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tem ożywionej dyskusji.
Gay

nych wyników a Rosja Sowiecka

Stronę siosji Sowieckiej I Francji
kosach politycznych iitewskicn

MOSKWA /Pat). Litewski mini-

$ter spraw zagranicznych przyjęty
był dziś przedpołudniem przez pie-

zesą CKW. ZSRR Kalinina, росгеш
Podejmował go śniadaniem prezes

айу komisarzy ludowych Mołotow
opołudniu odt'yła się konierencja

Z komisarzem Litwinowem i przyję-

Cie w moskiewskim sowiecie, a wie

tewskiem,

3 zaiа LONDYN. (Pat). Amerykaūski

| sekretarz stanu Svanson oświadczył, |

= jest zwolennikiem redukcji sił

morskich o 20, a nawet o 30 proc, i

Stanowczo domaga się stosunku

5:5:3 między Ameryką, Wielką Bry-
tanją 1 Japonją  Svanson wystąpił
Za 20 proc, redulkcją obecnego sta-
nu floty amerykańskiej, bowie
Ameryka prawie że wybudowała
Но!е @0 poziomu wyznaczonego
Przez traktat londyński na 1936 :. i
może zredukować tonaż stary, Wiel-
|

Powódź w Jugosławii
BIAŁOGRÓD (Pat). Powódź, ja-

jka powstała wskutek deszczów, za-
lała olbrzymie piwnice w Aleksan-
drowac. Wielkie ilości wina uległy
zniszczeniu. Samochód przejeżdża-

jący szosę został zalany wodą i 4
osoby, znajdujące się w nim, uto*

ZABIJA!
KATOL OWADY
Przedstawh WOJTKIEWICZ ROBACTWO

|

 

 

  
    

  

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 de
w niedziele od 12 do 13-ej.

Wileński"

 

rancji, Litwa zmieniła swe stanowisko 1. ożwariie

 

O stan sił morskich
Angiji, „Ameryki i Japonji.

<) Kara;
tej prośbie.

 WILNO KALWARYJSKA 21. TEL.20-14
  

chodzi   

DOMINIK ŻYRMONT
b. pracownik kolejowy

po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarł dn. 2 sierpnia 1934 r.
lal 67.

Wyprowadzenie zwłok ze szpitela Miejskie ,
kościoła Serca Jezusowego nastąpi dn. 3 e zę 9 | Wie
żeństwo żałobne zostanie odprawlone o g. 10 rano. Pogrzeb tegoż dala
© g. 5 po poł,

O czem zawiadamia
STROSKANA RODZINA.

 

iai a US

Tania wycieczka nad morze polskie
201

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

Administracja

- od godz. 9 do 7 wieczór

TDK DA DB M AAAA 8AA ЕЕ

Rozmowy Z Lituq na martogm punkcie.
Radca Miinistein nie miał misji politycznej.

įTelefonem od własnego korespondenta.)

RYGA. 2-Viil. Z koówaa donoszą: Podróż ministra spraw zagra-
plcznych Łazorajtisa do Moskwy przerywa rozmowy ak z
o, Dopóki kwestja paktu wschodniego była w toku rokowań
BtSPNYCH i nieznane było wyraźne stanowisko wszy.
ranycn pod uwagę a zwłasztza Poiski, w prasie litewskiej spra-
wa ewentualnego nawiązania stosunków z Polskąby

„Dziennika Wileńskiego*

państw

była przedmio-

jednakże jasnem się stało źe Polska wysuwa poważne
zastrzezenia I podróż ministra Becka doTallin nie salapomyśl

popiera bezwzględnie inicjatywę

w sprawie paktu Redakcje:
krótkotrwały flirt polityczny z

Poiską uważany jest za skończony. Sprawa zwrotu wiina bez 2а-

dnych zestrzeżen jest znowu na porządku dnia polityki iitewskiej.

W prasie liiewskiej ukazał się Komunikat półurzędowy, za-

pPrzeczający jakoby pebyt p. PrystoraIMinisteina miał jakiekoiwiek
znaczenie polityczne. P. Mihistein bawił wyłącznie w sprawie Žy-

LowsKiEj, nie był u prezydenta $metony a Łazorajtisowi złożył

wa grzecznościową wizyię. Jak donosi „Dzień Kewieński" Ko-

no opuści4 wracając do Paryża przez Kłajpedę I Gdańsk. Wyjazd
iege ao Wilna nie odpowiada rzeczywistości.

Dając przed paiu dalami wiadomość naszego współpracownika o

Pobycie p. Miipisteina w Wilnie i podróży jego do Pikieliszek padliśmy,
Niestety ofia:ą fałszywej i bezpodstawnej informacji. Red.

Minister Łozorajtis w Moskwie.
wyczerpany. Minister Lozoraitis po-

zostaje jeszcze parę dni w charakie-

rze nieoficjalnym. е

Zwołanie sejmiku
kłajpedzkiego.

KŁAJPEDA Pat. Z kół poinfor-

mowanych donoszą, że w najbliż-

szych dniach zostanie zwołany sej-

Czorem obiad i raut w poselstwie li- |mik kłajpedzki. Obecnie toczą się

Program wizyly zostai |rokowania.

ka Brytanja nie wybudowała floty

do poziomu wyznaczonego przez

traktat londyński i w razie 20 pro-

centowej redukcji okazałaby się w

1936 roku znacznie słabszą, niż

Ameryka. Japonja żąda parytetu.

Telefon Redakcji,

codziennie.

20-ej,

BERLIN (Pat). Komunikat urzę-
dowy niemieckiego biura  iniorma-
cyjnego donosi: Neudeck 2.Vili.
Prezydent Rzeszy gen. ieidmarsza-
iek Hindenburg zmari dziś o godzi-
nie 9 rano,

BERLIN, (Pat). O godz. 10.15
przed mikroionem radja berlińskiego
wygłosii przemówienie minister
propagandy Rzeszy Goebbels, poda-
jącwiadomość e śmierci icidmarszai
ka Hindenburga, prezydenia Rzeszy.
Następnie minister Goebbels odczy-
tał cały szereg nowych doniosłych
ustaw, uchwałorych w ciągu nocy
przez gabinet Rzeszy.

