
Ir. | Opłeta pooztows alarczona gezattwii i
do PRENUMERATA Cena nameru 20_ gr.
29 Rok XVIII. s "Nr 203 7
 

  

  

 

      
 

 

 

 

że RH EE
1а- с
с
a

ia

e- że

4 /
‘а- j *

"13- AR
: .go н ..\Ёу | REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji, PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,ros 8 Administracji. i Drukarni 12-44. „Redakcja otwarta od 11 do 16 i od OGŁOSZENIA : aaa 8 zł. йJa 2 : - i i s za wiersz milim. tek: tekśŽEJ 20 do24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do ZO-ej tekstem (10 lamowe) po RSE, Sałek przod aa o. z.Oo1 w niedziełe od 12 do 13-ej. cyfrowe, iai z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminyа Dziennik WII a ы i ы ruku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.z:0 е efski chodzi codziennie. į Konto czekowe w P. K. 5. Nr. 80137.

14- 4 Н .
m m5 Po krwawej rewolcie wiedeńskiej) "nen: "*"L j wnętrzna?

Przed Radą ministrów.
sA ZE" : Ewentualna interwencja Włoch. jadam Rintelena i urzędników| W ciągu ostatnich kilkunastu dni

 

  
   

    

  
  

  

   
  

  

 

. p“ EDEN ai) WI Rai wat dc eis dom padac policji p
tag Jezef Kopeć ki trwają w dalszym ciągu, Udało| Włoch. Władze austrjackie są prze- — WIEDEŃ. Śledztwo,prowadzone” będą też ód audi poч ; się wprawdzie w. głównych ośrod-| konane, że wiasnemi siłami przy- przeciw zamachowcom, dostarczyło rad najbliższej Kady. ministrów.
ч 8 ADWOKAT, FILISTER K! POLONIA kach opanować sytuację, ale w miej:| wrócą niebawem spokój, nie skorzy- dowodów, że poważną rolę wspis- Ścisia dat ; р Уд ja Ri di jeL W;29-ym roku życia zmarł nagle, dnia 27 lipca 1934 r. scowościach basdziej odległych wal-| stały więc z oferty włoskiej, ku grał Rintelen. Rintelen nadużył| nistrów oe m. zenia a zak 3

as w Hallerowie : ka nie zupeinie jest jeszcze zakoń- BIAŁOGRÓD. Władze jugosło- stanowiska ministra pełnomocnego| odbedziesi PL i;ora i Lai,4 a eństwo żałobne odbędzie się wkościele Sw. Jakóba czona, pewna część ludności sympa-|wiańskie śledzą bacznie ruch wojsk w sposób w historji dyplomacji do- ias į Rz:RA A
dn. Eks o acjaj 10 į p ! 3 uako ac gł pół. i lyzuje z powstańcami. Przenosi się|włoskich na granicy austrjacko- iychczas "niespotykany. W. Piwcich i abe žus kd R zo ORCA taj :

142 ódz R O Pi) е его i ОНЕ GEIR 31 ipca teren, walk stopniowo na pogranicze|włoskiej. W. jugosłowiańskich ko- stosunkach z Rintelenem stał b. pre-| st łagodna.kd o godz. 5 pp. ej bolesnej stracie zawiadamiają: austrjacko-jugosłowiańskie, co zmu- |łach wojskowych. roztrząsa się spra-' zydent policji wiedeńdkiej: Bindi stje, związane z klęską powodzi, a

aż Żona, ojciec, rodzeństwo I rodzina. sza Jugosławię do wielkiej czuj-|wę ewentualnej interwencji Włoch który, jak słychać, popełnił już sa. w:ake mnie komuni-
в ności. Wielu zbiegów znajduje się| w Austrji ze wszystkiemi stąd wy- mobójstwo. Policją wiadomości tej oda asLrdi в &ЧЫЁ:ТЁЁ.] ‚

już po drugiej stronie granicy, co|nikającemi skutkami międzynarodo-ani nie zaprzecza, ani też nie po- 2 znisżcz ° zR e: /ой—ё у{рга\:іэ. wladze jugostowiaūskie w|wemi. Rzekomo Wlochy mialy o- twierdza, Najgurszym objawem jest os Aiosss
PATI: klopot. świadczyć, że :nterwencji tej podej- udział w puczu 9 czynnych urzędni- a i ААА

: = Włochy śledzą pilnie rozwój walk| mą się wtedy, o ile zada.udzieli ków pałtowiayak. ld w w rato Namie >
! P $. P. 7 na pograniczu austrjacko-jugosło-|ną to zgody. Stanowisko Anglji wo-, zamachowcom opanowanie domu fg = a" ZŁ KE

wiańskiem. Wosk konsul general-| bec interwenci: zbrojnej Włoch jest przy. Ballhausplatz,  Staną oni i я rój A R a) sel eniu J 0ZEE *0pEC ny zwrócił się ź zapytaniem do au- podobno bardzo wstrzemięźliwe. |wszyscy przed nadzwyczajnym są- Ry Ela Arias y Ea
kod 9 strjackich władz krajowych, czy nie | dem wojskowym. Rola aresztowane. RAK oddac odiś PB M >.
aią Filister Konwentu Polonia zmarł nagle dn. 27.VI134 r. w $tyrji i Karyntji |$o ksiegepolicji, Steinhiusla, nie Wysokość kredytów, których za- - |

ką | rd MAaepdzeą “ e aa m. o g. 10.30 . * LI IE  WIASBWORia: żądają pozostałe dwa ministerstwa, 3
452 n. . m. o g- w kKościeie św. Jakóba. WIEDEŃ (Pat). Wedle komuni- działy walczące po:stronie rządowej,| nai sa [nie jest znaną, niewiadomo też, © |

Eksportacja i pogrzeb z tegoż kościoła nastąpi dn. 31 b. m. katu, RA przez władze za w a od 25 25 bm. asi 78 ) Min. Fey na miejsce Rintelena pokryte one będą z normalnych"0
sijų o godz. 17-ej. O E akva POŁÓW A I FILISTRZY pośrednictwem radja, rewolucja na- zabitych i 165 rannych. Według in-, = BERLIN (Pat). „Deutsche All-| wow budżetowych, czy też rząd po-
cje ь ! rodowo-socjalisiyczna w Styrji i Ka- ; formacyj ze źródeł prywatnych,stra- $emeine Ztitunz” podaje wiadomość|szuka jakichś źródeł nadzwyczaj:

< . ryntji została załamana. Wojska rzą-| ty oddziałów narodowo-socjalistycz-.własnego korespondenta z Wiednia,|nych.
В : dowe opanuwaiy calkowicie sytu|nych. sięgają 200 zabitych ; bardzo wedle której «tanowisko posła au-| W związku z tem mówi się w ko- |
>1- —58-—---583— === ację. Straty, poniesione przez od-! wielu rannych : jeńców. ! strjackiego w Rzymie po dr. Rinte-|łach politycznych о ewentualności :
cj, >" ` lenie ma objąć minister Fey. wypuszczenia nowej pożyczki we-
. а Na granicy austrjacko-niemieckiej. wostznej, „okół jest Jn male Dost:
a 0d Administrac į PARYŻ (Pat). Agencja Havasa osoby posiadające paszporty dyplo-, Upadek masonerį' = że pałek EO.

ie > rdlaaaaWiko AD SNоо austrjackiej. ZZA
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA- ko-bawarską dla ruchu granicznego. dróżnych. й p | seamy, dzienniki. holenderski A, > anos RED)

с MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume- Granicę przekioczyć mogą tylko Mansbodė' Pienas oai ar wc ;й = ! = jednym ze swych artykułów, że wol: Poza tem Rada ministrów na10- raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu- N d aust įacki 'nomularstwo austrjackie przeżywa posiedzeniu najbliższem zapozna się
ad szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis- owy rząd auSsir I. "dziś ostry kryrys i bliskie jest cął- | niewatpliwie z treścią  przemėwie-
it. ma z dniem 1 sierpnia 1934 r. WIEDEŃ (Pat). . Utworzenie no- Jako kandydac: na stanowisko Ikan- kowitego upadku. Wielka loża wie-|1i%, które wygłosić ma premjer
K) wego gabinetu nastąpi, jak sądzą ko- clerza wchodzą w rachubę wicekan- deūska, której głównem zadaniem Kozłowski sk zebraniu klubu B. B.
wo [SSNGRES =ZNC ła polityczne, w ciągu poniedziałku.| clerz Starhemberg ; dr. Schuschnigs była propaganda wolnomularstwa i dnia 1-go sierpnia.Wedługpogłosek,

: | kierownictwo 1óż prowincjonalnych,|krażacych w kołach politycznych,
zamiast zamieizanego rozszerzenia|mowa ta ma być nacechowana dale- |

dzialalncsci, coraz bardziej ko idącym radykalizmem: społecz- uż ‚ e ° ` WAĆ Ф^ . i

й Powrot torpedowców polskich. | Minister Seljamaa w Moskwie. kiadzy się i likwiduje swoje agendy} 3 mym. i į po M

2|OSKNA, (Pa): Balada pol klórmi pożiękował 2a focimo MOSKWA (Pad. Bewicy w, MOSKWA (Pl Około pėicy 1 19,dėt,„Revalju| Zamłast gotówkizaj a bujaće “LenasŠod syna kie Zał zajaySĘ Moskwie estoński minister spraw;ogłoszono oficjalny komunikat 0 FoZ- . pjjajne pd Oa Galowie bony.
A OE adi 8 gi Takas Od jA A Ag nai 1 zagranicznych  Seljamaa przyjęty: mowach między komisarzem ludo-. (Klagenfurt) dei A Głów Agencja „Press' donosi, że Ma-
ša d o Р OP w przybył na torpedo- | z,zez prezesa centralnego ko-| wym spraw zagranicznych Litwino-. _ , a SIĄ A = kd S
ta. | dowce sowieckie „Karol Marx“ i wiec „Burza“ z życzeniami szczęśli- 2, B SRR Kalini-! ‹ RZ, o оо sekretarja, w Wiedniu, zawiesiła|śistrat warszawski w porozumieniu

„Jakub Swierdlow“. Przed odjaz- wej podróży. Admirał Unrug wyra- TAU wykonawczego ZSRR Kalini- |wem iestońskim ministrem spraw wydawnictwo swego organu „Wie-|ze Związkiem Pracowników  Miej-
de, dmirai Uniru, odwiedził Ž 8 ad A hi: 3 t ma. "4% poczem odbyło się śniadanie u zagranicznych Seljamaa, Komunikat ner Freimaurer-Zeitung“ Tajetanios skich postanow.ł, iż dnia 1 sierpniaad admirai Unirug ocwiedzil G-cę zii naczieję ma rycnią rewizytę ma- „Lezesa rady komisarzy ludowych| głosi, że podczas rozmów rozważane Bik 1 ое b s: э ak owieckiej floty baltyckiej Galle-a, rynarki sowieckiej w Gdyni, A PORSRGJ Gel; е : 2 tego kryzysu polega na tem, že ma-|T- b. część pens,- pracowniczych wy

Mołotowa. Popołudniu Seljamaa od-| były ogólne svrawy, związane ze : : ; Ž będz. b ПАА Е
„był krótką rozmowę z komisarzem |wzajemnemi srosunkami sowiecko- 079712 austjracka opierała się |płacona będzie w bonach państwo

AŽ ` "o spraw zagranicznych Litwinowem.  |estońskiemi, przyczem wyrażono głównie: nia „elemencie s00jeldeto- kd adaka ok 200
Šš : 5 9 ° iš | MOSKWA iPat). Agencja TASS|całkowite zadowolenie z rozwoju o ach i aA Octopó denna25zł,
е Wycieczka dziennikarzy polskich donosi: Komisarz spraw zagranicz”| tych stosunków i ze stale rosnącego aa: działalności, - Ani *członko- |-Wi bonachi inwestycyjnych, a pracow'У, Н pe й : gra nychLitwinow wydał obiąd na cześć|zaułania i zrozumienia między obu i ja L S ui PoseyA gaus ob 200 Ep

ół z Amer ki bawiącego tu ministra spraw zagr. krajami, Wymieniwszy zdanią na hoff i dr. Kail Keichl, przekonawszy|50 zł. bonamęj funduszu inwestycyj-

" O: ст Saljamaa. W. obiedzie wzięli udział|temat sytuacji riiędzynarodowej, mi- się,że idde hunanitarae, przez ma-| tego. :
: Ё „| członkowie rządu. W. czasie obiadu|nistrowie doszi; do wniosku, że Е . ‘ 4 ść sia й, с ń

oeRE Bawiąca we Rwa WOK pamięć lotników sej zabrał głos Litwinow, podkreślając|współpraca obu krajów w dziele SODEAĘ Porost, są zwykłym hum Jak informują sk „Press“,
olaków z Ameryki zwie-|kańskich, poległych w óbronie Po dż dówolkujzia «Gieuić dk lidachi koi hodzi bugiem i płaszczykiem, okrywają-| pracownicy państwowi, cywilni i

dziła w dniu dzisiejszym zabytki|ski. Popołudniu odbyło się šniada- u2 Ta d a Aaaa saibei Roc PA i Tas wscaoczie cym istotny celi: walkę z chrystja-| wojskowi, otrzymają dnia 1 sierpnia
a TC aa sasiecz | PY | WSpó.ry Udział w zawarciu Nizmem i prawdziwą cywilizacją, od-; r. b. pobory miesięczne wyłącznie wMiasta, m. in. „panoramęj racła-|nie wydane na cześć gości przez, |: ° ) ! т : т

3Wicką”. Wgodzinach południowych |syndykat dziennikarzy lwowskich. kich między ZSSR a Estonją. W| służących tym zelom aktów między- dawna dobrowtlnie opuścili szeregi; złotych.

