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komunikaty o imprezach

publikacje o charakterze

„Dziennik Wileński"

 

00 Wydawnictwa
W myśl uchwały Stałej Komisji Wydawnictw

pism wileńskich, podajemy do wiadomości wszyst-
kich zrzeszeń, stowarzyszeń, organizacy| społecz-
nych, gospodarczych | zawodewych oraz instytu-
cyl samorządowych i państwowych, że wszelkie

hodzi

 

   

|

o charakterze dochodo-
wym, reklamowym, rozrywkowym oraz o zebra-
niach, zjazdach i odczytach, jak również wszelkie

Obwieszczeń, mogą być
umieszczane na łamach naszego pisma tylko za
opłatą, uiszczoną zgóry
7a wiersz druku.

w wysokości 30 groszy

 

TEATR MIEJSKI na Pohulance
DZIŚ I JUTRO o godz. 8-ej wieczór

„zWyciężyłem Kryzys"
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Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-

  

   

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem i Października 1934 r.
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Po zawodach wolnych balonów
MOSKWIA (Fat), Cała prasa za-

mieszcza komuzikaty o wynikach
zawodów baloncwych o puhar Gor-
don-Bennetta, Lotnicy amerykańscy,
szwajcarscy i belgijscy wyjechali już
do Warszawy. Zaloga „Košciuszki“
oświadczyła, że balon os.ęgnął wy-
sokość 6.000 ni Lotnicy polscy z
uzananiem wyrażają się o gościn-
ności i opiece, z 1akiemi szoikali się
ze strony władz i spoieczeństwa
Związku Sowieckiego.
WARSZAWA (Pat). Wczoraj do

godz. 12 zgłosiły się do aeroklubu
Е. Р., składając - barografy i za-
świadczenia, pozwierdzające miejsce
lądowania, załogi następujących ba-
lonów:

„Bułallo Courrrier - Express“,

„Besel“ i „Bruxelles“.
Drugi balon amerykauski „U. S.

Navy“ dopiero teraz podał dokład-
me dane, dotyczące lądowanie, gdyż
z powodu gęstej mgły lotnicy stra-
cili orjentację i mieli trudności z po”
rozumieniem się z miejscową ludno-
ścią. Balon ten iądował w odiegłości
750 km. od Warszawy pod Berdyje
wemi koło Smoleńska.

PARYŻ (Pat). Cała prasa parys*
ika z uznaniem pisze o zwycięstwie
balonów polskic? w zawodach o pu-
har Gordon -Eennetta. Niektóre
dzienniki zamieszczają wiadomość,
że fabryka baloców wojskowych w
Polsce otrzymaia wezwanie do zło-
żeria oferty ną budowę balonu stra-
tosferycznego pruf. Piccarda.

Zamknięcie sesji Rady Ligi Nar.
GENEWA (Pat). Rada Ligi od- osób, dla przeprowadzenia lej ankie-;

|ty, Wreszcie Rada przyjęła raport,była dziś ostatnie posiedzenie swo”
jej 82-ej sesji. Po zamaniiestowaniu|upoważniający
swego zadowolenia z powodu przy”|
stąpienią Ekwadoru, Rada zajęła
się kwestją osiedleńców assyryjezy-
ków z Iraku i pizyjęła do wiadomo-

cekretarjal Ligi do
udzielenia pomocy komitetowi orga”
nizacyjnemu następnej konferencji
prasowej w rodzaju konłerencji ma-
dryckiej. Rezolucja Rady wyraża

ści, że rządy W. Brytanii iFrancji | życzenie, aby komitet organizacyjny

prowadzą obecnie studja nad możli-|doprowadził do końca ankietę nad

wością osiedlenia assyryjczyków w
Afryce Zachodnie; i że 2.000 assy*
ryjczyków zostało umieszczonych

przez rząd francrski i Iraku w Syrji.
Następnie Rada przyjęła raport

sprawozdawczy w kwestji gospodar”
czej delegata polskiego min. Ra-
czyńskiego, wzywający organa eko-
nomiczne i finansowe Ligi, zgodnie z
rezolucją Zgromadzenia, do przepro”
wadzenią ankiety na temat przy”
czyn, znaczenia, metod i rezultatów
układów kompensacyinych i clearin-
gowych. Komitety ekonomiczny i
finansowy Ligi niają utworzyć spe-
cjelny organ m:eszany, złożony z 10

i fimansowemi możli
wościami zwalczania _ fałszywych
wiadomości prasowych. .Na tem
sesja Rady zostala zamknięla.
GENEWA (Pat). Liga Narodów

powiększyła się © nowego członka,
a mianowicie o Fkwador, który zgło”
sił swe przystąpienie. Ponieważ
Edwador jest wymieniony w ane-
ksie do paktu Ligi wśród państw za-
proszonych do Ligi, decyzja Zgroma-
dzenia jest zbyteczną dla jego przy”
jęcia. Ekwador został członkiem
automatycznie na podstawie swego
zgłoszenia.

technicznemi

B. minister łotewski Cielens
pod sądem,

BERLIN. Pat. Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Rygi, że
zwolniony niedawno ze stanowiska
posła łotewskiego w Paryżu były
minister spraw zagranicznych, Cie-
lens, postawiony został w stan o:
skarżenia pod zarzutem użycia pie-
niędzy państwowych na zakup bro-
ni dla łotewskiej partji socjal-de-

mokratycznej. Jak wykazało śledz-
two, broń znaleziona u byłego prze
woaniczącego sejmu dr. Celminsa i
innych socjal demokratów zakupio”
na została przez Cielensa w. okresie
piastowania przez niego teki mini
stra spraw zagranicznych 7 dyspozy
cyjnych funduszów tego  minister-
stwa,

Telefon Redakcji,

codziennie.

Łączność polityki
GENEWA (Pat), Dwa dzienniki

ministra Becka. , Journal de Gene-

wiera trzy waruuki przyjęcia przez
Polskę paktu wschodniego: 1) udział
wszystkich państw  zainieresowa-
nych (czytaj: Niemców), 2) pakt wi-
nien być zgodny z istniejącemi zo-
bowiązaniami (układ polsko * nie-
miecki), 3-ci waiunek — pakt wi-
nien zgadzać się z zasadami paktu
Ligi Narodów. Kząd polski, oświad-
cza dalej dzienaik, wyrazii gotowość
przestudjowania propozycyj  fran-
cuskich, jeżeli będą one odpowiada”
ły tym trzem warunkom. Właściwie
mówiąc, odpowiedź tą jest negatyw”
na. Polska nie chce paklu wzajem
„nej pomocy, zadowalając się pakta-
mi nieagresji.  Memorjał wskazuje,
wywodzi dalej dziennik, że Polska
niechętnie  widziałaby w  pakcie
udział Czecho ło'wacji. Trudno jest,
zdaniem dziennika, wytłumaczyć
motyw tego stanowiska. Niezawod-
nie widać w tem aluzje do niedaw-
nego sporu polslkko-czeskosłowackie-
go, W. konklu:i dziennik pisze:
Niemcy i państwa bałtyckie są prze*
ciwne bądź niechętne paktowi
wschodniemu. Akcja Polski jest bez-

MORAWSKA OSTRAWA. (Pat).
W. związku z przedstawieniem mini-
strowi Barthou przez minisira Becka
memorjału, streszczająceśo poglądy
rządu polskiego w sprawie projektu
paktu wschodniego półoticjalny or-
gan ministra Benesza „Lidove Novi-
ny' zamieszczają depeszę z Gene- wy. w której m in. czytamy: Memo
rjał zawiera uwegi, które wzbudzają
zainteresowanie Czechosłowacji i
wywołują zdziwienie całej opinji za-
granicznej. Rząd polski w swoim
memorjale daje drogą bezpośrednią
i pośrednią do zrozumienia, że Pol-
ska nie życzy sobie udziału Czecho-
słowacji w pakcie wschodnim, Nie
wiadomo dotycl.czas, jak rząd polski
uzasadnia ten swój pogląd. Jeżeli
wogóle uzasadni go, to z pewnością
nie wyjaśni swegc wyraźneżo życze”
nia. aby razem z Czechosłowacją
stosować politykę pokojową. W
Genewie tłumaczą to sobie w ten
sposób, że Polska uważa jakąś kwe-
stję między sobą a Czechosłowacją

; za otwartą i jakoby chciała ją za”
łatwić w ten sp:sób, jak załatwiła
swoje bolączki se Związkiem So-
wizckim przed udzieleniem zgody
na przyznanie iaiejsca Suwietom w
Radzie Ligi Narcdów. Należy sądzić,

| że Polsce nie chodzi o taktykę,
„lecz, że Polska idzie w dwuch możli-
wych kierunkach. albo chce przez

LONDYN Pat. Agencja Reutera
dowiaduje się, że zdziwienie W. Bry-
tanji wobec zapowiedzi Włoch co
do utworzenia ambasady w Chinach
wywołane jest niespodziewanym
charakterem tej zapowiedzi. Wedle
zwyczaju, zaws:e informowano inne

LONDYN. (Pat).
osiąśniętem posozumienieni w prze”
miyśle węglowym utworzony został
trybunał rozjemczy, którego posta-
nowienia dotyczące warunków i
wysokości zarobków górników w
północnej Walji będą miały moc
obowiązującą od 1-go października.

Jeśli chodzi o żądanie górników,
to domagają się cni zapłaty w wy-
sokości, jaka była w roku 19.

CARDIFF, Pat. Na konferencji
górników południowej Walji prze- wódcy górników zalecili delegatom

    

  
  

genewskie popełniły dziś niedyskre*|
cję na temat dosumentu, więczone” |

$o wczoraj minis:rowi Barthou przez|nym pozorem dostarczyć Sowietom
| okazji do przekroczenia ich granic

ve' twierdzi, że inemorjał polski za”| przez armję czerwoną. Należy przy-
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Polski i Niemiec
pośrednią konsekwencją zbliżenia
francusko - sowieckiego. Polska i
kraje bałlyckie nie chcą pod żad-

puszczać, že „Journal de Geneve“,
zwalczający frarcūską politykę zbli-
żenia z Sowietami i pozoslający w
złych stosunkach z delegacją fran-
cuską, czerpie swe informacje za-
pewne z kół M. Ententy. „Journal
des Nations" twierdzi, że Polska
uważą udział Niemiec za niezbędny.
Sądzi ona nawel, że tekst układu
niemiecko - polskiego mógłby być
włączony do paktu w formie specjal-
mego artykułu, stwierdzającego, że
układ będzie utrzymany. Polska u-
waża za niemożliwe przyjęcie zobo:
wiązań wobec Litwy i branie na sie-
bie obowiązków, wypływających z
paktu w stosunku do Czechostowa-
cji Zresztą rząd polski jest obojęt-
ny w stosunku do problemu naddu-
najskiego, uważając, że protokuły
londyńskie w sprawie agresji wy-
starczają dla zacewnienia pokoju w
Euiopie środkowej, nie potrzeba nic
zmieniać, ani d'.dawać do tych pro-
tokułów. Teza że układy dwu-
stronne są lepsze od układów wielo-
stronnych, nie jest czywiście pomi-
niętą w dokumencie,

Polityka polska żywi niechęć
do Czechosłowacji

«:ysunięcie kwesiji o niebraniu u'
działu przez Czechosłowację rozbić
rokowania w przekonaniu, że Fran-
cja tego warunki: nie przyjmie, albo
też Polska chce stosować nieprzy”
jazną politykę 'w stosunku do Cze-
chosłowacji. Autor korespondencji
wyraża przekonanie, że obie możli:
wości są skazane zgóry na niepowo-
dzenie. Ze spokojem mówi się w
Genewie, że Czechosłowacja musi
się przyzwyczaić do pewnej dozy
niechęci polskiej polityki 1 że może
iść spokojnie naprzód. Czeskie biu-
ro prasowe donosi, że memorjał pol-
ski zawiera nieprzychylną wzmian-
kę dla Czechosłowacji w związku z
określeniem liczby państw, któreby,
zdeniem rządu polskiego, miały
wziąć udział w pakcie.

PRAGA (Paij. „Posledni Listy”
(dziennik opozycyjny), komentując
wiadomość o memorandum Polski
w sprawie pakiu wschodniego, pi-
sze, że Polska oświadczyła, iż je”
steśmy dla niej w pakcie wschodnim
członkiem niepcżądanym. W. tej
sprawie, zaznacza dziennik, jest z
pewnością duży kompleks tej nie-
odpowiedzialnej polityki, która
zwłaszcza wyskokami naszych mar-
ksistów wykopuje coraz to większą
przepaść między nami a siowiańską
Poiską.

AsAT AS SNES AE AVLTTT PSTU TRA

Gwarancje niepodległości Austrįi.
GENEWA. Pat. W kołach mię-|rażając opinję, że przyjęcie formu-

dzynarodowych przypisują duże zna|ły stanowi znakomite przygotowanie
czenie deklaracji trzech mocarstw w| do
sprawie niepodległości Fustrji, wy:! Mussolinim.

Ambasada włoska w Chinach.

rozmów pomiędzy Barthou a

państwa w takiej sprawie kilka ty-
godni przed faktem dokonanym,
gdy obecnie rząd włoski poinformo-
wał rząd hrytyjski o swoim zamiarze
zaledwie na parę godzin przed ofi-
cjalnem ogłoszeniem swej decyzji.

Porozumienie z górnikami w Walii.
W związku z'przyjęcie osiągniętego wczoraj po-

rozumienie. Najprawdopodobniej po
rozumienie to będzie przyjęte.

LONDYN, Pat. W związku z o-
siągniętem porozumieniem w prze-
myśle węglowym utworzony został
trybunał rozjemczy, którego posta-
nowienie dotyczące warunków i wy:
sokości zarobków górników w pół-
nocnej Walji będą miały moc obo-
wiązującą od 1-go października.

Jeśli chodzi o żądania górników,
to domagają oni zapłaty w wysokoś
ci, jaka była w roku 1931.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł.,
zagranicą 8 zł.

Pełen krytycyzmu głos
francuski

PARYŻ (Pat). Dzienniki paryskie
w dalszym ciągu żywo omawiają do-
Ikument polski, wręczony onegdaj
ministrowi Bartaou.  Perlinax w
„Echo de Paris“ twierdzi, że zasa-

dnicze punkty tego dokumentu dają
się sprowadzic do czterech punk-
tów: 1) Polska vważa za niezbędny

udział Niemiec w pakcie wschodnim.
Przez to samo Folska podporządko
wuje swoje stawowisko stanowisku
Berlina. Polska domaga się, aby
tekst porozumienia polsko niemiec-
kiego był integrzinie umieszczonyw
pakcie oraz żąda wprowadzenia spe-
cjainego artykułu, podkresiającego,
że porozumienie polsko-niemieckie
będzie utrzymae w .całej' rozcią-
głości. 2) Polska odmawia przyjęcia
jakiegokolwiek zobowiązania w sto-
sunku do Litwy. 3) Polska nie może
przyjąć żadnego zobowiązania wsto”
sunku do Czecnosłowacji bez uprze-
dniego zbadania sprawy, w żadnym
jednak wypadku Polską nie wystąpi
przeciwko krajowi w okięgu naddu-
najskim, Oznacza to, pisze Perti-
nax, że rząd warszawski nie chce
$warantować granic Czechosłowacji
z Węgram i nie dopuszcza nawet
aryśli o wystąpieniu przeciwko Wę-
grom. 4) Rząd poiski oświadcza, że
pakty nieagresji i inne poiozumienia
dwustronne, obowiązujące w Euro-
pie środkowej, wystarczą w zupeł-
ności do zapewirenia pokoju. Oto,
do czego doszła Polska, pisze Perti-
nax. Publicysta porównywa Polskę
do szalupy, pozostawionej przez

okręt niemiecki na wartkim nurcie.

