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Opłat: pocztowa uiszczona ryczałtem

Rok XVIII.

DZIENNI
 

Wilno Czwartek

 

 

  

Konie

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44,
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-aj,

w niedziełe od 12 do 13-ej.

SPIESZCIE !.
OSTATNIE DNIE!

Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Wileński" wychodzi codziennie.    

 

    

 

     

Sprzedaż;V. LOWICH
Wilno, Wielka I

| WYPADKI w AUSTRII.
WIEDEŃ. (Pat). Wiener Ztg.” o-

_głasza tekst umowy zawartej 25 lip-
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BERLIN Ра!. W  ministerstwie
"Olnictwa i wyžywienia Rzeszy pod
Pisano dziś przedłużenie układu w
aptawie wspólnej reglamentacji pol-
sko-niemieckiego wywozu żyta i

WARSZAWA Pat. Bawiąca w Polsce
Od soboty eskadra samolotów so-
Wieckich odleciała wczoraj około
godz. 10-ej z lotniska wojskowego
na ©kęciu do Moskwy. Lotnicy le-

MOSKWA Pat. 17 b. m. odpływa
z Leningradu z rewizytą do Gdyni
Sowiecka eskadra wojenna pod do-
Wództwem d-cy sowieckiej fłoty bał-

MOSKWA Pat. Wczoraj popołu-
dniu przybył do Moskwy litewski
Minister spraw zagranicznych Łozo-

OBUWIA LETNIEGO: ctuw: gumovei plażowe |

AEA) AAAA A DAA AEA

Tania wycieczka nad morze polskie
tylko za 20 zł.

Dla czytelników Prasy Wileńskiej
Spieszmy się i niezwlekajmy, gdyż może zabraknąć. miejsc!

Zapisy przyjmuje Administracja

od godz. 9 do 7 wieczór

ZU bezcen ca między rządem a powstańcami.
Umowa ta brzmi: „Na rozkaz pre-
zydenta związkowego wzywa się

buntowników, aby w ciągu kwadran
sa opróżnili gmach kanclerski, Je-
żeli żaden z członków rządu nie po-
strada życia, rząd przyrzeka bun-
townikom wolny odwrót i odsta-
wienie ich do granicy. Jeżeli usta-
lony termin będzie przekroczony,
podjęta zostanie przeciwko buntow-
nikom akcja z użyciem siły zbroj-
nej“. Podpisano Schuschniśg.

„Wiener Ztg“ podaje, że Rada
ministrów, która zatwierdziła umo-
wę, nie wiedziaia o tragicznym losie
kanclerza: Dollfussa.

WIEDEŃ. (Pat). Korespondent
Havasa donosi z Wiednia, że pod

„Dziennika _ Wileńskiego*
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netu Rintelena, który miał być u-

2 Sierpnia 1934 ;.

  ГЕМ

Cena numeru 20_ gr. i

Nr 206
 

 

  

WIEDEŃ. (Pat). WW aresztach

sądu karnego w Weis w Austrji

Górnej przebywa obecne 200 po-

wstańców narodowo . socjalistycz-

nych. Wśród aresztowanych znajdu-

je się wielu lekarzy, adwokatów,

wych. Do sądu w Gratzu złożono

przeszło 1.400 doniesień za udział w

powstaniu.

W, najbliższych dniach utworzo-
my będzie w Gsatzu doraźny trybu-

nał wojskowy, który będzie badał

sprawy wytoczone o uczestnictwo

w. ostatniej zewolcie.
‚ PARYZ. (Pat). Havas donosi, iż
min, Barthou przyjął chargć d'affai-
res poselstwa austrjackego Bisthoffa,

 
' łobnem za spokćj duszy Dollfussa.

nauczycieli i urzędników państwo-,

 

Przedłużenie układu zbożowego
z Niemcami.

mąki żytniej. Układ nie wprowadz
do poprzedniego żadnych zmisn
nowością jest jedynie rozciągnięci=
go na pszenicę i mąkę pszenną.

Lotnicy sowieccy opuścili Warszawę
cą przez Białystok, Baranowicze
i Mińsk. We wtorek wieczorem l -
tnicy sowieccy podejmowani byli w
ścisłym gronie przez ambasadę sc
wiecką.

Rewizyta eskadry sowieckiej
tyckiej Gallera w składzie krążo-
wnika „Marat” oraz 2-ch kontrto:-
pedowców „Kalinin" i „Woloda.-
skij”.

 

Minister Łozorajtis w Moskwie. |
moniakowem na czele, d-cę mo-
skiewskiego okręgu wojskowego
Korka oraz przedstawicieli prasy.

tworzony po obaleniu rządu Dollfus-; Minister Barthou ponowił za-

sa. W. skład gabinetu Rintelena miał pewnienie Bistaolfowi, iż rząd fran-
wejść m, in, oprócz kanclerzaRinte- | cuski zgodnie z zasadami wyłuszczo-

lena Habicht, były inspektor au:; nemi w deklaracji 17 lutego 1934 r.
strjackich narodowych socjalistów ,w ścisłym kontakcie z innymi sygna-
jako wicekanclerz. Jako minister, tarjuszami deklaracji w dziele całko-
propagandy Frauenteld, były szef .witego poparcia w sprawie utrzy-

partji narodowo-socjalistycznej w; mania niepodległości Austrji,
(Wiedniu oraz iako minister opiekij PARYŻ. (Pat), Korespondent Ha-
społecznej Neubacher, prezes t-wa vasa donosi z Berlina, że w dyploma.
austrjacko . niemieckiego, którego! tycznych kołach niemieckich panuje
zadaniem było zealizacja Anschlussu przekonanie, że rząd austrjacki u-
z Niemcami, : | dzielił agrement von Papenowi. Po-

WIEDEŃ. (Pat). Urzędowo do- wrót posła austrjackiego do Berlina
noszę, że poseł Rintelen, dyr. policji interpretowany jest jako pragnienie
Stanheusel i Gostman zostali wyda- Wiednia wznswienia normalnych
leni ze służby. Narazie pobierać oni stasunków. Minio to krążą pogłoski,
będą 33,1 proc poborów miesięcz-' że Wiedeń udz'elenie agrement Pa-
nych. | penowi uzależni od spełnienia pew-

WIEDEŃ. (Pat). Główny komen- nych warunków. Rząd niemiecki,
dant akcji powstańczej Hudl, został zdając sobie sprawę z powagi za-
odstawiony do aresztu sądu krajo- gadnienia austrjackiego, jakoby zde-
wego, gdzie stanie przed sądem cydowany .jest. na to abu uniknąć

_ wojskowym w ciągu tygodnia. | powikłań,

prezydent indenbure kona
lajtis, spotkany na dworcu przez Litewski minister złożył wizytę kc
Wyższych urzędników  komisarjatu2 misarzowi Litwinowi, u którego wic w nocy we witorek nie nadszedł do

1 Dow zagranicznych z komisarzem |czorem odbyl się obiad a następni | Berlina žaden nowy komunikat z
twinowem i wicekomisarzem Sto- raut. |; Neudeck, Dowodzi to, że w stanie

O WZW OWYWO COCOSZZZOAZOSSZROZRZE URSZUKU zdrowia marszaika Hindenburga nie

Obniżka ceny żelaza zaszła żadna poważniejsza zmiana.
Wskazują tu jednak, że wobec sę-

„,„, WARSZAWA, Pat. Wwyniku per. ae PORI az
Taktacyj prowadzonych w 2ej po-

kat w złotych. Wśród różnych Ta*|należy być przygotowanym na wszel

owie li ialsarktwo Lizos batów utrzymany zostanie w mocy |kje ewentualnośc. O  wiaženiu,

mysł ym a. A adów) il i specjalny rabat dla Kresów Wschod|wywojanem chorobą prezydenta, w

Rn = l |. nastąpi Rak mich w wysokości 10 zł. od jednej| szerokich kołach ludności, świadczy

1 R ZY" rz AA tonny, który już wprowadzony był z|fąkt, że zarówno niemieckie biuro

obniżenie a" żelaza. Dzipeóczeć dniem 16.1Vrb. Jednocześnie wcho*| informacyjne, jak i redakcje szeregu

Obniżka wynosiła 5 proc. a obecnie dzą w życie obniżki taryfy przewo”| najpoważniejszych pism oblegane są

Sennik sasadniczy syndykatu ule- zowej. Np. dla: Wilna, Gdańska i| telefonicznie przez publiczność, praś
£nie dalszemu obniżeniu o 7,86 proc. Gdyni obniżka przewozowa  wyno-| nącą uzyskać wiadomości.

Oraz w tej wysokości obniżone zo-
Staną dopłaty liczone przez syndy-

Wydał rozporządzenie, wprowadza-
jące z dniem 1 sierpnia zbiorowe
Śminy wiejskie na obszarze dalszych
44 powiatów w województwach ma-
łopolskich ; zachodnich, Poprzednio
ogłoszone rozporządzenie objęło 41
Powiatów, tak, że dotychczas ogło-
Szono podział 85 powiatów z byłego

`

Po długich -ierpieniach zmarł w
arszawie wielki przyjaciel mło-

dzieży akademickiej, rektor kościoła
akademickiego sw. Anny ks. Edward
Szwejnic. Zgon poważanego. po-
Wszechnie kapłana okrywa żałobą
rzesze młodzieży akademickiej sto-
licy, Dzięki niezmiernej uczynności

. Szwejnic zdobył sobie serca i
Szącunek młodzieży, która widziała

W nim szczerze oddanego opiekuna i
Prawdziwego przyjaciela,

Zmarły ś. p. ks. Szwejnic urodził
się w 1887 r., ukończył alkademję du-
chowną w Petersburgu i w 1911 r.
otrzymał święcenia kapłańskie. Do
Czasu przewroiu bolszewickiego w
osji ks. Szwejnic sprawował obo-

wiązki prefekta szkół w Petersbur-
iu. W r. 1919 wraca! do Polski, gdzie
czątkowo jaso prefekt szkół, a

6źniej od r. 1924 jako rektor kościo
ła akademickiego, rozwinął ożywio-

 
   

  

    

   

sić będzie zł. 8.97.

Gminy zbiorowe.

Minister spraw wewnętrznych zaboru austrjackiego i pruskiego bość wzmaga się, p. prezydent Rze-

(bez Górnego Śląska) w wojewódz-

twach małopolskich i zachodnich,
liczących razem 116 powiatów. W

BERLIN. (Pat). O godz. 8.30 rano
wydano następtiący biuletyn o sta-
nie zdrowia prezydenta Rzeszy i
podpisany przez prof. Zauedruha:
Mimo spokojnie spędzonej nocy sła-

szy zachowuje pełną świadomość.
Stan bez gorączki, puis słabszy.

BERLIN. (Pat).. Po - ostatniej

BERLIN. (Pat), Do godziny 1-ej marszaika Hindenburga już nastąpił,|
JWedle informacyj . korespondenta.
PAT-icznej, potwierdzonych — pół-,
urzędowo, kancierz Rzeszy powró-|
cił do Berlina z Neudeck. W kance-|
łarji Rzeszy zetrał się cały gabinet|

zagranicą 8 zł.

SAGA IRAGE.TEKВОЛНОЕНае I

|
WIEDEŃ. (Pat). Liczba uchodź-|robów bawełnianych,

ców narodowo-socjalistycznych, któ|
rzy przekroczyli granicę jugosło-
wiańską, oceniana jest na 3.000 o-

sób. Uchodżcy ci nie rozporządza-
ją żadnemi środkami. pieniężnemi
talk, że ich iosem zajął się konsul
niemiecki w Zagrzebiu.

Kapitał angielski Wprzenydle 8

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

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

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

Ogioszenia
Terminy

bawełnianym,
Największa w Polsce fabryka wy-

stanowiąca

własność spółki akcyjnej „Schloesse-
rowskie Fabryki Wyrobów Baweł-.

nianych“. w. Ozorkowie znajdującej

się obecnie w stanie upadłości, ma

by ćwydzierżawiona przez grupę ka-

pitalistów. angielskich Fabryka ta
ma-2 5tysięcy wrzecion,

 

| Katolickie życie Belgji.
| (Od spec. kor.

| Bruksela, w lipcu.
| Beigja podobnie jak Polska jest
| krajem z gruntu katolickim, z tą róż
| nicą, że w Belgii ludność można po-|

dzielić na dwie nierówne części:

większość katolicka i mniejszość

czas rewizji w mieszkaniu Rintele-| który złożył mu podziękowanie za; bezwyznaniową Inowiercy uie mogą

ma policja zralazła pełną listę gabi-| wzięcie udziału w nabożeństwie ża-;wchodzić w rachubę, jako małe grup
ki, nie przekraczające stu pięčdzie-
sięciu tysięcy,

Bezwyznaniowcy składają się z
' socjalistów, koruunistów i liberałów-
, masonów, wszystkie te grupki mają

|ślone dążenia antyreligijne, a w
pierwszym rzędzie zwalczanie Koś-,
cioła katolickiego, Jednak i do tych

| grup przenikają wpływy katolickie.
Mimo dużej liczby zewnętrznej tych'
ugrupowań liczba osób nieochrżczo-
nych nie przekracza 15 proc. ludnoś-
ci. Linja demarkacyjna między kato-
likami i liberałami nie jest zbyt wy-
raźna, bo pomijając wojujących ma-
sonów i liberalną lewicę, zbliżoną do
socjalistów, na prawe, konserwa-
tywne skrzydło liberałów wybitnie
oddziaływują wpływy katolickie.
Wielu iiberatów nietylko chrzci swe
dzieci i posyła do szkół katolickich,
uznanych tu ogólnie za lepsze od pań
stwowych i komunalnych, ale wiel-
ka ilość dzieci rodziców bezwyzna-

; niowych uczy się religji i przyslępu-
| je uroczyście do Komunji św.

Podstawową siłą katolicyzmu
belgijskiego jest bezsprzecznie sze-

jroko rozgaięziony system wycho-
„wawczy, obejmujący wszystkie fazy
rozwoju dzie ka ; młodzieży, poczy-
nając od opiek: nad najmłodszemi
dziećmi (żłobki, ochronki, przytułki
i ogródki) poprzez szkoły początko-
we do średnich ogólnokształcących i
zawodowych, kończąc na uniwersy-

 
w komplecie, obradując pod prze-|, |. >
wodnictwem  Manclerza. Ostatnia pa” EA =kac OO:

„wiadomość о agonji prezydenta: y POZDR
Hindenburga nie doszła jeszcze do|
wiadomości ulicy. Grupki ludzi zbie- |
rając się pod redakcjami gazet. do-|
pytując się o ostatni biuletyn o sta-|
nie zdrowia marszałka Hindenburga.:

BERLIN. (Pat). Wobec stale|
pogarszającego sę stanu zdrowia
prezydenta Rzeszy kanclerz Hitler
odleciał dziś przedpołudniem samo-
lotem do Neudeck.

BERLIN. (Pat). Wedle wiado-
, mości *z godziny 19-ej stan osłabie-
nia prezydenta Rzeszy niemieckiej
Hindenburga wzmaga się. Prezydent
„Hindenburg jest już . nieprzytomny
Tętno jest coraz. słabsze.