BERLIN. (Pat). Pogrzeb prezy-
denta Hindenburga odbędzie się na
koszt państwa. Na obszarze cażych
Niemiec ogioszono żaiobę narodową
na przeciąg 14-tu dni. W Reichsweh
rze żałoba trwać będzie 4 tygodnie.
Przez ten czas ua wszystkich $ma-

chach podlegających Reichswehrze i
marynarce iiagi będą opuszczone do

połowy masztu W dniu dzisiejszym
1 w dniu pogrzebu przedstawienia
teatralne i wszelkie imprezy zosta-
ną zawieszone.

WRAŻENIE W NIEMCZECH,
BERLIN (Pat). Wiadomość o

smierci prezydenta Rzeszy rozeszła

się lotem btyskawicy po mieście
Wszystkie więvsze pisma wydały
dodatki nadzwyczajne, poświęcone
pamięci prezydenta. Na wszystkich

gmachach państwowych i prywat-

nych powiewały tagi żałobne W

mieście panował spokój, przed gma-

chem Rzeszy i manisterstwem pro-

pagandy gromadziły się liczne tłu-

my, oczekujące ukazania się nowe-

go prezydenta Adolfa Hitiera. W

południe minister Goebbels powlo-

rzył przez radjo treść ustawy. Pod-

kreślić należy, iż jednym z naiwaž-

niejszych momentów tej ustawy jest,

że kanclerz Hier staje się naczel-

nym wodzem armji,

NEUDECK iPai). W ciągu popo-

łudnia został zamknięty caikowicie

ruch szosowy na szosie między Ko

sielicami ; liawą. Oddziały sztaiet

ochronnych zostały odkomendero-

wane, celem zamknięcia ruchu i za-

pewnmienia spokoju i ciszy dokoła

zamku w Neudeck do chwili uroczy-

stości pogrzebowych. Liczni przed-

stawiciele prasy zagranicznej, którzy

przybyli do Neudeck, musieli się po-

godzić z faklem niedopuszczenia

ich ani do pokoju felmarszaika ant

też do parku. krzy wszystkich bra-

mach trzymają straż honoiową żoł-

nierze pułków stacjonowanych w

Niemieckiej Iławie. Na zamku po-

wiewał sztandar z barwami herbo-

wemi a obecnie zawieszono chorą-

giew prezydenta Rzeszy.

LONDYN (Pat), Reuter donosi z

Neudeck: * Wedle  powszechnego

przekonania uroczystości pogrzebo-

we odbędą się w wielkim pomniku-

bastjonie, wzniesionym na cześc

Hindenburga, na miejscu jego siyn-
nych bitew z wojskamą rosyjskiemu.
Ciało zmarłego będzie prawdopodo-

bnie pochowane na małym cmenta-

rzu w Neudeck, zgodnie z wolą pre-
zydenta Hindenburga. 

Echa rewolty wiedeńskiej.
Porachunki z zamachowcami.

WIEDEŃ (Pat). Rozprawa przed

doraźnym sądem wojskowym prze-

ciwko komendantowi puczu Hudlowi

zakończyła się skazaniem go na

żywotnie ciężkie więzienie, Na roz-

prawie świadkowie stwierdzili, że

Hudl odegrał w napadzie na urząd

kanclerski rolę kierującą. Jeden z

policjantów zeznał, że Hudl,proszo- |

my o posłanie po lekarza dla kan-

clerza Dollfussa, odmówił stanowczo

WIEDEŃ (Pat), Sąd wojenny

skazał na bezterminowe ciężkie wię-

zienie Pawła Andla, jednego z głów-

nysh przewódców oddziałów naro-

dowo-socjalistycznych, które brały

udział w zamachu na gmach urzędu

kanclerskiego.

INSBRUCK. (Pat). Wczoraj o

  

 

  
  
  
  

   

 

 

EX-KAISER WILHELM WOBEC
ZGONU.

LONDYN (Pat). # Doom dono-
szą, że były cesarz Wilhelm II wy-
słał dziś depeszę do pik. Hinden-
burga, syna zmarłego feldmarszałka:
„Cesarzowa i ja jesteśmy pogrążeni
w żałobie, łącząc się w bólu z Pa-
nem i całym marodem niemieckim
Życie, hojnie pobłogosławione przez
Boga, osiągnęło swój kres. Ksiąžę
następca tronu przedłoży nasze po-
żegnanie nieśmiertelnemu bohatero-
wi z pod Tannenbergu. (-—) Wil-
helm Rex“.

Agencja Reutera donosi dalej że
b. cesarz Wiilheim jest zbyt wzru-
szony Śmiercią marszałka Hinden-  burga, by móc komentować jej na-,
stępstwa. Po naradzie z członkami
rodziny b. cesarz postanowił nie!

ogłaszać żadnej deklaracji, Polecił
jedynie kronpryncowi udać się na-'
tyghmiast do Neudeck i zložyė wie-“
niec na trumnie prezydenta Hinden-
burga w imieniu rodziny Hohenzol-
lernów. Na zamku w Doorn nie
optszczono chorągwi do połowy ma-
sztu, gdyż b. cesarz od wyjazdu z
Niemiec unika objawiania wszelkie-
go zainieresowania w stosunku do
przejawów życia niemieckiego.

 

BERLIN. (Pat). Nowa ustawa
przyjęta przez gabinet Rzeszy brzmi:

$ 1. Urząd prezydenta Rzeszy|
zostaje połączony z urzędem kan-|
clerza Rzeszy.

$ 2. Ustawa ta wchodzi w życie

z chwilą zgonu prezydenta Rzeszy
ieldmarszaika Hindenburga.