Polska popiera rewanż niemiecki w
kierunku Rosji 1 Dunaju, W tym

ostatnim wypadu jest to raczej od-

wet węgierski. Polska czyni to w

nadziei, że za usługi w ten sposób

oddane zostani: ocalony jej tery-

torjalny stan posiadania. Polska od”

suwa się od narodów, które w 1919

r. utworzyły mapę Europy na pod-

stawach narodowych i które własną
krwią pomogły jej do zinartwych-

wstania. Rozumie się, pisze dalej

Pertinax, że w (ienewie odpowiedź
polska uważanajest zazwykią i pro”

stą odmowę, ale jest to aobra spo-

sobność, podkreśla Pertinax, by

zmusić ministra Becka do rzucenia
na stół wszystkich kart. Możliwe

jest, że do ministra Becka zwrócą

się o dodatkowe wyjaśnienia, n. p.
zapytają, to ściśle oznacza to poro-
zumienie polsk:-niemieckie ze sty-
cznia r. b., które zdaje się odgrywać
tak doniosią rolę w troskach Polski.
Nasuwa się tu pytanie, w jaki spo”
sób porozumieme tego rodzaju mo-
gło powsteć wobec przymierza pol-
sko-francuskiege z roku 21.

Pertinax wyraza w końcu żal, że
sesja Rady Ligi zakończyła swe pra-
ce bez zmuszenia Polski do wyjaś-
nienia sprawy jednostronnego wy”
mówienia traktatu mniejszościowe-
go. Dlaczego od:oczono jeden z pun-
któw porządku obrad, który powi-
nien był zmusić rząd polski do przy”
jęcia odpowiedz:alności Tak czy
inaczej zawarcie paktu wzajemnej
pomocy, któryby związał państwa
szanujące prawo międzynarodowe i
traktaty, jest dzisiaj więcej niż kie-
dykolwiek spraws niezbędną.

 

 

z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 58,

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

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

Odpowiedź Polski budzi wiele zastrzeżeń

ps 25 gr. Ogłoszenia
Terminy

     

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.

** Wczoraj wieczorem trumny ze
zwłokami kancierzy ks. Selpia I
Dollfussa zostały przeniesione z
cmentarza do katedry św. Szczepa-
na, gdzie będą wystawione na wi-
dok publiczny przez całą sobotę. W
sobotę wieczorem nastąpi uroczyste
przeniesienie obu trumien do krypty
nowozbudowanego kościoła na pl.
Grimhildy. Plac ten będzie się od-
tąd nazywał placem Kanclerzy.

** Przybył do Budapesztu poseł
niemiecki w Wiedniu von Papen.
Dz ennikarzom von Papen ošwiad=
czył, że podróż jego ma charakter
ściśle prywatny, chociaż niektóre
dzienniki przywiązują do niej wagę
polityczną.

** Мосу ubiegłej w centrum Pa-
ryża doszło do strzelaniny pemię-
dzy komunistami a członkami or-
ganizacji prawicowej. Trzy osoby
odniosły ciężke rany. Sten ich jest
beznadziejny. Pozostali uczestnicy
uciekli przed przybyciem policji.

** W odległości 80 mil od Ter-
scheing zatonął na morzu Pół-
nocnem norweski okręt hsnolowy
wiozący ładunek drzewa z Norwegji
do Anglji. Załoga została uratowana
przez inotorowy statek szwedzki.

** W Diissendorf w Niemczech
wybuchła epldemja paraliżu dzie-
tięcege. Dotychczas zanotowano 5
wypadków tej choroby. W południo
wej dzielnicy tego miasta zamknię-
to na przecią 3 tygodni szkoły i o-
chronki.
AZ DUOii RKBTO KEOCZ

Numerus ciausus
na Łotwie.

Żyd. Aj. Tel, z Rygi: Rada stu*
dencką na uniwersytecie ryskim wy*
sunęła żądanie stosowania normy
procentowej dla mniejszosci przy
przyjmowaniu aa uniwersytet, Rada
studencka domaga się, aby Łotysze

korzystali z prawa pierwszeństwa
przy. przyjmowaniu na wszystkie
wydziały.

Jak się wydaje żądanie to bę-
dzie uwzgiędnione. Aczkolwiek 0-
stateczne wyniki egzaminów wstęp”
nych nie są jeszcze wiadome, to jed-
nak nie ulega wątpliwości, że liczba
przyjętych żydów w roku bieżącym
na uniwersytet będzie o połowę
mniejszą niż w latach popizednich.

aiskiai MS itMEDIAECKOKOMAŚCI

Szpiegostwo
niemieckie.

STRASBURG Pat. W Saarguemi-
nes na terenie fortyfikacji lotaryń-
skiej aresztowano pod zarzutem
szpiegostwa hitlerowca, przywódcę
oddziału S$. A. FAresztowanego osa-
dzono w więzieniu. Wszystkie szcze-
góły dotyczące tej nowej afery są
trzymane przez policję w ścisłej
tajemnicy.

Dziesie:loiecie Polon]i“
Wydawana pizez senalora Woj-

ciecha Korfantego w Katowicach na
Śląsku „Polonja'* obchod»i obecnie
10-lecie swego istnienia. Numer ju-
bileuszowy. wydany ną dzień 27
września, odzn:icza się zarówno ob:
fitością i doborem materjału, jakoteż
swą gustowną szatą zewnętrzną.

 

Aresztowanie komunistów
w Niemczech.

BERLIN Pat. Tajna policja w Ber-
linie ujęła 4-ch wybitnych działaczy
niemieckiej partji komunistycznej,
w tej liczbie byłego posła do
Reichstagu Thielena z Koblencji.
Aresztowani pełnili rolę kurjerów
na terytorjum całej Rzeszy. Dalszy

 

 

ślad : zaprowadził do Badenji, gdzie
w pobliżu Heidelberga aresztowano
jeszcze dwuch przywódców komu-
nistycznych. Wszyscy aresztowani
stawieni będą przed sądem pod za-
c= przygotowywania zdrady
stanu.

Aresztowanie szplegów niemieckich,
PRAGA. (Pat). W! czasie zakoń*

czonych onegdaj manewrów armji
czechosłowackiej, na których obec-
ny był szef francuskiego sztabu ge”.

aresztowa”ineialnego gen. G: melin,

no szpiegów niernieckich, Pozatem
skonfiskowano ki!kadziesiąt kilogra-
mów uiotek komunistycznych, które
rozrzucano między wojskiem.

Lot z Australji do Anglii.
LONDYN. Pat. Młody lotaik a

ustralijski James Melrose, który wy-
leciał z Australji w dniu 20 bm. wy  

przez Mollison i wynoszący 8dni22
godziny.

Rekord Melrose nie będzie jed-
lądował wczoraj o godz. 7 rano w|nak uznany, ponieważ celem jego
Croydon, bijąc w ten sposób o 13|lotu nie było pobicie rekordu ofic-

rekord oficjalny godzin ustalony |jalnego. Melrose ma wziąć udział w
wyścigu Anglja—Australja.



    

Czynzdrowienie Jest
Możliwe?

Gdy się dziś zejdzie trzech ludzi,
ijeden z nich zacznie mówić o skan-
daiach, ktore od tygodni wypełniają
łamy dzienników, dwaj inni przery-
wają mu zaraz: „Przecież io dopiero
początek, Przecież podobnych, mniej
szych lub większych afer, które cze”
kają na prokuratora, jest całe mnó-
stwo”. I obaj „cytują nazwiska, inte-
resy, sumy pieniężne, wilie, awan-
se... Ten zyskać tyle, ale tamten
seszcze więcej... Oczywiście niepo-
dobna zbadać, :le w tej „mówionej
prasie' jest prawdy, ile przesady, a
ile zwykłego kłamstwa.

'lakie to są skutki braku swo-
bodnej publicznej kontro.  Trybu-
na sejmowa jest przez większą część
roku zamiknięta przed posłami nie-
zawisłymi, prasa zaś uzależniona od
cenzury i pozbawiona istotnej opie-
ki sądowej, jaka byłyby sądy oby-
watelskie. Na światło dzienne afera
wychodzi albo przypadkowo, albo w
wyniku jakichś podziemnych intryg
i rozgrywek, Mówimy oczywiście o
aferach, w które wmieszani 5а ш-
dzie znanego dobrze obozu. Przy”
chodzi czasem moment, kiedy ten
lub inny dygnitarz, przerażony zale-
wem karjerowiczow, rycerzy prze”
mysłu, cyników i zwykiych łajda-
ków, podnosi głos przerazenia. Pa-
miętamy ostrzeżenie p. Prystora.
To znów z racji Żyrardowa, czy Idzi-
kowskiego odkrywa się jeden lub
drugi odcinek „pracy państwowo*
twórczej”, na którym grasowały. pod
flagą sanacyjną różne ciemne figury.
Witedy oburzenie przerywa wszelkie
tamy. Przeżywamy dnie i nawet ty-
godnie moralności. Ale wnet życie
wraca do zwykłej normy. Wiemy
dolrze, że nic się nie zmieni.

Nic się nie zmieni, póki nie bę-
dzie przywrócona pełna kontrola
opinii pge PMI nad -działalnością
naszych władz i imstytucyj z pań:
stwem związanych. I nietylko kon*|

trola, ale i prawe krytyki. Nic się
nie zmieni, póki prasa będzie musia-
ła o pewnych sprawach milczeć.
Czyż taką sztuczną ochroną nie
stwarza się atmosfery,w której mo-
śą zrodzić się nadużycia, już tak
wielkie, że trzeba będzie szybkiej
ingerencji sądu? Widzi się na wielu
przykładach, jak sobie sam obóz sa-
nacyjny utrudnia najskuteczniejszą,
bo prewencyjną, walkę z naduży-
«mi.

Zapewne skuteczną ona i tak nie
będzie. By taką się stała, należałoby
stanowiska administracyjne, samo-
rządowe, społeczne itp.uaostępnić | 225:
wielu ludziom ukwalifikowanym bez
względu na ich przekonania poli-
tyczne. Elita kierownicza życia na-
-odowego winna składać się z ludzi
sożliwie najlepszych. Tymczasem

obćz sanacyjny zajął wszystkie sta-
nowiska tylko dla swoich. Czy jed-
nak ci „swoi“ — to jakas eli'' inte-
ligencji, rozumu, doświadcze: 1, cha-
rakteru? Bynajnuniej. Poza /rupką
leg;onistów, luczi uczciwych, ale do
prac kierowniczych poza wojskiem
przeważnie nieprzygolowanych»
„Swoimi“ są wszyscy, ktorzy się do
sanacji zgłaszaa Zlatuje się też ze
wszystkich obozów plewa małowar*
tościowa: ludzie o słabych charakte-
rach, karjerowicze, strachajły i wy-
godniccy, którzy żadnych przeko-
nań nie mają i wszystkim służyć są
gotowi. Faszyzm i hitleryzm wytwo-
rzyty w ciągu lat walki liczne szere-
gi idealistów i wychowują sobie na-
stępców w szkole wielkiej idei naro-
dowej, w nieu.tającym enluzjazmie
dla wartości i przyszłości narodu. U
nas uważa się ze wielki sukces po”
zyskanie jakiegoś uzależnionego о-
pozycjonisty, a do młodziezy prze-
mawia się faworami i protekcjami.
Wynik jest ten, że ideowa część spo*
łeczeństwa pozcstaje w ugrupowa”
niach opozycyśnych i że lam tylko
można znaleźć wierność przekona
niom, gotowość du ofiari bezintere-
sowność, Mówi się nieraz potocznie:
„Pan X już przeszedł do sanacji, nie
mógł  wytrzym:ć"”.. Formułą tą
stwierdza się ruoralne załamanie

człowieka. Nikomu nie przyjdzie na
myśl by Pan X przeszedł do sanacji
z przekonania. Uważanoby go conaj-
mniej za dziwaka.

Czy wodzowie BeBepotrafią coś
zmienić w tym niepocieszającym dla
nich stanie rzeczy? Chyba nie, bo
jedyną zmianą istotną byłoby roz-
wiązanie Blokui stworzenie jednoli-
tej programowo parti, co w warun-
kach obecnychbyłoby prawdziwym
przewrotem. Byłoby to zarazem о-
dejściem od władzy. A do tego nie
palą się wcale lewicowcy sanacyjni. b

Przywódcy centrolewu
żagranicą,

„Kurjer Poranuy“ donosi z Pragi,
że skazani w procesie Centrolewu

b. posłowie Wiedyslaw  Kiernik i
Kazimierz Bagiński, którzy przeby-

wają zagranicą — pracują w czecho”

słowackiem ministerstwie  Rolnic*
twa, jako doradcy do spraw spół*,
dzielni.

 

Wałka z p. Sławkiem w łonie B. B.
„Dziennik Bydgoski” utrzymuje,

że w kołach BB mówi się o bliskiem
rzekomo terminie rozwiązaria Sej-,
mu i Senatu i o nowych wyborach.|
Chodzi — pisze — o to, że

„p. Sławek chciałby zrob;ć cesarskie
cięcie, mianowicie rozwiązać S»jm i pozbyć

się jednym zamachem całego balastu róż-

nych geszefciarzy i «arjerowiczów, zaśmie-

cających dziś ławy większości w parlamen-

cie, Staranny dobtr nowych kan:lydatów z

pośród ludzi znanyc'. z bezinieresownej i

ofiarnej służby dla państwa, piacujących

spotecznie i posiadających na skutek tego
pewne wpływy na szersze koła, miałby dać

rzącowi nową większość. Przy tem cięciu
znienawidzona wśród mas sanacja musiała-

by wprawdzie ustąpić miesca popularniej-

szej jakiejś nazwie, ale uratowanoby struk-

turę prorządowego obozu, polegającą na
współpracy przedstewicieli różnych stanów

i wyznawców różnych światopogiądów.
Plany p. Sławka spotykają :'ę z gwał-

townym sprzeciwem grupy, ktora chciałaby
zafarbować „ideoiug,ę" jednym  światoglą-

dem i kursem radykalnym podbić szerokie

masy. Grupa ta zdaje sobie sprtwę z tego,
że realizacja tych zamierzeń wymaga czasu. |

Przedwczesne wybtry narażają całą tę.

akcję na szwank,

Jak się spory te skończą, u'ewiadomo.

Wszystko zależy od stanowiska „decydują-
cego czynnika”. Tymczasem czynnik ten“

bawi na ws. Fama glosi, że ostatnio po-

święca coraz więcej uwagi spiawom we-

wnętrznej polityki. Uzbrójmy się więc w

cierpliwość”.
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Jakie motywy?
Skoro już mową o lak bardzo

aktualnym temacie, jak BB, nie od
rzeczy będzie przytoczyć przypusz-
czenia katowickiej „Polonii” o tem,
jakie to motywy dyktują krzątaninę

„Moment* (Nr. 216) w depeszy
własnej z Londynu donosi o nara-,
dach, trwających od 6 dni w sprawie
wytworzenia bloku gospodarczego
między Francją, Belgją, Holandją,
Italiją, Polską i Szwajcarją:

„W tym celu wymienione kraje zniosły-
by przeszkody celne i zakończyłaby się po-
lityka kontyngentów. Wtej sprawie bawiłw
tych dniach w Paryżu Jaspar, beigijski min.
spr. zagr. który naradzał się = francuskimi
ministrami handlu i skarbu”.

Depesza własną z Londynu tegoż
dziennika z tegoż dnia donosi o in-
formacji „Daily Telegraph z Paryża
że sfery francuskie mają zamiar zni-
żyć kurs franka. Wi tym kierunku
prowadz! we Fzancji waikę b. min.

