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+ [ ė i oPrzedłużenie komisarycznego- | pertraktacje 0 Sprawach morskich NOWE PANCERNIKI AMERYKAŃSKIE!

zarz du ” |. LONDYN. (Pat). Według donie- świadczenie Mussolini budowi
m. stoł Varanas ra 6 mies LONDYN. (Pat). Agencja Reutera, japońskiego może wpłynąć па opóź- sień z Waszyngtonu Stany Zjedno- 2-ch włoskich ALSA każdyWARSZAWA ” ” : S , donosi: Dzisiejsze popołudniowe po-|nienie pertrakticyj morskich z Ja- czone — zgodnie z oświadczeniem po 35.000 tonn, było złożone po u-„ WARSZAWA (Pat) Dziś popołudniu odbyło się pod przewo-' jedzenie rzeczoznawców  irancu- j ministra marynarki Swansona — pizedniem porozumieniu ze Stanamidnictwem prezesa rady ministrów prof Kozłowskiego posiedzenie

rady ministrów. Postanowiono przedłużyć na_6 miesięcy komisa-
|,skich 1 angielskich zakończyło cykl

 
 

ryczny zasząd miasta stołecznego Warszawy. i

Letnik sowiecki Lewaniewski

 

składa wieniec
WARSZAWA. (Pat). Dziś. p godz.

14-ej przebywający w Warszawie
znany lotnik sowiecki Zygmunt Le-
woniewski przybył wraz z żoną i ro-
dziną w t-wie pierwszego sekretarza
ambasady ZSRR. Nikolaiewa na
cmentarz wojskowy na Powązkach i
złożył wieniec ra grobie swego bra-

 

pokoła zolqzku poństo
Wysiłki dotychczasowych narad.

RYGA. (Pat). Delegat estońske-
go ministerstwa spraw zagranicznych
na konierencję 3-ch państw bał-
tyckich w Kownie wiceminister La-
retei w związku z rezultatami o-
świadczył co następuje: Prace wstęp
ne konferencji nie zostały jeszcze
zakończone, jednakże nie wracamy
do domu z pustemi rękami. Wiezie-
my ze sobą czasowe porozumienie
co do różnych zagadnień, W; Kownie
omawiane były zasady i metody
współpracy państw bałtyckich. Kon-
terencja wstępna doszła do wniosku,
że w celu rozwijania współpracy
trzech państw bałtyckich i rozszerze
nia zasad tej współpracy, Łotwa,
Estonja i Litwa winny omówić mię-
dzy sobą ogólne zagadnienia polity-
ki zagranicznej oraz nakazywać so-
bie w stosunkach międzynarodo-
wych wzajemną pomoc w zakresie
politycznym i dyplomatycznym. Ce-
lem skutecznego wypełnienia tych
zadań, uznano za konieczne rozsze-
szenie odbywających się zgodnie z
traktatem z dnia 17/2 r. b. pojedyń-

Min. Herriot jedzie do Kowna.
PARYŻ (Pat.) Ryski koraspo

si, że za klika dni przybędzie do Kowna minister Herriot w towa-

j obecnych rozmów. Dalsze rozmowy
| na ten temat między Francją a An-

| glją nie są przewidziane już przed
konterencją morską w 35 r. Oczeku-

je tu się jednak podjęcią rozmów na

temat technicznych spraw morskich
między przedstuwicielami W. Bry-
tanji a ambasacą japońską w Lon-

dynie a to z chwilą przybycia przed-
stawiciela japońskiej marynarki wo-
jennej, który wyruszył już w drogę
do Anglii. Liczą się tu jednak z tem,
że obecna rekonstrukcja gabinetu

ne grobie brata.
ta kapitana pilota Józeta Lewoniew-
skiego. Wieniec o czerwonej wstę-
dze miał napis w języku rosyjskim:
Bratu, polskiemu bohaterowi . lot-
nikowi Józefowi od brata lotnika i
bohatera Sowieckiego Związku
Zygmunta.

 

bałtyckich...
STOSUNKI POLSKO . LiLEWSKILŁ
A ZWiĄŁEK PAŃSTW BAŁIYC-

KICH.
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czych narad miuištrėw spraw zagra- = е ;
nicznych Estonji i Lotwy na wszyst- | TALLIN. (Pat). „Kaja” w агбуКи-
kie trzy państwa, przeistaczając te le wstępnym, umawiającym sprawę

spotkania w konterencję ministrów|związku państw bałtyckich, porusza
spraw zagranicznych tych trzech! również zagadnienie stosunków pol-
państw. Postanowiono dalej pod-| sko . litewskich. Dziennik m. in. pi-

| irzymywać w stęsunkach międzyna- | re: Odbyta niedawno w Kownie
' rodowych bardziej ścisły kontakt; wstępną konłerencja państw bał-
' pomiędzy dyplematami i konsular- tyckich zwołana była z inicjatywy
nymi przedstawicielamy tych państw. | Litwy, która w ostatnim czasie zna-

,4e względu na to, że przedstawiciel 'lazła się w izolacji. ionflikt jej z
Łotwy musiał w poniedziałek po- Niemcami jak również okoliczność,
"wrócić do Rygi z <powodubraku! że po zawarciu polsko - sowięckiego

czasu, nie udału się zakończyć dy- paktu o nieag.esji nie może liczyć
skusji nad wszystkiemi zagadnienia- więcej na ZSRK, skłoniła Litwę do
mi, Dalsze decyzje powzięte będą na udzielenia większej uwagi państwom
konferencji trzech państw, która bałtyckim. Jednakże na drodźe do
zbierze się w najbliższych dniach w utrwalenia związku tych państw
Tallinie lub Rydze, | stoi jeszcze dużo przeszkód. Odbyta

RYGA. (Pat. Dnia 13 b. m. przy- niedawno konferencja w Kowniei
bywa z Tallina do Rygi poseł do par. mająca się odtyć konferencja mi-

lamentu szwedzkiego Lindhagen. nistrów spraw zagranicznych Litwy,
Podróż jego sto: w związku z pro- Łotwy i Estonji nie dadzą żadnych
jektem ententy państw wschodnio rezultatów, jeżeli polsko - litewskie
1 zachodnio-baltyckich. W, czasie stosunki nie ulegną poprawie i nie

swego pobytu w Rydze będzie on nabiorą charakteru normalnego. Ga-

gościem władz miejskich. zeta stwierdza dalej, że w ostatnich
|czasach daje się zauważyć coraz
więcej przejawów, świadczących o

| polepszeniu się stosunków między,

ndent „Journal des Debats" dono-, Litwa i Polską.

rzystwie posła litewskiego w Paryżu Klimasa. :

Donosicielstwo jako system w armji
litewskiej.

RYGA (Pat.) Z Kowma deneszą.
ogłoszony został oficjalny komuni-
kat o zakończeniu śledztwa w spra-
wie wypadków 6 i 7 czerwca r. b.
Uęzestnicy zajść zostali już na wnie-
sek komisji ukarani w drodze dy-
scyplinarnej. Mime ukończenia śledz-
twa specjalaa komisja prowadząca
dochodzenie utrzymana została da-
lej w dotychczasowym składzłe, ce:
lem przeprowadzenia dochodzenia
<o do udziału w zamachu poszcze-
gólnych osób. Komunikat stwierdza,
że głównymi sprawcami wypadków
były nietylko jednostki,ale i pewne
koła spoleczeństwa, wśród których
szerzono oszczercze pogłoski skiero-| _

 

Po wizycie min. Barthou.
BEKLIN. (Pat). Cała prasa ko-

mentuje wyniki rozmów ministra
Barthou w Londynie. Diplomatisch-
Politische Korrespondenz' jest zda- dzą się wciągnąć do takich kombi- |
'nia, że Wielka Brytanja przyjęła za-
sadnicze punkty programu  francu-
skiego. „Berliner Tageblatt" uważa,
że Londyn nie widzi nawet wysoko-
ści okupu, jaki daje Francji. Przy-
Jęcie przez Anglję Locarna Wschod-;

Prasa włoska o
RZYM. (Pat) Medjolańskie „Сог-

rierre delia Sera”, omawiając wyniki
wizyty Barthou w Londynie, zauwa
ża, że wedle koncepcji; Barthou po-
wstać mają nowe konstelacje w Eu-
ropie. Pakt wschodni ma objąć Pol-
skę, Rosję, państwa bałtyckie i być
może Niemcy. kakt śródziemnomor-
ski ma objąć Francję, państwa bał-
kańskie, Grecje, Turcję i być może
Włochy. Jeżeli jednak do paktu
wschodniego nie przystąpią Niemcy
a do śródziemncemorskieżo nie przy-
stąpią Włochy : Anglja, wówczas o-

BERLIN, (Pat). Oficjalny „An-
śriff' zamieszcza artykuł p. t. „Hit-
ier, S. A, S. S. i Reichswehra“, w
którym omawie wzajemny stosunek
tych czterech czynników do siebie.
Autor podkreśla równorzędną rolę
tych czynników. Czystka w RE
łach szturmowych tylko wzmocniła

wane przeciwko rządowi. Te wla-
śnie pogłoski, wedle słów komuni-
katu „zatruły młodych oficerów",
dążąc do wykorzenienia tego ro-
dzaju szkodliwych pogłosek, wła-
dze wojskowe wyd rozkaz
obowiązujący wszystkich woj-|
skewych de natychmiastowego
meidewania zwierzchnikom, co I
od kogo usłyszeli. Przeciwko sze-
rzącym przeciwrządowe wiadomości
będą zastosowane jaknajostrzejsze
środki. W końcu komunikat stwier-
dze, że szkodliwe wersje szerzone
były przez agentów wrogów ze-
wnetrznych“.

BERLIN. (Pat). W związku z
ostatnią mową ministra Goebbelsa
„wołał związek prasy zagranicznej
w Berlinie nadzwyczajne
dzenie swych członków na nadcho-

| dzący piątek. Związek prasy zagra-
| nicznej zamierza na posiedzeniu tem
j wystąpić z ostrym protestem prze-

niego jest nienctowaną doty hczas,

Przymusowa

 
porażką dyplomacji angielskiej.'
Niemcy — zdaniem pisma -— ше @а-'

nją.
S (Pat) Kapitan sztabu ge- przystąpiły do budowy 2-ch pancer-

neralnego marynarki wojennej Iwas-

hita udał się dziś w podróż drogą na
Amerykę do Londynu, gdzie weźmie
udział wraz z ambasadorem Mata-
udairą w pertraktacjach morskich

LONDYN. (Pai), Minisier mary- |
narki Pietri odłożył swój wyjazd z
Londynu o jeden dzień z powodów.
prywatnych, Jakkolwiek wstępne|
rozmowy o sprawach morskich zo-
staly przerwane rzeczoznawcy mor-
scy W. Brytanji i Stanów Zjedn. po-
zostaną w dalszym ciągu w ścisłym
kontakcie z sobą.

Minister marynarki Pietri powra-
ca dzis do Paryża po przeprowadze-;
niu wieju rozmów z rzeczoznawcami|
angielskimi na temat konferencji|
morskiej, które ma być zwołana w „Sekmadienis“ Nr. 27 z dn. 8,VII.
| 35 r. opos tych p r 34 r. zamieszcza wrażenia Cezarego
|mane są w tajemnicy, Dotychczas Petrauskasa z pobytu w Polsce.
nie wydano o nich oficjalnego ko-| (W S d = współpracowni-
munikatu. Niemniejwydaje się pew-. kiem pisma Pe rauskas oświadczył,
aem wom z iż po przyjeździe do Polski specjalną
JE = Je» On yū-, uwagę zwraca na „siebie tęsknota

a „ Piel była sprawa, czy Folakow do Litwy i Litwinów. Kaž-
należy zaprosić Niemcy doudziału dego przybyłego z Litwy Polacy po-
SDesk zi»nie.z A z prawdziwą woo.
ut 1gean! decyzja w tej sora- niosłem wrazenie, powiada Pet-
wiebędze raczej pozytywna. Przed irauskas, że z chwilą zmiany stosun-
wyjazdem z Londynu min. Pietri od- ków polsko . luewskich Polacy całe
był dłuższą rozmowę z ambasado- mi masami organizowaliby turystycz
rem nadzwyczajnym Stanów Zjedn. ne wycieczki na Litwę.
Normanem Davisem. | Z ust wielu starych polityków

stysžy się, iż jedynem ich pragnie-
RZE PAROWEAEO niem |niem i marzeniem jest doczekać tej

° aa,» | chwili, gdy Polska poiedną się z Lit-
„Narodowi socjaliści
w Afryce Południowej.

wą. Byłoby to swięto dla całej Pol-

WINDHOEK. (Afryka peludnio-

ski. W rozmowie na temat kwestji
wileńskiej Petrauskas stwierdził, iż

wa) (Pat.) Rząd południowo'afrykań-
sót wydał rozporządzenie, rozwiązu-

działa 16-0 calowe, drugi w 14-0
calowe. Prasa *est zdania, iż wiado-
mość ta wskazuje, że niedawne o-

 

ników po 35.000 tonn. Jeden z. tych| o istnieniu
pancerników zaopatrzony będzie w| porozumienia

 

Uwięziona ekspedycja Sven-Hedina.
LONDYN. (Pat). Z Chin donoszą. ' wane wojska

że ekspedycja znanego badacza Ty-, który opanował Kaszyr.
betu Sven Hedina, składająca się 2 drugie
4-ch Szwedów  3-ch Mongołów i| przez te same wojska. Pierwszy raz
3-ch Chińczyków, została uwięziona|Sven Hedin był uwięziony w mar-
w okolicach Urutzy przez zbunto- cu rb.|

Litwin o pobycie w Polsce.

 

Zjednoczonemi. Jest to wskazówką
amerykańsko-włoskiego
w zakresie spraw,

jakie omawiane będą na konferencji
morskiej.

sen. Ma-Czung-Inga,
Jest to
Hedinauwięzienie Sven

dek Piisudski jest „Litwinem” i czę-
sto bezlitośnie wymyśla miejscowym
Polakom,  Wożóle, powiada Petra-
uskas, obecna Polska i jej stosunki
względem Litwy znacnzie się różnią
od tej Polski, którą Litwa poznała
przed kilku iaty.

Opowiadani:
naiwnie. ё

Szczególnie naiwne jest przy-
puszczenie, iż „społeczeństwo pol-
skie nie sprzesiwiałoby się, gdyby
Piłsudski zwrócił Litwie Wilno". P.
Petrauskas czegoś tu nie rozumie,

to . wypadło dość

 

Wiadomości
®

telegraficzne.
KRAJOWE.

* W związku z wprowadzeniem
w Gdańsku nowej ustawy regulują-
cej stosunki na terenie wolnego
miasta Gdańska, w nejbližszych

według zdania samych Polaków na-

jące miejscową organizację mło-

wet mińister Beck nie jęst kompe-

dzieży narodowo - socjalistycznej i
otrzymał rozkaz opuszczenia tery-
torjum południowej Afryki. Na mo-
cy tego rozperządzeniapolicja prze-
prowadziła rewizje we wszystkich
lokalach tej organizacji, poczem o-

tentny w zakresie sprawy wileńskiej. |dniach rozpoczną się w Gdańsku
Jedyną kompetentną osobą w tej rokowenla przedstawicieli rządu
sprawie jest Dziadek Piłsudski. Togęlskiego I senatu w. m. Gdańska
też jedynie w jego rękach spoczywa dotyczące wykonania tej ustawy w
rozwiązanie kwestji, Charaktery. |stosunku do ludności polskiej w
styczne jest, że społeczeństwo pol- Gdańsku oraz w sprawie rynku pra-
skie nie sprzeciwiałoby się, gdyby cy i pomocy dla bezrobotnych na

gpisczetowano je. Według oficjalne Piłsudski zwrócił Litwie Wilno.
go komunikasu w czasie rewizji Wogóle, oświadcza Petrauskas,
znalezieno dokumenty kompromi- 
 

„Hitler S. A, s. S. i Reichswehra“.