BERLIN. (Pat).  Ogioszono uzu-

| pełnienie do $ 1 nowoprzyjęiej u-

stawy w sprawie urzędu prezyden-

ta Rzeszy, które brzmi, jak nastę-

puje: :

| W następstwie powyższego о-

(tychczasowe kompetencje  prezy-

denta Rzeszy przechodzą na kancle-

|rza Rzeszy Adolia klitlera, który

wyznaczy swego zastępcę.

LONDYN (Pai). Reuter donosi z

Berlina, że 19 bm. odbyć się ma w

Rzeszy plebiscyt w sprawie nowej

usiawy, nadającej Hitlerowi godność

kanclerza i przewódcy Rzeszy, czyłi

łączącej właściwie w jednym ręku

wiadzę kanclerza i prezydenta

Rzeszy. re” IG

 
BERLIN (Pat). Minister Reichs-

wehry gen. biomberg wydał rozkaz

do armji i marynarku niemieckiej O

clerzowj Hitlerowi, Rota przysięgi

brzmi jak następuje: „Składam

przed Bogiem świętą przysięgę, że

słuchać będę bez zastrzeżeń prze-

wódcę Rzeszy i narodu Adolfa Hi-

tlera. Będę gotów w każdej chwili

narazić moje Życie jako dzielny żoł-

nierz, aby wypełnić swoją przy

sięsę. jaaa

BERLIN (Pat). Dekret o połą-

czeniu w  rękech Hitlera władzy

prezydenta Rzeszy i kanclerza przy-
 
złożeniu przysięgi na wierność kan-!

 jęty został po długich obradach ga-

 
doniosłem znaczeniu

przeszła na Adolfa Hitlera pełnia

godzinie 20-ej wykonano wyrok na władzy wykonawczej Rzeszy. Jest

narodowego socjalistę Wurniga,

do- |-ry dokonał zamachu na prezydenta

! policji w Insbrucku Hickla.

| UCIECZKA LEGJONISTÓW

AUSTRJACKICH,I

|--WIEDEŃ (Pat). „Linzer Tages-

I post” donosi z Schoenging, že z obo-

| zaw Weiden w Bawarji uciekło 600

legjonistów austrjackich, którzy w

peinym rynsztunku ruszyli na 17 sa-

mochodach ciężarowych ku granicy

į austrjackiej. W Ratyzbonie zastąpił

im drogę pułk któremu udało się

; zatrzymać 300 legjonistów, reszta

jednak uciekła. Władze niemieckie

| zarzą i częściowe zamknięcie

granicy niemiecko-austrjackiej.

któ! gn obecnie nietylko wodzem jedynej

раг у Niemczech, która ma po:

„nadto własue organa polityczne i

| wykonawcze, zle również kancle-

| rzem, w któreśo rękach wyłącznie

' spoczywają losy państwa i wreszcie

| prezydentem Rzeszy, a zatem wo-

dzem naczelnym wszelkich sił zbroj-

nych Niemiec. Niewątpliwie Adolf

Hitler jest dziś mężem stanu, mają

cym największą władzę na świecie.

binetu w ciągu ubiegłej nocy. De-| prz

kret ten stanowi fakt o niezwykle że Reichswehra zgodzi się nawypo” |

dla Rzeszy.

Z chwiią wejścia w życiedekretu!

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P.   

   

   

 

Lgón prezydenta Rzeszy Hindenburga.
ŚMIERĆ NASTĄPIŁA O 9 RANO, DEPESZE KONDOLENCYJNE.

Na wiadomość o zgonie preży-
denta Hindenburga Ž sai
krajów poczęły nadchodzić depesze
kondoiencyjne.

, „Polski wysłali depesze kondo-
lencyjne: p. Przzydent Rzplitej prot.
Ignacy Mościcki, premjer Leon Ko-
zlowski, min. spr. zagr. Józei Beck
i minister spraw wojskowych Józef
Piłsudski.

ECHA ZAGRANICZNE.
_ RZYM (Patj

wia obszernie śmierć marszałka Hin-
denburga, poświęcając zmarłemu
dłuższe antykuiy. „„Messaggero“ pi-

sze, že wraz Z Hindenburgiem scho-

dzi do grobu jedna z najznakomit-
szych postaci wielkiej wojny. Wraz
z nim ginie wielka siła moralna, na

którą liczył narod niemiecki. Prze-
chodząc do rozważań następstw,

dziennik zauważa, że Niemcy przy-
wykły od 20 lat uważać Hindenbur-
ga za gigantyczną opokę, zdolną
oprzeć się każdej burzy, Dziś opoka
ta runęła, pozostało wspomnienie

zwycięzcy oraz pracowitego ; skro-
mnego żywota Wielką część sza-
cunku, jaki Niemcy zdobyły dla
siebie w oczach świata, zawdzięcza
ją lojalności i godności Hindenburga.

HITLER PREZYDENTEM RZESZY
NIEMIECKIEJ.

BERLIN (Pat). Kanclerz Hitler

przesłał. ministrowi spraw wewn.

Rzeszy. pismo, w którem* omawia

konieczność prawnego uregulowania

spraw związanych z urzędem prezy-

denta Rzeszy, jakie powstały po

śmierci prezydenta Hindenburga.

