla

uregulowania swoich starych

rachunków z Litwą (podkr. Red.)

W świetle tycn okoliczności konferen-

Cja, która odbyła się w Rydze w dniu 29
sierpnia, pomiędzy przedstawicielami Esto-
nji, Łotwy i Litwy nabiera znaczenia właś-

ciwego”.

Po raz drugi wspomina autor o
Polsce, pisząc ©0 dalszych losach
Paktu Wschodniego:

„= Co do Paktu Wschodn'ego, którego

inicjatywa należy do Rosji Sowieckiej, doj-
dzie on do skutku tylko wówczas, jeżeli
Niemcy, które znalazły w nim pewne ko-
rzyści i bezpieczeństwo, zgodzą się na pod-

pisanie jego i zobowiążą Polskę do tego,

aby poszła za icn przykładem”.

nał w swych przeglądach politycz-
nych o Polsce i jej polityce, nawet
wówczas, kiedy cała prasa francu-
ska omawiała ten temat w formie
bardzo drastyczrej. Dopiero teraz,
po rozejrzaniu się w sytuacji, autor
zabiera głos o polityce polskiej i w
jakiejże tormie? Zbliżenie polsko -
niemieckie, jego zdaniem jest związa
ne z niemieckim Drang nach Osten.
(Wypadki na Litwie, organizowane
pod obcemi wpiywami, miały być
wyzyskane przez Polskę, a wreszcie
Niemcy zobowiązać miałyby Polskę
do podpisania Paktu Wschodniego,
—nie jej sojusziicy, lecz rząd III
Rzeszy.

WI takiem świetle widzi politykę
poiską człowiek poważny, bardzo ©-
strożny w swyca sądach

Można sobie z tego zdać sprawę,
jak fatalne szczerby poczyniły na-
stroje przeciw Polsce we Francji,
skoro takie rzeczy wypisuje p, Re-
nć Pinon. Miy wiemy, że wypadki w

granicy, ale dlaczego łączy się z
ten: Polskę. Taksamo w  kwestji
palktu wschodniego zbyt już daleko
idą domniemania p. Pinona.

Konieczna jes: zmiara
wobec Francji, aby uniknąć
nych nieporozumień,

Przyśpieszenie załatwiania Spraw
karne-administracyjnych.

Sprawy karao + administracyjne,
| skierowane do załatwienia w drodze
do rekwizycji, często nie są załat-
wiane przez dłuższe okresy czasu,
skutkiem czego w wydawamu orze-
czeń karnych następuje zwłoka nie-
jednokrotnie do pół roku; również

taktyki
podob-

kierowane do wykonania,
W związku z tem Ministerstwo

, Spraw wewnętrziych zwróciło uwa-
& ройейуш wicdzom na potrzebę
przyśpieszenia zaiatwiania tego ro-

dzaju spraw.  
 

Rzecz charaicierystyczna, że au-
tor przez dłuższy czas nie wspomi-

  

CERĄAA|

PZPC10 MR ROTYJĄWE"?

Litwie organizowano z pomocą' za-|-

zalegają orzeczenia i nakazy karne, !

MILERSKI 

Wystąpienie min. Becka w Ge-
newie w sprawie traktatu o mniej-
szościach zaroaowych wywołaio po-

ruszenie w koiaci żydowskich, Fra-
sa żydowska wypowiadała swe za-
sirzeżenia przeciwko niestosowanuu
tego trakiaiu przez rząd poiski, du-
nosiliśmy teź o konierencjach, jakie
w Genewie prowadził min. beck z
rzecznikami świaiowych organizacyj

żydowskich. P. beck udzieli im wy”
jaśnień uspokajających, zgodnie z tą
częścią swego przemówienia, w któ-
rem zapowiadai roztoczenie opieki
nac mniejszościami polskiemi zgo-
dnie z postanowieniami Monstytucji
|poiskiej.

Nastąpiio uspokojenie w krajowej
prasie żydowskiei.

Inaczej jednak jest w żydowskiej
prasie zagranicznej, Kowienski „Dos
Folk' atakuje gwałtownie Polskę w
artykule, zatytułowanym:  „Niego-
dziwość Polski. Cały artykuł jest
peien insynuacj::

W, Polsce, kraju, który zobowiązał się
do przestrzegania praw mniejszości narodo-

wych, prawa te faktycznie nigdy nie były

przestrzegane. Polska była od

| pierwszego dnia swej niezależności grobem

dla mniejszości narodowych. Polska prowa-

zawsze 
$o wypierania ich...

Tak postępowa: Dmowsk: * Grabski,

| tak postępuje również Piłsudski, Jedynie

, taktyka różni się клесо, Treść pozostała

, wszechpolsko - ciemięska, Polityka faktycz-

nie prowadzona byla pod cichem hasłem:

| „Polska dia Polaków”.
{ Nawet w czasie t. zw. ugody polsko-

żydowskiej żydzi bycajmniej nie byli rów-

nouprawnionymi obywatelami... Żydzi, szko

ły żydowskie, żydowskie organizacje gospo-

darcze — słowem ekonomiczne * kulturalne
życie żydów w Poisce było uciskane i dła-
wione, pomimo odpowiedniego paragrafu

traktatu wersalskiego, pomimo specjalnego

traktatu o mniejszościach...

To też jeszcze więcej niegodziwości

tkwi w obecnym kroku Polski, w zrzuceniu
zobowiązań w stosunku do mniejszości.

Jak wygląda rzeczywistość, o
tem najlepiej wie każdy z nas, wie
dobrze każdy żyd żyjący w Polsce.
Skąd tedy nastąpił teraz tak silny
atak ze strony żydowskiej na rząd—
jest niezrozumiałe.

Kampanja taka rozpoczęła się  
NOWY JORK, (Pat). Po 3-1y-

godniowym strajku około 400.000
robotników przemysłu  włókienni-
czego powróciło do pracy. Tylko
nieznaczną liczba przędzalni jest
dalej zamknięta, W, Filadeliji, gdzie
strajkuje 5,000 rubotników przemy
słu odzieżowego, doszło do starcia
między robotnikumi. Aresztowano.

BOSTON. (Pat). Stan Maine,
który przed 80 !aty zaprowadził u
sielsie prohibicię, w wyborach obec”,
nych przed kilku dniami ogromną,
większością zniórt stanową ustawę|
prohibicyjną, która dotychczas obo=|
wiązywała, mimo że federalna usta-
wa prohibicyjna została zniesiona
przed rokiem. Ostatnie wybory by-
ły przez to znamienne, że stan Ma-
ine, uważany zowsze za ostoję re-

NOWY JORK. (Pat). Eksperci,
powołani przez wiadze rządowe,
przyszli do wniosku, że wszystkie li-;
sty. które otrzymywał Lindbergh od
sprawców porwaria jego syna był/
niewątpliwie pisane ręką  Haupt-|-
mana. Hauptmen, jak stwierdzili
świadkowie, był również człowie-
kiem, któremu wręczono '/ okup.
Zdaniem władz sądowych, w zbrod-
ni porwania brały udział najmniej 2
osoby.

LIPSK. (Pat). Dochodzenia w
spiawie domniemanego sprawcy po-

L4 ®

Najwiekszy
Od jednego z naszych ;rzyjaciėl, pi-,

sarza katolickiego otrzymujemy poniż- |

sze uwagi w sprawie przyjęcia Sowie-!

tów do Ligi. Podajemy je, jako wyraz
opinji pewnych kół w naszem — зройе-

czeństwie. Nasze stanowisko w tej

sprawie już zazraczyliśmy, Red.

Zaproszenie i przyjęcie Sowietów
do Ligi Narodów jest dniem histo-
rycznym dla dziejów narodów i
państw. >

Podobnie, jak Napoleon na po-
czątku XIX w., jak Bismask w końcu
ub. wieku, tak obecnie Sowiety
chcą kierować polityką świata,Świat
o cywilizacji chrześcijańskiej kuma
się z państwem o reżymie nawskroś
'materjalistycznym i ateistycznym,
zezwala na roztaczanie wpływu bol-

| szewicziego na giuncie międ g
„dowym, wplywu, przed klorym bro-
nić się nie będzie umiał, co więcej—
o ironjo|-będzie musiał $o popierać,

Sowiety bały się, jak z mowy
Litwinowa wynika, krucjaty religij-
nej (inna rzecz, że byłaby ona bar-
dzo pożądana), Wchodząc w skład
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! Żydowskie alarmy zagraniczne.
nietylko w Kowr.e. W tym samym
czasie wychodząca w Londynie „Di
Cajt' podniosła wielki aiarm o rze-
komych prześladowaniach żydów w
Poisce. Posłuchaimy tych rewelacyj-
nych alarmów:

W. tym samym czasie, gdy 'ząd polski

postanowił podeptać traktat © mniejszo-

ściach, zaczął się również wyścig szykan i

ucisku przeciwko mniejszości *%ydowskiej.

Zaczęło się od aiaku na jej nauczycieli

i szkoły. Podjęto w całej Polsce nagankę

przeciwko nauczycielom żydom, zatrudnio-

nym w powszechnych szkołach rządowych:

wszędzie usiłuje się ich wygnać, zwolnić

ich z posad. Zwolniono już 300-u nauczycieli

żydów.
Zaatakowano również specjalne szkoły

żydowskie, zwane „szabasówkani”. Szkoły

te były subwencjonowane przez rząd, a

obecnie odebrano im subwencję i, jak do-

noszą, rząd całkowicie zamierza zlikwido-

wać szkolnictwo żydcwskie w Polsce i zmu-

sić dzieci żydowskie do nauki: w szkołach

polskich.

Nie jest również wykluczone, że z cza-

sem antysemici doprowadzą o tego, iż

t dzieci żydowskie w szkołach polskich trak-

towane będą tak, jak traktuje się obecnie

dzieci żydowskie w szkołach niemieckich.

Panuje przekonanie, że naganka na

nauczycieli żydów įest tylko początkiem.

Rząd zamierza również usunąć wrzędników

żydów. Sytuacja jest bardzo poważna i de-

legacja żydowska : nadrabinem dr. Schror-

rem zgłosi się w tym tygodniu do polskiego

ministra oświaty w tej sprawie.

Do czego zmierza ta kampania,
trudno dociec, & Londynu dopiero
dowiadujemy się o rzekomych prze-
śladowaniach szkolnictwa  žydow-
skiego, o którem tu, w kraju, nikomu
nic nie wiadomo.

