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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11

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

„Dziennik Wliefūsk!“ hedzi   

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Sw. Sakrsmentami zmarł
dnla 25 września 1934 r. w wieku lat 38

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitalnej S-go Jakóba do kościoła
SS. Filipa i Jakóba nastąpi w dniu 26 września e godz. 4 p D.

Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłezo odbędzie sią w czwaitek
dnia 27 września o godzinie 9-tej rano.

Pogrzeb na ementarz Wojskowy (Antokel) odbędzie się tegoż dnia
© godz. 5 p p.

O ty'h smutnych obrzędach zawiadzmia pogrążona w glebekim
smutku RODZINA

Ś. 1P, |

WŁADYSŁAW JURECKI |

„JW EA Ai Aba

UWAGA!
NAJNOWSZY RADJOODBIORNIK

do sieci elekirycznej.

Słynny 33APHIL!PŚ Model 1935
3 obwody strojenia, z wbudowanym głośnikiem dyna-
micznym. Odbiera wszystkie stacje Eurooy. Nadzwyczajna

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

DOSOD3E WARUNKI.
Otrzymać można tylko w firmie:

„O G NI w o“ = gana B Jańska 8

Żądajcie demonstracji które nie obowiązują de kupna.

AAA A bi TAŁAAGAD CAO PEEĘA ORA ARARAAONANAAAA
Ary teytrwetywa

TEATR MIEJSKI na Pohulance
DZIS o godz. 8-ej wieczór

„Zwyciężyłem kryzys“
W niedzielę o godz. 12-a] w połuśnie

Bajka dla dzieci 5 f O W į K“ w:g Andersehna.
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Zawody o puhar Gordon-Bennetta.
Dwa pierwsze miejsca zdobyły balony polskie

iTeletonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dotychczas niema jeszcze dokładnych relacyj z lotu
balonów. Nie ulega już wszakże kwestji, że dwa pierwsze miejsca na-,
pewno przypadną Polsce.

Niewiadomo też jeszcze, kto zajmie wśród tych dwóch miejsc
pierwsze: por. Hynek na „Kościuszce*, czy też maj. Burzyński na „War-
zawie *. ; !

W każdym razie to już jest pewne, że skutkiem zdobycia ponownie
puharu Gordon-Bennetta przez polskę przyszłe zawody w r. 1935 odbę:
dą się również w Warszawie. i

Według dotychczasowych przypuszczalnych obliczeń trzecie miejsce
zajmie „Polonja* (również balon polski), czwarte „Belgica*. !

Ostateczne decydujące obliczenia będą mogły być dokonane do |
konane dopiero za 4—5 dni, kiedy wszyscy zawodnicy przybędą do Wer-;
szawy i przywiozą aparaty obliczeniowe, na których podstawie będzie
można sprawdzić i obliczyć czas lotu i długość trasy do miejsca lądowania

„Kościuszko” osiągnął największą odiegłość.

WIARSZAWA (Pat). „Kościusz-
ko'* lądował 85 km, na południo-za-
chód od Woroneża w miejscowości

balon „Kościuszko osiągnął-naj-

większą odległość.
Brak dotychczas oficjalnych wia*

Anna. Jest to odległość około 1300 domości o balonach „L'Aigle",

km. od Warszawy w linji prostej, „Deutschland“ i , Lorraine".

Radjo niemieckie podało wiado- WARSZAWIA (Pat). Belon nie-
miecki „Deutschland”, który, jak!
wiadomo, lądował w pob'iżu miej-

koło Pskowa. Balon jesi uszko- scowości Dno, pad Pskowem, prze.

dzony. | leciał odległość 828 km. !

Według dotychczasowych danych

KARSKA SZK IZZZAROCZZOWCCA STUD ZRKREROOKŃOZZGKE PRZEOOZODEBRÓTZORIE. |

Dalsze aresztowania wśród O. N. R.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z pośród aresztowanych byłych członków organizacj
nar.-radykalnej zostało wypuszczonych na wolność 8 osób, zaś 25 zatrzy-

mano w areszcie i sprawa ich została przekazana prokuratorowi.

Wczoraj nastąpiły nowe, podobno dość liczne aresztowania.

Władze bezpieczeństwa prowadzą dalsze dochodzenie, by wykryć
drnkarnię, w której składano „Nową Sztafetę*.

Aresztowania w Łomży.
Vi eletonem od własnego korespondenta.j

ŁOMŻA. Onegdej „sresztowano w Łomży sekretarza Stronnictwa

Narodowego Jana Strzeleckiego oraz członka zarządu tegoz stronnictwa

„ Czesława Kujałowicza. |
Po przeprowodzonej rewizji

odstawiono do aresztu policyjnego.

Obrady prezydjėw B. B.
(Telefonem od wlasnego korespondenta.]

WARSZAWA. W dniu wczorajszym rozpoczęły się w Warszawie

obrady zjazdu prezydjów wszystkich Rad Wojewódzskich Bloku Bezpar-

tyjnego. Obrady otoczone są ścisłą tajemnicą. W każdym razie wiadomo

że przedmiotem obrad jest sprawa uporządkowania stosunków wew-

nętrznych w B. B.
Podobno radykalna część członków prezydjów dąży do tego, aby

przed sesją parlamentarną zarządzić „czystkę* i usunąć tychwszystkich

przeciwko którym wytoczone są jakiekolwiek sprawy. Spraw takich ma

być około 30.

Sprawa sen. Wyrostka
iTeletonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Sąd partyjny nad senatorem Wyrostkiem rozpoczął

mość, że balon „Deutschiand“ wylą-
dował w pobliżu miejscowości Dno

wmieszkaniach aresztowanych, obu

Telefon Redakcji,

codziemtfie.

gwarantowania

| wobec
j wysunięta przez. delegację
jką nie została przyjęta przez Wło”
| chy, których zdaniem w razie zama-

 

i ktorych przymocowana była kartka

| kartką do Lublina, gdzie napis od-

| Baloniki te wypuszczone przez

* głość około 1.810 km.

| bliżu Jazna.
i baion załadowano do wagonu i po”;
| ciągiem wileńskim odejdzie on do

  

     

     

do 16 i od

Sprawa niepodległości Austrji
jestprzedmiotem narad w„Genewie.

GENEWA Pat). Kwestia za-
niepodległości Au-

strji byłą dziś przedmiotem dalszych
zakulisowych ryzmów między dele-
gatami, nie wydaje się jednak, aby
została w nicn posuniętą naprzód,

tego, że pierwsza formuła
irancus-

chu na niepodległość Austrji nie-
miożliwe jest czekanie na interwen-
cję Ligi Narodów, z natury rzeczy
bardzo powolną. Obecnie dyskuto-

«
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Nr 263

 

wana jest, jak słychać, nowa propo”
zycja francuska, zmierzająca do ро-
wtórzenia w tei, bądź innej formie
deklaracji trzech mocarstw w spra*
wie niepodległości Austrji z 17/2 rb.,
przyczem państwa M. Ententy mia-
łyby się przyłączyć do tej wspólnej
deklaracji. W! sprawie udziału M.
Ententy we wspó.nej dekiaracji min.
Barthou rozmawiał dziś popołudniu
z min, Titulescu. Stanowisko Włoch
i W. Brytanji wcbec tego projektu
nie jest jeszcze wyjaśnione,

 

Raport ® sprawie mniejczościowej
kómisji politycznej Ligi Maredów.

GENEWA (Pat). Komisja poli-
tyczna Zgromadzenia przyjęłą dziś
raport w sprawie debaty mniejszo-
ściowej, jaka odbyła się w komisji.
Raport omawia obszernie dyskusję
nad wnioskiem. Polski w sprawie
upuwszechnienia zobowiązań mniej-
szościowych. Zdaniem sprawozdaw-
cy, delegata Luksembuiga Becha,

dyskusja była Vardzo pożyteczna,
gdyż pozwoliłą zaznajomić cię z
opinją licznych delegatów i obec*
nym systemem ochrony mniejszości,
jak również z poślądami co do celo-
wości i możliwosii upowszechnienia
tego systemu. Szerokie rozmiary:
jakie przybrała dyskusja, tłumaczą

BALONIKI HOLENDERSKIE.
LUBLIN (Pat), Właściciel młyna

w Turczach pod Lublinem, Broni:
sław Rybczyński, jadąc do Lublina,
znalazł na szosie trzy baloniki, do

z napisem w języku holenderskim,
Rybczyński wziąt baloniki wraz z

W tłomaczeniu na język
Nudh, 23/9 34 r.

czytano.
polski brzmi on:

M. J. Royen, J. A. Royen, L. Horst,
J. i. Claesens, Hein Kulers — pro-

się zarówno doniosłością wchodzą-
cych w grę interesów, jak i specjal-
nie stanowczym sposobem przed-
stawienia przez rząd polski żądania,
będącego, jego zdaniem, konsekwen-
cją zasady, na której opiera się Liga
Narodów, to jest zasady równości
poz wszystkich jej członków.
aport streszcza następnie przemó-

wienie ministra Raczyńskiego oraz
argumenty przedstawione w dys-|
kusji za lub pizeciw generalizacji“
zobowiązań mniejszościowych.
konkluzji raport przypomina, że de-
legacja polska nie nalegaia na pod-
danie pod głosowanie propozycji pol-
«kiej uważając, że opozycja kilku
państw przeciwko upowszechnieniu
zobowiązań mniejszościowych czyni
głosowanie "w komisji zbyteczne,
gdyż mogłoby ono wykazac jedynie
niemożliwość pcwzięcia decyzji w
sprawie generalizacji wymagającej
jednomyślności, Raport nie zawiera
żadnych wniosków końcowych, co
najlepiej dowodzi, że Liga Narodów
wobec opozycji kilku państw jest

całkowicie bezsiina co do rozcią-

gnięcia na wszystkie państwa ochro-
ny mniejszości, iak tego domagała

się Polska i od czego minister Beck

uzależnił w deklaracji z 13 bm.

współpracę Polsk: z organami mię-

dzynarodowemi w dziedzinie kon-

„|troli stosowania przez Polskę zobo”

 

  

wiązań mniejszościowych.

ZE azs kz simy po znalezieniu odesłać pod
adresem M. B J. Royen, ui. Ker-;
straat nr. 16, Nudh, Holand, — Jak.
wynika z treści przymocowanej do|

* balonikėw kariki, zostały one wy”;

| puszczone przez Holendrów z okazji

lotu balonów © 'puhar Gordon-

Bernetta. Baloniki przeleciały odle-

BALON „SYRENA* W POCIĄGU
W DRODZE DO WARSZAWY.
Jak wiadomo, balon -„,Syrena'”

wraz z por. Kowalskim i inžynierami
Rzepyckim i Rasiem opadł w po-.

W. dniu wczorajszym|

Warszawy. Balon „Syrena”* brał,
udział w zawodech balonowych jako
pomocniczy, pocziowy i ieciał poza
konkursem. | ; :

BRUKSELA (Pat). Prasa bel-,
gijska przywiązuje - ogromną wagę
do zawodów balonowych o puhar,
Gordon-Bennetta. Pisma umieszcza” |
ją obszerne opisy swoich specjal-;
nych wysłannikow do Warszawy. |

LONDYN (Pat). Dyplomatyczny
korespondent „Daily Herald“, oma-
wiając możliwości przymierza fran-,

cusko-sowieckiego, twierdzi, że jest

wątpliwe, aby doszło ono do skut-

ku. Początkowo sądzono, że wej-
ście Rosji do Ligi i rokowania w
sprawie paktu wschodniego były tyl-

ko przygotowaniem i płaszczykiem
do zawarcia sojuszu  francusko*;

sowieckiego. Obecnie jednak obie

strony conajmuiej wahają się. So-|

wiety dowiedziały się, że ambasa-|

dor francuski w Tokio zapewnił Ja-

pouję, że Francja w razie konfliktu
na Dalekim Wschodzie nie będzie

się weń mieszeła.  Niedyskretna
mowa Barthou i cebata nad wstąpie-
niem Sowietów do Ligi dały Rosji

 

 wczoraj pracę. Przed sądem zeznawał prezydent Warszawy p. Starzyński,

który przybył w towarzystwie prokuratora Wrzostka.
duzo do myślenia. Wykazały one,

że Francji chodzi w Genewie © ize-

Rząd sowiecki jeszcze nie zdecydował
sprzedaży kolei wschednio-chińskiej.

BERLIN (Patj. Niemiezkie biuro

informacyjne donosi z Tallina, iż

według otrzymanych tami wiado-

mości z Moskwy. rząd sowiecki nie

' zajął dotychczas żadnego stanowiska|

wobec wiadomości, pochodzących ze

źródeł japońskich o sprzedaży kolei

wschodnio-chińskiej. ;

Wiadomość prasy angielskiej, że

Na kolei wschodnio-chińskiej
mieporozamienia w Zarządzie.

MOSKWA. (Pat). Agencja Taes

donosi z Charbina, że dnia 18 bm.

wiceprezes rady administracyjnej

kolei wschodnio-chińskie;, Kuznie-

cow, zwrocił się do prezesa Li-Tao"

Gena w sprawie mieszania się funk-

cjonarjuszy chińskich do regulaminu

ruchu ikolejowego  Pismo Kuznieco-|
trwanie ta”|wa wskazuje, że dalsze a

kiego mięszania się może jedynie

ULTS DSSAED MR SUDASACATS OAWARIERZECZE

O przymierzu Francji z Rosją.
lowanie Niemiec. Również ze strony
francuskiej nastąpiło wytazne ozię*

biernie. Wreszcie Anglja dała do

| ukończone.

zagranicą 8 zł.

miejsca

   

PARYŻ (Pat), Wedle doniesień
koiespondentów pism francuskich z
Genewy, dziś panował zastój w akcji
dyplomatycznej. Korespondenci tłu-
maczą ten stan rzeczy w ien sposób,
że minister Barthou oczekuje odpo*
wiedzi polskiej na propozycję paktu
wschodniego, « odpowiedzi rządu
włoskiego i M. Ententy w sprawie
Austrji. _ Rozwiązanie problematu
Austrji, jak godnie oswiadczają
sprawozdawcy genewscy, natrafia na
bardzo poważne irudności, Minister
Baithou, pisze „Petit Parisien“, jako
posrednik znalazł się w obliczu
sprzecznych inte:esów, które trudno
będzie uzgodnić w krótkim przecią-
$u czasu, -Niewątpliwie akcja bę-
dzie wymagała dłuższego czasu pra*
cy politycznej w Paryżu i innych
centrach politycznych, aby dopro-
wadzić do uzgodnienia poglądów.
Alktem wyjścia będzie zawsze de-
klaracja mocarrtw z 17/2, ale po”
większona- i rwentualnie wzmo-  cniona,

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesylką pocztową Zl. 4 gr. 56,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstam | w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 23 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem

druki
M maniecieków

e 28 proc. drożej. Terminy
Administrację daewełnia zmientane.
e w P. K. O. Nr. 86461.

Dziennikarze ;
niemieccy w Polsce.

KRAKÓW. (Pat).
niemieccy powrócili z
Tatr i Pienin.

Prezydent ' miasta podejmował
gości niemieckich w sali Tetmaje-
rowskiej. W przyjęciu wzięli udział
wszyscy dziennikarze niemieccy z
kierownikiem wycieczki . Schweri-
nem na czele.

Wczoraj o godz. 11.20 niemiecka
wycieczka odjechała do Berlina.