Dziennikarze zagraniczni wobec
mowy*Goebbelsa.

zgroma-|korespondentów prasy zagranicznej

tujące tę organizację.3 PE

kilego rodzaju kompromisów, jed-
nakże kwestję zwrotu Wilna pragną
oni zepchnąć na stronę. Można więc
prowadzić rokowania о wszystko,
lecz tylko nie o zwrot Wilna. Na te-
mat wizyty płk. Prystora Polacy po-
siadają swoje zdanie. Polacy śmieją
się z jego twierdzenia, iż jechał on
na Litwę,

stanowisko Hitlera, O jakiejkolwiek
zależności Hitlera od Reichswehry,
czy S. S. niema mowy, bo 30.VI r. b.
zwyciężył nie nacisk którejś z grup
lecz osobiste decyzje Hitlera. Idea
narodowo-socjalistyczna stoi mocno
ponad całem życiem niemieckiem.

lecz na mogile niezgody.

uspakajają Litwinów, wskazując na
to, iż Litwini sie powinniby się u-

ciwko zapowiedzianym przez mini-
1 *
stra represjom w stosunku do przed-
stawicieli prasy zagranicznej. Część

polskich jest wielu t. zw. Litwinów,
pochodzących ż Litwy.

Polacy twierdzą, iż połowa obec-

;nych ministrów Polski są to Litwini,
(a niektórzy z rich, jak np. obecny

| minister spraw wewnętrznych Koś-
j ciałkowski, doskonale władają ję-
| zykiem litewskim. Żartując Polacy
powiadają, iż brak im jeszcze Litwi-
nów na stanowiska ministra skarbu i
Rolnictwa. Pozatem Polacy z zado-
woleniem stwierdzają, iż ich Dzia-

 
dopatruje się w zapowiedzi groźbę
uniemożliwiającą swobodne wykona
nie zawodu dziennikarskiego na te-
renie Rzeszy.

służba pracy.

Mówiąc o sobie działacze polacysę enie francuskiej rady ministrów.

nawiązania stosunków zj

Litwą, Polacy skłonni są dowszel-|

!

aby posadzić kwiatki na drzewem na podwórzu koszar poli-
grobie swych przyjaciół. Powiadają,|cjiw śródmieściu Lwowa, zabijając
iż jeśli chciał cn zasadzić kwiatki,je na miejscu. Były to dzieci ko-

+ |to nie na grobie swych przytaciół, misarza PZAĆ Stro

terenie Rzplitej i w. m. Gdańska.
* Wczoraj przed południem na

Prądniku Czerwonym pod Krako-
wem wydarzył się wypadek Iotnl-
czy. Mianowicie samolot stanął na-
gle w płomieniach, poczem w kilka
sekund runął na ziemię, grzebiąc
pod sobą pilota, który poniósł
śmierć na miejscu.

* Wczoraj o godz. 16 przecią-
gnęła nad Lwewem gwałtowna
burza z piorunami. Piorun uderzył
w dwoje dzieci bawiących się pod

bla.

CZNE.
** Wczoraj rano odbyło się pc-

Jak podaje prass, głównym tema-
в „tem obrad bylo expose ministr.

skarżać, gdyż w rządzących sierach' y p aBarthou o wyniku jego podrózy po
Europie środkowej i do Londynu.
Pozctem rada ministrów zajmowała
„ię sprawą ustalenia terminu wybo-
rów departamertalnych,

** Przybył samochodem z Kłajpe-
do Rygi wiceprzewodniczącydy

partji radykalno-socjal-irancuskiej
nej Pfeiffer,

** Znany |otnik szybowcowy
Aeroklubu Lwowskiego Adam No-
wotny uległ katastrofie, W: czasie
lotu ćwiczebnego szybowiec wpadł

nacyj. W dalszym ciągu „Berliner
„ Tageblatt“ podiresla znaczenie po-
lityczne Polski, ktėra stala się czyn-

„nikiem, nie dającym się pominąć

przy żadnej akcji politycznej.

wizycie Barthou.
siągnięte zostaną rezultaty całkowi-
cie sprzeczne z zamierzeniami Bar-
,thou oraz niewątpliwie pokojowemi
„mtencjami rządu angielskiego, W
„zakończeniu swych rozważań dzien-
„nik wyraża nadzieję, że Francja po-
„wróci na drogę paktu 4-ch.

ETNO
SLIK FLOTA WOJENNA

to najlepsza gwarancja
niepodległości.

BERLIN. (Pat). Sekretarz stanu
w ministerstwie stanu ; opieki spo-
łecznej Hirl w rozmowie z przedsta-
wicielem królewieckiej „Preussische
Zeitung“ ošwicdczyl, że wszelkie
przygotowania do wprowadzenia

| przymusowej służby pracy są już

 

ukończone. Służbę tę pełnić będzie
około 300.000 ludzi. Obecnie za-
trudnionych jast już 230.000. Hirl
wypowiedział się za wprowadzeniem
przymusowej sicżby pracy również
dla kobiet.

Rekonstrukcja rządu austrjackiego
WIEDEŃ. (Pat). „Reichspost“ w

wielu artykułach omawia rekon-
strukcję rządu i twierdzi, że rekon-
strukcja ta ma przedewszystkiem za
zadanie walkę z terrorem narodo-

wych socjalistew. Wiadomość o
mianowaniu Tauschnitzą sekreta-
|rzem stanu w ministerstwie spraw
| zagranicznych jest komentowana,
|jako dowód zmiany kursu austrjac-
| kiej polityki zagranicznej. Dziennik
twierdzi, że komentarze są mylne,

!

śdyż poseł Tauschnitz pełnił swoją
misję w Berlinie lojalnie, jako
przedstawiciel rządu  austrjackiego,
i nominacja jego na stanowisko se-
kretarza stanu w min. spraw zagr.
nie może być rozpatrywana, . jako

objaw zmiany polityki, Dziennik
twierdzi dalej, że posunięcia rządu
austrjackiego nie posiadają charak-
teru demonstracyjnego i stanowisko
posłą w Berlinie znowu zostanie ob-
sadzone.

w korkociąg i ronął na ziemię, ule-
śając  doszczęinemu zniszczeniu.

Stan lotnika jest poważny, odwie-
ziono go do szpitala nieprzytomnego.

**Pizez Jackonswille w stanie
Illinois przeszedł huragan. Straty
"wynoszą miljon dolarów. Zerwane
zostały dachy, sieć telefonicznai

| | telegraficzna, wyrwane stare drze-
ma. > wa. Rannych jest około 20 osób,m e

Sprawa małżeństw| „init sieno puma
Puszkina.

 

  
    

 

ОЕ
PrzedstawH WOJTKIEWICZ ROBACTWO
WILNO. KALWARYJSKA 21.TEL.20-14   

 

BERLIN. (Pat). Senat cywilny
przy trybunale Rzeszy wydał dziś LENINGRAD. (Pat). Znaleziono
orzeczenie w sprawie mieszanych tu nieznany poemat Puszkina „Cień

Fonwizina”, napisany w roku 1814.
Poemat składa się z 300 wierszy.

Poza swą wartością artystyczną
utwór ten cenny jest jeszcze z tego
względu, że daje charakterystykę
różnych znanych osobistości z epoki
Puszkina.

małżeństw między aryjczykami i
niearyjczykami. Wi myśl tego orze-
czenia małżeńsiwa mieszane mogą
być rozwiązane tylko w wypadku,
gdy jedna ze stron w chwili zawie-
rania ślubu nie wiedziała o źró:

.skiem pochodzeniu drugiej strony
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EWangelczny TomaniyIM
w polityce. |

W maju w numerach 142 i 145
„Dziennika Wileńskiego" zamieści.
liśmy w dwu odcinkach recenzję
prof. Stanisława  Cywińskiego z
głośnej książki Romana Dmowskiego
„Przewrót', Artykuł prof. Cywiń-,
skiego p. t. „Wolność i konieczność|
w: dziejach” traktowaliśmy — rzecz
prosta — jako osobisty wyraz poglą-,
dów autora, co uwydatniliśmy przez|
podanie go w odcinku, Jakkolwiek|
nie podzielaliśmy wyrażonej w nin:;
krytyki pod adresem pracy Dmow-
skiego, nie uważaliśmy za możliwe
odmówić miejsca przyjacielowi na-
szego pisma, zasilającego jego łamy
swymi artykułami, Na przyszłość
zresztą też nie chcemy zbyt orto-
doksyjnie traktcwać szpalt „Dzien-
nika“.

Znajdujemy teraz w narodowem
„Słowie Pomorskiem' dwa artykuły
ks. Charczewskiego, będące odpo-
wiedzią na wspomniane wyżej od-
cinki prof. Cywińskiego. Pozwalamy
sobie przedrukować je. Czytelnik
znajdzie w nich inne, chociaż z tych
samych podstaw wychodzące, 0-
świetlenie por''szonego przez prof.
Cywińskiego tematu. Red.

I
Krytyk zaczvna od tego, že, pod-

kreśliwszy powszechny obowiązek
krytycyzmu, w szczególności we-
wnętrznego we wszelkich organiza-
cjach, więc autokrytycyzmu, a z dru
giej strony wskazawszy na niebez-
pieczeństwa bałwochwalczej adora-
cji wibitnych jednostek zarówno dla
nich samych, jak i dla społeczeń-
stwa, — stwierdza: i wzgardę R.
Dmowskiego dla pochlebstw i swoje
prawo do krytycznego wzślędem nie
go stosuniku.

Stanąwszy na tak podmurowa-
nym gruncie swego prawa, prof. C.
stawia dziełu Dmowskiego szereś
zarzutów, by zresztą w zakończeniu
złożyć „ogromnej części jego twier-
dzeń' głębokie choć już tylko ogól-
nikowe, uznanie

Źródłem, z któreśo według kry-
tyka, wypływają rzekome błędy au-
tora „Przewrota“, jest fakt, że on
„jest dzieckiem pozytywizmu i z
wykształcenia przyrodnikiem”. W
tem jego i niemoc i siła. Siła jeśo,
mianowicie, tkwi w jeśo metodzie
indukcyjnej (doswiadczalnej), rozwi-
niętej wraz z rozwojem nauk przy-
rodniczych; niemoc —w filozofji po-
zytywistycznej, w  poczerpniętej z
niej wierze w pojęty koniecznościo-
wo (deterministycznie) postęp, z wy-
łączeniem czynników  wolnościo-

 
Ze zbudowaniem śledzimy prze-

jęte duchem wiary wywody profeso-
ra. Prawdziwe znamię czasu ten
wiew ducha religijnego z wysokie
placówek naukowych! į

Ale... gdzież się to „ale'” nie wciś
nie!

Ani R. Dmowski
przeżytym pozytywizmie, ani prof,
C. nie jest wolny od błędów przeciw
nauce katolickiej. : :

Znamienne jest jego pierwsze w
tym artykule potknięcie się krytycz-
ne. !

Dmowski napisał: „Choćby żydzi
byli moralnie an:ołami... sam fakt ich
istnienia wśród nas byłby dla nas za- |!
bójczy”.
W odpowiedzi na to, krytyk mo-

ralizuje autora:
„Tak pisać nie można, bo to boli.

Anioł przecież to nie abstrakcja, ani
barwna przenośnia, lecz najżywsza
konkretność Trzeba język naginać
do pojęć społeczeństwa, dla którego
się pisze i stale o tem pamiętać!
Gdyby żydzi byli aniołami, to oni
mieliby rację, a nie my! W tem sęk,
że moralnie stoją oni niżej od innych
ludów |, .

Zarzuca się tu Dmowskiemu po-
zytywistyczną niewiarę w rzeczywi-
ste istnienie czystych duchów. W
tem sęk wszakże istotny, że zupeł-
nie podobnego zwrotu użył św. Pa-
wel: „Ale choćbyśmy my, albo aniół
z nieba przepowiadał wam mimo to,
cośmy wam przepowiadali, niech bę
dzie przekleństwem! Nikt zaś chy-
ba nie przypuści, by Apostoł nie u-
ważał niołów za istoty rzeczywiste
i.. prawowierne

Zresztą, gdyby nawet uwažač a-

nioła za symiboi, nicby to wartošci
będącego w mowie „zwrotu“ nie

zmieniło. To tyiko silna i piękna po-

stać krasomówcza, przesadnia, któ-

1ej w żadnym wypadku nie można
brać pod szkiełko uczonego, lecz tyl

ko pod oko artysty. Myśl Dmow-
skiego jest prosta: sam fakt istnienia

żydów wśród uas w takiej masie,

byłby dla nas zabójczy, nawet, gdy-
by byli aniołami; cóż dopiero, śdy
są w istocie „z ojca djabła”, jak o-
rzekł sam Chrystus!

. Zastanawia okoliczność, że prof.

obraził sobie, jakoby zwrot Dmow-

skiego sprowadził ad absurdum i po-

bił go bronią jego własną. Bo prze-

stawia się jeszwze bardziej sękatym,

| rządami dyktatorskiemi.

nie utkwił w _

DZIENNIK

z prasy.
Epidemja strachu.

O tej epidemji pisze znajdujący
się na emigracji pisarz włoski Ig-
nazio Silone w sensacyjnej powieści
p. t „Fontamara”.

W/ świetle tej powieści tak ma
wyglądać atmosfera w Rzymie pod

„Strach stał się w Rzymie chorobą,

epidemją. Bywają dni i tygodnie ogólnej

paniki, Wystarczy kogoś na ulicy albo w

gospodzie zmierzyć ostro wzrokiem aby

zbladł jak płótno i szybko odchodził... Dla

czego? Że strachu... Jeżeli strach opano-

wał naród, to niewa na to wytłumaczenia.

Choroba wtedy na każdego przychodzi i

trzęsie nim. To też boją się nietylko nie-

przyjaciele rządu; inni tak zwani faszyści

jeszcze bardziej się boją. Także oni. wie-

dzą i mówią, że tak dalej być nie może i

boją się. Dlaczego mordują swoich przeciw-

ników? Ze strachu. Czemu zwiększają cią-

śle liczbę policji 1 wojska? Ze strachu. —

Dlaczego tysiące i tysiące niewinnych lu-

dzi wysyłają na galery? Ze strachu.. Ze.
wzrostem ich zbrodni rośnie ich strach. Ze!

wzrostem ich strachu rosną ich zbrodnie”

Epidemją strachu nie jest 7jawi-,
skiem, związarem wyłącznie z fa-

szyzmem włoskim. Twierdzenie pi-

sarza włoskiego, iż „ze wzrostem ich
zbrodni rośnie ich strach. Ze wzro-
stem ich strachu rosną ich zbrodnie
znajduje całkowite potwierdzenie w
tem, co obserwujemy w innych pań-
stwach, gdzie władza spoczywa w
ręku wszelkich „„mężów opatrznoś-
ciowych” i „wodzów narodu”.