Niedawno, przed dwoma miesią-
cami, kiedy ambasador Skirmunt
opuszczał Loncyn, przedstawiciele
federacji żydowskiej urządzili mu
bankiet pożegnainy, a w przemówie-
niach swoich z naciskiem podkreśla-
li, że dopiero przy obecnym reżimie
żydzi w Polsce cieszą się uznaniem
i mają zabezpieczony swój rozwój.
Prasa żydowska londyńska wtedy
była z najwyższem uznaniem dla
Piłsudskiego i jego rządu.

Cóż więc się stało, że tak nagle
podjęto zagranicą atak na rząd pol-
ski i Polskę?

о

ČiiAIATS

Zakończenie strajku w Ameryce.
przeszło 50 osób Wi Concorde (pół-

nocna Karolina) robotnikom, którzy

w liczbie 800 chcieli przystąpić do

pracy, oświadczono, że stanowiska

ich będą obstawione przez innych

ludzi. Robotnicy udali się do $ma-
chu sądu, grożąc pozostaniem
dopóki nie będzie zapewniony

powrót do pracy,

Dobra wróżba dla demokratów
przed wyberami w Stanach Zledn.

publikańskiego stronnictwa, wybrał:
pocownie na gubernatora demokra-
tę, którego platicrmą było oświad-
czenie się bezwzględne za polityką
prezydenta Roosevelia. W, kołach
dyplomatycznych uważają to za
zwycięstwo i dobrą wróżbę dla de-
mokratów w nadchodzących wybo-
rach, które w większości stanów od-
bywać się będą w pierwszy wtorek
listopada.

HAUPTMAŃ JEST SPRAWCĄ
porwania synka Lindbergha.

rwania dziecka Lindbergha wykaza-
ły, że Hauptmann do ostatniej chwili
utrzymywał bliskie stosunki osobiste
z Fischem i Uligiem, obaj rodem z
Lipska. Do roku 1932 żyli w skrom*.
nych warunkach materjainych i do-
piero od tegi roku sytuacją ich po-
„epszyła się. Fisch miał posyłać ro-
dzinie większe svmy pieniężne. Je-
den z jego braci prowadz; na przed-
mieściu Lipska przedsiębiorstwo
futrzarskie. Śledztwo trwa w  dal-
szym ciągu.

 

błąd XX w.
Ligi Narodów precować pragną nad
dziełem pokoju w. świecie. I tutaj
musimy rozróżnić: że o ile szerzenie
dzieła pokoju w stosunku do naro-
dów o0 cywilizacji chrześcijańskiej
jest dziełemi wzniosłem, szczytnem i
szlachetnem, o iyle utrwalanie re-
żymu bolszewickiego, który w zasa-
dzie walczy z wezelką religją, jest
rzeczą niebezpieczną, a w skutkach
szikodliwą.

Pesymizm Benesza co do stanu
politycznego Europy i świata ma peł
ne umotywowanie, Wispółpraca z
Rosją Sowiecką (o ile nie zmieni ona
swej taktyki artyreligijnej) mapoty-
kać będzie na przeszkody i w końcu
Ligą Narodów musj rozpaść się na
dwa obozy: w jednym obozie zgrupu-
ją się narody o cywilizacji chrześci-
jańskiej, w drugim — o cywilizacji
antychrzescijańsxoej na czele z Rosją
bolszewicką,

Czy prędko ten rozdział nastąpi,
trudno przewidzieć. Symptomy tego
rozdziału i gorycz wśród wielu na-
rodów chrześwjańskich z powodu

Sprawa 0 zabójstwo
Garncarzówny.

KRAKOW Pat. w dniu wczoraj-
szym przed sądem okręgowym kar-
nym rozpoczęła się ponownie roz-
prawa przeciwko Wład. Bobrzec-
kiemu, SŚchenkirzykowi i Dońcowi.
Prokurator oskarża wymienionych, że
16-5-34 r. umyślnie zabili ś. p.
Garncarzównę w ten sposób,że Do-
niec i Schenkirzyk dusili ją rękami
za szyję a Bobrzecki zacisnął jej na
szyji petlę, zrobioną z płaszcza le-
karskiego, poczem wszyscy trzej
zrabowali lekarzowi Józeicwi Nues-
senfeldowizgotówkę w 20 dolarów-
kach złotych oraz biżuterję łącznej
wartości zł. 90,080. Obrońca dr.
Hofmokl Ostrowski zgłosił wniosek
domagający się zwrócenia aktu o-
skarżenia prokuiaturze, celem po-
prawienia lub zmiany konsekwencyj
prawnych oskarżenia. Trybunał po
naradzie wniosek odrzucił.

P. liżikowski grósggał
również we Lwowie,

W „Kurjerze Lwowskim”  czy-
tamiy:

Po co owijać w bawełn=? Po co 

tam, |
ich'

szeptać tajemniczo po kątach. Ja-

sno i wyraźnie. | we Lwowie gra-

sował p. ldzikowski „obermajster"

„od łapówek wśród rzemieślników.

,Nacisnąć tylko cech cukierników a

powiedzą ile to „forsy* zabrał u nich

p. Idzikowski. Zbadać Związek Ce-

chów we Lwowie a dowiemy się

„kiedy, z jakiej okazji i 0 co graso=

wał p. Idzikowski we Lwowie, zwła-

jszcza, gdy twierdził, że jedzie do

Truskawca. M tak się jakoś składa-
ło, że w tym czasie bawił zawsze
ktoś, kemu potrzebne były pie-
niądze.

Zdzje się, że lwowska Izba Rze-

mieślnicza prowadzi ewidencję ru-
chu „dostojników z Warszawy, więc

niech poda kiedy, poco i z jakim

skutkiem bawił we Lwowie p. dyr.

Grzybowski, p. inż. Hauszyld ip. po.

seł ldzikowski. Wszyscy oni przyby-
wali w ligznej asyście i teraz do-

piere rozumiemy diaczego te wizy-

ty „gości stełecznych" otaczone by-

łz tajemnicą, dlaczego nie dopusz-

czono do pewnych zebrań przed-

stawicieli prasy, dlaczego zamykano

usta tym, którzy chcieli na to zwró-

cić uwagę.
Afera Idzikowskiego i tow. zata-

cza ceraz szersze koła i dochodzi
już do Lwewa.

Niech więc rzemieślnicy poda-
dzą co ich kosztowały pewne in-

terwencje, koncesje, liceucje, — kto

brał, kte pośredniczył, kto temu

patronował, Wszak i we Lwowie jest
jakaś władza nad rzemiosłem, która

powinca była wiedzieć co broi p.

Idzikowski w tych szeregach,
A wreszcie od siebie zapytamy:

czy w Wilnie mie był nigdy p. Idzi-
kowski?

Zmiany w terminach
wymiaru poboru podatków.

Opracowany został projekt do-

niosłego rozporządzenia wykonaw-

czego do ordynacji podatkowej, któ-

ry określa zasady wymiaru podat-

ków.
Nowe rozporządzenie wprowadzić

ma szereg zmian w porównaniu z
systemem dotychczasowym.

Wobec skasowania komisyj sza*
cunkowych i przekazania ich czyn-
ności urzędom skarbowym, wymiar

niektórych podatków rozpoczynać

się będzie wcześriej, niż dotąd,
Przy państwowym podatku docho-

dowym wymiar rozpoczynać się bę-

dzie już do połowy sierpnia każdego

roku, przyczem prace zakończone

mają być do 15'go września.
Przy starym systemie prace ko-

misyj szacunkowych przeciągały się
niekiedy do kosica października.

Przy podatku przemysiowym dla
przedsiębiorstw nieprowadzących

ksiąg bhanalowyca, rozsyjanie naka”
zów odbywać się ma w maju.

Przy podatkach realnych jak od
nieruchomości, lokalowym i i p.
utrzymana będzie zasadą przeprowa-
dzania wymiaru i doręczania naka-
zów w ten sposób, by płatność odby-
wać się mogła przez miesiąc po za-

kończeniu każdego kwartaiu.
Korzystne będzie dla piatników

przesunięcie terminów płatności rat
kilku podatków. Przy podatku sku-
muiowanym od uposażeń termin ten

przesunięty ma być z marca na kwie
cień, a przy ll-ej racie podatku grun-
towego również o miesiąc później.

Płatność podatków przy nakazach
płatniczych liczyć się będzie w cią-
gu 14 dni od doręczenia,

SZCZAWNICKA woda JÓZEFINA
usuwa chrypkę ! zafiegmienie

w qgrypia.

0606066066696642T
przyjęcią Sowietów do Ligi Narodów
dają się już zauważyć, I wtedy doj-
dzie do wojny swiatowej: walczyć ze
sobą będą dwa światy, dwie kultury,
cywilizacje, etyki wiary...

Przyjęcie Sowietów do Ligi Na-
rodów jest największym błędem po-
litycznym XX w.. za błąd ten poku-
tować będą niewinne muijony ludz-
Ikošci,

s. St.
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KRONIKA. |
Wzrest chorób epid
W ostatnich iygodniach zanoto-

wano na terenie Wilna wzmożone
wypadki  zasłabnięć mna  płonicę
(szkarlatynę). Sytuację pogarsza
falkt, że liczba zachorowań stale się
zwiększa i dziś przybrała już roz-
miary epidemii.
W tygodniu ubiegłym zanotowa”

no w Wilnie 48 nowych wypadków
zachorowań.

Skoro już mowa o epidemji
szkarlatyny, nalezy nadmienić, że

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr.19 (tel. 16-92), Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego -- uł. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie ca przedmieściach, prócz
Šnipszek.

: Z MIASTA.
— Zapowiedź przyjazdu na-

czelnego lekarza U“--pieczalni
Społti'nych. Dyrekcja Ubezpie-
czalni Społecznej otrzytnała powia-
domienia z Warszawy, iż do Wilna
przybywa maczelny lekarz Ubezpie-
czalni Społecznych w Polsce dr.
Bujalski, który przeprowadzi gene-
ralną lustrację agend Ubezpieczalni
Wileńskiej, przyczem przeprowadzi
narady w isprawie reorganizacji U-
bezpieczalni w Wilnie.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Roboty na ui. Tiroli. Robo-

ty nad porządkowaniem ul. Tiroli
powoli dobiegają końca. Główną
część prac już wykonano: zbudowa-
my został kanał ściekowy.

Obecnie prowadzone są roboty
nad rozszerzeniam ulicy, a po za-
kończeniu prac ułożona będzie no-
wa jezdnia i poraz pierwszy ul. Ti-
roli otrzyma chodnik.