Poseł defraudant.
RYGA Pat. Z Kowna donoszą,

że litewskie ministerstwo spraw we-
wnętrznych wytoczyło byłemu po-
słowi litewskiemu w Berlinie i Lon-
dynie, Sidzikauskasowi, powództwo
cywilne w sumie 200,000 litów. Si-
dzikauskusa wydalono ze służby dy-
plomatycznej za przywłaszczenie
pieniędzy ofiarowanych instytucjom
dobroczynnym przez litewskich kon-
sulów honerowych. Poszkodowane
instytueje znajdują się pod zarzą-
dem ministerstwa spraw wewn., któ-
re x tege tytułu wytoczyło powódz-
twe cywilne.

Dziennikarze
wycieczki z

LETTIA SDDRYITS SI STR,KOPARAITTESTAI AINA 
NOWY JORK. (Pat). Przewod-

niczący komitetu strajkowego Gor-
man oświadczył, iż w kilku ośrod-
kach przemysłu włókienniczego w
stanach południowych istnieje dal-
sza silna tendenca w kierunku roz-
poczęcia ponownie akcji strajkowej,
gdyž przy przyiniowaniu 60 pracy
strajkujących wielu robotników zo”
stało pokrzywdzonych. W sprawie
tej Gorman zamierza zwrócić się
wprost do prezyćenta Roosevelta.

W] niektórych stanach np. w Ma-
ine praca w fabrykach włókienni-
czych idzie normv.lnie. Natomiast w
stanach południowych liczne fabry",

i

M/ północnej części kraju i połud-

NOWY JORK. (Pat). Państwo
Lindberghowie przybyli do Trenton, 
rząd sowiecki po sprzedaży kolei
mą uznać państwo Mandżukuo zo”|
stała przez sowieckie koła urzędo”

we zdemientowana.
Debaty rządu sowieckiego nad

kolei wschodnio-'sprawą sprzedaży
dotychczas| chińskiej nie zostały

doprowadzić do yrzykrych  rezuita-:

| tów,
Tak np. 11 bm. bez porozumienia

się z administracją kolei i wyraźnie

wbrew regulaminowi puszczono po”

ciąg pancerny naprzeciw pociągu

pomocniczego. Jedynie dzięki wy”

jątkowej uwadze i przytomności u*

imiysłu obsługi pociągu pomocnicze"

|go udało cię uniknąć katastrofy.

Kuźniecow domaga się od Li-Tao-

Gena wydania władzom miejscowym

zarządzeń, by zaniechały ma przy”
szłość tego rodzaju akcji.

j Tego samego dnia Kuzniecow

j wystosował do Li-Tao-Gena drugie

| siano w sprawic zamknięcia klubu

| kolejarzy na stacji Pogranicznaja i

iki nie zostały jeszcze uruchomione. |

gdzie będą skontrontowani ze spraw,

zrozumienia, że udzieli błogosła”|w sprawie zamknięcia lokatu na sta-

Likwidacja strajku w Ameryce
Nie wszystkie fabryki jeszcze pracują. ;

r

niowej Kaiolinie podjęło już pracę
526 fabryk, natomiast 182 fabryki
jeszcze strajkuje. Ogółem 68 tys. ro-
bolników jeszcze pracy ine podjęło.

W. stanie Tennesse czyrna jest
tylko jedna fabryka.
NOWY JORK. (Pat), Prezydent

Roosevelt przyjął dymisję gen. John-
sona ze stanowiska kierownika na-
rodowego urzędu odbudowy.

Gen. Johnson złoży swoje funk-
cje 15-go października. Przed osta”
tecznem _ustąpieniem  pizedstawi

sprawozdanie z działalności N. R. A.
Następcą gen Johnsona na stano-

wisku prezesa N R. A. będzie praw-
dopodobnie Richberg, członek trustu
mózgów.

KONFROKTACJA LINDBERGHA Z HAUPTMANEM
cą porwania ich dziecka Hauptma*
nem.

Wiadomości;
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
Jednemu z wybitnych uczo*

nych i lekarzy h'nduskich udało się
rzekomo znaleźć serum przeciwko
cholerze, które ima pomagać nawet
po ciężkim wypadku chosoby.

** Wedle doniesień z Kowna, od:
siadujący więzienie za udział w
czerwcowym zamachu proł. Volde-
maras złożył podanie o ulaskawie-
nie. z

LLSL a
: ° 38

W Mandžurji.
MUKDEN (Pat).  Połurzędowo

komunikują, że niandżurskie i japoń-
skie wojska, pilnujące keler wscho-

dnio-chińskiej, rozbiły po zaciętej

walce bandy chińskie, które w cią-

gu ostatnich miesięcy dokonały wie-

lu napadów na pociągi. MW walce

po stronie bandztów zginęło prze-

zsło 200 osób, po stronie zaś wojsk

mandżurskich i japońskich zabitych

i rannych jest 5 oficerów i 59 žol-
nierzy,

CHARBIN (Pat). AW. pooiiżu sta-
cji pośranicznej Mandżurja wylądo-

wał rzekomo z niewyjaśnionych po*

wodów sowiecki samolot wojskowy.

Było to w nocy. Straż mandżurska

zaaresztowała załogę i zatrzymała

samolot, który jest podobno zaopa-

trzony w karabiny maszynowe a po”

wieństwą  paktowi wschodniemw

jednak stanowczo nie odczuwałaby į

radości w razie zawarcia przymierzai

Francji z Rosją r

O policję w Saarze.
GENEWA Pat. Baron Aloisi w

charakterze przewodniczącego ko-

mitetu Rady d» spraw zagłębia Saa-

ry konferował dziś z przybyłym

specjalnie do Genewy posłem nie-

mieckim w Bernie Weizsackerem,

upoważnionym przez rząd Rzeszy

do prowadzenia rokowań w sprawie

Saary. Jak słychać, głównym tema
tem rozmowy jest sprawa policji w
Saarze.

 
cji Chajtar przez wojsko ochronne. * nadto miał znaczne zapasy bomb.
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Naprężona sytuacja w Hiszpanii.
MADRYT (Pat). W miejscowości! MADRYT (Pat). Długotrwały

Monforte policja wykryła skład bro”; konflikt między 1ządem centralnym

ni i dokonała w związku z tem wie-, a Kataionją przybiera coraz ostrzej

lu aresztowań. Skonfiskowano prze”, sze formy. Prezydent autonomicz-

zsło 100 bomb i kilka tysięcy nabo-| nej Katalonji skierował do hiszpań-

jów karabinowych. W. Kadyksie|skiego prezesa rady ministrów pis-

władze policyjne zatrzymały ładu-| mo, w którem odmawia mu prawa

nek 10.000 płyt stalowych. I owejakie:F się da spraw kataloń-

 

dzi przypuszczerie, że płyty owe| skich. Prasa madrycka domaga się

miały być użyte do opancerzenia| energicznych zarządzeń przeciwko

samiochodów ciężarowych. Według | separatystycznemu ruchowi Kata-

krążących pogłosek w Kadyksie dziś| lonji. > <

widziame rzekėmo Treokiego. 3 Р POPRZE
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Nod kadencja
Rady Miejskiej, trzeszczy we wszystkich spojemiach, niby dopomóc konserwatystom do

W dniu dzisiejszym po przeszło

półrocznej przerwie rozpocznie zno-

wu działać Rada Miejska m. Wilna,

rozwiązana w dn. 14-$o miarcą b. r, sadacyjny „Gazet. Polska”, ze w sa-
Aczkolwiek nowe wybory odbyły się

już dn. 10-go czerwca, a wobec bra-

ku protestów, automatycznie się >)

prawomocniły, na pierwsze posie-

dzenie nowej Rady Miejskiej wypad-

ło dość długo czekać. Częściowo wy”
tłómaczeniem zwłoki byt okres wa-

kacyjny, jednakże mimo iż skończył

się on miesiąc temu, pierwsze posie-

dzenie przypada dopiero dzisiaj.

Niejednego prawdopodobnie zdzi
wi ponadto okuliczność, ze na po-

rządku dziennym pierwszego posie-

dzenia Rady niema wyborów Źarzą-
du Miesta, wskutek czego Rada dziś

jeszcze się nie ukonstytuuje. Wytło-
maczeniem tych niezwykłych oko-

iicznosci są pogłoski © tarciach

wśród „zwycięzcow* t. zu. radnych

z listy Nr. 1, reprezentujących abso-

lutną większość Rady Miejskiej.
Czytelnicy nasi niewątp:iwie pa-

smiętają przebieg akcji wyborczej :

samych wyborów  Stoswuki panują”
ce w tym okresie w Wilnie dalekie
były od niezbędnej w okresie wybor-

czymi swobody wypowiadania się

ludności, czemu niejednokrotnie da-

waliśmy wyraz ne łamach „Dzienni-

ka Wil”, Bezpoścednio po wyborach

podaliśmy opis majbardziej jaskra-

wych wybryków wyborczych, mo-

gących w znacznym stopniu wpłynąć

na wynik wyborów, Mate:jały przez

nas podane nie zostały wzięte pod

rozwagę i ogłoszenie ich żadnego
dochodzenia nie spowodowało.

Narodowy Komitet wyborczy ze

swej strony protestów przeciw wy”

borom nie składał, Ordynacja wy:

borcza do Rady Miejskiej przewidu-

je unieważnienie wyborów tylko w

wypadku nieformalności lub nadużyć,

o ile mogiy wypłynąć ną cyfrowy

wynik wyborów. Przepis ten zasto”

sowany w praktyce czyni protest

celowym tylko w wypadku wnieważ-

mienia listy lub skreślenia z sty

kandydatów; natemiast nawet nie-

wątpliwe i udowodnione nadużycia

mie spowodują unieważnienia wybo-

rów, gdyż trzebaby było udowodnić

takich wypadków setki czy tysiące,

co technicznie jest niemożiiwe. =

Tak czy owak obecnie istnieje w

Radzie Miejskiej większość 34 rad-

nych z listy Nr. 1, która mią możność

ukształtowania siosunków w samo-;

rządzie wileńskim według swego u-

znania i która za gospodarkę miej-

ską ponosi całkowitą odpowiedzial-

ność. Iš Žas saksai
Tarcią w. łonie tej większości za-

znaczały się już w  okrezie wybor-

czym, kiedy prasa sanacyjna lanso

wała na własną rękę to tych, to in-

nych kandydatów na radnych bynaj-|

muiej nie w myśl komitetu wybor',

czego BBWR. Fo wyborach, które

— jeśli idzie o skład osobowy przed-

stawicielstwa sanacji — dały wynik

przypadkowy, rozpoczęły się targi i

kończone. Stanowisk do obeadzenia

w zarządzie Miasta jest

niewiele, a amatorów na nie bardzo

dużo, Wskutek 'ego ukoustytuowa-

, nie Rady przewleka się, a różne gru'

ру » grupki w BEWR walczą, łączą

się, rozpadają i szukają zwolenni-

ków. Kto weźn.ie górę? Niedaleka

przyszłość pokaże.

Stosunki w sanacyjnej większo-

_ ści Rady mogą się niewątpliwie w

sposób bardzo uprzejmy odbić na

pracach samorządu wileńskiego.

- Dojście do władzy w mieście grupy

z gospodarką miejską niecbeznanej,

a odznaczające: się właściwem so”

bie „ryzykanctwem” i niehczeniem

się z interesem i możliwościami m.

Wilna, to poważne niebezpieczeń:

stwo dla gospodarki mie;skiej.

Narodowe koło Radnyca nieste-

ty nie rozporządza większością i

wpływ jego w Radzie nie tędziede-

cydujący. Będzie ono, jesteśmy

przekonani, wytrwale bronijo dobra

miasta, stając w obronie jego cha-

ralkteru polskiego i katolickiego, w

;bronie produkcyjnych warstw jego

mieszkańców. Całą swą znajomość

środowiska, gospodarki miejskiej i

umiłowanie Wilna złoży Kc Naro-

dowe jako fundarzenty swe; Aziatal-

ności w samorządzie wileńskim, Oc

pracy w Radzie Miejskiej Koło Na-

rodowe się nie uchyla, o ile, tylko

będzie miało jej możliwość.

Przeciwnie uważą ją za swój 07

2а

względnie

DZIBNNIK MILERSKI

Zz prasy.
: Pod ściauą płaczu. '
Im bardziej struktura BBWR

im k«iopotliwsze 1 trudniejsze staje

|się „oczyszczenie beliek' obozu sa-|
| nacyjmego „Z biota“, tem goriiwiej za!

|pewnia caiy świat urzędowy organ

nacji wszystko jest w porządku.
Ustainio „Gazeta Polska zamieś

ciła artykuł zaty uiowany „Pod šcia-
ną piaczu“, w Iktorym twierdzi, Že:

obóz rządowy mimo wszystkie trudnoś-

ci i niedog. dności, jakie daje zawsze odpo-

wiedzialność za sprawowanic władzy —

krzepnie miast słabnąć, usprawnia się miast

niedoiężnieć, oczyszcza, miast się rozkła-

dać. 5 > ŻE FordJaki

Ponieważ „Gazetą Polska” liczy
się z tem, że ludzie tak łatwo w to,
co ona pisze, ше uwierzą, a nie ur

wierzą zwiaszcza członkowie BBWR
więc stara się ict. zasugerować twier
dzeniem: : ST akad

obóz pomajowy nie jest pariją. Oto

wszystko. Ubóz ponmiajowy jest organizacją

ludzi, którzy odsuwają to, co :%u wzajem

dzieli, aby wspólnie pracować dia tego co

ich wzajesa łączy. I mających «wiadomość,

że to co ica wzajem łączy jest ważniejsze,

{

„est najwazniejsze,

Intencją jest widoczna: jest to
woianie 5.0.5. sanacji pod adresem
swych członków: ratujmy się, bo mi-
mio wszystko więcej nas iączy, niż
dzieli, Czy jedna« to właśnie pomo-
że?

Takż argument.
„Przedstawicie! młodego konser-

watyzmu, który w „Czasie' udo-
wodnia konieczuość zatrzymania kon
serwatystów w Bb., posługuje się 0-
statnio bardzo cekawym argumen-
tem... Twierdzi. że „narodowa mło”
dzież radykalna ', która się emancy-
puje od wpływów „endec,1!', gotowa
„pochłonąć” młodzież sanacyjną.

„Czynniki — pi:ze — o tendencjach za
chowawczych, które stanowią większość (7)

naszego społeczeństwa, nie pójdą za lewi-
cowemi formacjami BB. Jest to sprzeczne z

całym ich światopog:ądem, z ich dążeniami

i interesami. Jeśli chce się uchronić od po-

chłonięcia tych elementów przez tak czy ina

naczej „odrodzoną' endecję, jeśli ma się je
zdobyć dla tych idei, które przyświecały

przewrotowi majowemu a tem samem jeśli

ma się utrwalić jego zdobycze, należy stwo-

rzyć w ramach obczu rządowego potężną

grupę, potęžną rówaież ilościowo, o charak-

terze zdecydowanie zachowawczym, która-

by te eiementy d> obozu rządowego ścią-
gśnęła, nietylko na ckres gorączki przedwy-|

borczej, ale jako świadomych swych dążeń,

karnych członków pctężnego s'"onnictwa.

