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Katastrofnina powódź na Podkarpaciu
wiele miejscowości:zalanych —Zerwańie mosty. — Uszkodzone tory.
KRAKÓW (Pat). Z powodu ulew-

nych deszczów w ostatnich dniach
na terenie powiatów górskich

wojew. krakowskiego wezbrały rze-
kii dziś wystąpiły z brzegów. Rze-
ka Kamienica rodniosia się do daw-
no niesotowanego poziomu.

Wskutek _ 18-godzinnej ulewy
rzeczka Wątok przybrała o przeszłe
3 m. i zalała część Tarnowa, rzeka |
Biała podniosła się o 4'/+ m i zalała|
okolice. W Grybowie woda pozry-
wała drzewo z tantaku. Miasteczko
Ciężkowice jest częściowo zalane, |
Wiele dróg jest przerwanych iruch |
kołowy  uniemożliwiony.  Pociągii
przychodzą ze znacznem opóźnie-
niem wskutek obawy niespodziewa-
nego podmycia toru.

Z Zakcpanego donoszą, že pada-
jące bez przerwy od kilku dai de-
szcze wyrządziły na całem Podhalu
niezwykłe spus'oszenia. W Zakopa-|
nem potok Cicha Woda zerwa! kil-
ka mostów: na Krzeszieńcu, Tata-
rach, ul. Szpitalnej iip., odcinając
Gubałówkę oc Zakopanego. Park:
miejski jest poć wodą a elektrownia'
zalana, wskutek czego Zakopaneto- |
nie w ciemnościach. W Poroninie;
zagrożone są oba mosty kolejowea|
uszkodzony jest tor kolejowy pod.
Poroninem i Nowym Targiem.
Zakopanem, n« Tatarach ewakuo-
wano mieszkańców z kilku domów.
WI dolinie na drodze do Suchego wo-
da zerwała most i zalała kilka do-
mów. Takich deszczów nie pamię-
tają ludzie od zilkuńastu lat. Przy
zbiegu ulicy Chramcówki i Kaspro-
wicza woda zerwała część gościńca.

Grozi przerwa w ruchu między Za-
kopanem a Mynrskiem Okiem, gdyż
droga na 23 km. jest poważnie
uszkodzona. W samem Zakopanem
straty obliczają na kilkaset tysięcy
złotych.
NOWY TARG (Pat). W dniu dzi-

siejszym powiat nowotarski a prze-
dewszystkiem Podhale
olbrzymia nawałnica deszczowa,
która spowodowała olbrzymie szko-
dy i zalała wiele $min w powiecie.

Komunikacja między Szczawnica,
Zakopanem i Krakowem zupełnie
przerwana. Most w Poroninie został
uszkodzony tak, że nie można się
przedostać do Zakopanego. Przed-
mieścia Nowego Targu oraz
MWachsmundzka zalane są wodą,
która dochodzi już do rynku
Poważnie są zagrożone $miny: Po-
ronin, Biały Dunajec, Szaflary,
N. Targ, Łopuszna, Nowa Biała,
Ostrowska, Frydman, Czorsztyn,
Krościenko, Szczawnica,-Tylmano-
wa, Ochotnica, Czarny Dunajec i

 

Ludźmierz, U
Mata rzeczka górska Grajcarek,

"%waną ruskim potokiem, w ciągu.
ilku żodzin wezbrała tak gwałtow-

nie, że odcięła wiele osiedli górskich
Tościenka i Szczawnicy, 1

l
a

Prolekt izby Pracy. |
, Opracowywany jest obecnie pro-.
jekt rozporządzenia Prezydentaw
sprawie utworzenia izb pracy, ana-

_ logicznych do izb rzemieślniczych,
izb przemysłowo . handlowych it. @.°
Zadaniem izb pracy będzie przed '

stawicielstwo i obrona interesów ro-
tników. i pracowników umysło- :

wych, zapewnienie imi współucze-
stnictwa w życiu gospodarczem, sta-
rania o polepszenie warunków pracy
i bytu, współdziałańie z władzami
Państwowemi w zakresie wszelkich
spraw, dotyczących świata pracy itd.'

I„Lintel ragraniczny Niemiec. |
Pat. Handel zagranicz:|

ny Rzeszy niemieckiej w czerwcu

 

_ przedstawia si |
„nach marek): A. ndetepulago Eleprzywóz 377,1 (w ma-
lu 379,5), wówóz 338,8 (w maju |

,3). Ujemne saldo wynosi 38,3;
a w maju r. b. 42,2, W porównaniu!

| Z czerwcem ubieglego rokuprzywóz |
poważnie wzrósł, wywóz poważnie |
spadł. W czerwcu r. b. saldo bilansu
handlowego bylo dodatnie i wyno-
siło 28 miljnów marek. |

————————————————

“| Poplerajcie Polską
Maciera Szkolną,

NOWY TARG (Pat). Sytuacja
powodziowa z każdą chwilą jest
groźniejsza. W! N. Targu most woje-
wódzki w kierunku Szczawnicy na

kanaście domów,
Białym Dunajcu został zerwany. Kil--

nawet murowa-

Fiota polska
OSLO (Pat) Do Oslo zawinela

wdniu dzisiejszym eskadra polskich
statków wojennych złożona zO.R. P.
„Wilja* i trzech łodzi podwodnych
pod dowództwem komandora - pod-
porucznika  Pławskiego. Jest to

Elektrownia w N.Targu stoi pod wo-
dą a miasto jest bez prądu elek-
trycznego.  Zmobilizowana milicja
czuwa nad ładem i porządkiem w
item; mieście, Na stacji nowotarskiej
stoj pociąg pośpieszny, który nie

Rewizja w związku studentów
Polaków w Bernie.

nych, zabrały wezbrane iale do rze- może ruszyć w: dalszą drogę do Za-
ki. Zalanych jest około 200 domów. kopanego. Drugi pociąg w Białym
Dotychczas, na szczęście, wypad- Dunajcu stoi pod wodą. Akcją po-
ków z ludźmi nie było. Wszystkie wodziową kieruje powodziowy ko-
wsie od N.Targu do Szczawnicy przy! mitet starościński w Nowym Targu.
Dunajcu zalane są wodą prawie w, We wszystkich tych miejscowo-
całości We wszystkich gminach ściach utworzone zostały komitety
okolicznych mosty są. pozrywane. ' powodziowe.
Woda w rzekach podnosi się stale.

 

—

MORAWSKA OSTRAWA, Pat. —
Z polecenia dyrekcji policji w Ber-
nie Morawskiem przeprowadzono
w lokalu tamtejszego związku stu-
dentów Polaków 2-godzinną rewizję
Całą korespondencję i wszystkie
dokumenty zabrano, celemjzbada-
nia przez policję. Wiadomość o ni- Powódź w woj. lwowskie: |

LWÓW (Pa:). Również o powo- się normalnie,
dziach donoszą z wojew. lwowskie- sławskim i przemyskim rzeka Mlecz.
go. W powiecie rzeszowskim np., ka zalaia okoliczne pola. W, powie-
na rzece Wiisłok woda podniosła się cie przemyskim wystąpiła z brzegów
о 5 m., przyczem komunikacja z po-: rzeką Wier. Wi pow. drohobyekim
łudniową częścią powiatu jest prze- wylewy rzek Tyśmienicy i Baru wy-
rwana. .Wiele mostów woda zerwa-! rządziły duże szkody materjalne, Na
ła. Limja kole'+wa Lwów—Kraków'Sanie 'w powiatach przemyskim. i
jest pilnie strzeżona i ruch odbywa łańcuckim wod: ciągle się podnosi.

Huragan nad„Lublinem.
LUBLIN (P»t). Dziś popołudniu przerwano też prace prowadzone z

W, powiatach jaro-| LONDYN (Pat). Dziś odbyło się
ostatnie spotkanie Normana Davisa
z ministrem Simonem. W czasie roz-
mowy zdecydowano odroczyć roz-
mowy przygotowawcze na temat

przewidzianej na rok przyszły Коп-!
ferencji morskiej do października
Norman Davis i eksperci amerykań-
skiego urzędu marynarki opuszczą

i Londyn we czwartek i powrócą do
| Ameryki. Bezpośrednią przyczyną
odroczenia dalszych rozmów do
października jest taktyka Japonii,

 

Ostatnie spotkanie Davis - Simon.

W, nad Lublinem i ukolicą przeszedł hu.
,ragan połączony z ulewnym desz-
czem. W/ mieście są duże szkody,

' BIAŁYSTOK (Pat), Przeszła tu
burza z ulewnym deszczem, która

zalała wiele piwnic w domach i wy-
rządziłą znaczne szkody. We wsi

| Likwidacja żydowskich i ukraińskich pęki aki
| organizacyj wywrotowych.

nawiedziła | LWÓW. (Pat). Dziś wojewoda
lwowski rozwiązał partje polityczne
„Ukraińskie Seljańskie Objednianie“
oraz „Ogólno-żydowską partję pra-
cy”. W, związku z tą decyzją organa
bezpieczeństwa przeprowadziły na
terenie wojew lwowskiego likwi:|
dację obu tych organizacyj, w szcze”
gólności zlikwidowano centralny ko-
mitet tych pantyj oraz zamknięto
wydawnictwa prasowe, mianowicie!
czasopisma „Pracia“, organ Ukr.
Selį. Objedn.“ i „Unser Weg“, organ

t

1

,. LWÓW (Pat). Prezydjum ukraiń-
skiej organizacji parlamentarnej i
„Undo“ 'powzięły jednomyślnie u-
chwałę, w. której powiedziano:

: Burza w Bialostockiem.

Krzywej w pow. białostockim od.

 

| Wielka enuncjacja „ukraińska.

funduszu pracy a w okolicy zagro- która domaga się, by W. Brytanja
żone są zbiory „i Stany Zjedn. zredukowały swoją*

—
—
—
—
—
—

pioruna spaliło się kilkanaście bu-
dynków z inwentarzem żywym i, BERLIN (Pal). Niedzielne prze-,
martwym, a jedna z. wieśniaczek zo- mówienie ministra Barthou w czasie
stała zabita przez piorun w czasie uroczystości poświęcenia tablicy wi
žniwa, | Bayonne znalazło w prasie niemiec-

kiej szerokie echo, Dzienniki uwy-
puklają zarówno akcenty przeciw.
niemieckie jak i słowa zwrócone pod

 

„Berliner Tageblatt“ tłumaczy,
że Niemcy mają najmniej powodów

„Ogėlno-žydowskiej  partji  pracy“.; do porzucenią rajdalej idącej rezer-
Decyzja ta powzięta -została wsku-, wy, zwłaszcza no oświadczeniu min,

, tek przeciwpaństwowej działalności Barthou, że podspisanie paktu regio-
, tych organizacyj, j nalnego nastąpić musi przed ewen.

BIAŁYSTOK (Pat). Wojewoda, tualnem uregulowaniem | kwestji

białostocki decyzją z dnia 16 bm. zbrojeń, Wobec tej sytuacji, pisze
rozwiązał na terenie wojew. biało-, dziennik, położenie Niemiec w Eu-
stockieżo orgarizacje: „Ukraińskie ropie nie jest łatwe. „Gdyby zreali-
Seljańskie Obiednanje' i „Ogólno-, zowała się francuska idea i zawarcie
żydowską partię pracy”. Rozwiąza- paktu dokonało się bez nas, żaden
nie nastąpiło wskutek stwierdzenia eufemizm świata nie zatuszuje faktu

| charakieru wywrotowego tychorga-' že jestešmy okrąženi, ježelizašod-

nizacyj. wrotnie — przystąpimy do paktu, to

!

Niezadowolenie prasy niemieckiej
; z mowy min. Barthou.

w Norwegji.
pierwsza wizyta polskiej floty wo-
jennej w Norwegji. Cała prasa nor-
weska podkreśla doskonały wygląd
oraz zachowanie się polskich mary-
narzy.

czem nieuzasadnionoj rewizji, świad
czącej o podejrzewaniu polskiej
organizacji studenckiej o działal:
ność przeciwpaństwową, wywołała
wród obywateli Polaków i społe-
czeństwa czeskiego zrozumiałe obu
rzenie.

 

flotę do poziomu posiadanego о-
becnie przez Japonję, Załatwiłoby
to, zdaniem Japonji kwestię reduk-

cji zbrojeń morskich jak również
parytetu Japonji na morzu z Wielką
Brytanją i Ameryką, Co do daty i
miejsca przyszlej konferencji mor-
skiej decyzja ieszcze nie zapadła,
albowiem w chwili obecnej nie wia-
domo wogóle, czy konferencją odbę-
dzie się. W. razie odbycia się jej,
wydaje się rzeczą przesądzoną, że
konferencja. obradować będzie w.
Londynie.

więc, w którem znajdujemy się, jest
nad wyraz poważne, Tylko wówczas
możeniy spodziewać się szczęśliwe-
go obrotu sprawy, jeżeli dla chwilo-
wej korzyści nie obciążymy jej na
dalszą przyszłość,

„Diplomatisch-Politische Korres-
pondenz' z oburzeniem wskazuje, że
prawdziwy europejski duch przemó-
wienia ministra Hessa w Krolewcu
zwróconego do byłych kombatan-
tów, nie znalazł w deklaracji min,

Barthou żadnego echa ani najmniej-
szego zrozumienia. Gdzież pozosta-
ły, pyta „Korespondencja”, wszyst-
kie zapewnienia o wzajemności, je-
żeli Barthou z riebywałą zarozumia-
łością akcentuje wspólnoty poiitycz-

ne między Francją a jej sprzymie-
rzeńcami z jednej a Niemcami z dru-
giej strony. Po tak wyraźnych de-
klaracjach niema już miejscą dla
żadnej iluzji, zaznacza „Korespon-
dencja”'. „nadzieje uregulowania kwestji zbro-— gh

jeń spadną do minimum. Położenie

wiona wszelkiego zmysłu politycz-
„nego i w swcich konsekwencjach
| szkodliwa, Zakłada się stanowczy
protest przeciw nagonce części pra-

BERLIN, (Pat). Prezes narodowo,
socjalistycznych  organizacyj han-
dlowych i rzemieślniczych, dr. von

Niemcy potrzebują surowców.
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Wiadomošci
.

telegraficzne.
KRAJOWE.

Zarządzeniem władz admini-

stracyinych na 'erenie Kalisza i po-
wiatu rozwiązano O. N, R.

ZAGRANICZNE.
** Komisarz Litwinow i arabasa-

dor W. Brytanji wymienili między
sobą listy wyrażające zgodę rządów
obu krajów co do ustanowienia przy
placówkach dyplomatycznych w
Moskwie i Londynie attache's woj-
skowych i lotniczych.

** Estońska agencja urzędowa
donosi, że minister spraw zagranicz-
nych Estonji Seljamaa na zaprosze-
nie komisarza Litwinowa udaje się
niebawem z wizytą oficjainą do
Moskwy, gdzie zabawi 2 dni, 28
i 29 b. m.

** Po uroczystościach w Bayonnie
min. Barthou wyjechał na dwu dnio-
wy urlop do Biarritz. Powrót mini-
stra do Paryża oczekiwany jest we
środę rano,

** Norman Davis i amerykańscy
delegaci do rokowań w Sprawach
morskich wyjeżdżają do Nowego
Jorku i Londynu 19 b. m. Oczeki-
wane jest oświadczenie o odrocze-
niu wstępnych rozmów w sprawach
morskica do wiosny.