 

 

    

  

   

    

     

   

   

 

    

    
  
  

  

Uczestnicy wycieczki złożyli wieniec] O godz. 17 wycieczka odjechała| zakończeniu Litwinow podkreślił do.|narodowych dały wielce zbawienne . : 6
ną ei bach Lwowa, |w dalszą drogę ie ВО Sar-| niosłą rolę, jaką Seljamaa odegrał| rezultaty, zgodne z interesami obu.ZEM +, Podając tę wiadomość „Robotnik
Rdzie  1-minutowem ' milczeniem |ny do Wilna. w dziele rozwoju przyjaźni sowiec-| krajów. Wychodząc z założenia, że, | : SE 45 SPSra a iepCAWA

я ; 4 ko-estońskiej. ZSRR i Estonja zainteresowane są w, Z akaz „Nie wiemy, z jakim związkiem

Adamowicze w Częstochowie. W odpowiedzi minister Seljamaa| trwałym pokoju międzynarodowym,| posługiwania się językiem ży | ogsuat, porozumiał się, ale tenzaznaczył, że zasada samostanowie-| zgodzili się, że obecna sytuacja po-| Šoki na gowiskaćk związek, który się zgodził na wypla-,
CZĘSTOCHOWIA (Pat). Dziś przy- wicz. Serdecznie przyjmowali ich nią narodów o sobie, proklamowana| lityczna Europy dyktuje dalsze wy- w'Niemczech tę bon, srodze za to odpokutuje, Al-

>? bowiem bony funduszu inwestycyjnedyli do Częstochowyw t-wie delega- ojcowie Paulini. W) godzinach wie- przez wielką rewolucję w 1917 r.|siłki w. kierunku pokojowym oraz | й każ н „OR ;
tów LOPP bracią Adamowiczowie, czornych Adamowiczowie odwiedzili pozwoliła narodowi  estońskiemu| pozytywne ustosunkowanie do PO- Bawarski minister gospodarki £0 przyjmują pizewažniesklepy ga-
których powitały miejscowe władze| lis, biskupa Kubinę. Lotnicy zaba- oderwać się całkowicie od bytego| wstalych w związku z tem nowych,Esser wydai zakaz posiugiwania się|lanteryjne, konfekcyjne it. p., ale
LOPP i prezydent miasta Mackie-| wią w Częstochowie 2 dni. imperjum rosyjskiego i utworzyć| zagadnień i projektów stabilizacji, Językiem żydowskim na targowi-| mało się znajdzie sklepów spożyw-

„‚ , skach bydła. czych lub mydlarń, któreby* przyj-niepodległą, demokratyczną  repu-| pokoju, : ń : j
| Pieigrzymka z Bytomia 'blikę. Ministór Seaman Podkteślik. Minister Seljamaa złożył komisa-| inawyj to komentowane jest|mowałybony, samebowiem potrze-
| : 3 я że po zawarciu traktatu pokoju w |rzowi Litwinowowi następujące o0-) Pół urzędowo w tym sensie, że poje-|bują gotówkę, A Iktėryž z pracowni-

- - : NYM BY sd ži M s «. dyńcz hanc!larzom żydowskim,|ków, zarabiających 200 zł. miesięcz-CZĘSTOCHOWA (Pat). Do Czę- chała mszy św. na Jasnej Górze a 1920 r. nie było żadnych przeszkód| świadczenie: Rząd Estonji deklaruje (777% „4 b ÓWy biającyc miesięcz- .
Eo przybyła zdał niemiec-' po mbžkasčijo biskup Kubina wy- na drodze uirzymania dalszego roz-|swėj życzliwy stosunek do idei z. Ci dostęp do zda skl lub więcej, zagląda obecnie do
ka pielgrzymka z Bytomia w liczbie głosił kazanie w języku polskim i woju najbardziej sąsiedzkich stosun- wschodniego regjonalnego paktu po- ed nie aIO RL e PY galanteryjno A koniekcyj-
11500 osób, Prowadzi ją ksiądz pro-| niemieckim. : „ków. Fakt, że Estonja była pierw- mocy, w którym wzięliby udział 1 z B wiezy u żydowskim, nych? Zobaczymy, jak pracownicy.
boszcz Wolif. Pielgrzymka wysłu- : szem państwem, która zawarła trak- ZSRR, Polska, Niemcy, Czechosło- „""Y ! a wlošcian nieżrozumia| zareagują na tę inowację Magistratu
ь tat pokojowy ze Związkiem So-, wacja i paūstwa bałtyckie, Wobec “V. ! „Ji na 28046 аполитомео związku”, |

  
. . . ro : = ‚ 1 ŻE Ё <

wieckim, i szybkość, z jaką rząd braku tekstu paktu Estonja zastrze- (G iiRT IOTISIA ERA A KAINOSZjazd związku rezerwistów. imisyskość, z jaką rząd br gi pana wieś| aiw noca _
х ; : AR A „ pokojową inicjatywę, jest wymow- nych poprawek i uzupełnień po anitestac г 4

WARSZAWA (Pat). Dziś rozpo- Zdrojewski. Mewcy, witając zjazd i PO - ‚ MAT ю > ja U CZCI auresa.
nym dowodem, že podobna inicjaty- otrzymaniu projektu, PARYŻ (Patj. Dziś przed połu- wieńce ma тJa Bęc|

Czął się w Warszawie 2-dniowy wal- życząc pomyślnych obrad, zazna. stow й 22 " ; )
hy zjazd deleg: tów. a czali, że zadaniem związku rezer-V? e nė no i A: LE dniem odbyła się wielka manifesta-
Wistów. Na otwarciu byli min. Ko- wistów jest rozwijanie wartości mo- =y oddźwięk ze strony rządu imieniu rządu łotewskiego złożył cja, zorganizowana przez soc
Ściąłkowski, I wiceminister spraw ralnych żołnierzy obywateli, пабу: °° Z ' `

jskowych ger. Kasprzycki, posło- tych w wojskowej służbie czasu po*,
Wie i senatorowie, a o godz. 13,20 Ikojowego, podi:reślając, że związek.
zybył prezydent Rzplitej. Otwo- rezerwistów jest miezbędnymele_| Pogrzeb marszałka Lyautey

с aaa przemówienia, w którychie ] „łotews 3 alistów przedslawian. о! |- dziś komisarzowi Litwinowowi poseł SFIO i partję komunistycznąs czci ań ass s że,łotewski w Moskwie, Bilmanis, | zabtiego przed 20 laty przywódcy świat robotniczy , Francji czyni 'socjalistów Jauresa. 30-tysięczny wszystko, by nie dopuścić do nowej| pochód udał się z dzielnicy łaciń-| wojny. «:. | \
skiej do pantsonu, gdzie slożócć|

   

ył zjazd wiczprezes związku inż. mentem dla pracy t obrony Rzplitej. : КОВа IAR La sa As aka

5 ; i ` PARYŻ (Pat) Dziś rano w Thorei, burnus srebrno-złoty i kwiaty od ” ° -
! К w obecności rodziny złożono zwłoki | sułtana Marokko. Przed trumną de- Lot amerykański do st ratosfery.Lot Litwina przez Atlantyk. marszałka „Layutey do trumny, któ-| filowały tłumy miejscowej ludności!  /WIASZYNGTON (Pat). Amery- ka balonu nie wytrzymała ciśnieniaта następnie uraieszczono w wielkiej|Po zakończeniu uroczystości żałob- kański balon stratosieryczny, który gazów i pękła, wskutek czego balon

NOWY JORK Pat. Litewski kon-! litewski porucznik Vaitkus z Chica-| sali pałacu. Trumnę okryto trėj-| nej w Thorei, trumnę ze zwłokami wystartował onegdaj w Rapid City, począł 5 :
generalny w Nowym - Jorku,|go wyruszyzlotniska nowojorskiego|barwną chorąświą, na której złożo-|marszałka Lyautey przewieziono do osiągnął wysokość 18 km, 290 m. L o AZKA

emawiając na zebraniu, oświad-| do lotu transatlantyckiego do Ko-| no buławę marszałkowską, order| Nancy i złożono ją w kaplicy ksią- Najwyższy punkt balon osiągnął po wyskoczyli z gondoli R ae
ł, że w najbliższym czasie lotnik wna. wielkiej wstęgi iegji honorowej, oraz! żęcej. 10 godzinach i 15 minutach. Powło- nem i wiadoWałi śzeż zy 2  



NA POWITANIE GOŚCI:
AriEKTRANDKiILH.

| Muno gości dziś w swych mu
rach przeastawiCieii prasy polSKiEj

2 Ameryki Muiych goscz witamy

serdecznie, jako reprezentantów ро-

ważnego odiamu narodu polskiego,

zamieszkującegć na drugiej poikuli,

witamy icn sztzegolmiej seraeczni:

z tego względu, że są numi dZienn.-

karze, kierujący opinją w Polonji

amerykańskiej, Polacy amerykańscy

są dla nas i zawsze byli drodzy i
bliscy, jakkolwiek dzieli nas odnich

ogrom Atlantyku,
Mimo odległości duszą i sercem

jesteśmy jedno, Rodacy nasi w Ame:
ryce, nawet ci którzy już się tam

urodzi:., pozostają wierni polskiej

Ojczyźnie i nie zapominają o starym

kraju, Mieliśmy tego aż nadto wy
mowne dowodywczasie wojny, kie-

DZIENNIK MILEŃSKI

z prasy. Oddłużenie rolnictwa
„Iematy miodzieżowe'*'.

Pomimo szeregu sensacyj, jak

niebywaia powódź w Polsce, jak 0-

statnie krwawe wypadki w Austrji,

„cematy młodzieżowe nie schodzą

ze szpalt prasy wszyskich OUcieri.

Trudno się remu zresztą dziwić 1

rację ma „kioboinik”, który twier-|

Wszyscy zgadzają się, że jestto jedno

z najważniejszych zagadnień doby wspoł-

czesnej. Oblicze ideowe młodzieży wyglą-!

da w różnych kraach rozmaicie, przyczem

ustrój polityczny raju gra tu rolę bodaj

aecydującą. Dość wskazać na ogremneróż- |

nice, zachodzące między młodzieżą Anglji

czy ksajów skandynawskich a młodzieżą”

krajów ayktatorskich, gdzie państwo za- |

garnęio całkowioe kierownictwo wycho-

wania młodzieży i urabia ją wedle potrzen

faszyzmu czy komunizmu. Zagadnienie mło-

dzieży jest zreszlą skomplikowane i nie

możemy niem zająć się na tem miejscu. !

Jednakže w dalszym ciągu arty- dy najiepsža część młodzieży po:-

skiej w Ameryce z myślą o Polsce

dalekiej, a jednak umiłowanej, o

Polsce może zawet nie widzianej

śpieszyja tłumnie pod sztandary

armji generaia Hallera, ażeby z bro-
nią 'w ręku walczyć o lepszą przy: |

szłość i niepodległość dalekiej Ci
czyzńny. Mieliśmy tego również do
wody później, iiekroć w Polsce zda-

rzały się nieszczęścia, rodacy ‹
Ameryki zawsze ofiarowywali swą

pomoc.
Łączność Polonji amerykańskie;

z Polską była zawsze żywa i mocna.

Ostatnio symbolem tej łączności by:

brawurowy lot przez Atlantyk brac'
Adamowiczów. którzy w ięsknoci«
swej do opuszczonej przed dwu
dziestu kilku laty Ojczyzny dali wy-
raz bohaterskim wyczynom lotni-
czym

Podtrzymywanie polskości w sze
rokich masach Polaków amerykań-

skich, ochrony ich przed wynarodo
wieniem, utrzymanie łączności zkra

jem macierzystym, to jedno z na'-

ważniejszych zadań, jakie chlubnie

spełnią prasa polska w Amerycz.
Dzisiejsi nasi goście to pracownicy
tej prasy, ta ludzie, którzy codzien-

nie dostarczają rzeszom rodaków za

oceanem strawy duchowej, którz”

codziennie utrzymują kontakt tych
rzesz z polskością. Pracując w pra

sie polskiej w Ameryce, nie służą

oni tylko rodaxom tam zamieszka-
łym, lecz pełnią wielkie dzieło m

interesie narodu

całości.

polskiego, jako

kułu „Robotnik* zagadnieniem mło-

dzieży zajmuje się i również niebez

dużej dozy słuszności stwierdza, że
młodzież sama nie tworzy nowych kie-

runków, lecz idzie w ślady starszych.

Jestto słuszne, ale z zastrzeżeniem, że do-

tyczy to młodzieży dzisiejszej, e wśród niej

przedewszystkiem młodzieży polskiej.

wszystkiem młodzieży  sanacyjnej,

fast maśladowania starszych odrazu

rzuca się w oczy. Młodzież „sanacyjna”

dzieli się na te same kierunki i odcienie, co

starsza „sanacja”, to samo jest u młodzieży

komunistycznej, a także u endeckiej.

zornym wyjątkiem zdawał się być obóz ra-
dykalno - narodowy, który z takim hukiem

grzmiał przeciw starym, ale „sanacja'”, któ-

ra z początku liczyia na dywersję tego obo-

zu w stosunku do endecji i z tej racji za-
praszała go „do wspólnego stołu”, rozcza-

rowała się wkrótce i przyznała się do błędu. !

„Robotnik”*  naogół z młodzieży
jest niezadowolony ; ani rusz nie
może pojąć, dlaczego młodzież stro-
ni od socjalizmu. iak up.

w polemice wewnętrznej jedna z grup

tej młodzieży powołuje się wprawdzie na

artykuły i pisma Piłsudskiego z czasu, gdy
był socjalistą, ale nikomu z tej grupy nie

Pilsudskiego i rownież zostać socjalistą,
Wiolą naśladować starych piłsudczyków. '

Nawet konserwa „sanacyjna“ ma swoich

młodych i to bardzo „buntowniczych'.

Mit bohaterstwa.
Wożóle nie dobrze jest z tą!

miodziežą sanacyjną, kitėra ziesztą'
sama zdaje sprawę ze swej słabości i

żyjąc w wiecznym strachu przed.
rosnącymi w siły narodowcami. ‚ Mitając kierowników opinii po'-,

sko - amerykańskiej, wyrażamy ra |
de ;ć, że hzdziemy możli z nimi 080-|
„.„srie sie zetknąć i przez to jeszcze

bardziej wzmocnic węzły brater*,
stwa, które łączą nas z rodakanii

z za morza. Równocześnie zwraca
my się do naszych gości z gorącą

prośbą, aby za pośrednictwem swych
organów prasowych przesłali od nas
wilnian, Polonii amerykańskiej ser-

ueczne pozdrowienia.

ZJAZD POLAKOW
Z ZAGRANICY.