Wielka postać zmarłego, pisze kan-

clerz, nadała tytułowi prezydenta

Rzeszy zupełnie wyjątkowe znacze-

nie, łącząc go nierozerwalnie z na-

zwiskiem Hindenburga. Wobec po-

wyższego kanclerz Hitler prosi o

wydanie zarządzenia, aby w stosun-

kach urzędowych i pozaurzędowych

tytułowano go, jak dotychczas, tylko

wodzem i kancierzem Rzeszy. Ża-

rządzenie to obowiązywać będzie

również w pizyszłości. Kanclerz

wyraża dalej życzenie, by uchwała

gabinetu, posiadająca moc konstytu-

cyjną, która połączyła urząd kancle-

rza ze stanowiskiem prezydenta

Rzeszy, uzyskała sankcję narodu

niemieckiego. W. głębokiem prze-

świadczeniu. gisze kanclerz, że

wszelka władza pochodzić musi od

narodu i przezeń winna być potwier-

dzona w wolnem i tajnem glosowa-

niu, proszę pana niezwlocznie pole-

cić o przedłożenie narodowi nie-|

mieckiemu w wolnym plebiscycie

uchwały gabinetu wraz z ewentual-

nemi koniecznerai uzupełnieniami,

PARYŻ (Paij. Uchwalenie przez

rząd niemiecki dekretu o połączeniu

stanowiska prezydenta Rzeszy i

kanclerza było pewnego rodzaju nie-

spodzianką dla politycznych kół pa-

ryskich. Jeszcze wczoraj przewidy-

wali berlińscy korespondenci pisim

paryskich poważne trudności w roz-

wiązaniu kryzysu na stanowisku pre-

zydenta Rzeszy. Wiedziano wpraw-

dzie, że narodowi-socjaliści mają

przygotowany pian rozwiązania tego

zagadnienia, ale nie przypuszczano,

sażenie kanclerza Hitlera w atrybu-

ty władzy prezydenta Rzeszy. Pra-

sa paryska stwierdza, że w przysię-

dze, jaką armja niemiecka złożyła

dziś Hitlerowi, iosy Niemiec zostały

oddane w ręce jednego człowieka,

który temsamem przyjął na siebie

olbrzymią odpowiedzialność,

„Temps” stwie.dza, że kanclerz Hi-

tler ma obecnie władzę nienotowaną

dotychczas w historji Niemiec. Jest

on wodzem narodu i państwa, wy-

posażonym w pełnomocnictwa, któ-

rych nigdy nie posiadali nawet Ho-

herzollernowie,

Imigracja do Palestyny
LONDYN. (Pat). Times” ogła-

sza cielkawę statystykę co do ruchu

imigracyjnego do Palestyny w 1933

r. Odliczając wyjeżdżających, przy-

było do Palestyny w 1933 r. 41.891,

w tem 38.656 żydów. Z pośród emi-

grantów żydzi z Polski stanowią

prawie 50 proc, + `

Prasa włoska oma-| $

 

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. e
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.
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Zyciorys marszalka;
Hindenburga.

Paweł von Hiadenburg pochodził ze

starej rodziny Szlacheckiej, Urodził się

w 1847 1. w Poznaniu jako syn oficera nie-

mieckiego. Wychowanie otrzymał w kor-

pusie kadetów, poczem w 1806 r. wstąpił

do wojska. Brał udział w wojnie prusko-

austrjackiej oraz wojnie niemiecko -iran-

cuskiej, walcząc m. in. pod Sedanem i Pa-

ryżem. Z czynnej służby wojskowej wy-

stąpił w 1911 r, i osiadł w Hanowerze.

Po wybuchu wojny światowej, gdy

wojska rosyjskie wkroczyły do | Prus

Wschodnich, cesar, Wilhelm II. powołał

generała Hindenbutga do czynnej służby,
powierzając mu dowództwo nad armją nie-

miecką na wschodzie. 29/8 14 r.Hinden-

bur$ odnosi zwycięstwo nad wojskami ro.

syjskiemi, walczącemi pod dowództwem

en, Samsonowa, pod annenbergiem, w

Prusach Wschodnich. Następnie w połowie

września tegoż roku Hindenburg osacza C0-

iające sie wojska rosyjskie nad jeziorami

mazurskiemi. 27/11 1914 r. mianowany 20-

stał feldmarszałkiem. W 1916 r. mianowano

go głównodowodzącym nad całą armjąnie -

miecką. Kierując walkami na ironcie za-

chodnim, buduje słynną linję obronną, na-

zwaną jego imieniem. W 1917 r. prowadzi

walki we Flandrji, a w 1918 r, rozpoczyna
ostatnie próby przełamania irontu koalicyj-

nego na zachodzie. Po nieudanej ofensy-

wie w Szampanji, iront niemiecki pod na-

porem kontrofensywy wojsk sojuszniczych

załamuje się. ówczas nastąpił odwrót

armji niemieckiej na t. zw. linję Hinden-

burga i zawarcie przez Niemcy zawiesze-

nia broni 11/11 1918 r.

Po abdykcji i ucieczce byłego cesarza
Wilhelma Il oraz wybuchu rewolucji w

Niemczech, Hindeubur$ obejmuje dowódz-

two mad armją powracającą do krajui

przeprowadza jej demobilizację. W polo-

wie 1919 r. składa naczelne doyództwo 1

powraca do Hanoweru, gdzie rozpoczyna

pisanie swoich wspomnień, wydanych w

1920 r. pod tyiułem „Aus meinem Leben“,
Mimo podesziego wieku marsz. Hin-

denburg występuje jako kandydat prawicy
w drugich wyborach na stanowisko prezy-

denta Kzeszy w 25 r. i wybrany zostaje na

to stanowisko, oirzymując przeszło 14/2

miljona głosów, przeciw kandydatowi so-

cjalistów Marxowi, który otrzymałprzeszło

13 milj, gł
Ža kanclerstwa Brueninga Hindenburg,

jako prezydent Rzeszy, przyjmuje na audjen-

cji po raz pierwszy 10/10 31 r.przywódcę

partji narodowo-sccjalistycznej Adolia Hi-

tera. W 1932 r. kanclerz Bruening rozpo-

czął konierencję z Hitlerem i przewodni-

czącym socjal-demokratów Breitscheidem w

sprawie przedłużenia kadencji

Hindenburga na stanowisku prezydenta Rze-

szy. Wówczas przewódcą niemiecko-naro*

dowych Hugenber$ wraz z Hitleremodrzu-

cają projekt ponownego obioru

Hindenberga na prezydenta.