** Według wiedomości nadeszłych

dycja himalajska  doiarła do wyso-
kości 7.560 mti., atacując jeden z
najwyższych niezdobytych szczytów
świata Nauga Farbat.

** w Qtoponi, w pobiiżu Buka-
resztu, nastąpił wybuch w woj-
skowym składzie prochu wyco-
fanym z użycia. Trzech żołnierzy
jest rannych. Eksplozja była spowo-
dowana rozkładem prochu przyśpie-
szonym przez upały.

** Zarząd Główny niemieckich
kolei państwowych wydał polecenie,
aby specjalnie zasłużonym pracow-
nikom: kolejowym, zwycięzcom w
zawodach, solenizantom i t. d. da-
wano jako podarunek ksiązkę Adol-
ta Hitlera „Mein Kampf".

 

Upały w Niemczech,

cych upałów woda w rzekach i sta-
wach w. Nien.czech osiągnęła 26
stopni ciepła. Jednocześnie zauwa-
żono masowe zatrucie ryb w rze-
kach, W, miejscości śląskiej Gi-
reisitz widziano tysiące martwych
ryb, pływających na powierzchni
rzeki,

Zaburzenia
w San Francisco.
SAN FRANCISCO (Pat). Ruch

kołowy w mieście zamarł niemal 
Niemcy potrzebują bardzo dużo su-

nych produktow / zagranicznych.
Stwierdza się, że” pod wpływem|sy polskiej i niektórych poiskich

„ szkodliwej, niecdpowiedzialnej i nie-
kontrolowanej cziałalności konspira-

' cyjnej Organizecji Ukraińskich Na-
cjonalistów (OUN) zabagnia się co-
raz bardziej ukraińskie życie we-
wnętrzne.. Wydarzenia na ostatnim
zlocie sokolim są tego wyraźnym do-
wodem. Zasada ciągłej rewolucji na.
rodowej, akty indywidualnego tero-
ru a w szczególności w ostatnim cza-
sie, jak to wynikałoby z oświadcze-
nia ministra sprawiedliwości, zabój-
stwo ministra spraw, wewnętrznych

oraz akty sabotażu i środki walki w
służbie tej zasady, przez OUN stoso
wane, kryją w sobie nieobliczalne
szkody dla życia irozwoju narodu
ukraińskiego, Wciąganie młodocia-
mych do roboty konspiracyjnej, po-
sługiwanie się niemoralną zasadą, że
wszystkie środli są dobre w walce
ze swoimi i oscymi, doprowadziły
do rozkładu i pełnej anarchizacji sa-
mego podziemia. Masowe samowy-|
niszczanie młodzieży bez żadnej ko-
rzyści dlą narodu w teraźniejszości i
ze szkodą dla niego w przyszłości,,
rozszerzenie prowokacji — oto stra-,
szne, pożałowaria godne skutki dzia-
łalności OUN, która utrudnia i unie-
możliwia konstruktywną robotę 0-
światową, ekonomiczną i polityczną
iidzie na rękę polskim czynnikom
eksterminacyjnym w stosunku do
narodu ukraińskiego i prowadzi na-
ród na niebezpieczną drośę polityki
katastrof, Działalność OUN jest z
narodowego punktu widzenia pozba-

aziaiaczy politycznych na całe spo-
Renteln, wygłosił w Hamburgu na' „Jesteśmy zmuszeni, mówił, robić

wielkiej manifestacji przedstawicieli zakupy zaźranicą, chcemy za wszel-

całkowicie. Większość magazynów,
i su” , gospód i kawiarni jest zamknięta w

rowców, półłabrykatów i wielu in-. obawie grabieży, Patrole strajkują-
cych objeżdżają miasto w. samocho-
dach 1 ostrzegają stacje sprzedaży
benzyny, że stacie te będą siłą zam-

iu drogą radjową;*niemiecka ekspe- |

BERLIN, (Pat). Wobec panują- .

handlu i rzemiosłą niemieckiego|

niemieckiego przemówienie o poło-
żeniu gospodarczem Niemiec, w któ-
rem m. in. z naciskiem podkreślił, że

łeczeństwo ukraińskie, co zmierza
'do' tego, by odpowiedzialność za
czyny jednostek czy organizacii kon-
spiracyjnej OUN przerzucić na ukra-
ińskie organizacje oświatowe, czy
ekonomiczne, na duchowieństwo
grećko-katolickie czy na ogół mło-
dzieży ukraińskiej,  Przerzucanie
zbiorowej odpowiedzialności za czy-
ny jednostek lub organizacyj konspi-
racyjnych na ogół zmierza do roz-
sadzenia legalnego życia ukrańskie-
go, innemi słowy w efekcie zbieża
się z polityką i taktyką OUN wcią-

cji Reutera dowiaduje się, że naj-

wyższa rada marynarki wojennej

przyjęła rezolucję, przewidującą na-

 

Źlrajenia morskie Japonii.
TOKIO (Pat.) Korespondent BE rozpoczecie ytoai p artylerji, piechoty oraz samo-

 

kie produkty zagraniczne płacić peł-
ną cenę w formie towarów produko-
wanych u nas“

knięte, jeśli nie zostaną unierucho-
, mione dobrowoinie. Miejscowe wła-
dze oświadczają, że władze morskie

li wojskowe rozporządzają znaczne-
! mi zapasami żywności i dopomogą w
|razie potrzeby zaopatrywaniu lud-
| dności w żywność, Do San Francis-
„co kierowane są pośpiesznie oddzia-

nia programu zastąpienia starych , chód' chody pancernejednostek morskich .nowemi. | Do eż olnediwydktzyto: da sjk

: j kilka aktów gwałtu. Tłum złożony z
| 1500 ludzi obrabował skład kolonjal-
| ny, zabierając zapasy żywności na

gnięcia całego społeczeństwa ukra-
ińskiego w wir roboty podziemnej.
Ponadto enuncjacja wzywawszyst- |
kich obywatel, ukraińskich do u-
świadamiania młodzieży i przeciw-
stawienia się robocie organizacyj
konspiracyjnych. Jednocześnie enun-
cjacja przestrzega młodzież przed
dopuszczaniem się jakichkolwiek
wystąpień, któe w ostatnich cza-. członkowie :
sach grożą nieobliczalnemi Ikonse- Schutzbundu į Komunišci
kwencjami całemu społeczeństwu. |

(Przyp. Red. Deklaracja tą czy
odezwa nie będzie miała większego'
znaczenia w rozwoju zagadnienia|
ukraińskiego w Polsce. Zarówno
U. N. D. O. (ukraińska nar. demo- |
kracja), jak U. O. N. (ukraińskaoc
$anizacia norodowa), działając jedna|
jawnie, druga tajnie i terrorem, idą|
osobno, ale do wspólnego celu. Po |
zatem konspiracja O. U. N. sięgnęła: tych a jeden ciężko ranny, Przy po-|wnych poszlak przyszły do przeko-|skiego.

| mocy okolicznej żandarmerji policji nania, że było więcej uczestnikówwgłąb U. N. D O.).
*

! policjantów jest ciężko pobity,

 Krwawe demonstracje w Wiedniu.
WIEDEŃ. (Fat), W rocznicę 15 udało się zebranych rozpędzić i а-,

"lipca 1927 roku usiłowali socjal de-, resztować jednego z przywódców.'

' mokraci i kosnuniści urządzić w Demonstranci ukryli się po lasach,*
Wiedniu i innych miastach demon-| gdzie są tropieri. Policja spodziewa

*stracje. W! Wiedniu policja zdołała się ich wkrótce ująć. :

stlumiė w zarodku prėby demonstra- —
"cji, natomiast w okolicy Wiednia

rządu rozwiązanego
> w. liczbie

800 urządzili zgromadzenie 1 zajęli
groźne stanowisko wobec miejsco-
wych oddziałów policji, która stara-
ła się rozpędzić zebranych. Jeden z

ŁÓDŹ (Pat. W 29 r. dwaj osob-
nicy dokonali napadu na kasę ko-
lejową dworca Kaliskiego w Łodzi.
Jednego z nich Mądrackiego policja
ujęła i został on skazany na doży-
wotnie więzienie, a drugi w chwili
pojawienia się policji odebrał sobie
życie wystrzałem z rewolweru. Wła-
dze policyjne na podstawie pe-

Komunikat oficjalny donosi, że
demonstranci uzbrojeni byli w re-
wolwery, wobec czego oddział po'i-
cji zmuszony tył dać 5 strzałów.
Dwóch demonstrantów zostało zabi-

sumę zgórą 2000 dolarów. Za wy-
powiadanie publicznie zniewag pod
adresem burmistrza aresztowano
kilku komunistów. Około 50 ludzi
wtargnęło do lokalu, gdzie mieści się
zarząd partji komunistycznej, skąd
wyrzucono na ulicę meble i podpa-
iono ie. | ‚

 

Napad na kasę kolejową w Eodzi.
napadu i že byli to komunišci, ktė-
rzy chcieli zasilić kasę partyjną.
Dziś osadzono w więzieniu pod za-
rzutem udziału w napadzie członka
okręgowego komitetu komunistycz-
nej partji Polski  Marjana Szwarca,
członka tej partji Antoniego Wasia,
Franc. Wiśniewskiego i woźnego
kasy kolejowej Józefa Kawczyń-

 



 

Potentantka
wiedzy.

„Rozwijać pracownie naukowe, u-

iatwiać zadanie tym, co dla nauki pra-

cują, otaczać opieką miodziez, pragną-

cą wiedzy, stwarzać warunki, w któ-

rych cenne zdolnosci mogtyby SiĘ pośŚ-

więcić siużbie ideału — jestto prowa-

dzić spoieczećstwo drogą rozwoju i po-

tęgi tak duchowej, jak i matecjalnej”.

MARJA CUKikE-SKŁODOWSKA.

Piszący te siowa, jako siuchacz

i-go roku medycyny U-tu Di. Wło-
dzimierza w Myowie, przed laty
49-iu uczęszczaiem na wykiady tizy-

xi i chemji nieorganicznej. imponu-

co przedstawiał się dla umysiu nie-

krytycznego ówczesny stan wiedzy

w zakresie wspomnianych przedmio
tow. Łdawało się, że nauka znalazła

się w posiadanru tajemnic swiata

materjainego, że się ustalił w miej

pogląd na istotę materji, że poznane

zostaiy tej ostainiej wiasnošci łizycz
ne i chemiczne. Jak ogólnie naten-
czas było przyjętem, atom miał sia:
-owić najdrobniejszą, niepodzielną

cząsteczkę materji, jej ostateczny

niejako element "W niezmienność i

stałość atomu wierzono powszech-
nie, aczkolwiek mechanizmy w nim
zawarte nie były wonczas nauce zna
ne, Wszystkie pierwiastki chemicz-
ne rozklasyfikowano wediug modelu

'Mendelejewa i za nieulegające roz-

szczepieniu indywidualności uznano.
£nergję traktowano jako rezultat

rozpadu molekuł ciał materjalnych i
z wielką dokładnością mierzono, —

słowem miało s.ę wrażenie, że pod

prawa fizyki i chemji nie tymszaso-
we, lecz trwałe i wieczne wzaiesio-

no fundamenty, Taki w ogólnych za-
rysach był stan psychiki naukowe;

w ostatnich latach ubiegłego stule- |.

cia.
Jednak i w tym, na pierwszy rzut

oka martwym, okresie poczynały się
zaznaczać nowe problemy, coraz na-
tarczywiej myśi ludzką poczynały
oplątywać nowe zagadnienia, nauka

poczynała, rzec by można, wkiaczać

w brzemienną w następstwa fazę re-
wolucji. Roentgen w r. 1895 odkrywa
tajemnicze, nie podlegające znanym
dotychczas prawom optyki, promie-
nie „X“, przenikające do nieprzezro-
czystych przedn:iotów; Becquerel w
r. 1896 ze związków uranu otrzymu-
je promienie, działające na kliszę fo-
tograłiczną („promienie  Becque-
relaj, które to odkrycie pobudza
twórczą myśl M, Curie . Skłodow-
skiej w kierunku doświadczeń nad
blendą smolistą (związki uranowe) i
wydzielenia z niej własną metodą
nieznanych dotąd substancji. W ten
sposób zostaje odnaleziony w r. 1898
pierwiastek, narwany. przez C.-Skł.
polonem na cześć Jej ojczyzny, a w
kilka miesięcy 1 rad. Równocześnie
dzieki G. Schmidtowi zostają pozna-
ne własności promieniotwórcze toru,
a dzięki Debierre takież własności
aktynu, W związku z tego rodzaju
wynalazkami Ostwald probuje usu-
'mąć z nauki w dużej mierze przez
Becquerel'a i Curie-Skłodowską pod
minowane pojęcie materji, usiłując
wszystkie zjawiska fizyczne i che-
miczne, a więc : zachodzące w pier-
wiastkach  promieniotwėrczych, do
działania energi: sprowadzić, W, swej
publikacii w „Revue Scientitigue“
(1900 r.) M. Curie . Skłodowska wy-

suwa śmiało hipotezę, w myśl której
promieniowanie wiąże się z samo-
rzutnym rozpadem atomów ciał ra-

dioaktywnych, z dokonywującą się w
nich przemianą, tem samem zbliża
się do rozwiązania zagadnienia stru-

ktury atomu, Prace Rutheford'a i

Soddy'ego (r. 1902) w zupełności po-

twierdzają słuszność wspomnianej hi

potezy. Przestaje istnieć dotychcza-

sowy atom, jako niepodzielna drobi-
bina, znika isrniejący dotychczas

przedział między materią i enerśją,

— па gruzach szarej teorji niezmien-

ności i niepodzielności atomu pow-
staje nowa, otwierająca nieznane ho.

ryzonty. By zrozumieć genezę tej no!

wej, skonstruowanej przez Ruthe-|
tord'a przy udziale Bohr'a i Thom-

sona, teorji, naieży uprzytomnić so-  bie, że do jej powstania przyczyniło

się odkrycie zjawisk radioaktywnych|

co rzecznie zasługę M. Curie -

Skłodowskiej i jej męża stanowi. —!

Budowa atomu w: świetle dzisiejszej|

nauki przedstawia się, jako fenom.en

niezwykle skor:plikowany, jako głę-

boko . filozoficzna koncepcja.  Oś-

rodkiem atomu, według Rutheford'a.

jest niezmiernie małe jądro, nałado-

wane dodatnią elektrycznością, któ-

то siłą śwawitacji, jak to ma miejsce

w systemie planetarnym, utrzymuje

wirujące dookoła naładowane ujem-

mie drobne cząsteczki, elektronami

zwane. I nie odbiegniemy zbyt dale-

ko od prawdy, jeśli powiemy, że i tej

pięknej koncepcji M. Curie-Skło-

dowska jest współautorką.

Niełatwo się ealizować dawały M.