Han Orų Jesienne
w polityce.

„Warszawskie „Nowiny Codzien-
ne' tak reasumują sytuację, która
się wytworzyła w związku z zabie-
gami pewnych kół sanacyjnych
przyciągnięcia lewicy:

Szeroko pisano już w prasie ©
kokietowaniu lewicy przez pewne
koią sanacyjne. Prasa rządowa za-
przeczyia tym pogioskom, nazywa”
jąc je „bzdurami“.

Nieraz już byliśmy swiadkami
rozmaitych zaprzeczeń z tamtej
strony. Nieraz jvż traktowały sie-
ry sanacyjne rozmaite doniesienia
jako „bzdury”, a w rezultacie po
pewnym czasie owe „bzdury* oka-
zafy się najrze.zywistrzą rzeczy”
wistością.

Na temat rozmów sfer sanacyj“
nych z lewicą padły zaprzeczenią z
obu stron. A nimo to nie ulega
kwestji, że od czasu wstąpienia do
rządu pp. Kośc'aikowskiego i Ponia-
towskiego, coś się w wzajemnych
stosunkach zmieniło i cos się dzieje.
W sierach politycznych mówio-

no nawet o takich szczegółach, jak
o warunkach jakie koła lewicowe
miały postawić kierowniczym  sie-
rom sanacyjnym.

Warunków takich mą być trzy:
1. likwidacja obozu osiedlenia w

Beiezie Kartussiej,
2. amnestja dia więźniów brze-

skich,
3. normalne wybory do rad gro-

madzkich w Wielkopolsce i Mało-
polsce.
W połowie minionego tygodnia

istotnie zwolniono część osiedleń-
ców z Berezy Kartuskiej. Rzecz
znamienna, że zwolnienie ich nastą-
piło w okresie dwumiesięcznego
pobytu w  obvzie izolacyjnym, a
więc przed zapowiadanyni okresem
trzymiesięcznym. Równocześnie po“
jawiły się pogłoski, że cały obóz ma
yć w ciągu 6—8 tygodni zlikwido”

wany.
Sprawa udzielenia amnestji b.

więźniom brzesk'm stanęła na po-
rządku dzienny.n Alkta procesu zo-
stały przesłane z sądów: okręgowe-
go i apelacyjnzgo do  ministerjum
sprawiedliwości a min, Michałow-
ski — wedle pogłosek — ma przed-
stawić p. Prezydentowi wniosek na
udzielenie amnestji dla tych więź-
niów, którzy bawią w Polsce. Zresz-

| tą od kilku miesięcy niemal wszyscy
otrzymali urlopy zdrowotne a jedy-
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Pobożne życzenia żydowskie.

 

 Aodsiadujący karę w więzieniu
otowskiem jego bibljotekarz,b.

poseł Dubois, pruwdopodabnie zna* wem sytuacji,

DZIENNIK EILERSKI |

© bEASY.
i „czystkę' w tym kartelu politycz”
nym:

„Ale godzi się zupytać, czy wszystkie

afery, sprawy i sprawki zna się dopiero od

wczoraj? Godzi się zapytać, czemu bez

wzślędu na osoby 1 ich stanowiska „ludzie

wiary i walki” nie zabierają «ię do wy-.

świetlenia tych spraw i spraw::k, októrych |
cały kraj szepce soLie na ucho?

Nasuwa się pytanie, czy tyjk- troska o

zdrowie moralności publicznej, jest przy-

czyną podejmowania czystki w obozie sa

nacyjnym. Czy czasem nie dyktuje jej po-|
trzeba politycznai troska o przyszłość? |
Wiszak „ciurów” znuno już dawno. A za-

stanawiającem jest, że pokazuje się ich tyl-
ko na prawicy sanacji, tak jakby ich nie

było i najej lewicy wśród tysk sanato-

rów, co idą pod sztandarem katolickim, tal-
mudowym, socjalistycznym i '"dowcowym.
Wszędzie icn widać. Jest ich widocznie 4
mało, bo wciąż jeszcze werbuje się i kupuje

nowych. Ci nowi prawdopodobnie mają za-

stąpić kopromitujących i skoiapromitowa-
nych już zbytnio prawicowych  „ciurów”.

Czy ta czystka mie ma nic wspólnego z
przygotowaniem wytorów i hasłem: Twarzą

ku małemu człowiekowi?
Ma się wrażenie. że pozorna czystka

jest mimowolnem przyznaniem s'ę do ban-

kructwa całego pomvsłu BBWR Szuka się

nowych dróg i wraca do punktu wyjścia z
1926 r. Zlikwidowanie prawicy tędzie czy-|
nem pożytecznym. Zasługuje na to nietyl-

!

'зрдез:,. do Matk: Boskiej Cudownej

Delegacja polska
na Kongres w Buenos Alres.
NEAPOL-KAP. Dn. 22 bm.

przybył na statku włoskiim '„Oce-
amią' ks. Kardynał Prymas Hlond
wraz z Księżami Biskupami Oko-
niewskim, kuviną i Radońskim do
Neapolu. Tutaj Ks. Prymas oddął
cześć krwi św. Januarego, której
cudowny stau trwa przez całą okta-

| wę, odwiedził iŃs, Kardynaia Asca-
lesiego i księży salezjanów, oraz po-

| w Pompei, do giošnego we Wło-
| szech miejsca picigrzymkówego. W
tym czasie zaokrętowała się druga
śrupa pątników przybyła z piel-
grzymką polską na uroczystości ku
czci św. Januarego.
Przed godziną 4 przybył na statek

arcybiskup neapolitański kardynał
Ascalesi, by požegnač swojego do-
stojnego bratą w purpurze, W przy-
ctani zaczekał na odejście parowca
udzielając wszystkim podróżnym ar-
cypasterskiego błogosławieństwa,
podczas gdy nisz kardynał prymas
w otoczeniu bis«ipów i delegacji
o trwał na górnym pokładzie.
| Scena pożegnania była wzruszająca

i niejednemu wycisnęła łzy z oczu.
Delegacja polska na Kongres,  

składająca się z dwunastu osób, pod
przewodnictwem Prymasa Polski,|
godaiie reprezentującą naród składa
się z przedstawicieli duchowieństwa

Strażactwo” na terenie. woj. Wileńskiego.
W związku z tygodniem pożar”,

nictwa warto zorientować się w or-
ganizacji strażaciwa w woj. Wileń-|
skiem.

Celem zespotenią straży pożar”
nych i zaprawienia ich w akcji prze-
ciwpożarowej, dia pogłębienia ich
organizacji wewiętrznej oraz pod-
niecienia ich stauu wyekwipowania
i wyszkolenia, na terenie Wojewódz-
twa Wileńskiego zorganizowany zo-
sta. w r. 1922 Wcjew. Związek stra-
ży pożarnych, który, przezwycięża”
jąc caiy szereg ti udności naiury or-
ganizacyjnej i finansowej, w ostat-
nich czasach rozwija systematycznie
pożyteczną swoją działalność i
wzmaśgą pracę nad rozwojem ochot-
niczym straży pczarnych.

Obecnie w Województwie Wiień-
skiem istnieje 8 cddzialėw powiato-
wych Związku i jeden Grodzki w
Wilnie. Oddziaiy te podzielone są
na 96 rejonów, lklórych tereny po-
krywają się z granicami śmin.
Ochotniczych straży pożarnych jest
234, 1 zawodowa. 25 wojskowych,
13 kolejowych, 5 szkolnych, 3 -
bryczne i 20 żeńskich oddziałów sa”
marytańsko-pożarniczych oraz 5 od-
działów chłopięcvch t. zw. przyspo-
sobienia pożarniczego.

Poza wileńska strażą zawodową
mamy również straże ochotnicze
częściowo zmotoryzowane, a miano-

ko dlatego, że odznacza się głupotą. A głu-|; świeckich, Nie brak też przedsta-| wicie straże pożarne w  Diasławiu,
pota jest większą zbrodnią w polityce , niż

brak poczucia godności i uczciwości. Ale

twórcy obozu sanacyjnego nie wydobędą

się z zaułka, w który się zapędzi!i, dopóki

nie zaniechają swycu metod politycznych,
dopóki nie przestaną apelować do zmysłu,

interesu i karjery, do uczucia 'trachu i do-

póki nie przestaną głosić, że władza i pra-
wo są wypływem siiy.”

skarbu, Renot.
Widocznie c:ynniki żydowskie

uznały za moż!'we poprawić swoją
sytuację gospodarczą w Europie
przez zaprowadzenie nicograniczo-
nego handlu, początkowo w owych
6 krajach.

Obmiżka franka francuskiego za-
początkowałaby 2 w innych
krajach „złotego kloku“

Jest to zgoła sprzeczne zi
mem Doumergue'a.

Cała wiadoniość ma znaczenie
tylko o tyle, że wskazuje, w jakim
kierunku idą usiłowania międzyna-
rodowego żydostwa. Są to jednak,
jak dotąd, tylko pobożne życzenia,

*
|

$. р. Jakób Potocki.
WARSZAWA Pat. Ubiegłej nocy

zmarł w He=ledowie pod Warszawą
ś p. Jakób Potocki, przeżywszy lat
71, ostatni potomek z rodu Potoc-
ich linji na Brzeżanach-Narajowie.
Zmarły prócz majątku rodowego
posiadał rozległe kiucze rozrzucone|
00 całej Polsce o łącznym obszarze
kkoło 60.000 ha. Pozatem Ś. p. Ja-|
pób Potocki był włeścicielem wielu
nosiaałości zagranicą oraz bezcen-
PYCHA wprost zbiorów dzieł sztuki
i bibljoteki.

Cały swój majątek zapisał na
rzecz zaprojektowanej przez siebie
fundacji, mejącej na celu walkę
z chorobami, ogromna ześ zbiory
przeznaczył dla muzeów i bibijotek
aarodowych.

Prezydent Rzplitej nadał złożo-
nemu chorobą ofiarodawcy wielką
wstęgę orderu Polonia Restituta.

Obniżka stawek
w P.K.O.

WARSZAWA. (Pat).

wiadowcza P. K. O. naposiedzeniu

w dniu 27 b, m. uchwaliła obniżyć z,

dniem 1 października wydatnie staw

ki na czeki kasowe. Obecnie taryfa

wynosić będzi: zu wpłaty do 100 zł.
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Rada za-,

| łymstoku. Zarządzenie
| związku z buntem przeciwko wła-
| dzomi centralnym ze strony „Legjonu

'nej jest pods,canie głębokiej

 laziby się również pozą kratami
więziennemi, gdyby złożył podanie
© urlop zdrowolsy,

Wreszcie wyszły, zarządzenia w
sprawie wyborów gromadzkich w
dzielnicy zachodniej i małopolskiej,|
Wybory takie zostaną tam nieba-|
wem przeprowadzone, a będziemy
mieli wtedy sposobność przekonać.
się czy odbędą się bez zastosowa“
nia meiod, znanych dobrze z tere-
nów kongresów i kresów.

Widzimy że dziwnym zbiegiem
okoliczności pogioski, dotyczące wa-
runków znajdują w życiupotwier-
dzenie,

Pogłoski te wskazują na ludow*
ców, jako na to środowisko, które
dojrzewać ma do zmiany nastawie-
nia wobec . panującego systemu.
Jest faktem, że pewna grupa ludow-
ców istotnie gotowaby zmienić swą
doiychczasową  kategoryczną opo"
zycję na opozycję „rzeczową”.
tem się mówi już głośno i zapewne
sobotnie obrady Kady Naczelnej Str.
Ludowego przyczynią się do wyja”
śnienia wewnętrznej w Stron. Ludo”

O; Polki, wychowywały niewoiników — 

wicieli kobiet, reprezentowane są!
wszystkie nasze dzielnice. Nastrój
panuje jak najlepszy, bo trafiliśmy |
та statek wygodny i dbający ser-
decznie o potizeby podróżnych.
Techniczną stroną pielgrzymki kie-
ruje ks. dr. Stanisław Janicki w po-|
rozumieniu z  polskiem biurem|
podróży „Francopol“, a wytrawne|
jego doświadczerse zaręczą powo” |
dzenie w najróżi iejszych imprezachi
organizacji kongresowej, oraz wy”
cieczkach turystycznych. W. naj-
bliższych dniach zarzucamy kotwicę
w dwóch portact. hiszpańskich: w
Roda i Almerji, skąd część
podróżnych nie cmieszka zapewne
zwiedzić Montserrat względnie Gre-
nady. („1 Hslsigi

e SATS GAIDYSTS

Llegorządi e sanacji
O niėporozumieniach, panujących

w: obozie sanacyjnym, świadczą cią-
gle nowe wypadki,

Ostatnio mamy dozanotowania
fakt, że główna komenda sanacyine-
go „Legionu Miodych' zarządziła
zawieszenie w czynnościąch Zarow-

no komendy okręgu, jak i komendy
obwodu „Legonu Młodych' w Bia-

lo jest w

Młodych” w Biatvmstoku.
Nie iepiej się też dzieje na terenie

Związku Pracy Obywatelskiej Ko-
biet, który ma właśnie w dniach naj-
bliższych odbyć w Warszawie walny
zjazd.

Na terenie związku od dłuższego
już czasu trwały zacięte walki mię-
dzy grupą p. Meraczewskiej a Ja-
worskiej. Panie nie szczędziży sobie
zarzutów, czaseri obelg.

Główną jakoby przyczyną walki
ma być stanowisko posianki Jawor”
skiej, iktóra pragnie, aby wydział
wychowania obywatelskiego był
instrumeniem politycznym, czego nie
chce grupa p. Moraczewskiej.

P. Moraczewska występuje prze-
ciw temu, najmocniej jednak atakuje
wewnętrzne stosunki w Związku,
które czynią atmosierę w nim nie do
zniesienia, Oto, co pisze w rozesła-
nym. przez siebie okólniku:

„Kządząc śrupą czysto politycz-
ną, stosuje s.; w niej metodę bez:
względnej we.si”.. „Jedną ze stale
używanych ron: w walce politycz-

nie-
chęci i lekceważenia pe
jest budzenie nienawiści”.
A calej brak:
„atmosiery wzajemnej ufności i

wzajemnego szacunku; atmosiery,
która nie dopuszcza zamykania ust
śwałtem, do przecinania wszelkich
wątpliwości lakonicznem „nie woi-
no“l.,
A potem żalenie się na stosu-

neczki”;
„Sprzeciwy wyłoniły się prędzej,

niż nawet mogłam przypuszczać, A
, wyraziły się w tak ostrej w tak bez
wzśdlędnej w stosunku do mnie wal-
ce, w zasypywaniu mnie tylu zarzu”
tami niesłusznemiiiw wytykaniu mi)
błędów niepopeinionych, że jedna|

| Dziśnie, Dokszycach, Postawach,
Miadziole, Świecianach Nowych i
Starych, Świrze, Hoduciszkach, Wi-
lejce pow., Rakewie, Smorgoniach,
Trokach N., N. Wilejce — posiadają
motopompy, a straże w Głębokiem
i Oszmianie również samochody
strażackie.

Dalsze zmoto.yzowanie jest pro-
wadzone dość irtensywnie i oparte

Strajk szkolny
AUGUSTÓW -KAP. Prośbę ro-

dziców dzieci szkolnych w Augusto-
wie w sprawie nauczycieli żydów w
szkołach polskicz luspektorat szkol

nej siły nauczycic!skioj
temsamem zwiększył zakres działal-
ności nauczycieii żydów,

Rodzice  posianowili wystąpić
energicznie przeciwko takiej tak-
tyce, gdy tymczasem rozeszła się
wiadomość, že 1£ września przyjeż-
dża do Augustowa p. Kurator z Wil-
na w towarzystwie p. wizytatora i
inspektora. W dniu tym samorzut-
nie zebrali się rodzice w oczekiwa“
miu p. Kuratora, by przedstawić mu

Hauptman

NOWiY JORK. (Pat). Na podsta-,

na postawiono w stan oskarżenia o

udział w porwariu dziecka Lind-
bergha.