Na zjezdzie Polaków z zagranicy,
który zacznie się 5 sierpnia w War-
gszawie, zostaną poruszone podczas
obrad plenarnych oraz w komisjach
zażadnienia organizacyjne, kultural-
no-oświatowe, społeczne i gospodar-
cze, dotyczące Polonji zagranicznej.
Kompleksy tych zagadnień w ujęciu j,
schematycznem iwiają: się
jak następuje:

l Zagadnienia organizacyjne:

, cyjnej,

Jak wielkim jest ten strach wi-
dać z głosów prasy młodzieży sana-

która raz domaga się bez-
względnej walk: z „młodymi endeka-
mi“, a gdy tych wysłano do obuzów
izolacyjnych, „„młodzi sanatorzy“ są
przerażeni, iż. obozy i więzienia
stworzą dookoła narodowców mit

"pcLaterstwa. Wobec takiego stanu
rzeczy organ sanacyjnego Związku
Pol. Młodz. Demokratycznej chce
dla przeciwdziałania temu  mitowi
dać masom również mit aktualny,
bo widać dotychczasowa „ideologja”
i „legenda“ nawet w mniemaniu
„uświadomionych* piłsudczyków u-
znana została za „nieaktualną”, czy

| „samodzielności' młodych,

Zaś wśród tej ostatniej przede-

Po-,

przychodzi do głowy naśladować miodego |

bezskutecznie szuka „mowych drog','.

 iež Wpros <a niepoważną.

Polskie pismo w Ameryce „Mo-
nitor', wychoazące w Cleveland,

drukuje następującą wiadomość:
Tutejsze pismo „The Cleveland News“

„zamieszczając w ub. czwartek kabloprogram

z Francji o śmierci Marji Skłodow-

skiej.- Curie, najwybitniejszej uczone, „wia- światowy związek Polaków z zagra-
nicy įlormy organizacyjne i zasady|
„współpracy środowisk zagranicznych
ze związkiem; potrzeba ; metody
konsolidacji środowisk, stosunek do
analogicznych organizacyj obcych.

IL Zagadnienie kulturalno-ošwia-
towe: mowa ojtzysta; młode pokole-
mie Polonji zag:anicznej; przedszko-
ła polskie zagranicą; szkolnictwo
polskie oraz nauczanie i wychowa-
nie dzieci polskich, pozbawionych
szkoły polskiej zagranicą; organiza-
cją polskiej młodzieży szkolnej i po-
zaszkolnej; polska praca społeczno-
oświatowa wśród dorosłychzagra-!
nicą; dobór i kształcenie pracowni-

 

йа, podało następujący fakt:
| „Pani Curie uródziła się w Warszawie,
„Polsce, w 1867 roku. Jej żydowski ojciec
był profesorem matematyki i fizyki w uni-

'awersytecie warszawskim, Jej szwedzka
| matka prowadziła szkołę dla dziewcząt. Jej
' pazwisko panieńskie było Marie Salome

Sladowska“.

Przytoczyliśmy tu w dosłownem brzmie-

 

Próbka żydowskiej bezczelności
„Curie - Skłodowska żydówką!”

 „niu wyjątek z tego bezimiennego kablogra-

polskich zagranicą; dobór i kształ-
cenie działaczy, instruktorów i pra-
|cowników społecznych dla Polonji
zagranicznej; zagadnienia naturali-
zacji Polaków zaśranicą; sprawa Po-

Szukają więc „mitu,
któryby skupił siły dostatecznie tęgie

ao objęcia dziedzictwa po obozie niepod-

ległościowym, może powstać tylko w śro-

dowisku młodych. Będzie nim albo młoda

endecja, albo młodzież

cjach Piłsudskiego.

Nie krótkowzroczne ambicje ukracania

wyrosła na trady-

ale usuwanie i

hamowanie tych wpływów, które działają

1ozkładowo na mładych lojalnych linji za-

sadniczśj Obozu P.majowego, powinno być

zadaniem tych, w których rękach leżą de-

cyzje i środki po temu.
Powszechnie znany jest chaos, jaki pa-

nuje wśród działaczy małomiasteczkowych

lub wiejskich; którym — w dobrej wierze—

wypada co jakiś czas tworzyć lub przesta-

wać się opiekowac jakąś organizacją mło-

dzieży prorządo-7ej. Typowy jest przykład

młodzieży wiejskiej, rozbitej w obozie pro-

rządowym na kuka odłamów. Od wypad-

„ków majowych byliśmy świadkami systema-

tycznego rozbijania — na różnych terc-

nach — życia organizacyjnego lojalnej sy-

stemow: pomajowemu młodzieży. W imię

„czego?

Psychologicznie

życiu państwowem są rozgrywki menerów

politycznych! Być może, że lepiej jest, iż

pewne rozgrywki odbywają się na pła-

szczyźnie wewnętrzno - obozowej niż mię-

dzypartyjnej. Ale wadliwem napewno jest

rozciąganie wiru nieporozumień i walk na

„masy, a zwłaszcza karygodne jest — tak

rozpowszechuione — nadużywanie autory-

tetu „czynników decydujących”, na które

byle wódz czy kacyk zwykł się bez za-

jąknięcia powoływać.

Oddziaływanie starszego społeczeństwa

sanacyjnego na młodzież było dotychczas

jaknajgorsze. Czy są nadzieje i możliwości

polepszenia się tych stosunków? Chyba

tylko drogą giuniownego zmniejszenia od-

starszego spoleczeństwa na

rzeczą nieuniknioną w

 
„dzialywania

„młodych.

Beznadziejnem jest zaiste w tych
warunkach wytworzyć „mit”,

Nad . policjanci. I
Zresztą o „micie* wogóle myśli

tylko znikoma część młodzieży sa-
nacyjnej.

Dla większej części ideałem jest
system... Berezy Kartuskiej.

Za drutami znalazła się grupa terrory-

stów z U. O. N., znalazło się kilkudziesięc:1

— marazie — działaczów O. N. R., znalazły

Wwsię wreszcie elementy komunistyczne...

"ten sposób obóz izolacyjny stał się niejako

„reprezentacją” czynników w Polsce szko-

| dliwyci, czynników rozsadzających przez

„swą destrukcyjną działalność Państwo Pol-

skie od wewnątrz—stał się odbiciemistnie-

jącego jeszcze niestety w Polsce zła.

Legjon Młodych zapytywał w sposób

wyraźny i zdecydowany: kiedy? („Państwo

Pracy” z dnia 30 szerwca r. b.). Kiedy na-

„reszcie silna ręka władzy, państwowej uj-

„mie w karby rozzuchwalające się coraz bar-

dziej warcholstwo, występek, zbrodnię?...

I dlatego wiadomość ouruchomieniu |

obozu izolacyjneg przyjęliśmy z najwyż-

szem uznaniem, bc wierzymy, że rozpo-

„częta odosobnieniem niektórych najbardziej

szkodliwych działaczów akcja rozwinie się |

konsekwentnie i doprowadzi do uzdrowienia

stosunków politycznych w Polsce.

Tak pisze »„Państwo Pracy”, or-

gan osławionego Legjonu Młodych.
Bereżę Kartaską „przyjęli z naj-

wyższym uznaniem'', jak z uznaniem
przyjęli zawartość talerzyka z jed-
nego ze słynnych wywiadów.
Bo też ci, „leyjoniści', mają żust...

„mu „News'a” jako dowód, że autor jego

yhce koniecznie zrobić ze śp. Marji Skło-

dowskiej: Curie żydówkę, iaiszując grubo,
w tym celu dane co do jej rodziców i po-

«chodzenia.

(W. dalszym ciągu swegoartykułu |
„Monitor'* przytacza dowody pol-
skości tej wielkiej Polki, Dlą nas w
Polsce kłamstwo to jest tak oczy-|
wiste, iż niepodobna wdawać się tu;
w: jakąkolwiek dyskusję. Należy tyl-
Ко dać po palcach żydowskim rasi-
stom, przywiaszczającym sobie raz
Mickiewicza, kiedyindziej Kolumba,
a tym razem Marję Curie-Skłodow-

siką. 8 |. «dk

cierzą; akcja piopagandowa; przy”;
gotowanie n..odzieży polskiej z za-
granicy do współpracy gospodarczej
z krajemmacie: zystym); organizacje
kupieckie jako srodki wymiany han-

"i polityka gospodarcza rządu.
Ostatnie zruiany w rządzie oce-

niane są przez prasę sanacyjną jako
zapowiedz załatwienią kiiku proble-

mow, związanych z drobūem  10lni-

ctwem. Zarówno premjer Koziu wski,
dawniejszy minister retorm rolnych,
jak i p. Poniatowski, obecny minister
rolnictwa i reform rolnych, niają byc
należycie przygotowani do rozstrzy-
gnięć w tej specjalnie dziedzinie.
Najważniejs.ym punktem tego pro-
gramu, to oddłuzenie wsi. :

Na łamach prasy sanacyjnej wy
buchła ostra dyskusja na temat, ko-
go ma objąć zapowiedziana akcja
oddtuzeniówa rządu: czy całe rol-
nictwo, czy tylko małoroinych? To
zagadnienie zostało już rozstrzygnię-
te: z zapowiedzianych prac rządu
korzystać mają rolnicy, posiadający
mniej, niż 50 he ziemi, reszta może

korzystać
nych ułatwień! :

Ostro tę dėcyzję atakuje konser-
watywny „Czas'”':

„Trzeba też pamiętać, — pisze on w

nr. 192 z 15 lipca, — że niezaciąganie dłu-
gów, nierobienie ivwestycji, niekupowanie

nawozów sztucznych Chorzowa i Mošcic

było uważane za nrak patrjotyzmu, za sa-

botaż w stosunku do programu rządowego.

„Państwowy” ziemiania, współpracujący z

rządem, był wzywany do zadłużania się, do

inwestowania. Rezultatem było to, że naj-

bardziej zadłużonem jest ziemiaństwo pro-

rządowe, natomiast ziemiaństwo endeckie

długów ma znacznie mniej. Przy tych me-

todrch oddłużenia, kredyt rządowy okazał-

by cię istnym darem Danaów. Eiekt poli-

tycz. y byłby nad wszelki wyraz szkodliwy”,

Te „nad wyraz wszelki* naiwne
argumenty „Czasu* nie przekonają

nikogo, nawet w obozie rządowym.
Tam decyzja już zapadła! Zadłużo-
nym ziemianom dopomogą do roz-
wikłania interesów — egzekutorzy
i komornicy.

Pod adresera rządu posypały się
z wielu stron konkretne żądania i
propozycje. Tyn: razem najdalej idą-
ce projekty stawia półurzędowy
„Kurjer Poranny“, O siormutowa-
nych przez ludowców postulatach
mówi ta część prasy sanacyjnej, iż—
przyszły one, jak  przysłowiowa
musztarda po obiedzie: rząd. już po-
stulaty te pozytywnie jakoby zde-
cydował. Kontretne żądania idą w
kierunku: obniżenia kapitału j odse-
tek i odroczenia ich płatności, obni-
żenia cen artykułów monopolowych

Wymiar podatku

uochiodowego.
Urzędy skarbowe otrzymaty okól-

nik munisterstwa skarbu w związku

     

tylko z pewnych ubocz-!

- dzie wtedy,

i kartelowych, vbniżenia podatków i
opłat, dostarczenia kredytu krótko-
terminowego.

Czy jednak „Kurjer Poranny“ nie
łapie ryb przed niewodem?

Niektore z wymienionych za-
gadnień doszły już do Kady Mini-
strów. Na jednem z posiedzeń Rady
Ministrów rozwinęła się dyskusja
nad obniżeniem cen zapałek —Prze-
ciw obniżeniu cen przemawiał min.
skarbu Zawadziki, powoiując się na
potrzeby skarbu. Upozycja ministra
skarbu już przy zapatkach wskazuje,
że w rezultacie z pośród wielkiego
haiasu o obniżenie cen, zrodzić się

może — przysłowiowa mysz. Cena
zapałek z pośród wymienionych cen

„soli, tytoniu, spirytusu, cukru wę-

| gla, żelaza, naity, najmniejszy je-
| szcze ma wpływ na budżet. A już
wpłynął protest tak poważny, jak

' ministra skarbu: Już wpłynęło za-
' gadnienie budżetu i skarbu. Cóż bę-

' gūy przyjdzie na stół
į obnižka cen na mne ważniejsze mo-
| nopole?
| Wiemy, że sprawa obniżki cukru
o 20 groszy na kilogramie, tak ak-

; lualna w ub. jesieni, odroczona zo-

, Stała do września tego roku. Wiemy.
że tak niedawno kolej państwowa,

, chcąc ułatwić eksport węgla obniży-
| ła i tak już bardzo niskie taryty prze
wozowe o dalsze 2 i poł zł. na tonie

| węgla eksportowego. Niedawno zer-
wano rokowania węglowe polsko-
angielskie. W tych warunkach na-
cisk rządu na obniżenie cen węgla
na rynku wewnętrznym nie może być

zbyt wielki.
tuacja w nafcie Cena 1 kg. nafty w
eksporcie spaała
Ktoś te straty pokryć musi! Jak dziś
sprawa wygląde, pokrywa je konsu-
ment krajowy.

Trzeba więc przewidywać, iż
akcja generalnej obniżki cen na ar-

ь tykuły monopolowe i kartelowe, nie
| da rezultatu poważnego. Trzebaby
| przedtem poddać rewizji całe za-
gadnienie naszego eksportu dumpin-
gowego. Trzebaky w inny, niż obec-
nie sposób zabezpieczyć równoważę
bilansów: płatniczego ; handlu za-
granicznego. Gdy na to się nie zano-
si, trudno liczyć na sukces rządu
przy zapowiadanej, nie cd dziś
zresztą, akci o obniżkę cen prze-
mysłowych.

 

i

Stanisław Rymar.