Jeśli te możliwości nie zostaną wyko-|

rzystane, ruch narodowy, i to wnajniebez- |

pieczniejszych formach stanie się aktualnem

nievezpieczeństwem dla zdobyczy okresu

pomajowego . į

 
i

 

RAÓTENY: 
Wiadomo powszechnie, że Żydzi

są inicjatorami 1 właściwymi twórca”
| mi traktatów o mniejszościach, Pisze

"o tem w „Mysli Narodowej” Nr. 41

|p. Rembieliński za którym cytujemy
, ze sprawozdania żydowskiej delega-,

* cji narodowej na xonferencję wersal-

! ską ustęp następujący:
„Formułę zjeduoczonej Delegacji przy-

jęto to za podstawę traktatów, a p. Każiad

Woli i p. Luis Marshall dostarczyli konie-

rencji bardzo cenujch materjał*w do koń-

cowej redakcji układów na niej opartych.

Redakcja ta zawdzięcza bardzo wiele duże-

mu doświadczeniu p. LouisMarshalla“ („Re

port ot the Delegaticn of the Jews ot the

British Empire on the Treatiers ci Versail-

les etc — Londyn 1920).

Znając genezę traktatów o mniej-

szościach, niezbyt się dziwimy, że

żydowstwo rzuciło się z pasją nąpol

ską inicjatywę w Genewie w spra”

"wie zniesienia haniebnych traktatów

o mniejszościaca. Oczywiście, że nie

uczyniło tego żydowstwo mieszkają:

ce w Polsce, — lecz dało się wyrę-

czyć przez Żydów zagranicznych i

dlatego niedosięgłych dla polskiego

i gniewu. W. żydowskim dzienniku, wy

chodzącym w Kownie: „Di Idysze
Sztyme”: pisze zraty tu nam p. Ru-

binstein dosłownie: ;

„Jest to haniebna, wstrętna data whi-

storji nowej Polski, jest to wyzwanie dla

całego świata kulturalnego, policzek dla e-

lementarnych pojęć uczciwości, przyzwoi-

tości i solidarności międzynarodowej”.

MW dalszym ciągu swego artykułu

poiównuje p. Rubinstein deklarację

min, Becka z oświadczeniem Beth-

miona Hollwega, depcącego traktat
neutralaości buigijskiej w r. 1914.

Zaiste, tylko Żyd — nieodróżniający

moralnego prawa narodu polskiego

do suw« '2nności na własnej ziemi od
moralnego bezprawia Niemców @а-
ruszającch suwe:enność narodu bel

DT A ir PORAIETA

bowiązek. Nie uchyli się rownież od

wskazywania dróg, jakiemi gospo”

darka miejska w Wilnie powinna

być prowadzona Słowem zajmie

stanowisko przycirylne w. sprawach,

ktore będą — jego zdaniem — za*

łatwiane z pożytkiem dla miasta,

negatywnie zaś 'am, gdzie będzie

widziało w polityce miejskiej sana-

stałe,

skę, jako o czemś cczywistem.

| jak przy wejściu ZSRR,

 

2 steje
się tu straszakiem dla sanacji, Ma to

Znienawidzona  „endecja”

rozwoju — pod protektoratem obozu

poinajowego.
A no, szczęsć Boże, tylko, že ja-

koś lewica sanacyjna woli tego uni-
knąć.

radiwakaOZ
Zdarzenie ujemne.

Prasa sanacyjna, naczele z „Ga-
zetą Polską”, poiraktowaia sprawę

stałego miejsca dla Polski w Kadzi2
Ligi Narodów lexceważąco... Długie-
mi tasiemcami usiiowano usprawied-
liwić fakt nieotrzymania tego miej-
sca specjalnemi trudnościami, które-
by wraz z żądaniem go powstały w.
Lidze, a także pocieszano opinję pu-
bliczną tem, iż kiedy rząa polski
uzną za konieczne postawić takie
żądanie, to będzie ono spełnione, W.
„Kurjerze Warsz. profi, St.
siki, dając relację o całości obecnej
sesji Ligi, porusza także i tę kwestję:

„State miejsce w Radzie dla Polski,
jednocześnie z uzyskaniem go przez ZSRR.,

uważano u nas powszechnie, w ciągu ostat-|

nich miesięcy, gdy zaczęło się tapowiadas |

wejście Rorji do Ligi, za oczywistą koniecz-

ność. Nie było nawet
jak w roku 1926, w

Niemiec, które bardzo uparcie zebiegały o
to, by tylko im przyznano wtedy pasi |

Niczego pod'bnego nie widziano

obecnie ze strony ZSRR. Zrozumienia, że

takiej przeszkody,'
chwili przyjmowania!

Polsce nie należy odmawiać równorzędności|

z jej sąsiadem wszhodnim, Sowietami, nie

mogło braknąć wśród innych państw.
pierwszej swej rozmcwie z p. Litwinowem

w Genewie 18-go meja rb. od której spra-

Po

wa wejścia Rosji do Ligi wypłynęła na po-
wierzchnię dyplomacji, p. Barthou mówił w
Izbie 25:ż$o maja rb. c jednoczesnem z Z, S.
R. R. uzyskaniu stałego miejsca przez Pol-

Nazajutrz

po wejściu Rosji do Ligi i do Rady, bez

załatwienia sprawy miejsca polskiego, po-

wiedziało nam główne pismo obozu rządo-
wego, że nigdy nikomu się nie śniło o ła-

czeniu jednego z drugiem, azr sztą, jak nas

pouczono, mniejsza o taki czy inny fotel w

Genewie. Jeśliby z tego miało wynikać, że

iudzie, którzy związek widzieli * liczyli na

załatwienie, byli naiwni, trzeba stwierdzić,

że takich naiwnych było w Polsce bardzo

dużo. Lekceważenie stałego miejsca jest

nietylko lekkomyślne, ale w myśleniu poli-
tycznem wręcz miewysłowienie dziecinne,

Uzyskiwanie co trzy lata 2/3 g''sów Zgro-

madzenia dla prawa ponownego wyboru nie

jest ani pewne i łatwe, ani przyjemne i do-

godne, gdyż wtedy trzeba, za každym ra-

zem bardzo baczyć, aby nie mieć. niechęt-

nych, a to wiąże ręce. Sposobności takiej,

już może nie bę-

dzie. Ze wszystkiego przeto, co stało się

w soku XV-go Zgromadzenia w Genewie,

dla Polski nieuzyskanie stałego miejsca w

Radzie jednocześnie ż Rosją 18-go września

1934 r. jest zdarzeniem doniosłego znacze-

“ mia, dla nas jednak ujemnem,
„—

Žydostwo Rozpasane. |
gijskiego — mogł zrobić takie po”

równanie!
Ten sam publicysta żydowski o-

burza się, że już w r. 1919 przedsta-

wiciele Polski w Wersalu energicznie

bronili niepodległości polskiej przed

zakulisami nad1erodu żydowskiego:
Delegacja polska w Wersalu z Pada-

rewskim i Dmowskim na czele usiłowała

utrącić sprawę och:ony mniejszości, Pade-

rewski złożył uroczystą deklarację, zapew-

niającą sprawiedliwe traktowaniemniejszoś

ci w Polsce, ale konierencja poxojowa tem

się nie zadowoliła, żądając bezwzgiędnie zo-

bowiązania międzynarodowego w formie

traktatu między Poiską a wielkiemi mocar-

stwami. Dmowski usiłował ratować pozycję

polską i wystosował do konierencji list, do-

tąd oficjalnie nie opublikowany, W liście

tym z dnia 22 maja protestuje onprzeciwko

żądaniu wielkich mocarstw, widząc w tem

wtrącanie się do spraw wewnęfrznycz за-

modzielnego państwa i przyjmując, że Pol-

"ska odczuła już przykry posmak ochrony

mniejszości przed rozbiorami w XVIII. stu-

ieciu. Również polski Sejm Ustawodawczy

międzynarodowej ochronie mniejszości, za-

pewniając tym ostatnim wszystkie prawa,

ale wskazując na riedopuszcza!zość uzależ-

miania zmian konstytucji polskie od apro-

baty Ligi Narodów. Jednak argumenty

Dmowskiego nie pomogły.

Rubinstein oddał  mimowolny

hołd właściwemu kierownikowi poli-

tyki polskiej naKonferencji Wersal-
skiej — Romanowi Dmowskiemu i

bardzo zasłużonemu współpracowni

kowi Dmowskiemu — Ignacemu Pa-

derewskiemu.

  

Obstrukcja, zte CI me
mijają przy użyciu natura! wody gorzkiej

„Fri zka - Józeła” 26806

————————

_ datay twach profestrów.
Profesorska komisja dyscyplinar-

na ogłosiła wyrok w sprawie dwuch

profesorcw Politechniki Warszaw-

sis qAziegso oruwatezm Aziojq '08

na tle pracy zawodowej.
Sąd ek, że zarzuty stawiane są

tak niepoważne, iż postępowanie są-

dowe u

Ao,

Popierajcie Polską Macie:z

Stroń-

| Kostanowczyk |Pańska 103), 5) Le-

| odozja Tschirschritz

| mieście 61), 6) Wacław Wisniews «i

| (Piusa XI 52 m. 33), u którego zna-

 

REWIZJE”IARESZTOWANIA |
„wśród członkówb. O. N. R,

W nocy z poniedziałku na wto-'
rek wiadze poiicyjne przeprowadzi-
ły w. Wiarszawiz rewizje w mieszka-
niach dziafaczy b O. N. R., poszuku-
jąc kolportowanego ostatnio  niele-

gainego p.sma „Nowa Sztaieia”, W.
wyniku przeprowadzonycna  rewizyj;
aresztowano przeszło 30 osób, któ”|
re osadzono w areszcie, oddając do
dyspozycji sędziego śleuczego do
spraw politycznych,

Podczas rewizyj wykrytu również
skład przygotowanego do kolporta*

żu Nr. 6 „Nowe; >ztatety” w ilości: 8
tys, egzemplarzy. Pismo zostało

skonliskowane.
Władze policyjne prowadzą w tej

sprawie dalsze dechodzenie. Nie wy”

kluczone są nowe rewizje i areszto”
wania. AA

Aresztowani zostali: 1) Zbigniew

Tatarkiewicz (Chałubińskiego 11 m.

32) 2) Edward Henryk Urłowski

(Chmielna 29 m. +9), 3) Włodzimierz

Zółtkowski (Kopernika 9 m, 20), u

którego znaleziono kilkaset egzem”

plarzy „Nowej oztatety”, 4) Edward

(Krak. Przed-

leziono również kilkaset egz. „No-

wej Sztafety”, oraz który zdaniem
władz bezpieczeństwa, pod pseudo-

nimiem Wilczyński był  kierowni-

kiem dełenzywy Obozu Narodowej

Rewolucji, 7) Michał Różycki (Ko-

szykowa 46 m. 9,, 8) Jan Fosemkie-

wicz (Elektryczna 1 m. 62), 9) Ta-

deusz Lemiszewski (Pogodna 4 m,

7), 10) Róża Jabikowska (Złota 60

m. 1), 11) Marja Krystyna Janecz-

kówną (Kredytowa 10), 12) Edmund
Klimaszewski  (Miedzeszyńska 3),
13) Zbigniew Brzeziński (Mokotow-
ska 9 m. 8), 14) Jam iSennicki (Fur-

Niektórym aresztowanym ma być
wytoczony proces o zamach па 0-
becny ustrój posiyczny, a podstawą
aktu oskarżenia mają byc znalezio-
ne w czasie rewizji rozkazy o uzbro”,
jeniu, broń itp.

* *

MW tej samej sprawie prasa sana-
cyjna donosi:

mi przez władze obóz narodowo-ra-
dykalny, jako organizacja legalna,
wszedł w podziemia i działalność
swoją kontynuował konspiracyjnie.
Organ tej pariji wychodził nadal
nielegalnie, Wixdze postanowiły
potajemnie istniejącą organizację
zlikwidować. Ponieważ jednak
zmieniły się metody dziaiania par-
tji jako już nielegalnej, władze mu-
siaty także zmienić system walki z
tą organizacją. Już przedwstępne
obserwacje dziasalności partji do-
wiodły, że metoda organizacyjna
oenerowców jest taka sama, jak u
komunistów, co zresztą jest zrozu-
miałe, konspiracja bowiem wymaga
pewnych ustalonych form działania.
Wobec tego włacze śledcze przystą-
piły przedewszystkiem do akcji ob-
serwacyjnej.

Trwało to kilka tygodni. Gdy
już wszystkie  materjaiy, które
można było tą drogą ustalić, były
zebrane, przystąp'ono do likwodacji,
Dokonano jednocześnie pizeszło 80
rewizyj u wybitniejszych członków
partji. Znalezione olbrzymi mater-
jał dowodowy, jak: instrukcje, okól-
niki, odezwy, korespondencję, cały
świeży nakład _ Sztatety w ilości
8.000 egz., oraz pewną ilość grana”
tów, rewolwerów i sztucerów. Jak
ustaliło dochodzenie, organizacja
prowadzona była na sposób wojsko-
wy z oddziałami, których ewidencja mańska 7 m. 19) 15) Tadeusz Jan

Filipowicz (Topie' 4 m. 4), uczeń, u
którego znalezioco archiwum  Obo-
zu Narodowej Kewolucji, 16) Wło-
dzimierz Gonte (ul. Twarca 50 m. 6),
u ktėrego w czasie rewizji znalezio-
no spisy członkow organizacji. Ro-
dzina aresztowanego czyni starania
o zwolnienie, gdyż Gonte w chwili
aresztowania miał 39 siopni go-

Pozatem aresztowano: 17) Zy-
gmunta Wojciechowskiego (Krucza
20 m. 24), 18) Bonifacego Jóźwickie-,
gi (Slkcrosze, st. Ursus), 19) Piotra
Wirorskiego (Bielaūska 19 m. 7),
20) Józefa Tomczaka (Złota 4 m, 10),
21) Ryszarda Godźbę (Em, Plater
35 m. 40), 22) Ryszarda Blažejew-|
skiego (Em. Plater 12 m. 11; oraz 23),
Andrzeja Świetl.ckiego (Śniadeckich,
18 m, 9). i !

WARSZAWA (Pat). W. dniach
24 i 25 bm. odbyły się w Warszawie
rokowania między delegalami Pol-

ski, Niemiec i SKR w sprawie ure-
gulowania wywozu żyta i mąki żyt-
niej Rokowania te doprowadziły
do parafowania w dniu dzisiejszym

układu między tesni krajami, na któ-
rego podstawie ZSRR przystępuje
do polsko-niemieckiej umowy zbo-
żowej z dnia 1 sierpnia rb, W. związ” |
ku z tem powyższa umowa polakó* |

rączki. į

dostała się w ręce władz. Areszto-
wano ogółem 40 osób, którym grozi
odpowiedzialność dość surowa, a to
ze względu na wojskowy charakter
organizacji i instrukcje, dotyczące
broni, co dowrdzi, że była to
działalność rewolucyjna, zamierza-
jąca działać przy użyciu przemocy.

Znaleziono vozatem 4 maszyny
do pisania, na których pisano roz-
ikazy i instrukcje partyjne. W; licz-
bie aresztowanych znajduje się ca-
ły komitet redukcyjny nielegalnej
„Sztafety” i technika kolportażowa.
W ręce władz wpadła także lista
wszystkich odbiorców  „Ształety”,
między którymi jest wiele osób z
prowincji, Dalsze dochodzenie trwa.

Powyższa relacja pism  sanacyj-
nych wydaje się am mocno przesa-
dzona.