M, i. dowiooły tego także ostat-
nie wypadki w Niemczech oraz in-
nych państwach europejskich.

„Święto głodu”.
Już nieraz na łamach „Dziennika

Wileńskiego' zwracaliśmy uwagę na
manję urządzania najrozmaitszych
„šwiąt“.

Wszelakie ,„świętowanie”, gdy w

 

kraju jest tyle nędzy i głodu, jestza- |
jęciem conajmniej nietaktownem.

Ostatnio zorganizowano właśnie
„święto Huculszczyzny”.

Jak nie na miejscu i nie w porę

wypadło to „święto'”, świadczy naj-
lepiej to, co znajdujemy w sprawo-
zdaniu z owego „święta'* współpra-
cownika sanacyinego „Kuriera Pol-

skiego".

Ciekawi iesteśmy, czy organiza-
torzy „święta” będą tem sprawozda-
niem zachwyceri.

że sprawa przyciusowego nabywania

trucizny na szczury.

Otóż tą ostainią sprawą z kilku-
ietniem opóźnieniem zainteresował
się nawet nac:elny organ sanacji
„Gazeta Polska*, która obszernie o-
mawia instrukcję szczurzą jednego z
pp. starostów.

Trutką—w przekonaniu naszem ustotnie

niebezpieczną — est cytowana przez nas

„instrukcja”, Trutka nie na szczury, ale na..

stosunek obywate:: do urzędów państwo-

wych. Napewno nas „Gazetę Polską” nie

posądzi nikt o złośliwą tendencję wobec

«rganów administracji państwowej, za ca-

łokształt działania której obóz nasz ponosi

odpowiedzialność. I dlatego czujemy się u-

prawnieni do krytyki, za którą nie stoi nic

innego, jak tylko szczere dążenie do popra-

wy sporadycznych błędów, lub niewłaści-

wych metod. Urzędy państwowe jednak —

szczególnie wówczas, kiedy nakładają na

ogół ciężary materialne — muszą się liczyć

z krytyczną a nawet podejrzliwą postawą

obywateli.

To też urzędnik, piszący po swojej

stronie okienka jakąś instrukcję czy okólnik

— musi umieć postawić się na chwilę po

drugiej stronie okienka i spojrzeć na swój

„utwór” oczami adresata, który w olbrzy-

miej większości wypadków — rzec można

z reguły — nie będzie sędzią objektywnym,

szczególnie wówczes, gdy mu się każe zno-

wu coś płacić. I tiatego nie należy stwa-

rzać pozorów, stawiających pod znak zapy-

tania intecje danego zarządzenia; bo ina-

czej ułatwia się skutecznie zatrucie sto-

sunku psychiczneś» obywatela do urzędu

publicznego. е

Jak wygląda taka „instrukcja” z
„drugiej strony okienka”?

„Nakłada ona coś 'w rodzaju jednora-

zowego podatku ol nieruchomości, od hek-

tara, na ludność danego powiatu. Zawiera

cały szereg rygorycznych nakazów, grozi

karami i odpowiedzialnością materjalną. Ce-

lowość całego szeregu rygorów jest praw-

dopodobnie zrozum'ała dla autora, lub dla

wtajemniczonych vw  sekreta racjonalnej

| akcji odszczurzenia: nie jest bynajmniej

jasna dla obciążonych. danym nakazem oby-

wateli. Natomiast cały szereg postanowień

pozornie zbiega się ku jednemu celowi: aby

bez względu na iakiekolwiek okoliczności

firma X w określonym czasie otrzymała pe-

wną ilość pieniędzy za pewną ilość fabry-
kowanego przez tią preparatu. Ukorono-

waniem tych fatalnych sformułowań jest

zwrot, że odszczyrzeniu podlegają wszyst-

kie nieruchomości „bez względu czy na da"

nej realności szczury się znajdują lub nie”. Otóż czytamy w niem:
„Bieda na Huculszczyźnie jest trady-

cją... Kartofel jest tu skarbem, o którym

się marzy. Kilo starych kartofli kosztuje

dziś w Żabiem.. 80 groszy”.

A żak wyglądają stosunki w szkol
nictwie?

„Gdyby odpowiedzieć na to jednem sło-

wem, trzebaby powiedzieć, „źle”... są dzie-

ci, które nie chodzą do szkoły, bo... nie

mają koszuli. Inne nie mają butów. Inne

są całą zimę tak głodne, że nie mają ochoty

ani sił na pójście do szkoły”.

I komu mogła przyjść do głowy
myśl „świętowania?

Niestety, Huculszczyzna nie sta-
nowi wyjątku, bo nędza i w nas na

Wileńszczyźnie głodowały w tym
roku całe powiaty.

Brakowałoby tylko jednego, żeby
czasem komu nie przyszła do głowy
myśl urządzenie „święta głodu”.

Z tamtej strony okienka.

W swoim czasie zwracaliśmy u-
wagę na bezsersowność lub wręcz

szkodliwość pewnych zarządzeń sa-

nitarnych naszych władz. Szczegól-
nie obfitowała w nie era „radosnej

twórczości”,  kiedyto ministrem

spraw wewnętrznych był gen. Sła-
woj-Składkowskki.

dzieje t. zw. „sławojek”, lub malo-

wania na biało : brązowo chat włoś-

ciańskich. Nie mniej głośną była tak

Dr. Rozmarin wskazuje w „Mo-

mencie“ na konieczność wytworze-

nia w Polsce jednolitego przedstawi-

cielstwa żydowskiego. Wśród żydów

istnieją silne tarcia na tem tle, uze-

wnętrzniać je w prasie oznacza wita-

jemniczać ludność rdzenną w słabe

strony żydewskiej ludności:
„ — Żydzi zaczynają coraz więcej tra-

cić wiarę, że nadejdą lejpsze czasy. A, zda-

je się, zbyteczne jest podkreślać, że tracąc

wiarę, tracimy wszysko”, !

Na poufnych konferencjach w|

sprawie tego jednolitego przedstawi

cielstwą zarysywały się poważne

różnice zdań. Autor nie może jednak
podać szczegółów:

„ — Nie mogę złamać dyskreci piuf-

nych posiedzeń i wskazać na trudności, le-

żące na drodze do jednolitego przeastawi-

cielstwa polskiego żydowstwa, oraz na te

koła, z których te trudności pochodzą”.

ski przeciwżydowskie się godzi. On,|

słusznie, daleko radykalniej słormu-

łowałby sąd o moralności żydowskiej

w jej stosunku do gojów, że to wręcz

szatańska kontretyka, jakiej nie zna

ją nawet plemiona ludożercze,
Ową okoliczność da się wytłu-

maczyć jedynie — z jednej strony

pewnem uprzedzeniem krytyka do

Dmowskiego „pozytywisty”, z dru-

giej — jego własną przesadną religij-

nością. Jego fikcyjny, a przytem zbyt
miękki w stosunku do żydów, sę niż jego krytykowi, który, jak sam

wyznaje, nie na wszystkie jego wnio-ł daje nam charakterystyczny przed-

Pamiętamy wszyscy doskonale!
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| „Optyczne” wrażenie instrukcji
zdaniem „Gazety Polskiej" jest na»
" stępujące: 5

Tak czy owak potrzeba czy niepotr:

ba, masz szczury, czy nie masz szczurów —

| wpłacisz zł. 1.60 cd najmniejszej habendy,
aż do ćziesiątków złotych od wielkiej po-

siadłości. Wrażenie to jest spotęgowane ta-
kiemi dodatkami, jak ściąganie zgóry pew-

nych kwot nietylkn za porcję trutki, lecz za
' ewentualne czyjeś straty; a już szczególnie

: przez niezwykły pomysł, polegający na tem,

że urząd starościński grozi urzędom $min-

| nym i ich organom nietylko odpowiedzial-

nością dyscyplinarną wobec starostwa, ale

| odpowiedzialnością materjalną wobec firmy

prywatnej za jej ewentualne, a całkowicie

nieokreślone straty; i napróżno mozoliliśmy

się nad wykryciem podstawy prawnej do

takiego zarządzenia. Czyżby nią miał być

fakt „zarejestrowaria” czy nawet „polece-

nia" danej trutki przez Ministerstwo Pracy

i Opieki Społecznej? Natomiast autorowi

instrukcji nie przyszła myśl znacznie prost-

sza, że należałoby raczej zastrzec odpowie-

dzialność materjalną firmy, dostarczającej

trutki, wobec jej przymusowych odbiorców,

w razie jej np. nieskuteczności.

Tym razem nie możemy nie przy-
znać racji „Gazecie Polskiej”. Szko-
da jednak, że lak późno spostrzegła
to, co już od szeregu lat społeczeń-
stwo polskie odczuwa na własne!
skórze. : 

SYTUACJA ZYDOW W POLSCE.
Publicznie autor może jednak

stwierdzić, że obecna sytuacja ży-
dowstwa jest bardzo poważna:

„ — Najwięce! na konieczność wytwo-

rzenia jednolitego irontu żydowskiego na-
zewnątrz wpływa poważna  sytuacia pol-

skiego żydowstwa w dobie obecnej. Chodzi

„już nie c walkę o prawa, o obronę przyzna-

nych nam i zabezpieczonych praw. Nad-
szedł czas, kiedy w Polsce zostały zagro-
żone najelementarniejsze interesy żydow-

| skie”.

Na czemże polega to zagrożenie
elementarnych interesów żydow-
skich? Na tem! że ludność rdzenna
naszej ojczyzny coraz bardziej orjen-
tuje się w roli żydowstwa, ną tem,
że ludność ta » coraz większą sta-
nowczością dąży do wyzwolenia ży-
cia Polski z pod przemożnych wpły-
wów żydowskich na polu moralnem,
gospodarczem i politycznem.

smak głównego zarzutu, jaki prof. C.
postawił dziełu Dmowskiego. Zarzu-
cając mu błąd przez defekt (per defe.
ctum), sam wpada w błąd przez eks-
ces (per excessum), przez przesadę
w kierunku ewangelicznym. Przesa-
da to nader znamienna dla dzisiej-
szych nastawień nowokatolickich,
zwłaszcza w Polsce, i jak każda
przesada, nader szkodliwa. Dlatego
warto się z nią tu bliżej, na tym jei
„okazie, zapoznać.

k|, X. Charszewski.

WILEŃSKI

Obóz izolacyjny w Berezie Kartuskiej.
Rozporządzenia wojewody

Kostka - Biernackiego.
i
| W. poleskim Dzienniku Woje-
| wódzkim Nr. 13 z dnia 7.VII 34 r. u-
kazało się Rozporząrzenie porządko.
we wojewody poleskiego z
lipca 1934 r. o zakazie zbliżania się
do Miejsca Odosobnienia w Berezie
Kartuskiej, fotogratowania go oraz
porozumiewania się z osobami, osa-

dzonemi w tem Miejscu Odosobnie-
nia.

Na podstawic art. 108 p. 2 rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypospo-
litej z dnia 19 stycznia 1928 r, o or-
ganizacji i zakresie działania władz

Wydziału Wojewódzkiego z dnia 26

zarządza co następuje:
$ 1. Zabrania się osobom nie-

uprawnionym:

a) przekraczania linji, oznaczonej

ogrodzeniem z drutu przed parka-
nem Miejsca Odosobnienia,

b) fotografowania Miejsca Odo-

sobnienia oraz osób w niem osadzo-

nych,

c) porozumiewania się w jakiej-

kolwiek formie z osobami, osadzo-

nem; w Miejscu Odosobnienia.

$ 2. Przekroczenie przepisów ni-

niejszego rozporządzenia podlega

na zasadzie art. 111 rozporządzenia

Prezydenta Rzeczypospolitej z dn.

19.1 1928 r, (Dz. U. R.P. Nr. 11, poz.

86) ukaraniu w drodze administra-

cyjnej grzywną do 500 złotych, lub

aresztem do 14-tu dni, albo obu tym

karom łącznie.

Jak już informowaliśmy, należy

niebawem oczekiwać  rozporządze-

nia, odraczajączgo wybory do władz

miejskich w Warszawie. :

Jak informują koła bliskie 1ządu,

wybory odroczcne będą na dwa

roczne okresy ludżetowe, liczącod

1 kwietnia 1934 r. Uwzględniając

4-dniowy okres postępowania wy-

borczego, wybory odroczone były do

dnia 10 maja 1936.

Rozporządzenie, odraczające wy-

bory przewidywać ma system pre-

zydenta i wiceprezydentów miasta.

Pozatem powołana będzie Rada

Przyboczna przy prezydencie War-

szawy, złożona z 36 członków, któ-

rych zamianuje minister spraw we-

wnętrznych.

(W związku z mającą wejść w ży-

cie w dniu 15 sierpnia br. nową usta-

wą przemysłową do zawodu kupiec-

kiego, w tonie zrzeszeń kupieckich

odbywa się wymiana poglądów na tę

sprawę.
Nowa ustawa przewiduje, że kan

dydat na kupca samodzielnego od-

powiadać winien nietylikowarunkom

etycznym natury ogólnej (niekaral-

ność), ale wykazać się musi znajo-

mością branży, odbytą praktyką,

podstawowem wykształceniem i t.p.

Jest rzeczą niezmiernie charakte

rystyczną, że kupiectwo, z natury

rzeczy będące crędownikiem libera”

lizmu w dziedzinie handlu i wolnej

konkurencji, "zdaje się skłaniać ku

zasadzie, wyrażonej w. nowej usta-

wie, a mianowicie uznaje koniecz-

K. S. M. w cyfrach.
Poznań — KAP. Stowarzyszenia

MłodzieżyPols 1ej otrzymały w tych

dniach nowe m ano i nowe siatuty.

Zamiast Stowarzyszenia Młodzieży

Polskiej nazywać się będą odtąd: Ka

tolickie Stowarzyszenie Młodzieży

(K.S.M. zamiast S.M.P.).

Wszystkie diecezjalne Stowarzy”

szenia w Polsce będą połączone w

Katolicki Związek Młodzieży z głów

ną siedzibą w Doznaniw (dotąd cen-

tralą poznańska nosiła miano: Zjed-

noczenie Młodz.eży Polskiej), Przy

tej sposobności warto przytoczyć kil

ka cyfr z ostatn.ej statystyki tej po”

tężnej organizacji. \

K.S.M. liczą 300.117 członków.

Członków czynych było pod koniec

roku 1934 — 250.728, w tem mło-

dzieży męskiej 120.840, młodzieży

żeńskiej 129.884; Katolickich stowa*

rzyszeń (placówek poszczególnych)

młodzieży męskiej — 4.309, zaś od-

działów młodzieży żeńskiej — 4.538,

razem pokaźna cyfra — 8.847 ognisk

K. S. M.

Katolickie Stowarzyszenia Mło-
dzieży są najsilniejszą organizacją

młodzieży w Polsce, Alenietylko

liczbą górują one i wiodą prym. Są

one również wzorem pod. względem

| pracy wewnętrznej i społeczno . 0-
bywatelskiej. Przyjmując nowemia-

no i nowe statuty, Stowarzyszenia

| zespalają swą pracę jeszcze więcej z

 

 
; | Kościołem i jego działalnością apo-

| stolską, podkreślając wielkie zada-

|nią w ramach Akcji Katolickiej.

dnia 2

administracji ogólnej (Dz. U. R. P.|
Nr. 11, poz. 86j oraz upoważnienia|ęzpieczeństwa.