— OGARAUC

Jakie przesyłki mogą
- wirzymywać

uwięzieni w berezie Kariuskiej?
rrzed KlikKu ашациы KOMUNMIKOWA-

Podobnie wygląda sy-.

już do 5 groszy.,

i4l © podatku aocuoaowym dia piat- rezie hartuskiej

'
z rozpoczęciem wymiaru podatku lisimy o zwracariu paczes ź zywno-

aochodowego. Ukoimik zwraca uwa- SCcią, wysytanych ao vsoD, znajdują-
gę, že uigi przewidziane w artykule cyca się w obozie izolacyjnym w be-

raczki, zawiera-

nikow, których dochody mie prze- | jące samią bieliznę, nie zostaty zwro-

ków oświatowych; Książka i prasa, laków obywatel: państw obcych w
polska jako więź kulturalna Polonji obrębie Rzeczypospolitej, opieka
zagranicznej z Macierzą ;polskamło |nad reemigracją; rola kobiety na
dzi . akademicka zagranicą, za-; terenie Polonji zagranicznej.
gadnienie studjćw, kontakt z ktajem, | IV. Zagadnienia gospodarcze:
współudział w pracy społecznej; | rozbudowa struktury gospodarczej
sport i wychowanie fizyczne wśród: poszczególnych środowisk Polonii
Polonji zagranicznej. zagranicznej; rola spółdzielczości,

'  IIL Zagadnienia społeczne: oży-, jako formy organizacyjnej życia
„wienie ruchu społecznego skupień gospodarczego Polonji zagranicznej
polskich zagranicą (metody i drogi); (spółdzielnie konsumentów i rolni-
więź organizacyjna żywiołu polskie-|ków; znaczenie spółdzielczości dla
$0 zagnani (wzorowe formyorga- | wzmocnienia gospodarczego  Polsnji
nizacyjne Polonfi zagranicznej; kon- „na poszczególnych- terenach); pa-

nych); organizacje zawodowe (ic
rola w życiu publicznem Polonji za-
granicznej); opieka społeczna i ak-
cja dobroczyna w środowiskach

 

trjotyzm gospodarczy wśród Polonji
„zagranicznej (konieczność ścistego
współdziałania gospodarczego; a) w  
łonie poszczegó nych środowisk pol.'
„skich, b) Poloni: zagranicznej z Ma-

dlowej pomiędzy Polonją zagranicz-
ną a Macierzą; rozbudowa istnieją-
cych organizacyj i tworzenie no-
wych (korporacyjne związki ku-
pieckie, hurtownie branżowe i t. p.);
współpraca Macierzy z Polonją z: -
graniczną w zakresie osadnictwai
rolnictwa (rozszerzanie i propago-
wanie hasła ozganizowania się rol-
ników . Polaków na terenach zagra-

| nicznych; zawodowa pomoc rolnicza
z kraju).

Liczba zapowiedzianych uczestni-
ków wycieczki Polonji zagranicznej,
przybywających do Polski z okazji
zjazdu, przekroczy 11 tys. osób, za-
równo społeczeństwa starszego, jak
i młodzieży.  

kraczają /,4UU żłotycn w stosunku

cej niz jeamego czionka rodziny, na-

iezy stosowac :awet jeżeli piatnik

nie skiada zeznania o docnodzie

Ustawa o podatku dochodowym nie
uzależnia bowiem przyznania uig od
wystąpienia piatnika z odpowied-

niem ządaniem. Wiauze wymiarowe
zobowiązane są do przesirzegania

przepisow wychodzących na korzyść

(piaiiuka,

Odciąžanie N. T. A.
Ministerjum spraw wewnętrznych

wydaio do wiacz adminstracyjnych

oxólnik w sprawie odciążenia Naj-

wyższego Irybunału Aamunistracyj-

nego i przyśpieszenia toku załatwie-

nia spraw za!egających. Okólnik

podnosi, iż liczba spraw, w których

orzeczenia władz' administracyjnych

zostały uchylone przez N. 1. A. z
powodu naruszenia torm postępo-

wania jest niemal 2 ; pół razy więk-

sza, aniżeli spraw, w których uchy-
lenie orzeczenia nastąpiło z powodu
obrazy prawa materjalnego.

Ścisłe pizestrzeganie obowiązu-
jących form postępowania przez
władze adrcinistracyjne przyczyni
się do zmniejszenia liczby spraw,
wnoszonych do N. T. A.

$karii krytysi na Kujawach.
Rowery zastępują młóckarnie,

Od kilku lat szerzy się na Kujawach, w

związku z rosnącą biedą i bezrobocie.

klęska kradzieży 5olnych. Gromady ludzi,

 

liczące nieraz po kilkadziesiąt osób,napa- |

dają na pola i sady owocowe, rabując

wszystko, co przedstawia jakąkolwiek war-

tość. Przy stertach ze zbożem wre nocna

„młócka, urządzona przy pomocy kół rowe-

rowych. Rolnicy są bezradni, gdyż dozorcy

polni nie mogą się oprzeć rozwydżonym i

napastliwym bandem rabusiów. Władze po-

licyjne powinny zająć się wreszcie tą spra-

wą, która dla rolmków zaczyna nabierać

cech katastrofy, podobnej do powodzi albo

gradobicia.

 

Pt pleraicie Pc!ską Macierz
Szkolną.

 

cole rodzinom więżmów. lMuoznaby
1 .

| rocznym i maja na utrzymamu wię-, Więc przypuszczac, ze tego rodzaju;
| przesyfki, są doręczane więźniom.
| Natomiast paczki, zawierające
ubranie, bieliznę i żywnosc, nie są

| przyjmowane przez komendanta 0-

| wozu, insp. ure'inera.
Frawie wszyscy więźniowie, u-

mieszczeni w Berezie Martuskiej,

przybyli tam w jednem ubraniu, bez
zapasowych zmian bielizny,

Kierownictwo obozu odmawia
wyjaśnień co do warunków przeby-

| wania, ilości godzin pracy, odży-
| wiania i t, p, więźniów. |

Lo O. Nk
| | „Wiadze aamimistracyjae rozwią.
| zaly ūotąd agendy Ubozu Narodowo-
„ Kadykainego „w dziewięciu woje-
wództwach. Nigdzie nie zostały wnie

„sione zażalema, tak że decyzje o
| re-wiązaniu O. N. K. uprawomocnią

SiĘ,

 Żajście w iteairze w
Warszawie.

Przed kilkoma dniami w War-
szawie na przedstawieniu operetki

| Benatzky'ego „„Rozkoszna dziewczy-
» ” +
na' w leatrze Polskim rozegrało się

, zajście, które jest szeroko komento-
wane w kołach teatralnych.

Znakomity artysta Stefan Jaracz,
obecny na widowni teatru, podczas
jednej z frywolviejszych scen ope-
retki, wstał z krzesła i zwracając się
do ložy dyrektorskiej, w której „gie-
„dział m. in. prezes Towarzystwa
Krzewienia Kuuury Teatralnej, za-
wołał na cały głos, pokazując ręką
na scenę:
— Niech żyje Teatr Polski! Niech

żyje Towarzystwo Krzewienia Kul-
tury Teatralnej

Na słowie „kultury położony był
akcent. Po wzstiesieniu tego okrzy-
ku, Stefan Jaracz opuścił teatr,

  

6 miljonów
na wpiate rat i odsetek. .

Ministerjum skarbu przeznacza
w nadchodzacych miiesiącach z kre-
dytów budżevowych 6 miljonów zło-
tych na spłatę rat i odsetek długów
państwowycł: >

 

Jaki jest deficyt pań-
Stwa w czerwcu?

Zestawienie wpływów i wydatków
budżetowych państwa za m. czer-

(wiec b. r. wykazuje, że suma wy-
datków w tym miesiącu wyniosia
171,6 miljonów, czyli nieco mniej niż
w maju, ale za to o 15,3 miljonów zi.
więcej niż w czerwcu roku poprzed-
niego. Ogółem wydatki pierwszego |
kwartału bieżącego roku budżeto-
wego, t. j. za kwiccień, „uj i czer-
wiec wyniosły 514,3 miljonów, czyli
więcej piż w pierwszym kwartale
1933-44 r., kiedy stanowił sumę 498

miljonów zł,
W, roku ubiegłym wpływy i wy-

datki skarbu były jasne i wyraźne. |
Miedzielišmy, że jeśli z podatków,
opłat, ceł, przedsiębiorstw państwo-
wych iip. w ciągu kwartału wpłynę-
ło 433,9 milj, zł. to przy 498 miljo-
"nach złotych wydatków mieliśmy
' deficy: w wysokości 64 milj. zł. Bu-
* chalterja skarbcwa byia przejrzysta,
przynajmniej w ogólnych zarysach.
łObecnie jednak, chcąc zdać sobie

| sprawę z tego, o ile wydatki były
większe od rzeczywistych, normal-
nych dochodów skarbowych, „można

dokonać szeregu obliczeń i pozostać
| aadal w sierze przypuszczen.

| Bo spójrzmy tylko, jak zostały

| sprecyzowane dochody skarbowe za
czerwiec. Weźmy więc, iż z danin
publicznych wptynęto 69,3 milj. zł.,
z przedsiębiorstw państwowych 3

miljony zł, z monopolów 48,4 milj.

zł, i z funduszów 0,9 milį. zi., co ra-

zem daje 12i6 milj. zi. Ponieważ

ogólny wpływ do skarbu w czerwcu

wyniósł 171,6 milj. zł, przeto ozna-

cza, iż 50 milj. zł. stanowiły tak zwa-

ne „inne dochody administracyjne,

le inne dochody administracyjne

stanowią wiaśnie tę tajemniczą po*

zycję, w niej bowiem mieści się
| wpiyw z pożyczki narodowej. Każdy
budżet miesięczny jest obecnie teo-
retycznie zrównoważony, że zara-
chowuje się na budżet ministerstwa

skarbu odpowiednią sumę z wpły-

wów z pożyczk. narodowej i w ten
prosty sposób użyskuje się w docho

dach skarbu tę samą sumę, jaką ma-

my w wydatkach. Poprzednio jednak
zawsze podawane byio wyjaśnienie,

ile wymiosiy te wpiaty z pożyczki

narodowej.
Wiedzieliśmy więc, iż w kwietniu

stanowiiy one kwotę 15,3 milj. zł., a

w maju 25,5 mulj. zi. Tem sameul

wiedziano, ze o tyle byty mniejsze

normalne dochudy skarbu, od jego

wydatków, co w języku skarbowym

nazywa się deficytem.
|. 42 czerwiec jednak. żadnych-wy*

. jaśnień niema. iNiewiadomo, ile wy-

| niosia w m. czerwcu wpiaita z po-

życzki narodowej, rownowažąca 907

| cnody skarbu z wydatkami.

| Na tem tle można więc snuć wiele

i przypuszczer, ale określić rzeczy”

| wisty aeticyt jest niemożliwością.

| (Jeśli w roku ubiegłym dochody

| administracyjne za caiy rok wyniosły,

| 1/4 malj. zł., co czynu kwartalnie 44

! miljony zł., to trudno przypuścić, aby

obecnie miały cne ulec bardzo wiel-

| kiemu wzmozeniu. W. kwietniu b. r.

| bez pożyczki narodowej te dochody,

| administracyjne dały 16 mdlj. zł, w

maju 22 miij. zł., można więc wyra-

zić przekonanie iż w czerwcu nie

przekroczyły one 20 miij, Gdyby tak

pyło, 10 wiedy wpłata z pożyczki na-

rodowej w czerwcu dla zrównoważe-

mia budżetu sięgałaby jakich 30-tu

miljonów złotych.
Czy tak jest. czy wpłala ta jest

większą, czy mniejszą — jest io

obecnie okryte zakąś niezrozumiałą

tajemnicą, tembardziej niepojętą, iż

o kwietniu i maju wszystko bylo

jasno powiedziane.
LARKL

Samobójstwu na
Wawelu.

W. czwartek byli przechodnie pod-

waweliscy w Krakowie świadkami

wstrząsającego wypadku.

Oto na murze, okalającym Zamek

Wawelski ,ujrzano kobietę, przechy-
lającą się ku pczepaści nad: Wisłą.
Kobieta, rzuciia się w przepaść, spa-

dając z wysokości około 3 pięter na

stok wzgórza wawelskiego, skąd

stoczyła się aż na jezdnię uliczną.

Samobójczyn: pośpieszono z po- |
mocą, a telefonicznie zawezwano

pogotowie rutuukowe. Okazało się,

że ofiara ma wiele ran na głowie.

twarzy i rękach i odniosła ciężkie

obrażenia wewnętrzne. Pogotowie
przewiozło ją ze słabemi już oznaka-
mi życia do sznitala, gdzie nie od-

zyskawszy przytomności zmarła. |
Ustalono, iż samobójczynią jest

Anna. Dobrzyialowska, żona inży-

niera kolejowego z Warszawy,

Bluźnierstwo.
Istnieje w Trzeciej Rzeszy orga-

nizacja urzędników biurowych i pra-
cowników państwowych, coś w ro-
dzaju naszej „Unji“.

Organizacja ta wydaje swoje pi-
smo, w którem czytamy następujące
błazeństwo:

„Przed 2000 lat Stwórca objawił
się ludzkości w postaci Jezusa. Dzi-
siaj objawia się Bóg niemieckiemu:
narodowi w poctaci Hitlera", |||
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/ pizyciągającym.

„wszystkich, którzy

 pierwszorzędnych wrażeń

ona wiele możiiwości, przeto nic

  

| rzek u jezior. W. aanym wypadku Z

| innych emocyj.

„rach brasławskich, albo też, korzy-

SPORT PROP
Okres latą wyzyskiwany jest

przez miodzież na sporty wodne.
'Woda stała się silnym magnesem

do siebie tych
chcą odpocząć

po caiorocznej pracy.
daje cziowiekowi dużo

rozryw-
kowych, a przez to samo, że posiada

ULA

dziwnego, że zaspakaja najbardziej
nawet wybredne gusta.

Wystarczy przypatrzyć się  ru-
chowi sportowo . turysiycznemu

Wileńszczyzny, by dokiadmie zdać
sobie sprawę z tego, iż rzeczywiscie

miodziez nadewszystko woli rozbi-

jac swoje nanuoty nad brzegiem

wydą mogą koukurowac jedynie tyl-

Ko góry, które dostarczają zupełnie

Wileńszczyzna posiada trzy za-

sadnicze ośrodist sportów wodnych

a mianowicie: zapojmniane jeziora w.

Srastawiu, modernizujący się Na-|

Tocz 1 stare Lroki. SZR

£apomniane jeziora w Brasiawiu,

SĄ rok rocznie odwiedzane przez U.
LW.E, instytut przyjeżdża iutaj, bo,
Wie, że nigdzie W rolsce nie znaj-

dzie doskonalszych warunków $рог-

towych,
‚ №е ulega najmniejszej wątpliwo-

ŚCI, że brastaw stanie się za

lat najpotężniejszym ośrodkiem spor:

tów wodnych w Polsce. |

Jeziora Brasławskie są po pierw-,
sze nadzwyczaj urozmaicone. bBrze-

ši są więcej niż prześliczne, a zdziwi

się zapewne niejeden, jeżeli powiem,'

że w brasiawiu istnieje przystań -°

Gi Morskiej i Kolonjainej, jeżeli po-,

Wiem, że brastzw posiada więcej.