„ei AGOTWCŁOSWETRYB BZZZOTZOIAKUKZECTSZRSE) Z REKA TOTZIRETWAROTSTRODAE ZOB D RAAZY BU STACRACŁACE

Rokowanie Polski, Niemiec i Rosji.
w sprawie wywozu żyta i mąki.

peźniona i rozszerzona. Trzystąpie-

nie ZSRR do tc; umowy zacznie
obowiązywać od chwili zatwierdze-

nia jej przez rząd ZSRR. Farafowa-

nią układu dokonali ze strony Polski

Przedpełski, preres państw. zakła-

dów przemysłowo - zbożowych,, ze
strony niemieckiej Moritz,

ministerstwie "oiaictwa i wyżywie-

nia Rzeszy niem'eckiej i

sowieckiej Kissiv, dyr.

chieba'' w Moskwie.
„eksport-

Zamknięty przed kilku miesiąca”; kwesta na ten cel przez

dyr. w|

!
ze strony

niemiecka zostały odpowiednio uzu*

wypowiedział się kategorycznie przeciwko;

MARSZAWA (Pat). Wczoraj o

godz.
Chrystjana X, króla duńskiego, od-

słonięcie tablicy pamiątkowej kuj

czci wielkiego rzeźbiarza duńskiego
Beitela Thorvaldsena, twórcy po”;

mnikėw ks. Jozeia Poniatowskiego i
| Kopernika. Tablica ta, ufundowana |
przez t-wo polsko-duńskie w War-.
szawie, zostałą wmurowana w ko”|
lumnadzie pałacu Staszica, obecnej

siedzibie t-wa naukowego w War-|

szawie. Uroczystość zagaił prezes

t-wa polsko-dunskiego, inż. Noso-|
|wicz, poczem przzydent miasta Sta-j

rzyński ze specjainie przygotowanej| 
skiej. Broniewskiego i Czochralskie-| już

trybuny, przybranej flagami o bar”
wach duńskich i polskich, wygłosił

przemówienie. Następnie prezydent

miasta Starzyński dokonał odsłonię-

cia tablicy, (W, chwili odsłonięcia
tablicy orkiestra odegrała hymn

duński. Poseł Danji Schot, który
przemawiał po Starzyńskim, wyraził

podziękowanie w imieniu rządu duń-
skiego za zaszczyt, jaki spotyka

jednego z jego sławnych rodaków,

a następme podziękował t-wu pol-

sko-duńsklemu za wystąpienie z ini-

cjatywą zorganizowania uroczystości

 

już leżał w łóżku i czytał gazetę,
ŁÓDŹ (Pat). „We wtorek około

godziny 21 zamordowany został w

bestjalski sposób popularny w Łodzi
dzierżawca teatrzyku „Gong“, Ro-
man Zegadlewicz

Zegadlewicz mieszkał w małej
przybudówce przy teatrzyku, miesz-
szącej się przy ul. Śródniiejskiej 15,   cyjnej większości, jego szkodę. Szkolną. O godzinie 21, gdy Zegadlewicz

Odsłonięcie tablicy pamiątkowejr
ku czci Thorva dsena-

oraz t-wu naukowemu, że zechciało

i2-ejj w cniu urodzin JKM. wziąć w niej udział, Po przemowie-,

niu posła orkiestra odegraia hymn

było się w Warszawie uroczysteod- | polski. Zkolei delegat t-wa nauko”.

wego prof. Loth zaznaczył, że tabli-

ca ta wmurowana zostałą diatego w

gmachu warszawskiego t-wa nauko-
wego, gdyż znakomity rzeźbiarz

Thorvaidsen w dowód uznania za

zasługi, położone przez niego w
Poisce w dziedzinie sz'uki, został

przyjęty w poczet członków t-wa

królewskiego przyjaciół nauk, które

mieściło się w tym gmachu. Na za-

kończenie członek zarządu duńsko”

poiskiego t-wa w Kopenhadze, przy”

były
gaard, w serdecznych słowach wy”

raził radość, że mógł być osobiście

na uroczystości. Na wczorajszą uro"

czystość przybyji przedstawiciele

ministerstwa spraw zagr. z dyr. pro-

tokułu dypl. Romerem, przedstawi:

ciele ministerstwa WR i OP, świata

naukowego i artystycznego, człon:

Ikowie t-wa poisko-duńskiego oraz

liczne delegacje szkół stołecznych.

Z Poznania przybył delegat polsko-

duńskiego t-wa w Poznaniu,

Wieszke,

"7 BESTJALSKIE ZAMORDOWANIE
dzierżawcy teatrzyku Zegadiewicza.

wszedł przez uchylone drzwi jakiś

mężczyzna i zaczął zadawać mu

ciosy kawałkiem żelaza. Świadkiem
zbrodni był 3-letni synek. Na płacz
dziecka obudziła się żona. Napast-

nik wówczas rzucił się do ucieczki.

Po paru godzinach: Zegadlewicz

umarł, nie odzyskawszy przyto”
mnošci.

Jak ustalono, sprawcą mordu byt

specjalnie na uroczystość, Hoj-;

Realizacja projektu
ufundowania sainolotu wileńskiego

na Challenge w roku 1936.

Rzucona myśl przez Wileńsko-
Trocki Powiatowy Obwód LOPP.
ufundowania samolotu wileńskiego
na Challenge r. 1936 jako dar społe-
czeństwa woj. Wileńskiego, nie
przebrzmiała bezskutecznem echem,

gdyż składki już zaczęły napływać.
Jako przykład godny naśladowania
możemy podać że zainicjowana

prezesa
Niemenczyńskiege Koła LOPP, p.
Antoniego Balcewicza — wójta gmi-
ny niemenczyńskiej, gorącego propa”
gatora idei LOPP, dała jak na Nie-
menczyn dość pokaźną kwotę —
110 zł.

Ze swojej strony Komitet pozwa”
la sobie na tem miejscu zaapelować
do całego sołeczeństwa wojewódz-
twa Wileńskiego o nieszczędzeniu
ofiar,

Udowodnijmy że czyn syna zie-
mi Wileńskiej, ś. p. por. pil. Żwirki
znalazł w ludności kresowej godnych
masladowców jego testamentu du-
chowego. Е i

| IAIISESI
i Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

EEE UEI Es ESS ES TWŁERKSPY"WRSSIIZZA +

II Ziazd delegatek |
Sodalicji Marjańskich inteiigencji

Źeński”j w Polsce.
WĄ dniach 13 i 14 pażdziernika

br, obbędzie się w Warszawie III
Zjazd delegatek Sodalicyj Marjań-
skich inteligencji żeńskiej w Polsce.
Obiady zjazdu poprzedzi Msza św.

| celebrowana przez JEm. Ks, Kardy-
| nała Kakowskieso w kościele oo. je-
| zuitów, poczem cdbędzie się zebra-
nie inauguracyjne W. oba dni zjazdu
odbywać się będą zebrania  plenar-
ne oraz zebrania sekcyj. Na zebra-
niach plenarnych wygłoszone będą
następujące rełeraty: „ldeai sodali-
cyjny i jego realizacja w życiu
wspolczesnem“ --- wygłosi p. Hele-
na Halecką z Warszawy. „Przeszko-
dy i pomoc w zbawczej misji Košcio-
ta“ — p. M. Moirzewska z Lublina;
„Kryzys ideałów społecznych a ka-
tolicyzm” — p. dr. Ciechanowska z
Krakowa; „Współczesne zadania ka-
tolicyzmu“ — ks. E. Kosibowicz T.
J. ». Krakowa.

Na zebraniach sekcyj mówić bę-
dą; o roli prezydentki w Sodalicji
ks. R. Moskała T. J. oraz o przygo”
towaniu, jakie gowinną otrzymać

aspirantka przed przyjęciem do So-
daiicji — p. A. Ciświcka.

Podczas zjazdu zorganizowana
będzie wystawa isiążek religijnych.

Wszystkie posieazenia odbywać się

będą w sali Resursy Obywatelskiej,
Uroczyste zakończenie zjazdu odbę-

dzie się w kościele akademickim św.

Anny odśpiewariem „Te Deum“

| oraz przemówieniem ks F. Kwiat-
, kowskiego T. J.

Sekretariat zjazdu mieści się w

! lokalu Sodalicji Pań pod wezw. Mat-
ki Boskiej Królowej Korony Polskiej,

i Warszawa ul. Św, Jańska 15. (Kap)

Niesłychane karbarzyńsiwo.

 
|
|

i Katowicka „Polonia“ donosi z
Nowego Jorku:

Dochodzenie prowadzone przez
| komisję śledczą w związku ze skan-

dalami w przemyśle zbrojeniowym

obtituje nadal w wydarzenia sensa-

cyjne. M, in. wyszło na jaw, że pew-

na fabryka chemiczna w Cleveland

dokonywała na 120 więźniach pew-
!nego chilijskieśo domu karnego do-
świadczeń w celu wypróbowania

; skuteczności bomb z gazami łzawią-
| cemi

į

Agent tej facryki w Chili zako-
| munikował firmie swej listownie, że
ipróby te dały rezultaty bardzo za-
dawalniające. Dyrektor fabryki w
Cleveland przesłuchany w związku
z tym rewelacyjnym szczegółem, ze-
znał, że sam kilkakrotnie poddał się
podobnym doświadczeniom. Prze-
;wodniczący Ikomisji odparł mu na
to, że uczynił t, dobrowolnie, pod-
czas gdy więźniów nie pytano o
zdanie.

Proces bejowcówO.UN.
LWOGW* Pat. W Stanisławowie

zapadł wyrok w toczącym się od
trzech dni procesie przeciwko 8-miu
bojowcom © U. N. Skazano ich na
kary od 7 miesięcy do 8 lat wię-
zienia oraz utratę praw obywatel
skich na lat 10.

 
Stanisław  Sośnielk, mąż  praczki
zatrudnionej przez zamordowanego
w teatrzyku „Gon$g”.

Między Sośn'akową a Zegadlewi-
czem istniało n'eporozumienie na tle
fimansowem i Sośniak zgłosił się
wczoraj wieczorem do dzierżawcy:
by interwenjować w tej sprawie,

Sośniak po dokonaniu zbrodni

zbiegł i dotychczas nie został schwy-

tany. '
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przeciwpożarowy i uroczystości stra-
żackie.

Tydzień trwac będzie do 3 paž-
dziernika r. b,
W dniu 30 b. m. odbędzie się

zjazd ochotniczych straży pożarnych
z całego województwa.

Program zjazdu jest następujący:
Q godz. 7 m. 55 — powitanie de-

legatów straża:twa łotewskiego na
dworcu kolejowym; o godz. 10 —
Msza polowa przed kościoiem Św.

zimierza; o godz, 10 m. 45 — de-

JAKA DZIŚ ByęDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna, rankiem miej

scami mglista. Ho chłodnej nocy w
ciągu dnia temperatura 40 20 С.
Słabnące wiatry z zachodu i połu-
dnio-zachodu, przechodzące w miej:
scowe. lej

DYZURY APIEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apieki:

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telet.
2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.

_Pohułanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
„ Maciejewicza — ui. Wielka Nr. 29 i
Uhróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
Oraz wszystkie na przedmieściach, próca
Snipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
"  — Poświęcenie kościoła w Bak-
 Sztach. Dziś w Baksztach w pobliżu
$ranicy bolszewickiej odbędzie się
uroczystość poświęcenia nowowznie'
sionej przez duchowieństwo i lud-
ność miejscową swiątyni katolickiej,
Aktu poświęcenia dokona J, E. ks,
Arcybiskup - Meuropolita Romuald
Jaibrzykowski, kióry już wczoraj w
towarzystwie ks dyr. Aleksandra
Mościckiego udał się do Bakszt,

Z MIASTA.
— Wybory do wileuskiej Izby

_ Przemysiowo-Handlowej. W. związ-
ku z rozpisaniem wyborów do wi-
ieńskiej Izby Przemysłowo - Handlo-
wej na terenie czterech województw
objętych  działal:zością Izby wileń-
skiej utworzono 45 biur wyborczych.
Wi biurach tych wyborcy w termi-

_ nie od 26 b, m. do dnia 10 paździer-
niką mogą sprawdzać listy w celu
przekonania się, czy zostali wcią-

 gnięci do spisów. Prawo wyborcze
ma każdy kupiec, który wykupił pa-

 tent i posiada obywatelstwo polskie.
— Zamknięcie żeglugi na Wilii

Z dniem i października rb. na Wikii
zamyka się sezoi: nawigacyjny. Stat-
ki parowe już od połowy września
r. b. nie kursują na rzece zaś tratwy
spławiane będą dalej w ciągu paź”
dziernika r. b. W, b. r. mimo ładnej
i ciepłej pogody statki kursowały
e4 większej trekwencji publicz-

nosci.
i — Nadmierna ilość podrzutków.
W ciągu b. m. w Wilnie porzucono

_ około 100 dzieci na ulicach, w. opie-
| ce społecznej i w prywatnych do-

mach. Takiej ilości podrzutków nie
noiowano w żadnym miesiącu lat
poprzednich. Wśród porzuconych
dzieci znajduje się 18 chłopców i
dziewcząt w wieku od lat 4 do 11,
Wsród podrzutków znajiuje się 78
dzieci chrześcijan i przeszło 30 žy-
dowskich.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dzień miłosierdzia chrześci-

'jańskiego. Rok rocznie Archidie-
cezjalny Związek Towaszystw Do-
broczynnošci „Caritas“  organizuje
na początku zimy dzień muiosierdzia

    

 

 

 
Wybitay pc''tyk polski doby

' przedmajowej, «i. Stanisław Grab-
ski, od maja 1926 r. nie odgrywa
żadnej czynnej toli politycznej. Nie
bierze on również udział w życiu
Stronnictwa Narcdowego, poświęca”
jąc się całkowicie pracy naukowej
jako profesor wszechnicy lwowskiej
występując od tzasu do czasu jako
publicysta na łamach prasy narodo-
wej. Jego wieloizini zawód polityka
i wrodzona pasja publicyslyczna nie

zwalają mu 'vdnak przechodzić
miicząco obok ze+sadniczych proble-
matów rzeczywistości polskiej i oto
w samiotności lwowskiej b. wielo-
krotnego minisira, działacza parla-
mentarnego, przywódcy  stronni
ctwa, powstaje dzieło, które sam
autor nazywa skromnie broszurą po”

| lityczną, ale ktore niewątpliwie jest
poważnem wydarzeniem na niwie

" naszej publicystyki politycznej.

Mamy tu na myśli książkę p .t.
„T:zeba szukać wyjścia..." Lwów-—

ni Polskiej Bernarda Połonieckiego.