SPRAWY SANITARME.
— Dddział dia umysłowe cho-

rych w szpitalu Sawicz. Z dniem
25 b. m. przeniesiony zostaje ze
szpitala żydowskiego do nowoodre-
staurowanego lakaiu w szpitalu Sa-
wicz oddział umyslowo-chorych. Od-
dział dla umysłowo-chorych w szpi:
talu Sawicz otwarty będzie po raz
pierwszy, dotychczas szpital ten nie

posiadał takiego oddziału. Nowoot.
warty oddział obliczony jest na prze-
szło 50 łóżek.
W związku z tem z Wilna do

Świecia (Pomorze) wyjechała spec-
jalna Komisja lekarsko-sanitarna dla
przewiezienia do Wilna wszystkich
umysłowo-chorych, którzy tam uio-

 kowani zostali w swoim czasie przez
magistrat wileński.

Magistrat, jak się dowiadujemy,
postanowił wszystkich chorych za-
miejscowych ze względów oszczęd-
nościowych skierować do nowoot-
wierającego się oddziału w szpitalu
Sawicz, względnie oddać ich pod t.
zw. opiekę rodzinną na wieś do
specjalnie utworzonych w rejonie
Rudziszek i Olkienik kolonji.
— kLustracje zakładów  uży-

teczneści publicznej. W dniu 24
b. m. komisja sanitaraa Starostwa
Grodzkiego dokoaała lustracji zakła-
dów użyteczności publicznej na te-
renie Ili Komisarjatu m. Wilna, przy-
czem za antysanitarae utrzymywa-
nie zakiadów właściciele: 1) cukier-

 

 

emicznych w Wilnie. |
również. epi-;miastu grozi obecni ; :

BOZE > 2 otrzymanei rany
demią tyfusu brzusznego Coprawda
jeszcze nie można mówić o epidemii
w pełnem tego siowa znaczeniu, mi-|
mio to sytuacja jest niepokojąca. Wj
ciągu minionego tygodnia zanotowa- je
no 15 wypadków zasłabnięć na ty-' sg
fus.

Ogółem w ub.egłym tygodniusz]
choroby  zakaźre
osób, 8 zmarło.

chorowało 89:

ni Taraszkiewicza (Mickiewicza 27),
2). Piwiarni Liebiedia (Mickiewicza
33) i 3) fryzjerni Kagana (Wileń-
ska 37) zostali pociągnieci do od-
powiedzielności karnej

SPRAWY WOJSKOWE
— Rejestracja ursūesiycn w

1916 r. Dależy przypomnieć, że z
dniem 30 b. m. upływa wyznaczony
termin dia rejestracji mężczyzn uro-
dzonych w roku 1916. Dotychczas
zarejestrowało się zaledwie około
400 osób. Większość 18-ietnich męż-
czyzn, podlegających rejestracji z
obowiązku tego nie wywiązała się.
Do końca rejestracji pozostał już
niespełna tydzień.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Stan bezrobocia wzrasta.

W związku z ukończeniem robót
rolnych oraz powrotu robotników
rolnych z zagranicy stan bezrobo-
cia na prowincji w ostatnim tygo-
dniu wzrósł o 200 osób. W Wilnie
bezrobotnych jest 4567 osób, w tej
liczbie 1387 kobiet.

KRONIKA POLICYJNA.
— Aresztowanie nożownika Oleśkiewi-'

cza. W dniu onegd:jszym wieczorem na
ulicy Rossa powstała kłótnia, a następnie
bójka pomiędzy Tadeuszem Lewandowskim
(Dunajec 6), który szedł z żoną, a trzema!
nieznanymi osobnikami. W czasie bójki|
jeden z awanturników, jak się następnieo-|
kazało Mikołaj Oleśkiewicz (lat 20) (Rossa
35), uderzył nożem Lewandowskiego w,
brzuch, powodując uszkodzenie jelit.  Le--
wandowskiego umieszczono w szpitalu św.
Jakóba w stanie ciężkim. Oleśkiewicza
aresztowano. Bójka wywołana została przez
obraźliwe odezwanie się Oleśkiewicza o
żonie Lewandowskiego.
— „Miły synek Jan Wojciukiewicz

(Raduńska 52) zameldował, że syn jego,
Stefan, lat 16, zabrał mu z niezamkniętej
szafy 50 zł. i zbiegł.

— Oszust w roli dyrektora banku.
W Wilnie grasuje ja'.iś oszust, który poda-
jąc się za kierownika jednego z banków
wileńskich angażuje do pracy pracownicz-
ki, od których pobiera kaucję. Ofiarą fał-
szywego dyrektora radła Adela Szydłow-
ska (Nowogródzka 6), od której oszust po-
brał kaucję w wysokości zł. 93 i zbiegł. i

Policja poszukuje oszusta. I

Wilno na powodzian.
W Wi. Pryw. Banku Handlowym

do dn. 25 b. m. wpłacono ogółem 30.872zł.|
85 gr., w tem: Uzyskano ze sprzedażybile- |

tów do teatru „Lutnia”* zł. 21.15, Efim |
Szlisberg zł. 50, Stowarzyszenie Kupców i

Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie

zł. 96.50, Związek żydow. uczestników walk|

o niepodległości Polski, oddział w Wilnie
zł, 20. Koło wileńskie Związku księgarzy
polskich zł. 159. Drukarnia Archidiece-
zjaina — Zarząd i prac. zł. 20.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu"

 

 

  
Poczciwi Wilnianie.. |

Przed tygodniem przyjechai do
Wilna mój dobry znajomy, przemy-
słowiec z Poznania, dlą załatwienia
sprawy ekspozytury swych składów
kosmetycznych i perfueryjnych w na
szem! mieście, cziuwiek, którego de-
wizą jest: „times is money”, więc
nic dziwnego, że nie lub; czasu tra-
cić.

Przy sposobności zwiedzał nasze
śliczne, kochane Wilno, w tempie
iście automobilowem.

Spotkałem 50 dziś ną Placu Ka-
tedralnym, bardzo wzburzonego.

—Gdzie się zatrzymują le wasze
autobusy? zapytał zmienionym
ze zdenerwowanie głosem.

‚ — Jakto gdzie? Na przystan-
kach. A

— A gdzie są te przystanki, u li-
cha? KE
— Co ty, na głowę upadieś? Na

ulicach.
— Na ulicach? Od tygodnia bie-

gani po mieście i dątąd w:działem tyl
ko trzy, piócz dwu świellnych słu-
pów na rogu tego placu i wylotu
tych dwu ulic — wskazał na róg
Mickiewicza i w kierunku Zamko-
wer—ale i te wieczorami przeważnie
są ciemne,

— Człowieku. co ty pleciesz?

— Poza obrzydliwym zapachem,|
który rozpuszczają po mieście „z pod.
ogonka”, te wasze autobusy, a od
którego można dcstać suchot, astmy,
raka, ogólnego zatrucia...

— Mój drogi, to drobiazg, który
dyrekcja Arbonu jeszcze przed sześ-
ciu laty solennie obiecała miastu zre
formować, zastępując ten gaz cał-
kiem nowym, nieszi iwyrń...
— Przed sześciu laty? Cierpliwi

jesteście wilnianie 1 widac wszyscy
tu macie końskie zdrowie... Poza
obszydłem więc ietorem, ckropne-

mi brukami, na których  auto-
bus podskakuje niby epiieptyk w
ataku, w dodarku jeszcze nigdzie
niema oznaczonych miejsc, gdzieby
do autobusu wsiąść można.
— Jakto? Skoro niemi jeździłeś,

więc przecie jakoś, gdzieś, kiedyś
musiałeś wsiadać.

Uśmiechnął się uśmiechem  po-

datnika, któremu sekwestrator nie-
ma już na czem pieczęci przylepić. |

—Oczywiście, jakoś, gdzieś wsia
dłemi.. przypadkiem, bo akurat za*;
trzymałem się w miejscu, gdzie auto:

, bus stanął. Ale tam, jako žywo, žad-|
'nego siupa z tabliczkąorjentacyjną |
„nie było. Naprzykład na tymwaszym |
| Antokolu, przeszedłem ze cztery ki-|
| lometry, nie spstkawszy an; jednego |

  

DZIENNIK MILĘRSKI

Napad na posterunkowego.
Przy ul. Szkaplernej na poste-

runkowego Szarejkę napadio dwóch
osobników, którzy poczęli go bić ki-
jami. Jeden z nepastników wydobył
nóż j zranił Szarcjkę. Posterunkowy

nie stracił
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Teatr | muzyka
— Teatr Mejski rycie o godz.

8 wiecz. ukaże się na scenie Teatru Pohu-

lanka poważna komedja w 3 ak!ach M. Gra-

bowskiej p. Ł „Sp.-wiedliwość”, która

wzbudza żywe zainteresowanie ! dyskusje

dzięki ciekawemu problemowi etyczno-mo-

ralnemu. Obsadę stanowią l. Ja śńska-Det--

kiwska, Zofja Stachwicz, W. Neubelt, M.

Bay-Rydzewski, M. Węgrzyn i L. Wołiejko.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Zwyciężyłem

kryzys”.

Uwaga! Dyrekcja Teatru Miejskiego na

Pohulance przypomuira, iż wydaje legityma-

cje zniżkowe na

1i-ej do 2-ej po poi. na listy zbiorowe z

wyszczególnieniem nazwisk.

— Teatr muzyczny „Lutnia

Występy Janiny  Kulczyckiej.
« „Cyrków-

ka“ Dziś
o godz. 8.15 wiecz. grana będzie po raz 5-ty |

ope.etka Kalmana „Cyrkėwka“ z J. Kul-

czyską i K. Dembowskim м rolsch  glow-

nych. Dzisiejsze przedstawienie przeznaczo-

ne zostało dla Garnizonu wileńskiego.

Jutro w dalszym ciągu „Cyrkówka”.

— Widowisko propagandowe w „Lutni*

W piątek najbliżsy rekordowa operetka

„Orłow”, która cieszy się wyjątkowem po-

wodzeniem. Ceny miejsc propagandowe.

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 25 września 1934 r.