Ubrońca Haupimaną zwrócił się
do sędziego o wypuszczenie go za
kaucją 5 tys. doi Ządanie to zostało
odrzucone. Sędzia wyznaczył kaucję
wysokości 100 tys. dolarów, uza*
sadniając postanowienie lo tem, że

Hauptman jest cudzoziemcem,
DOwWY JORK, Fat. Ma podsta-

wie zebiaaych cowodów Hauptma-
na postawiona w stan oskaiżenia o

LONDYN. Pat. W połowie pzź-
dziecoina minister Eden wybiera się
z of.cjalną wizytą ao Szwecji. Poza:
tem ma odwiedzić również Morwe-
gię, Danję i Finiaadję. W loadyń-

(W, warszawskim Sądzie Okręgo-
wym toczy się niezwykiy proces
nauczycieli z Krcelewskiej Huty w
liczbie 118 osób przeciw Związkowi
Nauczycieistwa kolskiego.

140 sprawy jest następujące:
Swego czasu została wydaną u-

stawa o uposażeniu nauczycielsiwa,
Ustawa ta pogorszyła znacznie i tak
niezbyt zadowalający ich sian ma*
terjainy. W. odpowiedzi na ogłosze”
nie i wejście w zycie ustawy, od-
dział Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Król. iucie przygotował i
„uchwalił protest przeciwko nowej
ustawie, którą poddał surowej kry-
tyce, z jednoczesnem podniesieniem

tylko pozostawał, mi droga: Maoić! zarzutów przeciwko instytucji ma-
z zarządu głównego Z. P. O.K."

MW. sukurs p. Moraczewskiej wy>
stapila p. Helena Horodyńskka.Stie-
berowa, osobą 65-cio letnia, założy”
cielka „damskiej sanacji" w prze-
myskiem, zwana nieco żartobliwie
„babką sanacji”. Moda na manifesty
i odezwy, więc machnięto odezwę,
przeciw „terorowi':

„Pamiętajmy o tem, że każdy te'
ror przynosi tylko szkodę państwu,
śdyż wychowuje niewolnika. ale nie
obywatela, a z niewolnika powstaje
buntownik, Uchowaj Boże, abyśmy

lizunówi przyszłych wywrelowców.
Zaślepieni partyjnicy i ci, którzy te-
ror stosują, pozbawieni są wszelkiej
etyki i działają niezgodnie z. charak-

cierzystej, jaką jest Związek Na-
uczycielstwa Polskiego.

Członkowie Związku w Król, Hu-
cie zarzucili ceoirali w Warszawie,
że nie dba ona w interesy swoich
członków, dopuszczając do wejścia
w życie krzywizącej ustawy o upo”
sażeniu i że kieruje się w.giędami o”
portunistycznemi, idąc na lep nie-
spełnianych nigdy obietnic sier mia-
rodajnych. Odpisy takich rezolucyj
oddział rozesłai ao centrali i do od-
działów okręgowych Związku, jak
również i do oddziałów prowincjo-
nalnych, W odpowiedzi na to Okrę*
gowy Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego w Katowicach, który w pew*
nej mierze jest instytucją, stojącą terem naszego narodu”.
hierarchicznie wyżej od siowarzy”
szenia w Król. Hucie, rozwiązał

 
 

ny w Suwałkach zaiatwił odmownie,'
a nawet zarządzii p:zeniesienie jed-|

polskiej, a;

wie zebranych aowodów Hauptma- | sha.

 

 

na sporządzonym planie moioryzacji
|1 przeprowadzone w ścisiei. poro-
zumieniuz P. Ż. U. W. Wymienione

,straże posiadają 102 strażnice, 54
świetlic dla prowadzenia prac kul-
turalno-oświatowych, 32 orkiestr, 2

samochody, 14 motopomp, 291 sika
wek ręcznych i 163 innych wozów.

Prace wyszo:eniowe w strażach
i Związkach strazackich są dziś już
coraz bardziej systematycznie — z
oparciem o wzoruwe regulaminy —
prowadzone. Odbywa się co roku
tysiące zbiórek strażackich, setki
lustracyj i inspelcyj strazy, połączo”
nych z ćwiczeniemi, setki kursów,
zawodów i przeszkoleń fachowych.
W ostatnich miesiącach r. ub. i

obecnie rozrasta się praca w  dzie-
dzinie przygotowania strażactwa tu-
tejszego do zadań obywatelskich.
Setki strażaków — ochotników po-
siada już Państw. Odznaki Sportowe
i odznaki strzeleckie, dziesiątki u-
kończyło kursy cbrony pizeciwgazo-
wej. Niejedna s'raż pożarną w u-
biegłym roku, biorąc udziai w ćwi-
tzeniach obrony  przeciwgazowej,
zadokumentoweła, że stoi na wyso” |

kim poziomie.
W) świetlicach strażackich ześrod-

kowuje się nieraz całe życie kultu-
ralno-towarzyskie i społeczae oby: |
wateli poszczegósnych osiedli na te”
renie województwa Wileńskiego.
Wszystkie powiaty zatrudniają sta”
łe ciły fachowe, t. zw, powiatowych
instruktorów pożarniczych, którzy
zajmują się doskonaleniem akcji
przeciwpożarowej, zaś w Związku
wojewódzkim pracuje obecnie i]
spektor i instruktor oraz specjalnie
zaangaowana do prowadzenia prac
żeńskich oddziałów  samarytańsko-
pożarniczych wykwalilikowana
siła żeńska.

—

 
w Augustowie.

swą prośbę. Niestety p. Kurator nie
zatrzymał się w Augustowie w prze”
jeździe do Suwaik, mimo że był o-
'czekiwany i przez nauczycielstwo.
Powszechnie komentowano ten fakt
jalko brak chęci spotkania się z ro-
dzicami dzieci. Tego samego dnia
ojcowie i matki dziec polskich po”
stanowili z bólem serca nie posyłać
dzieci do szkoły zaznaczając, że jak
za czasów niewoli całą swą bronili
się przed nauczycielami czy to
Niemcami czy Mosaklami, tak i te- |
raz nie zgodzą się, by ich dzieci u*
czyli i wychowywali żydzi.

Od 21 września dzieci polskie w
Augustowie przesiały uczęszczać do
szkoły powszechnej.

pod sądem

 
za porwanie Syna Lindbergna.

udział w porwaniu dziecka Lindber-

Obrońca Hauptmana zwrócii się
do sędziego o wypuszczenie go za
kaucią 5 tys. dol. - Żądanie to zo-
stało odrzucone. Sędzia „wyznaczył |
kauaję wysokcsci 100.000 dol., uza*
sadniając postavowienie to tem, że
Hauptman jest cudzoziemcem.

NOWY JORK, Pat. Prokurator
badający sprawę porwania „dziecka
Liadbergha oświaaczył, iż jeden ź
przyjacioł Hauptmana na wiado-|
mość o jego aiesziowaniu umknął. |
Policja poszkuje go obecnie.

Podróż min. Edena.
skich kołach politycznych twierdzą,
że wyjazd Edena jest wstępnem
przygotowaniem śŚciśiejszego współ*
dziaiania państw t. zw. bionu szier”
liogowego.

USAnaT AK) KALEOBTAEZAWAŁPROC 2 OAWKBDP ód LO

Proces Związku Nauczycielstwa Polskiego.
zbuntowany oddz:ał, a centrala war”
szawska wykreslła z listy członków
118 nauczycieli i nauczycielek, u”
znając, że dopuścili się oni niedo”
zwolonej bezzasaunej krytyki.

(Wówczas członkowie Związku
wystosowali pozew do Sądu Okrę-
gowego w Warszawie, jako siedziby
Łwiązku Nauczycielstwa Polskiego,
żądając, ażeby sąd ustalił ich człon”
ikostwo oraz stwierdził, że postano”
wienie 0 rozwiązaniu oddziału
Związku w Kró., Hucie jest bez-
prawne i przekracza zakres władzy
Okręgowego Związku w ' Katowi-
cach. W, skardze swej pokrzywdzo”
ne nauczycielstwu Król huty wska-
zuje, że w myśl statutu, zatwierdzo-
mego przez władze państwowe, cen-
trali warszawskiej nie pizysługuje
prawo wykreślania kogokolwiek z
listy członków,

Jednocześnie nauczycielstwo Król.
Huty skarży się, ze w ten sposób po-
zbawione zostaio całego szeregu u-
dogodnień i korzyści, jakie zapewnia
zrzeszonym Žwiąsek. Związek bo” A
wiem posiada w Zakopanem  sana-
torjum, z którego korzystają czion-
kowie, cały szereg domów wypo”
czynkowych rozsianych po Polsce,
w Warszawie t. zw. „Dom związko-
wy”, będący hotelem dla przyjezd-
nych z prowincji członków, ponadto
prowadzi kursy i udziela pomocy
miaterjalnej. Tego wszystkiego na*
uczyciele Król. Huty zostaii pozba*
wieni, od
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KRONIKA. |
JAKA DZIś BĘDZIE POGODA? |
Po mglistym, miejscami chmur-|

nym ranku, dnie: pogoda słoneczna
i ciepła o słabych wiatrach miejsco-
wych.

DYŻURY APTEK.
Dziń w dyżurują

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

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

nocy następujące

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Uroczystości w kośc, sw. Mi:

chała. Dziś w kośc. św. Michała
uroczystość św. Michała — Odpust
zupełny.

Porządek nabożeństwa: godz. 7
prymarja, godz $ wotywa, godz. 10
m. Suma z kazaniem, godz. 18
nieszpory z kazariem.

30 września i i 2 października
w tymże kościele — czterdziesto-
godzinne nabożenstwo.

Porządek nabożeństwa: godz. 6
wystawienie Przen. Sakram., godz.
7 prymarja, godz 9 wotywa (w nie-
dzielę godz. 9.30). godz. 10.30 suma
z kazaniem, godz. 18 nieszpory z ka-
zaniem.

4 października, we czwartek, tam-
że uroczystość św. Franciszka z A-
syżu. Porządek nabożeństwa jak
wyżej.

Przez cały pażdziernik nabożeń-
stwo Różańcowe w kościele św. Mi-
chała o godz, 13 m, 30.
— Chėr „Echo“, Jutrc o godz. 10

min. 30 w kościele św. Michała pod-
czas uroczystej sumy wileński chór
„Echo“ pod dy:ekcją prof. Włady-
sława Kalinowskiego wykona śpie-
wy religijne.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.  
— Zapisy na Studjum Rolnicze

U. S. B. już są przyjmowane. Wszel-
kich informacyi w sprawie wpisu,
jak i wogóle dotyczących Studjum
Rolniczego, udziela Koło rolników,
St. U, S. B. w Wsinie, ul. Zakretowa
Nr 23, m. 18, codziennie od godz. 10!
do 12. Koło przychodzi z pomocą!
kol. kol. studjującym rolnictwo, wy*
pożyczając książki z własnej bibljo-
teki, udzielając pożyczek, informu-
jąc o warunkach zamieszkania i
przeżycia.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Akademicki Zw. Morski R. P.

w Wiilnie podaje do wiadomości, że
dyżury zarządu będą się odbywały
ой 2 paźdznernisa we wtorki i piąt-
ki od g. 17 do i6 w lokalu przy ul.
Zygmuntowskiej 16 (Zw. Osadni-
ków). A. Z. M. w dniu 2 październi-
ka or$anizuje wycieczkę do Trok,
Zbiórka uczestników o godz. 7.30
na dworcu. Udział sympatyków mile
widziany.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Chrześc. Związek Zaw. Cieśli

w Wilnie zwołuje niniejszem nad-
zwyczajne walne zebranie cieśli na
niedzielę w lokaiu przy ui. Metropo-
litanej Nr. 1, na godz. 14-14 w pierw-
szym terminie i na godz, 14 m. 30 w
drugim terminie,

HANDEL I PRZEMYSŁ
— Nieznaczn'e zmniejszenie się

protestów wekslowych. W. ciągu
sierpnia r. b. na terenie Wileń-

'pod szpital Jan Sawicki z Niemen-

 szczyzny zmniejszyły się protesty
wekslowe z prwodu wstrzymania
kredytów dla kupców 1 rolników
przez bankowe ' kredytowe organi-
zacje. W ciągu sierpnia w Wileń-
szczyźnie zaprolestowano weksli na
sumę. 936.452 zł.

W. poprzednich miesiącach рго-
testy wekslowe sięgały типуопа zło”
tych, a nieraz przekraczały tę sumę.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Zjazd kierowników turystyki

kolejowej. Wczoraj w dyrekcji ko-
iejowej o godz. 10,30 zostai otwarty
zjazd kierowników referatow tury-
styki ze wszystkich dyrekcyj okrę*
gowych kolei państwowych. Na
zjazd pozatem przybyli delegaci mi-
nisterstwa komunikacji z naczelni-
kiem wydziału ć:. Henrykiem Szat-

'stwa artystycznego .

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— „Przysziy legjon žydowski“.

„Wilner Radjo“ donosi 0 Oiwarciu
w Wilnie pierwszej okręgowej ,brit
Hachait' przy udziale delegatów z
Wiieńszczyzny 1 Nowogróduczyznyi
w obecności przybyłego z Warszawy}
prezesa partji iewizjonisiycznej w;
Polsce, M. Szeszkina, Wediug mów.|
ców „Brit Hacaaił — to przyszły
legion żydowsk: gotowy na każde
wezwanie stanąc pod biało-niebies-
kim sztandarem dó walki. Według
sprawozdania, „brit Hachaii"' liczy
obecnie w Polscz 25.000 czionków,
posiada zaś członków rownież we
Francji, Rumunii Brazylii, Argen-
tynie, Stanach ŹZjednoczonych itp.
Organizacje te stworzą z czasem,
według inż, Szeszkina, międzynaro-
dową iederację żydów wojskowych.
— Napad i pobicie wiceprzewo-

dniczącego komisji rexlamacyjnej
gm zydowskiej Na przechodzącego
ul. Kijowską wi. eprzewodniczącego
komisji reklamacyjnej gminy żydow-
skiej dr. Suchowolskiego podbiegł
pewien osobnik który począł go bić,
Napastnik ciężko pokaleczyi Sucho
woiskiego, przyczem wybi mu kilka
zębów. Na krzyx napadniętego przy”
był policjant, kióry napastnika a-
resztował, Okazało się, że jest to
Ch Kulmicki (Hisudskiego 38), fa-
brykant skór. Nspastnik podaje ja-
ko powód pobicia nieuwzęględnienie
podania w sprawie podatku śminne-|
$o przez Suchowolskieśc. Sprawę
skierowano na d:ogę sądową.

!

WYPADKIi.
— Tragiczny wypadek w szpita-

łu żydowskim. W poczekalni szpi:|
tala żydowskiego, jedna z pacjen-
tek niejaka Anna Iszorowa, bez sta-;
łego miejscą zamieszkania, dostaw
szy ataku nerwowego, wyskoczyła
przez okno na ulicę z zamiaiem ode-
brania sobie życa. W. czasie gdy
Iszorowa padaia podjeżdżał wozem

 

czyna, który przywiózł chorą wy”
chowankę. Lecąca z okna kobie-
ta spadła na Sawickiego i ciężko
go pokaleczyła, przyczem sama do-
znała wstrząsu mózgu. Sawickiego
i [szorową um'eszczono w szpitalu
żydowskim.
— Podrzutek. Naprzeciwko demu Nr. 6

przy ul. Cichej znaleziono podrzutka płci

żeńskiej w wieku około 7 miesięcy. Pod-

rzutka ulokowano w przytułku im. Maryji.