Hindenburg zgadza się wówczas w Cza-

sie zarządzonych wyborów postawić po-

nownie swą kandydaturę i 9/4 32 r. zo”

staje povownie obrany prezydentem Rze-

szy, zyskując 19.300.000 głosów, podczas

gdy jego kontrkaadydat Adoli Hitler uzy-

skał 13,400.600. +

Po ustąpieniu gabinetu Brueninga w

maju 32 r. prezydent Hindenburg przyj-

muje ponownie Hitlera jako przewódcę

partji narodowo-socjalistycznej, który przy*

rzeka wówczas tolerować nowy gabinet

koncentracji marodowej podkancierstwem

von Papena. W końcu 32 r. Hindenburg

przyjmuje ponownie Hitlera w sprawie re-

konstrukcji gabinetu Papena i odrzuca

wówczas żądanie Hitlera oddania mu cał:

kowitego kierownictwa rządów i pełnej

władzy w państwie. Po ustąpieniu gabinetu

Papena w listopadzie 32 r. Hindenburg kon-

ieruje z Hitlerem, odrzucając żądanie Hi-

tera pełnomocnictw dla utworzenia rządu

przazdjckieżo, Dopiero po ustąpieniu przej-

ściowego gabinetu gen. Schleichera, prezy-

dent Hindenburg „gadza się po dlugotrwa-

łych rokowaniach na utworzenie gabinetu,

na którego czele stanął Adoli Hitler. Sta-

ło się to 30/1 33 r. Ostatnim uroczystym

aktem państwowym, w którym bierze u-

dział Hindenburg, jest otwarcie nowego

Reichstagu w Poczdamie 21/3 33 r.

 

Wiadomości

telegraficzne.
** Ryski korespondent „Journal

des Debats* donosi, że toczące się
od pewnego czasu rekowania han-
diowe między Łotwą a Francją
zostały rozbite z powodu stano-
wiske, jakie zajęli przedstawiciele
Francji w sprawie kontyngentów.

** Władze litewskie zawiesiły na
okres 3-ch miesięcy wychodzące w
Kownie 3 dzienniki żydowskie,
a mianowicie: „Volksblatt”, „Naje
Wort* i „Moment”. Žawieszenie
tych dzienników nastąpiło z powo-
du ogłoszenia przez nie wiadomości
o rozwiązaniu sejmiku kłajpedzkiego.

„** Z Kowna donoszą: Jak e
je prasa, wkrótce mają przybyć
do portu kłajpedzkiego dwa S0-
wieckie okręty wojenne.

** Agencja Tass donosi z Cha-
barowska, że na stacji Pograniczna-
ja i innych żandarmerja japońska
aresztowała w ostatniej chwili
20 urzędników sowieckich wscho-
dnio-chińskiei linji kolejowej. Prze-

widywane są dalsze masowe areszto-

wania.
** Na rzece Ticino pod Turbin,

go przewróciła się łódź motoro,
wa z wycieczkowiczami. Na łodz;
znajdowało się 18 osób. 7 osób
uratowano, reszta utonęła,
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Pu zgonie Hindedurya
Rok bieżący obfituje w niezwy |

kie wypadki. Kalejdoskop potitycz-|
ny obraca się w blyskawicznem

tempie,  jaxgūyby  przygolowując

świat do jakiegos katastrotalnego

wyiadowanią napiętych nerwów na |
rodów. |

Jeszcze nie zdołaliśmy zapomnieć

o krwawem wysirzelaniu p:zeciwn:: ;
ków Hitlera, gdy przysziy iragiczn<

DZIENNIK

z prasy:
Wieixa rocznica, nowej wojnie trzeba myśleć teraz właśnie,

©О Z0-ej rocznicy wybuchu wojny! zawczasu: potem oędzie już zapóźno. a

światowej piszą niemal wszystkie |

śazety w kolsce. Wyjątek stanowią

jedynie niektóre organki prorządo-|

we, ale brak tych giosów — Бупа)-
mniej nie psuje tego wysokiego. tonu,

w jalkm naosół zabierają głos publi- |

cyści polscy na tematy wojenne.

Może najciekawszy artykuł znaj;

dujemy w „Uuazecie Warszawskiej” |
ktėra zastanawia się nad pytaniem:

{

Nie taka.
Jeżeli ludz:e przedwojenni nie

zdawaii sobie sprawy z tego, jak“
| groźną będzie zawierucha, rozpęta- |

na w 1914 r, to jeszcze mniej zdawa
no sobie sprawę z jej wyników,

Nawet ci, co zdawali sobie spra-
wę z tego, iż wsjna zakończy się nie

podlegiością Polski, dziś przyznają

' rzy Szkolnej,

i

się, iż inaczej sobie tę wolną Polskę|

WILEŃSKI

Kolonizacja Ziem Wschodnich
a sprzedaż za bezcen ziemi żydom.

W końcu czerwca r. b. odbyły się nie zaś w próżniactwie byli z biedy

kursy duszpasterskie w Fińsku przy { nędzy podatni na wywrotową ko-
| udziale stu księży, przeważnie z pa- munistyczną agitację.

ratji kresowych Muędzy innymi re- Lud sląski byłby bardzo pożąda-

terentami przesawiał znany peda-' nym elementem na ziemiach wschod

gog prot. Stemier Z PolskiejMacie- | nich.

Mówił o zadaniach / W porównaniu z zaborami rosyj-
duszpasterstwa w oświacie poza-' skim i austrjackim stosunki chłopa
ių rai wiejskiego, o zwalcza- | tonik issięite

niu analiabetyziiu, szerzeniu oświa-, zaborze pruskim. Tam nie było tej
ty śród mało kulturalnych mas ludu różnicy i wzajemnej niechęci i dziś
osiadłego na wschodzie. Z 6 milj. a-|! tam jest większa spójnia wszystkich

wypadki wiedeńskie, a ole znow» gdzie należy szukać źródia tej siły,

nadchodzi wiadomość o zgonie pre- która pozwoliła walczącym narodom!

zydenia Rzeszy Hindenburga. Jak
widzimy, naród niemiecki wstrzą

sany jest nieustannie zdarzeniam:,|

które coraz bardziej pogłębiają prze |

żywany przezeń kryzys polityczny.