 

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimna-tyka. Mu-' orkiestra OGONIE ski
syka. Dzien. pór. Muzyka. Chwiike PańDo- kwartet i znany kodać m4

mu. 7.40: Zapowiedź programu. 7.50: Fali" chór rewellersów „Wesoła Piątka”,
„Kwadrans dla ponurych” — pićra K . L| graz soliści i solistki.
Gałczyńskiego. 5.00: Giełda roinicza. 11.57: е й „AS
Czas. 12,03: Kom. meteor. 12.95: Kom.
meteor. 12.05: Program na srodę. 12.10: JUBCZ i 0 i || .
Koncert. 12.b5: Aad. dla dzieci, 13.00: że 30 b. m, w
Dzien. poi. 13.05: Muzyka balelowa (płyty).
15.30: Wiad. eksport. 15.35: Codz. odc.
pow. 15.45: Muzysa. 16.45: Skizynka PKO.
17.00: Recital skrzypcowy. 17.25: „Bezro-
botny” — pogad. wygl. 5. Hartman, 17.35:
Tak śpiewał Caruso įpiyty). 17.50: Skrzyn-
ka techniczna. 18.00: Koncert reklamowy.
18.05: Odczyt gospodarczy litewski. 18,15:
Recital śpiewaczy. 18,45. „Echa Pana Ta-
deusza w dzisiejszej Europie" — felj. wygi.
Paul Cazin. 19.00: Mikrofou w śląskiej
stałowni', 19.45: Frogr. na -środę. 19.50:
Wiad sport. 19,56: Wileńskie wiad sport,
20.00: Koncert ze Lwowa. 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: „Jak rracujemy w Polsce"
pogad. 21.00: Korcert popularny. 22.00:
„Czy Dźwina jest żeglowna?' — pogad.
22.15: Recital fortepi*nowy Stanisława Nie-
dzielskiego (płyty). W programie utwory
Chopina. 23.00: Kom. meteor. 23.05:
zyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Mikroion w stalowni katowickiej.

Mikrofon w swej wędrówce po Polsce,
zawita w dniu 25 września tj. we wtorek o
godz. 19.00 do stalowni w Katowicach, aby
dać radjosłuchaczom obraz ciężkiej pracy
jaka się tam odbywa, oraz urządzeń i cha-
rakteru huty.

„Bezrobotny“.
Dramat bezrobocia w życiu codzien-

nem, spotykany na *ażdym kroku, posiada
już swój ustalony tragiczny szablon. Wę-

drówka z miasta do miasta, długie wycze-

kiwanie przed urzędami w. niekończących| a

NN O iii  i

; A nieco w górę znów tam gdzie sza gdzie mogą wsiadač jadąc na dwo*
| ry dom z karjaiydami, gdzie piekar- rzec.

—Plac jest dlugi i szeroki.

— No, tu gdz.e stoimy, na rogu
Ćielętnika i Kościuszki.

— Ja tu nic uie widzę. Skąd ty

wiesz, że to przystanek? — Aha.

— Każdy wie. +— Dalej przy „Gastronomji“.

—A dalej? — (o to jest?

— Ależ co pół kilometra jest

przystanek! Zara:. koło pałacu Tysz-

kiewiczowej.koło... Ё
— Gdzie to? — mój przyjaciel

gorączkowo notował wnotesie.

—Patrz, tam, nad Wilją u wylotu

Zygmuntowskiej, dalej obok odwa-

chu w pobliżu koszar, poźniej przy

kiosku gazetowym, nie dochodząc do

koscioła św. Piotra i Pawła, wiesz,

gdzie to biały mur domu Romerów-

ny zaczyna się na lewo. |

— Mur Romerówny, aha.

— Dalej kote figury świętej We-

roniki, wiesz, co to po przeciwnej

stronie jest budka z wodą sodową.

—- Aha... wodą sodowa i święta

Wieronika,
— Mireszcie kolo ryncczku,

— Ja tam žaanego ryneczku nie

widziałem.
‚ — Bo on tam trochę schowany w

głębi, ale wszyscy o nim wiedzią.

— I ty mówisz, że na tych wszyst";

kich punktach są słupy i tabliczkij

orjentacy.ne?...
— Tego nie n.ówię... ale wszyscy

w Wilnie wiedzą, że się tam wsiada.

Na przykład ne naszej pryncypalnej

Wszak my tu wszyscy jeździmy auto przystanku, choć autobusy oznaczo”| ulicy, Mickiewicza, każdy wie, że
ami, najtańsza lokomocja, i wsia-

damy przecie do nich na przystan-|
kach.

— А 1а myślałem, że samototy
wnoszą was do nich.
— Co za głupie żartył
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ine trójką kursowały dość często, |
— Ależ tam jest moc przystan-

| kówl
| — Ciekawym gdzie?
| Primo, licząc stąd, o tu na
' Placu Katedrainym zaraz. |

 

 

placem Katedralnympierwszy za г

przystanek jest koło Czerwonego — Aha... A dalej?

Sztralla, prawie nawprost Bukieta, —Koło jatek ; starego ratusza.

gdzieśmy wczoraj byli. —Dalej?

— Czerwonego.... Sztralla... noto-

wał mój przyjacie! — co to jest?

 

T   

   

    
  

sezon 1934-35 od godz.

Mu-|

ś„ALBODONT:

przytomności, iecz _ zaalarmował
pobliski posterunek, W! wyniku po-
šcigu jednego z napastników zdoła-
no zatrzymać. Jest to znany awan-
turnik W. Siekiersk; (Wąwozy), dru-
go napastnik zbicgł.
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się „ogonkach”, gorączka niepewności za-
|nim padnie twarda w swej bezsilności od-
powiedź — niema pracy. Wszędzie jest
bezrobocie, jeżeli nie można znaleźć pracy
u siebie, nie można liczyć na to, że ją się
znajdzie gdzieindziej Paląca kwestja bez-
robocia otrzyma swój; wyraz w odczycie p.
Hartmana, który mowić będzie przed mi-
krofonem w dniu 25 września tj we wtorek
o godz. 17.25.

Echa „Pana Tadeusza* w dzisiejszej
Euiopie.'

Zmakomity tłumacz książek polskich na
język francuski i w.elki przyjaciel Polski,
Paweł Cazin, przetinmaczyl ostatnio prozą
„Pana Tadeusza”. Książka spotyka się we
Francji z wielkiem zainteresowaniem. po-
ruszając opinję publ'czną. Na temat echa
Pana Tadeusza” w dzisiejszej Europie о-
jowie przez mikrofon warszawski sam zna-
komity tłómacz, posiadający w literaturze

| francuskiej poważne stanowisko, jako pi-
'sarz. Prelekcja nadana będzie w dniu 25
września tj. we wtorek o god”, 18,45,
Radjowy recital Sergjusza Benoni'ego.
Znany bas o pieknym maierale głoso-

wym Sergjusz Benoni wystąpi przed mikro-

    
  
  

Na miesiąc październik , listopad
i grudzień wyznaczono masowe licy-
tacje objektów nieruchomych za dłu-
gi Towarzystw Kredytowych W
Warszawie sprzedanych ma być w
drodze przymusowej 210 domów, z
których większośc przypada na dziel
nicę północną. W samej tylko okoli-

okuło 30 domów.
Długi właścicieli warszawskich

° * °

Žycie w „„miejse
Chociaż pierwsza partja młodych

działaczy ze stronnictwa narodowe-

go i obozu narodowo - radykainego
znajduje się już na wolnosci, trudno
od wypuszczonych dowiedzieć się
czegokolwiek o irybie ich życia w
berezie Kariusk:ejj Udmawiają sta”
nowczo  wszeikich  informacyj ©
szczegołach,

 

ośraniczając się tylko

do zdawkowych ogólników, a czynią
to wszyscy z zastanawiającą jedno”
litością.

Z drugiej jedzak strony w całem
społeczeństwie panuje w tej chwili
zrozumiałe wzmożenie zaintereso”
wania co do tych szczegółów. Dlate-
go uważamy za stosowne zebrać ra-
zem różne cząstkowe informacje,
jakie do nas w ciągu ostatnich ty”
godni docierały z „miejsca odosob-
nienia”.

Jakkolwiek bowiem  izolowani
byli jaknajściślej odcięci od wszel- fonem Polskiego Radja w dniu 25 września,

o godz. 18.15 z piogramem aryj z oper
Meyerbeera, Greczaninowa, Czajkowskiego,
Borodina, Mussorgsk'ego i Rubinsteina.

Wiedeńskie potpourri.
Wiedeńskie potpouri, które nada Roz-

głośnia Lwowska we wtorek dnia 25 wrze-'
snia o godz. 20.00—20.45, będzie to bardzo
ciekawa pierwsza tego rodzaju audycja mu-
zyczna. Złożą się na nią zestawione spec-

| jalnie przez Т. Seredyńskiego fragmenty
, utworów kompozytorów wiedeńskich, które
„tak wiadomo, odznaczają się swoistym cza-
|rem i urokiem. W audycji tej weźmie u-
, dział zwiększona o trzech wykonawców or-

Przypominamy,
godzinach porannych, odjeżdża z
Wilna wycieczka czytelników prasy
wileńskiej do Druskienik. Udział w
wycieczce kosztuje 8 zł. Karty u-
czestnictwa sprzedaje administracja
naszego wydawnictwa. Wycieczka
jedzie specjalnym pociągiem z ba-
rem i dancing em.

Obecnie koleją dojeżdża się
wprost do uzdrowiska, gdy donieda-
wna dworzec oddalony byi od Dru-
skienik o 18 kilometrów. Nowa
stacja zbudowana jest nad jezio-
rem Druskonie, w samych Drus-
kienikach.

SPROSTOWANIE
 

| mniejszej
| dzieje poza drutem kolczastym obo”

kiego kontaktu ze światem i rzeczy”
wiscie przez cały czas pobytu w Be-
rezie żaden z nich nie miai jaknaj-

wiadomości o tem, co się

zu, żadnemu nie udało się nawet
przelotnie ujrzeć kogoś z rodziny i
przyjaciół (a odwiedzających Bere-
zę, mimo wszelkie trudności policyj”
ne, było sporo), to jednak z tego, co
się dzieje w obozie, doszła tu i ów-
dzie jakaś oderwana wiadomość, a z
fragmentów tych można już złożyć
pewną cafość.