— Belka spadła na głowę robotnika.

Podczas robót budowlanych na Porubanku
został ciężko ranny spadającą Lelką ro-|

botrik Józef Kołodziej (Porubanek 61),|

którego z pękniętą czaszką skie:owano do|
szpitala Św. Jakóba.

KRONIKA POLICYJNA.
— Nieudane wiamanie. Do mieszkania

Gałkowskiej Stefunji (Sierakowskiego 8)!

podczas nieobecnośc. domownikow dostali

się nieznani złodziejc i po wylamaniu zam-

ków u szafy usiłowali dokonać „radzieży,

lecz zostali spłoszeu.

SPRAWY SZKOLNE.
— Kursy Rysurku i Malarstwa im, tr

Smugiewicza W. 1. A. P. (fiickiewicza 7),'
Ładaniem Kursów jest przygotowanie mło-
dzieży do wyższych zakiadow specjainych,
jak Akademja lub Wydział Sz uk Pięknych |
oraz umożliwienie pracy osobom, pragną-
cym pogiębić swą wiedzę rysunkową i ma-
1arską. Źajęcia trwają od 9—13 i od 1/-—19
Zapisy na pozostałe miejsca przyjmowane
są madal w ponicuziałki, środy i piątki
od godz. 17—18, 2096—1
— Žawodowy kKoczny Kurs Żabawkar-|

Rzeźby dekoracyjnej
w, T. A. P. Dyrekca Szkoiy Rzemiosł Ar-
tystycznych W, T. A. P. podaje do wiado-
mości, że Wydział Zabawkarski i Rzeźby
w roku bieżącym został przemianowany
na Roczne Kursy Zebawkarstwa Artystycz-

|ską stałego w Holsce,

„nawiedzenia koscioła

 nego i Rzeźby dekoracyjnej.
Zapisy na pozosiałe miejsca są przyj-

mowane nadał w kencelarji szkoły (Mic-
kiewicza 7), od 10 dv 13 codziennie.

W) programie kursu przewidziane jest
wykonanie kukiełek do Szopki oraz zaba-
wek artystycznych z rozmaitych materja-
łów (papier, drzewo wełna, jedwab, masa
papierowa i t. p.), 72 szczególnem uwzglę-
dnieniem strony dek: racyjnej. 2095

Teatr | muzyka
— Teatr miejski Pohulanka, Dziś i jutro

o godz. £ wiecz. leatr na Pohulance gra
wyborną komedję w 3-ch aktach Volpiusa
p. t „Zwyciężyłem kryzys”, Która dzięki

 

 kowskim na czele,
Zjazd powitał, otworzył i wię-

kszej części obiad przewodniczył
dyr. kolei państw. w Wilnie inż. K.
Faikowski, poczem przewodnictwo
objął dr. Szatkowski. Po wyglosze-
miu referatu i sprawozdania przez
kierownika turystyki dyrekcji wi-
leńskiej, poszczególni przedstawi-
ciele  dyrekcyi ztožyli | sprawo-
zdania, poczem wywiązałą się Ožy-
wiona dyskusja. № wyniku obrad
uchwalono różne dezyderaty i po-
stuiaty, zmierzające do ożywienia
turystyki, szczególnie mna terenie
ziem północno-wschodnich. Dezyde-
raty te przedstawione będą mini-
strowi komunikacji. O godz. 14-ej
zjazd zakończył swe obrady.

Uczestnicy zjezdu zwiedzili Wil
no, a wieczorem wyjechali do Biało-
wieży, celem zwiedzenia perły
puszcz polskich i zaznajomienia się
z jej wartością dia lepszego jej pro”
pagowania.

RÓŻNE.
— Zarząd kina „Rewja  komuni-  

kuje nam, że iniormacja o cofnięciu
temu kinematośrafowi koncesji na
rewię widowiskową obok filmu jest
nieścisła, Z koacesji takiej kino na-
da! korzysta.

aktualnemu zagadnieniu sztuki o kryzysie
doby obecnej oraz aoskonałej grze caiego
zespołu, z M. Węgrzynem w kapitalnej kre-
acji d-ra Gustawa Wiesingera -— cieszy się
coraz większem powudzeniem w Teatrze na
Pohulance. Reżyser J. Bonecki, Wspaniałe
i pomysłowe dekoracje W. Makojnika.

— Bajka dla dzieci w Teatrze na Po-
hulance. Jutro o godz. 12-ej w poł. po raz
pierwszy bajka dła dzieci p. t. „Słowik* —
według Andersena Wielce interesująca
treść bajki, której akcja rozgiywa się na
dworze chińskim, bogata wystawa, przepię-
kne kostumy, chóry, balet w wykonaniu
szkoły baletowej N. Muraszowej, orkiestra
to wszystko będzie tłem dla wzruszającej
opowieści o Słowiku. Dekoracje W. Makoj-
nika. Reżyserja W. Ścibora. Ceny miejsc
zniżone,

— Jutrzejsza popołudniówka w Teatrze
na Pohulance. Jutro v godz. 4-ej po cenach
propagandowych doskonała komedja M
Grabowskiej (w 3-cl. aktach 1 z prologiem)
p. t. „Sprawiedliwošė“ w wykonaniu pierw-
szorzędnych sił zesociu z T. Suchecką i M
Bay-Rydzewskim w rolach głównych.

Teatr muzyczny „Lulnia“. „Cyr-
kówka*, Występy Janiny Kulczyckiej. Dziś  w dalszym ciągu posicdająca piękne melodje
i wiele humoru słyn:a operetka Kalmana,
„Cyrkówka”, która' zdobyła sobie na na-|
szej scenie ogólne uznanie. 1
— Jutrzejsza povołudniówka w „Lutni*

Jutro: na przedstawieniu popołudniwem po
cenach zniżonych św:etna operetka Lehara
„Hr. Luxemburg“ w premjarowej obsadzie
z udziałemJ. Kulczyskiej. Początek o godz.
4-ej po poł, ы i
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Polska semper fidelis będąc
przedmurzem  cirześcijaństwa, za”
wsze musiała walczyć ze ziem, któ:
re się niestety zaczęło zczasem lęg-
nąć nawet w niej samej, Do walki z
wrogiem zewnętć:znym sejm piotr-
kowski w r. 1562 powoła wojsko
kwarciane, które stało się zacząt-
kiem wojska stałego, a do walki z
wrogiem wewnętrznym duszy о. Бег-
nardyn Mlarcin z Bydgoszczy w r.
1569 zaprowadził Bractwo Żołnier-
skie pod wezwaniem św. Michała
Archanioła, ktorego powinności
wraz z książką do nabożeństwa w
r. 1610 ogłosił drukiem. Bractwo Żoł
nierskie, sięgające początków woj-

rozszerzało
się coraz więce;, nietylko wśród,
wojskowych, ale : wśród osób cywil|
nych obojga płci, Członkowiedzielili
się na chorągwie, a chorąžymi w;
nich byli OO. Be:nardyni, gdyż ten!
zakon ze względu na założyciela
Bractwa uzyskał od Stolicy Avpostol
skiej odpowiedni przywilej. Statut
Bractwa zmierzał do wychowania
prawdziwych rycerzy chrześcijań-
skich: krzewił oŁronę czci i chwały
Bożej, obronę Ojczyzny, zahamowa-
nie gwałtów, pojedynków, krzywd i
mordów, čwiczerie się w cnotach
chrześcijańskich i rycerskich, ku
czemu między innemi służył co-
dzienny rachunek sumienia i t. p.
Papieże obdarzali to Bractwo szcze”
gólniejszymi przywilejami i odpu-
stami, jak np. Kiemens VIII 19 lutego
1603 roku udzielii odpustu zupełne-
$o w dniu przyjęcia do Bractwa i w
uroczystość św. Michała, a Paweł V
5 września 1605 roku rozciąga takiż
odpust na dzień św. Florjana i św.
Franciszka zaznrczając, že žolnie-
rze w obozie mogą go pozyskać bez

lub brackie;

!

kaplicy i t. p.

    
Św, Michał Archanioł

w kościele św. Michała.

Hetman Wieikiego Księstwa Li-
tewskiego Lew Sapieha w czasach
ciężkich dla Polsi:i, wznosi w Wilnie
w r. 1594 wspani»ły kościół św. Mi-
chała i klaszto: pp. bernardynek, a
w sto lat później biskup wileński,
Brzostowski, e:yguje przy tym ko-
ściele Bractwo šw. Michaia Archa-
nioła, któremu Innocenty XII dn, 22
maja 1693 r. nadaje liczne odpusty.

Członkami tego Bractwa, jak wi-
dać z księgi wpisowej, byli biskupi,

 

Polskie Radjo Wilno)
Sobota dnia 29 wrzešnia 1934 r.

6,45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka, Chwilka Pań
Domu. 7.50: „Obrona przeciwpożarowa”

| pogad. wygł. J. Rakcwski. 8.00. Giełda rol-į
nicza. 11,57: Czas. 12.03: Mom meteor.
12.05: Przegląd prasy. 12.10; Koncert. 13,00:
Dzien. poł. 13.05: Muzyka jazzowa (płyty)
15.30: Wiad. ekspo:t. 15.35: Codz. odc, pow.
15.45: Nowości płytowe. 16,30: Słuchowisko.
17,0: Koncert solistów W przerwie transm.
gragm. zawodów lekkoatlet. 17.50: „O dzie-
ciach niegrzecznych i ich troskliwej rodzi-
nie“ — pogad. 18.09: Przegląd ргазу „oln.
kraj. i zagran. 18.10: tygodnik litewski.
18.15: Koncert. 18.45. Reportaż. 19.00: Mu-
zyka taneczna. 19.20 Odczyt. 15,30: d. c.
muzyki tan. 19,50: Wad. sport, 19.56: Wil.
kom. sport. 20,00: Szkic literacki. 20.15:
Opera „Eros i Psyche” L. Różyckiego.
„Książka wileńska — odczyt wk dyr.
Adam Łysakowski, d. c. opery, Rezerwa,
d. c. opery. Dzien. wiecz. d. c. opery. „Jak
pracujemy w Polsce"
Wiad. meteor. 23.90:
24,20: Muzyka taneczna.

Niedziela, dnia 30 wrześcia.

9.00: Pieśń, Muzyka, Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań
domu. 10.05: Nabożeństwo, 11.57: Czas.
12.03: Wiad. meteor. 12.05: „jcsienna wal-
ka ze szkodnikami w sadach — odczyt.
12.15: Poranek mużvczny. 13.00: „W De-
manowskich jaskiniach” — pogad. 13.15:
D. c. poranku muz. 14.00: Muzyka popular-
na (płyty). W przerwie transm. zakończe-

nia II Kadjoraidu 1 najwolniejszej jazdy.
15.00: „Cepami czy maszyną! — pogad.
wyśł. prof. St. Biedrzycki. 15.15: Aud. dla
wszystkich. 16.00: Czytanie prozy. 16.20:
Recital śpiewaczy. 16.45: Opow. dla dzieci.
17.00: Koncert. W przerwie transm. ze sta-
djonu „Legji”. 17.50 „Książka i wiedza”,
pogad. 18.00: Słuclu wisko. 18,45: „Życie
młodzieży” — pogad 1900: Muzyka lekka.
19.50: Feljeton aktualny. 20.00: Koncert
wieczorny. 20.45: Dziennik wiecz. 20.55:
„Jak pracujemy w Pulsce“ — pogad. 21.00-

Wesoła fala. 21.45: Wiadomości sportowe
z Rozgłośni. 22.00: Pogad. radjotechniczna
— Mieczysława Gal-kiego. 22.15: Chwila
humoru. 22.30: Wesołe monologi w wyk.
Leona Wyrwicza. ?2.50: Koncert życzeń
fpłyty), 23.00: Kozi. meteor. 23.05—23.30:
D. c. koncertu życzeń (płyty).

'pp. bernardynek, Bractwo św. Mi-

į plci, zawodu i stanu), które powsta-

| winni oni

' dami w ciągu miesiąca września. Obowiąza-

| zakładów.

d. c. opery. 23,45.| kł.
„Loża Šzydercėw“.!

 

DZIENNIK MILERSKA

DZIEJE BRACTWA SW. MICHAŁA.
hetmani, wojewoaowie, kasztelani i
inni dygnitarze obok żołnierzy, za”
konnic, zakonnikow i pospolitych lu-
dzi świeckich. Prawie wszystkie spo
tykane na Wileńszczyźnie nazwiska
można znaleźć w cej księdze i czyta”
jąc ją widzi się csłą przeszłość grodu
Gedymina. Przyjęcie na członków
odbywało się bardzo uroczyście
przed ołtarzem św. Michaia Archa-
nioła, któremu składano osobne
przyrzeczenie na ręce ks. promotora,
Ostatnie przyjęcie na czionków od-
było się w roku 1878, a następnie
wobec zamknięcia w r. 1888 kościo-
ła . usunięcia przez rząd rosyjski

chała pozostałe w zawieszeniu.
Dzięki staraniom książąt Sapiehów|
ikościół św. Michała został otwarty,
w i. 1912, a J. E. Arcybiskup Metro-|
politą przy tym kościele 17 września
1934 roku zatwierdził statut Bra-
ctwa, według którego mogą znowuż,
jak i dawniej, powstawać chorągwie
obojga płci w ceiu wychowania ry*

jczenia 1100 chorych, Ubsiugiwai też

 ceizy chrześcijańskich do walki ze
złem, a w szczególności do pielęgno-
wania cnót chrześcijańskich i oby-;
watelskich i do walki z bezbożni-;
ctwem, aby ratować naszą kulturę
chrześcijańską według hasła św. М1)
chała Archanicła „Któż jak Bóg".|
Dnia 24 września 1934 r. Bractwo
św. Michała przy kościele św. Mi-
chałą w Wilnie zostało agiegowane
do Arcybractwa 'egoż imienia przy
kościele św. Anioła w Rzymie zy-
skując przez to nowe liczne przywi-
lej: i odpusty.

Aby zostać członkiem Bractwa
trzeba przejść okres kandydatury
(od 3 do 6 miesięcy) i w tym czasie
wykazać się dcbrą wolą w służbie
Bogu. W, Bractwie przewidują się
poszczególne chorągwie (według

ją w miarę zgłeszania się kandyda-
tów i członków Zapisy na kandyda-
tów Bractwa odbywają się w za-
krystji kościoła św. Michała o godzi-
nie 6 (18) w soboty, niedziele i świę-
ta.  Adres: Wilno, św. Anny 11/13,

= с оао

Nowe rezporządzenie
.. WOJSKOWEJ.

W „Dzienniku Ustaw” nr, 83 z dnia 24
września b. r. ukazało się rozporządzenie
ministrów: spraw wojskowych, spraw we-
wnętrznych i sprawiedliwości w sprawie
wykonania ustawy 0 powszechnym obo-|
wiązku służby wojskowej. i

Wedle przepisow ogólnych tego rozpo-|
rządzenia, wiek poborowy rozpoczyna się w
czasie wojny O dwa lata wcześniej i trwa na |
ogólnych zasadach o ukończenia lat 23.|
W tym okresie obowiązuje stawienie się'
przed komisją poborową na każdorazowe
zarządzenie ministra spraw wojskowych. |

Osoby, które uzyskały obywatelstwo
! polskie przed osiągnięciem wieku poboro- į
wego, obowiązane są zgiosić się do reje-
strów poborowych wa ogólnych zasadach.'