$ 3. Rozporządzenie niniejsze
wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia''.

Wojewoda Poleski,
Wacław Kostek-Biernacki,

Równocześnie Wojewoda  Pole-
ski wydał do ogółu ludności ostrze-
żenie następujacej treści:

OBWIESZCZENIE.
| „Na podstawie Dekretu Pana
Prezydenta z dnią 17 czerwca 1934

'r. zostało utworzone w Berezie
| Kartuskiej, pow. Prużana, Miejsce
Odosobnienia dla przytrzymanych
burzycieli porządku publicznegoi

(Ostrzegam ruieszkańców okolicz-

stycznia 1934 r. uchwała Nr. 665)|nych i przyjezdnych obywateli przed
jakiemkolwiek usiłowaniem nawiąza
mia stosunków z odosobnionymi z
pominięciem  asiministracjj Miejsca

Odosobnienia, pomażania im w
ewent.  usiłowaniach nawiązania
kontaktu z osobami poza Miejscem
Odosobnienia, pomagania im w

ewentualnych przygotowaniach u-
cieczki, lub w samej ucieczce, oraz

przed  wszelkiemi czynnościami

sprzeciwiającemi się przepisom o

Miejscu Odosobnienia.

| [Winni popeśnienią powyższych

czynów będą surowo karani w prze-

| pisanej drodze administracyjnej, a

nadto mogą by: zamknięci w

scu Odosobnienia jako zagrażający

spokojowi i bezpieczeństwu publicz-

nemu, niezależnie od ewentualnej

odpowiedzialności Ikarno-sądowėj".

a Wojewoda Poleski,

Wacław Kostek-Biernacki.

cs I IS OZ

- Odroczenie wyberów w Warszawie.
Nominacji uowego prezydenta

spodziewać się należy kika dni po

|uikazaniu się rozporządzenia, odra-

czającego wybury.

Równocześnie z nominacją tym-

czasowego prezydenta miasta za-

mianowany będzie 5-ty wiceprezy-

dent miasta. Stanowisko takie prze-

widziane jest w ustawie samorządo-

wej, oraz w zatwierdzonym przez

władze nadzorcze budżetu na rok
1934-35.

Tymczasowym prezydentem m.

Warszawy mianowany będzie b.

wicemin. skarbu, obecny wiceprezes

Banku Gospodarstwa Krajowego, p.

Stefan Starzyński. Nazwisko piąte-

go wiceprezydenta nie jest dotych-

czas wiadome. 

 

Cenzus w zawodzie kupieckim.
ność przeprowadzenią reglamentacji

w. zawodzie kupieckim,
"To tłumaczy się praktyką życia;

w szczególności lata kryzysu gospo-
darczego sprawiły, że do zawodu ku

pieckiego napływać zaczęły elemen-

ty z tym zawodem nic wspólnego nie

mające i nie posiadające minimalne-

go nawet przygotowania handlowe-

go.
Oczywiście wskutek tego wystę-

pować zaczęło systematycznie obni-
żanie: poziomu etyki zawodowej.

W. obliczu tych faktów kupiectwo
zrzeszone wypowiada się podobno
naogół za wprowadzeniem cenzusu.
Największą trudność napotykać mo-
że jedynie usta'anie kryterjów przy
praktycznem realizowaniu tej zasa-
dy. :

Aresztowanie
naczelnika więzienia.

(Wielką sensacją jest dla Warsza-
wy aresztowanie i osadzenie w wię-
zieniu długoletniego naczelnika
więzienia przy vl. Długiej 52 w War-
szawie, Bronisława Chałubki,

Aresztowanie Chałubki nastąpi-
ło po zbadaniu gospodarki „Arsena-

łu” przez dwóch inspektorów mini-
sterstwa sprawiedliwości pp. Pacz-
kiewicza i Rudnickiego. Kontrola
wykazała cały szereg niedokładno-
ści i nadużyć. Wraz z Chałubką
aresztowano również i osadzono w
więzieniu dwóck jego pomocników,
Oltuszewskicgo i Pistowskiego,

Naczelnik Chałubko przez 17 lat
pełnił funkcje naczelnika więzienia
przy ul. Długiej.

Współpraca В. R. 1 żydami.
Z Piotrkowa donoszą:
Radni miejscy, wybrani z. listy

BB., pp. St. Krawczyński, Ant. Ko-
złowski, Kazimierz Gliszczyński i

Mieczysław Nawara zaprosili na
wspólną naradę wybranych z ży-
dowskiej listy tr. 4 radnych Dawida

Białera, I. Wolberga i D. Kenigela.
Na wniosek radnego Wolberga ze-
brani postanowili utworzyć wspólny

klub w radzie miejskiej pod nazwą

„Blok Pracy dia Samorządu” i u-
chwalili wspólną deklarację.

Charakterystyczne jest, że w sa-
morządach radni z BB. tam, gdzie
nie mają większości, usiłują ją naj-

jk Jimi i1а

 

 „| częściej tworzyć wespół z żydami.

Miej-

KOSZTY WYŻYWIENIA

| Frasa donosi, iż na koszty wyży-
wienią każdego izolowanego w Obo-

' zie wyznaczono 28 groszy dziennie,
czyli o potowę mniej, niż dla zwy-

kiego więźnia w przeciętnem  wię-

| zieniu. izolowani będą mogli wszak-

! ге otrzymywać żywność z zewnątrz.

‚ 4а ;akiekolwiex przewinienia może

im być odjęte vprawnienie do tego,

Na temat owych 28 groszy na
wyżywienie „kKobotnik* czyni u-
wagę:

Jeżeli ta wiadomość jest prawdziwa -—

trudno w warunkach dzisiejszych znalezć

słowa właściwe dla... właściwej oceny tej

„„koncepcji — powiedzmy — biurokratycz-

nej.

Można rozumieć wiele rzeczy! można

uwzględniać wiele rzeczy; można tłómaczyć

sobie wiele rzeczy. Ale to, — jakby to o-

kreślić? Weźcie przeciętny rachunek w

„Adrji* i odliczcie połowę procentu za u-

sługę, — otrzymacie „koszta utrzymania*

kilkudziesięciu „izalowanych*.

Disraeli mawiał, że „trzeba być zawsze

i wszędzie dżentelmenem nawet... jeżeli się

należy do rządu.

om CAE”

Więziennictwo W Polste.
Według ostatnich obliczeń, na

| terenie Foiski istnieje 346 więzień,
w tem 4 zakiadjy wychowawczo-po-
prawcze, Na terenie woj, central-

nych i wschoduich znajduje się 81

więzień, w zachodnich 65, oraz w

woj. poiudniowych 180 więzień,
| IWaęzienia obliczone są na 38,904

,więzniów, z czego więzienia w woj.
centralnych i wschodnich pomieścić
mogą 16.891 więźniów, w zachodnich
8.585, oraz w południowych 11,428.

Warsztaty pracy posiada 116
więzień, ogólna ilość czynnych war-
sztatów wynosi 292, w tem 150 w

woj, centralnych i wschodnich, 78 w
zachodnich i 64 w południowych.

Bibijotek więziennych istnieje
130, w tem 67 na terenie woj. cen-

tralnych ; wschodnich, 31 na tere-
nie południowych i 42 ma terenie
woj. zachodnich.
W: roku ubiegłym liczba więźniów

wynosiła 46.451 osób, w tem w woj.
centralnych i wschodnich 25.205, w
zachodnich 8,850, oraz w południo-
wych 12.396. Liczba więźniów
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Uciekają przed terrorem.
Do Gdańska przybyło bardzo

wiele osób z Niemiec z obawy przed
prześladowaniem przez  hitlerow-
ców. 8

Wielu z tych uciekinierów uwa-
ża Gdańsk za niezbyt pewny teren.
Wiadomo przecież, że ukrywających
się w Gdańsku obywateli niemiec-
kich władze niejednokrotnie odsta-
wiały do granicy, skąd szły one do
obozów konceniracyjnych. Ci więc,
którzy niepewnie czują się w Gdań-
sku, szukają schronienia w Polsce.

Wielu Niemców, którzy przybyli
w okolicę Gdyn: z Gdańska, zamie-
rza się ubiegać u władz polskich o
przyznanie im prawa tymczasowego
pobytu w Polsce.

Katastrofa samachodu
amerykańskiego.

W dniu 10 bm. w godzinach po-
łudniowych, na szosie tranzytowej
Chojnice—Tczew, w odległości ok. 5
klm. od Chojnic zdarzyła się kata-
stroła samochodowa. Wskutek wy-
padku duża limuzyna amerykańska
uległa kompletnemu rozbiciu, pod-
czas gdy jej pasażerów: amerykań-
skiego obywatela Ernesta Toepfera,
jego żonę, i dwoje nieletnich dzieci
przewieziono  nieprzytomnych do
zakładu św. Boiomeusza.

(Wypadek spowodowany został
defektem tylnego koła, na którem
pękła opona. Auto w krytycznym
momencie rozwijało szybkość 100
klm. na godzinę, przyczem samocho-
dem kierował właściciel p. Toepfer.
Zbyt gwałtowne zahamowanie pę-

dzącego auta sprawiło, że samochód
dwa razy wywrócił się w powietrzu
i całą siłą uderzył podwoziem o
przydrożne drzewo. Samochód uległ

, doszczętnemu sczbiciu, grzebiąc pod
sobą pasażerów. Właściciel samo-
chodu Toepfer uległ złamaniu żeber
i poważnym wewnętrznym  obraže-
niom, podczas $dy jego żona dozna-
ła  zśniecenia  klatkj
Dzieci wyszły z wypadku bez po-
ważnych obrażeń, 2

  

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabeje, z szenia afisze
okólniki plakaty, wizytowa

Ceny konkurencyjne,
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44.  

przewyższała więc liczbę miejsc o

piersiowej,

x - -   



Jeszcze w ciągu bieżącego mie-

siąca magistrat zamierza przystąpić
do budowy pomnika AdamaMickie-
wicza,

Roboty rozpoczną się od zakla-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół pogoda słoneczna o za-

chmurzeniu zmiennem z przelotne:
mi deszczami i skłonnością do burz
zwłaszcza w dzielnicach wschodnich
Temperatura bez większych zmian.
Najpierw słabe wiatry zmienne, póź-
niej zachodnia.

DYŻURY APTEK.
Dsiś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef, 9-08), Jurkowskiej ! Romec-
kiego — uł. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef, 3-29) i Rostkowskie-
ż0 — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
$o — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Warszawianie w hołdzie

Matce Boskiej Ostrobramskiej.
końcu bieżącego miesiąca przy-

bywa do Wilna wielka pielgrzymka
mieszkańców okolic  podwarszaw-
skich, składająca się z kilkuset o
sób.

Warszawianie specjalnie  przy-
jeżdżają de naszego miaste, żeby
móc ujrzeć Ostrą Bramę i wysłu-
chać Mszy św., edprawionej przed
Cudowrym obrazem Matki Boskiej
Ostrobramskiej.

Pielgrzymka zabawi parę dnii
zwiedzi miasto oraz bliższe i dałsze
okolice.

1 Z MIASTA.
— Konsulat francusni w il

nie. W najbliższym czasie w Wilnie
pow:tanie Konsulat Francuski. Bę
dzie to już czwarte tego rodzaju
przedstawicielstwo państw obcych.

— Słuszne zarządzenie prze-

tiw pstrokaciźnie. Wiadze admi-
nistracyjne wydały zakaz malowania
poszczególnych frzgmentów domów
m. in. sklepów w kolorach odmien-
nych od telewacji.

Fasada sklepu winna być utrzy-
Mana w kolorze elewacji w tonie
nieco ciemniejszym, a mianowicie
winien być utrzymany jeden kolor
całej dolnej kondygnacji. W ten
zposób właściciel jednego sklepu
nie będzie mógł malować tej czę:
ści bez porozumienia się z wtaścicie-
lami sąsiednich sklepów. Winni będą
karani administracyjnie na podsta-
wie przepisów prawa budowian*go,
dotyczącego budynków.

SPRAWY MIEJSKIE
— 0 szosę Pośpieszka-Woło-

łokumpji zwracali się kilkakrotnie
do megistratu wileńskiego o wybu-
dowanie szosy z Pośpieszki do Wo
łokumpii. W swoim czasie Zarząd

pod warunkiem, że właściciele do-

mów pokryją 50 procentów kosz-
tów przedsięwzięcia. Obecnie, zain-
teresowani właściciele domów zga-
dzeją się na udział w kosztach, w za-
proponowanych przez magistrat ra-

mach, lecz sprawa nie posunęła się
naprzód, gdyż obecnie magistrat
niema funduszów na ten cel

TURYSTYKA.

go zwiedzali Wilno. Bawiła w Wil-
mie wycieczka 44 nauczycieli z Po-
znańskiego. Zwiedziła ona Wilno,
zabytki miastai godne uwagi pa-
miątki oraz bliższe i dalsze okolice,
jak Werki it p.
— Wycieczka z Łotwy. Według

wiadomości, otrzymanych przez
T-wo polsko-lotewskie,

wielka wycieczka z Rygi, Dynebur-
‚ ga j Libawy. Zapowiedziano przy-

jazd około 350 osób, które zabawią
w Wilnie przez jeden dzień, poczem
wycieczka udała sę do Warszawy
i inhych miast Polski

SPRAWY SZKOLNE.
в Przed — помут — гок!ет
szkolnym. Magistrat przystąpił do
generalnego remontu lokali szkol-
nych. Ogółem adremontowanych
będzie przeszło 60 lokali i domów.
Prócż tego magistrat rozpoczął już
staran.a o wynajęcie nowych lokali
wobec ciężkich warunków  finanso-
wych miasta budowa nowych gma-
chów szkolnych w roku bieżącym
niegjest przewidziana.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Powrotne bilety wyciecz

kowe z Wilna do Druskienik. W
soboty i dni przedświąteczne, a tak-
że w niedziele i dni świąteczne, wy-
dają kasy biletowe powrotne bilety
wycieczkowe z Wilna do Druskienik
za opłatą 11 zl. 40 gr. w klasie Il,
a 17 zł. w klasie JI pociągów oso-

_bowych, za przejazd tam i spowro-
tem.

Bilety te mają ważność 5 dni,
poczynając od soboty lub dni przed-
świątecznych.

POCZTA i TELEGRAF.
— Rozszerzanie sieci teiefo-

nicznej. Wileńska dyrekcja Poczt
i Telegrefów w ostatnich trzech
miesiącach r. b. zaprowadziłaz wie-
lu miejscowościami nowe połącze-
nia, przyezem rozszerzona zostala
stacja miejska. W ciągu ostatnich
miesięcy przybyło około 200 no-
wych abonentów teiefonicznych. 
kumpja. Właściciele domów w Wo- |.

miasta zgodził się na tę inwestycję.

— Nauczyciele z poznańskie .

do Polski|
przybędzie w poiowle sierpnia r. b. retka I. Gilberta „Katja tancerka” będziel —————————

KRONIKA.
ka Mickiewicza,
dania iundamentów.