Curie-Skłodowskiej jej wielkie zdoby

cze naukowe, najpiękniejsze karty w

dziejach poznawia tajemnic materji

stanowiące. Odkrywczyni radu pra-

cowała pierwotnie w mieszczącem

się w starej szopie, pozbawionem naj

clemeniarniejszych udogodnień labo

ratorjum swego męża, prołesora fi-

zyki i chemii przemysłowej, w wa-
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Sprawa wschodniego Locarno.

opiuwa ta WcUiąć ilić SCliuuzi ŻE

Szpas: pPiasy taiLgu sWiata,

JAKIE jEeSL WuWELC iliEj Stanowisko |

czynDiuaÓw, mierującyci uŁio PUIsNĄ:

poutyną zagrajrczią, 4 laią suisiu-

sCią UKMiESC NiE ludzeniy, guy Ога

jakicas autorytaty wiiyci

£ gitĘsoOw prasy prurzą-

соме) шюлпа маюзкоМмас 0 duzej

rezeiwie, Z Klorą Spolyka Się U las

projekt WsClOGiiegu LUCATNAa, лак

up. „Gazeta ruissa pisze:

„Angija tyiko radzi mimyiu przystąpić
do tej ancji, ale заша ZQrcyuuWwaia SIĘ LE-

go mie czynic, kolska musi w iej sprawie
nadai zajmować stanowisko  Wyczenujące,
acz nie pezczynne i nie pierne, cnociazpy
ze wzgiędu na inicjatywę  sprzyimierzonej

ггапси, Kolska przestudjuje sprawę gię-

boko,

Kožnę momenty, niezbędne dla decyzji
polskiej wymagają jeszcze wyjasnienia, a
mianiwicie: brak itanowiska Mzeszy  Nie-
mieckiej, dalej kwestja, czy Kosja nie wy-

suwa pewnycn warunków, ostatecznie po-

minięcie naszej sojuszniczki Kumunji,“

roiska jest najzyczliwiej usposo-

biona @а 1de:. ukiadów regjonal-

nych, ale chodzi o ich celowość i
realizm, 0 czei4 „Gazeta Folska“

pisze tak: ;
„Musimy uważnie zanalizować, czy ta,

— dość dowolnie dobrana — grupa państw
z którą mamy do czynienia w omawianym
projekcie, jest dla Polski regjonem wiasci-
wym; a Lastępnie, czy nasze pojęcia o wła-

ściwym regjonie żywotnych interesów pol-

skich zgadzają się z ramami, które chciałby
nam ten projekt zakreślić; czy wreszcie
znajdujemy w tym ukiadzie dostateczne
zrównoważenie wniesionego przez nas e-
wentualnie udziaiv z reainem: korzyściami
tak dla żywotnych interesów Rzeczypospo-
litej, jak i dla pokoju powszechnego .

lo też, jak utrzymuje dalej „Ga-

walili о-

зунааслем,

zeta Polska“, 2ic nie zmusi rządu
polskiego do decyzyj nagłych i
nieprzemyślanych.

„Kurjer Poznański”, który za-
mieszcza na ten sam temat obszerny
artykuł wstępry, także pochwala
powstrzymanie się od zbyt nagłych
i nieprzemyślanych decyzyj, ale nie-
słusznem wydaje się mu

„oglądanie się na Anglję, bo jasnem
było, że W. Brytanja paktu gwarancyjnego;
wschodniego, tak samo, jak południowego:
mie podpisze. »

Stanowisko Niemiec jest już dzisiaj
przesądzone. Cała prasa niemiecka wystę-
puje przeciw Locarnu wschodniemu, co nie!
mogło ulegać żadnej wątpliwości. Nie uwa-
żamy, by istota projektowanego paktu
wschodniego była już zrealizowana przez
pakt nieagresji Polski z Rzeszą Niemiecką |
Historja poucza, jak Niemcy zwykły trakto |
wać swoje zobowązania międzynarodowe.
Nie przesądzamy znaczenia paktow nie-|
agresji wogóle, a z tem większą ostrożno-
ścią odnosimy się do paktu Pokadiediicó-!
kiego.

Czy grupa państw, któreby miały pod-,
pisać Lokarno wschodnie, została przez
rząd francuski dobrze dobrana, może być,
kwestją otwartą. Coprawda sprawa państw
bałtyckich nie jest już dla nas drażliwa,
skoro Sowiety gotowe żyrować ich niepod-'
ległość i ich granice. Natomiast niesłuszny'
jest brak w tej grupie Rumunji, $
W zakończeniu zwraca uwagę

„Kurjer Poznański na okoliczności,

 

 

NADZIEJE ZYDOWSKIE
C. Priłucki, członek założonej

przez Ahad-Chaama loży „Bne: Mo-
szija' (Synowie Mojżesza) omawia

(.„Moment* Nr. 156) wydarzenia w
Niemczech. Zwycięstwo Hitlera
jest pozorne — za nim nie stoi ani
Reichswehra, ami szturmówki, ani
socjaliści i komuniści, którzy  prze-'
cież nie wymarli w okresie jego rzą-,
dów. Sam Hitler dał smutną ocenę.
jego niedawnych przyjaciół. i

Dla żydów wydarzenia z dnia;
30.VI, jalko w !7-ty dzień postu na!
pamiątkę zdobycia Jerozolimy,mają!
symboliczne znaczenie. W Europie!
dostrzega się już ślady dodatniego'
wpływu. Prasa w Londynie

„ocenia ten wybuch, jako okropny cios'

dla hitleryzmu, a jednocześnie omawia z!
zachwytem oczekiwaną wizytę, ministra.

Barthou, przybywającego do Anglji, aby

„wzmocnič“ braterstwo między obu pań-

stwami europejskiemi, będącemi ostoją wol-

ności i demokracji”,

Żydzi oczekują poprawy sytuacji:
„Wogóle w politycznej atmosierze na-

stąpi odprężenie, nie tylko Rosja sowiecka

i Francja lżej odetchną, lecz również, praw-|

pr

, gółowem omówieniu

ASYr
iź arłykui „uażely Folskiej', który
powyzej cytować:isiniy, ŁOSta1 w Ca1o-

SCi TUZPOWSZECHIIOLLy przez radio

memieckie 1 wyraza obawę, iż we

trancji aozna 0,1 znacznie chiodniej-

szego przyjęcia.

1

Po mowie „k'iihrera,

Niewątpliwie mowa obecnego dy-
ktatora iiemiet byia pierwszorzęa-
nem wydarzeniem poiiycznem 1 pra
są Caiego Swiata zajmuje się nią Z
pewnoscią bardzo aroDiazgowo, INa-
razie jednak tylko bardzo nieliczne
dziennik» zdofaly poświęcić jej spe-
cjaine artykuiy. r1erwsi odezwali się

żydzi, kiorzy wypadki w Niem-

czech śledzą ze szczegolną uwagą.
(Wprawdzie zaslepieni nienawiscią
do Hrtlera z hiileryzmu nie umieją

zydzi ocenić postępowania „kiinre-
ra' objektywnie, jednak giosy nie-

których dzienników żydowskich za-
siugują na uwagę cnociażby z teżo

względu, że odzwierciadlają myśli i
uczucia największych wrogów  dzi-
siejszych Niemiec. '

Do jakiego stopnia kierują się ży-
dzi tylko uczuciami, świaaczy po-
czątek artykuiu, poświęconego mo-

wie fistlera przez „Nasz Przegląd“,
gazie czytamy:

„Iłomacząc tic i cele krwawej soboty,
kancierz Hitler nadmienił, że chce być zu-
pełnie szczery. Jeżeli tak jest, to dowodzi
to, że dla usprawiedliwienia tak  obłicie
przelanej krwi nie może nawet nic przeko-

mywującego zmyślić. A ta „szczera praw-
da“ wygląda tak, że brunatny kanclerz
straciwszy równowagę umysłową z powodu

mniemania, że się przygotowuje na niegc

zamach, kazał na ślepo mordować swych

najwierniejszych dotychczasowych współ
pracowników”,

Można, a nawet należy potępić

krwawe metody hitlerowskie, ale
tłomaczyć wszystko „utratą równo-

wagi umysłowe!* przez Hitlera, to

już jednak przesada.
Wi tym stylu utrzymany zresztą

jest cały artykuł, który, po szcze-
„niewiarogod-

ności” twierdzeń „brunatnego Кап-
clerza, przychcdzi downiosku, że

„Hitler nic nowego nie powiedział, lecz
„powtórzył stare bajecaki, które znalazły
już w opinji świata krytyczną ocenę.”

Ale i z tych „bajeczek“ śpieszy

publicysta żydowski wyciągnąć
wniosek, który pocieszyć ma czytel-
ników „Naszego Przeglądu, Oto —

zdaniem autora artykułu — z mowy

Hitlera wynika jedno
„że istnieją w Niemczech bardzo po*

ważne i różnorodne siły dobitnie opozycyj-
ne, — siły, które mogą pewnego dnia zwy-

ciężyć, choć raz im się nie udało. Za szcze-

re choć nieostrożne odsłonięcie tej praw-
dy należy się p. Hitlerowi uznanie.”

My narazie tych „poważnych i
dobitnie opozycyjnych sił* w Niem-
czech nie dostrzegamy i aj na-
prawdę istnieją ońe jedynie w wy-
obraźni publicystów żydowskich.

 
„Hajnt“ (nr 155) po przytoczeniu

tytułu „Przedwsczesna radość prasy
żydowskiej”, który dała „Gazeta

' Warszawska” 1 po zjadliwych uwa-' datnity się obesnie, za panowania

gach, że endecy usiłują za wszelką! Roosevelta i N R. A. (t. zw. „trustu
° сепе przedstawić sytuację Hitlera w! mózgów'].

Niemczech, jako niezachwianą, koń-
czy: Tile

„Możemy endecję zapewnić, że y

się ona w stanie omdlenia. Radości z po-

„wodu Trzeciej Rzeszy już endecy nie będą, nister skarbu; Berle,

mieli”, Li ais JaK

Jak widzimy, wypadki niemieckie

obudziły ponownie żydiwskie na-

dzieje, że uda się im poprawić swoją

sytuację w Niemczech. Z właściwą

swej rasie impulsywnością przecho-

dzą oni od skrajnego pesymizmu do

przesadnych nadziei. Czy nadzieje

te są uzasadnione, przyszłość naj-

bliższa okaże, : SIp

  
Nieznany rękopis Jul
W Nicei „Koło Polskie”, instytucja kul-

| turalno społeczna kolonji polskiej na Ri-

| wierze, posiada rękopis p.t. „Wiersze Juljn-

dopodobnie, i my, žydzil“ iszą Słowackiego", — Jest io zbiór, pisany

runkach nie do uwierzenią trudnych,

w atmosterze, przesyconej szkodli-

wemi gazami, |rudno sobie wyobra-

zić, jak olbrzymie ilości rudy urano-

wej w owej pracowni najdokładniej

poddane zostały analizie, wystarczy: dawska staje s.ę twórczynią nowej Tyągedję — Jana Bieleckiego, Powieść —

zaznaczyć, że w jednej tonnie urani-

tu—głównego źsódła radu, —zawarte

są tysiączne zaledwie części miligra-

mą tej substancii, Nie sposób przed-

stawić sobie ogromu entuzjazmu, po-

święcenia się, oddania się służbie dla

nauki, z jakim genjalna badaczka,
promieniotwórczości przez szereg

!

!

lat szła na podbój wiedzy, — naj-|łym

większej władzyni świata.

Rad w czystej postaci otrzymała

M. Curie-Skłodowska w drodze naj-

rozmaitszych analiz, doświadczeń i

spostrzeżeń w: r. 1910, w okresie.
kiedy będąc kierowniczką pracowni

mikrofizyki, a następnie profesorem

Uniwersytetu Sorbony, mogła dać
ujście twórczej swej energji, Dalsze
nad własnościami radu dociekania
do niezmiernie ciekawych doprowa-
dzają wniosków: zostaje dowiedzio-

nem, że rad wytwarza gaz promie-

niotwórczy „emanacją* zwany, że

rozpadając się daje polon, dalej, że!

przy rozpadaniu się emanaciipowsta |

je hel, wreszcie że z biegiem czasu|

w sposób bardzo powolny radprze-|

istacza się w cłów. M. Curie-Skło-

gałęzi wiedzy — fizyki ciał promie-

_ niotwórczych.Jej praca p.t. „Traktat| mój zawód Literacki? w Warszawie d. 15

© radioaktywności” zyskuje rozgłos|

wśród uczonych całego świata, jalko

dzieło wysokiej wartości naukowej.

(W uznaniu nieśmiertelnych zasłuż

M. Curie-Skłodtwskiej paryska Aka |

demja Nauk mianuje ją swym sta-,
członkiem w poczet honoro-|

wych członków zapraszają ją uni-

wersytety wszystkich krajów, dwu:|

krotnie otrzymtje nagrodę Nobla i

najwyższe naukowe odznaczenie an-

gielskie, й

Zdobyła wszystkie zasługi i ра-,

dłą ofiarą tytanicznej swej pracy.

Promienie radu nie mogły nie spro-
wadzić zmian chorobowych w orga*

miźmie tego nad wyraz zewnętrznie

skromnego, lecz myślą, duchemi

czynem wielkiego Człowieka.
Władysław Odyniec.

st
 bać allo” dingo Tan -

—_ BZIENNIK WILEŃSKI .-

BIEDA SAMORZĄDÓW.
Jak już wspominaliśmy, p. Sła-

wek wydał radnym w samorządach,
którzy wyszli z list BB. zalecenie
aby prowadzili gospodarkę oszczę-
dną. Słusznie, tylko zalecenie może
jest trochę spóźnione.

Wszak jeśli nasze samorządy
przeinwestowały się, jeśli zabrnęły
po uszy w dług., to dlatego, że taką,
a nie inną miały wskazówkę od tych,
którzy mieli na nie decydujący
wpływ. Jeśli zas dziś mówi się o o-
szczędnoścj i dostosowaniu wydat-

ków do przychudów, to trzeba za-
pytać się — dlaczego zostały zmar-
nowane lata tłuste, kiedy można by
ło te oszczędności robić? A teraz
kiedy nie ma na czem oszczędzać,
śdy oprócz tegu istnieją duże wy-
datki na spłatę długów i procentów
od nich, nawołuje się do oszczędno-
ści. Czy to, aby nie jest trochę
spóźniona recepta!

Wszak jeszcze w 1928-29 roku
budżety samorządów polskich obej-
mowały po stronie wydatków zł.
1.176 milionów. Wtedy o oszczęd-
ności jakoś nikt nie myślał, bo cały
prawie dochód naszych samorządów
został wydatkowany i jako nadwyż-
ka zostało tylko trzy miljony.

Nawet następne lata nie przyno-
szą w tym zapaie wydatków wydat-
nego zmniejszenia, W 1929-30 r.
wydatk; samorządów wynoszą jesz-
cze 1.108 miljonów. złotych, mimo,
że już wtedy przewyższały one do-
chody i kilkadziesiąt miljonów. Po--
dobnie jest w roku budżetowym
1930-31, gdy wydatki przekraczają
zł. 1.020 miljonów.

Tak więc w okresie dobrej kon-
junktury zachęcano samorządy do

wydatków, a skutek był ten, iż za-
miast nadwyżek budżetowych,

 

miast oszczędności, te lata dały pol-
skim samorządum kilkadziesiąt mil-
jonów złotych deficytu.

Cóż więc mówić o tem, aby ten
nadmiernie rozbudowany aparat,
nastawiony na wielkie wydatki,mógł
nagle je opanować, Jednak już w
latach następnych samorządy redu-
kują znacznie wydatki: w 1931-32
roku do 791 miijonów zł., 1932-33 r
do 719 milj. zł. a w ostatnim roku
1933-34 jeszcze bardziej, gdyż do
624 milj. zł. A więce dochody i wy-
datki samorządów zmalały o 550
milį. zł, czyli o 47 proc.