, Osoby, które stały się obywatelamipolski-
mi w okresie od osiągnięcia wieku poboro-
wego do lat 50 włącznie, powinny być wpi-
sane do listy poborowej właściwego roczni-
ka. Cywilnemi wiadzami, powoianemi do
wykonania przepisow o powszechnym obo-
wiązku wojskowym, tą w pierwszej instan-
cji powiatowe wiadze administracji ogólnej.
Drugą instancją jest wojewoda, a dla komi-|
sarza rządu Warszawy minister spraw we-
wnętrznych. Natomiest sprawy związane z
wykonaniem powszechnego obowiązku woj-|
skowego przez obywateli polskich przeby-|
wających poza granicami Rzeczypospolitej, |
należą do polskich urzędów konsularnych, a
na terenie w. m. Gdańska do komisarza
sządu w Gdyni.

« Rozporządzenie przewiduje, że naj-
później do dnia 15 sierpnia kazdegoroku |
zarządy $min wzywają mężczyzn, którzy w.
danym roku ukończyli lub ukonczą 18 lat“
życia, do osobistego zgłoszenia się, celem
zapisania się do rejestru poborowych, Po-

stawić się w zarządzie gminy|
miejsca zamieszkania z wymaganemi dowo-|

 

nych do zgłoszenia się do rejestracji, którzy
pozostają w więzieniach, aresziach, zakła-
dach poprawczych, lub zakładach dla umy-
słowo-chorych, zgłaszają kierownicy tych

Najpóźniej do dwia 15 września każde-
$0 roku przełożeni $min wzywają mężczyzn,
którzy w danym roku ukończyli, lub ukoń:;
czą 20 lat życia, oraz mężczyzn, należących
do roczników starszych do 50 lot życia, któ-
rzy jeszcze nie zśłaszali się do iejestru i
nie figurują w listach poborowych, aby zgło
sili się ponownie w zarządzie gminy w +
fu miesięcy paździeraika i listopada, celem
podania miejsca zanieszkania i sprawdze-
nia danych, zawartych w rejestrze poboro-
wych. Rozporządzenie przewiduje, że do о-
sobistego stawienia się przed komisją po-
borową nie są okowiązani głuckoniemi,
Oti i umysłowo  upośledzeni, lub
ze przebywający w odpowiednich za-

a

 
Mężczyźni, którzy przekroczyli 21 rok

życia i ubiegają się © zezwolenie na upra-
wianie handlu lub pizemysłu, o dowód osc-
bisty, zgłaszają zmianę miejsca zamieszka-
nia, starają się o posadę w instytucji pub-
licznej, muszą przedstawić własciwym wła-
dzom dokumenty, stwierdzające, czy i w ja-
ki sposób, wypeinili -oni wszystkie powin-
ności, wynikające 7
nym obowiązku wojskowym. W razie
stwierdzenia że dany mężczyzna nie uczy-
nił zadość tym powinnościom, należy za-
wiadomić o tem właściwą władzę powiato-|
wej administracji ogólnej.

Zgubienie, zniszczenie, lub odmowa
przyjęcia dokumentu wojskowego, wzywa-
jącego do służby wojskowej, nie zwalnia
od stawienia się do właściwej formacji woj-
skowej w terminie, przewidzianym przez ten
dokument. Natomast w razie utraty doku-
mentu, stwierdzającego stosunek do służby
wojskowej, należy w terminie dni 14 zwró-
cić się z prośbą do właściwych władz o
duplikat dokumentu Wiadomość o zgubie-
niu dokumentów należy ogłosić natychmiast
w komisarjacie P. P, na którego obszarze
utrata nastąpiła. Komisarjat policji po spi-
saniu protokółu wydaje poświadczenie, U-
tratę ążeczki oficerskiej nateży ponadto
ogłosić jednorazown wdzienniku wojewódz-
kim tego województwa, na którego obszarze
utrata dokumentu nastąpiła.

ustawy o powszech-| p,

Duplikaty| k.
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Rozbudowa lecznictwa psychjatrycznego
W Wilnie,

„W żadnem z wojewódziw niema
takiego zaniedbania psychicznie
choryci, jak w Waileńszczyznie, Udy
w wojewódziwech centralnych lub

zachodnich jedno ióżko dla psychicz-
nie chorego wypada na 2, 5 iub 4ty*
siące mieszkańców, na Wileńszczyz-
nie mamy i ióżko na li Lys. osób.
W, porównaniu ż wojewodztwanii:
zaopatrzonemi gcrzej, jest u nas 8
razy mniej łóżek, a z lepiej zaopa-
trzonemi — 17 razy mniej,

Przed wojną istniał szpital w
N.Wilejce, który należai do rzędu
największych szpitali w dawnej Ko-
sji Frzystosowary był do pomiesz-

imanowicie
wileńskie, kowien-
grodzieńskie i wi-

kolosainą poiač Kraju,
województwa:
skie, mińskie,
tebskie.

istniał zaledwie okoio 10 lat.
Podczas wojny, w 1915 r. został zni-
szczony. Chorych przewieziono
wówczas w głąb Kosji.

Na Wileńszczyźnie pozostał wte-
dy tylko oddziai szpitala sw. Ja-
kóba, w którym początkowo znajdo-
waio się 20 izek, a później, ze
wziostem liczby chorych, ilość łó-
żek zwiększyła się do 100.
Od roku 1919-go obiąkani byli lo-

kowani przedewszystkier w szpita-
iu św. Jakóba, w przyiułku OO, Bo-
nifratrów (tylko mężczyznij, gdzie
znajdowało się około 40 łóżek, oraz
w szpitalach Sawicz i żydowskim,
zawierających razem 30 parę łóżek,

Oczywiście, ilość pomieszczeń
była niedostateczna, 1 dlatego w
początkach roku 1928 powstał w
Wilnie Państwowy Szpitai Psychja-
tryczny, mieszczący się przy ul.
Letniej 5. Początkowo kierował nim
Ś. p. prof. Radziwiłowicz, a od paru
lat prot. Maksym*ljan Rose.

Szpital państwowy posiada 150
łóżek, które stale są zajęte. Oprócz
tego, w przeszło 40 osiediach w
gminach  olkieniskiej i rudziskiej
znejdują się koloaje dla chorych, nie
niebezpiecznych dlą otoczenia, We

o Ghowiązku Służby  ie wiaściwa P. K. U. na podstawie podania,
wniesionego w sposob ustaiony ргаей пи-
mistra spraw wojssowych. Wydanie «arty |
mobilizacyjnej powisno nasiąpic naiych-|

miast po zgioszeniu jej utraty w posterunka
policji panstw. i wniesieniu podania,

Usoby, które w Ciągu i4 ani licząc od
dnia utraty aokumcaiu wojskowego „ie

wniosą podania wiaz z wymayaneini za-
iącznikami o wydanie duplikaiu aokujmieDiu,
będą uważane za nicposiadające dosumeu-
tow wojskowych z w:asnej winy i pociągane

do odpowiedzialności na podstawie art. 16)
pkt. 5,

Prośbę o ponowie zbadanie stanu zdro-
wia i zmianie orzeczenia komisji poborowej
o zdolności fizycznej do siużby wojszowej
należy wnieść do powiatowej wiadzy admi-
nistracji ogólnej, w wtórej listach poboro-
wych jest dana osoba wpisana. W razie

wyraźnego kaiectwa powinien przelozony

$miny na podaniu wymienić okoliczności,
wśród których kalectwo nastąpiio, Wezwa-
nie poborowego z urzędu do ponownego
przeglądu w komisji poborowej na podsia-
wie art. 40 może nastąpić także bez uprzed-
niego zbadania przez ieikarza powiatowego
jednak na podsiawie uzasadnionego wnio
sku władzy admiuistracyjnej ogólnej, lub
władzy wojskowej, stwierdzającego zmianę
stanu zdrowia poborowego po wydaniu
orzeczenia o jego zdolności do służby woj-
skowej. W tych wypadkach decyzję wydaje
powiatowa władza administracji ogólnej.

Poborowi prześ iawieni ponownie ko-
misji, o ile nie są dvtknęci widocznem ka-
lectwem, mają być wysyłani przed powzię-
ciem decyzji przez komisję na ekspertyzę
szpitalną. Jeżeli przed komisją staje osoba
obarczona kalectwem względnie chorobą, a
zachodzi podejrzenie, że kalectwo lub ta
choroba zostały wywołane rozmyślnie,
przewodniczący komisji powinien zażądać
od poborowego świadectwa lekarza, który
$0 operował lub leczył. Jeżeli poborowy ta-
kiego świądectwa przedstawić mie może, a
lekarze komisji powezmą uzasadnione po-
dejrzenie, że wada iizyczna została spowo-
dowana umyślnie, siowiają wniosek o prze-
znaczenie go do słuzby wojskowej w takim
rodzaju wojska, w którym stwierdzona wa-
da fizyczna pozwala na odbycie siużby.
Jednocześnie powiatowa władza administra
cji ogólnej przesyła p.otokół do właściwego
prokuratora.

Oficerowie, podoiicerowie i szeregowcy|
rezerwy, którzy w czasie przebywania w|
rezerwie odnieśli uszkodzenia zdrowia, czy-|
niące ich nieodpowiednimi do kategorji A,|
mogą składać u właściwego powiatowego
komendanta uzupełnień pisemne prośby o
zmianę kategorji zdolności do służby woj-
skowej. Do takiego podania musi być dołą-
czone świadectwo urzędowego lekarza,
stwierdzające te oko'iczności. Na podstawie
pow. komendant uzupełnień waraża postę
powanie  rewizyjnc - lekarskie w myśl
przepisów wojskowych rewizyjnych.

Odroczenie terminu ćwiczeń wojsko-
wych do roku następnego lub przesunięcie
ćwiczeń na inny termin w tym samym roku
kalendarzowym może nastąpić w razie ob-
łożnej choroby nowołanego, w razie ko-
nieczności wyjazdu zagranicę w celach nau-

przemysłowych lub kuracyjnych, w
wach sprawach, ltóre zaszły w rodzinie
powołanego, a które wymagały jego obec-
ności i w innych nedzwyczajnych wypad-
kach określonych przez ministra spraw
wojskowych.

Prośby o odroczenie ćwiczeń oficero-
wie i podchorążowie wnoszą do dowódcy
swej formacji ewidencyjnej, a podolicero-
wie i szereśowcy do właściwej P. K. U.
Prośby takie muszą być składane przynaj-
mniej na 4 tygodnie przed terminem ėwi-
czeń. Osoby korzystające z odroczeń ćwi-

 

czeń wojskowych muszą je odbyć w roku į jak
następnym. Powtėrnego odroczenia może
udzielić w drodze wyjątku tylko dowódca
okręgu korpusu. Oficerowie, podoficerowie
i szeregowcy rezerwy zamieszkali stale za-
franicą nie podlegai: powołaniu na ćwicze-|
nia wojskowe.

Rozporządzenie w sprawie wykonania|
ustawy o powszechnym obowiązku wojsko-
wym wchodzi w życie w dniu 8 październi-
a b. r., przyczem fracą jednocześnie moc A stanu służby oficerskiej, książe-

czek wojskowych, lub zaświadczeń wojsko-
wych oraz nowe karty mobilizacyjne wyda-je nowe ri

obowiązującą wszelkie rozporządzenia

wspomnianych «olonjach pomiesz-
czono około 3U0 chorych. Obecnie
więc znajduje się na Wileńszczyźnie
blisko 500 psychicznie chorych, któ-
rzy leczą się w szpitalu na ui, Let-
niej, żydowskinu i w kolonjach wiej-
skich, Oddziaty zaś w szpitalach
św. Jakóba i Sawicz zoslały już zli-
kwidowane, w pierwszym w 1933 r.,
a w drugim nieco później.

KOLONJA ROLNICZA
W KOJRANACH.

|Kierownictwo Państw. Szpitala
Psychjatrycznego postanowiło urzą-
dzić zakrojoną n; większą skalę ko-
lonję rolniczą dla umysłowo chorych
w majątku Kojrany, pod Wilnem,
ktory zresztą Państwo przeznaczyło
na ten cel, jako rekompensatę za
zniszczony szpital w N.-Wilejce.

Przystąpion> do zorganizowania
gospodarstwa rolaego; zakkupiono in-
wentarz žywy i martwy, uporządko-
wano zabudowania, uprawiono i ob-
siano blisko 200 ką ziemi. Celem za-
radzenia brakow* wody zdatnej do
użytku ujęto źródia, zbudowano ru-
rociągi, Nadto przebudowano do-
mek dla ogrodrika i administratora,
wyremontowano mieszkania fornali
i tę de

Pod koniec 1933 r. przystąpiono
do przebudowy murowanej stajni
wyścigowej na ktudynek szpitalny.
Pracą postępowała szybko i wkrótce
na parterze wyhudowano 2 świetli-
ce, łazienki, uhilacje i'9 sai sypial-
nych, a na I-szem piętrze 9 poko”
jów, przeznaczajuc je częściowo dla
chcrych, częściowo zaś na mieszka-
nia dla personelu oraz lokal dla le-
karza. Cały budynek skanalizowano
i założono wodociąg. Przygotowano
nawet przewody dla instalacji świa”
tła elektrycznego. Dom ten zawiera
80 łóżek.
W innym budynku, w którym nie-

śdyś mieściła się gorzelnia, urzą-
dzono kuchnię, pralnię i magazyny,
zaopatrzone w %analizację i wodo”
ciąg.

Koionją ta, zdaniem prof. Rose-
$0 ma do spełn'enia doniosłą rolę.
Bowiem niejeden z chorych, znajdu-
jąc się ciągle na świeżem powietrzu

i mając czas wspełniony pracą, mo”

że łatwiej ozdrowieć.

KLINIKA NEUROLOGICZNA USB.

W obrębie Pavstwowego Szpitala
Psychjatrycznego znajduje się Uni-

wersytecką Klinika Psychjatryczna,

do której przydzielona została Kli-

nika Neurologiczna. Ponieważ lokal

nie wystaiczal potrzebom obu kli-

nik, postanowiono zbudować dla

Kliniki Neurologicznej osobny budy-

nek. Na terenie szpitala znajdował

się budynek gospodarczy, w którym»

zanim zbudowane nowy, mieściły się

kuchnia i szwalnia. W tym to bu-

dynku, po gruntownej jego przebu-

dowie, urządzono wygodny lokal dla

potrzeb Klinibi Neurologicznej.

Skiada się on z dwuch sai ambula-

toryjnych z poczekalnią, gabinetu

renigenologicznego i sali dla lecz

nictwa fizykalnego.
W sąsiedztwie tego domu wybu-

dowano mały budynek dla zdjęć fil-

mowych i zaopawzono go w urzą
dzenia naukowe

POŚWIĘCENIE NOWYCH LOKALI.

Wobec zakończenia prac nad

urządzaniem Koionji w Kojranach,

jak również i lokali dla Kilniki Neu-
rologicznej, wczoraj odbyło się po”

święcenie nowych lokali. О godz.
10 zrana w lotulu Kliniki Neurolo-

gicznej zebrali «ię przedstawiciele

władz, profesorowie U. S B. i prasa.

Przybył z Warszawy delegat Mini

sterstwa Opieki Śpołecznej, p. Przy”

wieczerski. Akiu poświęcenia do”

korał ks. kan. Zewadzki, proboszcz

patafji św. św. Fiotra i Pawła. Po
poświęceniu dyrelktor Szpitala Psy-

chjatrycznego, prof. Rose, oprowa"

dzil gości po klinice, objaśniając

szczegółowo 0 .jej urządzeniach,

Pokazał również nowy budynek go-

spodarczy, w ksórym mieszczą się
kuchnia, pralnia i magazyny. :

Następnie uczestnicy uroczytości

udali się do Kojrun. Po poświęceniu

lokalu, oprowadzono wszystkich po
rozległym parku, należącym do ko-
lonji Na za kończenie odbyło się
przyjęcie, podczas którego przema-
wiali: prof. Rose, rektor Staniewicz,
dziekan Rajcher, dyr. Przywieczer*
ski i naczelnik Rudziński,

Około $odz. 3 popoł. nastąpił po”
wrót do Wilna m. r. S.