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa 
najbliższym czasie należy oczekiwać wiadomości o stanie zdrowia prezy- | przynosi z Berlina w ostatniej chwili

 

"S$. p. ks.Edward Szwejnic.

rozporządzeń o podziale reszty po- denta Rzeszy Hindenburga, wydanej

wiatów w wymienionych wojewódz- «0 godz: 20-ej, wskazującej, że agonja

twach na wiejskie gminy zbiorowe. już się rozpoczęła i że żadnej już

| niema nadziei na uratowanie życia
, prezydenta, nie wydano żadnych
i dalszych biuletynów. Niemieckie
biuro informacyjne zaprzeczyło sta-

ną działalność religijną i społeczną. nowczo wiadomości podanej o godz.

Zmarły kapłan położył wielkie zasłu 19ej przez amerykańską agencję

gi okoio odbudowy życia religijnego Hearsta donoszacej o śmierci prezy-

wśród młodzieży akademickiej. Słyn denta. Krążą pogłoski, że zgon

ne rekolekcje, organizowane przez
ś. p. ks. Szwejnica w kościele św
Anny, gromadziły  wielotysięczne
tłumy młodzieży akademickiej, któ-

\

ra w niezwyklem skupieniu wsluchi. Iki przeprowadzonej w  konstytucji

wała się w podniosłe nauki kapłana. niemieckiej 9.XII 32 r. na wniosek

Przy wydatnej pomocy organizacyj- ówczesnej partji narodowo-socjali-

nej i materjalnej ś. p. ks. Szwejnica stycznej przechodzi zastępstwo pre-

powstały organizacje studenckie zydenta Rzeszy w razie jego śmier-

„Juventus Chrstiana“ oraz „Pomoc ci na prezesa najwyższego sądu
Bliźniemu”. Rzeszy w Lipsku. Obecnie preze-

Zmarły ks. Szwejnic był postacią sem najwyższegc sądu Rzeszy jest

Sprawa następcy
BERLIN, (Pat). MW mysl popraw-I dniu 30.I rb Pełnomocnictwa te nie

niezwłocznie powrócić z Neudeck

do Berlina. Agencja Havasa zapo-
wiada dalej, że nie wyłączone
zwołanie jeszcze dzisiaj wieczorem
posiedzenia rady ministrów, celem
wydania odpowiednich zarządzeń w
związku z sytuacją związaną ze sta-

nem zdrowia prezydenta Hinden-
burga. : ' | 3

 

®

Hindenburga

pozostaną  prewdopodobnie bez
wpływu na usianowienie ewentual-
nego zastępcy na stanowisku pre-
zydenta Rzeszy.

IW) kołach politycznych snują w
związku z chorobą marszałka Hin-
denburga, różne przypuszczenia na
{етай jego następcy. Zaznaczyć na-

bardzo popularną na terenie akade- dr. Bumke. Zaznaczyć jednak nale-| leży, że w myśl konstytucji w chwili

mickim, brał żywy udział w życiu ży, że pełnomocnictwa udzielone|
| bucje wchodzi automatycznie kan- -organizacyj studenckich, które przez gabinetowi kanclerza Hitlera 24.III

Jego śmierć tracą gorącego orędow- 33 r. upoważniły go do uchwalenia

nika swoich spiaw.

$o przyjaciela młodzieży!

ustaw zmieniających konstytucję. ,
Cześć świetlanej pamięci wielkie- Pełnomocnictwa rozszerzone zostały,

' nieograniczenie przez Reichsta$ w|

śmierci prezydenta Rzeszy w atry-

clerz Rzeszy do chwili ustalenia wy-
niku plebiscytu na wybór nowego
prezydenta Rzeszy.

wiadomość, że kanclerz Hitler miał,

jest |

wany przez katolików, dając wspa-
niałe rezultaty. ‚ Szkolnictwo kato-
lickie t. zw. „libre'* (wolne) posiada
te same prawa co zakłady państwo-
we. ‚
« Osobiście wselokrotnie pizekona.
łem się o wartości szkół katolickich,
których wyższość nad innemi uzna-
na jest tu powszechnie, czego naj-i

j lepszym dowodem jest choćby to, iż!
korzysta z nich więcej, niż połowa
' młodzieży całegc kraju, czyli, że wy-
| chowują one więcej przyszłych oby-
| wateli, niż szkoty państwowe i gmin- '
| ne razem wzięte. | 2

Większość „zkół katolickich jest|
prowadzona przez zakony, na czele|:
których stoją jezuici, dalej wymienić |
należy zakon braci szkolnych „Fre-
res des ćcoles chretiennes* i wiele
innych. VISA

25 proc. księży świeckich pracuje
w szkolnictwie, 21 zakonów i kon-
gregacyj poświęca się wyłącznie na-
uczaniu. Pięć tysięcy zakonników
wykłada w szkołach, z tego połowa
poświęca się całkowicie pracom wy-
chowawczym.

", Z całej sieci szkolnictwa katolic-
kiego, co do którego brak dokład-
nych statystyk (szczególnie jeśli cho.

| dzi o nauczanie powszechne) podam
w: formie przykładu, iż poza uniwer-
sytetem w Louvain (Lowanjtum) po-
siada Belgja dziewięć wyższych ka-
iolickich szkół technicznych, sto niż.

, szych seminarjów, 174 męskich szkół
zawodowych i przemysłowych, nie
wspominając już o licznych „colle-
ges”, odpowiadających naszym gim-|
nazjom, ani o szkołach przygoto-
wawczych, które posiada każda pa-
rafja.

To, co wyżej powiedziaiem, od-
nosi się zarówno do szkół żeńskich
jak i męskich z tą różnicą, iż poziom

| naukowy zakładów żeńskich jest niż
szy od męslkich, co znów wyniką z

w swych programach silnie podkre-

K.A.P.-owej)

teżo, iż w Belgii stosunkowo niewie-

le kobiet zmuszonych jest pracować

zarobkowo.
Szkolnictwo katolickie, pominąw-

szy niewielkie stosunkowo subwen-

cje państwowe, utrzymane jest cał-

kowicie i wyłącznie-przez -katoli-
ków, którzy mie szczędzą datków

na te cele. Nawiasem zaznaczę, iż

istnieje tu powszechnie przestrzega-

ny zwyczaj, iż katolicy dają na te

cele 10 proc. dochodów. Znam jed-

nak wiele rodzin (nie są one rzadko-

ścią), które dobrowolnie składają do

20 proc. swych dochodów . na cele

katolickie: -Oczywiście każdy daje

według swego uznanią i zaintereso-

wania. ad : .

Poza innemi dodatniemi stronami

szkolnictwa katolickiego jest ta, że

cała nauka opauta jest na filozofii

katolickiej, a me.-tak, j ak bywa w

innych szkołach, gdzie zasady, któ-

re wpają pretekt przez 3—4 godziny

tygodniowo, -inni „nauczyciele obala-

'ją przez pięć godzin dziennie, =

| Koroną szkolnictwa katolickiego

'Belgji jest uniwersytet w Louvain,

który tradycję swą nawiązuje do za:

łożonego przez Jana IV księcia Bra-

bantu 1425 r. „Studium Generale".

Uniwersytet ten przetrwał do 1797

roku, kiedy został zamknięty przez

francuski dyrektorjat. Po przyłącze”

niu Belgji do Holandji został otwar-

"ty w Louvain w 1816 r. uniwersytet

państwowy. Po powstaniu niepod-

ległej Belgji tworzony zastał w

Malines w 1834 r. uniwersytet kato-

licki, który w roku następnym prze-

niesiono do Louvain, nawiązując w

ten sposób do dawnych. tradycyj

„Studium Generale", które obecnie

mają za sobą już pięć stuleci.

i Uniwersytet 'w  Louvain liczy

jtrzy tysiące słuchaczy, czyli więcej,

| niż pozostałe uniwersytety (Brukse-

|ia, Liege, Gandawa) razem wzięte.

| Wykłady prowadzone tam są. po

| francusku + flamandzku, kiedy w

Gandawie wyłącznie po flamandzku,

a w Brukseli ; Liege tylkopofran-

cusku.
Uniwersytet brukselski jest prze-

ciwstawieniem lowańskieżo, posiada

on bowiem charakter wyraźnie libe-

ralny i jest bardzo silnym ośrodkiem

masońskim. Uniwersytet w Brukseii

posiada katedrę literatur słowiań-

| skich
przez rząd polski,

utworzoną i utrzymywaną

Wi czasie ostatniej wojny uni-

wersytet w Louvain był celem spe-

cjalnie zaciekłych ataków niemiec-

kich. Dziewiąty korpus „rezerwy

armji niemieckiej pod dowództwem

, gen. von Bocha spalił uniwersytet

y wraz z jego bezcenną bibljoteką.

! Po wojnie uniwersytet został

| wspaniale odbudowany według pla-

nów architekta W. Warrena, Środ-

ków na to dostarczył amerykański

„Comission fer Relief in Belgium“

przy udziale składek całego kultu-

ralnego świata _ Instytut francu-

|ski zainicjował zrekonstruowanie

zniszczonej bibioteki. Inicjatywa ta

| dała wspaniałe rezultaty, zebarno
| bowiem 800.000 tomów. Polska też

| ma tu swój udział: złożyła dar z

|5000 tomów. Również dzięki stara-

| niom «ks. prałata Majkowskiego uni-

| wersytet otrzymał bronzową statuę

| Matki Boskiej Królowej Korony,

| ozdobioną herbami Polski i Belgji.

į Traktat wersalski zawiera spe-

| cjalną klauzulę zobowiązującą r

(niemiecki do zapłacenia wyrządzo-
| nych szkód. Nie już jednak nie jest

| w stanie zwrócić niezliczonej iłości

! białych kruków tak z pośród dru-

| ków, jak i rękopisów, które zginęły

(w pożarze wywołanym z rozmysłem.

! Tadeusz Sopočko,
b korsul.1
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MOWA PREMJERA.
P, Premjer Kozłowski objął rzą-

dy już przed czteremamiesiącami,

wkrotce po zamknięciu sesji pa.la-

mentu. Mówiło się wówczas o licz-

nych naradach w kwestji ustalenia

programu nowego gabinetu, progra-

mu, który miał uwzględniać przede-

wszystkiem stau gospodarczy kraju

Mówiło się również o rychiem wy-

stąpieniu p. Kozłowskiego z publicz

nem przemówivniem, wyjaśniającem

ten program, Jak obiegaiy pogioski

— wewuūgirzne uiesnaski w ionie BB

odwlekały to wystąpienie, aż

wreszcie wczorzj ua zebraniu po”

stów i senatorów biś p. Kozłowski

wyśgiosił ten program. Znamienny

byi wstęp tego wielkiego przemó-

wienia. i Porta

,  Kremjer uważa posłów i senato-

rów klubu prorządowego za tych

jedynych pośredników, którzy w

iormie zrozumiałej i nieskażonej po-

dadzą i wytłomaczą społeczeństwu

to, co i dlaczego rząd robi dla po-

prawy gospodazczej. Dalej stwierdził

p. Kozłowski, że założenia walki z

kryzysem wypracowali juž į wypró-

bowali skutecznie jego poprzednicy,

wi szczeżólności p. Frystor, to też

nie powie nic mowego. Założenia

polskiej polityki gospodarczej nie
ulegają i nie ulegną zmianie. Vierw-

sze zaiożenie to jest stwierdzenie,

że powrót do stosunków przedkry-

zysowych jest nieprawdopodobny,

osiągnięcie równowagi możliwe jest

na nowym, niższym poziomie. W/ska |.

zuje ono na jedynie celowąpolitykę

przystosowania się. Drugie założe-

nie to konieczaość kapitalizacji we-

wnętrznej. abo
Adalej mówił p. Kozłowski o

obronie kraju, « przypływie kapita-

łów zagranicznych do Polski (ja-

kich?), o dążeniu do zrównoważenia

budżetu. Podobno spadek docho-

dów państwowych juz ustał, a od

jesieni dochody już się s'abilizują.

l tu p. premjer, podobnie jak kilku
jego poprzedników, widzi już „waż-

my dowód poprawy”. Stopniowa

zniżka wydatków oraz stabilizacja

a nawet nieznaczna zwyżka docho-

dów: mają to być dane, wskazujące,

iż idziemy już szybszym, niż po-
przednio, krok.em do trwsłej rów-

nowźgi budżetu. lleż to razy już
słyszeliśmy!
- Pozatem widzi p. Kozłowski kil-
ka zagadnień głównych, w. których

przeprowadzenie procesów przysto-

sowawczych musi być bądź nadal pro

wadzone, bądź zaczęte. Są to spza-

wy: cen przemysiowych, tūryi ko“

lejowych, obciążeń publicznych i
oddłużenia.

Co do cen p. Kozłowski stwier-
dza powolność ; opóźnienie zniżki

sen artykułów  skantelizowanych,

akcja wszakże musi trwać dalej i
<dążać do równomiernej niwelacji

cen we wszystkich gałęziach  pro-

dukcji. Jeżeli chodzi o podniesienie
cen produktów rolnych, to brak

premjerowi niezbędnych elementów

dla zorjentowania się, jak ukształ-

tuje się światowa cena zboża, jakie

będą wynik; zbiorów u nas itp, Do-
piero więc za miesiąc będzie mógł

powrócić do zagadnienia akcji in-

terwencyjnej i bliżej określić jej
zakres i charakter. &

Obciążenia publiczne są trzech

kategoryj: państwowe, samorządowe

i ubezpieczeni. przymusowe, W
«ziedzinie obciążeń państwowych
mie da się nic zsobić w kwestji ich

zmniejszenia, można jedynie doko-

mać sprawiedliwszego rozdziału. W.

samorządach terytorjalnych  poczy-

niono znaczne oszczędności. Wydat-

ki na r. ub, preliminowano w sumie

0 42 proc. niższej, niż wydatkowano

rzeczywiście w r. 1928/29, Mimo to

w samorządach są nadal deficyty.

Rząd będzie musiaf udzielić im po-

mocy w akcji oddłużenia. Nie będzie

się madal obtiążało samorządów

j i i obowiązkami usta-

wowemi.  Charakterystyczny był|. !
| pracuje”, a po tym sentymentalnym

ustęp przemówienia następujący:

„Sprawy samorządu są dla nas

tembardziej istotne, że przeprowa-

dzone wybory do rad miejskich da-

ty na ogólną ilość mandatów rad-

mych  ugrupowaniom prorządowym

68,2 proc., oddując zarządy miast

większościom prorządowym. MW, nie-

licznych tylko miastach, m. in. w

Łodzi, większość uzyskała opozycja.

Stoję na stanowisku, że w tych wy-

padkach opozycja winna wziąćod-

powiedzialność za zarząd miastem i

wyciągnąć konsekwencję ze zwycię-

stwa wyborczego”.
P. premjer Kozłowski ma słusz-

ność. Podobne stanowisko należało-

by zastosować przedewszystkiem w

wyborach dv parlamentu. Przepro-

wadzić czyste wybory i wyciągnąć z
nich konsekwencje.

społecznych i zag
pracy zapowiedział p. Kozłowski, iż

rząd zająć się musi przedewszyst-
kiem rewizją izacji ubezpie-organizacji

czeń społecznych. Koszt tych ubez-

pieczeń ogromnym ciężarem obarcza
cały świat pracy w Polsce. Suma

ściąganych składek na r. bież. preli-

minowana jest za 350 milj. zł. Cię-

żar jest za wysoki, Ustawa scalenio- 

wa zespoliła wprawdzie ubezpiecze-

nia, lecz ich mie usprawniła, Rząd

zaaje sobie sprawę z konieczności

gruntownej rewazji tej ustawy, SIĘ-

gającej do rewizji ; zakresu osób

przymusowo ubezpieczonych i do

zakresu świudczen i wysokości Ob-

ciążenia.