Jednak stare grzechy muszą cią-
żyć, bo oto wśród wydatków samo-
rządowych ostatniego roku oprócz
kosztów  administracj, największą

pozycję stanowią spłaty długów.
Wi zakończonym roku budžeto-

wym na spłatę długów preliminowa-
no 91 mili, zł, <o w stosunku do
wszystkich wydatków naszych sa-
morządów stancwi prawie 15 proc.
ich budżetów. Na długi muszą da-
wać samorządy polskie szóstą część
swoich budżetów.

(Na oświatę, na drogi i place, na
zdrowie publiczne i opiekę społecz-
ną bezpieczeństwo publiczne mniej-
sze sumy są przeznaczone przez sa-
morządy, niż na spłatę długów. A
właściwie nie tyle na spłatę długów,
ile na opłacanie od nich procen-
tów, bo na amortyzację pożyczek
idą znikome sumy.

Oczywista rzecz, że dziś gospo-
darka samorządowa musi być o-
szczędna. Ale dlaczego tych zaleceń
nie dawano wtedy, kiedy dochody
samorządów przekraczały miljard
złotych rocznie. Wtedy zachęcano
jeszcze do wydatków ponad zwykłe

za- dochody.
 

WPŁYWY ŻYDOWSKIE W AMERYCE.
Niejednokrotnie podnoszono spra-

wę wpiywow żydostwa na całe życie

Stanow Zjednoczonych, a przede-!
wszystkiem na politykę i stosunki |

gospodarcze. Lziaialność antyzydow !

ska multimiljonera i króla samocho-

dowego Henry Forda, kosztowała go

niema! połowę tortuny. Za to samo!
król perfum multimiljoner francuski |

Coty, został doszczętnie zru.mowany.

Tajemnicze wpływy banku Koen-|

Loeb and Co nie są dostatecznie je-

szcze wyjaśnione, mimo licznych re-

welacyj, w każdym razie nie ulega

wątpliwości, że bank ten jest tem'

dla Wall-Street, czem Wail-Street.,

dla gieid całego świata.

O ile jednak kulisy międzynaro-

dowych operacyj linansowych są

lityczne są wy.aźniejsze. Ą

Znaną rzeczą jest, że prezydeni

| Wilson był pod stałą kontrolą nie-'

wielkiego, ale dobranego towarzy-

się z samych żydów, nie wyłączając,

putkownika  Mandel-Housea. Naj-

jaskrawiej jednak wpływy teuwy-|

Oto najbliższymi współpracowni-

kami Roosevelta i jego bezpośredni-

mj doradcami są następujący żydzi:

Henry Morgenthau — junior, mi-
rzeczoznawca

spraw gospodarczych; Berhard Ba-

ruch, len sam, który w czasie wiel-

kiej wojny był dyktatorem gospo”

darczym Stanow  Ziedn.,człowiek,

który najwięcej z pośródwszystkich

spekulantów w Ameryce na tej woj-

nie zarobił; dulej Izydor” Strauss

ambasador Stanów Zjadnoczonych w

Paryżu, Mordekai Ezekiel, radca e-

konomiczny w ministerstwie rolni-

 

 usza Słowackiego.
własną ręką, obejmujący 153 stronice, Rę-

kopis ten był własnością pewnegoemigran-

ta polskiego 1831 r. i przechodził z ojca na

syna, aż dostał się do instytucjipolskiej.

Szereg stron w rękopisie jestniewypel-

nionych lub wydartych. Na stronachwidnie- !

ją przeważnie tylko tytuły i daty Słowac-

kiego. Na końcu znajdują się następujące

notatki i refleksje:

„Oddałem do Cenzury i wkrótceо4-

dam do druku moje wiersze—Marja Stuart,

Hugona— Mnicha i Araba. Jakiż będzie

listopada 1830 r.*

„Rewolucja przytrafiona w wilję dnia,

w którym zacząć miałem drukować moje

wiersze, przerwała wszystkie literackie za-

miary — zawód mój rozpocznę, kiedy Pol-

ska wolność odzyska, d. 1 marca 1831 ro-

ku“,
Na jednej stronicy wypisano obcym

charakterem pisma te słowa: х

„Młody Poeto, a jak pozwolisz i przy-

jacielu, nie rozpaczaj, poważyłem się czytać,
twoje notatki — uwielbiam ciebie i Twoje ,

Poezje, twoja sława będzie większą, aniżeli

twoja skromność. J. P.Oficer Polski, d. 15

list, 1831, Drezno“.

 

 

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu”.

ctwa; Aleksander Sachs, ekspert
| ekonomiczny N. R. A.; słynna Róża
Schneidermann radca N. R. A, od
spraw robotniczych; Sidney Hill-
mann, radca generalny spraw robot-
"niczych N. R. A.; Karol E. Wyzansky
generalny radca prawny spraw ro-
botniczych; Samuel Rosenmann, rad.
ca tajny kancelarji prezydenta; Ja-

| mes P, Włazburę. radca skarbu; Her-
bert Feiss i Samuel Goldenwizer,

! radcy statystyczni „Federal Reserve
Board'; Nathan R. Margold, radca

! ministerstwa spraw wewnętrznych;
Robert Strauss, z N. R. A; Lloyd
Nathan „Landau, generalny radca]

prawny ministerstwa robót publ.;

' Moryc Karp, radca od specjaln. po-

ruczeń przy ministerstwie robót

| trudno uchwytre, o tyle wpływy Po- publicznych, Izydor Lubin, dyrektor

centralneżo urzędu statystycznego;

Dawid R. Lilien:hal, generalny radca

prawny urzędu budowlanego; Jere-
mjasz Frank, dyrektor „farm relief";

| stwa, na czele którego stał nadrabin Celeste Jedal, delegat specjalny do

I New Yorku, Wise, i które składało Londynu do spraw gospodarczych;
Leo Wolman ; Ludwik Kirstein, obaj

'# № Е. R.; Lawrence A. Steinhardt,

poseł min. peinomocny w Szwecji;

Samuel Meisels, kontroler i rzeczo-

znawca rozrachunkowy (izby clae-

ringowe); Ferdynand Pecor, najwyż-
szy prokurato: Republiki, W. C.
Bullitt, ambasador w Moskwie; Si-
mon Sobeleff, radca prawny rządu
od spraw stanowych i wielu innych...

Są to żydzi oncjalnie zaangażo-

wani w rządzie Stanów  Żjednoczo-

nych 1 N. K. A. Nieżajeżnie oa tego,

jest caty szereg żydów, którzy nie-

ońcjalnie, a więc mniej widocznie

'wpiywają na bieg życia w Ameryce

Jest to przedewszystkiem Wise,

obecnie piastujący godność naczelne

go rabina Stanów Zjednoczonych;

ten się nie zmienia, tak jak się zmie-

niają prezydenci w biatym. Domu i

jest kolejno doradcą każdego z nich.

Dalej Samuel Untermyer, potentat
tińansowy, kierujący bojkotem an-

tyniemmeckim w Ameryce; nadbur-

' mistrz Nowego Jorku La Guardia;

Herbert Lechman, gubernator stanu
| Nowy Jork, sędziowie najwyżsi Lu-

bitz, Brandeis i Cordoza. Eugenjusz

F. Meyer — junior, Otto Kahn, Fe-

liks Warburg, Feliks Franciurter,
profesor Raymond Moiey, E. A. Fi-

lene, B. Swope itd., znowu nieskoń-
czona lista,

C; anonimowi władcy tak oplątali

Stany Zjednoczone, że poseł republi

kański ze stanu lllinois Brittąu w iz-

bie poselskiej postawił to zagadnie-

nie na porządku dziennym. „obrad.

Twierdził on, że stanami rządzi nie

Biały. Dom, lecz czerwony domek w

Georgetown, własność  prolesora

Frankfurtera, gdzie się codziennie

wieczorem zbierają tak zwani człon-

kowie „Brain . Trustu" (trustu kru-

ków), radzą nad sprawamipaństwa i

stąd: niemi kierują. Oczywiście,dy-

skusja została zgilotynowana, a spra

wa zdięta z porządku dziennego.
Ale zdjęcie sprawy 2 U

dziennego obrad nie zdjęło jej z po-

rządku dziennego w życiu. Gdy ze-

I stawimy powyższe fakty z opanowa-
niem całej niemal prasy przez Ży-

dów, jak monopolna filmy (Lasky,

Goldwyn i inni), zobaczymy wyraźny

obraz panowania żydów w Ameryce  

Więzień z Neudeck?
(Według informacyj, które ujaw-

niają kulicy niedawnych wydarzeń
niemieckich, Hindenburg jest jak-
gdyby wiežniem: w Neudeck. Na tem
tle można oczekiwać najrozmai-
tszych niespodzianek ze strony oto-
czenia sędziwego prezydenta Rze-
szy, które wraz z nim głęboko jest
dotknięte  zamordowaniem gen.
Schleichera i jeężo żony oraz tych
wszystkich, z którymi Hindenburg
stykał się podczas wojny.

(Wi ostatnich dniach nietylko pa-
зас wicekanclerza Papena, ale i pa-
łac prezydenta Rzeszy, który prze-
cież nie przebywa w Berlinie, jest
bardzo pilnie strzeżony przez liczne
oddziały szturmowe S. S. oraz tajnej
policji. W, olbrzymim gmachu na
Wilhelmstrasse urzęduje tylko pod-
sekretarz stanu Meissner, którego
bystry umysł niejedną już nawiązy-
wał nić intrygi. Przewrót hitlerow-
ski ani wydarzenia ostatnich dni nie
usunęły Meissnera z wielkiego ga-
oinetu zawalonego tajnemi raporta-
mi. Jeżo bliski kontakt z synem pre-
zydenta, pułkownikiem  Hindenbur-
giem, uległ raczej zacieśnieniu. Ale
dlatego właśnie rząd Hitlera, a
zwłaszcza Goering, nie ma zaufania
do niego. I dlatego von Meissner jest
tak pilnie strzeżony przez oddziały
tajnej policji.
W parę dni po krwawej masakrze

w. gabinecie Meissnera ziawił się je-
den z kierowników tajnej policję i
przypomniał mu, iż policja jest w
posiadaniu pewrych papierów, doty-
czących szereżu transakcyj, dokona-
nych w swoim czasie przez Meissne-
ra na giełdzie oraz w kilku bankach.
Kompromitujące te papiery zostały
zardzo skrzętnie zebrane przez hit-
lerowców przed kilku miesiącami
naskutek polecenia Goeringa i tutaj
może upatrywać należy źródła po-
chodzenia słynnych depesz sędziwe-
go prezydenta co kanclerza. Wystar.
czyło bowiem delikatne zwrócenie
Meissnerowi uwagi na los, który
spotkał Roehma oraz na istnienie
tych papierów, «by skłonić Meissne
ra do zakulisowej gry w pałacu pre-
zudenta Rzeszy. Kilka rozmów tele-
tonicznych, przeprowadzonych przez
„szarą eminencję' Meissnera z puł-
kownikiem Hi1denburgiem _dopro-
wadziło do przedstawienia przez
Wilhelmstrasse sędziwemu  ргегу-
dentowi raportów o sytuacji, jakie
podsunięte zostały /Meissnerowi
przez Goeringa i przez niego w od-
powiedni sposób oświetlone.

Jednak nietylko inspirator tych
depesz jest więżniem Goeringa. Ko-
ła oficjalne przyznają prawie zupeł-
nie otwarcie, że Neudeck otoczone
jest w szerokim promieniu przez
sztafety szturmowe ; właściwie zu-
rełnie odcięte od świata zewnętrz-
nego. Prezydent Hindenburg jest
stale pod ścisłym nadzorem wypró-
bowanych oddziałów hitlerowskich.
Jest to skutek głębokiego oburze-
nia, którego nie ukrywa on bynaj-
mniej, pomimo wszystkich, odpo-
wiednio spreparowanych komunika-
tów o sytuacji. Oczywista, pomimo
tego oburzenia prezydent Rzeszy nie
posiada możności wpływania na
bież rzeczy w państwie. Dlatego też
wszystkie te fakty, jak izolowanie
więźnia z Neudeck oraz posunięcia
Meissnera zdają się wyraźnie wska-
zywać na to, że telegramy do Hi-
tlera i Goeringa nie zostały wysłane
z Neudeck.

Takie informacje dochodzą za-
granicę z Niemiec i jest wiele po-
szlak, że wiadomości te i podobne
zawierają dużą dozę prawdy.

 

Manifest katoli-
» °

ków francuskich.
W związku z tragicznemi zaj-

ściami ostatnich miesięcy, kilka wy-

bitnych osobistości ze świata kato-

lickiego we Francji wystąpiło da

społeczeństwa irancuskiego z ode-

zwą, w której uawołują swychwspół

rodaków do skupienia wszystkich

sił w abronie zagrożonej kultury -

chrześcijańskiej, coraz bardziej о-

panowanej przez zgubne wpływy,

komunistów, liberałów oraz elemen-

tów ekstremistycznych.

„Jako katolicy i Francuzi — czy”

tamy w odezwie — jesteśmy świa-

domi naszej odpowiedzialności za

dobro i pomyśiność naszego kraju.
Na zaproszene radykałów prawico-

wych możemy jedynie odpowiedzieć:

„Non possumus“, co się zaś tyczy,

tych wszystkic::, którzy religiętrak

tują jako „opjum. narodu”, ta
jdują oni w nas zawsze przeciw=

ników. Lecz tak. samo potępiać bę:

dziemy i tych, którzy traktują re-
ligję jedynie jako wygodny środek

do owładnięcia narodem. Odrzuca”

my całkowicie teorję oabsolutyź-

mie państwowym, świadomi tego, że

polityka winna byćpodporządkowa-
na w pierwszym rzędzie prawom

Odezwę powyższą podpisali m.

in. Jacques Martitain, Etienne Gil-

son, Charles du Bos, Stanislas Fu-

met, Andrė Gaurigau, Lagrange i

imne wybitne osobistości,

 

 
 



 
 

KRONIKA.
JAKA DZIŚ BqDZIE POGODA?
Małopolska wraz z Podkarpa-

ciem : Pokuciem:  zazhmurzenie
jeszcze duże z deszczami Тетрега

tura mafo zmieniona. Siabe wiatry

z kierunków północnych.
Pozostałe dzieinice Polski: dość

pogodnie lub pogodnie. Ciepło.
Skłonność do miejscowych burz,
zwłaszcza na wschodzie. Słabe,
chwilami umiarkowane wiatry z

północo-zachodu: i północy.

LYŻURY APTEK:
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki: Kocik

Suko Augustowskiego — jowska
Nr. 2 elei 16-3),, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (teief. 3-29) i Rostowskie-

go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
£0 — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „rzedmieśc ach, procz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
Święto M. B. Szkaplernej.

Wczoraj z okazji święta Matkj Bos-
kiej Szkaplernej we wszystwich ko-
ściołach wileńskich odprawione zo-
stały uroczyste nabożeństwa, pod-
czas których kapłani wygłosili oko-
licznościowe kazania.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Dar Wilna Toruniowi Zarząd

miasta Wilna z wdzięczności za
hołd, iaki złożyło m. Toruń, wysłało
do samorządu toruńskiego piękne

album m. Wilna :
— Chodniki na perylerjach miasta.