Wedie ogólnego wrażenia, pisze
„ABC“, większość internowanych
stanowią Ulkraiūcy, których liczba
przewyższą parokrotnie ilość mło”
dzieży narodowe, i komunistycznej.
Wszyscy, mają wiosy strzyżone przy

W ciągu roku, licząc od lipca 1923

roku do końca czerwcą b. r. Wielka

Loża Francuske wydaliła ze swego

grona 637 masoncw, jako niepożąda”

nych ; wtym samym czasie 705 maso
nów zgłosiło swą dymisję. Wygląda

na to, jakoby maconerja przestraszy”

ła się tej zgnilizny, która w jej łonie

panuje. Mason Albans Chaligny,

wielki sekretarz, czyni cenne wyzna 
W. notatce, z«mieszczonej w nu,

| merze wczorajszym „Dziennika Wi-,
| leńskiego" p. t. Krwawe zajście w,
| piwiarni" zaszła omyłka, dotycząca
imion. W zajściu brali mianowicie u-
dział Kazimierz ; Wincenty Połonie-
wiczowie. Natomiast omyłkowo po-
dano w opisie imię p. Adama Poło-
niewicza, rzekomego kupca, który
z tem zajściem nic nie ma wspólne-

g0. &

—Nie wiesz? Cukiernia,
— Aha.
— Potem koio „Braci Jabłkow*

skich”.

— Taka restavracyjna. Potem ko-
ło Sądów, tam nawet jesi tabliczka
istupek. „”

— Jest słupek,
A dalej?

| — U wylotu ul. 3-go Maja, przy
| tej wielkiej kamienicy z kopułą, na
| której Atlas dźwiga glob ziemski.
— Ala... gdzie glob ziemski...
— Potem rzy takiej uliczce,

gdzie ną rogu jes: drewniany domek
"Zz oryginalnym bielonym ganeczkiem,
ikonduktor tam krzyczy: Tartaki,
— Aha... domek z ganeczkiem...

Taitaki,
— A potem

, przed mostem.
|. — Czekaj, dość, A ną tej waszej
Poskakance,

|  — Chyba Pouulance....
—iTo, to! gdzie się tam wsiada?
— A no stąd jadąc — to koło

| poczty, właściwie przea zakładem
pogrzebowym jest przystanek....
trumny... wieńce....
— Właśnie, łatwo zapamiętać —

mówił notując — bardzo miły przy-
stanek.

—Prawda, bo i świeże kiełbasy
zaraz obok.

Nadzwyczajne! 
to już nad Wilją

— Między „nową Gospodą“, cu-

nią w swem sprawozdaniu na rok

bieżący, na wrześniowy «onwent:
pisząc:

„Konwent nadzwyczajny, który
zwołała Rada Federalna 18 lutego
1924 r., rozumiejąc, iż najlepszą od-
powiedzią na wszelkie gwałtowne
napaści będzie odgrodzenie się od

kilku braci, którzy weszli do naszych
lóż. ukrywając swą prawdziwą natu-
rę, kierujący się wyłącznie ambicją,

f a którzy niczego nie chcieli przyjąć

nią.
— Aha... karjedyty i piekarnia...
— Po wileńsku to mowią: „dom

z oałwanami'.
—Aha, wsiada się z balwanami...

A dalej? $

— No obok lzby Skarbowej.

Tam jest nawet siupek! —Zadziwia-
jące! No a teraz ma dworzec, po”
dyktuj mi. :

— Więc „jedyrka”.To najprzód ko

ło poczty a właściwie przy cukieren-
ce Wloronowicza, dalej przy Subocz,

wiesz, parę krokow dalej, gdzie ko”

lektura Lichtlos — „droga do szczęś
cia“... i a

—Niesłychane! Nawet, droga do

| szczęściai
—Potem przy hetmanskiej, no...

gdzie skład matesjałów piśmiennych

Kiewlicza. Wiesz, nawet tam kiedyś

by: słupek z tabiiczką.

— (o ty mówisz?
— А tak. Ale podobno ;akaś roz-

pędzona dorożka go przewróciła, o

będzie z pięć lat temu.

— Co ty mówisz? Tak niedawno!

—Jalkiś czas leżał tak na ziemi,

potem go uprzątnęli, lecz pozostał

po nim w chodniku taki ułamany kir
kut.... ' “Aa

—Aha, i koło tego kikuta ludzie

wsiadali do autotusa.

— Właśnie. Ale dziż już znaku

po nim: niema, tylko jamka została.

— Wsiadać przy jamce kolo Kie
wlicza — notował, Czy na tej tra-
sie są jeszcze jakie malownicze przy”

staniki? Bo skoro jutro wracać mam kiernią Rudnickiego a Magistratem,

  
       

do Poznania, chciałbym wiedzieć,
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cy Grzybowa zlicytowanych ma być!

Poprawy niema.
Masowe licytacje nieruchomości.

nieruchomości, wystawionych na li-
cytzcję, dosięga'ą cyfry 25 miljonów
ziotych.

Serja licytacy dóbr ziemskich
przewidziana jest na terenie woj.
lwowskiego, gdzie w przyszłym mie-
siącu odbędą się sprzedaże przymu-
sowe na pokrycie długów Towarzy-
stwa Kredytowego Ziemskiego, wy-

| noszących około 10 miljonów zto-
| tych.

. ° “i

u odosobnienia“.
„skėrze — widocnie mniej więcej
|raz na tydzień odbywa się strzyże-
„nie. W. celach umieszczeni są po
| kilku (czterech do pięciu), rzadziej
| po kilkunastu, przyczem poszczegól-
ne grupy narodowościowe nie są z
sobą mieszane. Sypiają na sienni-
kach, napełnionych słomą, początko
wo na ziemi, późuiej dano im tapcza-
ny.

Jedzenie skiada się z czarnej ka”
wy z chlebem rano, na obiad zaś z
kaszy, grochu i t. d. ze słoniną, to
samo na kolację. £ wyglądu uwolnio-
nych widać, że zeszczupleli, Częste
były w początkowym zwłaszcza
okresie, zachorowania żołądkowe.
Pozatem były zachorowania na
świerzb, innych cięższych zachorzeń
— poza jednym wypadkiem red.
Przybyszewskiego — nie było.

Jak już donoszono w swoim cza-
sie, izolowanym nie dostarczano
żadnych, nadesłanych im przez ro-
dziny, paczek żywnościowych. Otrzy
mywali z tych przesyłek tylko ubra-
nia i bieliznę.

Praca trwała początkowo 10 go”
dzin dziennie, później osiem, pracu-
jących widywano na drogach, w
klasztorze, przy okolicznych błotach
i Lp. W pierwszych tygodniach
otrzymywali o>iad dopiero po za-
ikończeniu pracy, później wprowa”
dzono normalnę godziny posiłków,
tak że obiadowano podczas przerwy
w pracy.

Izolowani wstają o godz. 4-ej rano,

kładą się spać o 7-ej wieczorem. Po-

za pracą cały dzień wypełniony jest

rozmaitemi zajęciami, przyczem izo-
lowanych obowiazuje ścisła dyscy-
plina wojskowa. 

GAUTI PEEEWESEA iaka A ON

Stosunki w masonerji francuskiej.
z naszych szlachetnych nauk — dał

pełnomocnictwa Radzie Federalnej,

aby wydalono tych niepożądanych z

Wielkiej Loży. Ten Konwent nad-

zwyczajny postanowił wnastępstwie

upoważnienia Rady Federalnej „za”

stosować wszelkie środki jurysdyk-

cji względem braci, którzy przez swe

zachowanie się sprzeczne z jojalno-

ścią, z uczciwością lub honorem,

mogliby dyskredytować zakon ma*

' soński'.
Jest oczywiste, że tu nie chodzi

' о żadne wzniosłe zasady, aie odgry”

"wa tutaj rolę strach, bowiem na
| obłudzie masońskiej zbyt dobrze się
/ poznano.

Masońska organizacja znana pod
Praw Człowieka”, jak

sama w swej prasie przyznaje, stra-

= ostatnio 6.506 członków. (KAP).

"nazwą „Ligi

| — Więc dalej koło hai a właści*

wie między halami a taką starą

| wierzbą obok chodnika.
—Aha, przy starej wierzbie, bar*

dzo sielankowo, może z dziuplą?

— Tego coprawda nie wiem.

Wreszcie zaraz za Ostrobramską —

no to już każdy wie, potem: przy że-

laznym moście, w:dać go przecie zda

leka, a potem osratni przystanek —

Dworzec. To wszystko.

— Dziękuję ci serdecznie.

— Niema za co.
— A teraz wynajmę taksówkę

na godziny...
— Ooo... to trudno będzie... Ma*

my ich w Wilnie tylko sześć.
— A ilu mieszkańców?

— Około 250 tysięcy.

— No jakoś poradę sobie, choć ta

będzie kosztowało, a ja napróżno

pieniędzy wydawać nie lubię, Ale

widzisz mój drogi — „czas to pie*

niądz” a pieniądz taki czasem droż-

szy od całodziennego kursu taksów*

kę.
— Widzę, że nie masz zaufania

do naszych autobusów.
— Mam tyiko podziw dla wil-

'nian i ich cierpliwości.

| — — Podziw? — Tak, zaczerwienił
„się, bo ja na waszem miejscu podło-
| żytbym bombę pod zarząd tego Arbo
| nu i wszystkich jego dygnitarzy wysa
dziłbym w powietrze, aby nie kpili
sobie z 250 tysięcy ludzi.
— Bój się Boga!
— A wszystkie autobusy i „przy*

staniki”” oblałbym benzyną i podpalił,
Bądź zdrów! )
— Czekaj no czekaj!... Czegoś

się tak zirytował ?
Ale widać nie dosłyszał, bo się

nawet nie obejrzeł, Tylko ujrzawszy
nadjeżdżający autobus — plunął w
jego kierunku pogardliwie a osten*
tacyjnie, "T

 

  



Z KRАз@.
"Когопэс!а obrazu N. M. P. Żyrowickiej.
SŁONIM Pat. W niedzielę wŻy-

rowicach pod Słonimem odbył się
uroczysty obchód koronacji obrazu
N. Macji Panny Zyrowickiej. Przy-

było około 3,000 pątników z powia,

tów: kossowskiego, słonimskiego
baranowickiego.

600 dziesięcin lasugj padło pastwą pożaru.
DZISNA. Pożar, jaki wybuchł w

lesie państwowym około gajówki
Kamienny Jeż zniszczył 200 ha lasu,
należącego do folwarku Lipowoi
400 Ба lasu państwowego. Pożar

ugaszono przy pomocy KOP. Usta-
lono, że pożar spowodował przez
nieostrożność 11-letni pastuch An-
toni Samujło, rczpalając ogień dla
upieczenia kartofli.

 

Ostatni zjazd asystentów ko-
ścielnych Akcji Katolickiej.