Prof, Grabsk: był zawsze indy-
widualistą. Jest wm również i w swej 
poglądy wywoia,a żywą wymianę

Warszawa 1934. Nakładem Księgar-|

KRONIKA.
Tydzień przeciwpożarowy w Wilnie,

Z dniem 27 bm. rozpoczyna się lilada oddziałów na ul. Wielkiej z
terenie Wileńszczyzny tydzień wy!oiu ui, bawicz oraz przemarsz na

boisko; o godz. il m, 30 — rozpo*

boisku 6 pp. Leg.; o godz. 14 —
ćwiczenia pokazowe Žensk, Oddz.
Samar.-Poż.; o godz, 14 m, 30 —
zbiorowe pokazy Str. Kol.; o godz.
15 — mecz piłki wodnej (xydrobal);
o godz. 15 m. 30 — pokazy gaszenia
ogiia najnowsźeini środkami che-
micznemi i mechan.; o godz. 16
m. 30 — ćwiczeina alarm. str, miejsk.
poaczas nalotu iotn,-gaz.; o godz,
17 — zakończenie zjazdu.

chrześcijańskiego poświęcony pro*
pagandzie pracy charytaiywnej w
organizacjach katolickich.  Wspo-
mniana impreza ma nietylko znacze-
nie propagandowe, lecz również ma
na celu zasilenie funduszów insty-
tucyj charytatywnych. „Caritas“
rozpoczął już przygotowania do
urządzenia tej imprezy w roku bie-

žącym, l
— Przy Archidiecezjałlnym Insty-

tucie Akcji Katciickiej ma powstać
sekcja filmowa, której zadaniem bę-
dzie walka ze ziemi tilmami o treści
niemoralnej i destrukcyjnej. W
związku z tem w najbliższych dmach
odbędzie się w w Instytucie zebra“
nie przedstawicieli społeczeństwai
delegatów instytucyj, mających jaki-
koiwiek związek z kinami lub fil-
mem. Celem tego zebrania jest zor*
ganizowanie wspomnianej sekcji i
ustalenie wytyzzrych dziaialności,

SPRAWY SZKOLNE.

— Wieczorowe kursy dokształ-
cające. Zarząd Akademickiego Koła
Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie
podaje minieszem do wiadomości

uruchomione Wieczorowe Kursy Do-
kształcające w zakresie 7 kl. szkoły
powsz. oraz Kuity dla anallabetów.

Zapisy przyjmuje i inlonmacyj
udziela Sekretarjat Kursów w lo-

ska 23 m. 9 codziennie w godz,

do dnia 2-go października włącznie,
— Towarzystwo Kursów lechnicznych

w Wilnie prowadzi uastępujące kursy wie-
czorowe:

1) Drogowe, 2) Meljoracyjne, 3) Mier-
nicze, 4) Radjotechniczne, 5) Koresponden-
cyjne, budowlane, drogowe o poziomie
średnim, 6) Samochodowe (amatorskie i za-
wodowe) z warsztatanii. Wykiady będą po-
łączone z zajęciami praktycznemi.

Informacji udziela kancelasja od godz
17 do 19 (oprócz świąt i sobót). Adres:
Wilno, ul. Holenderiia 12,

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
—Posiedzenie Centraliego Ży-

dowskiego Instytutu. „Wiiner Tog“
donosi, że w niedzielę nadchodzącą
odbędzie się posiedzenie Centr. Žy-
dowskiego Instytutu Naukowego, w
którem opiócz czionków Biura Wy:
konawczego w Walnie wezmą udział
również członkowie Centr. instytutu
Naukowego w Polsce i zagranicą.
Spodziewany jest przyjazd Czeriko-
wera z Paryża, Leszczyńskiego, ba-
wiącego obecnie w Czechosłowacji,
Judela Marka z Kowna, l. Jaszuń-
skiego, N. Majzia, Priłuckiego i dr.
Szypera z Warszawy. Tematem o-
brad ma być dalsza działalność tego
Instytutu.

Rozpow szechniajcie bony jałmużnicze „Caritasu”

Drogi wyjścia.
jest kryzysowi gospodarczemui wal-
ce z nim. Kryzy. gospodarczy jest w
niej rozpatrzony z ekonon:icznego
punktu widzenia, jako zjawisko stale
co pewien 'czas się powtarzające i
będące wynikieru nadmiernej inflacji

skiej, spowodowanej koncentracją
zbyt wielkich zasobów pieniężnych:
po wojnach napoleońskich w Anglii,
po wojnach 1866 i 1870 r. w Niem-
czech, a po ostaniej wojnie świato-
wej w Ameryce Północnej. Jak mi-
nęły dawniejsze kryzysy —- tąk sa-
mio minie i kryzys dzisiejszy. Prof.
Grabski podaje wytry (znane już czy-
telaikom „Dzien. Wileńskiego”, z
artykułów z przed miesiąca), z któ-
rych wynika, że w wielu krajach na
świecie nastąpiiu już znaczne oży-
wienie produkcji, świadczące o na-
prawie konjunkiury.

Nowością w  wywodach autora 
i

jest stwierdzenie. że podczas, gdy
dawne kryzysy mijały auiomatycz-
nie to obecny kryzys automatycznie
minąć nie może Nie może minąć, po-
nieważ świat caiy zarzucił liberalizm
gospodarczy, cechujący wiek XIX,
zarzucił zasadę współpracy między”

ostatniej książce. Niewątpliwie jego|narodowej, a hołduje metodzie walki
г gospodarczej zarówno na šwiato-

zdań, dyskusję; pzez jednych zosta”| wych rynkach towarowych, jak i na,
ną uznane, przez :mnych odrzucone i, światowych rynkech pieniężnych, Na
to nawet w grvn:e ludzi naogół bli-
sko z nire na giuncie ideowym sto”
jących. W każaym bądź razie spo-
wuduje książka Grabskiego ruch
myślowy co jest już niewątpliwie za”
sługą i dlatego uważamy za niezbę-
dne pokrótce poglądy autora streś-
cić.

Praca p. Grabskiego poświęcona

 

całymi świecie nestąpił nawrót do
merkantylizmu, do państwowego kie
rownictwa przedsiębiorczością i do
coraz bezwzględuiejszej wszystkich
państw walki o jalknajbardziej czyn-
ne bilanse płatnicze i handlowe. Ro-,
zuraieją to największe potęgi eko-
nomiczne świata i dlatego jesteśmy
świadkami różnych posunięć gospo”

częcie zawodów konkursowych na;

iż w biez. roku szkolnym zostaną

kalu Macierzy Szkolnej, ul. Wileń-'

17—19, w niedzielę w godz. 11-13;

kredytowej i spekulacji założyciel-|

DZIENNIK ©

nowej drogi
Urząd Wojewodzki przystępuje

do przeprowadzenia drogi pomiędzy
mostem na Wilii za Antokolu i ulicą
Borową. Nowa droga ma przecho-
dzić przez posecs;ę Chaimą Ńreczme-

jra (Amtokol 67), uastępnie przez uli-
|cę Piaski poprzez posesje Ignacego
Rymkiewicza (Piaski 36), Anastazji
Morozowiczowej ,Piaski 38j, Edwar-
da Oświecimsk'ego (Piaski 15), Je-
rzego Leukiewicza (Piaski 19), Eu-
genjusza Bouliais (Piaski 17), Piotra
Matwiejewa (Senatorska 14, Aleks.
Gugałło (Senatorską 16) 1 Witolda
Radziewilowicza |Senatorska 2i).

Wyaział drogowy urzędu woje-
wódzkiego przystąpił do przymuso-
wego wywłaszczenia ziemi pod dro*
gę. W| tym ce!:: urząd wojewódzki
zawezwał wszystkich włascicieli po”
sesji do stawienia się w wydziale
komunikacyjno:budowianym dla spi-
sania w drodze dobrowoinej ugody
alktu kupna sprzedaży.
Wobec niezgouy części właścicieli

na polubowne załatwienie sprawy,
w dniu 26 bm. komisja, składająca
się z przedstawwieli urzędu woje-
wódzkiego, polici i właścicieli do-
mów, przeprowadziła oszacowanie
podlegających wywłaszczeniu grun-

Teatr i muzyka
' — Teat: Miejski Pohulanka, Dziś o
godzinie 8-ej ukaze się na pizedstawieniu
wieczoroweni wspói:zesna komedja w 3-ch

aktach Pawła Volpiusa pt. „4wyciężyłem
kryzys”, w której au'or w sposób wielce

 
   

   ра

! humorystyczny porusza  kwestję kryzysu

! doby obecnej.
1 Jutro o godz. &-е) w. „4wyciężyłem
kryzys”.

—Bajka dla dzieci w Teatrze na Po-
| hulance. W nadchodzącą niedzieię o godz.
12-ej w poł. piękna bajka dla dzieci we-
dług Anderssehna pt. „Słowik'.) Przepięk-
ne tańce w wykonaniu Szkoły baietowej N.
Muraszowej,  Wspariaie dekoracje oraz
kostjumy. Reżyser —- W. Ścibor. Ceny zni-
żone.

— Niedzielna popoludniówka w Te-
atrze na Pohuiance. W niedzielę o godz. 4
przedstawienie popołudniowe puważna ko-
medja w 3 aktach M. Grabowskiej pt.
„Sprawiedliwość”*, Ceny propagundowe,
— Teatr muzyczny „Łutnia”. „Cyr-;

kówka' Występy Janiny Kulczyckiej Dziś
„Cyrkówka” E. Kalmana, która z każdym
dniem zyskuje coraz większe powodzenie

i — (Otwarcie sezonu zimowego w „Łut-
mi”. Ostatnia nowość scen zagranicznych,

| znakomita operetka Abrahama „Bał w
Savoy'u” otworzy sezon zimowy w „Łutni”,,

Propagandowe przedstawienie w.
„Lutni”, W. piątek 1a przedstawieniu pro-
pagandowem dawno niegrana operetka O.
Straussa „Bohaterowie”, na tle znanej sa-
tyry Bernarda Shava. Ceny propagandowe.

Polskie Radjo Wiińo
Czwartek, dnia 27 września 1934 r.

6,45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. -Ма
zyka, Dzien. por. Muzyka, Chwiika Pań Do-
mu. 7,40: Zapowiedź programu (lokalnie),
1.50: Pogaw. Źw. Siraży Pożarnych. SU:;
Giełda soln. 11,57: U zas. 12.03: Wiad. me-
teor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Pogad. dla
dzieci. 12.50: Muzyka populaina (płyty).
13,00: Dzien. poł. 13.v5: „£ rynku pracy —
pogad. 13,10: Opery Pucciniego (plyty).
15,35: Codz. odc. pow. 15.45: .Muzyka lekka.
16.45: Francuski. 17.00: Słuchowisko, 18.15:
„Skrzynka pocztowa Nr. 319 —omówienie
listów słuchaczy, 18.25: Koncert reklamowy.
18,30: Ze spraw litewskich. 18.40: Recital
skrzypcowy. 19.00: „Co czytac?'—pogad.
wygł. prof. K. Górski. 19.15: Pieśni. 19.35:

 

 

Wywłaszczenia i w „kup gruntów do budowy

22.40: Wil. wiad. kolejowe. 22.50: „Zapo-
biegajmy powstawan:u pożarów” — pogad.

123,00: Wiad. meteor. 23.05—23,30: Muzyka
taneczna. йа

IEERSKI

na Antokolu.
tów. Komisja ustaliła cenę 1 metra
kw. gruntu na 1 zł. 50 gr. Powvžsze
oszacowanie _ wiaściciele gruntów
uznają za bardzo małe, ponieważ
ceną 1 metra kw. na Antokolu wy
nosi obecnie 21/2 -3 złotych.

Pozatem nie doszło do porozu-
mienia z właścicielami nierucho-
mości pp. Rudziewiłowiczem i
Kreczmerem, aa posesjach których
muszą być zniesione domy. Dom
Kreczmerem, na których posesjach
go dozorca, natomiast dom: Radzie-
wiłowicza przynosi dochód. Nowa
droga ma podzielić posesję Radzie-
wiłowicza na dwie części, wskutek
czego posesja traci swą wartość.

Na posesji r. Morozowiczowej
pozostanie tylko murowany dom, na-
tomiast cały ogród, studnia i dzie-
dziniec podlegają wywłaszczeniu,

Nowa komisja w celu oszacowa”
nia gruntów i nieruchomości, podle-
gających wywłaszczeniu, ma urzędo-
wać w dniu 28 km.

Po zakończeniu wszystkich nie-
zbędnych formalności, oddział dro-
gowy urzędu w*;ewódzkiego przy-
stąpi w początkach października do
pracy. Nowa drga ma być zakoń-
czoną do listopada r, b,

 

 Piątek, dnia 28 września,
6,45: Pieśń, Muzyka.  Uumnastyka.

Muzyka. Lzien. por. Muzyka. Cnwilka Pań
domu. 7.50: „Wspomnienia szkolne z cza-
sów niewoli“ — pogad. 8.00: Gieida soini--
cza. 11,57: Czas. 12.03: Wiad. meteor. 12.05:
Przegl. prasy, 12.10: Muzyka. 12.45: , Kło-,
poty jesienne z dzie/mi“ — pogad. 13.00:
Dzien. poł. 13,05: Koncert kameralny (pły-
ty). 15.30: Wiad. «ksport. 15.75: Codz.
odc. pow. 15.45: Muzyka lekka. 16.45:
Audycja dla chorych. 17.15: Koncert. 17.50:
Rezerwa. 18.00: Aud. dla dzieci: „Nad
Świtezią” — pog.  '8.15: Koncert. 19.00:
„Badania melograficeze wsi podwileńskich'*
— pogad. Romualda Padlewskiego ilustr.
nagraniami z terenu. Wyniki zawodów ba-
i nowych Gordon-Bennetta. 19.35: Piosen-
ki Hanki Ordonówny (płyty). 19.50: Wiad
sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.05: Pogad.
muzyczna. 20.15: Koncert symfoniczny.
Dzien. wiecz. „Jak pracujemy w Polsce”,
D. c. koncertu. 27230: Recytacje poezyj.

Z ZA KOIAR STUDJO.  Koncert chóru męskiego „Echo* z Poznania,
W piątek dnia 28 września o godz.

17.15—17.50 usłyszą radjosłuchacze z Po-
znania na fali ogólnopolskiej koncert chóru
męskiego „Echo” pod dyr.  Wiaądysława

,Raczkowskiego. Chór ten cieszy się zasłu-
żoną, dobrą opinją w sferach miłośników
sztuki wokalnej. Program urozmaicony
przewiduje m. in. szereg pieśni polskich
kompozytorów — Moniuszki, Galla, Żeleń-
skiego.

„Kłopoty jesienne z dziećmi”,
-«Nadciąga jesień — pora roku, której

pierwsza połowa bywa zwykle u nas pięk-
na, lecz szybko zbliża się pora deszczów i
sioty — i oto stajemy u progu zimy. Jesień
jest również porą wieiorakich ułopotów z
dziećmi, do których należą liczne choroby,
jak grypa, odra, szkarlatyna itp. Przeciwko
tym chorobom  trzeŁa zawczasu, bronić
dzieci nietylko przestrzegając prawidła hi-
gjeny zbiorowej, ale również przez zastoso
wanie szczepień ociionnych. Pożyteczny i
informujący odczyt na ten temat wygłosi w
radjo w dniu 28 września o godz. 12.45
(piątek), dr. Jerzy Wiszniewski,
lnauguracyjny koncert _ Konseiwatorjum
Warszawskiego z udziałem Józeia Hoiima- Pogad. aktualna. 1945: Progr. na piątek,

19.50: Wiad. sport. 9.56: Wil. wiad. sport.
20.00: „Taniec jazzowy”. 20.30: Poiska muż/
ka ludowa. 21.15: Dzien. wiecz. 21.25: „Jak
pracujemy w Polsce—pogad. 21.30: Muzy-
ka lekka w wyk. org. kin. (płyty). 21.45:
„Przyczyny wymierariainteligencji —poga-
dankę wyśł. dr. H. Kopeć. 22.00: „Metody
szkoły pracy'—odczyt. 22.15: Koncert ży-
czeń (piyty). 22.45: „Kwadrans dia ponu-
rych” — felj. K, Gałczyńskiego. 23.00: Kom.
meteor. 23.05: Muzyka taneczna, W godz.
23.065 — 23.30: przenidz. retransm, muzyki

"tanecznej ze st, zagr, i

 

na transmitują rozgiośnie Polskiego Radja.
№ dniu 28 września Konserwatorjum

Warszawskie otwiera nowy sezon symfo-
niczny, który rozgłośnie Polskiego Radja,
tradycyjnym zwyczacm transmitcwać będą
na całą Polskę, Program koncertu obejmuje
muzykę polską: w c”ęści pierwszej odegra-
na zostanie uwertura Monius'ki „Bajka”,
zaś w części drugiej jedno z najcelniejszych
dzieł znakomitego symionisty polskiego,
„Od wiosny do wiosny”, Zygmunta Noskow
skiego. Poszczególne części tej symfionji są
osnute na tle motywów ludowych. Np.
„Jesień га temat posiadą piosenkę Żni-

3

Rola duchowieństwa polskiego
w powstaniu

Na marginesie wieczoru Związku

Pierwszy powakacyjny wieczór
Z. P. L K. w dn. 24 bm. wypełnił od-
czyt J. E. Ks. Biskupa P, Kubickie-
go na temat: „Rola duchowieństwa
w Ojczyźnie w okresie wydobywania
się Jej z niewoli .