łodzi mż Troki. į
Na jeziorach Brasławskich od kil-|

u lat zwracana jest baczna uwaga

Ta sport, a ponadto tam nikt z ni-|

kiem nie kłóci się, jak w Irokach.|

Nic też dziwnego, że są iutaj piękne|
żaglówiki, moc kajaków i kilka łodzi|

sportowych. Na i i

dlą sportowców.

Brasław w zestawieniu .z Troka-

mi wygląda o wiele bogaciej i pięk-

niej, a trzeba p;zecież szczerze „Po|

wiedzieć, że brasiaw nie posiada

prawie żadnej rropagandy, brastaw

nie posiada nawet takiej propagan-,

dy, jaką mają Troki, |

Kzecz dziwna a prawdziwa, że!

jeziora brasławskie propagują się;

same. O ich pięknie idzie wieść z

ust do ust, z przystani do przystani,
z miasta do miesta. Wynik jest taki,
że z całej Polski zjeżdżają tutaj licz-
ni turyści i wycieczkowicze, którzy
albo spędzają dłuższy czas na jezio-,

 

stając z szeregu połączeń wodnych,
organizują tak zwane spływy kaja-
kowe, KE UK

Oczywiście, że nie bez znacze-
mia jest dla Brasławia obecność C. L.
MW. F., który spełnia doskonale rolę
pięknego propagatora sportu i to
Sportu w jak najlepszym i najwła-
ściwszym wydaniu.
| Niestety tych. wszystkich super-
latywów nie można powiedzieć o
Trokach, w któ:e wkłada się o wiele
więcej kapitału niż w: Brasław. |

Troki nie posiadają udoskcnaleń
technicznych. Przecież w Trokach.
niemą' nawet: łódzi, bo te, które są
wymagają gruntownego remontu, a
przytem zawsze są zajęte przez u-
przywilejowanych żeglarzy, Po dru-
gie w Trokach panują niezdrowe sto-
sunki.

W tym roku mieliśmy przecież,
aż 5 organizacyj, dążących zasadni-,
czo do jednego celu, a zwalczające:
się wzajemnie,

Są to: Liga Morska i Kolonjalna,
Akademicki Związek Morski, Pol-
sko-Akademick: Związek Zbliżenia
Międzynarodowego „„Liga'', Ośrodek
IW. F. i wreszcie kursy nauczyciel-
skie.

Bardzo to pięknie, że aż tyle zna-
„azło się organizacyj, chcących pro-
pagować z tych czy z innych wzglę-
dów: sporty wodne, ale trzeba, mam
wrażenie, ułożyć program wspólne-
go postępowania. Nie można prze-
cież mieszkać pod jednym dachem i
krzywo patrzeć na siebie.

Te i inne stosuneczki „troczań-
skie' nieraz zniechęcają ludzi do
pracy, a i wyniki tej pracy są zupeł-
nie inne, niż powinne być.

Trzecim poważnym ośrodkiem
jest Narocz, który „zaczyna mieć
charakter wypoczynkowo . pensjo-
matowy. Z czasem nad Naroczą po-
wstaną piękne wille, a Narocz sta-
nie się miejscowością Ikuracyjną.
Lekarzami będą: słońce, piaseki
woda, a może nawet i te nieliczne
sosenki sterczące na p.awym brze-
gu jeziora.

Słów kilka powiedzieć trzeba o
samem życiu kursantów ; o techni-
ce organizowania kursów.

Najbardziej licznym i godnym u-
wagi był kurs sportów wodnych,
zorganizowany przez Polski Zw.
Zbliżenia Międzynarodowego.

Przyjechali do Trok: Rumuni,

 

 

Węgrzy, Łotysze ; inni. Było na
kursie gwarno i wesoło, ale niestety
zapomniano 0  instruktorach, bo
prócz p. dr. Stankiewicza nikogo z
doświadczonych instruktorów nie
było, a co smutniejsze, że musiano z
cudzoziemcam;j porozumiewać się na
migi.

Uważam, że jeżeli stać na zaanga-
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Miniony Trćjmecz Bałtycki był,
jak widzieliśmy, nietylko egzaminem

=

DZIENNIK MIEENSKI .
tów

AGUJ
M

żowanie instruktora sportowego, to
koniecznie trzeba również pomyśleć
o sprowadzeniu jakiegoś tłumacza.
Przecież nawet wśród tej samej
młodzieży akademickiej znajdzie się
zawsze student władający nietylko! codziennych z Wilna, żeby nie było
językiem polskim. | pism sportowych i radja. Młodzież

Drugim, bardzo poważnym man- chce przecież wiedzieć, co się dzieje
kamentem wszystkich obozów i ina świecie, chce wiedzieć o sporcie

MEN
nie spiatały nam przykrego figla, rzeczywiście "uając po pierwszym

Reprezentacja nasza wygrała dniu 10 pkt. mniej,

gazet i radja,
Doprawdy wstyd, żeby w  Tro-

kach, w schron'sku nie było pism

         ESTIJA

TO LEKKOATLE
doświadczeń sportowych, ale rów- przecież dziwnym trafem, a, jak mi- przewagą 4,5 pkt, to sztuka nie'

mież i nerwów, które o mały włos

 

JERZY KEPPEL ZWYCIĘZA NA REGATACH |
" W RYDZE.

Wczoraj na rzece Aa koło Rygi
odbyiy się wielkie mięazynarodowe
reżaty wioślarzkie z udziaiem do-

skonaiych osad niemieckich z Kró-
iewca, Kygi i wioślarzy (Wilna.

Wioślarstwo wileńskie repiezen-'
! towane było przez osadę A. Z. S.,
| która stawaia do biegu czwórek w,
| kónkurencji akademickiej, bromiąc: groźnych konkurentów, leczzdecy-| nie byli podejmowani kolacją przez

. zdobytego puharu w roku ubiegłym |
Przy nadzwyczaj silnej konku-

zencji nie udało się akademikom na-
szym odnieść susuesu i powtórzyć
zwycięstwa, gdyż zostali pokonani
przez osadę „uermanji” z Królewca,
która zwyciężyja w czasie 7 m, 9,5
sek. przed A, Z, 5. Wilno 7 m, 18
sek. Na trzeciem miejscu znalazła
się osada studentów U. S. z Rygi z
czasem 7 m. 54,4 sek.

Obok udziału w biegu czwórek

godnie wypadł start Keppla, który
startował w obu biegach jedynek
wyścigowych, odnosząc wspaniały
sukces, gdyż zajął w obu biegach

jeziorze istny ra PRZED WYJAZDEM NASZYCH LEKKOĄTLETEK

DO LGADYNU. |
Zarząd Poi Zw. Lekkoatletycz-

nego liczy się z imożliwościami zre-
dukowamia ekspedycji polskich za-|

| wodniczek do Londynu na światowe
isobiece igrzyska, a to — ze wzgię-
du ną szczupłoćć. otrzymanej sub-

wencji.

W. obozie, przygotowawczym w

CIWr dotychczas o zawodniczek u-|
zyskało wyznaczone minima: Wala-

siewiczówna, .Weisówna, Kwaśniew-
ska, Cejzikowa, Frerwaldiówna i

Swiderska.
W, niedzielę, w drugim dniu pię-

cioboju pań o mistrzostwo Polski na
boisku Skry przeprowadzone będą
jeszcze eliminacje, ą mianowicie:
na 800 mir — Nowącka, w skoku

START EMIGRANTÓW.
W. pierwszych dniach sierpnia

„mieć będziemy w M/arszawie szereg
imprez sportowych, zorganizowa-
nych z okazji zjazdu emigracji Pol-

likrofony mówią niemal cudem, bo wyle jaka.

         SRITIS IAISYZI

Dnia 15 b. m. wyruszył z Wilna
, zastęp kolarski Czarnej Trzynastki

oba pierwsze raiejsca. | (złożony z 8 harcerzy), udając się na

sukces Keppla jest tem większy | Narodowy Zloi Skautów Łotew-

gdyż należy pamiętać, że rok temu' skich. :

Watkowski, steniujęcy w  biegu'. Całą

' giównym, pizegra o parę centyme-; km. za Rygą) przebył zastęp na ro-

'irów ao Niemca na tych samych re- werach, Po drodze, w Dyneburgu,
! gatacn na rzece Aa, ! harcerze zame:dowali 516 u konsula

Wi obu biegach Keppel miał dość:Rzeczypospolitej p. Galasa. Następ-

| miejscowych skeutów polskich.dowanie ich pokonał.
W Rydze harcerzy wileńskichW. biegu jedynek młodszych czas;

| Keppla 1.05,2 mówi wyraźnie o jego

, wyższości nad pokonanym Gessem

| z Rygi, który bieg ukończył w cza-

sie 8 min, 11,2 sek,

! IW biegu ;edynek nowicjuszyj

Keppel znów '.dnosi pełny sukces,| 1elun : }

zwyciężając w czasie i m. 59,2 sek | skiej na mecz z reprezentacją emi-
gracji Polaków z zagranicy,

wioslarza Mohra z „Germanji“ 8 m,, B!“ ! - :

4,5 sek. | odbędzie się w ramach igrzysk emi-

Starty więc Keppla ratowały ho-
nor wioślarstwa polskiego zagrani-
cą, co powinno być mu otuchą do
dalszej pracy sportowej,

Komisja Trzech PZLA, ustaliła

b, r. w Warszawie.
Skład Polski przedstawia się na-

stępująco:

109 m. — Trojanowski, Binia-
kowski. A

400 m. — Kožlicki, Biniakowski.
800 m. — Kuchar.ki, Kostrzew-

ski (rez, Kuźmicki).

wdal — Przygórska, i па 100 mtr. с į V A krysia Soldan
* ао taietyj— it utilo : F i nac aj rez idorowicz.

PRO ai ia E 6.000: m. =» Kwocdónki РОЙЕаwaldówna, batiukówna ; Ortowska.
| Początkowo reprezentacją miała

| kładać się z 10 zawodniczek i 2
| kierowników Geden z nich — dele-
| gat na kongresj. Według dzisiejsze-
go stanu rzeczy — pewny jest wy-

rez, Puchalski.

WARSZAWA (Pat). W 3-im i
ostatnim dniu spotkania tenisowego
Polska—Danja rozegrano dwie re-jazd 4 zawodniczek  (Walasiewi- > , d

|czówny, Waisowny, Kwasniewskiejj| Wanżowe gry pojedyńcze i jedną žrę
i 1 kierownika. RAZ

W grze pojedyńczej panów Ja-
cobsen wygrał z Wittmanem 6:1,
4:6, 2:6, 9:7, 6:3. W, drugim meczu

Zarząd PZLA czyni starania o
zwiększenie subwencji, w przeciw-
nym razie osłakiona ekspedycja na-
sza nie uzyska takiej sumy punktów
w kwalitikacji drużynowej, na jaką
zasługuje.

siiówy —— „Polonję'* warszawską 4:3 (4:1). Sę-

Trojanowski czy Siedlecki.

| Najlepiej oczywiście ocenić war-

tość w lekkoaiietyce. lutaj wyniki

| mówią same za siebie.
kanie o mistrzustwo Sląska pomię-
dzy „Naprzodem' a  „Śląskiem”.

TIT

Czarna Trzynastka na

naj aAI
drogę ż Wilna do Asari (34.

gracyjnych w dniach 7 i 8 sierpnia Kostrzewski,

i

|
|
\
i

 
I

skromnej czyteini, 'wyposażonej w
czasopisma i książki.

Nie ulega wątpliwości, że na rzu-
cone hasło załozenia czytelni w Tro-
kach dałoby się przy dobrych chę-
ciąch tanim hosztem zgromadzić

Cuda dzieją się jednak bardzo
wygrać mecz z rzadko.

Polski Związek Lekkoatletyczny,
działalności którego mieliśmy
Noon

o

     

Łotwie.
powitał bardzo serdecznie były wo-
jewoda wileński p. minister beczko-
wicz. Trzynasiacy spędzili dwa dni
na zlocie w Asari, gdzie brali udział

w deiiiadzie narodów.
24 b. m. po pożegnaniu przez p.

Beczkowicza, zsstęp udał się w dro-
gę powrotną, zatrzymując się w
większych ośrodkach, jak Ryga, Mi-
tawa, lłukszta i inne, serdecznie
przyjmowany przez ludność zarówno
polską jak i łotewską.

 

Reprezentacja polskich iekKoatietów na mecz
z emigracją.

110 m. płotki: Wieczorek, Twar-
delinitywnie sk:ud reprezentacji pol- dowski,

4%100 m.: Trojanowski, Binia-
Mecz kowski, Twardowski, Koślicki,

Sztateta o:impijska: Kucharski,
Biniakowski,  Troja-

| nowski,

ŚWdal: Nowak, Sikorski, rez,
Twardowski.

Wzwyż: Pławczyk, Lokajski,
'lyczka: Kluk i Morończyk. )

Kula i dysk. Heliasz i Siedlecki.
Oszczep: Mikrut i Lokajski.
W zespole reprezentacyjnym wi-

dnieje parę nazwisk młodych zawod-
ników, których PZLA, chce w ten
sposób zaprawić do spotkań repre-
zentacyjnych,

Polska pokonala Danję 4:3.
7:5, 6:2. W grze mieszanej para duń-
ską Krahwinkel-—-Sperling—Ploug-
man wygrała z parą polską Jędrze-
jowska—Hebda 6:4, 6:3,

W. ogólnej punktacji wygrała Pol-
ska 4:3.

«Libertas» wciąż zwycięża.
MW meczu piłkarskim w Warsza- dzia został pocity pod koniec gry

wie wiedeńska „Libertas” pokonała przez publiczność,

Sląsk pokonał „Nzprzód” 4:1.
KATOWICE (Pat). Wobec 5,000 tego, że obie drużyny mają jedna-

widzów rozegrano decydujące spot-. kową ilość punktów, zarządzono
dodatkową rozgrywkę za tydzień na
neutralnym gruncie,

TYCZNE.

 
| ścięgna u nogi,

|

E WODĘ.
kursów jest łakt odcięcia od świata. i życiu, a tu tymczasem kierownic-
W obozach odczuwa się brak two schroniska w Trokach nie uwa-

| ża za stosowne założyć tam jakiejś

nieco broszur, książek i gazet.