Wczoraj odbył się w Parafjano-
wie rejonowy zjazd asystentów ko-

ścielnych organizacyj Fkcji Kato-
liekich. W zjeździe wzięło udział o-

koło 20 księży z kilku dekanatów.
Omówiono w czasie obrad spra

wę dokonanej reorganizacji stowa-

rzyszeń Akcji Katolickiej i ustalono

wytyczne pracy dla asystentów ko-
ścielnych.

Zjazd w Parafjanowie był osta-

tnim zjazdem rejonowym  asysten-
tów kościelnych.

Dla zreasumowania wyników prac
zjazdów rejonowych zwołany zosta

nie zjazd asystentów Zz całej archi-

diecezji, prawdopodobnie dopiero w

listopadzie.  
Zabójstwo na święcie pra.

wosławnem.

MOŁODECZNO. W czasie świę-

ta prawosławnego we wsi Jeśma-

nowce, gm. gródeckiej wynikła bój-

ka między mieszkańcami tej wsi

Mikołajem i Antonim Rakiewiczami,

а Aleksandrem Dorożką, Janem
Zwierko i Mikołajem Zwierko ze

wsi. Zwierki. W ezasie bójki Fleksan-

der Dorożko, lat 24, został zabity
i zwłoki jego znaleziono następnego

dnia około majątku Hermaniszśi.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

Jałmużniczych „Caritasu". |.
m

   

SP OR I
KLUB SPORTOWY O. M.P.

W. dniu 21 b. m. 1934 r. odbyło się po-

siedzenie Klubu Sportowego O. M. Р., w

Wiilnie, na którem ustaljcno program pracy

na sezon bieżący, orez wybrano Zarząd Klu|

bu w osobach: pp. profesora Niewiadom- |

skiego, Anforowicza, Kochanowskiego, Ma-|

łachowskiego i Medekszy. į

Jednocześnie Zarząd Klub: ustalił ter-|

 

szykówkę i siatkówkę. Turniej odbędzie się

na boisku sportoweni w parku *m. Želigow-

skiego w dwóch terminach: zawody w siat-

kówkę w sobotę dn. 29 b. m. o godz. 16 i w

koszykówkę dn. 30 b. m. o godz. 10 rano.

Wispomniane imprezy sportowe wzbu-

dziły wśród ompiakow ogromse zaintereso-

DZIENNIK bUIDENSKI

| Dmywa Rabstargów — ПУНОЙ—МО.
| Za kulisami tajnej konierencji rodzi nnej. — Podział ról. — Habsburgo-

wis nie boją się nikogo,

| W. żywej jeszcze pamięci jest na-
rada członków babsburskiego rodu,
która odbywała się około 20 sierpnia
w Mariazell. Nie opublikowano żad-

nego komunikatu, przeciwnie, człon-

kowie narady starali się zachować

wszystko w tajemnicy, aby opinja

europejska nie cowiedziała się nic,

co mogłoby ją poruszyć. Postanowio-

no nie ujawniać planów, które w

przyszłości mają być kolejno reali-

zowane, Dowiedziano się tylko, że

obradom przewodniczył arcyksiąże

Eugenjusz, który jest sui generis

uznanym wyrazicielem praw rodu

Habsburgów w Austrji. Wiadomo
też. że w naradzie familijnej wziął

udział również exkról hiszpański
Alfons XIII, który nie mą żadnych

trosk państwowych i dlatego dla za-

bicia czasu staia się pomóc Hab-

sburgom w ich walce o tron, w prze-
konaniu, że hiszpańscy Bourboni
mogliby z tego skorzystać.

Na podstawie doniesień najroz-

maitszych pism zagranicznych prze”
bieg obrad dynastycznych był na-
stępujący: Przywcdca austrjackich
legitymistów, baron Wiesner, złożył

ścisłe sprawozdanie z agitacji mo-

narchistycznej wśród ludności au-
strjackiej i z wyrików tajnych roko-

wań między przywódcami monarchi-

stów austrjackich i węgie:skich. We-

dług sprawozdanie Wiesnera lud

wiejski w Austrji Dolnej i Górnej w

druzgocącej większości jest za przy”

wróceniem ustroju monarchistyczne-

go. MW Styrji i Naryntji propaganda
monarchistyczna wykazuje znaczne

sukcesy zwłaszcza wśród ludności

miejskiej, która pragnie przywróce-

nia porządku w państwie. Wiesner

ob'icza, że ogułem w Austrji jest

trzy miljony monarchistów, którzy wanie i ambicją każdego Ogniska jest zdo-
są silnem oparciem dla Ottonaw

min turnieju międzycgniskowega gry w ko- bycie zaszczytnego wyróżnienia sporoweś?, (i, „ili obecnej i w przyszłości, Naj-

Mecz Francja — Niemcy. |

MAGDEBURG. (Pat). W Magde- tem zwycięstwie

burgu rozegrany został mecz lekko-|

atletyczny Етапса — №ешсу. Zwy-|

cięžyli Niemcy w stosunku 95:55. Na;

15 konkurencyj Niemcy zajęli pierw-

sze miejsca w 12 konkurencjach. Po

 

i po zwycięstwie

odniesionem przed kilku dniami nad

zespołem lekkoatletycznem wFin-

landji, Niemcy zajmują obecnie

pierwsze miejsce wśród potęś lek-

| koatletycznych Europy.
—

Na przyszly <Chalienge»—nowy «RWD».
Po ukończeniu turnieju lotni-

czego gdy minęła już pierwsza sa

entuzjazmu, spowodowatwego zwy”

cięstwem naszych lotników, przyszła

pora na objektywną ocenę przy”

czyn zwycięstwa i szans nanastęp”

nym Challenge'u.
W) tegorocznym turnieju zasługa

zwycięstwa dzieli się między lotnika

i konstruktora. Regulamin zawodów

zmierza do zdopingowania konstruk-

torów, żeby maszyny, biorące udział

w Challenge'u, stawały się coraz

lepsze i coraz wygodniejsze. Nasze

zwycięskie „RWD” stanowiły wyso-

ką klasę, dzięki doskonałemu opra”

cowaniu i przystowaniu aparatu do

Cha[LUND

   

regulaminu. Nie jest
nie słowo techniki lotniczej.

Na całym świecie uwaga kon-

struktorów zwraca się na budowę

dolno-płatów, które, jak tego dowio=|
dły  „Miesserschmidty* i nasze
„PZL-26“, rozwijać mogą znaczniej-
szą szybkość. Toteż, jak się dowia-
dujemy, nowy typ „RWD” będzie
właśnie dolno-płatem. przyczem za-
stosowane będą. wszelkie inowacje,

ktore z ognia prób tegorocznego
Challenge'u wyszły zwycięsko. Są
to przedewszystkiem chowane pod-
wozia, oraz konstrukcje rozsuwa-
nych skrzydeł, mające na celu ułat-
wienie osiągania minimalnej szyb-

Dziś Wielka Premjera. Wyjątkowy po!

to jednak ostat-!

  

kości, Jak wiamy, w tegorocznym

;turnieju wiele tych inowacyj w za-

granicznych aparatach'' zawiodło.

| Mimo to, już teraz można ocenić ich

| znaczenie i po udoskonaleniu zasto-

sować w dalszej ewolucji konstruk-

cji naszych samolotów turystycz-

nych.
į Przyszia measzyna challenge'owa

| typu „RWD” będzie więc nowocze-
snym dolno-platem o konstrukcji

stalowej, w ktorym. konstruktorzy

wykorzystają wszystkie dotychcza-

sowe doświadczenia. Jeśli chodzi o

silniki, to najp'axtyczniejsze okaza”

ły cię nasze krujowe „Skoda - Gr.

700", z którycii cztery, wbudowane

w nasze „RWID-9, ukończyły cały

Challenge bez defektu. Toleż praw-

dopodobnie na przyszłość ten typ sił

ników zastosoweny będzie w na-

szych aparatach rurystycznych.

Praca w doświadczalnych  war-

sztatach lotniczych, ufundowanych

przez LOPP na Okięciu, już wre,

 

t
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dwójny program.

prócz Małej Ententy.

gorliwszymi zwelennikami monar-
chji, zdaniem Wiesnera, są wysocy
urzędnicy państwowi, dale joficero-
wie i urzędnicy policyjni. Ośmdzie-
siąt procent całego duchowieństwa
katolickiego jest monarchistycznego
przekonania i ci księża tez są naj-
iepszem narzędziem agitacji.

Z drugiej zaś strony, rząd, który
stale obawia się nowego puczu —
zdaniem Wiesneia — zdecydowany
jesi wybrać mniejsze zło: Ottona za-
miast Hitlera.

Konferencja powzięła kilka u-
chwał, które nie są bez znaczenia
dla najbliższej przyszłości. Jak wia”
domo, 'excesarzcwej. Zycie powie-
rzono nakłonić Mussoliniego do po-
pierania aspiracyj Habsburgów. Mia-
ła ona nawet zuproponować Wło-
chom sojusz wojskowy i polityczny.
Z drugiej jednak strony wiadomo
też, że Mussolini wszystkie zwodni-
cze propozycje grzecznie wprawdzie
ale stanowczo odrzucił. Były król
Alfons miał dziaiać na dworach kró:
iewskich w Jugosławii i Rumunii i
zyskać monarciów dla planów Zy-
ty. To zadanie Alfonsa było ponad
siły exkróla. W:iesner zwrócił uwagę
Alfonsowi, że jedyną poważną i nie
do przezwyciężenia przeszkodą w
obecnym czasie jest właśnie — Mała
Ententa.

Eugenjuszowi  jednogiošnie po-
wierzono zadanie sondowania: opinii
w Bruksei. On ma zyskać młodego
króla Leopolda Ili i nakłonić go do
tego, aby pośredniczył w Londynie i
Pa:yžu, gdzie propaganda monarchi-
stów habsburskich poniosła fiasco.
Otton natomiaet, za wiedzą 1 zezwo-
leniem wszystkich Habsburgów, udał
się do państw skandynawskich,
gdzie bawi jako gość króla szwedz-
kiego. Dotychczas jednak nie wiado-
mo, w: jalkiej formie i w jaki sposób
Szwecja i Norwegja mogłyby ucze-
stniczyć w rozwiązywaniu kwestji
austrjackiej.

Zainteresowane państwa przygo”
towane są na ofenzywę habsburskiej
propagandy. Wśród Habsburgów pa-
nuje przekonanie że ohecnie nad-
szedł najodpowiedniejszy czas dla
spełnienia ich planów i życzeń. Dziś
bowiem wskazywać można na niepo-

„RUCH WYDAWNICZY."
Steian Rosiak: „Prowincja litew-

ska Sióstr Miłosierdzia* — Szkic z
dziejów martyrologji Kośrioła Kato"
lickiego pod zaborem rosyjskim,
Wilno 1933. Skład główny: Księgar-
nia św. Wojciecha, str. 312, ilustra-
cyj 37, cena zł. 450.