Zarząd miasta postanowił jeszcze w
b. r. przystąpić do prac przy ukła-
daniu chodników -na peryterjach

(Wilna. Chodniki otrzymają przed-
mieścia: Zwierzyniec, Wiłkomierska,
Pośpieszka, Popławy i N. Świat,
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Wyjazd wojewody. Wczoraj

p. wojewoda wileński, Władysław
Jaszczołt, wyje:hał na urlop wypo-
czynkowy.  Zastępować nieobecne-
go wojewodę będzie wicewojewoda
p. Marjan Jankowski.

starosta grodzki, Z
dniem dzisiejszym oficjalnie obej-
muje starostwo grodzkie kpt. Wieio-
wieyski z Warszawy. Dotychczaso-
wy Siarosta p. Kowalski narazie
przechodzi do Urzędu Wojewódz-
kiego w Wilnie w charekterze radcy.
—Lustracja plaż. Władze admi-

nistracyjne posianowiły w pewnych
okresach przeprowadzać lustrację
plaż wileńskich. Pierwsza iustracja
odbędzie się w tych dniach. Żosta-
ną zlustrowane wszystkie plaże, po-
łożone w pobliżu Wołokumpji, We-
rek i Tuskułan

SPRAWY PODATKOWE.
— Wobec wygórowanych podat-

ków. Drobni kupcy i przemysłowcy
m. Wilna złożyli obszerny memorjał
do władz skarbowych w sprawie
nadmiernego opodatkowanią przed-
siębiorstw na rok 1934, Wełdug me-
morjału kupców i przemysłowców
władze skarbowe w: niektórych wy-
padkach wyznaczyły о 20 proc.
większe opodatkowania, niż to było
w poprzednich latach.
—Pouczanie płatników podatków.

"Na podstawie cowej ordynacji po-
datkowej wydane będą przepisy o
sposobie pouczania płatników po-
datków. Nowością w postępowaniu
podatkowem będzie wprowadzenie
t. zw. objaśnień Płatnicy, którzy nie
zostaną pouczeni w sposób dosta-
teczny przy wręczaniu nakazu na
uiszczenie podatku, będą mieli pra-
wo w ciągu 14 dni zażądać objaśnie-
nia z urzędu skarbowego.  Objaś-

„nienia te będą dostarczane płatni-

 dokonał w budżecie

kom na piśmie.

HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Zamówienia na grzyby. Wi-
leńska przetwćinia grzybów otrzy-
małą większe zamówienia z Amery-
ki i Francji na dostarczenie mary-
nowanych i suszonych grzybów.

Według opinii ster fachowych w
b. r. urodzaj na grzyby, zwłaszcza
borowiki zapowiada się pomyślnie.
— Wędliny zagranicę, Z Wileń-

szczyzuy odszedł . transport wędlin
t. zw, litewskich z pow, iidzkiego i
szczuczyńskiego

i POCZTA i TELEGRAF.
— Umundurowanie pocztowców.

Jeszcze w biezącym miesiącu ma
być wprowadzone nowe umunduro-
wanie dla pocztowców. Nowe umun-
durowanie jest odmienne od dotych-
czasoweżo, a mianowicie mundur i
spodnie koloru khaki, czapka kroju
angielskiego, oraz wysoki kołnierz
z patkami, na których umieszczone
zostaną specjaine osmmaki stopnia
służbowego.

Nowe umudurowanie obowiązy-
wać będzie wszystkich urzędników
poczty, zarówno niższych funkcjo-
narjuszów jak urzędników wszyst-
kich stopni,

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Budżet śminy żydowskiej

 

— Rabin Rubinsztejn jedzie do
Genewy: Wileńska gmina żydow-
ska postanowiia wziąć udział w
światowej konferencji żydowskiej
która odbędzie się we wrześniu b. r.
w Geiiewie. Jako swego deiegata
na konierencję gmina wydelegowała
rabina Rubinsziejna.

«oleje dostarczać będą
bagaż do domu.

W drugiej poiowie b. m. wprowa-
Чга Dyrekcje isolejowe HF. K. r. we

wszystkich większych miastach kra-

Ju dostarczanie bagażu do domów
adresatów. 4a dostawę bagażów dc
domów pobierana będzie opłata.

Udogodnienia te wzbudzity sprze-
ciw ze strony iur ekspedycyjnych

które obawiają się konkurencji ko-

lejowej. | aisiii—

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardynskim, — Ustatni tydzien wysię-
pów Zouji Karwińzuiej i Jerzego Wosxow-
skiego. Dziś i jutro o godz. 5 m. 30 wiecz. po
cenach zniżonych swietna komedja Ver-
neuila „Musisz się ze mną ożenić”, W ko-
medji tej kończy występy Žoija Barwiūska,
a Jerzy Woskowski żegna publiczność wi-
leńską po całorocznej pracy w teatrze Miej-
skim, Są to już ostatnie widowiska tej ko-
medji, ustępującej miejsca doskonałej tarsie
„Zgorszenie publiczne”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia” „Paganini”

po cenach propagandowych. Występy Jani-
ny Kulezyckiej i N. Petera. Dzis operetka
Lehara „Paganini”, która niebawem schodzi
z repertuaru, ustępując miejsce najbliższej
premjerze. W. roli głównej J. Kulczycka. W
oli tytułowej znakomity artysta Radzisiaw
Petet w otoczeniu E. Łasowskiej, K, Wyr:
wicz - Wichrowskiego i M. Tatrzanskiegu.

Wycieczki i akademicy korzystają z
ulg biletowych.
— „Katia tancerka“ w „Lutni“. Obiitu-

jąca w piękne melodje i treść wielce intere-
sującą efektowna operetka Gilberta „Katia
tancerka”, ukaże się po raz pierwszy w
końcu bieżącego tygodnia w opracowani"
reżyserskiem _K. Wiyrwicz- Wichrowskiego
W rolach głównych występują J. Kulczycka
* R. Peter. Operetka ta otrzyma całkowici::
nową wystąwę A0EBICZNAŁ

Polskie Radio Wilno
Wtorek, dnia 17 lipca 1934 r.

6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien-
nik poranny. Chwilka Pań domu, Rozma-
itości. 11.57; Czas. Hejnał, Kom. met.
Przegląd prasy 12.10: Koncert. Dzien. poł.
13.20: Utwory Beethovena (płyty). Z rynku
pracy. Wiadomości eksportowe, 16.00: Kon-
cert muzyki lekkiej. Skrzynka P.K.O. 17.15:
Koncert, popularny. 18.00: „Dobromil —
gniazdo Herburtów”. 18.15: Wesołe piosen-

ki (płyty). 18.45: Audycja wesoła: „Džiu-
Dźitsu'. 19.15: Muzyka lekka. Wiadomości
sportowe. Wileński komunikat sportowy.

Myśli wybrane. 20.02: „Jak się słucha mu-

zyki Ryszarda Wagnera' —  fel. 20.12:
„Tristan i Isolda“ —
gnera. Dzin. wiecz. Recytacje. Kom. met

Środa, dnia 18 lipca.
6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.

Dziennik poranny, Chwilka pań domu. 7.30:
Pogadanka Wiktora  Trościanki. 11.57:
Czas. Hejnał. Kom. met. Przegląd prasy.

12.10: kj rei” om, CEweż
rosyjska (p Й iadomošci portowe.

14.05: List ze wsi do dzieci. 16.00: Muzyka

„ekka, 1700: Audycja dla dzieci. 17.15:
Koncert chóru Zaremby. 17.45: Recital.
18.00: „Książka i wiedza” — ‚ 18.15:
Różne instrumenty (płyty). 18.45: „O kultu-

rze dnia powszedniego” — pog. 19.15: Re-

 

 

 
cital. 19.40: Muzyka z płyt. Wiadomości
sportowe.

„Myśli wybrane”. 20.02: Feljeton aktualny.
20.12: Fieśni sentymentalne. Dzien. wie-

czorny. 21.00: Trąbka i capstrzyk z Gdyni.
Codz. odc. pow. 21.12: Pieśni. 21.30: Re-
cital fostepjanowy. 22.00: Kwadrans lite-
racki. 22.15: Muzyka taneczna. Kom. met.

Z ZA KOTAR 5TUDJO.
Audycja wesoła.

‚ Utwory znakomitego humorysty ro-
syjskiego Arkadjusza Awierczenki są nie-
wyczerpaną kopalnią wesołości, z której
niejednokrotnie czerpała już  radjofonja
Wtorkowa audycja wesoła, przygotowana
zrzez rozgłośnię wileńską; składać się bę-
dzie z dwuch krótkich słuchowisk, opraco-
wanych na podsiawie świetnych nowel
Awierczenki „Džiu-džitsu“ oraz „Wieczna
kobiecošė“. Usłyszymy je o godz. 18,45.
Zawsze aktualne .ematy — sport i kobieta
ujęte zostały przez autora z pierwszo-
rzędnym dowcipem i lekkością słowa.

Artyści operowi w radjo.
Dnia 17 lipca, we wtorek, wystąpi

przed mikrofonem dwoje artystów opero-
wych — o godz. 16, w koncercie muzyki
lekkiej tenor Janusz Popławski oraz o
godz. 17,15 Ada | enczewska Sławińska z
programem aryj operowych.

Gniazdo Herburtów,

Wileński komunikat sportowy.!
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UROCZYSTOSCI w STARYCH TROKACH,
DOROCZNY FEST. — WIZYTAC

25-LECIA KAPŁAŃSTWA.

(Korespondencja

Wczoraj w Starych Trokacn od-
były się urzy naraz uroczysiości ka-|
tolickie. |

Uabyi się doroczny Iesi Zz okazji
święta Matki boskiej Szkaplerne. |

oraz jubileusz źo-lecia kapiaństwa
miejscowego proboszcza ss, Lu-

awika Dtelanowicza. Nadto J. £ |
ks, Arcybiskup-Metropolita dokonai
wizytacji pasterskiej,

Arcypasterz przybył do irok w
towarzystwie ls. dyr. Aleksandra|
Mościckiego okoio godz. 5 rano
uroczyście witany u trzech bram
tryumtalnych, ustawionych na dro-
dze, wiodącej do Wilna.
W ostatniej bramie, wzniesionej

w pobliżu kościoła, dziatwa wręczy-
ia Arcypasterzuwi kwiaty, a przed-

stawiciele władz 1 społeczeństwa
wygłosili przemówienia powitalne,
Przy tei bramie również witało Ar
cypasterza i duchowieństwo, przy-
byie na czele z dziekanem trockim.
ks. kan, Kleme»sem Malukiewiczem
i ks, proboszczem Ludwikiem Ste-
tanowiczem.

J. E. ks. Arcybiskup - Metro-
polita udał się do kościoła, gdzie po
;rzemowieniu ks. prob. Stełanowi-
cza, który iniormował o działalności

parafji, odprawił nabożeństwo ża-
łobne za zmarłych paraijan. Po-
czem częściowo w kościele, a czę-

ściowo ma cmentarzu Arcypasterz
udzielii 397 vsobom Sakramentu
bierzmowania,

Z kolei odbyła się wizytacja or-
śanizacyj,j wchodzących w skład
miejscowej Akcji Katolickiej.

O godz. 11 zrana ks. proboszcz
Stefanowicz w asyście licznego du-
chowieństwa i w obecności Arcypa-  

Przednowym sezoneńi
teatralnym,

Podobnie jak w innych  dziedzi-
nach życia, w teatrze również kryzys

| gospodarczy wywiera swój wpływ

sterza oapiawi uroczystą Sumę,! ujemny,
podczas wtorej ks, dziekan Malu-| W Warszawie, jak wiadomo, te-
«iewicz wyżiosi podniosiekazanie, | alry miejskie prowadzi obecnie

charakieryzująs całokształt dziatai-| Łrzeszenie artystow. Pertrakiuje ze!

   

 

  
  

JA PASTERSKA, — JUBILEUSZ =

ODTŁUSZCZASTYBAO ;2*Y9ODNIE WŁOSY
INADAJE FRYZURZE PUSZYSTOŚĆ!

pudatko 2.-Zł,
własna.)

  

nosci dostojnego jubilata w ciągu! Łrzeszeniem p. Szytman, abyprzejąć | 3 ь й ! ой

jego awudziestopięciolecia kapiau-! je od Zrzeszenia o miesiąc wcześniej! Liga przeciwko SamObójSIWOM ;

siwa, lt j. z aniem 1 września, zamiast i w

ro sumie odbyła się pod gołem| pazdziernika, : | „Rok rocznie w Stanach Zjedno-

niebem uroczysta akademja, zorga W. ciągu bież, tygodnia będą' czonych przeszło 20.000 osóbpopeł:

mzowana na czešė jubilata. Pierw-| Podpisane umowy zewszystkiemi| pią zamachy samobójcze. Niemal

szy zabrai gios p. L. otyszynska, pod.| aktorami, a do dnia 1 sierpnia r, b.| każda z tych osób mogła zostać u-

kieślając wielką miłośc, jakąpotra-| ma byćzaangażowany cały personel| rątowana”... Temi słowy zaczyna się

ii zaopyć sobie u parijan ks. prob, techniczny i administracyiny. | gdezwa amerykańskiej „Ligi prze-

Stełanowicz , Od sierpnia zaczną się próby no-' gwko samobójstwu”, która od ра-

Nastąpity produkcje chóralne, po wych sztuk na otwarcie sezonu | py lat skutecznie zwalcza manię sa-

ktorych przemawiali: p. Hopko w Prawdopodcbnie w (Warszawie . mobójczą wśród członków społe-

imieniu paratjan i mauczycielstwa| POWstanie teatr ruchomy, £ projek- czeństwa amerykańskiego”. O dzia-

sniejscowego, p. [omaszewicz w] tem takiego teatru, któryby dawał łajności tej oryanizacji, na której

imieniu S. M. Е. miejscowych i ks,! przedstawienia popularne na przed-'czele znajdują się wybitne  osobi-

dziekan Malukiewicz w. imieniu du-| mieściach w istniejących tam salach,

chowieństwa dekanainego. wystąpił aktor Eug. Poreda. Sprawę
Chór odśpiewał kilka pieśni, a t< rozpatruje magistrat, | ;

młodzież popisywała się deklama-' „Ateneum“ przejmie Wiktor Bie-
cjami. с "gański, Świetny ten aktor i reżyser

W, końcu zabrał głos ks, jubilat
1 w serdecznyci słowachpodzięko-
wał Arcypasterzowi za przybycie
oraz prosii o modlitwy i wzajemne
się wspieranie w dalszej pracy na

chwałę kościoła i dla dobra społe-
-czeństwa.

Akademję zakończył obrazek je-
dnoaktowy, odegrany na pomysłowo
am estrudzie pod gołem nie-
em.
Około godz. 2 Arcypasterz wziął,

udział w przyjęciu, wydanem przez
ks. jubilata.

MW uroczystościach ludność miej-
scowa i przybyła z bliższych oraz
dalszych okoli« wzięła gremjalny
udział. m. r. S,

 

SPRAWA ZADŁUŻENIA ROLNICZEGO.
Plan konwersji zadłużenia rol:,

niczego w r. 1932-33 oparty został na,
bardzo  niedokładnem obliczeniu
stanu zadłużenia, sporządzonym|
przez ministerstwo skarbu na dzień;
1 października 1932 r.