Pomnik, jak wiadomo, stanie na
środku jezdni, która będzie się w
tym miejscu rozgałęziała.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Stow. podoficerów, przenie |

sionych w stan spoczynku. Dnia,
21 b. m. o godz. 16,30, a w drugim:
terminie o godz. 17-ej odbędzie się.
nadzwyczajne walne zgromadzenie,
w lokalu własnym (Mickiewicza 13)
z następującym porządkiem obrad:
1) zagajenie i wybór prezydjum,|
2) odczytanie protokułu z poprzed |
niego zgromadzenia, 3) sprawozda-,
|nie zarządu, komisji rewizyjnej i są-'
du koleżeńskiego, 4) wybór władz
stowarzyszenia, 5) wolne wnioski.
Na zebraniu będą poruszane spra
wy b. ważne, dotyczące członków
'organiżacji. Przybycie obowią:kowe.

„_ Koleje państwowe
dla dzieci.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Peń,
stwowych w Wilnie komunikuje, że,
bezpłatny przewóz dzieci kolejami
odbywa się pod waruakiem, jeśli ja-
dący z dziećmi opiekun zakupi dla
siebie bilet normalay lub podmiejski
i zgłosi w kasie biletowej zamiar
przewiezienia bezpłatnie najwyżej
czworga dzieci, w wieku do lat 14 i
w tym celu otrzyma z kasy bileto-
wej na przejazd dzieci bilety kont

, rolne.
| Przejazd bezplatny dzieci trwa do
i 22 lipea b. r.

Podkreśiić należy, iż osoby. na-
bywejące jednorazowe bilety pod-
miejskie również m»sją prawo do
bezpłatnego przewozu dzieci.

Przyśpieszenie biegu
pociągów.

Władze kolejowe podjęły prace
nad wzmocnieniem torów kolejo-
wych na szlakach międzynarodowych,
a to celem przyśpieszenia biegu po--
ciągów. W najbliższym czasie po:
ciąg osobowy na linji Turmoniy—
Wilno—Warszawa będzie przebiegai
do 70 klm. a pociąg pośpieszny ne
tejże lnji do 80 klm. na godzinę
Niezależnie od tego będzie przyśpie-
szony ruch pociągu międzynarode-
wego na l.nji Stołpce— Bialystok—
Warszawa.

Teatr | muzyka
— Miejski Tertr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś i jutro o godz. 8 m.

30 w. gra w dalszym ciągu, ciesząca się du-

żem powodzeniem świetną komedję Ver-

neuil'a pt. „Musisz się ze mną ożenić” —

w wykonaniu doskonale zgranego zespołu,

z udziałem artystów teatru Katowickiego

>— p. Z. Barwińskiej i ), Wasilewskiego na

| czele.
! — Niedzielna popołudniówka,

dzielę, о godz. 4-ej doskonała

współczesna  „Zaraknięte drzwi”.

 

 

 

W nie-
sztuka

Ceny

propagandowe.

Teatr muzyczny
przepiękna operetka  Lehara
Znakomita śpiewaczka Janina Kulczycka w

roli Księżnej Lukki czaruje widownię pięk-

nym swym głosem. Rolę tytułową kreuje
świetny artysta operowy R. Peter. Ceny

letnie. Wycieczki i akademicy korzystają z

ulg biletowych.
— Popołudniówka niedzielna. Wobec

wielkiego powodzenia jakiem się cieszy |
„Paganini“, świetu» ta operetka ukaże się

w niedzielę popołrdniu. Początek o fodz.|

° 4 po poł.
— „Kaija-tanverka“:

„Lutnia“. Dziś 
Melodyjna ope-

| najbliższą premjerą Teatru Muzycznego

| „Lutnia”* Opracowanie reżyserskie K.

| Wyrwicz - Wichrowskiego. Do operetki tej

pracownie teatralne przygotowują nową

wystawę,

—Niedzielny występ Hanki Ordonówny.;

Występ pieśniarki Hanki Ordonówny dż!

będzie się w nied:ielę najbliższą w  Te-

atrze „Lutnia”. /

Polskie Radjo Wiino.
Piątek, dnia 13 lipca 1934 roku.

6,30: Pieśń. Muzyka. Dzien. poranny.
Rozmaitości. 11.57; Czas, Hejnał, Kom. met.
Przegląd prasy. 1210: Koncert. Dzien. poł.
Muzyka baletowa (płyty). Wiadomości eks-
portowe. 14.05: Biedronecźko, boża kro-

| weczko — opowiadanie dla dzieci Ireny
Łubiakowskiej. 16.00; Muzyka lekka. 17.00:
Audycja dla chorych. 17,30: Melorecytacje.
17,45: Pieśni. 18.00; „Częstochowa, miasto
modlitwy i pracy” reportaż. 18,15: Koncert
solistów, 18.45: „Przed tegorocznym zjaz-
dem Polaków z zagranicy”, 19.15: Muzyka
lekka. Wiadomości sportowe. Wii. kom.
sportowy, My'li wybrane. Skrzynka tech-
niczna. 20.12: Koncert symfoniczny. Dzien.
wieczorny. 21.00: Przegląd prasy rolniczej.
22.00: „Lwów zielony” felj. 22.15. Muzyka
taneczna: Kom. met.

Sobota, dnia 14 lipca 1934 roku.
6.30: Pieśń, Muzyka, Dzien. poranny

Rozmaitości. 11.57: Czas. Hejnał. Kom. met.
Przegląd prasy.
(płyty). Dziennik poł. 13.05: Koncert, Wia-
domości eksportowe. Giełda rolnicza, 16:00: |
Koncert symfoniczny. 17.00: Audycja dla
dzieci. 17.25: Koncert solistów. 18.00: „Co
czytać? felj. 18.15: Muzyka popularna z
Ciechocinka. 18.45: Miżliwości eksportowe
Wiadomości sportowe. Wil. kom. sportowy.
Wiadomości sportowe. Wil, kom. skortowy. -
20.00: Koncert chopinowski. 20.40: Koncert
organowy. 21.00: T+ąbka i capstrzyk z Gdy-
ni. Dziennik wieczorny. 21.12: Udoczysty
koncert. 22.15: Pogadanka aktualna. 22.25:
Konkurs mużyczny. Kom. met. 23.05: Muzy- .
ka taneczna,

 

 

„Paganini”.

12,10: Muzyka popularna '

_DZIENNIK WILEŃSKI

Niedostępne warunki kredytów.
Wobec bardzo ciężkich warun-

ków, podyktowanych w roku bieżą-
cym przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego dla petentów, ubiegających
się o pożyczki na przebudowę mie-
szkań i remonty, ta kategorja bu-
Gownictwa nie miała w Wilnie po-
wodzenia. Z wyasygnowanych na
ten cel Komitetowi Rozbudowy
550.000 zt, Bank Gospodarstwa
Krajowego cofnął 200.000 zł., z po-
zostałego kontyngentu, t. j, 150.000
zł. obecnie ponownie cofnięto 50.000
zł. Z pozostałych 100.000 zł., pożycz-
ki przyznano zaledwie na sumę
40.000 zł., zaś 60.000 zł, pozostają
nadal bez użytku. Przypuszczać na-
leży, że iten drobny kontygent w

Wyjaśnienie władz skarbowych.
W związku ze stosowaniem ulg

podatkowych, polegających na uma-
rzaniu zaległości, względnie rozkła-
daniu tych na raty, władze skarbo-|
we wyjaśniły, że w wypadku jeżeli
płatnik nieposiada majątku nieru-
chomego 1 zcstała mu ogłoszona
upadłość, pozatem jeżeli likwiduje
swoje przedsiębiorstwo, sprzedaje je
1 t. d, wówczas udzielone takiemu,
płatnikowi ulgi przestają automa-
tycznie obowinzywać i zaległości
władze skarbowe mają ściągać. Je-
żelj natomiast przeciwko przedsię-|

roku bieżącym wyczerpany nie zo-
stanie. Petentów odstrasza głównie
warunek włożenia w przebudowę. znany w Wilnie kupiec B., zam. przy,
względnie remont, jeszcze przed u-
zyskaniem pożyczki przynajmniej
50 proc. własnych funduszów, Ponie- |
waż mało kto rozporządza obecnie
większemi sumami, warunek ten!
przeważnie jest nie do spełnienia.

Przy sposobności należy zazna-
czyć, ze wielkim popytem cieszył
się w roku bieżącym kontyngent kre
dytów, przeznaczonych na finanso-
wanie nowych budowli, względnie
wykończenie już rozpoczętych. Kre-
dyty te zostały już wyczerpane cał-
kowicie, niepokrywając bynajmniej
wszystkich zapotrzebowań,

biorstwu toczy się postępowanie
egzekucyjne, wdrożone przez pry-
watnych wierzycieli, wówczas do
postępowania tego władze skarbo-
we mają się dołączyć tylko w tych
wypadkach, śdyby chodziło o osta-
'eczną likwidac,ę przedsiębio.stwa,
iub też gdyby takie postępowanie
mogło spowodcwać zbyt wielkie
vszczuplenie przedsiębiorstwa, a co
zatem 1dzie — spowodowało w przy-
szłości niešciagalnošė _ należności
skarbowych,

 

 

Z POGR
J. E. ks.

Napogranicze polsko-sowieckie w re-
jonie Kozdrowicz przybył J. E. ks.
biskup polowy dr. Gawlina celem
p rzeprowadzenia duszpasterskiej wi-  

ANICZA.
bisk. Gawiina na pograniczu.

zytacji K. O. P. Wizytacja potrwa
kilka dni, przyczem ks biskup Gawlina
będzie udzielał S$ tu Bierzmowania.

 

SPO RT |
Fatalny dzień

Zastrzelono Dzika i Traviatę. — Por. Zwan zdobył |
na Pošpieszce. |

nagroda Prasa Wi'eńskiej.

Wczorajszy dzień wyścigów kon-
nych był wyjątkowo fatalny. Kilku
jeźdzców pospadało z koni, kilku
wycofało się, a co smutniejsze, że
po złamaniu nóg musiano zastrzelić
Dzika ; Traviatę, i

Działo się to wszystko w jednym
biegu z płotami.

Smutny los koni wyścigowych
wywołał nastrój pesymistyczny
wśród jeźdzców, którzy są bardzo
przywiązani do swych przyjaciół
koni. Nastrój ten dał się odczuć
również ; wśród publiczności, która
wracając do miasta komentowała
tragiczne wypaćlki na Pośpieszce.

Te i podobne im ewentualności

są na porządku dziennym w wyści-'
gach konnych. Na konieczność za|
strzelenią męczącego się konia trze-

ba być zgóry przygotowanym.
Przejdźmy do wyścigów. W pierw. '

szej serji biegu wojskowego im. 11 p.
uł. Legjonowych zwyciężyła Naula-
ka — por. Żelewski, a w drugim
Amfora, rim, Kociejewski, ć

Steeple . chase Prasy Wileńskiej

o nagrodę 600 zł. i nagrodę honoro-

wą (Wilno i Ziemia Wileńska) roze-

grał się po bardzo pięknej, a cieka-

wej walce. |

Ze startu lepiej wyszedł Imp II,'

prowadzony przez por. Bohdanowi-

cza, który miał sporo szans do zdo-,
!

I
U ludzi cierpiących na żołądek i kiszki|

zaleca się stosowanie naturalnej wody gorz-

kiej „Franciszka - Józefa”, Pytajcie się le-

karzy. 836

 

iskistiS ARA i ks

Z ZA KOTAR 3TUDJO.
Konceity solistów.

Wśród koncerfów piątkowych wyróż- |

niają się zwłaszcza dwie ciekawe audycje,

'z których jedna c godz. 18,15 wykonana

będzie w studjo wileńskiem, Solisia p. L

Brajtman wykona Wielką Fantazję Pon-

chiellego na obój z towarzyszeniem forte-

pianu,

Wieczorem o godz. 20,12 w koncercie

symfonicznym, transmitowanym z Warsza-
wy znakomity  wiolonczelista Kazimierz

Wiłkomirski wykona koncert wiolonczelowy

Dawidowa z tow. orkiestry, Ponadto orkie-

stra symfoniczna pod dyr. Adama Doł-

życkiego odegra uwerturę Beethovena

„Lenora III* i Symfonję f-dur Emila Mły-

' narskiego.

Godzina muzyki lekkiej,

Znany i popularny. w Polsce artysta

filmowy Igo Sym wezmie udział w charak-

terze piosenkarza w koncercie muzyki lek-
kiej, który transmitowany będzie z War-

szawy o godz. 16 w piątek. Ponadto orkie-
stra teatrzyku Hollywood wykona bogaty i

urozmaicony program, złożony z utworów

muzyki tanecznej.

Z zagadnień gospodarczych.

W sobotę 14 b. m. o godz. 18.45 zabie-

rze głos przed mikrofonem wileńskim p. T.

Nagurski, doskonały znawca stosunków
gospodarczych Wileńszczyzny i w, treści-

wym odczycie rozważy możliwości ekspor-

towe naszej połaci kraju. Prelekcją p. Na-

gurskiego powinni zainteresować się prze-

dewszystkiem przedstawiciele rzemosła i

kupiectwa miejscowego.

)

 4

“Bohdanowicza, » trzecie Zagończyk

(9. poczęcia I-go praktycznego kuisu szybow-

bycia pierwszeństwa, ale niestety
źle brai przeszkody i to właśnie prze
kreśliło szanse tego pięknego konia,

Wyścig wy$grał Poznaniak,pro-!
wadzony przez por, Żwana.

Drugie miejsce zajął Imp II por. |

p. Miklewskiego.
(Wi gonitwie trzeciej, która po-,

winna być nazwana gonitwą fatalną
mieliśmy właśnie dwa nieszczęśliwe
wypadki. Musiano tutaj zastrzelić|
Dzika 1 Traviatę.

Zwyciężyła Branka II — p. Ne-
stenowicz przed Atyllą — p. Žwan.

Steaple . chase „Horodžca“ wy-
grała „jedynka“ Anna-Belle — por.

Korytkowski,
(W|.ostatnim wyścigu naprzełaj

zwyciężył Picador — rtm.Kociejow-

ski przed Vera-Dinką — por. Zeliw-
ski,

Totalizator rekordowo wypłacał

20 zł. Zainteresowanie małe. Publicz
ności niewiele.

Po wyścigach rozdano nagrody.
Nagrodę „Prasy Wileńskiej", ołiaro-

waną przez Sydykat Dziennikarzy
Wileńskich, wręczył por. żwanowi
red, J. Nieciecki. Pozostałe nagrody
rozdali płk. Pasowicz i płk, Kozie-
rowski. )
Dalszy ciąg wyścigów w niedzielę.

 

SZKOŁA SZYBOWCOWA
W. GRZEGORZEWIE.

Kierownictwo szkoły szybowcowej w

Grzegorzewie komunikuje, że termin roz-

cowego został zmieniony na dzień 21 lipca

br, termin zaś Il-go kursu szybowcowego

ua dzień 1 sierpnia br. Zapisy i zgłoszenia

przyjmowane są ieszcze w  sekretarjacie

Aeroklubu wileńskiego do dnia 18 lipca br.  MAKABI CHCE JECHAĆ DO RYGL

Piłkarze Makabi wileńskiej, złożyli po-

danie z prośbą o wydanie zezwolenia na

wyjazd do Łotwy, by rozegrać w Rydze

zawody rewanżowe z Hakoachem,
Makabiści niewątpliwie otrzymają ze-

zwolenie na wyjazd, które ma się odbyć w

sierpniu, ale wątpliwem jest, czy otrzymają

oni paszporty zagraniczne.