Co będzie z łódzką
Radą Miejską?

Z Łodzi donoszą, że Wiydział wo*
iewódzki rozpatrywał sprawę ostat-
nich wyborów do rad miejskich wo-
iewództwa łódzkiego. Sprawa jed-
nak łódzkiej rady miejskiej, gdzie

wiadoio, większosć _ zdobył
Obóz Narodowy zie była przedmio-
tera tych obrad gdyż okazało się, że
akt dotyczących wyborów do łódz-
kiej rady miejsk'ej wysłanych jesz*
cze w ubiegłym tygodniu do War-

   

szawy, Ministerstwo Spraw Wewn. |
dotąd nie zwróciło. Krążą pogłoski,
że sprawa wyborów w Łodzi bę*
dzie ostatecznie załatwiona w pierw przepisy wydane w sprawach, które normu-

ozporządzeie,А szej połowie i Ё Ja
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DZIENNII. „BILENSKIĄ
 

Z KR
Przyczyny wykolejenia

Przed kilkunastu dniami donosi-
li'my o podtoženiu podkladu na szy-
ny kolei wąskotorowej w Opsie, co
omal nie spowodowalo wykolejenia
się pociągu. Obecnie zostało ustalo-
ne, że podkład ten porzucili na torze
nieletni bracia Jan i Józef Banacho-
wie, zamieszkali przy rodzicach w

AJU.
się pociągu pod Opsą

kolonji Hołowacze, śm. opeskiej.| w ;rójboju o nagrodę przechodnią
Jak się okazało, nie zrobili oni tego; Ośrodka W. F.

‚ 3 | Udział biorą wszystkie kluby wi-
ponieważ przez.hodząc z nim przez;
tor (kolejowy, zauważyli zbliżający|

się pociąg. Jan Banachow jest glu-;

rozmyślnie, lecz porzucili podkład,

chym po szkariatynie i niedorozwi
niętym umysłowo

1o-iecie K.0.P. a ludność pogranicza.
W] ciągu b. r. w powiatach gra-

nicznych oddziały K. O. P. naprawi-
ły przeszło 35 dróg, na przestrzeni
zgórą 400 klm. 27 mostów i most-
ków, bezinteresownie odbudowały
kilka zagród scalonych, udzieliły
bezpłatnego budulca i sił technicz-
nych pogorzelcon:.

Niezależnie od tej akcji organa
K. O. P. powazna pomoc udzielają

Trojaczki godrzuc
We wsi Mal:niaki, gm, jažwiū-

skiej, 27-letnią Zyta Bociukowa po:
wiła trojaczki. Dzieci przyszły na
świat zdrowe, lecz Bociukowa, nie
mając pomocy materjalnej od męża,
który wyjechał na roboty rolne do
Łotwy i dotąd nie powrócił, podrzu-
ciła niemowlęta w pobliżu drogi ko-|
ło Maliniaków. Dzieci znalazł jeden!

młodzieży w dożywianiu, Kuchnie
oddziałów K. O. P. bezpłatnie roz-
dają zupę i chieb najbiedniejszej
młodzieży szkoinej.

Nie trzeba się dziwić, iż ludność
powiatów północnych W!ileńszczyz-
ny docenia akcję K. O. P. i w związ-
ku z 10-leciem istnienia K.O.P. bie-
rze chętny udział w komitetach lo-

kainych dla uczczenia rocznicy KOP.

one przez matkę,
z przejeżdżających oficerów i po”
wiadomił sołtysa wsi, który po prze-
prowadzeniu dochodzenia odnalazł
matkę,

Ludność wsi Maliniaki samorzut-
nie zebrała trochę artykułów spo-

SPORT
Dziś zawody lekkoatletyczne,
Dziś o godz 15 na Pioromoncie

odkędą się zawody lekikoailetyczne

leńskie.

Jutro vadjorajd,
Jutro odbędzie się bardzo cieka-

wa impreza — radjorajd Pierwszy
raz zastosowany zostanie w sporcie
praktyczny sposób wyzyskania ra-
dja.
Regulamin bowiem radjorajdu jest

w ien sposób ułożony, że zawodnicy
po wystartowaniu z Wilna i po prze”
byciu ściśle określonej trasy będą
miusieli zainstalować aparaty radjo-
we, by nsłyszec raeldunek sportowy
co do dalszego uczestnictwa w raj-
dzie.

Zawodnicy powinni miec własne
aparaty radjowe. Zgłaszac się można
aż do chwili staitu, to znaczy do
godz. 9 min. 30 ne starcie przy ul. A.
Mickiewiczą na »słalcie.

Konkurs jazdy powolne; odbędzie
się koło godz. 14.

Pierwszy dzień zawodów szkolnych.
Wczoraj na boisku W. K. S. przy żywczych dla matki, zaś młode mę:

żałki podjęły się dopomagač stro-
skanej Bociukowej.

Pożar wsi Daszki w pow. Postawskim.
POSTAWY. W chlewie, należą- 2 szopy, 1 spiclirz 4 krowy i 7owiec.,

cy do Szyrko Nadzieji, mieszkanki
ws: Daszki, gm. postawskiej, powstat,
pożar, który strawił 8 domów mie-
szkalnych, 7 chiewów, 8 warzywnis;

Ośmiu gospodarzy poszkodowanych
obiicza straty na sumę 35.000 zł.
Przyczyny pożaru narazie nie usta”
lono,

Nędza na Ukrainie sowieckiej.
Z narażenier własnego życia je-

den z dziennikarzy angielskich odbył
niedawno podrož po Ukrainie so-
wieckiej, przy:zem udało mu się
uniknąć oprowadzań oficjalnych, a'
zetknąć się natomiast bezpośrednio
z ludem. Wrażenia z tej podróży,
poparte szeregiem oryginalnych
zdjęć fotograficznych, ogłoszone zo-
stały niedawno w serji ciekawych
artykułów, umieszczonych w „Daily
Express'. „Postanawiam —- czytamy
w jednym z artykułów — uzyskać
pozwolenie na jazdę doBiełgorodu |
(na północ od Charkowa). Przybyw-
szy wczesnym rankiem, chcę zwró-
cić się do najbiiższego „kołchozu”.
Po drodze spotykzm trzech włościan
przy koniach, Mogę teraz zdać sobie
sprawę ze skuthów głodu. Jeden jest
już trupem od nocy poprzedniej, dru-
gi kona, a trzeci leży na ziemi, nie
mając siły podnicść się. Inni wieš-
niacy, których spotykam w drodze,
mówią mi, że chodzili do „kołchozu”
wyżebrać nieco słoniny i ziarna, od-
prawiono ich jednak z niczem, gro-
żąc rewolwerem. Mówią mi oni rów-
nież, że w roku ubiegłym zbiory by-
ły wystarczające na utrzymanie, w
Iwiej części zagarnęli je jednak żoł:
nierze. „Kolcho:“ w Bielgorodzie

robėt pod nadzoicm armji czerwo-
nej. Żołnierze z bronią w ręxu strze-
gą zbioru i żniwa. Zwiedzając ten
„kołchoz” dostrzegam wieśniaków
szukających ziarna w miejscach bar-
dziej wstrętnych niż tó możńa sobie
wyobrazić. Za wozem siana widzę
trupa jakiegoś wieśniaka, który sko-
nał na sianie zapewne przed kilku
dniami. Robotnicy zapewniają mię,
że zmarł z głodu. Umarł z głodu na
ziemi, która corucznie dawała setki
tysięcy kilo ziarna! - Wydaje się to
ironjąl Idę po okolicy, pragnąc
zbliska przyjrzeć się życiu tych nie-
szczęśników, W. jednej z chat znaj-
duję dwoje wysłodzonych dzieci.
Starsze mówi że ojciec ich zmarł z
głodu i pokazują mi trumnę otwartą,
na dktórą umiesciły krzyż... W małej
wiosce w pobliżu Charkowa zdarzy:
ło mi się widzieć dom bcz dachu, z
jedyną ławką za całe umeblowanie.
Znalazłem w niem niezwykie chudą
dziewczynę czternastaletnią z bra-
ciszkiem, który nie przypominał
istoty ludzkiej. Matka dzieci umarła
z głodu. Dziecko nie widziało nigdy
mleka ni masła, nie wie, co to jest
mięso“.

„Daily Express“ nie įest jedy-
nem pismem, kióre wiademości o jest prawdziwym obozem ciężkich

Drzedk
 

OWOCOWE, OZDOBNE, IGLASTE, LIŚCIASTE i BYLINY

strasznym głodzie na Ukrainie po-

(i Kredy
POLECAJĄ w DUŻYM WYBORZE

Szkółki Podzameckie
Franciszka ZAMOYSKIEGO

Województwo LUBELSKIE
CENNIKI WYSYŁAMY na ŻĄDANIE!

Zamówienia na Wileńszczyźnie przyjmuje i udziela kredytu na
zakup drzewek i krzewów

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w Wilnie, ml ZAMKOWA (6. |
abo
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poczta MACIEJOWIC

 

Przygoda w Annamie
(Przekład M. D.)

Samochód sapie jak astmatyk.Mo-
„tor huczy. Czuje się, jak pracujeca-|
ła ta stara maszyna , wstrząsana,
dreszczem, jak koń „spleczony”. Nas.
pewno nie pójdzie dalej. Trochę
niespokojnie rozglądam się wokoło. wierzyłem.

skały,. przecież ich poznać. Szoferzy, chłop| to, opadłaby nizej.Krzaki.. Olbrzymie czarne

Kiedy go spv'alem w Hanoa: ||
— Możesz mnie zawieść do Vink?,
Nie zawahał się ani chwili: į
— Ja móc —twierdził.
A ja byłem tak niemądiy, że u-

Powinienem już był

 

 

ul. Werkowskiej rozpoczęły się za-
wody  lexkoatletyczne młodzieży
szkół średnich. W zawodach biorą
udział wszystkie zakłady naukowe
szkół średnich w Wilnie, piócz Se

ko (Zyśm. Aug) 10.96, 4) Palul (P.
Szk, Techn.), 5) Suszczyński (Gimn.
Zygm. Aug.), 6) Pietkiewicz (Gimn.
A. Mick.).

WI rzucie granatem zwyciężył Ja-
siński (Gimn. Zyż Augusta) 69 mtr,,
przed Judyckim (P. Szk. Techn.)
69 mitr., Czaszuiskim (S.k. Handlo-
wa Staszica), Mitlińskim (Szk. H.
Staszica), Wieromiejem (Gimn. Zyg.
Aug.) i Wiłkojciem (P, Szk. Techn.).
W skoku o tyczce zwyciężył Fie-

doruk (P. Szk. Techn.) 2.30, 2) Pisa-
renko (P. Szk, Techn.) 2.90, 3) Hoff-
man (Gimn. A, Mick.) 2,80, 4) Mitliń-
ski (Szk. H. Staczica), 5) Kobierski
(Gimn. A, Micsiewicza), 6) Pietrow
(Gimn. Zygm. Aug.).
W przedbiegśuch sztafet 4X100

mtr. zwyciężyła w pierwszym przed-
biegu sztafeta uczniów Gimn, A.
Mickiewicza w b. dobrym czasie
46,8 sek. (Kosarski, Małachowski,
Goidberg i Sobo!ewski).

W. drugim przedbiegu wygrali
„technicy“ w słabszym czasie, ale
po ciekawej walce 48,6 sek,
(Moszczyński, Wi/kojć, Pratsch, Fie-
doruk).
W ogólnej punktacji po pierw-

szym dniu prowadzi P, Szkoła Tech-
niczna 25 pkt., 21 Gimn. Zygm. Au-
gusta 15 pkt., 3) Gimn. A. Mickiewi*
сга 13 pkt., 4) Szkoła Handlowa Sta:
szicą 10 pkt.

Dziś o godz. 12 dalszy ciąg za*
wodów. minarjum Nauczycielskiego. Semina-

rzyści spóźnili się z nadesłaniem
zgioszeń, a szkoda, bo w roku ubie-
głymi mieli oni piękne wyniki. Nie
pobiegnie więc dzisiaj faworyt bie-
gów średnich Herman Kazimierz.

Wczorajsze zawody nie potrafiły
atrakcyjnością swoją ściągnąć wię
kszej ilości publiczności. Z trybuny

się nieliczna garsć kolegów.
Wyniki uzyski.no następujące:
Do finału 100 mtr. po dwuch

przedbiegach, wygranych przez Ma-
łachowskiego (11 6) i Goldberga (12)
zakwalifikowali się:
(Gimn. A. Mickiewicza), Goldberg
(Gimn. A. Michiewiczaj, Rokujżo
(Gimn. Zygm. Aug.), Belwon (P. Szk.
Techniczna), Kozłowski (P. Szk.
Techniczna) i Wicronim (Gim. Zygm.
Augusta).

W] kuli nie «tartował Fiedoruk.
Zwyciężył obiecijący lekkoatletai
znany narciarz Aleksandrowicz
(Gimn. A. Mick) 11.48, 2) Lamowski
(P. Szk. Techn.) 11.07, 3) Amelczen-
lui> SLLLSii

daje. Potwierdzają ją inforacje całe-
$o szeregu innych pism, posługują”
cych się materjałem dokładnie
sprawdzonym. Frawie jednocześnie
inny dziennik engielski „Morning
Post“ ogłosił podobny artykuł o
głodzie na Ukrainie sowieckiej, rów-
nież poparty autentycznemi fotogra-
fjami, Autor artykułu zapytuje, czy
Rada Ligi Narodów zamaist przyj-
mowania Sowietów do swego grona
nie uczyniłaby lepiej zapraszając re-
prezentantów Sowietów do rzuce-
nia choć trochę światła na przedsta-
wione fakty i odpowiedzi na stawia-

„ne zarzuty”,

 

(do połowy już pokrytej)pizyglądała

Małachowski |

i tego klubu. :

ISO ОННЕ ЕНОАН ЕОкССЫ A ВЕО ОЕа UTSENSsMAISTAS

Hokeiści szykują się do sezonu,
Polski Związek hokeju na lodzie

przysłał do Wilna pismo z prośbą,
"by w jaknajszybszym <czisie przed-
stawić listę pięciu najlepszych ho-
keistów Wilna, kiórzy mogliby brać
udział w. licznie zapowiadających
się wyjazdach, jak również w obo-
zach treningowych.

| Prawdopodobnie wskazane będą
następujące nazwiska: Godlewski
Józef, Godlewski Czesław, Stani-

| szewski, Andrze'ewski i Okułowicz.

|  Ujednostajnienie terminuimprez
i zimowych.
| Polski Związek Narciarski zwo-
| łuje na 21 października do Krakowa
| konferencję zainteresowanych czyn-;
ników, by ułożyć wspólny kalenda-
rzyk imprez zimowych.

Dlą Wilna konierencja powyższa
jma wielkie znaczenie, śdyż w tym
sezonie będziemy mieli otwarcie bu-
dującej się obecnie skoczni narciar-
skiej.

Warto byłoby, żeby z Wilna ktoś
pojechał do Krakowa i przedstawił
na miejscu sytuację sportową Wilna.