Dzieło oparte na poszukiwaniach
archiwalnych tak w. Wilnie jak i po
miostach wschoanich dzielnic Pol-
ski, przynosi mnóstwo niezmiernie
interesujących szczegółów z XVIII
a zwłaszcza XIX wieku w sprawie
prześladowania zakonów katolickich
na wschodzie dawnej Polski. Żeńskie
klasztory klauzurowe moskale poza-
mykali i skazali na wymarcie; trud-
niejszą była sprawa z Siostrami Mi-
łosierdzia, pracującemi w szpitalach
i przy otwartej opiece nad chorymi,
starcami i sierotami, Nie mogąc ich
znieść odrazu, zaczynają ograniczać
ich działalność, z od roku 1832 roz-
poczyna się epoka szykan, znęcań i
męlkań, która w roku 1867 kończy
się zamnięciem Szarytek w iklaszto-
rach św. Katarzyny, u Sióstr Bene-
dyktynek w W:ilrie i u Cystersek w
Kimbarówce pod Mińskiem. Wśród
tego umiera w obłąkaniu druga z
rzędu wizytatorka Szarytek siostra
Henryka Domauiewska,  znękana
prześladowaniami. trzy inne siostry
zostają skazane na deportację na Sy-
bir, a za propagandę i podtrzymy-
wanie polskości w dobroczynnych
swoich instytucjach zostają wszyst-
kie w liczbie 97 pozbawione pola
swej pracy. Dla poznania przeszłości
Wiina są bardzo cenne w lem dziele
trzy monografje szpitali: sw. Jakóba,
biskupa Gosiewskiego dzisiejszego
szpitala Sawicz i domu Dzieciątka
Jezus. Wiogóle, do poznania dziejów
ziemi wileńskiej i wschodnich dyece-
zyj dawnej Polski. do poznania bi-
skupów,  wybitniejszychi
magnatów-fundaterów 16-tu domów

wi pierwszorzędne źródło. Oby tylko
obecnie w odrodzonej Polsce mogły
wrócić Szarytki na dawne posterun-
ki swej szpitalnej pracy okupionej
tylu ofiarami, tasiem poświęceniem
i tylu latami prześladowań, Dzieło
całe świadczy chlubnie o katolickiej kulturze i pracy charytatywnej, jaką

| na swych wschodnich obszarach roz-
| wijsła dawna Polska, a pragnęła za-
chować rozbiorowa, lecz bezsku-

|'ecznie, bo represje po powstaniu

Żandarm obraził się
a piosenkę.

Pisma iódzkie donoszą:
W łódzkim sądzie gicdzkim od-

była się dość humorystyczna  spra-
wa. w czasie której sędzia, pragnąc
uśtalić winę oskarżonego, zastoso-
wał metodę bezpośredniości i pole-
cit oskarżonemu : świadkom odtwo-
rzyć scenę popełrionego wykrocze-
nia. Oskarżonym był niejaki Juljan
Kazimierski.

W. maju Kazimierski przecho-
dził wraz z przyjacielem przez ulicę
Rejtana i ujrzał przechodzącego ka-
prala žandarmerį:.

P. Kazimiersk: był nieco pod-
chmielony i na widok żandarma za-
czął świzdać popularną w wojsku
meiodję — „Zmarzł kanarek* (w
$warze żandarmów nazywają kanar-
kami ze względu na żółte wypustki).
Po odświzdaniu piosenki Kazimier-
ski zaczął się śmiać, wobec czego
kapral, obrażony, wylegitymował go
i skierował sprawę do sądu,

Kazimierski do winy się nie przy”
znał, twierdząc, że wprawdzie gwi-
zdał, lecz nie tę melodję, o którą go
posądzają. Sędzia proponuje wobec
tego oskarżonemu, by zagwizdał tę
melodję, którą produkował owego
wieczora.  Kazi:nierski zagwizdal,
ale oskarżyciel kapral zdecydowa-
nie zaprzeczył. To nie byla ta me-
lodja! Sędzia zaproponował wobec
tego żandarmowi by zagwizdał. I
natychmiast rozległy się dźwięki
piosenki, którą uznano za tę, o któ”
rą chodzi,

Kazimierski skazany został na 3
tygodnie aresztu.

Giełda.

 

 
Z zniszczyły cały ten
piękny wiekowy dorobek.

Ks. J. R.

koje w Europie 1 brak bezpieczen-
stwą w Austrji. oraz dowodzić, że
przez odnowienie monarchji można
przywrócić porządek a nawet dobro”

byt państwa. Jeżeli nie uda się wy”; tego, że Małą Ententa przeciwstawi
zyskać sytuacji, sprawa Habsburgów , się każdej próbie odnowienia monar-
zostanie pogrzebana. Ale Małą En-| chji habsburskiej, to z drugie! strony

tenta trwać będzie na swem stano-| łudzą się nadzieją, że pod naciskiem

wisku, to też nie może być najmniej-, wypadków, naprz. puczu hitlerow-
szej nadziei, by w Austrji doczekano skieśo, rząd austracki sam wypowie
się odnowienia monarchji. Z tego do- się za Habsburgami i że w tym wy-

skonale zdają sobie „Sprawę sami padku Mała Ententa nie będzie pro-
Habsburgowie i liczą się z tem. Dla- testowała ani nie zdecyduje się na
tego też tak wielki nacisk kładą na interwencję, głównie oczywiście w
to, alby zyskać Białogród i Buka- wypadku, gdyby udało się zyskać

   reszt. Jeżeli natomiast Otton i jego Beigrad i Bukareszt,
poplecznicy zdają sobie sprawę z J. Wybicki.

DO SPRZEDANIA | Kamienica w centrum|
z dwiema oficynami. o

WARSZAWA. (Pat). Giełda.‚ Waluty.
Belgja 124.22 — 124.53 — 123.91. Berlin

: | 21115 —, 212,15 — 210.15. Gdańsk 172.80
ofiarnych| | 11353 17237. 358.60Holandja

7 я : ь ; 1359,50 — 357.70. Kopenh: 116.40 — 117
Sióstr Mliłosierdzia, dzieło to stano-- ca ;— 115.80. Londyn 26.06 — 26.19 — 25,93,

Kabel 5.22%/s — 5.257/s — 5.197/s. Paryż
34.87!/: — 34.96 — 34.79. Praga 22.01 —
22.06 — 21.96. Stokholm 134.45 — 135,15
— 133.75, Szwajcarja 172.63 — 173.06 —
172.20. Włochy 453 — 45,51 — 45.27.

Papiery procentuwe. Budowiana 45.50.
Inwestycyjna 117.90. Inwest. seryjna 120.
Konwersyjna 67.50 — 67.75. Kolejowa 60.50
— 61. Dolarowa 7275. Dolarówka 53 —
53.20 — 53,10. Stabilizacyjna 75.75 — 75,50
—73.63 — 73.88 — 74.75 — 75.50 (trzy o-
statnie drobne). Listy ziemskie 53.50 — 54,

GIEŁDA ZBOŻUWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE.

z dnia 241IX 34.
Za 100 kg. parytet Wilno.
Ceny tranzakcyjrie. Mąka pszenna gat

I C — 31.50. Mąka żytnia 55 proc. — 24,50
Mąka żytnia 65 proc. — 20.50. Siemię Inia-
ne basis 90 proc. loco wagon stacja załado*
wania 39 — 42.50. Siemię lniane basis 90
proc. franco Wilno 40.50.

Ceny orjentacyje. Żyto I standart 16
16.25. Żyto II standart 15 — 15.25.

Pszenica 18 — 19. Jęczmień na kaszę zbie-
rany 15 — 1550. Owies standartowy 15 —
15.50. Mąka pszenna gat. I B — 3450 —
25. Mąka pszenna gat. II E — 26.50 — 27.
Mąka pszenna gat. II G. — 22.50 — 23.
Mąka pszenna gat. III A — 19.25 — 19.75.
Mąka pszenna gat. III B — 13.75 — 14.25.
Sitkowa 16 — 16.50. Razowa 16 — 16.50.
Otręby żytnie 9.75 — 10. Otręby pszenne
miałkie 11 11.25. Gryka zbierana
16.50 — 17. Siano.5 — 6. Słoma 4 — 4.50.
Siemię iniane basis 90 proc. franco Wilno
40.50 — 40.75.

"pl EySYCY
1) Nadzwyczajny reportaż filmowy przebieg całego turnieja lotniczego

Rozpoczącie zawodów. Wyścig pliotów na całej trasie.

2) Najnowszy film szpiegowski—

t dja oficera tajnej polieji
wek a Ha 4, 6, 8 i 10.15 wiecz.

iienge 198934r.
Zakończenie Challenge.w Sia «a Cześć a

roll 6wne] genjain ar-
«W Służbie Ssiedczej» ner Račiai, Hala UŽ is

Wszystkie bilety bezpłatne nieważne.

 

plec obszaru 825 sąż.!
kw. przy ul. Subocz
Bobrujskiej d. 5, ziemia
ogrodowa z pod inspe-
kiów, nadaje się pod za-
budowania od 2 ulic oraz
dó wydzierżawienia dom
mieszkalny о 6 rok
świeżo odremontowany

Witoldowej,

il po SPRZEDANIA DOM
na Zwierzyńcu przy ul.

składający
sięz 8 pok. z wygodami,
ogród 430 sąžni kw. i
mały domek 1 pokojo-
wy b. taniol -— z powo-

 

15 mieszkaniach | dwuch
sklepach. z długiem ban-
kowym. Sprzedam naty-
chmiast za niewielką do-
płatą. Wiadomość 3-40
m-ja 7 m. 15 front 3-cie
piętro od 4—6-ej pp.