LEKKOATLECI ODJECHALI
DO LWOWA. l

Wczoraj wieczorem odjechali do Lwo-|

wa lekkoatleci wiieńscy, którzy w najbliž-

szą niedzielę rozegrają mecz międzymiasto-

wy Wilno—Lwów.

Zawodników naszych na dworcu że--

gnali członkowie zarządu Wil. Okr. Zw.

Lek. Atletycznego na czele z prezesem|

płk. Klewszczyńskim.

MOTOCYKLIŚĆ! JADĄ DO LWOWA.
W. najbliższą uiedzielę we Lwowie od-|

będzie się ogólnopolski zjazd gwiaździsty

motocyklistów. !

Z Wilna do Lwowa wybierają się za-|

wodnicy Ogniska K. P. W.
472 LEKKOATLETÓW NA STARCIE. |
Międzynarodowe lekkoatletyczne mie |

strzostwa Anglji, które odbędą się w Lon-
dynie w dniach 13 i 14 bm., zgromadzą 472

zawodników, wśród których będą przedsta-

wiciele 10 państw, a mianowicie: Niemiec,
Anglii, Francji, Holandji, Węgier, Finlandji,
Łotwy, Japonji i Stanów Zjednoczonych. |

ipo powrocie został aresztowany,

KUPIEC W
Wczoraj zatrzymany został przez

wywiadowców wydziału śledczego

W. Pohulance, pod ciężkim zarzu-
tem zniewolenia swej służącej,

Zatrzymany kupiec liczy 55 lat.
Aresztowanie jego nastąpiło na pod-
stawie zameldowania, złożonego w
policji przez poszkodowaną. Twier:

OPAŁACH.
dzi ona, iż kupiec po wysłaniu swej
zony na letnisko, począł ją napasto-
wać aż ubiegłej nocy zniewolił.

Kupiec natomiast oświadczył, że
padł ofiarą  szantażystki, która
zmyśliłą całą historję w celu wy-
muszenia od niego pieniędzy. Do-
chodzenie w toxu.

 

Młodzież akademicka Lwowa
przeciw pornografji.

Lwów — KAP. Katolicka mło-
dzież akademicka m. Lwowa wnio-|
sła w tych dniach do Senatów Wyż-
szych Uczelni: Uniwersytetu Jana
Kazimierza, Po::techniki Lwowskiej,

Akademji Medyc., Weterynaryjnej i

Wyższej Szkoły Handlu Zagranicz-
nego memorjał rastępującej treści:

„Katolicka Młodzież Aikademic-

ka, zrzeszona w podpisanych stowa-
rzyszeniach ak:sdemickich, stwier-
dzając, że obecnie bezkarne szerze-
nie się pornogralji na terenie uni-
wersyteckiego miasta Lwowa,
wbrew podstawowym zasadom etyki
katolickiej i obowiązującym przepi-
som państwowym oraz konwencjom
międzynarodowym, godzi w najży-
wotniejszą podstawę naszego niepo-
dległego bytu państwowego, w mo-
ralność publiczzą, gdyż

a) odwracając zainteresowania
mniej duchowo odpornych kolegów
w najbardziej niewłaściwym kierun-
ku, wytwarza atmosferę z gruntu

niesprzyjającą poważnej pracy na-

ukowejį ii. J mA,

KRONIKA POLICYJNA.
Aresztowanie  deiraudanta.

Wczoraj aresztowano w Wilnie nie-
'akiego _Alpera, poszukiwanego
przez władze śledcze od dłuższego
czasu za zdefraudowanie kilku ty-
sięcy zł, powierzonych mu przez
garbarnię Salmana w Wilnie,

Alper, po przywłaszczeniu pie-
niędzy zbiegł na Litwę, skąd powró-
cił przed kilku dniami i niezwłocznie

— Kradzież srebrą siolowego,
Adolf Feldman, zamieszkały przy ul.
Wileńskiej 23 zawiadomił policję, iż
jego siostra, Paulina Feldman przy-
właszczyła sobie srebro stołowe, fir-
my Perkowski i Malinowski, war-
tości 310 zł., które oddał pod jej o-
piekę jeszcze w roku 1932,
— Też przyjaciel. Lejba Weksler

(Kalwaryjska 66) doniósł policji, iż
przed niedawnym czasem powierzył

swemu przyjacielowi Kielichowskie-
mu, zam, przy ul, Mickiewicza 49,
211 zł., które ten przywłaszczył.

WYPADKI
—Oiiara kąpieli W dniu 11 Ъ.

m, w południe podczas kąpieli w Wi.
Ii u wylotu ul, Dzikiej utonęła Marja
Sienkiewiczówna (Sołtańska 23) lat

18. Zwłoki wydobyto i na polecenie
prokuratury wydano rodzinie.
— Głuchoniemy pod dorożką.

Onegdaj wieczorem dorożka Nr, 48
jadąc z nadmierną szybkością naje-

chała na rogu ul. Zawalnej i Sadowe,

na mężczyznę, który doznał ckale-
czenia twarzy i wybicia 2 zębów.

Nazwiska poszkodowanego nie usta-
lono, Jest on g!uchoniemy.
—Porzucone dzieci,Janina Ma-

b) rzuca cień na autorytet moral-
ny wyzszych uczelni, rzekomo mil-
czeniem pokrywających tak rażące
objawy moralnego rozkładu;

c) zabija w młodzieży poczucie
własnej wyższości nad tem, co przy-
ziemne i hańbiące;

d) stwarza warunki nawrotu do

nieobyczajności z najsmutniejszego

okresu upadku dawnej Rzeczypospo

„itejj $

e) wytwarza poczucie bezkarnoś-
ci występków, przyuczając do lekce

ważenia zarządzeń władz; uprasza:

Wysoki Senat raczy zdecydowa
nie wystąpić u właściwych czynni-
ków z żądaniem, by szerzącemu się

bezkarnie złu położono kres środka-

mi przez ustawę przewidzianemi, a

występując przeciw zalewowi miasta
przez pornografię przywrócono oraz
zabezpieczono charakter środowiska
usposabiającego do skupienia i po-
ważnego oddawania się studjum”.

Następują pieczęcie i podpisy

członków Zarządów następujących
organizacyj akademickich Lwowa:

Akademicki Związek Katolicki, Aka

demicki Związek Sportowy, Aikade-

mickie Koło Historyków, Bratnia

Pomoc _ Studentów Politechniki
Lwowskiej, Beatnia Pomoc studen-

tów Uniwersyteiu J. K, we Lwowie

Bratnia Pomoc Studentów Wyższej

Szkoły Handlu Zagranicznego we

Lwowie, Czytelnia Akademicka we

Lwowie, T-wo Bibljoteka Słucha-

czów Prawa we Lwowie, Koło Che-

mikėw Studeniėw Polit, Lwowskiej.

Koło Historyków Stud. U. J. K., Ko-
ło Polonistów Studentów Uniw. im.

Jana Kazimierza, Akademickie Ko-

ło Przyrodników U. J. K., Koło Ma-

tematyczno . fizyczne Studentów U.

J. K, Koło Studentów Inżynierji La-

sowej Polit. Lwowskiej. Koło Górni- *

czo . Naftowe Studentów Polit.

Lwowskiej, Akademickie Koło Ge-

ografów Studentów U. J. K., Akade-

micka Liga polsko - Rumuńska we

Lwowie, Koło Historyczno - prawne

U. J. K. we Lwowie, Akademicki

Związek „Młodzież Wszechpolska”,

Koło Mechanikew Studentów Polit.

Lwowskiej, Koło Studentek Wyż-

szych Uczelni we

Marjańska Studentów Polit, Lwow-

skiej, _Wizajemna Pomoc Medyków

U. J. K, Związek StudentówArchi-

tektury Polit. Lwowskiej, Związek

Stud. Inżynierji Mierniczej Polit.

Lwowskiej, Związek Studentów In-

żynierji Polit. Lwowskiej, Sodalicja

Marjańska Aksdemików U. J. K.

Związek Awiatyczny Stud. Politech-

niki Lwowskiej
Powyższe wystąpieniemłodzieży

akademickiej Lwowa spotka się nie-

wątpliwie z całem uznaniem ze stro-

ny społeczeństwa polskiego. Istot:

nie, akcja pornograficzna wyprawia

w Polsce niebywałe harce. Mamy łyszko, zam. przy ul. Fabrycznej 36
przyniosła do ill komisarjatu P. P.

dziewczynkę w wieku około 1%/2 ro-;
ku, którą znalasła koło domu Nr. 36

na ul. Fabrycznej, Dziecko umie-

szczono w przytułku Dz. Jezus.

— Do komisarjatu P. P, Antonina
lwanowska (Wielka 40) przyniosła

dziecko w wieku około 3 miesięcy,
które znalazła 'w korytarzu do-
mu, gdzie mieszka, Niemowlę umie-
szczono w przytułku Dz. Jezus.
— Weronika Kentowa (Sapie-

żyńska 3) przyprowadziła do III Po-

sterunku P.P. w Wilnie czworo dzie-
ci porzuconych przy ul. Antokol-

; skiej 43, a mianowicie Eleonorę lat
10, Teresę iat +, Ryszarda lat 8i
Marjannę lat 5 Dzieci te porzuciła
Ludwika Borysuwiczowa (Sucha 4).
Dzieci przesłane do Opieki Społecz-
nej.
—Stefanja Hodcewiczowa (Su-

bocz 5) przyprowadziła do III Ko-
misarjatw P. P. dziewczynkę około 3
iat, porzuconą przez nieznaną matkę
w kościele św. Teresy przy ul.
Ostrobramskiej. Dziecko ulokowano
w zakładzie SS. Salezjanek.

 

29 LIPCA REGATY w RYDZE.
Międzynarodowe regaty wioślarskie w

Rydze na rzeceAa odbędą się w tym roku
| 49 lipca, a więc w tydzień po mistrzostwach

Polski.
Wioślarze Polski otrzymali zaproszenie

do wzięcia udziału w tych wielkich wyści-
gach wioślarskich, które dla Wilna mają

specjalne znaczenie sportowe.
Jak nas informowano, na regaty te P.

Z. T. W. zamierza wysłać kilka osad, Jest
projekt, żeby startował w jedynkach Koby-

lińśski z WTW, a czwórkach—któraś z sil-

niejszych osad Warszawy.
Z Wilna pojedzie chyba tylko osada

nadzieję, że za przykładem Lwowa

pójdą i inne miasta, wydając bez-

wstydowi zdecydowaną wojnę.

8000680882323

Listy do Redkcii
Szanowny Panie Redak!orze.

W. numerze 149 „Słowa' ukazała się

wzmianka wysoce mnie, jako kupca, krzyw-

dząca. Ponieważ redakcja „Siowa“ nie za-

mieściła mego sprostowania, przeto uprzej-

mie preszę o zamieszczenie na łamach

„Dziennika Wileńssiego" następującego wy-

jaśnienia.

W końcu maja w sklepie moim p. O.

nabyła parę dzieci:nych trzewików. Na dru

gi dzień p. O. zjaw:ła się ponownie w skle-

pie moim przy ul. (strobramskiej 25 i twier*

dząc, iż sprzedano jej obuwie z jednej nogi,

domagała się zwroiu pieniędzy. Przy tej 0-

kazji p. O. zachowywala się nader hałaśli-

wie i używała zwrotów obraźliwych.

Początkowo proponowałem jej zamianę

trzewików na inne. a następnie wyraziłem

gotowość zwrotu pieniędzy i prosiłem o

zgłoszenie się po odbiór gotówki za parę

godzin, gdyż w godzinach rannych wkasie

nie był» pieniędzy.

Jednakże żadne perswazje nie pomogły

ip. O.opuściła sk!ep przy akompanjamencie

głośnych wymyśleń pod moim adresem.

Jeżeli na zachowanie się p. O. nie za-

1eagowałem ostrzej, to jedynie ze względu

na to, iż miałem d> czynienia z kobietą i to

nadomiar wysoce niezrównoważoną.

Jak wynika « powyższego, to nie ja

byłem wobec p. O. nieuprzejmym, lecz

wbrew twierdzeniom „Słowa sam zostałem

obrzucony „stekiem wyzwisk”.

Również nieprawdą jest, jakoby spra-

wa oparła się o sąd grodzki, gdyż dotych-

czas niki na mnie żadnej skargi nie złożył.

Firma moja znana jest z uprzejmego

traktowania klijentów i dotychczas żadnych AZS. wileńskiego, która będzie mogła

wziąć udział w biegu osad akademickich.
zatargów z nikiem nie miała.

Wincenty Pupiałło,

Lwowie, Sodalicja -
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64 DZIENNIK MILEŃSKI ;

Czy Wikingowie byli panami Pomorza?
O bardzo zajmujące; tej sprawie,

w związku z dzisiejszemi dążenia-
ni niemieckiemi, pisze w dziale in-
1ormacji naukowej  lustytutu Bał-
tyckiego w Toruniu prof. dr. J.
Kostrzewski:
W ostatnich latach zauwazamy wzmo-

żone zainteresowanie się  prehistoryków

niemieckich śladami kultury Wikingów na

Pomorzu, któremi :ajmowali się La Baume,

Kossinna, Petersen, Ebert, Ehrlich, a

wreszcie niedawno Langenheim. Poza in-

teresem czysto naukowym przyczyniła się

do tego zainteresowania częściowo także

chęć wykazania silnych wpływów germań-

skich, jakie miały oddziaływać na Pomo-

rze w okresie wczesnohistorycznym. Wy-
nika to wyraźnie ze słów, jakiemi kończy

swą pracę, zamieszczoną w Elbinger Jahr-

buch t. II, ostatni autor, zajmujący się tym

tematem, Kurt Langenheim:
„Już na diugo przed rozpoczęciem się

t zw. regermanizacji, która szczególnie in-

tensywnie rozwinęja się z momentem przy-

bycia Krzyżaków, tu w dorzeczu Wisły

 
m Weichselland) była osiadła najlepsza|
germańska krew i to w okresie, który uwa- |

jako zdobycz wojenna, Za takiem tłuma-

czeniem tych znalezisk przemawia fakt, że

groby te występują na cmentarzyskach

słowiańskich razem: z grobami, które nie

dostarczyły żadnych zabytków obcych i że

wogóle na Pomorzu nie odkryto ani jednegi

cmentarzysna czysło wikińskiego.

zykownych koncepcyj autor nie przeczytał
sobie, co mówi o roli Wikingów na Pomo-

rzu szczecińskiem, gdzie przecież istniała

riewątpliwie kolonja wikińska  Jomsburg,

szczeciński prehistoryk Kunkel. Zaznacza

on, że „nawet u niewątpliwych znalezisk

wikińskich z grobów czy osad jest więcej

Do dowodów panowania wikińskiego niż wątpliwem, czy ostatnimi właściciela-

na Pomorzu zalicza Langenheim także mitych przedmiotów byli rzeczywiście Wi-

skarby srebrne ok:esu wczesnohistoryczne- kingowie” i wypowiada się wobec tego w

go, twierdząc za Segerem, że zwyczaj u- tym kierunku, że zabytki wikińskie na Po-

krywanie dobrobyiu cenniejszego w ziemi morzu szczecińskiem uważać należy w

stanowi rys typowo germański (etwas ty- : większości za okazy, przywiezione drogą

pisch Germanisches), jakkolwiek mylność handlu. Co do samych kolonji wikińskich,

iego twierdzenia wykazała już dawno Ja-| to zdaniem Kunklu na skład ludnościowy

kimowicz, zwracając uwagę na to, że skar-! Pomorza mogły one mieć wpływ bardzo

by srebrne, a w dawniejszych czasach niewielki i prawdopodobnie rychło uległy

bronzowe, znamy * licznych terenów, na! zesłowiańszczeniu (Kunkel, Pommersche

których mowy być nie może o wpływie! Urgeschichte in Bildern str. 95).
germańskim, w epoce bronzowej. zaiem | Jest rzeczą znamienną, że Niem-

całej Euiopie, od pėiwyspu pirenejskiegoaż! cy, wprowadziwszy od: r. ub. w na-
doKaukazu i Uralu, a w okresie wczesno- ukę szkolną twierdzenie, iż ziemie

historycznym od Łaby również niemal aż ną wschód od Niemiec, daleko poza
do granic Azji Obecność nielicznych ozdób W/isłę, były pierwotnie germańskie,

skandynawskich w 3 skarbach pomorskich starają się tera: dorabiać do tego

Czy Wikingowie 2
(na ogólną liczbę przeszio 40 skarbów) jest|

j twierdzenia dowody.