Keiorma ubezpieczeń społecz-

nych jest sprawą pierwszorzędnego

znaczenia, od której wykonania

rząd nie odstąpi.

Po krótkieni omówieniu spraw

inwestycyj, zoli kapitału zagranicz-

nego, zrzeszeń gospodarczych prze-

szedi p. Koziowski do kwestji od-

diużenia. Wskazał na potanienie

kredytu przez zniżkę oprocentowa-

nia, poczem zajął się oddiuženieim

roinictwa. Podzielił waršztaty rolne

na trzy kategorje: małe, średnie i

wielkie i w zależności od tego zapo-

wiedział różne stosowanie akcji rzą-

dowej. Więks«e warsztaty rolne,

nadmiernie obciążone długami, nie

są możliwe do wysanowania, lna-

czej małe i średnie,

, Ulgi i pomoc w dziedzinie akcji
oddłużeniowo - konwersyjnej  róż-

niczkować się będą w zależności od

wzajemnego stosunku dwóch  ele-

mentów: 1) wielkości obszaru rol:

mego i 2) stopnia jego zadłużenia.

Akcja ta obejniie wszystkie drobne

goSpodarstwa rolne. Spłata krótko-

terminowych długów musi być roz-

łożona na dłuższy okres czasu, a

oprocentowanie powinno ulec obni,

żeniu. Reszta należności z działów
1odzinnych i zobowiązań  hipotecz-

mych małżonków musi ulec re-

dukcji kapitału w stosunku do spad-
iku cen ziemi, Skarb państwa, jako
wierzyciel, gotów jest ponieść pew-

ne ofiary na rzecz drobnej własności.
Muszą też być zrewidowane zadłu-

żenia, wynikłe 4 wysokiej ceny zie-

mi z parcelacji prywatnej.
Gospodarstwa sredniej wielkości,

których zadłużenie nie będzie uzna-

ne za nadmierne, będą korzystać z

tych samych, aczkolwiek nieco
zmniejszonych ulg. Przy gospodar”

stwach wielkich normy maksyma|-

nego zadłużenia będą odpowiednio
miższe i skarb państwa nie będzie

ponosił ciężaru w związku z kon-

wersją przez Bznk. Akceptacyjny ich

zadłużenia w aparacie kredytowym
zorganizowanym.
Własność ziemska średnia i wiel-

ka, która będzie uznana za nad-

miernie zadłużoną, muSi poddać się

procesowi likwidacji.
Dałej wskazywał p. Kozłowski

ma przykłady rzekomej nieznacznej,
lecz wyraźnej poprawy w położeniu

gospodarczem rolski, wreszcie za-

powiedział, iż rząd dopomoże powo- i. ..
S ы [ mieckich.

dzianom. r: „ż

P. Kozłowsk: w mowie swej po-

ruszył jedyną sprawę charakteru

politycznego: sprawę w Be-

rezie Kartuskiej, przyczem m. in,

powiedział: „Dekret o miejscach

odosobnienia pczwala w sposób ra-

dykalny zlikwidować w zarodku
wszelkie próby anarchji, W. miejscu

odosobnienia w Berezie Kartuskiej

znajdują się razem zagrażający bez-

pieczeństwu publicznemu Ukraińcy,
zanarchizowane elementy przeważ.

mie żydowskie i pałkarze obozu na-

rodowego. Surewy: regulamin i po-

żyteczna dla Państwa praca przymu-

sowa są środkami wychowawczemi,

które elementy nie dostosowane do

zorganizowanego życia społecznego

mauczą właściwego stosunku do

państwa. Stwierdzam, że każdy

przejaw bojówkarskich poczynań lub

szerzenia<anarchji spowoduje odo-

sobnienie zakażonej jednostki, Do-

tychczas umieszczono w miejscu

odosobnienia około 200 jednostek".
A więc, wbrew pogłoskom, obóz

nie będzie skasowany.

Wi zakończeniu premjer odwołał

się do zebramych, ażeby, idąc do na-

rodu, powiedzieli, że „rząd o pro-

stym narodzie myśli, że dla nięgo

zwrocie zalecił posłom i senatorom
z BB, aby pamiętali, „że tak samo,
jak niema porządku w narodzie bez
rządu, taksamo niema dobrego rzą-

du bez poparcia narodu, To
prawdal

Dupłaty do przedsiębiorstw państwowych
IW pierwszym kwartale roku

budżetowego 1934-35 dopłaty pań-
stwa do przedsiębiorstw państwo-
wych wynosiły 5,3 milj. złotych. Do-

płaty te byłyby wyższe, gdyby w
czerwcu nie dopłaty do
przedsiębiorstw M, S. Wojsk. Do-
płaty do przedsiębiorstw państwo-
wych w pierwszym kwartale roku
budżetowego w roku zeszłym wyno-
siły 54,6 procent sumy preliminowa-
nej na te cele w. budżecie państwa
na cały rok, Do funduszów dopłaco-
no w pierwszym kwartale bieżącego
roku 4.6 miljońów, co stanowi 25,4
BrOS, całorocznego funduszu na te
cele.

 

Popierajcie Polską /
Macierz Szkolną.

DZIENNIK MILENSKI

z pPpPASY.
Hitler i Dolliuss.

(Te dwa nazwiska zestawia z spo-

sób bardzo ciekawy „Kurjer Po-
zna ń ski“,

.
Irovja losu zsrządziła, że dwaj ludzie,

wtórzy stali się czełowymi przedstawiciela- ||

mi dwoch odmiennych  koncepcyj rozwoju

dziejowego Niemiec, Adolf Hit!er i Engel-

vert Doilfuss — z jednej wyrośli ziemi, ilit-

jer urodził się w roku 1889 w raiasteczku

Braunau nad Innem w Górnej Auztrji, jako

syn drobnego urzęćnika austrjack.2g0;mło-

dszy od niego o trzy lata Dollfuss pochodził

z ubogiej rodziny włościańskiej, osiadłej w

wiosce Texing w sąsiedniej Dolnej Austrji.

Obaj pięli się ku górze wśród niezwykle

ciężkich warunkach życiowych — 1 obaj,

dzięki swym zdolnościom, swej energji, wy-

trwałości; zaciętości dotarli do szczytów

hierarchji społecznej. Cele, ku którym

zmierzali, były jednak od samego początku

różne, a w miarę rozwoju wydarzeń od-

mienność ta urosła do rozmiarów zasadni-

czego przeciwieństwa.

Hitler, to kierownik ruchu, który

oparł się całkowicie na tem, co na-

zywamy „ideąpruską”
„ideą tą jest — jak wiadcmo — pań-

stwo skrajnie militarne, prące na wschód,

kontynuujące dzieło margrabiego  Gerona,

Zakonu Krzyżackiego i „starego Fryca“.

To oparcie się o element pruski

musiało doprowadzić do konfliktu

zarówno z katolicyzmem, jak iele-

mentem cywilizacji rzymskiej.

Hegiowską omnipotencja państwa, ро-

łączona z ubóstwieniem rasy germańskiej,

próby tworzenia nowej religii * nowej mo-

ralności, opartej o tradycje starogermańskie,

a sprzecznej Z zasadami chrystjanizmu —

wszystko to musiaio doprowadzić do star-

cia z Kościołem Katolickim. W parze z tem

zaś idzie tępienie pierwiastków rzymskich

w różnych dzielnicach życia zbiorowego:

przedewszystkiem w prawie. Dawnawalka

o wpływy polityczne między południem a

północą Niemiec pizekształciła się w zma-

gania dwóch typów cywilizacyjnych i świa-

topoglądowych.

Los chciał, że przywódcą jednej

ze stron, zmagających się w tym

konflikcie, stał się właśnie tragicz-

nie zmarły kancierz Austrji Dollfuss.

Jeszcze dwa luta temu uchodził on w

opinji świata za postaś nieledwie operetko-

wą, za bierne narzędzie w rękach wielkich

mocarstw, którym zależało na utrzymaniu

niezależności republiki austrjackiej i które

nie szczędziły na to pieniędzy, ani zabie-

śów.

Jednak sąd ten rychło okazał się me-

słusznym i krzywdzącym „małego kancle-

rza”. W oczach zdumionego świata Dollfuss

z podziwu godną energją, odwagą i ofiar-

nością zabrał się da przebudowy Austrji na

państwo, któreby zdolne przeciwstawić się

naporowi hitleryzmu i stało się właśnie

wcieleniem pierwiastków  południowo-nie-

Mylnem jednak byłoby twierdze-

nie, že Dolliuss był jakimś zasadni

czym separatystą,

Jemu także przyświecała idea

zjednoczenia narodu niemieckiego,

ale opartego o pierwiastki rzymskie

i katolickie
Poczucie odrębności austrjackiej było

dla Doilfussa tylk podstawą działania, w

ktėrem ten żarliwy katolik cieszył się Ży-

wem poparciem aicybiskupa Wiednia, ks.

kardynała Innitzera.

Tragedją Dollfussa było, że nie miał

za sobą środowiska, któreby jego dążeniom

dało szerszą podbudowę ideową, któreby

wzbudziło dla mich dostateczny entuzjazm

i zapał w społeczeństwie. Na stworzenie ta-

kiego środowiska okazał się za słaby. W

tych warunkach promieniowanie ideowe

hitleryzmu robiło — mimo wszystko — co-

raz większe postępy na terenie Austrji, a

„mały kanclerz” zmuszony był oprzeć |

niemal wyłącznie ra pierwiastkach siły fi-

zycznej: na wojsku i na „Heimwehrze”, re-

krutowanej głównie z chłopów austrjackich,

przeciwników „Anschlussu'”.

Austrja stała się terenem chro-
nicznej wojny d'mowej, której ofiarą
padł „mały kanclerz”,

„Mały kanclecz* nie żyje, ale konflikt,

1ozdzierający jedneść narodu niemieckiego,

trwa dalej, Przysziość niedaleka okaże, czy
konflikt ten — n'ezaležnie od zagadnienia

niepodległości Austrji — stanie się zarze-

wiem nowych walk, czy też hitleryzm wyco-

fa się ze swych obecnych skrajności i zdoła

doprowadzić do syntezy, a przynajmniej do

zgodnego wspóiżyc.a skłóconych żywiołów.

Być może, że zmtszą go do tego, przynaj-

mniej na czas pewien, wzślędy zwykłej tak-

taki politycznej.

Skutki zamachu.
Prasa nie pczestaje nadal oma-

wiać nietylko sam fakt zabójstwa

kanclerza Dolliussa, ale usiłuje roz-

wikłać zagadkę: jakie skutki będzie

miał niedoszły przewrót hitlerowski

nad Dunajem.
„Kurjer Bydgoski” jest tego zda-

nia, że będzie on miał skutki znacz:

nie poważniejsze, niżby to się mogło

na pierwszy rzut oka wydawać.
* To też niewątpliwie w najbliższym cza-

cie będziemy świadkami wyraźnych prze-

grupowań w układzie stosunk*w politycz-

nych w Europie, przegrupowań, zmierzają

cych w kierunku zaeutralizowania niebezpie

cznego ogniska pożaru, jakiem są współ-

czesne Niemcy, dążące pod wpływem oży-

wiającej je idei  pangermanistycznej do

wchłonięcia wszystkich szczepów niemiec-

kich przez Trzecią Rzeszę.

Wypadki wiedeńskie wpłyną
przedewszysikiem na stanowisko

! Włoch, których wpływy nad Duna-'

jem śmierć Dolifussa mocnoройко-,

pala.
Włochy stracily najpewniejszego sojusz-

nika. Bo ani ks. Starhemberg, skłaniający

się ku restauracji Habsburgów, ani tem-

mniej Fey, zwolenr.ik współpracy z narodo-

wymi socjalistami, nie będą prowadzili w

tym stopniu polityki porozumienia z Wło-

ghami, jaką prowadził kanclerz Dollfuss.

W tych warunkach nabiera szcze|

gólnego znaczenia fakt mianowania

von Papena ra stanowisko posła

Rzeszy w Wiedniu,
Papen, który na stanowisku posła w

Wiedniu podlegać będzie nie ministrowi

spraw zagranicznych Rzeszy vonNeuratho-

wi, ale bezpośrednio samemu Hitlerowi, bę-

dzie dążył zręczniejszemi środkami do o-

siąśnięcia głównego celu polityki kanclerza,

jakim jest opanowenie Austrji 7 doniosloš-

ci tego posunięcia zdają sobie sprawę w

Rzymie, Toteż pierwszym skutkiem wyda*

+zeń wiedeńskich w dziedzienie polityki mię

dzynarodowej będze zbliżenie Włoch ku

Francjii narastanie przeciwieństwawlosko-

niemieckiego.

Dalsze przemiany w układzie sił

politycznych na kontynencie euro-

pejskim  zaležec będą od rozwoju.

sytuacji w Austzji.
Czy obecny rząd będzie miał dosyć sił,

"by przeprowadzić zamierzenia polityczne

"zmarłego kanclerza? Kwestja to wątpliwa.

Rządowi temu brak tej silnej moralnej pod-

pory, jaką był wielki autorytet i charakter

zamordowanego kanclerza. Jego zdecydowa

na wola zachowania niepodległościAustrji,

jego śmiały na gruncie chrześcijańsko-spo-

łecznym oparty pregram przebudowy ustro-

ju państwa, jednały mu i w świecię i w spo-

ieczeństwie własniem duży mir i szacunek,

Dollfuss był niejako symbolem tej lepszej

części społeczeństwa Niemiec, które siłę

swą czerpało z cywilizacji chrześcijańskiej. 
Obawa judofobji na tle Biro-Bidżanu.

Mark, Turkow po swoim pobycie

w Leningradzie porusza na łamach

„Momentu* (Nr. 163) sprawę judoio-

bji w Rosji i obaw przed skutkami

dekretu o utworzeniu republiki ży:

dowskiej w Birc-Bdžanie (na pogra-

niczu z Mongolją). Judofobja istnieje

nawet wśród. dzieci, jakkolwiek ży-

dzi starają się pocieszać siebie, że

jej już niema. Aby to ułatwić, żydzi

w punktach drobnego zaludnienia

żydowskiego, up. w Leningradzie,

stosują metodę... asymilacji. Wybtny

komuaista wyjasnią korespondento,

wi:
„Walczymy przeciw  judofobji bardzo

pstro. Dążąc do zniszczenia jej, musimy wy-

równać wszystkie tóżnice narodowe u nas

w kraju. Dlatego to uważamy, że my, pra-

cujący bolszewicy żydowskiego pochodze-

nia, nie powinniśmy sztucznie ożywiać ży-

dowskości, Nie jesteśmy przecież zaintere-

cowani w podkreślaniu, że należymy do in-

nego narodu, do innej rasy”.