Jakkolwiek ze względu na sędz:-

wy wiek Hindenburga można się

było spodziewać rychłego jego zg0-

nu, jednakże <hwila, w której na-
stąpił, powiększa znaczenie dotkli-
wej d'a narodu niemieckiego straty

Była to postać w czasach wojea-'
nych i powojennych Niemiec nie
zwykła. Cieszył się największą bo.

daj popularnością wśród  swoich
ziomków z powodu wybitnych zalet!
twardego charakteru. Był prawdzi-.
wym wodzem w czasach zwycięstwa, '

gdy, jak naprzykład pod Działdo-
wem, gromił nieprzyjaciela, i w czi--

sie straszliwej klęski, gdy po uciecz-|

ce Wilhelma II potrafił zorganizo |
wać odwrót zdemoralizowanej armji
Popularność swoją i wielkie imię

zdobył na początku wielkiej wojny,'
już jalko prawie siedemdziesięcioletm
starzec i odtąd co dnia utrwalał swą

wielkość w Niemczech,

Niemcy czcili w nim nietylk;

wodza. Skłaniali głowy również
przed jego prawością i patrjotyz-

mem. W. roku 1915 był kandydatem

prawicy i nacjonalistów na prezy-

denta. Świat cały z niepokojem o-
czekiwał wówczas rezultatu wybo-

rów, w usprawiedliwionej obawie, że

Hindenburg, wychowany w trady-
cjach i gorącem przywiązaniu do

monarchji, poprowadzi Niemcy do
tronu Hohenzoliernów. Jednak m.-

łość ojczyzny przeważyła w nim

przywiązanie do cesarza i na tej no-
wej drodze, jako przedstawiciel re

publilkańskich Niemiec, wytrwał do
końca.

Zapewne podobną tragedję, jak
w chwili składania przysięgi na re-

publikańską konstytucję, przeżywał

Hindenburg takže wtedy, gdy p>
długim oporze zdecydowa? się na to
aby dzisiejszemu swemu następcy,

Hitlerowi oddać rządy Rzeszy w

ręce. I kto wie, czy — gdyby był
zdolny przewidzieć wypadki nocne
z dnia 29 na 30 czerwca — byłby
wówczas uczynił ten krok, któremu

był wogóle niechętny. Niewątpii

wie tradycje żołnierskie i prawość

charakteru buntowały się przeciw

rzezi „czarnej soboty” i niewątpli-

wie tragizm ostatnich wypadków
niemieckich przyśpieszył jego zgou

Z widowni politycznej Niemiec

zszedł człowiek który swoim auto-

rytetem i wielkością imienia utrzy:
mywał jaką taką równowagę w ście

raniu się sprzecznych sit w Niem |
czech, który wieszcie dla zagranicy

reprezentował czynnik powagi

przetrwać aż te lata potwornych

zmagań i okrozności wojennych.
Każdego, kto czyta rządowe odezwy i

manifesty z okresu wojny, niewątpliwie mu-

si uderzyć, jak się w nich rzadko mówiło

rawdę, prawdę prostą, a zarazem bardzoLA

głęboką, że ludzie w okopach giną nie dla

pacyfizmu, nie dla polepszenia bytu mate-

rjalneg", nie dla przyszłych stanów zjedno-

czonyca Europy, ale poprostu w obronie

swojego kraju, za wielkość i całość swojej
ojczyzny. Jeśli pomimo to widzimy w tej

wojnie tyle bohaterstwa, tyle poświęcenia °

tyle męstwa, należy to przypisać głębokie-

(mu instynktowi marodowemu, który tkwił

w społzczeństwach pod zewnętrzną skorupą

zmaterjalizowania i egoizmu.

Do mas walczących przemawialy nie

zimne, często małoduszne spekulacje oficjal

nych kierowników, ale genjusz ich rasy, ta-

jemniczy głos ich dziejów, zapalając w duszy

płomiea mocnych uczuć narodowych. Jedy-

nie to daio siły walczącym narodom do wy-

trwania do znoszenia klęsk i de odnoszenia

zwycięstw.

Przeszia i przyszła.
Gdy zabrzmały pierwsze strzały

armatnie w roku 1914 ; gdy nieba-
wem pod bronia stanął cały świat,
wierzono, a raczej chciano wierzyć,
że to już ostatnia wojna na świecie.

Dziś, gdy od końca wojny upły-

fiści — socjaliści — nie wierzą, by
wojny na świecie raz na zawsze się
skończyły.

Oto, jak na ten temat pisze dziś
„Robotnik“':

1-go sierpnia 1914 r. Niemcy Wilhelma

Był to właściwy początek wojny światowej,

największej dotąd wojny w dziejach.

Piszemy „dotąd”, dając przez to do

zrozum'enia, że nie była to wojna ostatnia,

za jaką ją ogłosili — w celu „zachęty” —

przedewszystkiem ci, co za tę wojnę byli

odpowiedzialni. istotnie dzisiaj mało się

znajdzie śmiałków, którzyby w obliczu sza-

lonego wyścigu zbrojeń, jakiego jesteśmy

świadkami, wierzyli, że nie będzie więcej
wojny.

Nie dziwimy się zresztą „Robot-
nikowi”, bo-dziś nawet małe dziecko
zdaje sobie sprawę, iż siedzimy na
stokroć bardziej skłonnej do wybu-
chu „beczce prochu niż w roku
dziewięćset czternastym.

Doskonale to uwypukla artykuł
wstępny „ABC”, w którym czytamy:

Każdy z dni, które obecnie mijają, sta-

nowi dwudziestolecie jakiegoś ważnego zda-

rzenia 7 okresu wybuchu wojny światowej.

Przeżywamy te rocznice niezwykle inien-

sywnie, bo nigdy jeszcze — chyba właśnie

w latach poprzedzających rok 1914 — nie-

tem w postaci tak realnej.