Nie móżna w danym wypadku
zapominać i o stronie kulturalno-
oświatowej.

Przecież sport i woda nie mogą
zastąpić pokarmu duchowego.

Jarwan.

przyjemność już kilka razy pisać,
powinien nareszcie opamiętać się i

powaznie zastanowić się nad losem
sportu lekkoatletycznego Polski.

Nie można przecież wciąż liczyć
aa ambicję zawodników i oczekiwać
zbawienia w postaci „cudu“.

Przed wyjazdem do Rygi P. Z.
L. A. nie postarał się nawet 0 uzy-
skanie urlopów dlą kilku naszych
.eprezentantów i dlatego drużyna
masza pojechała w osłabionym skia-
dzie. !

Te i tym podobne wypadki opie-
szałości H. £. L. A. powtarzają się
miemal przy każdym wyjeździe, a
tak zwana „Komisja trzech” układa
składy reprezentacyjne bez żadnych
względów. Nic to ich nie obchodzi,
że któryś z zawodników w przede-
dniu wyjazdu zagranicę przegrał sro-
motnie, albo od miesiąca nie starto-
wał. „Komisją trzech' ma swoje wi-
dzimisię i koniec!

Ll

Do Rygi wysłano 'np. reprezen-

tację z jednymi tylko sprinterem.
Jrojanowski ll przybiegł na 4 miej-

scu, a Szymański, który jest okrzy-

czany jako gwiazdor sportowy, za-

jął 5 miejsce. Jeśli chodzi o porów-

manie z Irojancwskim, to Szymań-

sk; śpisał się świetnie, ale nie moż-

na pominąć milczeniem, że obaj na-

si sprinterzy skompromitowali się

okropnie w Rydze. [rojanowski u-

sprawiedliwia się, że miał zerwane
a Szymański zdaje

się wogóle nic nie chce mówić, Mo-
że to i lepiej — milczeć.

Polska nie posiada sprinterów.
Trzeba to nareszcie sobie wyraźnie

| powiedzieć, a kez sprinterów można

Tarłowski wygrał z Ulrichem 7:5. ; mecze wygrywać tylko fuksem.

{

„skiej, Wi pierwszą niedzielę sierpnia w

Do Ojczyzny zjadą się ci, którzy| (Warszawie mieć właśnie będziemy

migdy może w niej nie byli, a tylko| nadzwyczaj interesujący mecz lek-

słyszeli opowiadania swych dziad | koatletyczny: Polska — Emigracja.

ków, czy: rodziców. Oczywiście, wśród emigrantów nie

Do Polski przyjedzie moc roda-; znajdzie się chyba drugi Kusociński,
ków z wychodźiwa. Rodacy nasi! Heljasz, czy Kucharski, ale, kto wie,

chcą poznać warunki naszego życia,| czy nasi „żelaźni” reprezentanci po-

chcą w swe płuca wciągnąć polskie
powietrze, które jest milsze od ob-
cego.

Emigranci mają w Polsce bawić
przez diuższy okres czasu zwiedza-
jąc większe miasta.

Po głównym zjeździe w Warsza-;
„wie odbywać się będą liczne wy-
cieczki, "

W; danej chwili chciałbym zasta-
nowić się nad stroną sportową tej
całej imprezy, która jest wielkiem
przedsięwzięciem organizacyjnem.

Świat sportowy Polski do emi-
grantów ustosunkowywał się dotych
czas dosyć sceptycznie.
liśmy, że sami jesteśmy silniejsi, że
wśród emigrantów nie znajdzie się
ani jeden sportsmen, który mógłby
znaleść się 'w szeregach reprezen-
tacji Polski.

Tymczasem jednak wyniki, osią-
gane przez emigrantów, mówią zu-
pełnie co innego.

Przecież przed wyjazdem do Ry-
gi na Trójmecz Bałtycki jedynie tyl-
ko przez niedołęstwo P. Z. LL A
nie pojechało z reprezentacją Polski
2 emigrantów, którzy niewątpliwie
nie sprawiliby sam wstydu tak, jak

Uważa- |

| tratią wyjść cało. :

Nie chcemy wyprzedzać taktów,

ale pragniemy zwrócić uwagę па`

„moment analogiczny z Walasiewi-

: czówną,
| Zaczynamy przecież

! coraz bardziej w okres przygotowań

| olimpijskich. Szukamy talentów,

które potrzebne są już nietylko sa-

memu sportow', ale całemu pań-

stwu. Berlin będzie przecież tere-

nem walki narodów.

Teraz właśnie jest może najwła-

| ściwszy moment, by dobrze przy-

! patrzyć się naszym rodakom, a mo-

że wśród: nich znajdzie się jakiś nie-

! znany „brat“  MWalasiewiczowny,

"który z dumą mėglby przywdziač

' koszulkę sportową z orłem na pier-

I siach.
Mam wrażenie, że czasami na

emiśracji można łatwiej ; prędzej

I dojkć do jakiegoś większego wyniku

sportowego, niż u nas, w kraju.

Niech w danym wypadku powie

| chociażby sama ilość emigrantów,

którą przekracza 8 miljonów lud-

ności polskiej rozsypanej po całym

| świecie.
i .

 

 

DZIESIĘCIOBÓJ ODWOŁANY.
W. związku z ulewą, która parę

dni temu przeciągnęła nad Wilnem,
znacznemu pogorszeniu uległa bież-
nia lekkoatletyczna na Pióromoncie,

co zmusiło orsznizatorów zapowie-

dziane zawody w dziesięcioboju

| przełożyć na dalszy termin.

DRUGA RUNDA MISTRZ6STW LIG!
Po dwutyśodniowej przerwie, któ-

ra mastąpiła po pierwszej rundzie
rozgrywek piłkarskich 0 mistrzo-

rozgrywek w d'ugiej rundzie nastą- ||
dek Ligi na roi: 1934, wznowienie

) pi w dniu 5 sie:pnia br.

wchodzić ;

Wygrał „Šląsk“ 4:1 (2:0). Mobecį

Zawody o mistrzostwo arm)i.
HRUBIESZÓW, (Pat). W czwar- mistrza armji zdobył zespół 20 p. uł.

tym dniu zawedów konnych o mi: im. króla Jana Sobieskiego. lndy-
strzostwo armii na rok 1934 roze-| widualny tytuł mistrza armji zdobył
grano ostatnią próbę: skoki przez por. Gutowski z 17 p. uł., 2-gie miej-
przeszkody. Po ukończeniu tej pró- sce i tytuł I wicemistrza armji zdo-
by i ostatecznem obliczeniu wyni-. był por. Nieczej z 3 p. strz. kon-
ków pierwsze miejsce i tytuł mistrza nych, a 3-cie miejsce i tytuł II wice-
armji na 34 r. zdobył zespół 17 p. uł.| mistrza armji por. Kamiński z 24
wielkopolskich Drugie miejsce i ty-| p. uł. Po ukończeniu zawodów gen.

 
tuł pierwszego wicemistrza armji| bryg. Skotnicki wręczył nagrody
zdobył zespół 3 p. strzelców kon-! zwycięzcom.
nych, a 3-cie miejsce i tytuł II wice-

Mistrzostwo pań w pięcioboju.
WARSZAWA (Pat). Dziś, w nie- korówna 8 m. 25 cm. W rzucie

dzielę, na buisku „Skry” odbyły się oszczepem wygrała również Kwaś-
dalsze konkurzncje pięcioboju pań| niewska, mając wynik 38 m. 19 cm.,
o mistrzostwo Polski. W skoku| 2) Sikorówna 3. m. 2 cm., 3) Wojna-
wzwyż 4-ry zawodniczki, mianowi-' rowska 28 m, 62 cm.
cie Wenclówna. Kwaśniewska, Si- W ogólnej punktacji mistrzostwo
korówna i Wocinarowska miały po| Polski w pięcioboju zdobyła Kwaś-
129 cm., a Orłowska na 5-tem miej-! niewiska, mając 252 pkt, 2) Siko-
scu miałą 104 cm. W rzucie kulą| równa 194 pkt., 3) Wenclówna,
Kwaśniewska uzyskała 10 m. 79cm.,| równa 194 pkt, 3) Wenclówna
2) Wenclėwna 8 m. 35 cm., a 3)Sil 170 pkt.

Na igrzyska Polaków z zagranicy.
WARSZAWA (Pat). Onešdaj;

| przybyła do Warszawy drużyna Po-
ionji rumuńskiej na pierwsze spotka- | wodnicy z Łotwy. Wieczorem w

 tanci sportowi Polaków ze Śląska
Cieszyńskiego. Przybyli również za-

 

W. kierunku wyszukania młodych

biegaczy nic się w Polsce nie robi,

P. £. L. A. sie przejawia absolutnie

zadnej inicjatywy, pogiębiając kry-

zys lekkoatletyxi polskiej.

Ostatni mecz w Rydze wykazał

również, że brak nam zdolnych mio-

taczy. Konkurencje rzutowe Polsce

mie udały się. Heljasz zajął copraw-

da pierwsze miejsce w_. kuli, ale

sromotnie przegraliśmy oszczep i

dysk, a dysk przecież stał na sła-
bym poziomie.

Waiczyliśmy w Rydze z Estonją,

z którą o mały włos nie przegra-

liśmy, a przecież Estonja to niby nic.

Estonja nie jest uważana za „mocar-

stwo” sportowe, to nie Finlandja,

Niemcy, Węgry czy Włochy.

Estończycy nie mają też chorobli-
wych pretensyj, a tylko szczycą się
swoją iście sportową ambicją.

Nie udało się im w tym roku, to

może uda się w następnym i tak z
roku na rok prowadzona jest mrów-
cza praca, a praca ta prowadzona

jest przez wielkiego przyjaciela

sportu polskieg+ Klumberga, który
odnalazł talent Kusocińskiego, Ku-
charskiego i Heljasza.

Lekkoatleci nasi mają jednak
wyśrubowane pretensje, Wciąż wy-
daje się naszyn: zuchom, że mogą
stawić czoło rajpotężniejszym  re-
prezentacjom.

Skutk; są jednak bardzo opłaka-
ne. Przypomnijny chociażby zeszło-
roczne mecze, ą i tegoroczny mecz
z Włochami nie przysporzył Polsce
sukcesów.

Wiadze lekkoatletyki po!skiei
cieszą się, że wygrany został mecz
w Rydze, że w:zystko jest w jaknaj-
lepszym porządku, że można odpo-
cząć spokojnie. czekając terminu
walnego zgromadzenia.

Ze stanowiskiem zajmowanem
przez nas zśadza się całkowicie 

| granicy. Zawodnicy ulokowani zo-| drużyna sportewa Polaków z Nie-|
stali w Centr. Instyt, Wychow.| miec na pierwsze igrzyska Polaków.

Fizyczn. na Bielanach. Wczoraj ra-| z zagranicy. Drużyna składa się z!

no przybyli do Warszawy reprezen- 60 osób. !

- !

ZAPISY NA WYCIECZKĘ|

DO GDYNI ,
zorganizowaną dla czytelników Prasy Wileńskiej

przyjmuje Administracja „Dziennika Wileńskiego" od godz. 9 rano
do 7 wieczór.

nia sportowe igrzysk Polaków z za- | niedzielę przybyła do Warszawy

|

 

— 

również i „Przegląd Sportowy',
który w ostatnim swoim numerze
omawia stan lekkoatletyki polskiej
z punktu widzenia odbytego Trój-
meczu Bałtyckiego. ,

Wyrazić trzeba ubolewanie, że
władze P. Z. L. A. nie liczą się zu“
pełnie z okręgumij prowincjonalnemi
i nie doceniają pracy, prowadzonej
na północy Europy w państwach
Bałtyckich, przegrana z któremi
byłaby dla Polski wielkim wstydem
i kompromitacją.

_Jarwan.
ia M
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"KRONIKA.
2 wagony cennych dzieł przyszło do Polski.

: Ze Stołpców donoszą, iż w dniu ków historycznych, zwróconych Pol-
wczorajszym p zeszły przez granicę
dwa wagony cennych dzieł i zabyt-

JAKA DZIŚ B4DZIE POGODA?

Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem, miejscami jeszcze przelotny

deszcz. Dość ciepło. Wiatry umiar-

kowane, chwilami o charakterze po-

rywistym z kierunków zachodnich.

Lekka skłonnosć do burz.

szym rzędzie rokryli pożyczki po*
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące

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

2-90); sukc, Chomiczewskiego — u. W.

Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza

i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,

oraz wszystkie ma przedmieściach, prócz

= SPRAWY MIEJSKIE.
—- Redukcje w biurach Magi-

stratu. W związku ze stale przepro-

wadzaną przez Magistrat wileński

kompresją wydatków, Zarząd miej-

ski postanowił przeprowadzić zno-

wu redukcję etatów. W związku z

tem dowiadujemy się, że z dniem1

sierpnia ma otrzymać wymówienie

kilkudziesięciu pracowników.  Za-

znaczyć należy. że personel pracow-

niczy samorząd!: wileńskiego już zo-

stał ograniczony do minimum i już

jest przeciążony pracą, celowość

więc dalszych redukcyj stoi pod
znakiem zapytania,
—Regulacja ulic, W. najbliższych

dniach Magistrat wznawia przerwa-

ne roboty przy regulacji ulicy Trę-

backiej w dzielnicy Kalwaryjskiej.

Ulica ta uzyska brukowaną jezdnię,

której dotychczas nie posiadała wo-

góle, oraz chodnik. Jednocześnie

Magistrat przysiąpił do regulacji ul.

Sapieżyńskiej na Antokolu.