Świadomi stosunków w Rosjii

nastrojów wśród ludności rdzennej

obawiają się skutków dekretu o re-

publice żydowskiej, Robotnicy w

tabrykach wyraźnie wysuwają pod

adresem żydów, zajętych w tych fa-

brykach, że mają już żydzi do swego

rozporządzenia obszar w Biro-Bidža-
nie: tam powinni jechać i nie zajmo-

wać miejsc Rosjanom w ich kraju:

„Mamy podstawę do obaw, że prokla-

mowanie Biro-Bidžamu, jako samorządowe-

go okręgu żydowskiego wywoła zbyteczne

dyskusje na temat sprawy żydowskiej”, 
Żydzi woią mieć do rozporządze-

 

nia całą Rosję, a nie jakiś odrębny

obszar, który trzeba jeszcze dopro-

wadzić do kultury.
„Dla nas są otwarte wszystkie urzędy,

wszystkie fabryki . jest przeto jasne, żenie

mamy potrzeby szukania jakichś odrębnych

obszarów”. у

Podwójna gra w tym wypadku
jak w wielu inych. Zdobyć własny

teren, stworzyć z niego podstawę

dla rozwoju wpływów żydowskich

na Dalekim Wschodzie, lecz pisać 0

tem jaknajmnie;, żeby ludność rdzen
na nie wpadła na pomysł zapropono-

wania żydom zb'orowego wyjazdu do
własnego państwa na pograniczu!
Mongolji.

Та gra podwójna już jest conaj-
mniej spóźniona Ludność rdzenna

przejrzała grę żydowską i maskarada
nie ma żadnych widoków powodze-
nia,

 

Długi rolnikówmają hyć zradakowane.
(WI ministerstwie skarbu odbyła

się konferencja, na której omawiano
finansową stronę projektu rozporzą”
dzenia Prezydeuta Rzplitej o oddłu-
żeniu w rolnictwie.

Jak słychać akcja oddłużeniowa
przedewszystkiem dotyczyć będzie
gospodarstw małych ;j średnich do
50 ha, w których zobowiązania zre-
dukowane będą do 60 proc.

Dalsze postanowienia obejmą
większą własność, a oddłużenie
przeprowadzone będzie w zależności
od stanu zadłużenia.

 

 

| wypadków tyłusu

 

SPORT POLSKI
Z okazji Igrzysk Sportowych Polaków

|* zagranicy nie od rzeczy będzie zapoznać

„się ze stanem sportu polskiego na ob-

Czyžnie,

Sport polski zagranicą rozwija się co-
taz pomyślniej i cbejmuje coraz szersze

warstwy Polonji, zamieszkałej w poszcze-

| $ólnych państwach W wielu krajach, gdzie
| Polacy mieszkają w większych zwartych

I grupach może on się poszczycić pięknem

| wynikami zarówno na polu sportowem jak

| i organizacyjnem.

i We Franci i Belgji
liczne i silne zrzeszenia sportowe. Polski

Źwiązek Piłki Nożnej we Francji posiada

52 kluby, zrzeszające ponad 6000 graczy.

Dobrze zorganizowane są również pol-

skie zrzeszenia sportowe w Czechosłowacji,

Iczące ckoło 8,400 czynnych czionków.
bardzo znana jest drużyna piłki nożnej Po-

lonii z Karwiny.
W Brazyjji wychowanie fizyczne i sport

prowadzone jest przez organizację Junak,

Poszczególne oddziały Junaks w liczbie

ogólnie 68 tworzą 9 okręgów i 4 podokrę-

,6L Ogólna liczba stowarzyszonych Junaków
wynosi ponad 2.50%, Junak zdobył mistrzo-

stwo Parany i Południowej Brazylji w lek-

kiej aiietyce i w grach sportowych.

Na terenie Siaaów Zjednoczonych A.P.

największego naszego skupienia emigracyj-

uego, wychowanie fizyczne jest prowadzo-

ne przez Związek Narodowy Polski, Sokół

i harcerstwo, W piłce nożnej, w piłce ko-

szykowej i base-ballu Polacy osiągnęli do-

 

Polacy posiadają

 

żydzi edmówiii udziału
w. akcji ratunkowej.’

Krakowski „I. K. C.' douosi 2

Rozwaaowa: W powiecie tarnobrze-

skum — jak wiadomo — powódź

przybrała mezrmernie groźne roz-

i miary, tak, że tuż pod dandomie-

rzem Wisia groriia przerwaniem wa-

iu ochronnego, co zresztą nastąpiło.

Wiskutek tego zostało zalanych kulka

wsi powiatu tarnobrzeskiego, a io:

Chwaiowice, Vopowice, Antoniów,

Fniow, Zalese  Antoniowskie i

Wrzawy.

Wi związku z akcją przeciwpo-

wodziową, starcsta powiatowy za-

rządzii, by gminy powiatu tarno-

brzeskiego dosiarczyiy robotników

do, utrwalenia wałów ochronnych na

'Wiśle i sąsiednich rzekach. Zarzą-

dzenie to wydał starosta jeszcze na

początku powodzi po sygnalizowa-

nwu wysokiej fali, idącej z górnego

„biegu Wisty i jej dopływów.

(W. związku z tem posterunek P,

P. w Kozwadowie wraz z organami

gminy w dn. ZŽ lipca pomiędzy inne-

| mi wyznaczył do robót i udzielania

pomocy  powodzianom: Chaima

spriugera, Jamijela Linsenbauma, Sa

iomona Scheps., ozymona Mahlera,

Jakóba Felsena i Izraela .Wiesena.

„Cz jednak oparli się termu zarządze-

niu pomocy, tirmacząc się, że mają

mecz piłki nożaej w Kudniku 1 tam

się też udadzą,

Mimo ostrzeżenią posterunkowe-

go P. P. o skutkach karnych w razie

odmowy pomocy zbiegli oni i udali

się na mecz piłki nożnej do Rudnika

n/5,, chociaż w tym samym czasie

tysiącom ludzi groziła w razie zale-

wu śmierć,

Charakterystyczne jest odezwa-

nie się Chaima Springera, który jest

magistrem tilozotji. Oświadczył on

posterunkowemu P. P., aby poszedi

|do kościoła, w ktorym w tymi sa-

mym czasie odbywała się suma nie-

dzielna i stamtąd sobie ludzi po-

„zabierał,
,. W następstwie tego postecunek

(PP. w Rozwadowie na polecenie

sędziego dr. Kochaya zrobił na

wszystkich wyżej wymienionych do-

niesienie do prokuratury sądu okrę-

gowego w Rzeszowie o wyst. art.

par. 247 k. k. Równocześnie sędzia

„dr. Kochay, zgodnie z wnioskiem

prokuratora, uwzględniając nad-

(zwyczajne okoliczności, w jakich
,„nastąpiio odmówienie pomocy, na-

kazał aresztować wszystkich, Aresz.

|itowanym żydom grozi kara trzech

lat więzienia.

4kiema epidemji
Powrócił z terenów dotkniętych

powodzią przedstawiciel departa-
| mentu służby zdrowia, dr, Palester,
który stwierdza że wszelkie wersje
o rzekomem pojawieniu się epidemji
na terenie powiatu tarnowskiegoi
innych okazały się nieprawdziwe,
Narazie w miejscowościach, nawie-
dzonych powodzią, nie notowano

rzusznego.

 

 

 

Ofiary.
złożone w Administracji Dziennika Wil.*

Na ogólno polski Komitet pomocy dla
powodzian, Emilja Buczyńska zł. 5. -
W Wil. Pryw. Banku Handlowym na po-

wodzian do dn. 1 b. m. wpłacono 3,100,64 zł.
w tem m. inn.. Zygmunt Nagrodzki 10 zł.,
Pióromoncki Tartak Parowy 10 zł, Sekcja
Eksportowa Materjałów Tartych w Wilnie
500 zł, Komunalna Kasa Oszczędności m.

Wilna 250 zł, Dyrekcja i Pracownicy Ko-
munalnej Kasy Oszczędności m. Wilna
1 proc. poborów miesięcznych 79 zł. 76 śr.
Dom Bankowy N. Kleck i J. Lewin 25 zł,
Borys Kwartac 2) zł, Jakób Czyż 5 zł,
Morduch Lewin 5 zł., Karol Słotyński 10 zł,
Parowa Fabryka Konserw „Bałtyk 100 zł.,
ei Leśny Ch. Basman i N. Smoleński
 

„SP©RT
NA OBCZYZNIE.
skonałe wyniki W lekkiej atletyce niektó-
re wyniki Polaków amerykańskich są lepsze

od rekordów polskich. W Ameryce posia-

damy również dossonałych bokserów i za-

paśników.

Na terenie Niemiec, mimo bardzo

ciężkich warunków, rozwija się również

sport polski. Doskonałe wyniki osiągnęli

nasi sportowcy w piłce nożnej, w lekkiej

atletyce i bliskie, © klasie piikarzy naszych

świadczy iakt udziału Polaków w mistrzow-

skiej drużynie piłkarskiej Rzeszy.

Na Litwie dzisla polski Klub Sportowy

Sparta, posiadający oddziały w Kownie,

Foniewiežu, Birżach i Wiłkomierzu.

Na Łotwie drużyna piłki nożnej ryskiej

Reduty od szeregu lat utrzymuje się w kla-

sie A ryskiego okręgu. W roku ubiegłym

Lechja dynaburska zdobyła mistrzostwo

Letgalji w niektórych konkurencjach lek-

koatletycznych oraz wicemistrzostwo Łotwy

w biegu na 60 mtr. pań.

W Rumunji wychowanie fizyczne pro-

wadzone jest przez szereg klubów sporto-

wych oraz przez Sokół, Najbardziej znanym

klubem jest czerniowiecka Polonia. W bo-

ksie Polacy wywalczyli 3 mistrzostwa Bu-

kowiny i dwa wicemistrzostwa Rumunii,
Na innych terenach praca sportowa

jest jeszcze w początkach.

Konierencja wiośiarska w Rydze.
Po regatach międzynarodowych

w Rydze odbyła się nadzwyczaj cie-
kawa konferencją przedstawicieli aż
6 państw: Łotwy, Estonji, Danii,
Szwecji, Niemiec i Polski,

Na konterencji tej, na którą P. Z.
T. W. nie wysłał oficjalnego delega-
ta z Polski, omuwiano akiualne za-
gadnienia bliskiego kontaktu sporto-
wego wyżej wymienionych państw.

Omawiano w pierwszym rzędzie
inicjatywę stworzenia nagrody prze-
chodniej dlą miast, położonych nad
Bałtykiem. `

Wi regatach tych uczęstniczyłyby
osady reprezeniacyjne miast wyżej
wymienionych państw.

Dla Polski, i:tėrą nieoficjalnie re-
prezentował p. Baranowski z Wilna
zrobiono wyjątek, zezwalając na
start woślarzy Bydgoszczy, czy Po-
znania. Z chwilą zaś, gdy w Gdyni
powstanie ośrodek wodny, automa-
tycznie wejdzie się do rzędu rywali-
zujących jednostek. Regaty Bałtyc-
kie odbywać się mają corocznie w
innem mieście. Pierwsze regaty od-
będą się w roku 1935 w Rydze,

Poszczególn. delegaci wyrazili
swoją zgodę. Oficjalne zaś potwier-
dzenie umowy ma nastąpić 1 listo-
pada.
W umowie uwzględniono, że

uansport łodzi i przejazd zawodni-
ków odbywa się na koszt własny, a
organizatorzy regat zobowiązani są

jedynie dać utrzymanie i mieszka-
nie,

Ponadto omewiano również spra-
wę ufundowania nagrody w biegu
tizech miast: Królewiec, Ryga i Wil-
no. Reprezentscje tych ośrodków
sportowych spotykać się mają coraz
to w innem mieście, a walka odby-
wać się ma na czwórkach ze sterni-
kiem.

Z powyższego widać, że stosunki
wioślarskie jak z Łotwą, tak też i z
Królewcem zaczynają nawiązywać
się coraz bardziej,

Nie ulega najmniejszej wątpliwo-
ści, że w roku następnym przyjedzie
do nas szereg pierwszorzędnych
osad zagranicznych.

Dodać do teżo trzeba, że Keppel
po zdobyciu mistrzostwa Łotwy w
biegu jedynek otrzymał zaproszenie
na wyjazd do Królewca, Keppel z
zaproszenia tego skorzysta nie-
wątpliwie w roku następnym,

Bardzoprzys emne, że w tym ro-
ku w Rydze wvniki regat podawane
były również w języku polskim, a
programy również były drukowane
po polsku.

Budowa policyjnej przystani
wioslarskiej.

Wikrótce maią być rozpoczęte ro-

boty przy budowie policyjnej przy-

stani wioślarskiej. Nowa przystań

ma stanąć w pcbliżu kościoła św.

Rafała. Polica domaga się wybudo-

wania przystani na koszt miasta, z

tego rzekomo powodu, że została

poważnie zniszczona podczas po-

wodzi w roku 1931.

STU iii.NSTS ŠA аао ZWETA i

Prowadźcie kuracje u źródła solankowego

do picia w zdrojowisku

INOWROCŁAW
26507— 0 o

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Giełda. Waluty.

Belgja 12445 — 12446 — 123,84. Berlin
205.25 — 206.25 — 204.25, Gdańsk 172.50—
172.93 —172.07. Holandja 358.10 — 359 —
357,20. Kopenhaga 119.10 — 119,70—118.50.
Londyn 26.65 — 26.78 — 26.52. Nowy Jork

 

5.291/4 — 5.321/4 — 5.26'/4, Nowy Jork ka-

(bel 5.297/4 — 5.32%4 — 5,26*/4. Oslo 134 —
134,65 — 133.35. Paryż 34,90 — 34.99 —
34.81, Stokholm 137,50 — 138.20 — 136.80,
Szwajcaija 172.67 — 17310 — 172.24. Wło- |

chy 45,43 — 4575 — 45.31,  Tendencja

niejednolita.
Papiery procentowe. Bank Polski 85.

Lilipop 9.75.
Inwestycyjna seryjna 119.50.

Konwersyjna 62.50 — 63.75 — 63.25. Dola- Akcje.

rówka 53. Stabilizacyjna 67.50 — 67.38, Li“

sty ziemskie 48.50 — 48.25 — 48. Dwa

statnie drobne, Tendencja niejednolita,
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KRONIKA
 

ŚPIESZMY z POMOCĄ!
Z każdym. duiem napływają coraz:

nowe wiadomości i szczegóły, doty-
czące olbrzymich strat, jakie ponio-

sta ludność Małopolski wskutek
działania rozszalałego żywiołu.

Że tak się siało, wszyscy jesteś-
my winni, zamało energicznie pod-
nosilśmy sprawę gwałtownej potrze-
by regulowania rzek, stanowiących
dopływy górnego biegu Wisły,

Ale dziś już zapóźno na rekrymi-
nacje, miejmy radzieję, że rozpęta-
ne żywioły, kióre tyle dobra spo-
łecznego pogrążyły w swych odmę-
tach, hukiem rozszalałych fal, poru-
szyły tych, którzy winni czujnie stać
na straży interesów ludności pań-
stwa. Nam pozostaje obecnie prze-
dewszystikiem śpieszyć z pomocą
poszkodowanym, śdyż kto szybko
daje — dwa razy daje.