O ile jednak w roku 1914 nikt nie zda:

wał sobie sprawy, jak przeciągłą, ciężką,

niszczącą i brzemienną w skutki będzie roz-

poczynana wojna, to dziś ludzkość wie to

już bardzo dobrze, że wojna nowa będzie

jeszcze straszniejsza. Wiie, chociaż najchęt-
niej myśl tę od siebie odsuwa. A jednak o trzeźwości w ocenie położenia we-

wnętrznego państwa. 1
Mlehodzą natomiast na pierwszy

plan nowe siły i nowe charaktery
Najwyższe stanowisko w państwie

obejmuje Hitler, człowiek pełen tem'
peramentu i nieokiełzanej energy.

Gdyby się sądziło przyszły stosunek
Angli, Francji i Włoch do Niemie:

według urzędowych głosów prasy

tych trzech mocarstw wobec Hitlera

po wypadkach 30 czerwca w Niem

czech i po zabójstwie Dollfussa, to
należałoby z punktu widzenia inte-

resów niemiecxich z wielką troską

spoglądać w przyszłość Nie możn:

Aresztowani w Łodzi działacze
narodowi zostali częściowo zwolnie-

ni a częściowo przewiezieni do wię-

zień w Sieradzu i w Łęczycy.
Obecnie w Sieradzu przebywają:

mec. Kazimierz Kowalski, prezes

Stronnictwa Narodowego, radny ma-
gistratu Gagalski, sekretarz Stron-
nictwa; Szczęzny, słuchacz war-

szawskiej politechniki, Chojnacki i
Patora wszyscy działacze z Łodzi
oraz Mąkalski członek Stronnictwa
Narodowego z. Warty.
W Łęczycy przebywają: Stefan

nęło 20 lat, nawet najzagorzalsi pacy| Austria

II wypowiedziały wojnę Rosji Mikołaja 1!

bezpieczeństwo wojny nie stało przed świa- |

' mach  „Kurjera Lwowskiego: W.
Tarnawski.

Minęły cztery lata, naród poiski prze-

chodził piekło głudu,

l

szalbierstwa wrogów, co twarze okrywal:

maskami, okrywał się sławą i hańbą, bły-
skał bohaterstwem i splamił się nikczem-

nością.. Aż wszyscy trzej zabcrcy 1ей м

prochu, a on powstał z upadku. Zrosły się

zabory — powstafa nowa Polska.

Lecz nie taka. jaką wyśnili trzej wie-

szcze, o jakiej marzyli ginący psd Ostroię-

ką, pod Grochowem, dogorywający w ka-

torgach, w murack Kupfersteinu i Moabitu,

jakiej zwid nawiedzał sny nasze od pierw-

szych dni dzieciństwa... Nie taka.

Najważniejsze zdarzenie.
Ale najbardziej wzruszająco z po-

wodu rocznicy wojny światowej, w
której poległo kilka miljonów żoł-
nierzy i w której udział brały naj-
większe potęśi świata, pisze „Gaze-

| ta Polska”.
Naczelny organ sanacji uważa, iż

centralnym punktem, dookoła któ-
rego obracała się tragedja 1914—18

(roku, były Oleandry krakowskie.
Pozwolimy sobie przytoczyć do-

"słownie cały(!) artykuł, na jaki z
, okazji rocznicy wybuchu wojny zdo-
była się „Gazeta Polska''.

wypowiedziała wojnę  Serbji,

' zarządzając częściową mobilizację. W od-

rowiedzi na ten krok rządu austrjackiego—
Rosja odpowiedziała zarządzeniem przygo-

towawczem do mobilizacji powszechnej.

Nastrój bardzo poważny. W nocy Rosjanie

wysadzili most na Przemszy pod Maczkami.

Komisja Skonfedorowanych Stronnictw

Niepod'egłości>wych wydała odezwę do na-

rodu, iozpoczynającą się od słów:

„Polacy! Stormy u wrót wypadków,

które mogą zmienić mapę Europy, na dłu-

gie lata przesądzić granice państwa, rolę i

prawa narodów, a których głównym teatrem

będą ziemie polskie. Pod grozą utraty nie-

tylko honoru narodowego, ale i nieprzeda-
wnionego dotąd piawa do samodzielnego

bytu nie możemy w tej chwili pozostać ani

obojętni, ani bezczynni..,

Komenda Główna Strzelecka, stojąca

na czele obu największych organizacji woj-

skowych „Strzelca i „Polskich Drużyn

Strzeleckich” ze swej strony 30.7 wydała

rozkazy przygotowawcze do mobilizacji

strzeleskiej, wyznaczając Kraków jako

punkt koncentracyjny dla wszystkich od-

działów. W. Nowym Sączu letni kurs P.D.S.

przygotowuje się do wyjazdu do Krakowa.

Kurs strzelecki w Oleandrach w Krakowie

stoi już w pełnym pogotowiu. Z prowincji

poczynają nadpływać pierwsze odziały.
Równocześnie Komendant Główny Jó-

zef Piłsudski wysyła na teren Kongresówki

do Zagłębia patrol wywiadowczy, mający

stwierdzić jak przedstawia się rzeczywisty

stan na tamtym terenie.

Powoli poczyrają nadpływać składki i

ofiary ludności krakowskiej. {

A więc wysadzenie mostu pod
Muczkami, odezwa „konfederacji“,
kurs strzelecki w Oleandrach i pa-
trol wywiadowczy... Wzruszające!...
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Głodówka uwięzionych narodowców.
w więzieniu w Łodzi przebywa Las-

| kowski, członek Stronnictwa Naro-
dowego.