Obiiczenie ta dało cyfry następu-
jące:

Kredyt długsterminowy zorgani-,
zowany 1.842,8 milj, zł, kredyt dłu-|
goterminowy niezorganizowany 700
mili, zł, kredyt krótkotermmowy
zorganizowany 724,8 mili. zł., kredyt
krótkotermiinowy niezorganizowany.|
800 milj. zł., zaległe podatki i świad-,
czenia 354 milj zł. Ogółem 4621,6
miilj. zi.

Zestawienie to było nieścisłe z
iego chociażby powodu, że oblicze-!
nie kredytu nieżorganizowanego |
krėtkoterminowego musi być niedo-
kładne, gdyż kredyty te są nie-
uchwytne, i 4
Obecne zadłużenie globalne w rol-

nictwie jest — jak stwierdza „Gaze-|
1a Handlowa* — znacznie większe.
Pochodzi to już nietylko z pewnego
wzrostu przez te dwa lata sumyka-|

 

opart na przypuszczelnym dochodzie
rolnictwa w roku 1933-34 w kwocie
2.200 miljonów złotych, a więc pra-
wie o 700 miljonów większym, ani-
żeli w dzisiejszej rzeczywistości, Ca-
łą paradoksalność i miewspółmier-
ność tych cyfr wystąpi jeszcze sil-
niej, jeśli sięweźmie pod uwagę, że
spodziewana była szybsza realizacja
ustaw  konwersyjnych, a wskaźniki
produkcji rolniczej były wyższe, niz
obecnie,

Stan, w iakim znajduje się dziś
rolnictwo — zdaniem Gazety — u-
sprawiedliwia jaknajdalej idące i
najradykalniej posunięcia w dziedzi-
nie ratowniczej. Powinno się zwrócić
uwagę w pierwszym rzędzie na ten
cel najbardziej widoczny — stworze-
nia dla całego rolnictwa podstaw
takiej egzystencji, któraby pozwoli-

jła zająć rolnikowi normalne miejsce
w gospodarstwie narodowem. War-
sztat rolny powinien dać swemu wła,
ścicielowi nitylko najniezbędniejsze
środki utrzymcnia, lecz powinien
móc ponosić przypadającą na niego
część świadczeń wobec Państwa.
Cel ten może być osiągnięty przez

|
I modzielny instytut,
{

'

pitałów aługów lecz w głównej mie- szybkość akcji ratowniczej jej po-
= . ' j po

rze z lego,že do poprzedniegozadłu! wszechność w stosuniku do całego za
żenia należy dodać zaległe odsetki, qłużenia, oparcie jej na przymusie i

zaprezentuje się po raz pierwszy ja-
ko dyrektor.

P, Grywińska będzie kierowała
teatrem Kameralnym. Ma zapewnio-
ny współudział w kierownictwie
Karola Adwentawicza.

Reduta pozostanie nadal jako sa-

'W. Poznaniu R. Boelke będzie
kierował nadal ieatrem Polskim, Co
się stanie z teatrem Nowym po
przejściu dyr Rutkowskiego do

arszawy — jeszcze nie jest zdecy-
dowane. W] Krakowie Osterwa i we
Lwowie Horzica — bez, zmian.

Miasta Kongresówki z wyjątkiem
Łodzi, gdzie pozostanie stan dotych-
czasowy i na przyszły rok ten sam
mniejwięcej zespół alktorski pod
kierunkiem K. Wroczyńskiego—nie
przedstawiają się korzystnie, Jedy-

nie Częstochowa przedstawia się do-
datnio. Iwo Gall postawił ten
teatr na wysokim poziomie i będzie
$o prowadził nadal, jako teatr miej-

| ski. Ale inne środowiska, jak Lublin
czy Radom lub Kalisz — nie potrafi-
ły się zdobyć na coś samodzielnego.

Płock po staremu pozostaje przy
M, Mieczyńskin. Podobnie jak So-
snowiec przy Szafrańskim.

W Katowicach zmiany w kie-
rownictwie nie zajdą.

Na Pomorzu teatr przeżywa
ciężki kryzys, Nadzieje na stworze-
nie nowego teatru w Gdyni roz-
pierzchły się cukowicie, Co więcej:
zostały zachwiane podstawy istnie-
jących dotąd teatrów. Tak więc nie
będzie już sariodzielnych teatrów
miejskich w Toruniu i Grudziądzu
ale zostanie stworzony osobny Teatr
Pomorski—przy pomocy czynników
wojewódzkich i pozostający pod ich
kontrolą. Na izsgo czele sianą S.
Bracki i S, Kordowski. Będą objeż-
dżali Pomorze i po dwa wzżlędnie
trzy dni tygodniowo będą odwiedzali
Toruń i Grudziądz, Działalnosć ich
obejmie także i Gdynię.

Jeżeli chodzi o ziemie północno-
wschodnie, to u nas w Wilnie w

' teatrze miejskim pozostaje p. Szpa
kiewicz, który Tuż prowadzi układy

„0 czesciowe zmiany i dokompletowa

 
|części biegną w dalszym ciągu od- Dobromil, miasto powiatowe w woje-

wództwie lwowskiem, nie zawsze był małą
niepozorną mieściną tak jak dzisiaj. Wznc-|
szące się na wysokiej górze stare ruiny
zamku Herburtów pamiętają czasy świetnei
przeszłości tej rodziny, pamiętają dzień,
kiedy w drukarni dobromilskiej drukowane
były dzieła Orzechowskiego, Kadłubka i
Długosza. O tej historycznej miejscowości
cpowie w radjo we wtorek o godz. 18 dr.
Janina Królińska.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wil”.

AL.. zł.50 na cele następujące: Na Dom
Dzieciątka Jezus 15 zł, na Dom noclegowy
15 zł, na Herbaciarnię dla inteligencji 10 zł.,
na *Xxl konf. Pań Mił św. Wincentego
4 Paulo 10 zł.

 

WYPADKI.|
— Zamach samobójczy denaluratem.

Baranowska Justyna, bez stałego miejsca

zamieszkania, lat ?2, krawcowa, w miesz-.
kaniu swej koleżanki Ogińskiej (Garbarska 1) w celu popełnienia samobójstwa wy-

piła. pół szklanki spirytusu denaturowane-

a województwo, Władze wojewódz-| go. Desperatkę odwieziono do szpitala Św.

kie zwróciły gminie żydowskie'
poprawiony budżet na rok 1934!
(Wobec tego, że urząd wojewódzki

szereg dość
znacznych zmien, śmina nosi się z
zamiarem złożenia rekursu do władz
centralnych,

Jakóba w stanie riezagrażającym życiu.

— Pod dorożką. Na ulicy Końskiej

dorożka Nr. 330 potrąciła przechodzącą

przez jezdnię Magat Bejlę, lat 75. Magat

doznała złamania obu kości prawego
podudzia. Przewieziono ją do szpitala ży-

dowskiego.

olbrzymią ilość kosztów sądowych,
kar za zwłokę, kosztów eżzekucyj-
nych i t. p. Realizowanie planu kon-
wersyjnego miało drogą zawierania
układów konwersyjnych przez Bank
Akceptacyjny oraz przez Urzędy
Roziemcze zabezpieczyć rolnictwo
przed narastariem tych kosztów.
Jednakowoż z powodu  pozostawie-
nia zbyt wielkizj dowolności w ure-
gulowaniu stosunków między wie-
rzycielami a dłużnikami, akcja ta
dała dotychczas zbyt małe rezul-
taty. Conajmniej 85 proc. zadłużenia
krótkoterminowego jest dotychczas
niezałatwione i dlą tej przeważającej

setki często w pierwotnej wysoko-
ści, podejmowane są kroki egzeku-
cyjne i t. d.
A jak się przedstawiają obecnie

możliwości  piatnicze rolnictwa?
Według obliczeń ministerstwa rol-
nictwa, przypuszczalny dochód gło-
balny rolnictwa wyniesie w bieżą-
cym roku gospodarczym 1.520 mili.
zł. Na normalny nakład gospodarczy
należy z tej cylry bardzo skromnie
licząc. odliczyć sumę 1.064 milj. zł.,
bieżące podatki i świadczenia wyno-
szą ok. 250 milj. zł., a więc na obsłu-
gę zadłużenia rolniczego, spłatę za-
ległości podatk' wych, oraz ich ob-
sługę, wreszcie na spłaty kapitałowe
nieobjętych konwersją natychmiast
płatnych zobowiązań i ich obsługę,
pozostaje skromna suma około 200
milj. zł, podczas gdy obsługa wyli-
czonego zadłużenia wymagałaby
ostrożnie licząc, sumy ok. 420 milj
zł, nie mówiac już o natychmiast
wymagalnych płatnościach w zakre-
sie samych sum dłużnych. Obliczenia
te są przytem o tyle nieścisłe, że nie
uwzględniają przyrostu długów od
dnia 1.X 1932 r. Stwierdzić z drugiej
strony należy, że cały plan ustaw
finansowo . rolnych w okresie ich
opracowania opierał się właśnie na
tem optymistycznem obliczeniu, a
możliwość jeżc realizacji została

  

automatyźmie,wynikającym z ustaw. nie personelu, Pozostanie również
ak Tiiii aI OiTOS A

teatr muzyczny w Lutni pod dotych-
czasowem kierownictwem.
W Grodnie *eatr otrzymał — nie-Rewizje osobiste

dokenywane przez Sekwe-|wiadomo z jakich powodow — р.!
stratorów. Grodnicki, ktory kierował swego

W Sądzie Apelacyjnym w War-, czasu ostatnin: teatrem w Lublinie.
szawie odbyła się charakterystyczna O teatr grodzieński zabiegał p. Szpa
sprawa. | kiewicz a także Reduta.

Na ławie cskarżonych zasiadł' Na Wołyniu A. Rodziewicz pod-
mieszkaniec Steczka Łukowskiego,. dał się pod kie:unek Tow. Krzewie-
Gudelman, oskarżony oprzeszko- | nią Kuitury Te:tralnej i tylko dzięki
dzenie w czynnościach urzędowych temu będzie mógł istnieć. Kaktus
funkcjonarjuszowi skarbowemu.

Gudelmana spotkał na ulicy sek- | morze į Wołyr. Naturalnie
westrator Drabiński, Ponieważ Gu-; trudniej będzie z funduszami.
delman był winien skarbowi państwa
z tytułu nieopiaconych podatków,
180 zł., przeto sekwestrator na ulicy
dokonał osobistej rewizji i zabrał
mu 38 zł. Pieniądze te Gudelman po- Min. Skarbu wydało nowe do-
życzył na lekarstwo i opłatęlekarza| niosłe rozporządzenie, dotyczące
dla chorej żony i szedł w tym celu spłaty zaległości podatkowych w
ulicą. Gudelma:: odebrał sekwestra- naturze. Na podstawie ustawy o
torowi zabrane pieniądze i oddał Funduszu Pracy z dnia 1 marca,
przechodzącema znajomemu. Jednak 1933 roku, ustalono nowy termin dla
sekwestrator zdołał spowrotem za- zaległości: Zaległe podatki, datują-
brać tę kwotę. W tym czasie zebrało ce się jeszcze z okresu przed niem 1
się kilku znajomych Gudelmana, któ stycznia 1933 1oku, mogą być pokry-
rzy zachowywał się agresywnie w
stosunku do sekwestratora. Ke 3

Sąd Okręgowy w Siedlcach ska-
zał Gudelmana na 6 miesięcy wię-|
zienia. Sąd Apelacyjny w Warszawie
wyrok ten uchylił i uniewinnił kup-
ca, zaznaczając w motywach, że
przy dokonywariu rewizji osobistej
sekwestrator powinien posiadać
specjalny nakaz i wylegitymować się
nim, chociażby nawet nie żądał tego
płatnik, oraz, że obywatel ma prawo
obrony na wypsdek, jeśli urzędnik|
przekracza zaleres swych a)
tencyj.

odwiedzały sklepy i kradły różne|Nalskutecniel walkę oby skiny
z żebractwem można prowa- "yy dniu wczorajsze: „dd! niu wczorajszym w sklepie|

dzić za pomocą bonów przy ui. Wielkiej 45 damy-złodziejki|
Jałmużniczych „Caritas”. | skradły kilka jedwabnych szali, |

na przechodzązą H. Maciejewską
(Mikołajewska 13) natarło dwóch
napastników, którzy zażądali
niej pieniędzy na wódkę, a gdy Ma-;

cili się na nią i zadali jej kilka ran

Ostalnio na terenie miasta graso-
wały dwie przystojne kobiety, które 

 

będzie miał poza Warszawą — Po-| :
coraz! Nadużycia sięgają sumy miliona

! złotych.

Nocy wczorajszej w AOI

ой'

ciejewska odmówiła, wówczas rzu |

stości ze świate lekarskieżo a co

roku ratującej tysiące nieszceęśli-

wych ludzi od śmierci, pisze pismo

katolickie „The Commonweal“ co

następuje: „W roku ubiegłym dzię-

ki „Lidze udało się uratować życie

2.816 osobom, które postanowiły już

całkiem _ definitywnie zakończyć

swój żywot, a z tych lub innych po:

wodów nie zdążyły jeszcze swego

zamiaru uskutecznić, Fakt powyż-

szy odkrywa niezbadane głębiedu-

szy ludziej oraz straszliwe walki

wewnętrzne, jakie przeżywa spełe-

czeństwo dzisiejsze”. Członkowie

Ligi za rok ub.egły odwiedzili 1084

rodzin, w których popełnione zosta-

ły czyny samobójcze, oraz 2168 ro-

dzin, w których usiłowano popełnić

samobójstwo. W. tych wszystkich

wypadkach, gdzie pomocmaterjalna

mogła usunąć przyczynę depresji,

Liga zajęła się energiicznie bądź wy-

szukaniem pracy, bądź dostarcze:

niem zapomogi itd. Osoby, przeży-

wające cierpienia moralne wskutek

osamotnienia !ib zawodów  życio-

wych, Liga kie:owała do ludzi o do-

brem sercu, kterzy troskliwą opieką

i życzliwością przyczyniali się do

wzbudzenia w nich chęci do życia.

Członkowie Ligi napisah w ciągu

tego roku wie! setek listów celem

' odnalezienia k*ewnych lub przyja-

jaciół nieszczęśliwych ludzi, pozo-

"stawionych sumotnie na pastwę

losu.