Zwracamy się zatem do naszych
członkiń, jak również do niezorgani-
zowanych czytelniczek Kroniki, o
składanie darów i składek na tak
ciężko doświadczonych przez lospo
wodzian. Przypominamy również
Szanownym Wólniankom, że gdy
Przed trzema laty miasto nasze i o-
kolica, stały się ofiarą tego samego
nieszczęścia, Krakowska Narodowa |
Organizacja Kobiet z niezwykle wy-|. _ datną pośpieszyła pomocą.

Prawda, że przeżywamy obecnie
już piąty rok kiyzysowy, że pomoc
niesiona przez nas bezrobotnym a
zwiaszcza potrzeby nadzwyczajne
osiatnich miesiący poważnie eksplo-
atowaiy zasoby naszych członkiń i
sympatyczek, mamy jednak nadzie-
ję, że nie wyczerpały do dna współ-
czujących serc i uczuć obywatel-
skich, zaś sakicwek z pewnych na
czarną godzinę odiożonych oszczęd-

ności. Utóż ta czarna godzina na-
deszła właśnie dzisiaj nietylko dla
Małopolski, ale dla nas wszystkich,
którzy się uwsżamy za Polaków i
synów tej ziemi. Każda osuszona łza
w Nowym czy Starym Sączu, Kra-
kowie czy Sandomierzu, to silniejsze
zrastanie się w jeden organizm na-
rodowy rozdzielonych od tylu lat
dzielnic, rozszarpanego państwa pol.
skiego. '

-Pamiętajmy że pomoc udzielona
przez nas będzie nietylko dziełem
miłosierdzia  chrześcijańskiego,
również wypełreieniem świętego dla
nas narodowego obowiązku. Niech
się więc żadna z nas od niego nie

uchyli, lecz w miarę swych sił i moż-
ności ze swą pomocą śpieszy.

Zarząd Nar. Org. Kobiet
w Wilnie

KONFERENCJA KOBIECA,
IWi drugiej części obrad świato-

wego Zjazdu Polaków z zagranicy
odbędzie się w Warszawie „Konie-
rencja kobieca”. Ma ona na celu
stworzenie przy Radzie organizacyj-
nej światowego Związku Polaków
Organizacji kobiecej, któraby złą-
сгу!а wszystkie, rozproszone po
świecie Polki.

Przedstawicielki polskiego świata
kobiecego z zazranicy będą miały
możność podczas obrad omówienia
planu prac organizacyjnych i pow-
zięcia w tej sprawie uchwał, Będzie
to bardzo ważny moment dla przysz-
łego rozwoju prac kobiecych na Ob-
czyźne,

IW związku ze Zjazdem do War-
szawyprzybędzie, "oprócz biorących
bezpośredni udztał w konferencji, du
ża liczba Polek ze wszystkich stron
świata. i
skania pobytu w Ojczyźnie, projek-  iowane jest takie rozłożenie czasu,

Dla utatwien:a im pełnego wyzy-

któreby dało im możność zapoznania
się z rezultatami pracy odrodzonej
Polski. Oprócz zwiedzenia wszyst-
kich większych miast, pięknych o-
kolic i różnych objektów, interesu-
jących wszystkich uczestników Zja-
zdu, Polki z zagrancy zwiedzą je-
szcze najważniejsze placówki pracy
społecznej kobiecej.

Projektowane obrady, wycieczki,
przyjęcia towarzyskie dadzą moż-
ność zbliżenia się kobiet z zagranicy
z kobietami z kraju i wytworzenia!
atmosfery serdecznego wzajemnego
zaufania i zainteresowania.

Pragnęłybyśmy, by poznanie oj-
czystego kraju i zetknięcie się z wiel
kim dorobkiem pracy Państwa Pol-
skiego utrwaliło i wzmocniło w na-
szych rodakach z zagranicy poczucie
nierozerwaluości duchowej i pragnie
nie dołączenia swych wysiłków do
rozbudowy wscvólnej, _umiłowanej
Ojczyzny. |

Międzynarodowy kongres wychowania
morajnego.

We wrześniu r. b, odbędzie się w
Krakowie kongres wychowania mo-
ralnego, organizowany przez sekcję
polską międzynarodowej Ligi Nowe-
go Wychowania, Będzie to szósty
z kolei kongres poświęcony tej spra-
wie. I-szy odbył się w Londynie w
roku 1908-ym, II-gi w Hadze, III-ci
w Genewie, IV ty w Rzymie, V ty w
Paryżu, VI-ty odbędzie się w roku
bieżącym w Polsce,

Prace kongresu odbywać się bę-
dą w 4 sekcjach: 1, literatura dzie-
cięca; 2. koedukacja; 3. młodzież,
jako czynnik zbliżenia międzynaro-
dowego, 4, praca a moralność, W
tej ostatniej sekcji Polska. obejmuje
zagadnienie: „Warunki dodatniego

„szkole,

 wpływu pracy na wychowanie mło:
dziežy '. Zasadniczy referat wygłosi

p. Halina Krahelska, potraktowany
pod kątem widzenia .fachowości,
przyczem uwzględnione będą: wiek
ozpoczynania pracy, właściwy wy-
bór pracy, organizacja pośrednictwa
pracy, przygotowanie młodzieży do
pracy zawodowej w przemyśle i

wynagrodzenie pracy mło-
dzieży, jej wartośći t. p.
rininis

Od 11-tu lat istniejąca szkołu „ŻRÓ-
DŁO PRACY" z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje „zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkołyina
Kursa owe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralne

 

św. Wincentego 2 Paulo.
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nicy, lecz wszyscy ci, którzy rozu-

PRA
DZIENNIK MIEERSKI

CY
HYGJENA U NAS.

Z całym sm:tkiem musimy przy-
znač, iž hygjera u nas, w złym jest
stanie, Mówi się o tem i pisze nieraz
ale newiele to pomaga. Przejdźmy
się po Wilnie, zajrzyjmy do rozmai-
tych zakamarkow naszych podwó-
rzy, wejdźmy ua klatki schodowe,

nie te od frontu lub głównych więk-
szych mieszkań, lecz do oficyni
wejść od kuchni, ileż tam brudui
nieporządku. Jakie niemożliwe wy-

* ziewy. Trudno zaglądać do mieszkań,
' może jednak dla dobra ogółu, nale-
żałoby od czasu do czasu zrobić taki

' przegląd, Ciekaweby się rzeczy uj-
' rzało. Salon ładny przeważnie, pod-
'łoga wyfroterowana, okna czyste,
'<ypialnia jeszcze możliwa. Kuchnia
'za to w wielu domach ciemna, za-
| kopcona, stół niedoszorowany, ze
zlewu bucha zupach, świadczący o
dem, iż się żo nigdy nie czyści, nie
,dyzynfekuje. O innych ubikacjach
|już nie wspominam. Najstraszniejszą
plagą naszego riasta jest to, że do-
tąd mamy całe dzelnice nieskanali-
zowane. Nietylko przedmieścia, ale
i główne ulice nie są całkowicie u-
porządkowane. Są piękne kamienice
w śródmieściu, które są skanalizo-
wane od frontu, natomiast oficyny i
boczne mieszkanią przedstawiają
smutny obraz zaniedbania, Komisja
sanitarna miejska powinna wte spra
wy głębiej i dosładniej wnikać i wal
czyć z niechlujstwem, jalko głównym!
rozsądnikiem wszelkiego rodzaju!

! epidemji, nawiedzających zbyt czę-
sto nasze miasto. Nacisk położyć;
należy na zapcbieganiu chorobom, |
jako, że to i tańsze i bardziej celowe
niż leczenie.

Higjena jest nietylko wiedzą, ale
też i pracą, którą należy prowadzić

celowo. Dotąd mato się jeszcze o
| mia troszczy i zna jej zasady. Roz-

1

 
sadnikiem higje.iy winny być szkoły,

| gdzie obok wykładów o higjenie, po-
! winna być wszędzie przestrzegana
;, wzorowa czystość. O ile dzieci przy-
, zwyczają się do porządku i czystości
w: szkole, to bodaj część ich będzie
chciała by i w domach ich, nawet
ubogich chałupkach wiejskich, było
czyściej i porządniej, |

Żahaczyliśmy o higjenę wsi, któ-
ra tak wiele pozostawia do życze-
nia, gdzie ludzie myją się rzadko, a |
czeszą jeszcze rzadziej, O dokład-|
mym porządku i higjenie mają bardzo
słabe wyobrażenie. A czyż można
przemilczeć о naszych mniejszych
miastach? Czy w Postawach, Oszmia
nie, Radoszkowiczach i Święcianach
jest lepiej? Czy w tych powiatowych
miastach ludzie nie są pogrążeni w
niechlujstwie i brudzie? Zastrzegam
się, że mówię to bez uprzedzeń i bio.
rę te rzeczy ogólnie, Wiem, że są na
szczęście wszędzie ludzie mądrzy,
dbający o ład i porządek, ale społe-
czeństwa nie stanowią poszczególne
jednostki. Trzeba by ogół ludności
wciągnięty zostsł do ładu i porządku,
do przestrzegania  najpierwotniej-
szych zasad i wymagań higjeny, jako
zabezpeczający<h od: chorób epide-
micznych, -

Jeden z naszych polskich, najpo-

mieją potrzebę higjeny i starają się
szerzyć ją w swem bliższem i dal-“
szem otoczeniu. Nauczyciele, wycho.
wawcy i rodzice, dbający o zdrowie.
swych dzieci. Powinna ona znaleść
się w każdym dworze wiejskim, w
ręku każdej inieligentnej kobiety,
zwłaszcza pani domu. Bezwątpienia
przeczytanie tego dzieia przyniesie
o wiele więcej korzyści, niż najbar-
dziej modna i sensacyjna powieść
tegoczesna.

W książce dr. Kacprzaka m, in.
znajdujemy taki ustęp:

„Rzymianie nie znali laseczni-
ików duru, o budowie skóry, o gru-
czołach łojowych i potowych mieli
bardzo skromne pojęcia, ale mieli
(kanalizację i wodociągi, posiadali
wspaniałe łaźnie, wody zaś używali
na głowę ludności parokrotnie wię-
cej niż my obecnie,

Na tem dążeniu do wygód, na ich
posiadaniu, hizjena wiele zyskała.
Bez pewnego bńwiem minimum wy-
god niema higjeny, a dążenie do co-
raz większego komfortu jestwielką!
dźwignią postępu na polu kultury.
ogólnej”.
A jakże niesiety mało mamy nie-

zbędnych wygód, jaki brak najpo-
trzebaiejszych rzeczy w domach na-
szych. W tych anormalnych wprost
warunkach, co tu i mówić o zdro-
wotności.

M. R.
A,—-

Przy zaparciu stolca, wzdęciu brzucha,
łagodnie działająca naturalna woda gorzka
„Franciszka-Jėzeia“ daje łatwe wypróż-
nienie, uwalnia organizm od pozostałości w
jelitach. Pytajcie się lekarzy, 8475
—
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Olga Boznańska.
Nazwisko to znane wszyskim do-

brze, tak w kraju wśród swoich, jak
i zarówno zagranicą, zwłaszcza w
Paryżu, gdzie rodaczka nasza cenio-
na jest wysoce ża swój wielki talent.
Prace jej malarskie spotkać można
we wszystkich niemal stolicach Еи-
ropy. Przysłania je specjalny woal
lekkiej melancholji, Trzeba bowiem
wiedzieć, że ulubionym motywem
artystki są, jak sama mówi, „więd-
nące kwiaty i twarze. Maluję naj-
chętniej róże, z których opadają
listkii twarze, zaznaczone przez ży-
cie.
Maluje jednak i to wiele Boznań-

ska pięknych twarzy kobiecych,
jest bowiem ulubioną portrecistką
Amerykanek.

Nie mamy zamiaru picać tu o
Bozańskiej — attystce, która za
swój talent i pracę świeżo uzyskała
nagrodę m. Warszawy, Chcemy
czytelniczki nasze zapoznać z Bo-
zańską — człowiekiem,

Od lat przeszło 30-tu rodaczka
nasza mieszka w Paryżu, gdzie przy
bulwarze Montparnasse ma swą ni-
gdy niezamkniętą pracownię, do
której wstęp jest wszystkim wolny,
tak ludziom, jax i zwierzętom, Bo-
zańska, bowiem kocha ludzi, kwia-
ty i zwierzęta.  Najmilszym jej
przyjacielem jest nieodstępny  fok-
sterjerek. W klatce, u okna, śpiewa
wesoło kanarek. w pewnej godzinie
dnia zjawiają się myszki, zwykłe
myszy domowe i najspokojniej w
świecie wchodzą na stół, gdzie już
są przygotowane dlą nich okruchy
chleba i bułki Nie zwracają uwagi
na obecność ludzi, nie przeraża ich

Ż wydawnictw.
„Ruch Kobiecy”.

Numer 6 i 7 „Ruchu Kobiecego”,
złączony w jeduo, daje nam znów
dużo ciekawego materjału. Przedew
szystkiem szczegółowe sprawozda-
nie z imponującego zjazdu Matek
Katoliczek na Jasnej Górze, z któ-
rego widzimy, jak gościnnie delegat-
ki przymowane były przez Ojców Pa
ulinów i miejscową Sodalicję Pań,
Sprawozdanie « obrad i rezolucje
jużeśmy też podawały, znajdujemy
tam tylko dodatkową uchwałę Po-
znania, która brzmi: „Zjazd Matek -
Katoliczek domaga się usunięcia ze“
szkół tygodnika „Wiadomości Lite-|
tackie“, jakoteż wszelkich pism,|
przesiąkniętych duchem  laicyzmu i
bezbožnictwa“.

„Odpowiedni kierunek wycho-
wania w szkołach” — przemówienie'
p. Zaleskiej — podane jest w ca-!
lošoi. Jest to doskonałe zobrazowa-|!
nie wymagań, jakie rodzice — kato-
licy muszą stawiać szkole, aby pań-
stwo polskie na duszach swych oby-
wateli zbudować mogło swój rozwój
i swoją potęgę Bo „jeśli Bóg nie
zbuduje Domu, próżno pracują Ci,
którzy go budują”, tak się kończy to
doskonale „opracowane i głęboko
wyczute przemówienie, ważniejszych  higjenistów dr. М.,

Kacprzak, od lat pracujący na polu:
walki z epidemjami, świeżo wydał:

p. t. „Z doświadczeń i roz- 
j,ważań”, Książkę tę winni czytać|

Tow. Pań Miłosierdzia | nietylko lekarze. higjeniści ispołecz

Ze sprawozčania z IX Kongresu
Unji Katolickich Związków Kobie-
cych w Rzymie widzimy, jak w pra-
wie wszystkich krajach gorąco od-
czuwane są wszystkie zagadnienia
wychowawcze przez świat katolicki
kobiecy. Okazało się, że prawie
wszędzie kobiety - katoliczki stoją

 
109005100 Józefa Zołądzia,

Powieść. Wandy Dobaczewskiej. `

Ukazanie się w druku każdej no-
wej pracy: pióra kobiecego- jest dla
„Kroniki Pracy Kobiet* wydarze-
niem poważneim. Niedlatego, aby to
było fenomenem. zgoła rzadkim, prze
c'wnie, w dzisiejszych czasach po-
siadamy bardzo dużo młodych ta-
lentów kobiecych, a w. okresie
przedwojennym mogłyśmy się po-
szczycić talentami zgoła pierwszo-
rzędnemi z Kowopnicką, Orzeszko-
wą i Rodziewiczówną na czele. Je-
żeli interesujemy się bardzo pisarską
działalnością kobiet, to dlatego, że
sprawa kobieca w Polsce nie jest de-
fintywnie rozwiązana, to znaczy, że
kobieta polska ńie wywiera na sto-
sunki panujące w kraju a więc i na
opinję publiczną tego wpływu, iaki
wywieraćby powinna i jaki wywie-
raćby mogła.