Za pobicie sędziego.
LWÓW (Pat). Wczoraj wieczo

remi rozegrał się we Lwowie epiloś
głośnej już dziriaj w caiej Polsce
sprawy pobicia sędziego Sawaryna
na zawodach między klubami „Jani-
na" i „Czuwaj“ w Zloczowie. Za-

«Bajan nie doleciał»—
wesoła historja.
W chałupie 43 letniego Capigi, posia-

dacza radja we wsi Odolany pod Warsza-

wą, w chwili, kiedy chalienge dcbiegai do

końca, zebrała się gromada nieszkańców

wsi, z naprężeniem czekając rożstrzygnię-

cia turnieju, W czasie nadpływających wia-

domości, goście poczęli „stawiać* ma po-

szczególnych lotników. Copigowie „obsta-
wili' Seidemanna, wszyscy zas pozostali

trzymali za Bajanem. Oczekiwanc w naprę-

żeniu ogłoszenia wyaiku. Wreszcie Copiga,

ojciec, mający na uszach słuchawki, о-

świadczył: |

— Pierwszy Seidemann!
Konsternacja padła na

Bajana.

— A Bajan który?
— Bajan wcale nie dolecin), musiał lą-

zwolenników

dować, zakomunikował Copiga — dalej,

płacić!

Posypały się złotówki. Gospodarz
zgatnął je, poczem goście rozeszli się do

domów. Późnym wieczorem „przegrani do-

wiedzieli się, że zwyciężył właśnie kapitan

Bajan, wtargnęli więc caią gromadą do

chatupy Copigi, żądejąc wypłaty wygranej.

Copigowie odmowili, Zaczęla się bój-

ka, w czasie której jeden z oszukanych

Juljan Zalesiak uzbrojony w szabię pocho-

dzącą z czasów wivikiej wojny, rzucił się

na Copigów i zadał starszemu trzy cięcia w

glowę. Copiga, syn, stający w obronie ży-

ci cjca, odniósł również kilka ran.

Pogotowie przewiozło obu 1.nnych do
szpitala Dzieciątka Jezus.

 

Odkrycie archeologicz-
ne w Rzymie.

W toku prac restuarycjnych nad
posadzką mozaikową w bazylice św.
Jara Laterańskiego znaleziono w
podziemiach bazyliki dwa domy z
epoki starorzymsniej, Na głębokości
1 m, 20 cm. pod posadzką natrafiono
na dwie dobrze zachowane izby
rzymskie o czerwonych ścianach,
zajmujących całą szerokośc środko-
wej nawy kościoła. Obie te izby
składały się na siarorzymską „scho-
la“, która była miejscem zebrań ofi-
cerów gwardji cesarskiej. Z napisów
znalezionych na jońskim kapitolu

||kolumny, która dźwigała statuę Mi-
| nerwy, wynika, że „schola została
zbudowana w roku 197.

Budowla ta została postawiona
na murach nowej budowli, starszej o
jedno stulecie. Trzy pokoje budowli
dolnej zostały już odrestaurowane.
Ściany o czarnem tle posiadają liczne
ozdoby, podłoga jest pokryta dosko-
nale zachowaną mozaiką czarno-
białą.

Inspektor watykański komisji ar-
cheologicznej prof, Jesi, zamierza
niebawem całkowicie odrestaurować
oba domy starorzymskie i uczynić je
dostępnemi dla pablicznosci.

 

Popierajcie Polską Macie z
<-kolna.
  rząd lwowskiego ckręgu piiki nożnej

uchwalił skreślić klub sportowy „Ja”
nina” w Złoczowie z rejestru człon*
ków |Iwowskieśo okręgu zw. piłki
nożnej i uchwalił rozwiązać zarząd

Ponadto zdyskwalifiko- 
  

(| SZKÓŁKI DRZEW i KRZEWÓW OWOCOWYCH
„JASZUNY”

ANNY PEREŚWIET
polecają na

sezon jesienny

SPRZEDAŻ

w odmianach handlowych i amatorskich.
Wszystkie gstunki w odmłanach są dostesowane
do naszego kl mału I odporne na surowe zimy,

CZEM PRZEWYŻSZAJĄ DRZEWKA
SPROWADZANE Z OKOLIC POŁUDNIOWYCH

w Wileńskim Spółdz. $yndykacie Rolniczym||”
UI. Zawalna Nr. 9, tel 323

po cenach tychże co i w srkėlkaeh

   
Duży pokój |

do wynajęcia z całkowi-|
tem utrzymaniem dla 2
osób. Węsławscy. Nie-
miccka 3 m. 9. 5

prosto przed siebie, jakby był pe-
wien drogi Po chwili zatrzyma”,
len: go: i
— Więc to tędy na Concorde?
Nie rozumiał, ale domyślał się, że

miusiał się pomylić, Wówczas skrę-
cał, jak mu się zdawało, w prawo, w
lewo i znowu dalej biegł kłusem,
odwracając od czasu do czasu gło:
wę aby na mnie popatrzeć z otwar-
temi ustami, z brodą jakby podtrzy:
mywaną jedynie gumką od kapelu-
sza, w kształcie ebażura. Gdyby nie

Zresztą nigdy
Ani dachu, ani pola ryżowego, ani cy do posług, kul:si, wszyscy są jed-| nie pozwalałem im tak biec długo.P: &
żywopłotu, nic coby wskazywało na! nalkowi. Czy z wyrachowania, czy
bliskość jakiejś wioski. Conajmniej| dla przechwałki, żaden nie przyzna
od godziny nie spotkaliśmy żywej się, że czegoś nie wie,
duszy, a teraz, kiedy nadeszła noc,| może. Dwadzieścia razy robiłem ta-

| kie doświadcze::4 z kulisami, któ-
Gdzie jesteśmy dokładnie? Nie- | rzy rzucali się do mnie ławą, wzdłuż

Niemam mapy, a| trotuaru, kiedy wychodziłem z hote-

jesteśmy w pustyni.

podobna określić
kiedy zaczynam wypytywać mego) I

czegoś nie  
u i każdy proponował mi swój i

i
palacza annamitę, przylepicnego do| zeczek, spychając jedni drugich dy-
kierownicy, ten patrzy na mnie wy”| szelkami. !

straszony, coś bełkocąc. Zapewne
obawia się razów. Szkoda, że nie je-
stem zły... Bo przecież tobydlę
właśnie wciągneło mię w całą tę
awanturę,

|"Brdawca,ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

— Plac Concorde — darłem się.|
Wszyscy razem wszczynaii krzyk:
— Ja wiedzieć! Ja znaci
Brałem wtedy jednego, za chy-

Żal mi było patrzeć na te zdyszane
piersi i plecy świecące od potu. Na-,
próżno starałem się siadać bokiem,
z pokurczonemi kolanami, żeby być
lżejszym, koniec końców, ciążyłem|
tylko jeszcze więcej na dyszelkach i
przy pierwszem spojrzeniu biedaka,
którego zdumiewały moje ewolucje,
zatrzymywałem go i wysiadałem,
acąc mu podwójnie za kurs.

bardziej doświadtzonego  kolonistę,

jąc kręcić się to tu, to ówdzie, rzu-
bił trafił, ten pędzi ze wszystkich sił cając mu od czasu do czasu „Mau-

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Milno, Mostowa Nr 1.

 
len“ („prędko“) aby przyśpieszyć
biegu. Na drugi dzień znajdowałem
tego samego „nake'”, albo jemu po-
dobnego, który darł się znowu bez-
czelnie: „Ją w sdzieć”, gdy śo py”
tałem o drogę na plac Pigalle lub do
Opery. :

Niewielka to jeszcze była chy-
trość, by zarobić te dwadzieścia su,
bo ci Ikulisi są najbiedniejsi i naj-
mniej przebiegli ze wszystkich An-'

namitów, jacy nam służą, ale chłop”
cy posługacze mają dużo lepsze wy-
biegi. Pomysłowi bezwątpienia, po”
trafią podać obiad na dwadzieścia
osób w domu, w którym niemą żad-
nych naczyń, ani bielizny stołowej,
ale są tacy chytczy, tacy przebiegli,
fałszywi, że mimo trzymania się na
baczności, zawsze wyprowadzą w
poie. !

Znałem pewnego młodego urzęd-
nika, który świeżo po pizyjeździe
na posadę zgodził kucharzą z reko-

$gów. Na pierwsze śniadanie pomy-
; który mu nie dawał adresu, zmusza”| słowy „peb' podał mu, jako przeką- na stole potrawę,

skę, rybę z kluseczkami, posypaną
tartym orzecheni kokosowym.

 

PRA N
 

|wano dożywotnio kapitana drużyny
oraz zawieszono w czynnościach aż
do ukończenia Godatkowežo docho-
dzenia kilku członków zarządu
klubu, ii MSIRG,

 
— Krajowa kuchnia, — powie-

dział sobie nowicjusz,
Przez ciekawość skosziował jed-

nak tej potrawy, ale uważał, że jest
trochę mdła. Jako drugie danie,
Annamita podał mu marchew, suro-
wą, faszerowaną siekaneim mięsem,
wreszcie na zakcńczenie -— sałatę z
liści kapuścianycii. Młody kolonista
uczuł ogarniająca go nieulność.
— Ty umiec robić „bep' — spy:

tał przybierając srogi wyraz twa-
rzy. Ale tamten przytwierdził z ta-
ką pewnością siebie, a przytem z
tyloma niskiemi ukłonami,powołując
się na „Pana Prezydenta' i „Panią
Kapitanową”, u których służył, że
młody jego pan dał się przekonać.
Na drugi dzień podał mu kawałek
ryby bardzo przyzwoicie zrobiony,
ryż ugotowany jek naležy i gdyby
nie zabawny jaxiś bigos, w którym
pomięszane były kawałki bażanta z
konserwą z fasoli nie możnaby było
nic zarzucić.

dzenia, urwis z warkoczem postawił

ze Związku
Murmańczyków.

Zarząd Główny Związku Mu: mań-
czyków z siedzibą w Wa szawie, ul.
Dąbrowskiego 4 zn. 1 zwraca się do
rodzin, pozostałych po poległych,
lub z innych przyczyn zmarłych
Murmiańczyków z; prośbą o nadesła-
nie swych adresów do dnia 15-g0
październiką r. b Jednocześnie Za-
rząd wyznaczył ostateczny termin
15-g0 paździeruika dla nadesłania
przez Murmańczyków opisu ich prze
dzierania się ną Murman i przeżycia
swego na Murmanie, W związku z
zakończeniem prac ewidencyjnych
wszystkich Murmańczyków Zarząd
„ogłasza, jako ostateczny termin na-
desłania kwestjonarjusza, dzień 15
października r. b.
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T ch. a M

Glei da.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,70—124,01—123,39. Berlin 212,25

--213,25—211,25.  Gaańsk 172,80 —173,23—

*172,37. Holandja 358,55—359,75—357,95. Ko-

penhaga 110,50 — 117,10—115,90. Londyn

26,07—26,20—25,94. Nowy Jork 5,24—5,27—

5,21. Kabel 5,24/:- 5,271/+—5,21'/+. Paryż

34,89 — 34,98 — 34,80. Praga 22,02—22,07—

21,97. Stokholm 1:4.50— 135,20 — 133,80.

Szwajcarja 172,65—1'/3,08—172,22. Włochy

45,39 — 45,51—45,27. —  Tendencja nie-

jednolita
Papiery procentcwe: Budowlana 46,50—

56,75. Inwestycyjaa seryjna 119,50—120

Konwersyjna 67,65—€7,90. Kolejowa 61,75.
Dolarowa 73,88—73 15—73,75. _ Dolarówka
53,25. Stabilizacyjna 15—75,50. Listy ziem-
skie 54,50—53,75. — Tendencja dla požy-
czek mocniejsza, dla listów słabsza.

 
L ‹ : rs. Id L Na nieszczęšcie, wie-| d

Po mnie mus'ał wieźć jakiegoś|mendacji służącego jedneżc z kole'| czorem, po zupie, możliwej do zje-  która zepsuła
wszystko: coś niemożliwego, jakby
flaki z konfiturami, czy też vinegret

Odpowiedzialny RedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ,

 

  

S, BIURALISTKA, l MŁODE DWIE
Ч РВАСА bicgla maszynistka, inte-4 KUPIĘ służące  (kucharki) su-

Lgentna, dobrze prezen- psą szczeniaka JAMNI- , mienne i uczciwe poszu-
A a AŻa> KA. Mohylewska 6 m. 2 ra a aaa

а ! A „ „Dzien. 4 i 2 | świadecSOLTANOWEJ KOBIETA bezwzględnie Wil” pod „Ł. 6. Orłowski. 2042| świadectwa: | releronoje
uczciwa, ne, - | ADnać”awWEEZTZÓWIOEAJÓZIO

Drzewka i Krzewy OWOCOWE||оана Iaiognego ae) = | ай
umie dobrze gotować, | GSOBA w šrednim wie- | RÓŻNE ь Tans CE
czysta, posiada šwiadec-| ku poszukuje posady go RZ AKWIZYTORÓW
twa, poszukuje pracy na| srodyni na probostwo. i akwizytorek zawodo-

przychodzącą za skrom-| zna się na gospodar- , MATKA-WDOWA, wych poszukuje Polskie
n-m _ wynagrodzeniem,| stwie wiejskiem, umie biedna, zwraca się do Wydawnictwo R. Wa-

w WILNIE UL Jerozolimska Nr. 34,| debrze szyć, posiada re. Serc dobrych z prośbą| Śnera w Poznaniu. Zgła-
Bożyczkowa.  gr.—4| forencje, Gdańska 1. 0 dopomożenie jej w| 5226 51% # dowodami:

BE: ATk mA E —2 nauce syna, ucznia 5-go Zawalna, Hotel Popowa,
oddziału Szk. Powszech-|99 10—15 (pokój Nr, 3).

POSZUKUJĘ POSADY |F"Kupno| sej: Chłopak uczy się b. 2109--2
T“ | do wszystkiego. W šre- |“ P !| dubrze, lecz niema ksią- Kuch. у

POKÓJ do wynajęcia| dnim wieku, umiem do- Sprzedaż žek i ubrania. Łaskawe |. @) lata е ktyk
może być z używalno- bcze gotować, posiadam| *—=====— we | ofiary składać do Adm, RASA = Nie

ż hni lub dl „| chlubne świadectwa, mo- SPRZEDAM „Dzien. Wil* dla Z. K, dż > s. ita
ścią kuci i lub da uczni| sę być samodzielną. W.| demek z 2 pok, i kuchni Adres tamże. 4 par DALA =
Wiłkomierska3m. 11. $r| Prhulanka 41, pralnia|i 214 sąż, kw. placu. si s

iau+.GOW| pod Łabędziem, 2099—4|Sosnowa 9 d, "qpa |PRANIE 
z kawałków mięsa, garnirowany go-
towaną rzodkiewką. Tym razem
młody pan się rozgniewai, zaczął
grozić laską, krzyczeć, wreszcie do-

wiedział się, że jego kucharz „Ja
wiedzieć, ja umieč“... byl dotych-
czas chłopcem do posługi u žandar-
ma i że powołanie do zawodu „bep”'»
przyszło mu poprostu dlatego, że
chciał zarobić dwadzieścia piastrów,
zamiast dwunastu.

Niestety, obawiam się, że to u
tego samego żandarma mo; szofer
uczył się swego rzemiosła. Jedzie
jak warjat, albo jakby ślepy zdjęty
strachem kierował ponoszącym ko-
niem. Każdy zakręt to samobójstwo;

a kiedy przed chwilą, zrozpaczony
kazałem mu się zatrzymać i spraw”
dzić karborator, umiał tylko podnieć
wierzch i wpadł w zachwyt przed

motorem, niemy ze zdumienia, jak-
gdyby poraz pierwszy odkrył tę
ziwną maszynę, Czekałem, że

zacznie robić „lai (padać na twarz).

(D. c. n.)
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