Miljonowe oszustwo
Przed kilkoma dniami aresztowa,

no we Lwowie czterech przemysłow

ców pod zarzutem popełnienia miłjo-

nowych oszustw i nadużyć. Jeszcze

| w 1931 r. spółka akc. ratineryj i ko-
| palń dr, Segila w Nadwórnej ogłosiła
niewypłacalnośc Pasywa wynosiły
10 milj. zł, Zareądcą masy konkurso-

wej został miasowany adw. Tannen-

baum ze Stanisławowa. Tannenbaum

wydzierżawił kopalnię i rafimerję

przemysłowcom Taubemu i Petram-
kelowi, którzy przejęli eksploatację

kopalni z prywatnych kredytów Sta-
nisława Szakirz, Altera i Seinielda,

Z końcem ub. roku dr. Segil zawiado
mił sąd, że doszło do jego wiadomo-

ści, iż adw. Tannenbaum nie spełnił

swego obowiązku, wskutek czego
|sąd odwołał Tannenbauma i zarząd
| powierzył inż. Tulimowskiemu ze
Lwowa. W czasie przejmowania
agend ten ostatni stwierdził olbrzy-
mie nadużycia i zawiadomił o tem
sąd. Sąd na skutek tego zawiado-
mienia wezwał Tannenbauma, lecz

| ten w obawie zbiegł ze Stanisławo-
|wa i uciekł prawdopodobnie do
Wiednia. Wysłano za nim listy goń-
cze, Śledztwo prowadzi sędzia spraw

j specjalnych dr Rintel, W piątek sę-

 
„dziaRintel poleził osadzić w areszcie
przemysłowców Taubego oraz kup-

| ców Szakira, Altera i Seinielda.

OROTATENAT iWYZAWO AŚODRZ L

Spłata zaległości podatkewych w naturze.
wane w naturze w postaci produk-
tów rolnych, artykułów żywnościc-
wych, materiałow opałowych, ma
nufaktury i t. p.

Rozciągnięcie spłaty w naturze
na zaległości p”zed dniem 1-go stycz
nia 1933 roku dotyczą podatków:
majątkowego, dochodowego, grunto
wego oraz od spadków i darowizn.

 

Zuchwały napad w Cieletniku.
ciętych nożem. Na wszczęty alarm

| przez napadniętą, przybyła policja,
która jedneżo.z bandytów zatrzy-
mała. Jak się okazało, jest to J.
Paulanskį (Witkomierska 79).

Maciejewską skierowano do szpi-
tala, Ю

Złodziejki czy ofiary?
lecz w pobliżu poczty zostały areez-
towane.

Złodzieikami okazały się Runow-
ska i Kazimierowa z Porubanka.
Zatrzymane nie przyznały się do
winy i twierdzą, iż padły ofiarą
prowokacji. у A
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DZIENNIK MILENSKI

MILJON POLAKÓW w NIEMCZECH.
Najpoważniejsze skupienie lud-

ności polskiej poza granicami Polski
znajduje się w Niemczech, gdzie

| przebywa przeszło miljon Polaków.

Na sierpień r. b. przeznaczono rzy z powodu kryzysu w rolnictwie
do zlicytowania około 150 majątków nie są w stanie uporać się z ubcią-
i folwarków położonych w woje- żeniami podatkowemi i zaciąśnię-
wództwach wschodnich. Licytacje | temi długami w instytucjach banko-
majątków nastąpią z powodu znacz- | wych.
nego zadłużenia ich właścicieli, któ-|

Tyfus w Swięciańskiem wygasł,
IW pow. święciańskim zalkończo- , stego,

na została akcja  zapobiegawcza| wa od pewneś
przeciwko epidemji tyfusu plami-|

Zaraza padła na nierogaciznę.

ponieważ wypadków zachoro-; : ‹
o czasu nie notowano,: placėwek žycia narodowego i kul-

NIEŚWIEŻ (Pat). W pow. nie- tą chorobą walkę i przeprowadzają

świeskim szerzy się choroba świń, szczepienie ochronne i

(różyca). Władze przedsięwzięły z! gawcze.

Popełnił samobójstwow obawie ku: y
GŁĘBOKIE (Pat). Na polu we

wsi Zaleśki, gm. glębockiej, zaaje-|
padek samobójstwa.

Justyna Apiecionka. Trup miał po-|
derżnięie gardło. Obok leżała A dniu 24 czerwca r. lczas k

krwawiona kosa. Natychmiastowe | rego obrzucał ;„solicię kamieniami.

dochodzenie ustaliło, iż zaszedł wy-|

Koniokradztwo zanika,
Ostatnio na Wileńszczyźnie za-, lipca r. b. na Wileńszczyźnie Zano-'rzysta 211 dzieci polskich. Liczby te

16 wypadków kradzieży stanowią wszystko, co Rzesza nie-
| koni, tymczasem w roku ub. w tym- miecka czyni w zakresie wywiązania

twa. Stosownie do statystyki, prze- | że okresie statystyka wykazuje 39 się z obowiązku dostarczania dzie-

stępstwa tego rodzaju spadły o 8e | wypadków pojedyńczych i 17 zbio: ciom polskim nauki w ich oiczystym

uważono pocieszający obiaw zmniej-| towano
szenia się wypadków koniokradz-

proc, Wi ciągu czerwca i połowy rowych.

Z POGRANICZA.
MELJORACJA POGRANICZA.

Na pograniczu polsko-sowiec., tów na przestrzeni 850 ha.

 

zapobie-

Denat pozba-

wił się życia przed obawą odpo-' !

ziono zwłoki mieszkańca tejże | wiedziainości karno-sądowej, która nym na terenie

go czekałą za udział w zajściu w mieckiej liczi

$ b., podczas któ: szkół powszechnych z polskim języ:

Plan! wspólnego z polskością, są one ra-

kiem w ostatnich trzech miesiącach| obejmuje jeszcze około 700 ha łąk

przeprowadzone  meljorację grun-!i okoto 500 pė!błotnych.

DODATNI WPŁYW. HARCERZY NA LUDNOŚĆ.

Obozy. harcerskie na pograni- požytecznej akcji okazują olicero-

czach polsko-Litewskiem i polsko-| wie i podoficerowie К О2

łotewskiem oraz polsko-sowieckiem| l
prowadzą intensywną akcję spo | 1ako w rocznicę

ieczną wśród miejscowej ladności| x

Jednym z etapów tej akcji jest pro-| ności granicznej.

paganda oszczędności, Pomoc w tei 3

Wąż w parku warszawskim.

W) sobotę w Warszawie wielką'

W dniu 14 ździernika r. b. | trzymanie tych szkół potrzebne są :
Л оо E środki, których nie może dostarczyć | pozaszkolnej stan

ludność polska miejscowa | trzeb kulturalnych polskiej ludności|
, Stąd też dzisiejsze liczby w zakresie ;w Niemczech jest wprost uderzający| g,o A

istnienia K, О. Р.,

rozlosowane będą premje wśród lud-

panikę w ogrodzie Krasińskich wy-| wypadek znalezienie węża. W roku

wołał wąż długości około jednego|zeszłym zanotowano na terenie

metra. Służba parku węża uprzątnę-|Warszawy trzy takie „wypadki: dwa

ła i przekazała do ogrodu zoologicz-| w ogrodzie Krasińskich, jeden w

nego, gdzie okazało się, iż wąż nie parku Paderewskiego.

należy do żatuuku jadowitych.

Dil AL JOLSON

 

„. „SERCE WŁÓCZĘGI*

ny film nowoczesny. Rewelacyjna rewja.й
„

э&
W rol. gł MAUREEN O'SULLIVAN (bohaterka „Tarzana“) FRANCHOT TONE (z filmu „Tafeząta Venus“)

"Z tej liczby około 800 tys. zamieszku

Ludność polska w: Niemczech
składa się przedewszystkiem znaj: |
uboższych warstw robotniczych i
włościańskich. Stąd też nie posiada
ona dostatecznych środków. materjal
nych dla zorganizowania własnych

turalnego. Nie posiada także dosta-
tecznej liczby odpowiednio przygo-
towanych przywódców i kierowni-
ków prac oświatowych i gospodar-
czych.
O stosunku państwa pruskiego do

wszystkieżo co polskie świadczy
najlepiej opieka tego państwa nad
polskiem szkolnictwem mniejszościo

wym,
IW, bieżącym 1933-34 roku szkol-

całej Rzeszy nie-
istnuło 12 publicznych

 
! kiem nauczania, do których uczę-
"szcza ogółem 151 dzieci. Prócz
tego w 15 niemieckich szkołach

| publicznych prowadzi się dodatkowo
, naukę języka polskiego, z której ko-

biera 1678 uczniów, Z wymienionej
liczby 27 szkół przypada napograni:
cze, 22 na Prusy Wschodnie, 10 szkół
na Śląsk Opolski i 1 na Pomorze pru.'
skie, W; stosunku do r. 1932-33 liczbą!

' je w zwartej masie, bezpośrednio są- szkół zmniejszyła się o 4, liczba UCZ-|
' siadujące z Polską ziemią Śląska,
| Pogranicza i Prus Wschodnich.

niów o 214, W| porównaniu z całością:
liczb przedstawionych, jest to uby-!
tek bardzo poważny,

Liczby powyższe są niesłychanie
wymowne, Wi Polsce niemal wszyst-
kie dzieci niemieckie otrzymują wy
kształcenie zarówno niższe, jak
średnie w szkołach o niemieckim ję
zyku wykładowym (w szkolnictwie
powszechnem w 8 proc. na koszt
państwa polskieżo). Na 130.000 dzie-
ci polskich w Niemczech całkowitą
naukę w języku polskim pobiera о-
koło 2.000 dzieci, ą więc 1,5 procent.

Tak więc przeszło 98 proc. dzie-
ci polskich w Niemczech pozbawio-
nych jest szkoły o języku wykłado-
wym polskim. Czy jednak dzieci te.
mają chociaż zapewnioną możność
nauki języka polskiego, jako przed-
miotu szkolnego?

Co w tym zakresie robi państwo
niemieckie, mówiliśmy już wyżej:
uczy 211 dzieci polskich w 15 szko-
łach publicznych ich ojczystego ję-
zyka. Nieco więcej czyni miejscowe
społeczeństwo polskie. Na terenie
Rzeszy niemiecziej istniało 113 kur-
sów języka polskiego, na których
zaznajamia się z najelementarniej
szemi wiadomościam; w zakresie
znajomości języka polskiego 3672 „języku. Oczywiście, wspomniane tu

„szkoły są „polskie” tylko z nazwy i
|języka wykładowego. Zarówno ze
„składu marodowościowego nauczy-
,Cieli, jak też ze względu na ducha
; wykładu, szkoły te niewiele mają

czej ośrodkami germanizacji, propa-
, gowanej i podawanej uczniom w ję-
, zyku polskim.

W) tych war:nkach jedyną war-
i tość mogą mieć tylko polskie szkoły
prywatne. Lecz na organizacje i u-

dzieci. Pozatem istnieje jeszcze na
terenie Niemicc 25 prywatnych
ochronek polskich z 371 dziećmi
oraz 2 prywatne szkoły dokształca-
jące o 19 uczniach.

Dla dopełnienie obrazu wspom-
nieć trzeba o jedynej w Niemczech
polskiej szkole średniej t. zn, o
gimnazium  polskiem w Bytomiu,
gdzie uczy się 150 uczniów.
Wymowa tych liczb jest aż nazbyt

jasna! Na 130 tys. dzieci polskich w,
Niemczech 95,4 proc. nie uczy się.
czytania i pigania po polsku! |

 
w dziedzinie oświaty 

uboga

„polskiego szkolnictwa prywatnego |
w: Niemczech również nie przedsta-,
wiają się wesołc. Na terenie całej.

| Rzeszy niemieskiej istnieje obecnie
60 prywatnych polskich szkół po-

(WI roku bieżącym jest to pierwszy « wszechnych, w których naukę po- czące po kilkadziesiąt książek,

( eklama jet diwigią bandli 

Również |
zaspokajania po- |

"Sieć świetlic niewystarczająca, stan'
ich zapotrzebowania więcej niż

Stada białych jaskółek napastują polską
wyprawę

Korespondent PAT-ej na Szpicbergu

inż. Biernawski nadesłał komunikat z pol-

skiej wyprawy polarnej na Szpitzbergen,

treści następującej:

— Zakładanie obozu bazowego na wy-

brzeżu zatoki van Keulen trwaio około

trzech dni i wymagało dość dużo wysilku.

Miejsce na bazę zostało bowiem wybrane

w odległości 800 metrów od morza i na

wysokości około 80 metrów na morenie

lodowca Finserwaldera. Do miejsca obozu

należało przenieść około 1500 kg. rzeczy

niezbędnych dla założenia bazy. Był to

podręczny skład żywności, sprzęt polarny i

alpinistyczny, rozmaite aparaty oraz in-

strumenty pomiarowe. Celem ułatwienia

transportu zbudowano niewielki dźwig na

morenie. W odległości około 100 metrów

od morza założono główny skład żywności
oraz umieszczono beczki z benzyną, naftą i

spirytusem. W małej zatoce została za-

kotwiczona łódź z 4-o konnym silnikiem,

zakupiona w Norwegji. Przed obozem za-
, tknięto flagi polską i norweską oraz wysta-

wiono maszty antenowe.

Po założeniu bazy członkowie wypra-

wy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierw-

sza grupa wyruszyła celem zbadania naj-
lepszej drogi do nieznanego wnętrza ziemi

Torella. Druga grupa prowadziła w tym

czasie prace geologiczne na wybrzeżu za-

toki van Keulen. Jednocześnie nakręcono

film i dokonano zdjęć fotograficznych bazy,

fjordu i lodowca Finsterwaldera.

Nawiązanie łączności zapomocą  krót-

koialowych stacyj radjowych o inałej mo-

cy, mimo dużych wysiłków nie dało, jak

dotychczas, rezultatu, Warunki odbioru są
bardzo trudne spowodu silnie: zjonizowane-

$o powietrza pod wpływem słońca stale
krążącego nad horyzontem. Pomimo posia-
dania dobrych odbiorników nie udało się

odebrać ani jednej stacji. Telegraficznie u-|
daje się odebrać wyłącznie stacje krótko-
talowe i harmoniczne długofalowe.

W nocy z 27 na 28 czerwca silny sztorm

zachodni wyrzucił łódź motorową na ląd,
niszcząc częściowe jej wnętrze i uszkadza-

jąc silnik, O gwałiowności sztormu świad-

czyć może np. taki fakt, że induktor od

silnika znaleziono w odległości około 30
metrów od morza, zagrzebany niemal całko-
wicie w žwirze,

Wybrzeża zatoki van Keulen są bar-

ękne i zamieszkałe przez niezliczone

stada ptactwa: gęsi, kaczek, alk i rozma-

| itych białych, niezwykle wojowniczych ja-

"wobec 358,70 w piątek i 
 

skromny, pomieszczenie niedosta- | skółek, Jaskółki te są większe od spoty-
teczne. „W nielicznych * tylko a kanych w Polsce i napadają na członków
scowościach istnieją bibljoteki, li-| wyprawy tak zaciekleidługo, dopókicinie

odejdą od ich gniazd. Na morenach lo-

dowca Finsterwaldera członkowiewyprawy

upolowali m. in. 3 kuropątwy lodowcowe

białe z pomarańczowemi powiekami, prze-
znaczone na okazy dla naszych zakładów
naukowych. Mięsc tych kuropatw jest
bardzo smaczne,

 

 

polarną.
w nocy 29 czerwca ujrzeliśmy u wy-

lotu ijordanu van Keulen stojący na kotwi-

`су dwumasztowiec z flotyllą małych łódek.
Był to, jak się okazuje, statek łowców

białych ryb, z ktovych skór wyrabiane są

rzemienie oraz pasy transmisyjne,

IS T iii С в ГЫМ аПЫс

Giełda.
WARSZAWIA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,60—123.91—123,29, Berlin 203,25
—204,25—202,25. Gdańsk 172,53—172,96—
172,10. Holandja 358,45—359,35—357,55, Ko-
penhaga 119,20 — 119,80 — 118,60. Londyn
26,66—26,79—26,53 Nowy Jork 5,285/>—
3,315/5—5,255/8, Nowy Jork kabel 5,29'/«
—5,32!/s—5,26!/s; Paryż 34,91'/2—35—34,83.
Praga 22—22,05—21,95. Stokholm 137,60—
138,30—136,90. Szwajcarja 172,55—172,98—
172,12. Włochy 45,41 — 45,53 — 45,29.
Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 86.