Stopniowo, . dzięki wyższemu
wykształceniu ogólnemu i zawodo-
wemu, jakie otrzymuje dzisiaj prze-
ciętna jednostka z inteligentnego
świata kobiecego, zdobywamy coraz
poważniejsze miejsce w społeczeń-
stwie, ale czy staramy się należycie
to nasze stanowisko wyzyskać? Czy
mianowicie wyzyskują je w stopniu
dostatecznym nasze pisarki?

Swego czasu, kobiece pióra, acz-
kolwiek mnie; liczne, wywierały
wpływ przemożny na panujące w
kraju poglądy i stosunki, Że wymie-
nimy tu: Klemantynę z Tańskich  Hofmanową, która usunęła cudzo-
ziemczyznę z wpływów wychowaw-

czych na młodzież żeńską, Orzesz-
ikową, której zrwdżięczamy dążenie
kobiety do niezależnego bytu i zdo-
bywania wiedzy zawodowej, Konop-
nicką, wciągaącą cały naród do
pracy nad oświstą i uspołecznieniem
słer ludowych, wreszcie, tworzącą
dzisiaj jeszcze Rodziewiczównę, tę
niestrudzoną pionierkę w walce o
dzielność, prawość i czystość cha-
, akteru narodowego. Może nam ktoś
zarzucić, że domagamy się twór-
Cczości tendencyjnej,. a tendencja, nie
licując z artyzmem, obniża wartość
literacką utworu. Otóż bynajmniej
nie żądamy, aby autorka stawiała
sobie za cel jedyny jakąś wyraźną
tezę i udawadniała ją w znaczeniu po
zytywnem lub negatywnem, aczkol-
wiek prawdziwy talent: potrafi
rać się nawet z takim szkopułem
kompozycyjnym. -

Chodz; nam o to, aby pisarka
zajmowała jakieś zdecydowane sta-
nowisko wobec opisywanych  zja-
wisk, mie tuszowała jaskrawošci,
(które same się narzucają, przy ma-
lowaniu życia w jego konturach i
barwach, w jakich widzi je domaga-
|jący się prawdy czytelnik.

Otóż po przeczytaniu książki
„Zwycięstwo Józefa Žolądzia“ na-
rzucają się nam różnego rodzaju
wątpliwości. Pisząc o niej nie mamy
zamiaru zajmować się jej stroną ar-
tystyczną, — chodzi nam o znacze-
nie wychowaw* ze powieścj p. Do-
baczewskiej. a śledząc z zaintereso-

waniem przebieg żywej bardzo akcji,
kończymy tę lekturę rozczarowani a
(nawet z niesmakiem, Czy typ bo-
hatera, którego zabiegi wieńczy tak
niezwykłe powodzenie, miałby być
traktowany przez autorkę życzliwie?
Jeżeli przedstawiony przez nią typ!
„dzisiejszego działacza państwowe|
$0° ma być ujęty metodą ironizują-
cą, to przeczą temu liczne momen-|
ty, naświetlające go dodatnio przy-
majmniej w oczach obu  za-
ikochanych dziewcząt — ale głównie
do niego stosunek przedstawiciela
władzy państwowej,

Pozwolimy sobie przytoczyć tu“
pewien charakierystyczny ustęp z
rozmowy starosty z dziełaczemspo- |

iecznym, pochodzącym ze starszego,|
przedwojennego pokolenia, amają”
cym również pietensję do roli czyn-
nika państwowo - twórczego,

Więc na uwagę owego obywate-
la, że imć pan Żołądź popełnia na-,
dużycia finansowe i nie jest zupełnie|
odpowiedzialny moralnie — słyszy-'
my głos pana zlarosty, rekrutujące-
go się również ze sfery ziemiań-,

skiej:... |
— „Czy komenda dzielnicy (cho-

dzi tu o komendę nad Strażą Przed-
nią — a właściwie chyba nad Strzel-
cem, gdyż organizacja Straży zlikwi-
dowana została z chwlą powstania
K.O.P.u o którym jest również mo-
wa w powieścij znajdzie tak odra-|
zu kogoś o rówanej inicjatywie,talen-|
cie organizacyjnym, umiejętności pod
chodzenia do szerokich mas?...
ziesztą, mój Boże, taki Żołądź, czło-
wiek młody, więc jeszcze lekkomyśl-
ny, wyrosły w biedzie, o ile wiem,
od lat szesnast. życia pozostawiony

 
,stwowo - twórczej wiemy o p. Żołą-

samemu sobie..  Niechže pan po-;
myśli, z szóste; klasy gimnazjumna!
iront, wojna, okopy, pokusy wojen-
ne, ciągłe niebezpieczeństwo życia
wyrabia przecież „ten lekceważący
stosunek do wszelkich zasad i praw”
Potem wytężająca praca zarobkowo.
społeczna. No, dorwał się do pewne-
go stanowiska, do jakich takich moż.
liwości... może czasem i nadużywa...
Mojem zdaniem. trzeba jednak po-
zostawić Żołądzia. „Ludzi energicz-
ych 1 sprawnych nie mamy za wielu.
Tacy ludzie na wagę złota winni być
cenieni“,

I pan Żołądź utrzymuje się na sta-
nowisku i zapewne, dzięki swym
talentom organizacyjnym zostanie z
czasem wojewoją.a może i mini-
strem.
A przecież poza nadużyciami w

zakresie swej pracy zawodowo-pań-

dziu coś więcej co nas do niego
tembardziej degustuje — to jego sto-
sunek do obu panienek występują-
cych w powieśc:

Doskonały objektywizm p. Doba-
czewskiej wobec omawianych zja-
wisk możnaby usprawiedliwić, gdy-
by ten fotograiiczno . reportažowy
sposób odtwarzania rzeczywistości
polskiej na naszych kresach (i nie-
stety nietylko na kresach) był za-
chowany zawsze i wszędzie. Ale tak
nie jest, sły wchodzi w grę świat ko-
biecy.

Autorka zlekceważyła  
tu sobie

i babek: to zaprawdę zbiór typów
dawno przebrzmiałych nawet na zj!
padłych kresach wschodnich. Prze-
cież te panie to pokolenie tęgich pra

, bezkrytycznej polinteligencji. Autor-
A|prawdę życiową Owa galerja ciotek|

wobec tych samych trudności i że
wszędzie czyniony jest ogromny wy- |.
siłek, aby pracę społeczną dopełnić
braki wychowawcze życia nowo-
czesnego.

Jednocześnie obradowała Młoda
Unja, licząca 2 miljony członkiń; za
temat obrano wpływ psychiczny, ja-
ki mają na młoczież kina, radja, wi-
dowiska i prasa, które to czynniki
powinny szerzyc naukę Chrystuso-
wą,

| , W wyborach, które zakończyły
obrady, weszły ponownie do zarzą-
du dwie Polki, a więc stanowisko
Polski zostało w pełni utrzymane.

„Leopolis Semper Fidelis" — pod
takim tytułem znajdujemy przedruk
z „Ziemianki Polskiej odezwy ko-
biet piotrkowskich w odpowiedzi na
znaną nam dexlarację organizacyj
kobiecych we Lwowie, wyrażającą
wdzięczność Episkopatowi naszemu
za wydanie ostatniego listu paster-
skiego.

Spis szkół gospodarczych dla
dziewcząt znaidujemy w artykule
„Gdzie kształcić nasze córki”,

Wobec zblirającej się rocznicy
zawiązania w r. 1930 Rady Obrony

| Państwa dla odparcia najazdu bol-
szewickiego, ptzypomniano słusznie
o kobietach, które brały w niej u-
dział, Były to delegatki „Służby na-
„rodowej kobiet ', która została zało-
żona przez organizacje kobiece z
Narodową Organizacją Kobiet na cze
le i w celu pomocy wojsku.

Wiadomości z onganizacyj kobie-

foksterjerek, który zwinięty w klę-
bek pairzy na nich spokojnie.

lu, w tej cichej, sionecznej pra-
cowuni, pełnej kwiatów i obrazów,
nikt nikomu krzywdy nie wyrządzi.
A iluż cierpieniom niesie się ulgę?

W. podwórzu domu, w którym
jest pracownia Boznańskiej, jest za-
kład anatomji zwierząt. Zmartwie-
nie to artystki Boleje nad losem
morskich świnek, myszy i szczurów,
przeznaczonych na stół prosekcyjny.
Czasem uda się jej wykupić któreś
z tych zwierząt od dozorcy. Czasem
poprostu wykradnie i wyzwoli. Sta-
ry, biedny pies pod oknem pracow-
ni, zginąłby z grodu, gdyby go nie
żywiła miłosierna ręka malarki,
Pracownię przy ul. Montparnasse

znają nietylko iudzie bogaci, piękne
Amerykanki, ale i nędza z całego
świata, przed którą wszędzie drzwi
są zamknięte. Robią na tem interes
różni ludzie, bo w dzielnicy, w któ-
rej mieszka Olga Boznańska otrzy-
mać można za iranka jej adres. A
drzwi nigdy nie zamknięte. Schodzi
się więc tu różna biedota. Przede-
wszystkiem malarze, których gnębi
kryzys. Ten potrzebuje na farby,
tamten na spodnie, A pozatem ro-
botnicy, wykolejeńcy i rozbitki ży-
ciowi. Cierpiącemu trżeba dopo-
móc. Ten niema gdzie mieszkać,
tamten uciekł z Bolszewji, inny zńo-
wu nie może znaleść pracy, |

Daje więc każdemu, kto się do

niej zgłosi, Olga Boznańska, bodaj
| po kilka franków. Jednem zmartwie

| niem artystki jest, że daje fak mało.

| Ale tak obecnie małoAmerykanek

w Paryżu, a młodszych i modniej-
szych malarzy jest tak wielu —
wzdycha artystka. ё

——————

Przysposobienie wgospodar
stwie domowem.

„Roczną szkołę przysposobienia
gospodarczego w zakresie potrzeb

jrodziny w mieście musi skończyć
każda dziewczyna, z każdego środo-

wiska, jeśli rodzice myślą o przysz-
łości swego dziecka”. Są to słowa
przytoczone na początku programu

szkoły otwierającej od nowego roku
szkolnego w Warszawie przy ul.Ka-
zimierzowskiej 60 .na Mokotowie.
Nowa szkoła niema kształcić zawo-
dowczyń, lecz uzupełnić wykształ-

cenie ogólne. by dać dziewczętom u-

miejętność pracy we własnem g0-

spodarstwie, a

na celu podniesienie kultury domów
przez naukę racjonalnego zorganizo-
wania pracy w domu, naukę ładu,

porządku, oszczędności, hygjeny,

czystości, racjonalnego przygotowa-

nia pożywienia i naukę szycia i re-

peracji dla potrzeb domu.

Nauka w szkole bezpłatna. |

Może dojdziemy do tego, że skoń

czenie takiego „przysposobienia $o-

spodarczego”* będzie dladziewcząt

tak samo obowiązkowe, jak dla

chłopców służba wojskowa.

 

0 RABKA R tok OEI а

cych i bardzo dobrze przełłumaczo*
na przez p. Paygertównę nowelka
dopełniają ten ciekawy numer „Ru*
chu Kobiecego“ 

BELKRANTOITK

cownic, walczących 0 utrzymanie
polskości i katolicyzmu z czasów
niewoli, a dziś zmagające się z za-
gładą wszelkiej kuliury, jaką niesie'
im katastrofa gospodarcza. Wszyst-
kie one mają zupełną słuszność, że
nie są zwoleniczkami p. Żołądzia, co
autorka ma iu widocznie za złe,
gdyż jedyną osobą którą przedsta-
wia sympatycznie, to owa prababka,
doradzająca bobaterce powieści —
Zosi, by się z niczyim głosem nie li-
czyła a szła za popędem serca. Ja-
kież to romantyczne jeszcze — ale
stanowczo przebrzmiałe,  tembar-
dziej, że w tym wypadku nie szło
wcale o „serce”, czyli miłość, na
którą skłąda się zwykle i szacunek
do wybranego, ale o prosty pociąg
zmysłowy.

Obie panierki, występujące do
walki o p. Żołądzia, kierują się nie-
stety popędem zmysłowym. Czyż to
jest charakterystyczną cechą dzi-
siejszych młodych panien? Sądzimy,
że autorka jest zbyt jednostronną.
Możemy jeszcze wybaczyć uległość
wobec Żołądzia biednej Kazi, na-
uczycielce ludowej, siedzącej, gdzieś
w zapadłym kącie, pochodzącej za-
pewne ze sfery, którą swemi, tra-

dycją przekazasemi zasadami, prze-
stała już imponować  „wykształco-
nej” córce — a ta ostatnia podlega
natomiast wpływom nowoczesnej
lektury i różnym wolnomyślnym ha-
słom, szerzonym bezkarnie wśród

ka nie kładzie wszakże na tę stronę
zjawiska najmniejszego nacisku. W

Przedewszystkiem taka p.Wołłowi*
czówna, córka zamożnego , dzielne:
(go ziemianina, w dzisiejszych cza-

wsi. Autorka nie wspomina, by była
upośledzona umysłowo, więc na*
pewno gdzieś kształciła się na ja*

kimś uniwersytecie i miałabypod
tym względem pewne wymagania,
których nie zadowolniłby' Żołądź.
Tymczasem opanowana istnem epętą
niem zmysłowen: (czego autorka na-
weł analinio nie podkreśla! depo
jest zarówno na jego braki umysło-
we jak i moralue, Nie zraża jej na-
wet zdrada wohkec jej uczucia i ha-
niebny postępek z nauczycielką Zo-
nia nie jest przecież żadnym czar-
nym charakterem, a z lekkim ser-
cem przyczynia się do nieszczęścia
tej znanej sobie a zasłużonej dziew-
czyny.

Nie mamy tu zatem ani fotografji
życia ani pogłębienia psychologicz-
nego tych nowych dla nas typów: po-
wieściowych.

Mamy natomiast wrażenie, że
autorka albo zbyt pośpiesznie wyda-
ia swoją pracę mając na względzie
jedynie świat męski, albo teżzakro-

„Zwycięstwo p. J. Žolądzia“ uzupel-
ni dalszym ciągiem, który umożliwi
nam zrozumienie tego pierwszego to-

mu. Przyznać się należy, że oczeki-
wać go będzieniy z niecierpliwością,
co autorka winna przyjąć jako wy*
raz uznania ze strony czytelników. żaden jednak sposób nie możemy się

pogodzić z przedstawioną nam dru- |
śą partnerką  Żołądzia — Zonią.