Obecnych na sali przeszio 60 0-
sób. Czcigodny prelegent jest znaw-
cą dziejów Koscioła polskiego pod
zaborem rosyjskim za czas 1860 —
1915 r., autor trzechtomowego dzieła
o wielkiej wartusci historycznej p.t.
„Bojowcy kapłani za sprawę Koś-
cioła i Ojczyzny w latach 1861 —
1914“, w ktėrem uwzględnił Króle-
stwo Polskie. Obecnie zaś wykończa
tom IV, w którym zobrazuje rolę du-
chowieństwa po.skiego w walce o
sprawy Kościoia i Ojczyzny na Lit-
wie i Białorusi.

Czcigodny prelegent wyszedł z
założenia, że wszelka idea wymaga
ofiar i im jest większa, tem są i one
większe. Każda idea zdolna jest o-

- ©fiary.
złożone w Administracji „Dzien. Wil.*

Józefa : Kazimierz Tarłowscy zł. 100
na ogólny Komitet Pomocy dla powodzian.
Konto P. K. O. Nr. 2.200 Asz... zł. 5.

Asz... zł. 5 dla najbiedniejszych.
Ks. J. Zawadzkiego 2 książki naukowe

dla L K.
Rada centr. Stow. Pań Miiosier. Św.

Wincentego a Paulo składa serdeczne po-
dziękowanie JWPani Margrabinie Umia-
stowskiej za ofiarę »ł. 20 na rzecz sierot
„Żródła Pracy”,

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież w szpitalu na Wilczej

Łapie. Nieznani złodzieje skradli po wy-

łamaniu zamków z remontowaiegc szpitala

na Wilczej Łapie 18 arkuszy blachy czar-

nej, należącej do inżyniera Langego, war-

otśc: 65 zł, 30 kg. słoniny, wartości 207 zł.,

należącej do firmy Stawiński (zuuł. Ber-
nardyński 6) i garnitur męski oraz czapkę

Karola Hejbera z Wuejki,

tości 30 zł.

— Bójka w sklepie przy ul. Legjonowej.

Konstanty Baranowski (Legjonowa 138) w

stanie nietrzeźwym wszedł do sklepu
Waulia Rudomina (Legjonowa 17%, i wszczął
z wiaścicielem sklepu bójkę na tle pora-

chunków osobistych, w czasie ntórej zła-

mal Rudominowi lewą rykę i rranił go w

lewy bok. Baranowski ma pokaleczoną

głowę i ręce. Rudomina odwieziono do

szpi'ala Św. Jakóba. Baranowsxiego aresz-

towano.

 

Nowej war-

: WYPADKI
— Skutki sprzeczki z +odą Adolf

Mickun (Śniegowa 3,, robotnik, iat 35, po

sprzeczce z żoną wypił w ce'1 samobój-

czym denaturatu. Pogotowie odwiozło go

do szpitala żydowskiego z objawami za-
trucia.

— Zabawa zakończona kalectwem.
14-letnia Szumialisówna M. (z Krupniczy 5)

podczas zabawy została zepchnięta przez  
rówieśnika ze wzgórza, skutkiem czego

złamała obie nogi. Odwieziono ją do szpi-
tala.

Zabłąkana kula. D. Szabłowska
, (Ludwisarska 8) vowiadomiła policję, iż!

wic.orajszej nocy do jej sypialni ktoś strze-

Mł przez okno. Kula wybiła szybę i utkwi-

ła w ścianie, Policja wdrożyła docho-

dzenie.

p `
wiarską „Plon niesiemy plon”, „Zima” zaś
zawiera motyw: „Kty się w opiekę poda
Panu swemu” i stanowi najpodnioślejszy|
moment symfonj. W części drugiej wie-
czocu da się słyszeć wybitny pianista pol-
ski o wszechświatowej sławie, Józef Hof-
fman, zamieszkujący obecnie stale w Ame-!
ryce, który wykona koncert f-moll Cho-|
pina. Orkiestrę prowadzić będzie  kapel-
mistrz Dołżycki, !

 

{

styczaiowem.;.
Polskiej Inteligenoji Katolickiej.

garnąć szerokie rzesze, O iie przo-
aowaiuicy tvch ines dadzą przykład
uniiiowania i rzetelnego poświęcenia
się dla iejże idci  lutaj potrąca o
akiuaine zagadrienie nierozerwainej
miiości maiżeńskiej i o potrzebie

oliar na rzecz tejże miłości, jak
również o pięknie Życia czystego
wśród młżodzieży.

Mówiąc dale, o poświęceniu na
rzecz idei prelegent zaznaczył, że
jeżeli tego poświęcenia się dla idei
wymaga się od świeckich, tembar*
dziej winno się ządać od duchowień"

stwa, które jest przecież „solą zie-
mi“, „światłością swiatła”. Jeżeli cho
dzi o miłość i poświęceaie się dla
Ojczyzny dał pczykład temu P. Je-
zus, piacząc nad niechybnym upad-
kiem Jerozolimy.

Przechodząc do roli duchowień-
stwa polskiego w czasie powstania
styczniowego 1863 r., ks. biskup Ku-
bicki na podstawie dokumentów ar-
chiwalnych stwierdza, że duchowień
stwo polskie złozyło dowód nama-
calny poświęcenia się i bohaterstwa
na rzecz Ojczyzny. Manuiestacje z
lat 1860 — 1862. które rozgrzały du-
cha polskiego i przeto przygotowały
$o do powstania, najczęściej rozpo”
czynały się w Kościele nabożeń-
stwem, czy tez przemówieniem ka-
plana poza Kośc:cłem.

Przychodzi rok 1863. Na ogólną
liczbę około 406 kapłanćw w Kró-
lestwie, na Litwie i Białorusi, o prze
szło 1500 wspom:nają akta władz za-
borczych powstarionych, jako о г2а-
inicresowanych w różny sposób po”
wstaniem, dzięki czemu stali się
przedmiotem 'epresyj rządu mo-
skiewskiego. Z iej liczby około 700
zostaje wysyłanych w głąb Rosji i na
Syberję, z któryci: 39 tamże umiera,
4 skazanych na śmierć przez roz-
strzelanie lub powieszenie, 8 poległo
w powstaniu od ran, odniesionych w

czasie potyczek lub zadanych przez
żołnierzy moskiewskich. `

Według akt rapperswilskich, na
wyśnaniu było 39. Wśród bohaterów
za sprawę Kościoła i Ojczyzny tem-
bardziej nie brakio i mitr biskupich,
jak Księża biskupi Teliński, Krasiń-
ski Lubieński, Popiel, Szymański i
Kaliński, biskup chełmski unicki
Cytry za siebie mówią. Jeżeli się
mówi, że Tajgi byberji usiane kość-
mi polskiemi, to nie brak wśród nich
i czaszek duchowieństwa polskiego.
Wilno miało też swoją cytadelę t.
zw 14, obecnie ?reszt garnizonu m.
Wilna przy ul. Kościuszki), przez
którą przeszło 700 więzniów, a
wśród nich przeszło 90kapłanów.

Postać Czcigodnego prelegenta,
przemawiająca dobrocią i prostotą,
sposób podejści. do zagadnienia i
prostota w ujęciu, siła dowodowa,
poprzedza konretnymi przykłada”
mi, wielkie umifcwanie sprawy Koś-
cioła i Ojczyzny, to wszystko razem
sprawiło słuchaczom rozkoszną ucz-
tę duchową i wywołało serdeczną
wdzięczność, zwłaszcza, kiedy w
końcu mówił a potrzebie miłości
wzajemnej.
W tak zwanych , Aktualjach" zabrał
głos ks. prof. dr. W. Urmanowicz i
zdał sprawę z międzynarodowego
Kongresu filofozy. tomicznej, który
się odbył w dn. Zi — 30 sierpnia br.
w Poznaniu, podkreślając aktualność
filozofji tomisty :znej Prof. dr. W.Sta
szewski zobrazował walkę z porno-
grafją w filmie, która rozgorzała w
Ameryce i Anglji

darczych Anglji, Niemiec, Słanów
| Zjednoczonych; inną rzecz, czy po*'
sunięcia.te są zawsze szczęśliwe:

Przechodząc do stosunków pol-
skich, prof. Grsbski stwierdza, że
nasz kryzys zaczął się wcześnie, prze
biega ostrzej 1 wywołany został.
przez inne przyczyny, niż kryzys
światowy, aczku.wiek z kryzysem
światowym ściśle się łączy. Analiza
początków naszej dzisiejszej biedy

| wskazuje wyraźrie, że zaczęło się
| to wszystko od $wałtownego spadku
siły płatniczej spvieczeństwa, wywo-
łanego przedewszystkiem brakiem
kapitałów obrolowych. ' Jesteśmy
jednym z najbiedniejszych w Euro"
pie narodów. Teu nadmiar biedy na-
szej — to już nie skutek kryzysu
światowego, to wynik przyczyn kra-
jowych, działających wewnątrz na-
szego państwa i społeczeństwa,

Polska wobec kryzysu gospodar”
czego stosuje politykę przetrwania.
Prof. Grabski oswiadcza, że takie
stanowisko jest  anachronizmem.
Przy istniejących pomiędzy państwa-,
mi przegrodach, lamujących między”
narodowy obrói .owarów, kapitałów

niądza, Obecnie w Banku Polskim
stosowana jest polityka Getlacyjna,
czyli zmniejszaui: obiegu pieniężne-
go. Celem tej polityki jest obrona
kursu złotego.

Istoinie kurs złotego został u-
trzymany, gdy kurs wielu walut
znacznie bogatszych i silniejszych e-
konomicznie krajów zachwiał się.
Ale deflacją im ałużej trwa, tem po-
woduje większe straty. W ciągu 4
lat zużył Bank Poiski na obronę kur-
su swych not przeszło połowę swego
zapasu złota i walut, posiadanych w
1929 r. Taka poiityką trwać stale nie
może, Istnieje granica, ponižej ktė-
rej zmniejszać obiegu pieniężnego
nie można. Muei nastąpić kres de-
flacji,

szanie obiegu pitniądza, to oczywiś-
cie wejść trzeba na drogę retlacji —
zwiększania obiegu. Tu oczywiście
nasuwa się zaraz obawa, aby refla-
cja nie przeszią w inflację, znaną
nam dobrze z okresu markowego, t.
zn. w niczem nieograniczone druko-
kanie pieniędzy papierowych, bez
żadnego pokrycia, rujnującyce kom- 

i pracy, ożywienie życia gospodar”
czego w jednych krajach nie ma
żadnego wpływu ua kraje inne. Dla-;
tego oczekiwan'e że gdy minie kry-|
zys w krajach przodujących w życiu
gospodarczem Świata, automatycznie,
nastąpi ożywienie i w krajach eko”,
noimicznie biernych,
jest bezzasadne. Kryzys w Polsce,
skcńczy się dopiero wówczas, kiedy
siła nabywcza naszej ludności wiej-,
skiej, oraz ubożssej ludności miej-,

skicj — znaczni: wzrośnie. i
W ten sposób przechodzi prof.,

| Grabski do podstawowej tezy swojej |
| książki, którą jes: żądanie w Polsce

reflacji — powiększenia obiegu pie-

jak Polska —/

pletnie życie gospodarcze. Oczywiś-
cie że prof, Grabski takiej ewentual
ności nie pragnie. Chce on utrzymać
refiację w takich granicach, by przy
znacznem powiększeniu obiegu pie-
niądzą kurs złotego utrzymał się na
dotychczasowei wysokości. Pozornie
zdawałoby się, że jest to niemożliwe
bez znacznego zwiększenią zapasów
złota w Banku Polskim. Ale tylko
pozornie. Prof. Grabski udowadnia
że w okresie powożennym pieniądz
w wielu krajacii przeszedł znaczną
ewolucję. Dzisiaj obok pieniądza
papierowego wyprowadzona została

Jeśli porzucić deflację — zmniej-,

Lietmana), Walutą tą posługuje się
dzisiaj większosć krajów świata. Ją-
dro bywa niekiecy ogromne, jak np.
we francuskim vanknocie, pokrytym
złotem do 97 pivc., czasem bardzo
małe (marka niemiecka tylko do
7 proc. pokryta złotemi, czasem
średnie (u nas 4U proc. pokrycia zło”
tem). A mimo tych różnic pokrycia
kurs franka, marki i złotego utrzy-
muje sięna poziwmie.O kursie waluty
jakiegoś kraju nie decyduje już wy-
sokość pokrycia ztotem, lecz jedynie
istniejący na gełdach stosunek za-
potrzebowania ich do ich zaofiaro-
wania wzamian 7a obce waluty.

Można więc nie naiażając na
zniżkę złotego w złocie, rozpocząć
planową reflację

Są na to dw.. sposoby: albo 1)
wzorem Niemiec zamknąć zupełnie
transfer, oświadczyć zagianicznym
naszym wierzycielom, że będziemy|
im płacić nasze zobowiązania dłuż-
ne w ich krajowej walucie o tyle tyl-
ko, o ile ona do nas przypiynie, a po-  za tem kosztami w naszych bankach
państwowych, opiewającemi na zło*;
te, — albo 2) zaządać rewizji wszyst
kich umów hand:owych z innemi pań
stwami wierzycietskiemi, by uzyskać
od nich kontyngenty kompensacyjne
dla naszego imnortu, równe nietylko
ich do nas wwczowi, lecz również.
naszym wobec kiajów tych zobowią-|
zaniom płatniczym z tytułu zaciąg-|
niętych u nich pożyczek.

Przy zastosowaniu jednej czy
drugie; drogi, bez spadku kursu zło”.
tego, Bank Polsk: może puścić w 0-
bieg nowe 700 miijonów ziotych. Pie:
niądze te, zdaniem proł. Grabskiego:
nie powinity w Żadnym razie być po*|
życzone przez Skarb naposzorecie| waluta o jądrze zfotem (Goid kern-

wihrung ekonomisty nienueckiego
deficytów budżeiowych, iecz powin-
ny byćużytenapodjęcie wciągu

4chn najbliższych iat robót publicz*
nych,  zatrudn.ających conajmniej
300.000 ludzi,

Udzielenie pracy 300.000 bezro-
botnych mieszkaiiców wsi i miast
podniesie niezwiocznie kosumeję we
wnętrzną naszego rynku i niewątpli-
wie zachęci prywatne przedsiębior
stwa do zwiększenia produkcji.
Wspomniane 1oboty publiczne mu

szą być tego rodzaju, by w stosunko
wo prędkim czasie zdołały podnieść
realne dochody społeczeństwa. Za-
danie to przedewszystkiem spełnić
mogą meljoracj« rolne: drenowania,
osuszania bagien „regulacja rzek, bu-
dowa i naprawa dróg, uspławnianie
rzek. Roboty pubiiczne powinny być
prowadzone pod kierownictwem i
kontrolą rządu, cle nie przez rząd.
Trzebaby powolać do życia specjal-
ne instytucje, oparte o izby 1 organi-
zacje rolnicze, oraz о samorządy
miejskie i powiaiowe i dać 1m do dy-
spozycji kredyży Banku Polskiego,
zwrotne po latach 40-tu.