‚ Z MIASTA.
— Autobusy do Jerozolimki,

Towarzystwo  Komunikacyj Miej-

skich, t zw. . Tommak*” w związku z

zanotowanym wzrostem liczby pa-

sażerów na lini; 4 zwiększyło czę-
„stotliwość autobusów, kursujących

do Jerozolimki Poza godzinami

odjazdu juž ustelonemi, wozy z pla-

cu Orzeszkowei odchodzić będą do:

datkowo o godz'mach: 9 m. 30, 13-ej

i 18-ej, |
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

" — Meldunki. Ostatnio coraz czę:

šciej notowan» są przekroczenia

przepisów meldunkowych. /'W: wy-

padkach takich starostwo grodzkie|

pociąga winnych do odpowiedzial-

ności karnej. Najwięcej zdarza się

wypadków zaniedbania meldunku.

W związku z tem nie od rzeczy bę-

dzie wyjaśnić, że nowa ustawa mel-

dunkowa nakłada przedewszystkiem

obowiązek złożenia meldunku za

osobę zainteresowaną.
"I tak główny lokator jest odpo-

wiedzialnyza: sublokatora. Lokator
ma obowiązek dopilnowania, aby

sublokator zameldował.się w domu,

a jeśli tego nie uczynił, winien loka-

 

sce przez Z, S. R. R.

meldunek z tytułu niezameldowania
się sublokatora

lo się tyczy rządcy domu, to ten
tylko pośredniczy posniędzy urzę-
dem meldunkowym a meidującym
się, przyczem winien sprawdzic, czy
zapis w kartce meidunkowej odpc-
wiada istocie rzeczy.

Ludność mie przyzwyczaiia się
jednak do przepisow nowej ustawy

meldunkowej, iem też tiumaczą się

Aak częste kary za mezameldowanie

SIĘ,
MANDEL i PÓŁCEXBL.

— Godziny handiu. Wszelkiego
rodzaju sklepy oraz, inne miejsca
sprzedaży, w myśl ustawy o godzi-
nach handlu, wimny być zamykane

o godz. 19-ej. Fozniejsze godziny

zamysania sklepów przysiugują tyt:

ko jadiodajniom, ktore odpowiadają
specjalnym _—pszepisom, wydanym
przez  ministesstwo spraw  we-
wnętrznych. Fonieważ stwierdzono

wypadki. uprawiania handlu po godz.

19-ej, mimo braku ku temu upraw
nień, władze przystępują do suro-
wego karania tych wiaścicieli skle-

wyszynku aikos:olu trudnią się han-

diem po godz. 7-е) wiecz, Odpowie-

— 1 złoty dodatkowej opłaty.
Wchodząca w zycie znowelizowana
taksa aptekarska przyczyni się dc
podrożenia eksredycji nocnej i środ-
ków leczniczych w aptekach. W
myśl noweżo rvzporządzenia o tak-
sie dodatkowa opłata w wysokości
1 złotego, pobierana ma być od

pów, którzy jedynie na podstawie |'

KINOTEATRY WILEŃSKIE

Kina wileńskie, podobnie zresztą
jak i w innych ośrodkach kraju.
przeżywają od pewnego czasu kry-
zys,

«Ciężkie warunkj materjalne, a
szczególnie brak pracy i nędza lud-

ności robotnicze,, są jedną z najważ-
niejszych przyczyn, powodujących

ten kryzys.
Kino było i jest nietylko najtań-

szą, ale i najdostępniejszą rozrywką
dla szerokich rzesz ludności, Mimo
to nie wszyscy dziś nawet na tę roz-
rywkę mogą .sobie pozwolić, Žarob-
ki bowiem robotnika, rzemieślnika,
czy nawet kupca-detalisty są tak
małe, że ledwo może wyżyć i jako
tako przyodziać się. A gdy te war-
stwy przestały chodzić do kina —
odpadio 50 proc. publiczności (je-
żeli nie więcej).

Drugim czynnikiem, który rów-
nież w wielkim stopniu wpływa na
kryzys w kinach, to bardzo wysokie
podatki od widowisk. Wystarczy
tu przytoczyć, że od filmu zagranicz-
nego samorząd pobiera ni mniej n:
więcej tylko cos około 35 proc. od
całego obrotu, nie licząc jeszcze róż-

DZIENNIK MILENSKI

ILU WILNIAN UCZĘSZCZA BO KIN?

 

W OBLICZU ZAGŁADY.

sezon. W, poprzednich latach bywał
delicyt, ale nie tak wielki, jak obec-!
nie, Deficyt tes. zresztą pokrywały
dochody, uzyskane w ciągu jesieni i
pierwszych miesięcy  zimowych.!
[Tymczasem tegoroczny deficyt, jak!
wskazują wpływy zeszłorocznej zi-'
my, niewiadomo czy uda się pokryć!
w ciągu całego sezonu.

Stąd więc bardzo ciekawie wy-
glądają dane statystyczne, odno-
szące się do frekwencji w kinach
wileńskich w poszczególnych mie-
siącach roku bieżącego. I tak wlu-!
tym, jako jeszcze w miesiącu sezo-,
nowym, w: kinach było 182.278 osób ›
(Trzeba jeszcze pamiętać, że w cią-,
gu miesiąca każde kino wyświetla:
po 4 filmy). Marzec już przyniósł,
znaczną obniżkę. bo w tym miesiącu
było w kinach 170.656 osób. Kwie-
cień rozpoczął (oczywiście, odnosi
się to do r. b.) sezom wiosenny. Dla-|
tego frekwencja: zmalała o blisko
30.000 osób i wynosiła tylko 145.706
osób, W. maju chodziło do kin
137.656 osób, w czerwcu 126.693,
a w lipcu już tylko 102.043 osoby.
Jak wskazują «cyfry, odnoszące się̂ nych, mnieiszych coprawda, opłat;

na rzecz Polskiego Czerwonego.
Krzyża i wielu innych instytucyj.!
W sumie daje to pokaźną kwotę,
która, zwłaszcza obecnie, o wiele,
przewyższa dochód. |

I wreszcie trzeci powód — to!
lato. Rzecz oczywista, pora letnia,
jest najgorszym sezonem dla kin.,
Ale lato mamy со roku, co roku teżdnie zarządzenia są już wydane): : 3 :

przez władze centralne w War-| jest podobne, może tylko raz jest

szawie. bardziej upalne, to znowuż chło-
dniejsze. Zawsze jednak bywa i
zawsze kina przeżywają ten martwy,

ос SSTRIKE I  

— Ignorancja. Przed kilku dnia-'
mi Magistrat wileński otrzymał list|
z Małopolski z miasteczka Stare
Brody, podpisany przez handlowca,
niejakiego Witolda Szmidta. Na ko-| wszelkich środków, sprzedawanych t. j. od 10-ej wieczór do 8 rano.

— Rewidenci ksiąg handlowych.
W. związku z wejściem wżycie prze- |
pisów nakładających na wszystkiej
większe przedsiębiorstwa obowiązek
prowadzenią ksiąg handlowych, za-|
szła konieczność przydzielenia do:
Izby Skarbowej specjalnych urzędni-;
ków dala kontroli ksiąg.
przysięgli rewidenci, posiadający!
wykształcenie w. dziedzinie księżo-|
WOŚCIi. i

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Na powodzian. Związek pra-|

cowników miejskich w Wilnie po-|
stanowił opoda:kować się w wyso-!
kości 1 procent swoich poborów. na
rzecz ofiar powodzi w Małopolsce.

RÓŻNE.
— Liczba zawartych małżeństw.

Według ostatnich danych statystycz.
nych w pierwszym kwartale r. b.i
zawarto na terenie województwa;
wileńskiego 4121 małżeństw.

 

 

Polski zawarto 72.203 małżeństw,
t j. przeciętnie 8,9 małżeństw na tor sublokatora zameldować i złożyć

KREATORA

co
Na scenie:KINO-REOJA

«COLOSSEUM»

1000 mieszkańcow.

аИЕр2

Dziś. Ceny od25 gr. Blaski I cienie Paryż.

MOŻE PARY
Reż. rosyjskiego mistrza

podczas t. zw. dyżurów nocnych,| percie widnieje adres: „Wilno —
Litwa“. į

Nie zaszkodziłoby udzielić p. |
| Szmidtowi elementarnych wiadomo-|
| ści z dziedziny geografji, iįi

i

Teatr | muzyka |
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po- l s;

Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz. |

Będą to| ostatnie przedstawienie po cenach propa- nie amortyzują się i z tego powodu
Bernardyńskim.

gandowych farsy wiedeńskiej F. Arnolda|

„Zgorszenie publiczne”. |
Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. premjera|

komedji w.3-ch aktach St. Kiedrzyńskiego

„Życie jest skompiikowane“. !

 

do miesięcy biuvżącego i ubiegłego.
w lipcu frekwencja spadła blisko o
25.600 osób. |
A teraz, jeżeli te cyfry porówna-

my z analogicziemi okresami roku
ubiegiego, czy poprzedniego, to

stwierdzimy, że ogółem [frekwencja
spadła o całe 45 proc.

Wi takich warunkach, gdy z jed-
nej strony ustawicznie zmniejsza się
frekwencja, a z drugiej — trzeba
opłacać wygórowane podatki — ki-
na tylko z wielkim trudem mogą
istnieć. m, r. S,

  

zagłada małych
kopa'ń.

Jak informuje „„Polonja'  kato-
wicka, przed kilku miesiącami dele-
gaci Konwencji Węglowej w imieniu
właścicieli wielkich kopalń doma-

Drugi proces Ciunkiewiczowej.
Nowy proces Marji Ciunkiewiczo- cydowana.

wej odbędzie "ię w dniu 4 sierpnia.
Obrony  Ciankiewiczowej podjął

się w miejsce dotychczasowego ©-
>rońcy d-ra Woźniakowskiego, któ-
ry wystąpi w charakterze świadka—
adwokat krakowski dr. Tomasz
Aschenbrenner. — Rzecz ta nie jest
jednak do tej pory ostatecznie zde-

|
|

|

Rozprawę prowadzić będzie sę-
dzia dr. Janicki, a odbędzie się ona
najprawdopodobniej, ze względu na
duże zainteresowanie — w dużej sali |
sądu przysięgłych na |piętrze w
krakowskim sądzie okręgowym kar-
nym; 4

 

CUD KANADY.
Czterysta ia. temu, 24 iipca 1534

roku dzieiny żeglarz irancuski Jakób

tartier po awuaziesioamiowej pod-
roży z Saint Malo wylądowai wraz z
towarzyszami w maięm miasteczku

imayjskiem nad rzeką,nazwaną przez

odkrywcow rzeką sSwiętego .Wa-

wrzynca.

4 piegiem lat rodacy odkrywcy

„Nowej rrancji, wiesniacy z Fitou
„Wanaei i bretanji, przybywali coraz
liczniej na wybrzeża rzeki św. Wa-

wrzynca, a w l:pcu lous roku jeden

z przybyszów, t<hampiain, zaiożyt
tam miasto (yuebec,

laamplain byo kolonizatorem w
wieik:m stylu, iNie chciai' posiępo-

wać śladem przeważnej częsc» pio-
rierów, ktorych jedynym celem Dyfo

| jaknajszypsze wzbogacenie się choć-
by kosztem niesprawiedliwości, tiu-

piestw 1 wyzysku plemion tubyl-

czych, «elem zaś Uhaplaima byto

rzeczywiste ucywilizowanie Kanady.
tiozumiejąc doskonale, że prawdzi-

wa akcja cywilizacyjna jest uwarun-

kowana 'jednoczesnem niesieniem

wiary Chrystusowej, Champiain we-
zwai do pracy w Kanadzie licznych
misjonarzy i sam stał się prawie
misjonarzem,

Praca prowadzona przez Irancu-
skich kolonistuw rozwijała się do-
skonale, lecz niestety rząd trancuski,
zajęty sprawami wewnętrznemi, nie
mógł otaczać opieką poczynań
Champlain'a; nie mógł przeciwdzia_
łać silnemu naporowi Anglji, która
po bohaterskiej obronie Champlain'a gali się od rządu likwidacji wszyst-1

«ich małych kopalń, w Zagłębiach
Krakowskiem, Śląskiem ; Dąbrow-
skiem. Twierdz'li, że kopalnie duże
posiadają nowoczesne i bardzo kosz-
towne urządzenia, których możliwo-

produkcyjne są wyzyskane tylko
częściowo. Żalili się, że inwestycje.

ponoszą duże szikody.
Żądania te stanowiły prawdziwą.

sensację, za cenę bowiem powiek-|

chcielizysków, zniszczyć szereg.

"1758r.

zdobyła Kanadę, pozostawiając Fran
cji jedynie Quebec, Jednakże po
upływie stulecia «ciągłych walk i u-
tarczek į ten cstatni szmat. ziemi
przeszedł pod panowanie Anglji w

Ale już wcześniej przybyła
do Kanady kobieta niezwykła, godna
repreżentantka kultury francuskiej,
Małgorzata Bourgeois i założyła na

| ziemiach Kanady podstawy naucza-
nia i szkolnictwa katolickiego.

Wraz z osadnikami francuskimi
į szenia swych i tak bardzo dużych w dalszym ciągw przybywali pło-

mienni misjonarze, którzy nieprze-
— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś po, warsztatów pracy, dających chleb stawali wypełniać w tych niewdzię-

cenach zniżonych melodyjna operetka Gil-
berta „Katia-tancerka* W rolach głów-:

nych J. Kulczycka i R. Peter tworzą praw-;

dziwy koncert gry. |

+ tysiącom ludzi. : į
Plan kapitalistów  najbolešniej

dotknąłby robotników Zagłębia

icznych okolicach swego posłanni-
ctwa, co wkońcu wydało plon wspa-
niały, Zaznaczyły się wówczas wy-

| Dąbrowskiego, gdzie znajdują się raźnie wpływy misjonarzy na dzikie
|. W przygotowaniu „Ptasznik z Tyrolu" dziesiątki małych kopalń, dające za-' szczepy Indjan. Franciszkanie i o, 0.
Zellera w opracowaniu reżyserskiem M.

Domosławskiego. Wycieczki korzystają 2°

| ulg biletowych.

trudnienie 5 tys. górnikom.
Rząd ofertę kapitalistów pozo-

stawił bez odpowiedzi, to też spra-
wisła w powietrzu. Nie wyda-Ogó- ad | wa za

łem w tym okresie na terenie całej| MIWKWWWWNNAAWNNNM, no jednak zakazu likwidacji małych.