Wśrod wielu sensacyj, o których 2у-

wo się rozprawia w czasach ostatnich, zaj-

muje w Londynie uieposiednie miejsce jed-

Du, ktora odswiezona zostaia skuikicza do-

gorywania 77-letn'ego staruszka, niejakiego

Uueorge moneybail, oukrywcy ziotodajnych

pokiadów w Hoiudniowej Życie

miodzieńcze tego cziowieka peine przygód,

weszio w pewnym okresie w iazę wspom-

nien tragicznych i tylko niezwykiej wytrzy-

maiošci nerwów iicneyballa można przypi-

sać to, že się utrzymai jednakże ma po-

' wierzchni ziemi do chwili obecnej. Ow Ho-

' neyball, w charakterze prostego robotnika

szukający zapewnienia sobie istnienia w

Południowej Afryce, dziwnym przypadkiem

odkrył bagactwa, które go mogły ozłocić.

Nigdy jeszcze nikt takich bogactw mie wi-

dzia, jak te, których już mógi się nazywać

właścicielem. Mając dwadzieścia dziewięć

Auryce,

ne, na poszukiwanie cennego ksuszcu w

postaci złotych kamuszków. Uciążliwa to

była rzecz. Droga wyczerpująca, napięcie

nerwów straszne. A do tego głód, praśnie-
nie, niebezpieczeństwo dzikich zwierząt,

iebra, dotkliwe komary,

szukający tylko wszelkiego rodzaju podstę-

pów, widmo śnmiieici wśród samotności, je-

ludzie zawistni,

Człowiek, Który stracił setki miljardów. Cekawe powództwo,
Ale gdzież ta? Znalezienie pokładów _ Do sądu okręgowego w Warsza-

ałota, nie jest jeszcze wejściem w ich po-, wie wpłynęło powództwo zreduko-
siadanie, Honeyball dobywa ostatnich sił, wanej telefonistki p. Smogorzew-

oszalały z radości podąża jak może, do skiej która domaga się odszkodowa-

pierwszej zamieszkałej miejscowości. Nie- nia w kwocie 13.000 zł. za utratę

piędko przebywa tę drogę, wreszcie wśród wzroku przy pracy zawodowej. P.

niezwykłych wysiłków dociera tam, nie! Smogorzewska pracowała w telelo-

(skarbu i oświadczył swą prośbę o zaoiaro-

lat, udał się, jak to było w tym czasie mod-|

żano dotąd w Niemczech wschodnich za jędynie śladem wymiany handlowej, podob-

czysto słowiański wzgl. baltycko-pruski“. | nie jak obecność typowo pomorskich czy
Autor przytem nie zadawalasię przy- innych zachodniostowiańskich ozdób srebr-

puszczeniem, że Wikingowie przebywali na! nych we  wspėlczesnych znaleziskach

żeli w pobliżu nie bylo tych nawet ludzi.
Podróż coraz powolniejsza, pozbawiona już

nadziei. Są chwile, gdy się już niczego na-

wet nie pragnie. Nasz poszukiwacz złota

Marchew leczy
ś'epotę.

mając ani grosza w kieszeni, wygłodzony do

niemożliwości. A przecież musi się trzymać,

dopóki vie obejmie w posiadanie swych!

bogactw.

Widocznie jednak urodził się pod nie-;

dobrą $świazdą. Zamiast uczciwej pomocy,

znalazł upiora, który wyssał z niego wszyst

ko. Był to lichwiarz Godiray Lys. Skoro

Honeyball zdradził się mu z odnalezienia

wanie mu jakiejś pożyczki, którą z podzię-

kowaniem wkrótce zwróci, tamten przystał

na to bardzo chętnie, zażądał tylko planu

sytuacyjnego odnalezionej żyły.

Honeyball, zdaiąc sobie dobrze sprawę

z nmiebezpieczeństwa podobnej tranzakcji,

narazie odmówił temu żądaniu. Głód jed-

nak był silniejszy ponad jego. postanowie-

nie. Oczywiście skorzystał na tem lichwiarz.

Za pięć funtów szterlingów zdobył ponętną

tajemnicę. Honeyball stracił w ten sposób

setki miljardów.

Wkrótce zaroiło się w  odnalerionem

miejscu od tyśiący ludzi, eksploatujących

złotodajną żyłę, której właścicielem był już

lichwiarz wraz ze swoimi wspólnikami.

|ją zredukowano.

| nach warszawskich przez 12 lat i—
|jak twierdzi w swej skardze —

wskutek przeciążenia pracą i wadli-
wego urządzenia światła w biurze

poważnie zachorowała ną oczy. Gdy
poddałą się bada-

niu lekarzy, którzy orzekli, że wsku
tek poważnego uszkodzenia wzroku
jest niezdolna do pracy,

Wyrok na uardeliego.
Sąd okręgowy w Warszawie roz-

patrywał sprawę nieszczęśliwego
wypadu na terenie zakładów cu-
kierniczych firmy Lardelli,

Vękiy żelazne łańcuchy i ciężar
runęł ze znacznej wysokości, przy-
gniatając i miażdżąc stojącego do-
stawcę węgla, Szulima  Reinielda
który zginął na miejscu.

Wdowa po ofierze katastrofy
wystąpiła z żądaniem odszkodowa-
nia w kwocie 42 tysięcy złotych, su-
mę tę jednak z”edukowano przy po-
lubownym układzie do 20 tysięcy zł.
płatnych ratami w ciągu czterech
lat.

|||

Pomorz1 przelotnie jako kupcy i wojowni: szwedzkich, których jednak nikomu nie

cy, lecz twierdzi, że przynajmniej przez

pewien czas byli eni władcami Pomorza,

(die Herren im Lande). |

A jakież dowody? |

Otóż nasamprzód dowodem pasowanie |

wikiuskiego mają być przytoczone za Lo- |

ientzem niektóre pomorskie nazwy miej- |

scowe o brzmieniu skandynawskiem, mia-|

nowicie Oksywja, Rozewie, Jastarnia Hel i |

Sianowo, Co do Rozewia, to już Kossinna

(Mannus t. XXI, I:I) wyraził wątpliwość co

do charakteru wikińskiego tej nazwy, a

także pro. Vasmer nazwę tę pominął w

swym wykazie domniemanych nazw nor-

dyjskich na południowym brzegu Bałtyku.

Prof. Rudnicki zaś wyraził przypuszczenie,

że i Sianowo nie jest nazwą nordyjską, lecz ‚

lechicką (Slavia Occindentalis IX, 706).
Dalszym dowodem ma być istnienie na

Pomorzu grobów wikińskich, które Lan-

genheim wymienia ogółem z 6 miejscowości.

W rzeczywistości jednak tylko w jednej

miejscowości na Pomorzu znamy dwa pew-

ne groby wikińskie z typowem nordyjskiem

wyposażeniem, mianowicie w Ciepiem w

pow. gaiewskim. Natomiast niema  dosta-
tecznej podstawy do przypisywania Wikin-

gom grobów odkrytych w  Łętowicach i

Stełanowie w pow. morskim, w Unieradzu
w pow. kartuskim, w Grębocinie w pow.

toruńskim i w Pawłówku w pow. czuchow-

skim, gdzie znaleziono jedynie odosobnione

zabytki o charakterze skandynawskim, któ-
1e mogły się przecież dostać do ludności

pomorskiej drogą handlu z Wikingami lub
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| sków o jakiemś panowaniu słowiańskiem w

DZIŚ. WIELKA PRZEBO-
JOWA SENSACJA. Niezwykle emoejo-

przyszło na myśl wykorzystywać do wnio-|

Szwecji. Jeszcze inniejszą wagę imożna о-)

czywiście przypisywać do odosobmionych

zabytków _—wikińskich, znalezionych na

cmentarzyskach niewątpliwie słowiańskich

wkKałdusie w pow. chełmińskim i w Grucz-

nie w pow. świeckim.

Wreszcie wspomina Langenheim 0

możliwości wikińskiego pochodzenia nie-

których średniowiecznych rodów rycerstwa

polskiego. Nie kwestjonując tej możliwości,
wystarczy jednak przypomnieć sobie druży-

ny wojowników wikińskich, pozostające w

służbie pierwszych Piastów, aby znaleźć

dostateczne wytłumaczenie ewentualnego

wikińskiego pochodzenia niektórych rodów
polskich, bez uciekania się do hipotezy

władztwa wikińskiego nad Pomorzem. |

|
i

 
Obecność przelotna niewielkich  $ro-,

mad wikińskich na wybrzeżu polskiego

Bałtyku nie ulega wątpliwości.

oni tu jako kupcy i korsarze, których po-'

średnictwu zawdzięcza Pomorze obecność,
znajdowanych w tej dzielnicy monet arab-|

skich i niektórych wyrobów  skandynaw-|
skich. Nie jest wykluczone, że na samem

wybrzeżu istniały też drobne kolonje wi-|

kińskie wśród ludności pomorskiej, jakkol-

wiek niema na to dowodu, ale twierdzenie.

o jakiemś panowaniu Wikingów nad Pomo-'

rzem jest wytworem czystej fantazji i nie“

znajduje żadnego oparcia w materjale

archeologicznym.

Szkoda, że przed wysunięciem tych ry-,

Prawdziwą sensację w świecie lekar-

skim wywołała wiadomość o przeszczepie-

niu części gałki ocznej z trupa na osobę

żyjącą, która dzięki temu idzyskała wzrok.

Obecnie dochodzą w tej sprawie no-

interesujące szczegóły. Mianowicie

bezpośrendio po operacji stosowano u pa-
cjenta przemywauie oka ekslraktęm z

marchwi. Tak jest — pospolitej, ogrodowej

marchwi.

we,

Pokazało się bowiem, iż marchew za-

wiera znaczną ilość witaminy A, której

brak w pokarmach powoduje nierzadko wy-

padki ślepoty, zwłaszcza u małych dzieci,

I maodwrót: w wypadkach schorzenia

rogówki oka — o ile sam nerw oczny nie

jest uszkodzony — spożywanie marchwi
surowej lub ekstraktu z niej przynosi nie-

jednokrotnie wręcz nieoczekiwane  rezul-

Okolicznośc tę, znaną lekarzom już

ry dokonał wsponmianej operacji w Ro-

stowie. Jak się pokazało, przemywanie oka

ekstraktem z marvhwi działało w tym wy-

padku wybitnie korzystnie, przyśpieszając

regenerację i gojeuie się  przeszczepionej

rogówki.

Wślad za tem stosuje się na klinicie

w  Rostowie zakrapienie oczu sokiem

kładzie się wreszcie na drodze, rezygnując z wszystkiego i myśląc, że już chyba ducha

ma Bogu polecić i czekać spokojnej

| śmierci.

j Wyczerpany i spragniony niema już sił,

aby się udać na poszukiwanie jakiegoś

źródełka,  któreby go nieco orzeźwiło.
Wród gorączkowych marzeń doznaje szere-

"wała się stolicą najbogatszą w świecie, ku

| której skierowywali wzrok swój mieszkań- 
$ч halucynacyj. Widzi, jak przesuwają się

"przed nim złociste góry, jak w czarującej

bajce. Sięga ręką, aby zgarniać złoto z DZE

gór, a ono się odcala od niego.

Wreszcie rozpalony gorączką, nie

zdając już nawet obie sprawy ze swego

ruchu, bierze w paice wyciągniętej ręki ja-

kiś kamyczek, który mu się podwinął Przy
poruszeniu, zalśnił na słońcu. Wyniszczony  podróżą, odzyskuje wnet tyle sił, że może

'się przyjrzeć kamyczkowi dokładniej i za-

stanowić nad tem, czem jest właściwie.

Niewątpliwie grudka złota, Rozgląda się:
Przybyli oddawna, postaniwił wyzyskać lekarz, któ- | wszędzie dokoła takież same grudki leżą,|

| przebłyskując od promieni słonecznych.

Sam sobie nie wierzy, nie wierzy własnym
| 9czom, wydaje mu się, że to nie jest wcale

rzeczywistość, ale chorobliwy sen. Niema

sił stanąć na nogi. Pełza więc na brzuchu,
| przesuwając się po  usianej kamyczkami
' twardej powierzcha: gruntu. Nie widzi koń-
! са tego skamieniałego potoku górskiego

Mała mieścina Johannesburg rosła w o- Wi stanie rzeczy, obrońc
czach. Wśród gorączkowej atmosfery sta- „> L y

Lardellego przyznali jego winę i sąd
bez badania świadków ogłosił wy-
rok, skazujący popularnego w stoli-
cy cukiernika na pół roku więzienia,
ż zawieszeniem kary na dwa lata,

——

cy całego globu.