2083

į
l
OBIADY
ZBROWE, SMACZNE

w KAWIARNI

„MONIUSZKI:
WILEŃSKA 9

od 60 gr. do 1 zł.
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2 żę „kys MUSju
2 3-ma ogrodami owoco-| dv. wyjazdu, Wiadomość;|= adasis | -OTTAIG iP WrŁYNO
wemi, z parklem | 13) Litewska Nr. 19, p Ja- RÓŻNE KULTURALNA (BBR 772
dz. ziemi, rozlokowane| Suta. = maszynistka z praktyką Poszukiwany
przy rzece Wilencew m. ———— |u adwokata, poszukuje spólnik interes rentowy

Wilnie maj. Markucie. ln- || guż TYLKO POTRZEBNA inteligent-| posady sekreiarki lub |“ niewielką gotówką naj-
formacje u właścicielki 4 PLACE|| ° służąca do wszystkie-| pracy biurowej. Zgłosze- chętniej emeryt inteli-

telef. 1648. 2081|| 4 danie: słoja go z dobiem gotowa-| nia: Adminisiracja „Dz.| gęntny samotny od 55
ARCE aoh niem. Świadectwa wy-| WiL“ „Krakowianka“, lat. Oferty do Admial-

MEBLE okazyjnie sprze-|| Sopot; uroczej owej,|| magane. Poiocka 9 m. 6, 2057| stracji „Dz МН^ pod
dam: biurko duże ma.|| Suchej i uroczej dziel. 2065—2 „Wspolnik“. Adres tam-
sywne dębowe s<cikowe,|| BICY, na Antokola, н že. 1 

przy ul. Senatorskiej,mały kredens i. niero- az Poszukuję posudy ka:   wrny, stolik  cębowy|| TóŚ Tatrzańskiej, sjerki mogę złożyć| umiej
szachowy rozklač-ny do Ba zn taa Išikava KS ж
kart i in. meble `ога;|!саткома fa inia proszę kierować do
lanszafty, ul. W'itoldo- ladm. pod „50o*,

| we Nr. 49 m. 3. —31 B) Rs Ar KUO I 2032—1

POTRZEBNA SŁUŻĄCA
młoda do wszystkiego,

świadectwami, od zaraz.
Wileńska 32 m. 2.

 

——

„ Kucharz
z długoleinią praktyką

—1 | poszukuje posady, Mie-
džwiedzia 8 m. i (Solta-

niszki.) 2

 gotować, ze

 

NOOO 1Mieszkania | DO WYNAJĘCIA "POKÓJ do wynajęcia‚ TVVYYYYVYVYVYVYIVYVYVYVI

! i ieszkania | 2 mieszkania w domu może być z używałno-
® LEKARZE. į i pokoje EU Nr. 3 przy ul. Orzeszko-| ścią kuchni lub dla uczni|  Intel/gentny zegarek.

eż pmrwzywa | wej, dowiedzieć się o Wiłkomierska 3 m. ii. gr Do zegarmistrza przy

" BOKTÓR Duży pokój B Kai аНЕ —Kūpno pagIiн
do wynajęcia z całkowi- 3 = k S,

ZYGMUNT tem utrzymaniem dla 2|4 Įub 2 ladne pokoje +|| .. Sprzedaž Pa o godziny

| osob. Węsławscy. Nie-| łązjenką | używalaością pwt NAGO | NI i 6. В rhga pa

[ U ( Į miecka 3 m. 9. 5| kac: ni do wynajęcia. U. ŻE] o reparacji I teroi

| “| Miekiewlcza 22 m. 5 U I en OOO na dobę c

ch”roby weneryczne,|POKÓJ umeblowany| (wejscie frontowe nad P = y. R

skórneImoczopłciowe, słoneczny z wygodami,! nem) 20E6| meble używane, Jagiel-| „ujada? zegu ul 097
UL. ZAMKOWA 15 | niekrępujące wejście do ; lońska Nr. 8. „Meblarz”, powiada zegarmistrz. — |

tel. 19-60 |. wynajęcia. Montwiiiow- | оо оа, Przecie on musi odrobić |

przyjmuje od 8—1 i 3—28. ska 10 m. 1. 2054—2 Am stracony czas.

DOT2

 

' MIGNON G. EBERHART 81)

Biaia Papuga.
(P.<eklic autor;zowsny z angielskiego).

— Jeszcze nie wiem — zagr.:miaża pani Byng — jas Lorn ucieki z

windy, zabiwszy Marcela? : . :

— Foprostu оаба się korytarzem, podczas gdy. ja szamotaiem się

z policjaniami.Żeby się nie spotkać z panią „schronił się do pustego nu-

meru, Kizdy wszyscy zbiegli się do hallu, uciehat do północneżo skrzy”

dła. Tą samą drogą wrócił do hotelu, w chwilę potem, gdym gowidział

wychodzącego na ulicę z hallu. Wrócił diatego, iż obawiał się, ze wycią-

gnę Marceia na zwierzenia. Sam jednak nie miai pewności, coMarcel

wiedział. Słuchając mojej z nim rozmowy, z galerji pierwszego piętra, zro

zumiał, że musi go usunąć. Spuszczając się windą, ryzykował ogromnie,

ale nie miał innego wyjścia. Źresztą tym razem los mu sprzyjał, Zejście

po schodach, osłoniętych przez dzikie wino i powrót podwórzem do we-

stybulu i hallu, po zabiciu Marcela, odbyły się z małem ryzykiem, gdyż

wszyscy zgromadzili się w haliu. N:kt go nie widział. Miał szczęście. Ale

wolał zabijać ukradkiem. zapomoca trucizny,

— Kiedy zabi! pastora —- Francisa Tally'ego?

— Wrócił niepostrzeżenie s;zodkami i, po akcie, wyszedi tą samią

drogą. Za pierwszym razem udało mu się przypadkiem. Za drugim czato-

wał na odpowiednią chwilę, stars ąc się oczywišcieuniknąčpolicji.Za”

padał już :.mierz i ta okoliczność ułatwiła mu swobodę ruchów. Zdrugiej

strony policja nie pilnowała go takbardzo jak nas. Lecz, nie mając go w

podejrzeniu, nie udzielała mu jednak wszelkich informacyj, tak jak się

 

pracy. Naprzykład, nie wiedzieliśmy, iż wyszło najaw, że papiery pasto-
ra byty podrobione. Ale ta rewelacja przyszła zapozno, jak również zna-
lezienie sladów kul na podworzu i spiaszczonej kulki, pochodzącej z re-

wolweru Strawskiego. Kewolwex Strawskiega znalaz! się w rękach Lorna!

— iviaczego Lorn ratował papa dwa razy, zamierzał pana
zgubić ? i :

— roczątkowo nie był pewry, kogo wybrać iu ofiarę, Chciał wy-
móc na pannie Sue zwierzenia, Wiedział, że polic'. będzie mnie podej-
rzewała. Niebezpieczeństwo zaczęło mi grozić od c. ili, gdy się przeko-
nał, że wiem o złamanej pieczęci. Bał się coś powiedzieć, czy co zrobić,
żebym nie zrozumiał ważnośc: tej zeczy. Ale od t:j chwili przeznaczył
minie na oliarę, Utożyi sobie spryt:vy plan przyłapania mnie ną gorącym
uczynku, który się nie udał, bo | ovschiem nie prócował uciekać, a ja
strzelać, Pucci zaś znalazła dowó. panny Sue....

— We włosach tej lafiryndy Grety! — zawołała pani Byng, ma-
chając drutam; z niebezpieczną szybkością, — Pan wiedział...

jeżeli

— Widziałem, że Greta, wychodząc z pokoju Lorna, wetknęła coś |
we włosy. Pucci to wyciągnęła. Była to połówka uowodu panny Sue,
Jej, bo sa:na miała połówkę bsata. Jej dowód był ukryty w pokoju Lorna.

— Więc Lorn działał ną własną rękę.

— Wiaśnie. powodowała nitn prosta chciwość, Warunki spadku by
ły kuszące. Chodziło o miljony. Chciał je zdobyć dla siebie. Czy pamięta
pani, panno Sue, jak jasno wyiożył nam przypuszczalny plan złoczyńców,
czyhających na miljony? Sam to przemyślał. Nie miał jeszcze fałszywej
Sue, tak jak Lovschiemowie, ale 'ważał, że to będzie łatwe do prze-
prowadzenia,

Pani Byng przytrzymała robcię, zsuwającą się z kolan, obejrzała
śniewnie, mruknęła coś w rodzaju. „Nareszcie z tego wybrnęłam” i za- przechwaiai. Nikt z nas nie wiedział o dokonanym przez nią ogromie

Wydawca. ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia A.Zwierzyńskiego

— Droga panno Sue, czy pastor... to jest brat pani podejrze-
wał Lorna?

— Lorn mówił, że nie. Chełpił się. Domyślając się jak mówił, że
pastor b;ł Tally'm, powiedział mu to w oczy. Lmówili się, że się
spotkają w białej sal. Lorn, jak już mówiłem, udał, że wychodzi, ро-
czem wślizgnął się do hotelu zpowroterń, nie będąc widziannym. Ko-
zumiał, że skoro lally ujrzai prawdziwą Sue, jego plan upadł automa-
tycznie. Ale Tally zwierzył mu sie nieostrożnie z dwiema rzeczami: że
oddał sprawę w ręce adwokata, tak, że gdyby jego co spotkaio, to Sue
i tak mogła dowieść swej tożsamości i dostać spadek. | że znalazł jej
dowód, że ma go przy sobie, ze wobec tego uzna ją za siostrę bez dal-
szej zwłoki. Rozmowa ta miała miejsce w niedzielę po wizycie Fran-
cisa w pokoju siostry, Francis sam się pewnie trochę przechwalał —
był dumuy, że przechytrzył zawodowego detektywa. Ale to zdecydo-
walo na miejscu o jego losie. Lon zaaplikowai mu zabėjezy zastrzyk
szybko i zręcznie. Francis miał dziwne usposobienie: był za przebiegły
i zbyt pewny siebie.

— Eliza mówiła, że w noc śmierci Strawskiegc nie była w skrzy-
dle północnem. Dopiero po zabójsiwie, Lovschiem ukrył ją w kominku,
w białym salonie. — (Pani Byng zorjentowała się w całej sprawie
nadzwyczaj dokładnie. Można powiedzieć, że muiaita głowę taktyka).
a czarna postać, którą pan widział, to był pastor. Co on tam
rol

Chciałem powiedzieć: „zaglądał*,
rzekłem poważnie:

— Pewnie starał się pilnować siostry. Przypuszczam, że popro*
stu zobac.ył światło w północnyia korytarzu i przyszedł zobaczyć, co
się stało. Na pewno niewiadomo. Pewnie niewieie brakowało, żeby
przyłapai Lorną na wizycie w mcim pokoju.

lecz, spojrzawszy na Sue od- pytała: (d. c. n.] '
 

„ Mostowa Nr 1.   Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ. |
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