Qto droga wyjścia z kryzysu, pro
ponowana przez prof. Grabskiego.
Aby na tę drogę wejść, trzeba za*
cząć od gruntownej zmiany dzisiej-
szego stosunku "władz państwowych
do społeczeństwa. Sama współpraca
z rządem nie wystarczy. Musi ją uzu
pełnić współpraca również rządu z
narodem. By p:zełamać kryzys eko-
nomiczny naszego życia, trzebą na-
samprzód przełamać wzajemną nie-
ufność, dzielącą społeczeństwo od
rządu, a rząd od społeczeństwa.

Poglądy p. Grabskiego nasuwają
mnóstwo pytań, wątpliwości i za
strzeżeń, Wywoiają też niewątpliwie
polemikę i dyskusję, Są jednak w na-
szych stosunkach nowością. :
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SPORT
FINAŁY MISTRZOSTW TENISOWYCH.

Zakończone już zostały ostatecznie te-

goroczne mistrzosiw» tenisowe Wilna, o

których kilka razy 'uż donosilismy.

W grze pojedyńczej mistrzyrią została

Dowborowa przed Desinową.

Mistrzem w grze pojedyńczej został

Kewes, wygrywając ostateczny pojedynek z

Zaborowskim. W grze podwójnej pierw-

szeństwo _ zdobyli prof. Weyssenhoif i

Wenk, a w grze mięszanej Dowborowa i

Kewes.

Nie została jeszcze rozeg:ana gra po-

cieszenia, w którei prowadzi Wenk.

MISTRZOSTWA LEKKOATLETYCZNE

SZKÓŁ ŚREDNICE

Jutro na stadionie przy ui. Werkow-

skiej rozpoczną się o godz. 14 mistrzostwa

lekkoaletyczne szkół średnich.

Finały zawodów odbędą się w sobotę

o godz. 12. W. programie są następujące

konkurencje: bieg 100 mtr., bieg 1500 mir,

skok w dal, o tyczce i wzwyż, oraz rzut)

dyskiem, granatem 1 pchnięcie kulą.

Trzeba mieć naczieję, że w tym roku

organizacja zawodów będzie stała na wy-

sokim poziomie.

LEHTINEN — KUSOCINSKL
W nadchodzące sobotę i niedzielę na

stadjonie Wojska Polskiego w stolicy od- będzie się, w ramach zawodów międzyna-

STN RE OT NUSIS DE RACZU RODY TTK UL KIEK

ŻYDZI O STANIE SANACJI.
M, Kleinbaur: („Hajnt” Nr. 211)

wskazuje ną przełom w. nastrojach,
który daje się stwierdzić w całym
świecie, a który polega na zachwia
niu się wiary szerokich mas w sku-
tecznosė dyktatur i ruchów laszy-
stowskich, Na ten przełoim — zda-
niem autora — mają wskazywać
trzy fakty: a) ruch strajkowy w Ame
ryce, b) informacja o pertraktacjach
Mussoliniego socjalistami, c)
„zwrot па lewo” w obozie pomajo-
wym w Polsce. Różne untormacje
obiegają kraj na tle tarć wewnę-
trznych w łonie sanacji:

„Część prawdy musi tkwić w nich i w

istocie są te informacje znamienne”, -

Obóz pomaowy utracił te pod-
stawy, na których chciał opierać się
w swojej działalności:

„Dwie podstawowe zasady posiadała
tak zwana majowa ideologja: społeczny so-
lidaryzm i bezpartyjność, Obie te zasady

pękły*.

Na brak spóni wewnętrznej w
łonie sanacji wskazują choćby arty”
kuły z jednej strony obozu konserwa
tywnego, a z drugiej — lewicy:

„Widać wyraźnie, że wewnętrzne

sprzeczności w BB. są częstokroć znacznie

ostrzejsze, niż przeciwieństwa między opo-
zycją i większością rządową. W każdym ra-

zie niema tam śladu solidaryzmu, tak samo

jak niema go w polityce gospodarczej rzą-

du, która ma wyraźne oblicze, skierowane

frontem do drobnego rolnika”,

z

rodowych, pojedynek Kusocińskiego i!
Lehtinena na dystansach 5 klm. i 2 mile

angielskie (3218. mtr.) |
W biegu na 5 kim, który rozegrany

będzie w niedzielę, startować będą, prócz.
obu mistrzów olimpijskich (Lehiinen na 5'

klm., Kusociński -— za 10 klm)zuany za-

wodnik szwedzki Peitersen oraz elita na-

szych długodystansowców: Fiałka, Orłow-

ski, Hartlik, Kurpesa, Strzałzowski, Pu-

chaiski, Noi, Dupiicki itd.

Katolicki film sportowy.
W] jednej z sal Amsterdimu wy”

świetlano przed kilku dniomi wobec
grona zainteresowanych ciekawy
film propagandowy w sprawie kato”
licxiego kultu sportowego. Film
składa się z kilku części. Część
pierwsza przedstawia korzyści róż-
nych dziedzin sportu, druga wskazu-,
je na rozliczne szkody wywoływane
przez nadużywanie ćwiczeń fizycz”
nych, trzecią wreszcie obrazuje roz-
wó; sportu w stowarzyszeniach i
organizacjach. Wielki przegiąd ka-  tolickich organizacyj sportowych
zamyka ten pouczający film. Znaw-
cy zarówno w dziedzinie kińemato-
graficznej jak sportu wyrazili nader
pochlebną o tym filmie opinię. Bę-
dzie on wkrótce wyświetlany w ki-
nematografach całego świata. (Kap),

albo obawa o wybuch wewnętrzny,

albo przewidywanie wojny:
„Być może, koła rządowe są przewidu-

jące i mają na wzgiędzie przyszłą wojnę,

kiedy to trzeba będzie zmobilizować naród.

A kiedy się mówi — naród, oznacza to wło-

ścian i robotników*.

Trzeba opierać się na narodzie:
„Gdy się chce mówić do nerodu z po-

wodu czy to spraw wewnętrznych, czy ze-

wnętrznych, trzeba nawiązać stosunek przy-

jaźni z ludnością, wowczas nie pomoże „sil-

ny prąd“, ani żaden „czynnik pozaparla-

mentarny“, ani żadna „elita.

Takim językiem przemawia do
swcich sojuszników i protektorów
organ żargonowy. Widać, że nie  wróży on sanacji dłuższych rządów.

DZIENNII|SILERSKI

Bilans austrjacki 623 poległych.

Po długich, pełnych momentów

wzruszających miesiącacii zapano-

wał w Austrji pozorny spokój, Czy

jes: to spokój przejściowy? Czy о-

statecznie nowy ten wulkan Europy

wygaśnie, uspoko. się? [akie pyta-

nia mają obecnie wszyscy na ustach:

kupcy, właściciele hotelów, wszyscy

których podstawy egzystencji gospo”

darczej i duchowej w ciągu ostatnie-

go półrocza zostały poważnie za-

chwiane. Ludnosć dotychczas jeszcze

się nie opamięta!'a, wszędzie panuje

zdenerwowanie, szerzone są najroz*

maitsze pogłoski. Niektóre z tych po

głosek są nawe: uzasadnione, Właś-

nie w ostatnich dniach jak już pisma

doriosiy, rozeszia cię pogloska, że

hitlerowcy przygotowują nowy pucz.

Pogłoski te nie są zupełnie bezpod-

stawne chociaż, jak się zdaje tym

razem hitlerowcom chodzi o coś

wręcz innego. Wiedzą dobrze, że

rząd austrjacki jest na tyle silny, aby

odeprzeć po raz trzeci pucz brunat-

nych koszul i że zwycięstwo narodo-

wych socjalistów możliwe jest tylko

przy poparciu a.mnji niemieckiej, Ina

czej wykluczone jest, aby hitlerow-

skie oddziały zwyciężyły na terenie

austrjackim. Nową próbą puczu, jak

się zdaje, hitlerowcy chcą wywołać

panikę w Europie środkowej. Schu-

schnigg zabrał z sobą do Genewy o-

skarżycielski mzterjał, który tymcza

sem tylko w sksomnych rozmiarach

przedłoży przedstawicielom obcych

patstw. Z przyczyn całkiem zrozu”

miałych rząd austrjacki nie wystąpi

oficjalnie przecieko Niemcom.

Hackenkreuz w walce z Austrją.

Zbytecznem byłoby specjalnie

stwierdzać, że terror hakenkreuzle-

rowski w Austrji inspirowany i po”

pierany był przez odpowiedzialne

czynniki niemieckie, Udowodniono

to w ubiegłem półroczu kilkakrot-

nie.

fakt, że Hitler po zamordowaniuDol

liussa natychmiast udał się do Mo-

nachjum i tam groził odpowiedzial-

nym czynnikom że ukarze je suro-

wo jeżeli kontynuować będą akcję

 

Mobilizacja żydów w Ameryce;
J. Fojgeł („Neiman') streszcza dzicjność

(„Hajnt“ nr. 211) swoją rozmowę z
dr. Margoszes'em, redaktorem , Der
Tas'u“ (Nowy York), który niedaw-
no bawił w Polsce (pochodzi z Tar-
nowa). Ten ostaini wyjaśnił, że wo-
bec akcji bojkotowej, ktorą żydzi
zaczęli rozwijać w St. Zjedn. w sto-
sunku do wytwórczości z Niemiec,

„Żydzi polscy mają obecnie możność

nawiązania interesów z Ameryką i w ten

sposób poprawienia swojej sytuacji gospo-

darczej, która jest ciężka (całe to zdanie w

oryginale podkreślono)”.

Żydzi niogą wykorzystać dla sie- Niema również drugiej podstawy
— bezpartyjnosci:

„Bowiem, jeżeli brak solidaryzmu,

niema również bezpartyjności, gdyż już te-

raz, przed oczekiwanym rozłamem, BB, sta-,
nowi związek wrogich partyj, który każdej

chwili może rozpaśc się”.

Szerokie masy stoją poza obozem

to

rządowym:
„Nie trzeba siebie okłamywać: naród

pozostał nazewnątrz. Cale wiošciaūstwo,

cały miejski proletarjat pozostały poza obo-
zem rządowym. Spostrzeżono to i zaczyna

się mówić o „oczyszczaniu* sanacji, aby

zdobyć masy, a pocichu mówi się o porozu-

mieniu z lewicowemi partjami opozycyjne-

mi“,

Dwie przyczyny mogiy pobudzić
rząd do szukania oparcia w masach:

 

' wspomnieć, że na czele nawiększego pisma

bie Polaków amerykańskich:
„Wogóle stosunki między Żydami i Po-

lakami w Ameryce są przyjazne. Dosyć jest

polskiego w Nowym Yorku, „Nowy Świat”,

stoi żyd, nazwiskiem Jolos. W Chicago ży-

dzi i Polacy prowadzą wspólnie akcję wy-

dawniczą, a sędzia Fiszer w Chicago jest

wybierany polskiemi głosami Konsul pol-

ski, Marchlewski, stara się nawiązać przy-;

jaźniejsze stosunki z prasą i ludnością ży-

dowską“.

Żydostwo amerykańskie stoi na  stroży politycznych uprawnień ży-

dowskich w Polsce i chce pomóc o-
becnie ekonomicznie: |

„W Polsce — zauważa dr. S. Margo-

młodzieży
amerykańscy stale stoją na

względem politycznym. Ale * pod wzglę-

dem ekonomicznym żydowska Ameryka

pomoże żydom polskim. Obernie sytuacja

żydowska w Ameryce trochę poprawiła się.

Krewni pomagają. Związki i organizacje lo-

żydowskiej. Żydzi
straży pod

kalne już rozpoczęły akcję swoim miastecz-,

kom w Polsce. Jeszcze rok temu było to

niemożliwe”,

Mamy więc nową mobilizację ży”

dów w Ameryce, celem poparcia ży”

dów w Polsce. , Stoją oni na straży

pod względem politycznym ' 1 poma”

gają finansowo swym. rodakomi w ich

wa!'ce konkurencyjnej z żywiołem

polskim.

——

Napad na kancelarję
adwokacką w Drohobyczu.
Na kancelarję adw. Ilnickiego w

Drohobyczu dokcnano dziwnego na-

padu, Dwuch ludzi weszło do kance-

larji w chwili, gdy była tam tylko

aplikantka i steroryzowawszy ją re-

woiwerem — zabrali maszynę do pi-

sania, poczem zbiegli. Leżących na

stole pieniędzy nie ruszyli.

Jednego z tych ludzi policja po-

strzeliła, w czasie pościgu w nogę.

Wystarczy przypomnieć znany

„|Skutki wojny domowej..— Hitlerowski terror w cyfrach

przeciw Austrji. Od lipcowego puczu.
w Austrji panuje spokój. Bilans hi-'
tlerowskiej waisi przeciwko Austrji!
zawarty zostanie prawdopodobnie w
brunatnej księdze, jaką rząd austr-
jacki zamierza wydać. Trudno jed-
nak czekać na ułicjalne dane i dla-
tego drogą prywatną staraliśmy się
starannie zebrać materjał, jak przed
stawia: się terrvr hitlerowski w cy

frach.
Zdumiewėjące cyiry.