- M. Godlewska.

Pizedewszystkiem ma

Pogierajcie Polską Macierz

sach nie siedziałaby bezczynnie na.

iła swą pracę «a większą miarę i-
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KRONIKA.
JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
Pomorze, Wielkopolska, Polska

środkowa, Sląsk, Podhale, Tatry i

Matopolska: Po przejściu burz lub
opadów pochodzenia burzowego ża-
chmurzenie zm:enne z zanikającemi
deszczami. Nieco chłodniej. Umiar-|

— Przesyiki pocztowe za po-
braniem- Urzędy pocztowe z dniem
10 bm. będą wydawały pokwitowa-
nia odbiorcom przesyłek poczto-
wych za pobrariem. Adresaci będą
mogli ządać wystawienia pokwito-
wan przez listonoszy KĄ

DZIENNIK MILENSKI

WYCIECZKA NAD MORZE
DO 'NASZYCH CZYTELNIKÓW NA:PROWINCJI.

Delegacja Staiej Komisji Wydaw-
nietw Wileńskich wróciło do Wilna
z pomyślnemi wiadomościami. Mini-
sterstwo Komunikacji zgodziło się
na włączenie dc pociągu wyciecz-
kowego wagonów,

drugiej klasy,

Z Lidy

10 śr.

z Baranowicz

20 gr.
ludzi z Nowojelni

|
jazdowych z kiiku stacyj do Wilna: nek z drzewem, na stórych czele

iii klasą 1 zł. 40 gr., II klasą 2 złote kańców do kupna drzewa. Cyklistą

!

Przygody leśniczego z drzewem na opał.
Czepskiego zwróciło się kilku o-
sobników, którzy długo targowali
się, lecz nie nabywali drzewa, mimo,
iż Czepski z powodu późnej godziny

в na drzewo oddawat za pė! ceny. Osob-
okazał się b. leśniczy K. Czepski'nikalm-pośrednikami kierował rze-
(Popowska 34), który został zwol-. komy Brojdo, który po przybyciu

Wczoraj przy ul. Rudnickiej za-
uważono niezwykły korowód furma-

jechał cyklista i nawoływał miesz-

III klasą 2 zł. 80 gr., II klasą 4 zł, niony z pracy z majątku p. Aleksan-' policji. został aresztowany, gdy oka-
drowicza w pobliżuNiemenczyna. zało się, iż osobnik ten celowo

W. czasie, gdy Czepski zachwa- wstrzymywał do późnej pory Czep-kowane wiatry zachodnie, į
Pozostałe dzelnice: przejściowy| ,

wzrost zachmurzenia ze takais |4)
do burz. Ciepio, Najpierw słabe io
wiatry poludniowe, potemumiarko- |
wane z południc-zachodu i zachodu.

DYZURY APTEK. ||
Dziś w nocy dyżurują
Miejska — ui, Wileńska Nr. 25 |teiet.

2-9Uj; sukc. Chomiczewskiego — ui, W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 10-92]; Pilomonowicza|NOWCZO„ža Mają.

pod rozwagę „kwestja ,wynalezieni

1 Maciejewicza — ul, Wielka Nr. 29 i|projektby,posiedzenia Rady odby-;
„lzby ,Przemysłowo»Chróścickiego — uł. Ustrobrumska Nr. 26, |wąć w lokaiu

oraz c na przedmieściach, prock Handlowej

Etoki ; W sprawie tej między Zarządem|
Kaukės -|mlasta

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE. „watrwaja pertraktacje.
— ego O) z .

Мч“нстіг;“:іо:'оаіо W. tych buduje obecnie w różnych

dniach ustalone zostało hasło tego- ,Miasta
rocznego święta Chrystusa - Króla,

którego obchód odbędzie się, jakco j sze BR
roku, w ostatnią niedzielę paździer-|
nika. Hasło to brzmi: „W. Chrystu-i
sie — odkupienie, w Chrystusie —
odrodzenie!“ po
skiej. 2 Barai iGo =S ligijnych i Oświecenia Publicznego

P. Anielskiej. W związku z tem| dua 1 września S

SFKAWX MiliSkii, Co ucieszy przedewszystkiem

— Uglokai Gia, Raay miejSKiej.|
związku,zezbliżającym się szyb-
terminem, zwołania pierwszego

posiedzenia Rady miejskiej w magi-| Hryniewiczowi
stracie brana jest obecnie poważnie udało się następnie pozyskać

i Izbą Przemysiewo-Handio-| ni

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Nowy rok akademicki 1954/33

.w Uniwersyiecie Stetana batorego

| rozpocznie się, zgodnie z rozporzą-

dzeniem Fana Ministra Wyznań ke-

Wpisy

starszych, dia których daleka po-
dróż na twardych ławach byłaby
nieco za nużąca. P.p. Redaktorom

i Kotlarewskiemu

 

a 80%/» zniżkę kolejową
odpowiedniej sali, gdyż wobec zwię-| фа tych uczestników naszej wy-

następujące |kszonego obecnie sxładu Rady o-|
becna sala posiedzeń będzie sta-|

Ostatnio powstał

cieczki nadmorskiej, kiórzy miesz;

kają poza Wilnem, W. ten sposób
( tani pociąż prasy, wileńskiej staje
się dostępnym mawet dla miesz-
kańców _ najbardziej oddalonych
miejscowości ziem północno-wschod

ch, Dla przykładu i łatwiejszego

zorjentowania się w korzyściach,

Magistrat| płynących z tej ostatniej zdobyczy

punktach| przytoczymy tu ceny biletów  do-

16 siupów betonowych, KLO| sagas IT I OI I i III I
Ire będą služyiy do naklejania zd

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Związek iryzjerski w Wilnie

wystąpił do władz z wnioskiem w
sprawie złagodzenia przepisów dla

zakładów _ fryzjerskich. _Przede-

wszystikiem fryzjerzy domagają się
złagodzenia przepisów w sprawie
nowych zakładów.

Memorjał fryzjerów popiera Izba

z

15 gr.
z Mołodeczna

55 gr.

drodze powrotnej, można uzyskać je
jedynie za okazaniem w kasie pa-
sażerskiej wycieczkowej karty u-
czestnictwa, którą wysyłamy w li-
ście poleconym. ‚

Pociąg wycieczkowy odejdzie z
Wilna w dniu 11 sierpnia o godzinie
11 m. 30 przed północą, jednak listę
jadących będziemy zmuszeni
knąć w dniu 6 sierpnia.

ES

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
gościnne występy Rosyjskiego Teatru Arty-
stycznego pod kierownictwem artysty Te-

atru Stanisławskiego w Moskwie p. W. Wa-
siljewa, odegrana zostanie sztuka w 3-ch

aktach z życia Sowietów „Cudze dziecko”
W, Szkwarkina.

Jutro „Cudze dziecko” W. Szkwarkina.
— Teatr muzyczny „Lutnia* Dziś po raz

zam-'

' przemysłowca _Brojdę

, wpłacił żadnej zaliczki. Gdy Czep-|

drzewo, okazało się, iż żadnego!
Brojdy pod nr. 15 na ul. Rudnickiej|
niema. Wobec tego Czepski zabral!
z powrotem drzewo i wyjechał na
ulicę w dalszym ciąsu wywoływał
swój towar. (Wi tym czasie do!

r

III klasą 2 zł, 1) gr, II klasą 3 zł, lał drzewo, zbliżył się do niego ja| skiego, by ten drzewo sprzedał za
„ kiś osobnik, który podając się za! się o

! (Rudnicka!

JII klasą 1 zł. 70 gr., II klasą 2 zł, 15) zakupił 15 mtr. drzewa lecz nie wileńskim Jan Czapliński (Łokieć 8).

bezcen. Rzekomym Brojdą okazał
się znany kombinator na gruncie

Ex leśniczy drzewo, a było tego
Zmiżki te, obowiązują również w Ski przywiózł pod wskazany adres 8 wielkich fur sprzedał za bezcen

okoła śodziny 1 po północy przy ul.
Stefańskiej.

Jak się. okazało, Czepski otrzy-
mał je tytułem odszkodowania za
zwolnienie.

> w
SPR DZ tom adis,

 

Z KR
W. roku bieżącym uroczystość

święta pułkowego związana jest z
uczczeniem pamięci szefa pułku
Ludwika Narbutta i odbędzie się na.
pobojowiskach powstańczych.

| Program * uroczystości jest na-
stępujący:

AJU.
LudwikaźNarbutta.
ste zaciągnięcie warty honorowej
przy pomniku ra mogile Narbutta i
towarzyszów w Dubiczach i rozpa-
lenie ognisk na okolicznych pobojo-
wiskach. ;

D. 5 sierpnia o godz. 10: msza św.
polowa na cmentarzu w Dubiczach;

wczeraj od południa w kościele po-
Bernardyńskim i innych rozpoczęły
się odpusty. Wieczorem we wszyst-
kich świątyniach wileńskich odpra-
wione zostały uroczyste wstępne
nieszpory, w których wierni brali b.
liczny udział.

wieczorem we wszystkich šwią-
tyniach księża spowiadali wiernych,
przygotowujących się do dzisiejszych
odpustów. Szczególnie w kościołach
po-Bernardyńskim, O. O. Bonifra-

przyjmowane będą na wszystkich
wydziałach od 24 września do 6.
października rb. włącznie, wkłady
zaś i ćwiczenia rozpoczną się dnia 8

października 1954 r.
Rektorat przypomina, że do po-

dań o przyjęcie winny być dołączone
bezwarunkowo oryginały metryki
urodzeniai świadectwa dojrzałości
ośmioklasowej szkoły średniej o3ól-/
nokształcącej, oraz że w tym roku
wszyscy nowowstępujący będą pod-

Rzemieślnicza, 10-ty po cenach zniżonych operetka Gilber-

« drobn. nieruchomości

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

Związek właśc. średnich i
z dniem 1-g0

sierpnia przenosi się z ul. Gdań-

skiej Nr. 1 — ra ulicę Adama Mic-

kiewicza Nr. 22 a m, 17 w podwórzu.

— Na powodzian. Zarząd Związ-

ku detalicznych kupców i przemy-

ta „Katia - tancerka”.

Peter w otoczeniu całego zespołu. Wy-
| cieczki korzystają z ulg biletowych.

— „Ptasznik x Tyrolu". Przygotowania
do najbliższej premjery „Ptasznik z Tyrolu"
odbywają się w caiej pełni pod reżyserją M.
Domosławskiego. Przepiękna ta operetka
ukaże się w przenięknej obsadzie scenicz
nej i nowej efektownej wystawie.

W. rolach głównych J. Kulczycka i R. czy Kotrzańskiej,

Dziś ; jutro: obchód wewnętrzny pochód do krzyża na miejscu śmier-
pułkowy na Świętem Błocie w pusz- ci Narbutta; przemówienia.

‹ : Tegoż dnią o godz. 15: widowisko
D. 4 sierpnia o godz. 20 uroczy- „Chata za wsią i zabawa ludowa.

Budowa kolei w Druskienikach.
Budowa nowej odnogi na odcinku

Druskieniki - stacja _ Druskieniki-
zdrój postępuje szybko naprzód.

już ułożony tor.
Uroczyste ctwarcie nowej linji

kolejowej nastąpi w połowie wrze-

słowców chrześc. m. Wilna i woj.

wileńskiego uchwalił asygnować z Polskie Radjo Wiino
Czwartek, dnia 2 sierpnia. trów. św. Ńazimierza, św. Michał g gan; badaniu  lekarskiemu

iw kaplicy O. O. Franciszkanów Uniwersytecką

było mnóstwo wiernych. ‚ “ |Szczegółowych informacyj co
Łączy ono w sobie wskazania dla! wpisów udziela Sekretarjatczy wp”

Akcji Katolickiej aby uświadomiała| Kancelarje poszczególnych Dzieka-

SPRAWY PODATKOWE.
— Wydziaiy wymiarowe i ko-

Poczynając od

nawiązuje również do wielkich uro-| dnia 1 października mają być znie-'
szacunkowe, na ich

miejsce utworzone zostaną wydziały
wymiarowe реху wileńskiej Izbie

ludność o znaczeniu dzieła Odkupie-| natów.

nią dla życia jednostek, dla,Kościoła |

„ ludności oraz aby szerzyia ruch re-|

kolekcyjny. Temat, ujęty w to hasło, | misje odwoławcze.

czystości Roku Śwętego. sione komisie

— Wizytacje arcypasterskie. W.

epos PTZEZ; włąsnych sum na pomoc powodzia-
Komisję Lekarską.| nom 125 zł, i kwotę tę przelać pa”

dO| konio P, K. O. Jednocześnie Zarząd
oraz; /wiązku wzywa swych członków do

Będzieskładania ofiar na ten cel.

| delegowany do Związku z należnym
upoważnieniem i listą składek czło-
nek zarządu.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Kemunistyczny antywojen

ny dzień przeszedł na terenie Wil-
spokojnie. Wywro-

lipcu J. E, ks. arcybiskup-metropoli- Skabowej: W związić na i prowincji
12 : j. W związku z tem na-|towcy nigdzie nie zakłócili spokoju

ta wilęński Romuald Jałbrzykowski stąpiła już nominacja naczelników| publicznego, jąk również nie prze-

dokonał dalszych wizytacyj paster-

skich parafij Sużany, Jęczmieniszki,

Rudomino, Jaszuny, Biała Waka,'

Miedniki, Rukojnie, N. Troki, Tabo-

ryszki, Onżadów, Porudomino 1 Czar

ny Bór, Wymienione parafje leżą na,

terenie dekanatów Kalwaryjskiego 2 Czkinlkowie: berią pobierali

Trockiego. siedzenie wynagrodzenie

POCZTA i TELEGRAF. | kości 12 złotych.

— Budowa rowej linji telefonicz-

nej Wilno — Warszawa, Dyrekcja

komisjach.

 

wydziałów wymiarowych, Równo-
cześnie rozszerzony został zakres
kompetencji komisyj odwoławczych
oraz zwiększono liczbę członków w

Posiedzenia ikomisyj będą płatne.
za po-

w wyso-

HANDEL 1 PRZEMYSŁ.
Przemystowcy francuscy Kaplanowej. Wezwana policja jednego z

poszukują papierówki. Na Wileń-' uczestników bóki zatrzymała.

jawili żadnej akcji komunistycznej.
Jedynie na prowincji zatrzymano

kilku osobników, usiłujących pro-
wadzić agitację.
— Bójka przy ul. Niemieckiej. Przy

zbiegu ul. Niemieckiej i Żydowskiej wy-
nikła awantura między kilku pijanymi о-

sobnikami, W trakcie bójki uczestnicy wy-

bili szyby w księgarni Ch. Funka (Niemiec-

ka 14) * wywrócil: stragan z owocami R.