Oblaci zanosiłi światło wiary Chry-
stusowej do małych wiosek, na miej-

 

kupując w niextórych, bardzo zre-
ś«| kopalń, Kapitaliści wyzyskują sytu- ! szt harakt. t h, zСУ 9 оу МОО аПИ kopelt,Kepžtalėei wyzyskujasytuLaris. charaktervalyeznych. wypad

sekwentnie w swoisty sposób, wy-
owak. ły kontyngentów wę-

scach których wznoszą się teraz
miasta Edmonton, Winnipeg i inne.

Na mapach całego świata Kana-
da jest oznaczana jako posiadłość
mgielska, ale dusza tego kraju pozo-
stała katolicka i francuska. Cztery-
„sta lat temu katolicyzm i Francja
stworzyły Kanadę, daty jej cywiliza-
cję i kulturę. Kanadą przez cały ten
czas pozostała im wierna, dotych-
czas jeszcze w okolicach Quebec
powszechnie jest używany archaicz-
ny język francuski, piękny język
XVII stulecia.

ślja wytężyła wszystkie siły dla
zniszczenia zarodków. wiary katoli- ,
ckiej i francuskiego poczucia naro-
dowego w podbitym kraju. Wydawa-

dzo szybko zostanie uwieńczona peł.
nym sukcesem. Jednakże krew fran-
cuskiego wiešnicka nie dała się z an-
ślizować ani nie przyjęła protestan-
tyzmu. Wygnania, egzekucje i wszel

żadnego rezultaiu, Anglja musiała
zrezygnować z podbojów,

Stara Kanada: wybrzeża rzeki
św. Wawrzyńca i okręg Jezior po-

skim. I teraz przewaga tych dwóch

na dawnym poziomie,
coraz bardziej. Protestancka iudność

uważyć talkże w Nowej Szkocji, któ-
ra zawsze byłą angielską. Immigra-

opasać drobne wysepki francuskie i

ośrodiky nie myślały wcale zamierać,
a przeciwnie zwolna, lecz pewnie
rozszerzały się coraz bardziej, W ten
sposób obok zamerykanizowanych
miast—ziemia i wieś pozostały fran-
cuskiemi, Polityczne zwycięstwo
Anglji nie mogło przełamać oporu
potomków dawnych osadników, któ-
rzy przechowali z pietyzmem wiarę,
zwyczaje i mowę swych przodków,
Bohaterstwo tych, którzy ponieśli ,
śmierć dla swej wiary ; mowy nie
było zbyteczne

To niezwykie przywiązanie do
tradycji i duchowego testamentu
ojców, jakie cechuje mieszkańców
Kanady jest wspaniałym i godnym
naśladowania przykładem. Przecho-
wanie wiary i mowy przez garść lu-
dzi, oddzielonych olbrzymim ocea-
memodmacierzy, ludzi prześlado-
wanych właśnie za tę swoją odrę-
bność, urasta do miary tak wielkiej,
że słusznie bywa nazywane „Cudem  

n (КАР). _
: a

 

Po upadku Quebec r. 1758, An-

ło się początkowo, że akcja ta bar-

„kiego rodzaju udręki nie dawały tu

została krajem katolickim i francu- |

czynników nietylko że utrzymuje się |
lecz wzrasta |

angielska kurczy się, co daje się za-

cja angielska : irlandzka muała tu

zdobyc ich zienie. Jednakże te małe |

 

„Szczęście w koszu” operetka w 1 akcie ze śp'ewami I tańcemi. Obsada: Betty—

Irena Grzybowska, Ewa--L. Szeli, Porucznik — Wł. Orsza Bojarski, Ordynans — St. Janowski,
Przyjaciele ordynansa—-Podgórska I Wąsowicz. Il. lrena Grzybowska (Tata tzńczy z mamusią)
lil, „Sąd amerykański nad Salomonem" arcyzabawna komedja w 1 akcie, (dział biorą: Grzy-

bowska, Bojarski, Wąsowicz I Łukaszewicz. IV oraz gościnne występy Wł. Orszy-Bojarskiego

artysty scen warszawskich, który wykona Tili Bom hiszpański obrazek komięzno-sentymen-
talny. Senjor de Vanilli--Wł. Orsza-Bojarski, Obywatel — Z. Wąsowicz, reż. Wł. Orszy-Bojar-

iqż zaopatrzyłoś się?
Di   

Porzucona przez męża
bez żadnych środków do
życia z 10 mies. dziec-
kiem, prosi Miłosiernych
Czytelników o ratunek,
pomoc, obronę przed
głodem, dopóki ulokuje
dzisęko w Jakie) ochron:
ce i znajdzie pracę. Sa-|
wicz 13 Łukaszewicz lub
w Adm. „Dz. Wil.” dla

a. Cyganerjo: Szał stolicy świata

Ż (Noce Paryskie)
Fadora Ozepa.

Zgłoszenia

 

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgłoszenie |akiejkol-
wiek pracy lub zatru-
dnienie, choelsžby cza-
sowego w Wilnie i na

,prowineji dla bezrobot-
nych swych członków.

przyjmuje
Administracja „Dzienni-

Poszukuję posady do
wszystkiego do małej
rodziny z bardzo do-
brem gotowaniem шЬ га
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku. samotna, pismien”
na poslada . referencje
Słowiańska ul. Nr. 5-b
m. 7oć 3 do'7. gr2
ovo

 

   
skiego. Zespół muz. J. Borkuma. „Dziecka*, 2| ka Wileńskiego".

Wychowawczyni zna-

Lam—————————|Polecamy ekspedjentkę| Była urzędniczka ро-| Młoda inteligentna pan-| Poszukują posady o- ns frebl. metod. poszu-

|| | wyspecjalizowaną w pro-| szukuje posady biurowe]| na poszukuje posady do| chmistrzyni lub gospo-| Inteligentna  p-nienka WykwalifikoWan uje posady może się

R 6 2 N E | wadzeniu wszelkich ko-| lub innej pracy znajduje| dzieci lub do chorych| dyni na wieś. Znam się| pracowita,  dobiza  pl- | zająć dzlećmi w wieku

A isai operatyw hurtu | de aluj się w krytyczaem polo-į Jako pielęgniarka. Posia:| na gospodarstwie, kuch-|śmienna, poszukuje Ja- od 2 do 10 lat. (mie

Osoba średnich lat po-|najuczeiwszego charakte-| żeniu. | Žgloszen'a do|da referencje _ Zgodzi| ni, hodowli drobiu i mie-| klejkolwiek pracy odpo-| rolnik poszukuje posady| szyć, rob gim. Poważne

ko syty Eb taj ru | znakomitych refe-|Administracji pod „wy”| się na wyjazd—skromne| czarstwie. Referencje do-| wiedniej, w mieści: Zam- Rządey lub leśniczego.| świadectwa | ref. wyma»

a kkposła Być.| rencji Mała Pohulenka|maganie  najskromniej.|wymaganie Sw. Michal.| be. Ofiarna 2 m, 7. kowa 18—17 K.rczew- ispos J galių Z, ne ul Ta.
я ы ъ 4. r ka — ь

mendacje zaułek Murar:| 10—2 do południa.  gr2| gsze”. 13| ski 6—5. gr2 gr| ska. 2 pa 13 m. od  

Młody człowiek z śre
dniem wykształceniem po
szukuje posady biuro-
wej lub jakiej innej, mo-
że być kelnerem (uawet
tylko za utrzymanie). Ma
šwladectwa i referen
„Łaskawe zgłoszenia
rować do Adm. „Dz.
Wil* pod „Potrzebując
Л 8^ gr3

  

 

Tapicer | dekorator,
przerabia otomany, ma-
terace, kozetki, meble
klubowa I inae w zakres
tapicerstwa wchodzące
wykonanie solidne z gwa-
rancją po cenach nejniż-
ze Bronifratelska 8
m. 2.  

„Kanady“. (KA

bn
Sprzedam

Kažin, 35 — Mod
4—6. ‚ — 880

DO SPRZEDANIA
dom drew. nowo-wybu-
dowany bez podatków
do 15 lat, kryty cynko-
wą blachą, plac 990 m.
kw. 4 mieszkania po 3
pokoje, dochód roczny
2500 zł, na Zwierzyńcu.
Cena 21.000 zł. Infor-
macje: Mickiewicza 46
m. 9 od godz. 3—4 pop.
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MIGNON G. EBERHART ża: 31)

Biała Papuga.
(Przekład autoryzowany zangielskiego).

— Wiaśnie. Takie podstawienie byłoby osią planu.O temniewolno

nam Royo? Inna aulskiuojė jest nie do pomyślenia. Ale w e

razie do spisku musiałyby należeć najmniej dwie osoby: człowiek, który

chciał panią porwać, i kobieta, którą chciałby podstawić na miejsce m

— o ile u ją znalazł, bo musiałaby być podobna do pani, tego wzrostu,

tej urody. Dalej musiałaby się nauczyć udawaćpenią, plk”e

pani уивролимей о matce, o życiu po rozstaniu się z ojcem... no, i zaw: я -

nąć pani osobistemi papierami... Źle się stało, że je pani dała na RZ

wanie Lovschiemom... — Ostatnie słowawypowiedział tonem lekkiej

ironji, tak jakby nie ufał gospodarzom narówni ze mną, — SE

rzeczą dla naszej pary byłoby oczywiścieodebraniepani dowodu =

mości, Fakt, że panią porwano,dowodzi, że albo;chcianoeusuną

z hotelu 1s czas przeprowadzenia rewizji w jej pokoju, albo | 7% —

Urwał i zapatrzył się w ogień zmrużonemi oczyma. Trwało to e ugo,

že Sue za:zęła splatać i rozpiatać palce na kolanie, a ja poruszyłem się

niespokojne. —- Albo też zamierzano poddać panią rewizji osobistej w

bie...
zypuszczeniu, że pani nosi ię rzecz przy sobie : : ;

, = Niech się Rai 1 0. — rzekłem szybko, — Nic pani teraz nie

| —- zaszemrała słabym głosem. — Niech panowie na mnie nie

żają. Nie mogę zapomniec... Proszę, niech pan maówi, panieLorn

Doda dz —_ dorzucił z niezadowoleniem detektyw — że co

 

żeby pan' rama powiedziała prawdę, a druga, że ktoś może udać brata

—Mojego brata... ;
— Właśnie — zniecierpliwił się Łorn, — Młody człowiek z атегу-

kańskim akcentem i znajomos.ią Ameryki i prywatnych sptaw: pani...

mógłby w panią wmówić, że jest jej bratem.
— Żeby mnie skłonić do wydania sobie tego ć: wodu? O, tegobym

nie zrobił:. Brat musiałby. mi wpierw pokazać swoą część, Mojej nie
pokażę nikomu innemu. SE

—Panie Lorn — zabrałem głos — pańskie trzy alternatywy nie wy-
trzymują krytyki o tyle że pan przecież znasz i prawdziwego Tally'ego ,
i prawdziwą Tally. ; ы

Skinął głową. i į
— Nie wytrzymują krytyki tylko ze względu na, moją osobę. Ale na

mnie znalazłby się sposób. Zapomina pan o tajemniczym zamachowcu i
o tem, że umarli milczą. :
— Och! — krzyknęła: Sue. — Pani žartuje! {
Lorn wzruszył ramionami,
— Nie, to się rzuca w oczy. Ale jestem otrzaskany z niebezpieczeń-

stwami. i

wm

*`

| sprawy. i

— А ze mną coby zrobili? — zapytała Sue, przyczem twarz jej. |
zbielała i zszarzała, a oczy wyszły poprostu nawierzch.

Zrozumiałem, co chciała powiedzieć. Rzuciłem się ku niej, lecz Lorn
mnieupi zedził: !
— O, niech się pani nie lęka. Dopóki nie wykryją, gdzie pani chowa

wiadomą rzecz, jest pani bezpieczna, Ta tajemnica ochrania panią w du-
żej mierze ;

Swobcdny ton tego zapewnienia dodał jej otuchy. Ja jednak myśla-
łem: porwanie, rewizja, groźby... może nawet tortury... Gdyby wydała
tajemnicę, musieliby ją usunąc ze świata. Chodziło o pięć miljonów do- ię „debrania pani wiadomego dowodu, mogą być jeszcze dwie

aa ktoś 1m0že się chcieć wedrzeć w zaufanie pani,

"7 Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYNSKI.

  

Diakienie A. Zwieczyówkiego,Wio,Miej
larów — gdybyż o mniej! — Złoczyńcy, jak tego dowiodła ubiegła noc,
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| nie zamieizali liczyć sie z żadnemi przeszkodami. iego nie mogłem po-
| wiedzieć. I tak była przerażona, Ale zacięła się, ze do brata nie poje-
' dzie, ms na niego czekac.

— Mogłaby pani zadepeszowaćdo brata, żeby przyśpieszył przyjazd.
i a aĘroda — Nie będę blagala, wepieszył przyjazd
‚ — Ach, dzieciūstwo! To za powažna sprawa, žeby pani dawala prym
„  małostkowej dumie nad odd. у p R

— (oi? — zerwała się z twarzą w ośniu,
— Niech się pani nie unosi — rzekł spokojnie Lorn. — Wchodzimy

| w położen e pani, Ale ja zadepeszuję do pana Tally'ego
— M zgadzam się.
—W takim razie ja zadegeszuję — oświadczyiem całkiem na serjo,

wbrew niechęci, właściwej większości ludzi do mieszania się w Šakos

— Pan, tego nie zrobi! — zawołała Sue, siadając.
— W. takim razie złoży pani zeznanie przed policją.
— I 'ego nie zrobię — szepnęła słodko. i
Lorn chrząknął pojednawczo: '

' —Z depeszą możemy zaczekać. Narazie nichy to nam nie pomo-
„gło. Nimby pan Tally zdążył przyjechać, jużby i tak było po wszystkiem
Pewności żadnej niema, ale tax mi się zdaje, Jak nas tylko policja puści,
będziemy mogł: wyjechać na spotkanie, Albo zaczekać tutaj, Jak pani
rozkaże. leraz o przyjsździe nie może być mowy. Policjaby pani nie
puściła. Nikogo z nasby nie puściła. O, pod żadnym warunkiem. O tem
niema co mówić, ' i '

Popatrzył na mnie Popatizyl na Sue.
— Co się tyczy skladania zeznań przed policją o tem, o czem wie-

my, uwaž2!bym to za wysoce nieostrożnę,
Miał słuszność ||| i

e (d. c. n.)

" Odpowiedzialny RedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ,
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