Trzeba przedewszystkiem zazna-
czyć, że bilans opracowany jest w
grubszych zarysach; cyfry budzą
zgrozę. Od 31 grudnia do 23 lipca
rozrzucono w różnych punktach
Austrji kilka tysięcy bomb, tak zwa”
nych papierowych „bólerów', Ściś-
łej liczby nie można stwierdzić, Bom
by te, aczkolw.ek są dia życia
ludzkiego bardzo niebezpieczne, wy”
rządziły znaczne szkody w różnych
gmachach publicznych. Byty też u-
zupełnieniem akcji terorystycznej.
W] 73 wypadkac:. w zamachach uży”
to wielkich ilości amonitu, amonalu,
ekrazytu, dynaniitu, piekielnych ma
szyn i ręcznych gianatów, W jednym
wypadku — chodziło o aminal —

został w pudełizach z napisem „Ver-
suchsabteilung der Reichswehr, Ber-
lin“ (Doświadcza'ny oddział Reich-
swery, Berlin). W dwunastu wypad-
kach wyrządzono olbrzymie szkody
przez uszkodzenie przewodów elek-
trycznych, w dziewiętnastu wypad"
kach wysadzono mosty kolejowe, w
trzydziestu przewzło wypadkach u-
szkodzono tory kolejowe czy inne u-
rządzenia, w dwudziestu dziewięciu

wypadkach poptiniono znaczne szko
dy w elektrowniach. Oprocz tego u-
szkodzone zostały gmachu publiczne
budki telefoniczne, kanały i wodocią
gi. Wyrządzone szkody wynoszą ©-
koło miliona szylingów, jezeli oczy”
wiście nie liczy s.ę szkód, wyrządzo-
nych w ruchu tuiystycznym,

  

 

1500 lat ciężkiego więzienia.
Austrjacka służba bezpieczeń-

stwa długo z wyraźnem niedbal-
stwe ścigała brunatnych terorystów,
z czego wnioskować można, że poli-
cja zaagitowana tyła przez hitlerow-
ców. Dopiero po krwawych wypad-
ikach lipcowych działano sprawniej.
Zaprowadzono sądy doraźne, które
wydawały drakońskie wyroki, W,
ciągu pięciu tygodni wydano wyroki,
opiewające łączrie na 1500 lat cięż-

i kiego więzienia. Trzynaście osób
stracono. '

Krwawa statystyka

Krwawe  wipadki  austrjackie
trwały w ciągu sześciomiesięcznego
okresu. W tym ckresie trudno było
uświadomić sobie zgrozy terory"
stycznych wystąpień hitlerowców.
Dopiero obecnie, kiedy okres spoko”
ju daje możność zastanowienia się
nad liczbą ofiar niożna sobie zdać
sprawę ze skutków puczu. W, u-
biegłych sześciu miesiącach

akty terorystyczie pochłonęły 623
oliar w ludziach,

Cyfra ta obejmuje ofiary obu krwa-
wych starć w lutym i lipcu. Do tego
dodać należy jeszcze 22 stra-

|cenia, z których 13 przypada na ha-
, kenkreuzlerów a 9 na socjalnych de-

 

materjał wybuchowy skonfiskowany |.

 mokratów. Zaznaczyć nalezy, że licz |
ba zabitych w lipcu wogóle nie zo”,

„stała oficjalnie opublikowana. Jeżeli
po stronie władz było 95 zabitych, to
podwójna liczba hyła po stronie prze

TAJFUN.
Z powodu ostatniej klęski, która spu-

stoszyła Japonję i pochłonęła perę tysięcy

ofiai, warto przypomnieć czem jest tajium

i jaką rolę odegrał w historji tego kraju.

NARODZINY TAJFUNU.
Tajfun (po japońsku „taiiu' — wielki

wiatr) jest tropikalnym cyklonem zachodnio

północnego Pacyfiku, przyległych wybrzeży

i wód azjatyckich, Jest to więc system wia-

trów dokoła centrum o względcie niskiem

ciśnieniu atmosierycznem, które powstaje

w strefie tropikalvej i stamtąd przechodzi

do strety umiarkowanej.

Tajiuny zdarzają się o każdej porze ro-

ku, lecz największa ich ilość przypada na

cztery miesiące od lipca do października

włącznie, z  największem nasileniem we

wrześniu, Większość tajiunów powstaje nad

oceanem w okolicy zwrotnika, na wschód
od Filipinów, niektóre zaś przyckodzą, praw

dopodobnie, aż z amerykańskich wód Pacy-

fiku. Początkowym kierunkiem t=jiunėw jest

północo-zachód, niektóre z nirh docierają

nawet do wnętrza Azji, gdzie natychmiast

giną, lecz większosć z nich, po przebyciu

streiy umiarkowanej skręca na  północo-

wschód. Te to właśnie tajfun; przechodzą
nad wyspami japońskiemi,

ZNAKI NA ZIEMI I NA NIEBIE.
Normalna szybkość wiatru dokoła t.zw.

oka tajiunu często przekracza 160 km, na

godzinę, huragan zaś jako całość posuwa

się w wolniejszem tempie, Droga, którą prze

chodzi tajfun, mierzy zazwyc:aj kilkaset
kilometrów, lecz pas, przez który przecho-

dzi huraganowy wiair, jest o wiele węższy,

łicy najwyżej 100 km.
Zbliżenie się silniejszych tajiwaów  po-

przedzają różne „znaki* na niebie i morzu,

jako to: opad lub odwrócenie się zwykłych
wiatrów lądowych, czy też morskich na wy-

brzeżu, bladożółta barwa słońca o zacho-

dzie, przybór i wzrost fal ocean: lub nagłe

skoki barometru po ciągłem opadaniu. Na
szczęście, poza temi lokalnemi prognosty-

kami, od szeregu lal istnieją na Dalekim
Wschodzie pewniejsze informacje, na pod-

stawie których można przewidzieć zbliżanie

się tajfunu. ;

Informacje te zbierają i komunikują

stacje meterologiczne, wśród których naj-

ważniejszą rolę odgiywa stacje w Manili,
zołożona w r. 1879. Wiadomosci z Manili

wyprzedzają zbliżanie się tajiunu do wy-

brzeży Azji o dwa, trzy dni, a często na-

wet o 10 lub więcej dni, o ile droga, którą
pr.ebiega tajfun, jest bardziej skompliko-

wana.

NIEOCZEKIWANY SOJUSZNIK
W bistorji Japonji tajfun odegrał bardzo

poważną rolę, bodajże stanowiąc o jej 10-

sach. Gdy w r. 128' Kublaj - chan, potomek

twórcy potęgi mongolskiej, Dżengis-chana,

wyruszył ku wybrzeżom Japonji z armją

 

RUCH WYDAWNICZY.
Polska z lotu ptaka. Do najoryginalniej-

szych afiszów propagandowyc" wydawa-

nych przez koleje polskie należą niewątpli-

wie afisze - mapy przedstawiające Polskę z

lotu ptaka, których wydawanie przed dwo-

ma laty zainicjowała dyrekcja kolejowa w

Krakowie z inicjatywy wicemin.stra komuni

kacji inż. Bobkowskiego. Pierwsze dwie ma-

py przedstawiały Poiskę widziasą od stro-

ny Tatr i od strony Karpat Wschodnich,
obecnie wyszła trzecia mapa przedstawia-

ją Polskę widzianą «d Bałtyku, podobnie jak

dwie poprzednie opracowana przez karto-

grata i znanego tateinika z Zakopanego Ta-
deusza „Zwoliūskieso. Na pierwszym planie

widzimy bardzo szczegółowo ca'e woj. po-

morskie z wybrzeżem: Szwajcarją Kaszub-

ską i Borami Tucholskiemi Dalej widać
jeszcze dość dokładnie woj. poznańskie i

wszystkie pozostałe województwa aż po
łańcuch Tatr i Beskidów. W najbliższych

sze: — rzuciła mu się w oczy wrsalzca! Jest to niejaki Juljan Michać, ukrai- ciwnej, dniach będzie mapa 1ozlepioną na wszyst-

pauperyzacja ludności żydowskiej, bezna- | niec; drugiego nie ujęto. ! Wi. Karn. kich większych dworcach kolejowych.

= кка
uo]

BZIS PREMJERA! Pierwszy plękny fllm dla wszystkich. BIURALISTKA,

100.000 ludzi na pokładzie 3.500 c *ętów,

gdy zdawało się, ze nic nie zdoia uchronić

Japonji od podboju mougols. cgo, Japoń-

czykom przyszedł z pomocą tajfun, było to

17 lipca. Flota mongolska została prawie

całaowicie zniszczona przez szalejący tego

dnia tajiun, a 70.001 iudzi zginęło w falach
oceanu, Ci, którzy zdołali wylądować na

wysepce Taka, zginęli prawie wszyscy z

rąk japońskich samurajów. W ten sposób

Japonja uchroniła się od podboju Mongo-
łów, których sile nie zdołały się oprzeć naj-

większe potęgi Azji i Europy Wschodniej.

  

zbędny import
artykułów luksusowych,

Sowiety podejmują na większą
skalę import luksusowych artykułów
żywnościowych do Polski w ramach
uzyskanych ostatnio kontyngentów.
Wi ostatnim tygcdniu nadeszło do
Warszawy z Z.$ R.JR 20.000 kg. ka-
wioru czerwonego i czarnego. Ka-
wior czerwony kalkuluje się po 18
zł, za kg., zaś kawior czarny po 110
zł za kg. Wwieziono również
20.000 litrów wur.a krymskiego róż-
nych gatunków W ciągu najbliż-
szych dwóch miesięcy, przewidziany
jes! import dalszych 80.000 litrów
wina.Pozatem Sowiety prowarzą per|
traktacje w sprawie dostawy powa
niejszych ilośc. owoców dla aukcji
w Gdyni. Drogą morską przysłany bę
dzie wkrótce transport jabłek w iloś-
ci około 150.007 kg.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 124,18—124,45—123,87. Berlin 210,90
—211,90—209,90. Hoiandja 358,/0—359,60—

 

357,80. Londyn 26,02—26,15—25,89. Nowy
Jork 5,241/4—5,271/4—5,211/4, Kabel 5,24*/4
—5,211/4—5,211/4 „ Paryż  34,88'/:—34,97—
34,80. Praga 22,01—22,06—21,96. Szwajcarja
172,68—173,11—172,25. Włochy 45,39—45,21
45,27, — Tendencja niejednolita,

Akcje: Bank Pclski 93,25—93,50. Cu-
kier 27. Lilpop 10,25—10,30. Starachowice
12,35—12,45. — Tendencja niejednolita.

Papiery procenic we: Budowlana 45,75
45,70. Inwest. ser. 120. Konwersyjna 68—
61,75—68. Kolejowa 61,25. D.iarowa 73,50
—13,75. Dolarówka £3. Stabilizacyjna 73,75
—14,25—74. Listy ziemskie 54—54,50,

Tendencja dla pożyczek przeważnie moc-
niejsza, dla listów niejednolita.

Zwyżka dolara.

WARSZAWA (Pat). Na wczoraj”
szych giełdach walutowych najważ”
niejszem zjawiskiem była zwyżka
dolara. Dewiza «a Nowy Jork była
notowaną w Warszawie 5,24!/4 wo”
bec 5,23 w dniu onegdajszym, W
Londynie przy wczorajszem otwar“
ciu dolar był notowany 4,96'/1s, De-
wiza na Londyn wykazuje tendencję
utrzymaną czy też słabszą, np. w

Warszawie notowana ona była 26.02,
wobec 26.04 onżedaj. Dewiza na

Berlin żadnych zmian nie wykazała.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 26. IX. 1934 r.
Za 100 kg. paryiet Wilno:

Ceny tranzakcyj e: Mąka żytnia 55-

proc. — 24—24,50. Mąka żytnia 65 proc.
19,75—20,50. Siemię lniane basis 90 proc.
franco Wilno — 39,25—40,75.

Ceny orjentacyne: Żyto i standart
16,15—16,25. Żyto HN standart 15—15.25,
Pszenica 18,50—19,50 Jęczmień na kaszę
zbier. 15—15,50. Owies standartowy 15,15
—15,75. Mąka pszerna gat. I B 34,50—35,
Mąka pszenna gat. I C 31,25—31,75, 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. Mąka żytnia sitkowa 16—
16.50. Maka żytnia 1azowa 16--16,50. Otrę-
by żytnie 9,75—10. Otręby pszenne miał-
kie 11—11,25, Gryka zbierana 16,50—17,
Siano 5—%6. Słoma 3—4.

Ogólny obrót 1200 tonn, 
i basis 1, skala 150, zł 1380—1410.

 

Len trzepany rejonu Siedlce — Łuków,
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Fortepian | biegła maszynistka, inte-

   

|
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PS gg Nie
Nagrodzony złotym medalem na
scenarjusz. 2) Genjalna rażyserja

Dziś reprezentacyjny film produkcji austrjeckiej 1934-85 r.

bieskie Ptak
wystawie filmowej w Florencji. 4 atuty w tym niezwykłym filmie: Sensacylny

Rudolfa Katschera 3) Artystyczna gra Gerdy Maurus,

Mėwlony I Splewany po niemiecku

Pawła Hartmana i Ho

 

Daal, Tomska, Janowski, Z. Winter, Duet Carnerj, Balet Carne'i). 3) Pod kanapą, wodewil w 1

BIURO  EKSPEDYCYJ-
NO - TRANSPORTOWE
Rudolf Wojewódzki prze-
prowadzki, opakowanie
i przechowanie mebli,
Firma egz. od rok: 1894,

 

walna 6—10, Kraszkow-

do wszystkiego. W šre-
dnim wieku, umiem do-
brze gotować, posiadam
chlubne świadectwa, mo-
ge być samodzielną. W.
Pchulanka 41, pralnia

 

ich znacznie więcej, gdyż zbliża się 1-sza
klasa nowej, 31-ej ulepszonej, o zwięk-
szonej ilości wygranych, loterji państwo-
wej. Każdy ma równe szanse i każdemu
może przypaść jedna z wielu wygranych

+ molki. 4) Koiosaine napięcie. Nąd program: rewelacyjne dodatki. =: = =а_ d. pod Łabędziem. 2099—4 Szczęście idzie do Was... Otwórzcie mu

TEATR = KINO Ceny od 25 gr. Najpotężniejszy film erotyczno-obyczajowy "zz, 1020463 drzwi Waszych domów. Z ufnością kupcie

Е : s $ ! Ž|. AKWIZYTOROW los w szczęśliwej kolekturze

| „Tancerki z Buenos - Ayres“ yz gizre) PAU, mateo (3| wita, zaw. :
į . żni & ści „| w oszukuje ;

Na scenie: Przebojowy program humoru, pieśni I teńca. 1) Grožny konkurent arcywesoła ko- AE Może być wdle: Wydawatotwa R. Wa-

„|| medja w opr. Zegoty. 2) Pan Twardowski, baśń fantastyczna w Inscen. B Zegoty (Br. Borski,| pi podwórza. Zgłosz. Za-|śnera w Poznaniu. Zgła-

szać się z dowodami;
:

Eodsł. (Janowski, Tomska, Borski. Grzybowska, Zegota)
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LICYTACJA
Wileński Lombard „KRESOWJA*
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53), tel. 7-22,

 

 

  

  
 

  

BIJRO POŚREDNICTWA PRACY przy Wileń-
si:c-Nowogrėdzkiej Izbie I.ekarskiej ogłasza kon-
kvrs na stanowisko lekarza rejonowego w Łuż-
kach, pow. Dziśnieńskiego

 

ski. —2 
Bliższe intormacje

DAM WYSOKI PRO-
CENT za pożyczenie na
2 miesiące 200 zł., za-
bezpieczę maszynę do

 
Zawalna, Hotel Popowa,
od 10—15 (pokój Nr. 3).

2109--2

 

GSOBA w średnim wie-
ku poszukuje posady $o*

29568—0 oWIELKA 5 6.
Ciągnienie 1-ej klasy 18 października. Cena losu 'h zł. 40,     

  
  

АА tz składanie podań w Kancelarji Izby Lekar- szal 07 * % zł. 20, "|

odaje do ogólne o godz. 4-ej pop. odbę- OE P pisania. Skrz. p. 207. d = bostwo: » zł. 14 zł. 10.

P yladomości, że. В1 października 834: aaie'się w оке Tembardu|| "Hel (Wileńska 25) do daia 11, X, 1954 r. 2096—0 | zna "się ma gospodar.|| P. T. Graczom zamiejscowym wysyłamy losy po otrzytnaniu |

licytacja niewykupionych i nieprolongowanych zastawów aa AAAAAAAAAKAOAZAAAAAAAAAKRAMAAAAAAAAAA stwie wiejskiem, umie|| zamówienia. Kon P.K Ś.N a=

od M 1 do Ni 53,082 ROSE
dobrze szyć, posiada re- „KM O. Nr. „461.

UWAGA! W dniu licytacji prolongat N-row licytacyjnych lombard nie i Kupno i PRACA terencje, Gdańska — 1, i
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