6.30: Pieśń; Muzyka; Gimnastyka; Dzien.
por. 7.10: Muzyka; Chwilka pań domu; Roz-
maitości; 11,57: Czas; Hejnał; Kom. met;
Przegląd prasy; 12.10: Koncert; Dzien. poł.,
13.05: Audycja dla dzieci, 13.20: Utwory
Mozarta (płyty); 14.00: Wiad. eksportowe;

* Giełda rolnicza; 15.00: Reportaż muzyczny;
«17,00: „Wyprawa na łodzi Pickwick*; 17.15:
Wesoła audycja muzyczna; 18.00: „O zabu

„| rzeniach jelitowych u dzieci w lecie" — od-
czyt; 18.15: Słuchowisko; 19.15: Muzyka ta-
neczna; Wiad. sport.; Wil. komun. sport.;
Myśli wybrane; Wil wiad. kolejowe; 20.12:
Trąbka i capstrzyk z Gdyni; Codz. odc. pow.
21,12: Koncert popularny; 22.00: „Złoto
Bałtyku”; 22.15: Muzyka taneczna z Ciecho-
cinka; Kom. met.; 23.05: Polacy z zagranicy,
uczęstnicy Zjazdu.

— Znów polowanie na torebki dam-

skie. R. Alperowicz (Subocz 6) powiado-

miła policję, iż na ul. Subocz skradzinono

jej torebkę z zawartością 55 zł, i złotą

obrączką.

— Nieszczęśliwy wypadek przy pracy.
W garbarni przy ul. Popławskiej 30 pod-

czas pracy robotnikowi R. Lanisowi (Be-

tlejemska 18) metalowa pila odpiłowała

trzy palce lewej ręki. Łanisa pogotowie

ratunkowe odwiozło do

Zbudowany został już na całej prze-'
strzeni nasyp, obecnie zaś prowa-.
dzone są w przyśpieszonem tempie
prace przy układaniu podkładów i,
torów. Na przestrzeni 6 klm. został;

śnią rb. W uroczystości wezmą u-
dział przedstawiciele niektórych mi-
nisterstw, dyrektorzy Р. К. P. Wilno
i Warszawy oraz goście z Wilna i
Warszawy.

|Epidemja biegunki letniej w pow. nieświeskim
NIEŚWIEŻ. (Pat). We wsiach:

Juszkiewicze Zaturje, Sejłowiczei
Nowosiołki, gm. Howerna, stwier-
dzono kilkanašcie (okoto 30 wypad-
ków) zachorowań na biegunkę let--

nią przeważnie u dzieci i niemowląt,
z czego kilka zmarło. Na miejsce
wyjechał lekarz celem stłumienia
tej epidemii.

Stan chorób zakaźnych na Wileńszczyźnie.
т W dniach 22 lipca do 28 lipca na
j terenie Wileńszczyzny zanotowano
i następujące wypadki zachorowań:
10 wypadków duru brzusznego (3
zakończone zgonem), 5 — duru pla-
mistego, 1 — czerwonlkį, 18 — plo

nicy, 12 — odry, 5 — róży, 12 —
krztuśca (1 zakończony zgonem),
18 — gruźlicy otwartej (4 zakończo-
ne zgonem), 42 — jaglicy, 1 wypadek
ospy wietrznej.

Niepowodzenie sekciarzy.
Ostatnio na terenie Wileńszczyz-

ny zanotowuno coraz częstsze zwi-
janie agend różnych sekt. Jak dono-
siliśmy w pow. wileńsko-trockim

uległą likwidacji sekta baptystów,
obecnie zaś w pow. oszmiańskim
zwinęły agendy sekty Hudora. Sek-
ciarze przenoszą się na Polesie.

Poczt i Telegratów postanowiła jesz

cze w br. przeprowadzić szereś u-

dogodnień w rozmowach między

szczyżnie bawiła grupaprzemyslow- |
ców francuskich, którzy interesewa-
li się sprawą zakupu większej par-,

— Zatrzymanie przybyszów z Lublina.

Podczas onegdzjsze, obławy _ policyjnej na| PZA:
— Przy pracy. Malarz L. Chodoszyn

szpitala żydow- > Obfity połow ryb.
Z pow. brasławskiego donoszą, około 20 tys. klg, różnych ryb. Tran

miastowych oraz w miarę możli-

wości przystąpi: do budowy nowej

linji telefonicznej na przestrzeni

Wilno — Warszawa.

tji drzewa i „papierówki. Przemy:
siowcy francuscy zwiedzili kilka o-
środków drzewnych, przyczem po-| czaka z Lublina, którzy tłumaczą -się, iż

KINO -REOJA
«COLOSSEUM»

czynił i większe zakupy.

CO MOZE PARYŻ" (lote Par
szu” operetka w 1 akcie ze śp ewami I teńczmi. Obsada: |. Grzybowska, L. Szeli, Wł. Orsza—
Bojarski, St. Janowskii In. li. Irena Grzybowska wyk. „Tata tańczy z mamusią”. lll. „Sąd ame-
rykański nad „Salomonem* arcyzabwna komedja w 1 akcie Grzybowska, Bojarski, Wąsowicz

I Łukaszewicz. IV. oraz gościnne występy Wł. Orszy-Bojerskiego który wykona 1ili Bome

mieście aresztowano dwóch podejrzanych

osobników M. Saikowskiego i A. Kamiń-

| przybyli do Wilna w poszukiwaniu pracy.

    

Reż. Fedora Ozepa. Na
scenie: „Szczęście w ko-

 

 

Oszczedna gospodyni
kupuje mydło | wszelkie dodat!
prania w polskim składzie aptec

fan. Władysława Trubiłły
Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej).

Tamże woda kolońska na wagę 78 przecudaych
zapachów.

  

MIGNON U. EBERHART , žiba

Biia
suwając 1654 po jasnych włosach, r

— Już pozno, a z naszej narady

na, a dzień niewiele lepszy. Jeżeli wiatr nie uspokoi się chociaż na

krótko, dostanę pomięszania 7mysłów. Ale muszę sprobować odpocząć.

— Uśmiechnęła się z przymusem: — Kiedy się znów zbierzemy?

(Wichura zawyła i załometała oknem w pasażu. |

— Jak się uspoko: — odpowiedziałem z roztargnieniem. -

— Jutro — zadecydowai prozaiczne Lorn, — Nie chcę przesadzać

i chciałbym para jeszc.e zapjiać o wiele rzeczy, ale doprawdy dowie-

działem się od pana ważnych szczegółów. O niczem pan nie zapomniał ?

Czasami d:obiazg może mieć ziiaczenie.

— Zwalazłem koło zabitego suchy liść i kawatek wosku czy gumy.

Proszę, | mam wrażenie, że cziowiek,

ny w dług kapotę czy płaszcz z szorstkiegomate:jału.

Lora i Sue popatrzyli na moją dłoń, na

i odłamek czegoś twaruego. в

Detektyw wzruszył ramionami.

—Pewnie to nic takiego, ale będę pamiętał. й

I skierował się ku drzwiom. Dziwnie mi teraz pomyśleć, jak mo-

glišmy zlekceważyć te śmieci, które mnie o mało nie przyprawiły

o śmierć, Ale o tem polem.

— Dsiej — dodalem powoli — posądzam Marcela, że coś wie. Na-

turalnie megę się mylic.
Lorn mruknął wyraźnie pogardliwie:

Ia, Papuga.
(P.zekł_d autoryzowany zangieiskiego).

Sue wstała. Fałdy czarnego aksamitu opadły mięko wdół. Prze-

rzekła z westchaieniem:

© Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

 

 $ [= Pesłuszny pacjent.

į LETKISKA, į i RÓŻNE PaniAgapit jeat skrzy:
ki do ы į 4 R swój, €oś mu
znym Е + lofega.

y LETNISKO w majątku OKAZJA — Co panu jest? —py-
za Trokami, las, jezioro,
ładna miejscowość. Do-
bre utrzymanie 3 zł. 50
gr. ul. Zygmuntowska 4
|= 9 od 4—6. 902

 

34)/ Si WYŁ ca

nic nie wychodzi, Noc była okrop-

który do mnie strzelał, był ubra-

które, ciemniał suchy liść

 
ее aż m

dla Panów Kucharzy!
Do wydzierżawienia pół
lokalu na jadłodajnię w
centrum miasta.
mość w redakcji, 901—1

 

ta ktoś znajomy.
— To przez te papie-

| rosy, — odpowiada pan
Agapit. = Nie mogę się
de nich przyzwyczaić.
Nigdy dotąd nie paliłem

Wiado-

— Zcbaczymy. Idzie pani?
— |ldę! Dobranoc:

 

(Wiłkomierska 61) podczas pracy spadł z
wysokiego rusztowania i uległ złamaniu
ręki i ogólnemu pokaleczeniu. W stanie
ciężkim Chodoszyna przewieziono do szpi-
tala żydowskiego.

 

 

— A poco się pan ma
przyzwyczajać?
— Bo byłem u dokto-

ra, zbadał mnie, a po”
tem mówi: „Pal pan naj-

iż na jeziorach brasławskich w o-
statnim tygodniu dokonano nieno- W:
towanych połowów ryb.  Złowiono

sporty ryb odezły do Warszawy i
ilna. `

i !

OSRIR OBZEĘZSWESŁOAET IBEROSTAR

MIESZKANIE
5 i 4-ro pokojowe I pię-
tro, luksusowo odremon-
towane, wszelkie wygo-
dy. Zakretowa 11 (do-

 

Pol eksp edjentkę
wyspecjalizowaną w pro-
wadreniu wszelkich ko-
operatyw hurtui de alu
najuczeiwszego chėrą kie-

Wes
: Sprzedaž | PRACA |

Miody człowiek z ukoń-

  

wyżej pięć papierosów że). Szkoł: R icz-
dzania”. -TO do tobie?| ZANA „||| OBICIA (Tapety) ||5”?DrogoweWedm za >nę ofańPalę. ZGUBY Wielki wybór, nowe] | poszukuje pracy w swym |10—2 do południa._ gr2-i \ rysunki od 1.20 zajj| zawodzie (Dział Wodo-

Mieszkania . rolkę, wyprzedaż re-| | ciągów i Kanalizacji,
I poko'e ZGUBIONO : ak Ei Ak ni-| |Drogownictwa Lądowego|Była urzędalczta po-

й dn. 3LVII w okolicy Na Pomoz ub Wodnego). Keferen-|szukuje posady biurowej
MIESZKANIE Mickiewicza i Portowej ||DH. K. Rymkiewicz|| cie i opinja poważna.|iub ianej pracyzna jduje

4 p. z wszelkiemi wygo- 2 klucze od zatrzasku Wilno, thętna współpraca z pp.| się w krytyezaem polo-
dami od do wyna- | Amerykańskiego.  Zna- sie inžyni
jęia,Piłsudskiego NCB | lea zeeB vynas ŚuNiskiewia o |admimterswjo Uadeiaisinaspod ue

cy, u: tory) .

ozmacje 1 do2ore 1:9| ŚViwalskiego 8-5. os-i|UDA|sietas| PTI

— Ne. Nie puszczę pani samej. Odprowadzę panią.
— | ja idę — rzekł Lorn. — Udprowadzę pan:ą do drzwi.
Pomyslatem, że będzie mi jednak broździt, INi- mogłem puścić Sue,

|
!

Puste skrzydło miało w swej atmosierze coś niemiłego, Sufity by-
ty za wysokie, portjery i dywany zą grube, a korytarze zbyt roziegłe i
puste. Ła dużo też byio ciemnych przestrzeni. Z ucichnięciem wichury
zapanowaty nad ciszą denerwujące szelesty i tajemnicze skrzypienia,
Mogio si; zdawać, że luazie, którzy spali wiedykoiwiek w tym pokoju,
nawiedzają go nocą w postaci duchów,

Drukarnia A. Zwierzyńskiego,

nie upewn'wszy się co do jednej rzeczy, Wólałby:. zapytać ją o to w |

nieobecności Lorna (dleczegoż sam nie wiedziaten:, ale nie było rady.
— 0.y mi pani przyrzeknie, że po okropnej i: iczce z tem porwa-

nie, nie bydzie pani, ryzykowała swego bezpiecz.. stwa?
— Już ja się panią zaopiekuję, Dobranoc panui i
Teraz już byłem wściekty na jego przyjazd. Wyszli szybko i cicho

we dwoje. We mnie wrzało. Licho żo przyniosło! Uhociaż., gdyby nie
przyniosła, siedziałbym w więzieniu. Ale i tak ne byłem pewne swego losu.

Sp.z+czne myśli tłukły mi się pod czaską do wtóru szalejącej wi-
churze, Hotel drżał w posadach, Płomienie na kominku przygasały,
Usnąłem z obrazem żaru, rozsypującego się w popiół — pod powiekami!

Obudziłem się nagle.
Nie wiem, co mnie obudziło. 1

IW pokoju było zupełnie ciemno, zimno i cicho, Dręcząco cicho,
bo wichu:a ucichła.

Ale w ciszy, ciemności i zimnie pulsowało ;akieś życie,  Usły-
szałem coś jakby szmer.

Uniosłem się na łokciu, patrząc ku drzwiom, poczem wstałem
pocicho : poszedłem sprawdzic, czy stół, którym je zasunąłem stoi
na miejscu Stał.

— myszy. Najprędzej myszy — pomyślałem. — Pewnie dom roi
się od myszy. i

Położyłem się spowrotem do łóżka, ale nie żyby spać. Między in-
nemi pos anowiłem, że zrana pomówię z Marcelem i że zażądam od go-
spodarza xlucza od moich drzwi. Klucze były, ale ?arząd hotelu trakto-
wał kwest,ę zamykania pokoi tak samo niedbale jak sprawę centralnego
ogrzewania. Dla mnie jednak nie była to rzecz do zaniedbania.

 

O swicie zasnąłen. ponownie,
nie przynicsł mi nic dobrego.

— Marcelu, wiecie,
wem położeniu?

(Wiedział,

: Oczy mu błyszczały, Kiwał
wiedział ? Co mógł wiedzieć?

— Dia
wiedzieć -ię

wiem, czego wy tu używacie,

oczu port'er, -— Ją wiem,

nienka m:wi, że byliście dla

gło pomó: do wykrycia mordercy.
Skirął poważnie glową. 

Obudziłem się późno. Szary dzień

Łatwo było wyciągnąć Marcela na pogawędkę, Obmyśliłem sobie,
jak to zropię. Kiedy, pizyniósiszy mi kawę z twardemi bułkami, powie-
dział dzicndobry, wzdychając na niepogodę, zacząiem:

że 4 powodu morderstwa jestem w kłopotli-

— W)ęc siuchajcie, ale zioła i iebi į
: ° jcie to dla siebie, Ta zb:

może zaważyć na bezpieczeństwie Tally. : rak
energicznie głową. Słuchał, Ale co

panny Taliy i dla mnie j i } żis yLes jest niesłycha:ie weżną rzeczą do-

razą do wiasnych słów — może czekać stryczek, czy gilotyna, czy.... nie
a pannie Tally.,, : =

— Panience też grozi miebezpieczeństwo — dokończył z błyskiem

Mnie — mówiłem szczerze, z od-

— Nie będę na was naiegał, ale radzę się wam zastanowić. Pa-4 by niej zawsze dobrzy... Može, zast iw=szy się, pr”ypomnicie sobie coś, coście u | sigwidzieli lub słyszeli, a coby mo-

! (d. c. n.)

OdpowiedzialnyRedaktorSTANISŁAWJAKITOWICZ. | L
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