Sprawca jej dobrobytu, jak powiadają

ci, którzy go znali, przez całe życie nie u-

 

kazał już na swojem obliczu najmniejszego Ža

uśmiechu, I oto kończy swój żywot, nie- G i e i d a. щ 3

| znany przez tych, którzy opływają teraz w WARSZAWA. (Pat). Syiuacja

na europejskich giełdach waluto-
wych w dalszym ciągu nie wykazuje
zadnych poważniejszych wahań, De-
wizy na Berlin i Nowy Jork notowa-
ne są bez żadnych zmian. Dewiza na

a r : eg wykazuje nieznaczne waha-
aradža Gwaljoru,j z najbogat-| nią, dalszym ciągu nieco słabsz

szych ludzi na świecie, kazał wykonać dla | tendencję Rojaakna ki.

siebie w Londynie niezwykie.cado techniki. sierdam. Na podkreślenie zasiuguje
Jest 24pociąć, TAAida al es na Pa
i wagonów, wykonanyc e ryż. Notowano iś w Warszawi:
srebra. Wagony są to platformy, na których 3491wobec3492 wczoraj, a w Zu-
znajdują się półmiski z daniami i butelkami. rychu 20,24/« wobec 20.25'/4,
Lokomotywa poruszana jest motorkiem e-| WARSZAWA (Pat). Waluty: Berlin
lektrycznym. Pociąś biegnie po szynach, u-|203—204—202. Holandja 358.85—359.75 —

stawionych na stole i wykonanych tak samo, | uaoda bot RE

jak pociąg, ze srebra. Służba jest zbyteczna.| Stokholm 137.55—138.25—136.85, Szwajcarja
Gdy maharadża lub gość jego pragnie otrzy-| 172.48—172.91—172.05. Włochy 45.44—45.56

mać jakąś potrawe. naciska guzik ipociąg | SA. 2 JorkE SD >

wieżdża; za macisnięciem powtórnem guzi-| Akcje: Bank Polski 8585.50. Lilpop
ka, pociąg staje i maharadža wybiera sobie 9.60. Sieks 10.60. Tendenoja prze-

ważnie aba.

bogactwa, które winny były dostać się

 

Pociąg ze srebra.  
marchwi u pacjentów, cierpiących ma cho- złotego kruszcu. Kyła to rzeczywiście żyła

roby oczne a uzyskane dotąd wyniki do-| złota, jakiej nie napotykano ani przedtem,

wodą skuteczności tego prostego i taniego ani potem. Tak kyła wielka. Rezygnował

żądane dania. Zabawka ta kosztowała ро-|

dobno maharadžę ogromną sumę, ale skarb

jego może sobie pczwolić na taki wydatek.

Papiery procentowe: budowlana 44.50,
, konwersyjna 63.50, dolarówka 52.75, stabili-
zacyjna 67.75—61.50—67.63, 4*/: |. z. ziems.

| 47.75—48—47.75. Tendencja dla pożyczek

 

środka.

 

| już ze wszystkiego, a tu los czyni go najbo-

„gatszym człowiekiem świata. i
| niejednolita, dla listów przeważnie mocniej-
szą.

 

Porzucona przez męźa
bez żadnych środków do

Wychowawezyni

ąca frebl. metcd. poszu-
zna:Sekcja Młodych Stron-

nictwa Narodowego
nujący, frepujący fllm p t:

Karkołomny wyczyn pilota skaczącego z samolotu na dach pędzącego Pociągu. Fascynująco-zręczne tortele. Naj-

Ned program: Nejnowsze aktualja I codatki dźwiękowe. Ceny od 25 groszy.

Nie zwożając na sezon let"i wyświetlamy wielki emocjonujący film

„Przyg
w rol. głów. królowa wszystkiech konkursów piękności w Ameryce LORETTA YOUNG i RICARDO CORTEZ

Ceny od 25 gr. Dziś najnowszy I największy
przebój predukcji europelskiej p. t

Film był wyświetlany w największych stollcach świata z niebywałem pewodzeniem.

„ COLOSSEUM"| 2 Anny Ondra.
Grzybowska ! Trlo Grey), „Taniec piratów*—Duet Ron-Vslt, „Lepek ma
stój cyganów", „CHAPLIN*—parodja W. Ron-Valt. Wesoła aktówka p. t. „Šlowikl“, „Debranoc-

W Podbrodziu
ul. Swięclańskiej

sprzedam domek z pla-

niska. Szczegółowa wia-
na miejscu u

właściciela p. K. Wojcie-

 

w rolach głównych: JEAN ANGELo, RENEE HERIBEL.

nowsza technike, bomby gazowe I in.

oda o Północy”
Cany od 25 gr. Nad program: Atrakcje.

«DZIESIĄTY KOCHANEK»
Nie zważając ва elbrzymie koszty sprewadzenia tego

filmu ceny nie podwyższone.
LIPIEC | SŁOWIKI. Program: „Lilje”  (groteska—J.

les“ monelsgi, „Po-

na noc“—fin:! w wykonaniu całego zespołu.

Sprzedaje się
90 meti* dobrej sosny
opałowej na wodzie ogó-

dobrym stanie, kupię na-
tyahmiest. Zgłoszenia z
podan em: systemu (fir-

M @ jai“ A aaaaa, is |

Potrzebny pokój

 

Urzą- łem lub w mniejszych| my), stanu I ceny kiero- ś
Cena lieściach nie mniej niż;wać: Zawalna 1—3 cru- 7 So wale

10 s” po 45—50 zł. 10| karnie, od g. 8 do 16ej.| Telefonoweć 17-74 odmti* Ertelowa Aleksandra 846| 1—3 ej 840

OGNISTY TRÓJKĄT (?)|======

 Keszykowa 29 m. 4.
844r

 

849—1

 

Poszukuję _ mieszkania
parterowego o 16-tu do
20 pokoi—z ogrodem —
mogą być dwa połączo-
ne i w ostateczności na
I-em piętrze. Oferty pro-
szę składać w Redakcji
„Dziennika.

5 pokojowe i 4-ro poko-
jowe mieszkania, luksu-
sowo odremontowane, ze
wszelkiemi wygodami, na
I piętrze, solidnym loka-
torom. Zakretowa11, do-
zorca wskaże.

| mm|
LETNISKO
miejscowość sucha, las
sosnowy, całkowite u-

trzymanie 2 zł. dziennie
Wiadomość:  Jagielloń-

ska 6 m. 24 godz. 16—19
836—2

 

 

| Różne |

DWOREK
wiejski w malowniczej
niejsenonów, woda, las,
doskenałe u rzymanie,
przyjmie letników na b
degodnych warunkach.
Dojazd autobusem zWil-
na 41 )m. traktem lidz-
kim na miejsce Adres
Ma'e Soleczniki maj.
Brusznica Zofja saa

GA! UWAGA!
Energiezni,inteligentai| |
młodal ludzie płsi ©-
bojga megą mieć do-
bry, wyseki zarobek
pracując ;przy akwi-
zycji ogłoszeń de @-
fiejalnege Prze
nika pe ch
gólnepolskich Tar-
gach Futrzarskich w
Wliinie Pierszeństwo
mają obeznani z pra-
cą ogłoszeniową.Z; ła-
szać się do Biura Re-
klamowego  Steiana
Grebowskiego w Wił-
nie Garbarska 1—25
w godz. od 9—10 ra-

   

uprzejmie presl o łaska-
we zgloszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zatru-
dnienie, chocizżby <cza-
sowego w Wilnie i na
prowineji dla bezrobot-
nych swych  czionków.
Zał szenia przyjmuje
Ad = Inistracja „Dzienni-
ka Wileńskiago”. gr

Scisła edpowiedź.

Paal wchodzi do kuch-
ni. Zastaje służącą przy|
czytaniu książki Zapytu-
je:
— Co to Marysia czy:

ta? Kto to napisał?
— Kiedy to proszę pa-

ni nikt nie napisał. To
nie pisane, tylko druko-
wane

823886

Ta zobowiązania
mojej żony Janlay z
Kamińskieh nie odpo-
wiadam. Karol Czarnecki.   no | od 2 — 4pp 848—1

życia z 10 mias. dziec-
kiem, prosi Miłosiernych
Czytelników o ratunek,
pomoc, obronę przed
głodem, dopóki ulokuje
dziecko w jakie) ochron*
ce i znajdzie pracę. Sa-
wicz 13 Łukaszewicz lub
w Adm „Dz. Wii.” dla
„Dzłecka”, gr2

ЕЕЕ
Najważniejsza przyczyna

— Dlaczego powieści
kryminalne piszą tylko
mężczyźni?
— Bo żadsa kobieta

nie potrafiła by do koń=
<a powieści uirzymsć w
tsjemniey rozwiązanie
intry gl.

ROB GWWCCBGDA

Тар!сег 1 dekorator,
przerabia otomany, ma-
terace, kozetki, meble
klubowe i inne w zakres
tapicerstwa wchodzą:
wykonanie solidne z gw.
ranėją po cenech najniż-
szych  Bronifratelska 8
m. 2. gr2

  

 

j-kuje posady może się
zająć dzlećmi w wieku
od 2 do 10 lat. Um'e
szyć, rob gim. Poważne
świadectwa | ref. wy: a»
gania b. skro ne ul. Ta-
ter ka 12 — 13 m. od 1
do 5 g. gr2

O A

DRUKI
PILNE:

G 6 BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEMIA
BROSZURY
AFISZE

WYKOKNYWA
DRUKARKiA

А. TEIERZYŃSAIEGO
Mostowa uł. Br.j.

Talston 1244,

Ceny niskie

 

 sizeLzy
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pak A)

Biala Papuga.
ы : (Przekład autoryzowany z angielskiego).

Nie yodabało mi się, że mi powiedziała o kluczu, nim ją o to za-
pytał. W tem było coś niewyreźnego. A le czułem, że gdybym na nią
spojrzał, "bym uwierzył. Mądrzej jednak było powodować się rozu-
mem, niż in'tynktem czy zachwytem.

— Nie mogłam czekać — powtórzyła,
— Jak długo pani czekała? — zapytałem, pełen wzgardy dla sie-

bie, patrzą: przez szybę na podwórze.
—Krótką chwilę,
— Czy ja zdążyłem tymczasem zejść do hallu?
— O. nie nie... Wsyd nu, ale powiem panu, że postanowiłem poli-

czyć do stu i jeszcze raz do stu, i jeszcze raz, żeby się pana prędzej do-
czekać, Ale ledwie skończyłam pierwszą setkę, wiair tak zawył, że wy-
padłam na... do pasażu... Wstyd mi, że się tak głupio bałam. Zazwyczaj
jestem odważniejsza. Chciałani się zamknąć w pana pokoju, ale nie było
klucza... Zasuwki też niema... I zdawało mi się, że klamka się ruszała.

Chciaiem, och! jakże chciałem uwierzyć jej słowom. Ale rozsądek
szeptał: i

— Za dużo szczegółów. Bała się... liczyła do stu., Za bardzo się
tłumaczy. Widziałem zresztą na własne oczy, jak wypadła z mego po-
koj: — dużo później. niż mówi.

Chciaiem ją jeszcze zapytać o inne rzeczy, lecz nasze oczy spot-
kały się ; 'noje spojrzenia, strachy i niepewności skłębiły się milcząco
w głębi se.ca. Wyciąśnąłem do niej rękę. Podała mi dłoń tak spokojnie,

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

|

|

|

t

 
Drukarnia A; Zwierzyńskiego, Wilno,Mostowa N

jakby to bvła najnaturalniejsza rzecz na ścięcie. Przekląłem siebie za
to, żem je, zie wierzył, W: tej chwili podwórze zarviło się ciemnemi po-
staciami, isk ruchliwemi, że zdającemi się podwajać, i po schodach
wtargnęła policja w asyście obojga gospodarzy, Ja 1 Sue Tally cofnęliś-
my się do pokoju. Posypały się okrzyki, szybkie pytania i energiczne
rozkazy, od których caiy hotel zaszumiał ruchem i zamigotał światłami.

Ciaic badano krótko, Za chwilę Lovschiem z żoną i dwaj policjanci
weszli do nas. lu było przynajmniej jasno ; cieplej, niż na korytarzu.

Od początku sytujacja moja była szczególnie utrudniona z tego wzślę-
du, że nie „nałem francuskiego. Przeklinałem swoje lenistwo do nauki w
dziecinnych czasach i ochoczość, z jaką, po egzaminach, wyrzuciłem z
głowy te początki francuszczyzny, jakie zdobyłem Pani Greta skorzy-
stała z te! okoliczności nader skwapliwie. To jest. nie wiem napewno,
ale dotąd ,ą o to podejrzewam,

Tej nocy policja zostawiła mnie właściwie w. spokoju. Musiałem
tylko odpowiedzieć na kilka ciężkich pytań, jak i kiedy znalazłem za-
mordowanego, Badania prowdził wysmukły młody człowiek o bardzo
bystrych oszach, ktćry mówił po angielsku powoli, wyraźnie i nadzwy-
czaj poprawnie. Pod koniec zastąpił go starszy, z siwą bródką i wąsami,
komisarz, policji. Ten prowadził śledztwo, dodając sobie. powagi .pompa-
tycznością

Goszccyni, która początkowo przysłuchiwała się moim krótkim
odpowied:iom z miną osoby, która dużo wie, gdym zaczął opowiadać o
strzałach ia podwórzu, zrobiła niepewne oczy. Mąż, który do tej chwili
ustępował jej głosu, stał się nagle bardzo gadatliwy:

—Pan się myli, panie Sundean! Pan się przesłyszał przez ten wiatr,
Kto mógi <ię pętać po podwórzu? Brama była do przyjścia policji zam-
knięta. W hotelu był tylko ojcoec Robart, Marcel — Marcel wskazał
na portjera, który wrócił z wiązką drzewa — i... i ja! Na podwórze ża-
den znas «».e schodził. To musiał być wiatr!

— lak, więc jabym nie poznał, że do mnie strzelano! — wyjąłem

AR

z kieszeni zczątku strzaskanej latarki elektrycznej, — Wiatrby tego
nie zrobił. 'akiś kwadrans temu był ktoś na podwórzu i strzelał do mnie—
na schoda. » dwa razy — trafił w latarkę, a na podwórzu trzy razy. —
Sue Tally -tzyknęła, a młody policjant przybrał poważną minę, — Je-
żeli brama. yła zamknięta, to-musi się tu gdzieś ukrywać.

,  Posąt iłem gospodarza, ale nie
giczniejszy : h poszukiwań.

zawadziło pobudzić policję do ener-

Młody policjant zwrócić się do pompatycznego zwierzchnika. Za-
warczało, zagrzytało: po francusku. Komisarz wydał szybko rozkaz, Ktoś
znikł pośpieszn!e w korytarzu. Pani.Greta
rzenie. :

— Monsieur Robart, oi est-il?

posłała mi nieprzyjemne spoj-

— zwróciła się do Marcela,
— Ils'en a'la, madame. Tandis- que monsieur ćiait en bas. Ja zo-

stałem san — z nim
— Uiszedł? — powtórzyła: z

upór były jej nie ną rękę. Bałem się,
ku, na moją szkudę. Trzepała szybko

namysłem. Ucieczka pastora 1 mój
że przez zemstę wypaple o mieczy-
po francusku, ale zorjentowałem się

z. niktórych słów że mówi o pastorze. Posłała po niego natychmiast, że-
by się pomodlił nad umarłym.

Lovs:hiem wziął w wynurzeniach żony równie gorliwy udział J.
i Sue ulegliśmy na chwilę zapomnieniu. Staliśmy tak so des, że
zapytałem: ,ą szeptem:

— (5 oni mówią?
Drgne'a nerwowo.
— Aeon, pan nie rozumie, Lovschiem mówi, że nie wie; co to za jeden

ten zabity Że go nie znał, że go nigdy nie widział,
Mówiła cicho, lecz tak: wyraźnie, że

ani om, ani żona, —
pomimo  grzechotu pospiesznej,krzykliwej trancuszczyzny, słyszałem każde słowo Chwilami iju 2 ‚ lami komisarz

młody poii.jant, pani Greta 1 gospodarz mówili jednocześnie. Marcel
wtórował im spazmatycznie. 

(d. c. n.) 3: 5

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, ||  