Papiery procentowe: Budowlana 45,4)
—5,25. Inwest. seryjna. 117. Konwersyj-
na 63—631/4. Kolejowa 57'/+. Dolarowa 73.
Dolarówka 53—53'/. Stabilizacyjna 67,38
—%617,50. Listy ziemskie  481/4—47*/4,
Tendencja dla listów mocniejsza.

WARSZAWIA (Pat). W, dniu dzisiej-
szym sytuacja na giełdach walutowych w

dalszym ciągu nie wykazała

szych zmian tak, że jedynym faktem god-

nym zanotowania jest dalsze, wprawdzie

nieznaczne, osłabienie  florena holender-

skiego. Dewizę na Amsterdam notowano

w dniu dzisiejszym w Warszawie 358,45

przeszio 359

przed niedawnym czasem, W. Zurychu

Amsterdam spadł z 208,87'/» w sobotę do

208,75. Z innych dewiz lekkie osłabienie

wykazują Londyn i Nowy Jork. Dewizę

na Berlin notowano w Warszawie 203,25,

w Zurychu zaś 117,60 wobec 117,65 w so-

botę. й ;

GDAŃSK (Pat). `Рошйто dokonywa-

nia bardzo wysokich nieoficjalnych noto-

wań na gdańskim rynku pieniężnym pa-

nuje wyraźna tendencja do niekupowania

marki niemieckie;, której banki w pew-

nych okresach wogóle nie przyjmują.

poważniej-

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA

I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 16. VIL 34 r.

Za 160 kg. parytet Wilno;

Ceny tranzakcyjne: Żyto. II standart
12,50. Mąka pszenna gatunek I C — 32,50.
Mąka żytnia 55 proc. — 22,50. .

Ceny orjentacyjne: Žyto I
+2,75—13,50. Pszenica zbierana 18—26.
slęczmień na kaszę zbierany 15—16, Owies
standartowy 15,50—16. Mąka pszenna gat.
IE 29—30. Mąka pszenna gat. II G 25,25
—26. Mąka pszenna gat. III A — 22,75—
23,50. Mąka pszenna gat. III B —- 15—
15,50. Mąka żytnia 55 proc. — 22—22,50
Mąka żytnia 65 proc. — 18—18,50. Mąka
żytnia sitkowa 16—17. Mąka żytnia razowa
16,50—17. Otręby żytnie 9,50—10. Otręby
pszenne miałkie 11—11,50.

Len — bez zmian.

standart

 

NAJWIĘKSZE WYDARZENIE SEZONU. Dawno niewidziany, ubóstwiany przez cały świat
(słynny bohater f. „Sonny Boy*) w jego najnowszej
kreacji nagrodzony złotym medalem w Ameryce

Reżyserji amerykańskiego RENE CLAIR, słynnego
Milestone (Przypomnijmy sobie „Na zachodzie
bez zmian”).

mysły. Nad program: Aktualja I dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 groszy.

Nie zważając na sezon letni demonstrujemy jednocześnie z Warszawą
Upojne piosenki.

LE KOCHAN A*'/p.

 

Spółdzielczy
NA ANTOKOLU

z siedzibą Wilno ul.

Bajeczne melodje. Doskenała po-

najnowszy polę-
Zaechwycejące tańce.

ulgowych warunkach.

 

Chrześcijański Bank

Zamkowa 18

wydaje pożyczki
p. rzemieślnikom

na zakup surowca od 150 zł. do 2000 zł. na

 

 

 

 

 

  

Biala Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

Past:;« Robart stał w rogu z brodą rozwianą na wietrze szaipiącym

rondo jeże kapelusza. Spojrzał na mnie dziwnemi, iasnemi oczyma * w

odpowiedzi na powitanie mruknął coś niezrozumiaiego. Wyszedłem

przed bramę. Biało zabrukowana uliczka wiła się między staremi kamien-

nemi doma:ai. : й

Miasieczko było mi obce, ale nie miałem ochoty go zwiedzac, Po-

szedłem na: most, na którego środku znalazłem miejsce osłonięte od wia-

tru. Opariem się o poręcz i zacząłem patrzeć leniwie na wodę i na domy.

Miasteczko było czyste i białe. Długi biały mur pozostały po Rzymia-

nach. Czerwone dachy właziły jedne na drugie. Paliłem papierosa, du-

jąc nad siraszną zagdką nocy.

zgts dreampoj kowkkę ji Wiedziałem tylko tyle, „że zna-

lazłem zab tego człowieka, że ktoś chciał mnie zastrzelić i że policja mo-

mj dokuczyć nie na żarty.

" йев:'.т‹\ p w sferze kolejekówi którym jednak

Przezkadzałem się w takiem zamyśleniu, że nie widziałem nie na-

około. Dopiero idąc na lunch, spostrzegłem, że wdyskretnejodległości

sunie się za mną policjant. Nie wiedziałem ani od jak dawna mnie śle-

dził, ani u:e byłem tego ciekawy, lecz samo to odirycie przejęło mnie

dreszczem. : JE
Następne odkrycie, że w czasie mojej

poświęciłem dużo

1

nieobecności zrewidowano  
mój pokój i rzeczy, nie starając się tego zatuszować (oczywiście policja), |

odebrało u:: trochę apetyt. Ag

S Vjadalni było zimno. Jadłem sam (lunch był wyśmienity), Marcel

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

 

| stojnie. M':ła na sobie zieloną obcisłą suknię i złole obręcze w uszach.
| Przystojnie i niewzruszenie,

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilng

   

 

 

nięty. Pan: Byng nie mogła widocznie wystąpić do boju, a Sue Tally nie
pokazała sę. Czekałam jakiś czas, czy się nie zjawi. Przypisywałem iej
w swoich domysłach tak wielką rolę, że praśnąłem ją zobaczyć i osądzić ;
w chłodnem, logicznem świetie dnia.

Ale z.baczyłem dopiero przed samym wieczorem, jak rozmawiała
z Dawidea. Lornem.

David Lorn przyjechał po południu, Siedziaiem w pustym hallu,
nudząc się nad czasopismem z przed trzech miesięcy i śłowiąc bezna-
dziejnie na! sprawą w którą mnie wplątał los (po lunchu policja była z
nową wizzią). Przymusowa bezczynność tak mnie rozstroiła, že obser-
wowalem 20 ой wejścia z, natrętnem zainteresowaniem, Naturalnie nie
przeczuwaiem, że ten człowiek będzie jednym z głównych aktorów
ohydnego dramatu, który się wtedy dopiero zaczyrał. O! gdybyśmy to
byli wiedz.elil

W zwykłych warunkach nie zwróciłbym na niego uwagi Był
średniego wzroslu i średniej tuszy, włosy miał średnio blond, twarz prze-
ciętną, ub.anie zwyczajne, podróżne. I jego bagaże nie uderzały niczem
specjalnem. Wogóle nie było w nim nic godnego uwagi. Brodę miał mo-
że za malą w stosunku donosa i czoła, a w: ciemnawych oczach wyraz
czujności, wskazującej na to, że mógł widzieć więcej, niż udawał. Kie-
dy wsiad! *o windy, poszedłem przeczytać jeżo nazwisko w książce go-
ści. Gość, zatrzymujacy się w hotelu, w którym popełniono mord, mu-
siał być nie:ada śmiałkiem.

Gospodyn. siedziała właśnie za biurkiem. Wyglądała bardzo przy-

I on», i papuga patrzyły na mnie mądrze i badawczo,
Nazw:sko przybysza widniało pod mojem. Nazywał się David Lorn

i pochodz:: z Nowego Jorku; co mogło oznaczać, że był również Ame-
rykaninem. Dziwnie mi teraz pomyśleć, kiedy już jest po wszystkiem, o
tej garstce trześwych zrównoważonych amerykanów, wciągniętych w

|

 
 

to okropne szaleństwo, które rozegrało się dokoła «soby Sue Tally i roz-

| zcuBy

Zgubiono teczkę
czarną z książkami. U-
prasza się o odniesienie
za wynegrodzenlem Wiel-
Ка 5 (u dozorazyni. 853

* RÓŻNE i

Stolarz

В

 
Ja wplątalem się w cał

 

Potrzebni współpracow-
nicy Polacy, uzdolnieni,
z odpowiedniemi reko-
mendacjami i niewielkim
kapitałem 1—5 tys. zł.
dla skupu ziemiopłodćw
do chrześcijańskiej  fa-
bryki konserw. Ofertv
życiorysem adresować
do Redakcji „Dziennika
Wileńskiego" pod „Skup
Ziemiopłodów S, K.“

 

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego

Marcel. A'e nie mogliśmy tego uniknąć,

było do p

wyłączen'em Marcela,
Koio drzwi, oznaczonych

kob,e: Sue Tally Pa znaku życia,
©iaiem usunąć Bez skut Leż i !

ов1ей, иЁг» упу н na ac AE
po drugim.

Cisza bezczynność i uczucie,
me rzeczy które może naumyślnie
nerwy, W zbierała we
dopodobnie długie roz
pieczeństwa, którego

Przeslinałem siebie za to,
nie wiem, ;ak mógłbym tego
nąłem w tym hotelu, a nie in:
niego w tem mieście, że pr
jechać do Hiszponji i za inne
wkońcu sj:

Pani

zy,

ostrzegłem, że cisza,

numerem

 

 

 

Taplcer | dekorator,
pr bia otomany, ma-
tera: kozetki, meble
klubowe I inne w zakres
tapicerstwa wchodzące
wykonanie solidne z gwa-
ranelą po cenach;najniż-
A Bronifratelska 8

smmecėe

DRUKI

  

Ceny miejsc od 25 gr. Zgłoszenia prosimy a 1 $. :›:пп‘пп. pe ans PILNE;
— żyłach Izby Rzemieślniczej. — przyjmuje wszelkie ro- zgłoszenie jakiejkol- )

DE: ZN. ych du a aaNas bata boty wchodzące w za- wiek pracy lub zatru- BILETY >

«Wyspa zatr.aconyc usz» 1 sensaeji Bela Lugosi, kobieta-wampir TKur kres stolarstwa jak rów- dnienia, chocisżby cza- WIZYTOWE

KINO-REWJA Lejla Hyams, największy tragik świata Charies Laflon | słynny amant Ricard Arlen. ‹ Кирпо nież reperacje i opako-|SOwego w Wilnie i na ZAPROSZENIA
й Sprzedaž LETNISKA. wanie mebli. Wykonanie|prowineji dla bezrobot- BROSZURY

46 Z i E Z w i E R Z Ę T A a pr solidne, ceny niskie. ul. nych swych czionków, A

NA SCENIE: Całkowicie nowe barwne widowisko p.t. „JAK TO DAWNIEJ W POLSCE BYŁO, Mickiewicza 24 m. 17. tbi przyjmuje PISZE
э Udział biorą: Irena Grzybowska, Trio Grey, Stanisław Janowski, Bronisław Borski, KASA LETNISKO, 'ias sosno-| J, Chmielewski. 812 = stracja „Dzienni- WYKONYWA

* Zygmunt Winter, L. Łukaszewicz, Duet WafAkowiczėwne I Ron-Valt. Ujrzymy: WESOŁĄ wy, doskonała kąpiej, u- | ——— — —- ——— — | ka Wileńskiago”. “| BRUK
: AKCJĘ KOMĘDJOWĄ, TANIEC | ŚPIEW. Zdt, „49| trzymanie badzo dobre oo. DĄ ARNIA

с ‚ Doj ; тассус&| \Муспомамсгут! — гпа-

(Mieszkania|POZY КЫ аее MESZKAWE | MIESZKANIA |, „roo... est i ALŲ
| ! pokoje od iza oki , do wynajęcia 3 pokoje £|go wynajęcia 1 lub 2, * PEoDRen wojna Rej Ładna posesja Maj. „Brusznice”, poczta| pielęgnacja ciężko cho- zająć "dzlećni aa Mostowa ul. Mr.1.
o " "zamienia letnisko), moż | kuchnią i elektryczno- |pok, z kuchn'ami ele- zr * 18000 = Pa oe Małe Soleczniki, H. So- Pi Poda PR od 2 do 10 lat. (mie Taleton 12-44.

i iadami. Duży o-| ści iękni łożonej|ktrycznością sloneczne| cia Portowa m. my, minu we # Posiada wiadectwa i| szyć, rob gim. P. ži

asa ód, psr Szok яtė e SE GEASŁO na SB rze Stara 33. gr. 2 |trum miesta tenio do Jankowa. 854—1 | pozno _ rekomendacje. waleta nicEAis ( ENY NISKIE :

kuchnią, parter, do wy-| sosnowy. Saska Kępa 1, Medi. Popowski. 267, 857 TNTbike EmzKE daAż zęRAE na.8 skro ne ul. Ta-

ka m sa rr 843—1 CAC EALA > - ministracji. 855 '60©666% mowska. DY dób g. Aro go
lewska 7, a

ЫНБ IKDDA TO IEEEKSI SNSE ESTARESTA TT BETTY гRana

MIGNON G. EBERHART ||| | 0 411 18) | usługiwał, Pastor musiał się wcześni ej posilić, bo jego stolik był sprząt- , wijało do końca tak nieubłagainie i tak potwornie zagadkowo.
ą awanturę przypadkiem, To samo biedny

Greta czekała tylko zachęty, żeby się rozgadać. ie nie |
2gawędki, Poszediem па i Widzóałce e

mną z haiiu papuga na ramieniu,
całodniow,ch dumaniach doszedł:
innego, jak czekać na dalszy roz
piała, Tyle tylko,
cel, kucha ż i pok
stali pogrz

, Widziałem jak wyglądała za
uśmiechając się zielonemi źrenicami. Po
em do wniosku, że nie pozostaje mi nicI : wój wypadków. Policja mnie nie zacze-

že zrewidowano mėj pokėj. Pan: Byng, pastor, Mar-
>okojówka gdzieś w nim byli, chociaż, gdyby umarli i zo-ebani; w moich oczach nicby się nie zmieniło. Oczywiście z

Nawet gospodarzprzepadł.
dziewiętnastym, zwolniłen

patrząc wywany przezorn.e pzez Marcela i paląc papierosy jeden

że wokoło rozg-ywają się niewiado-
umyślni przede mną ukiywają, działa mi na

mnie niecierpliwość, strach 1 niepewność. Praw-
myślanią zaostrzyły we mnie świadomość niebez-
nie mogłem zrozumieć,

że się wplątałem w tę sprawę (chociaż
uniknąć) — że przyjechałem do A., że sta-

rzeczy bez związku

we wspomnienie trupa, o którego się potknąłem,
reszty,

(d. c. n.)

 

  

 

nym, że przyrzekłem Jackowi czekać na
sechałem za wcześnie, że mi się zachciało

' iedne z drugiemi, Aż
zmierzch, zawodzenie wiatru iuporczy-

rezprzęgają mnie do

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.
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