Większość uwięzionych była
aresztowana w nocy z 12 na 13 ma-
ja, reszta w kilka dni później. W
końcu wszystkim- aresztowanym
doręczono zawiadomienia O prze-

dłużeniu okresu śledztwa do 6 mie-
sięcy. Uwięzien: nie wiedząc do:
kładnie o co są oskarżeni, ani nie
widząc energicznego śledztwa, któ-
re rychlej doprowadziłoby do roz-
prawy sądowej i do ich rehabilitacji,

wyobrażali, Daje temu wyraz na ła-! naliabetów, których ma Polska, naj-

wojny, powietrza,| re przez to, że było nikłe, rozpro-
kosztował ucisku, okrucieństwa, zodłoGi| szone, mało zwarte nie spełniało na-

|leżycie swego zadania kulturalnego,

 przecież sterować nawą wieikiego sekretarz wojewódzki Stronnictwa
państwa i losami narodu, całkowicie Narodowego: Meller, Hałaj i Paw-;

ignorując stanowisko i opinję sąsie | towski. Prócz wyżej wymienionych |

dnich państw i narodów. Po odejściu | :
Madenijanga- kios -auodbial wrielką,| Do bėrėzy
siłę moralną nietylko wewnątrz pań-| Z Siedlec przewieziono do obozu
stwa, ale i nazewnątrz, przejście do „W Berezie kierownika powitaowego

prezydentury Hitlera jest wielkim , Stronnictwa Narodowego Czesława
rozpaczliwym skokiem w RA, Dmowskiego. В

jeśli się w dod:tku zważy bezprzy-
kładnie krótką i śmiałą oabadą. Wielka

jakiej do tego użyto. Mamy tu na, Żydowski „Nasz Przegląd” notu-

myśli ustawę o przekazaniu godnośc: je znowu pogłoskę, że wkrótce ma!

prezydenta kanclerzowi, uchwaloną być sfinalizowana olbrzymia po-,
w chwili zgonu Hindenburga na życzka angielska w wysokości 800,

Podgórski, Stolarek, prezes koła|! rozpoczęli — jak donosi „Gaz. War-

Stronnictwa Narodowego na Balu-|szawska“ — w środę strajk gło-

tach, kapitan iezerwy Grzegorzak,|dowy.
Głodówka została rozpoczęta za-

równo śród więźniów-narodowców
w Łęczycy, jak ; w Sieradzu.

Kartuskiej
- Przewieziono również do Berezy
p. Michała Kuleszę, kierownika pla-
cówki Stron. Narodowego w Komo
rowie.

pożyczka angielska?
klm dróg bitych.

* Przewiduje się podobno zatrud-

nienie 50.000 osób rocznie,

Wzamian za tę pożyczkę, kon-

cern wierzycielski ma uzyskać dale-mocy nieograniczonych _pełnomoc | miljonów złotych na rozbudowę dróg

akiwsządń, bitych i autostrad w Polsce.

Jest rzeczą jasną, iż świat z nie
Koncern angielski miałby się zo-,

bowiązać do wybudowania w ciągu

| ko idącą zniżkę cła na samochody i

wozy swojej marki.
Pogłoskę tę notowaliśmy już

zwykla napiętą uwagą będzie teraz 10 lat 5.700 km. szos. Prace byłyby przed kilku miesięcami. Wydaje się
śledził rozwój wypadków niemiec | rozpoczęte natychmiast Jeszcze w, mało prawdopodobną.
kich, . i tym roku mianoby wybudewać 500

więcej ich jest na Polesiu (70 proc.).

Wspomniał też o osadnictwie woj-
skowem i cywilnem. na kresach, któ-

ale raczej w wielu wypadkach samo
się zruszczało śród przeważającej
liczebnie obcej narodowości. Wyli-
czał cyfrowo, «ż osad wojskowych

ostało się zaledwie 8.500, a cywil-
nych 7.246, Jednakże, chociaż to

osadnictwo nie było liczne, dokona-
ło wiele w orśenizacji kółek rolni-
czych, spółdzielni, w wyborach do

urzędów samorządowych, do któ-
rych osadnicy weszli w sporej licz-
bie. Gdyby więc to osadnictwo było

liczniejsze, bardzo przydałoby się do

szerzenia oświaty i wniesienia kultu
ry pod ubogą strzechę kresowego
chłopa. NSS

W] dyskusji z księżmi na ten te-

mat zwróciłem uwagę, że na Śląsku
zostało zawiązane Stowarzyszenie,

mające na celu przesiedlenie do pię-
ciu wschodnich województw pewnej
ilości kolonistów ze Śląska i osied-
lenia ich na roli w zwartych kolon-
jach. Projeki ten spotkał się z ogól-

ną aprobatą, $dyż z realizacji tego

warstw społecznych. Kolonizacja

więc talkiego elementu na wschodzie

może być bardzo pożądana pod

względem narodowym, społecznym,

państwowym i kulturalnym. Ludzie

ci, mieszkający z dziada pradziana w

kraju o zachodniej kulturze, cho-

ciażby mieli wiele trudności w za-

stosowaniu się do innych warunków

<życia, to jednak wniosą na te ziemie

wiele dobrego, co wywrze dodatni

wpływ na otaczające ich wsie. Stąd

też projekt tej kolonizacji powinien

spotkać się z poparciem społeczeń-

stwa, jalk się spotkał już z poporciem

władz, magistra.ów miast i spo-

łeczeństwa na Śląsku, głównie z tej

racji, że tylko tą drogą kolonizacji

zlikwiduje się przynajmniej częścio-

wo bezrobocie na Śląsku.

W] państwach zachodnich oddaw

ma już szerzy się ruch powrotu z

centrów przemysłowych na rolę.

Industralizacja niszczy rodzinę, mno.

ży rozwody, natomiast praca na roli

ma uszlachetniający wpływ na rol-

nika. Stąd też Kościół bardzo się za-

jął i popiera ten ruch, tworząc To-

warzystwa i Spółki Katolickie, które

ułatwiają katolikam nabycie ziemi i

racę na roli,
С Dziś, gdy taka jest bieda, tylu projektu wynikłaby podwójna ko-

rzyść: zmniejszenia na Śląsku prze-
ważającej liczby bezrobotnych i
obsadzenia naczych ziem wschod-
nich, gdzie Polaków jest mało, pol-

skim elementem. j

Na Śląsku szerzy się myśl aby
każde miasto, gmina czy parafja, or-
ganizując swe osiedla na wschodniej

rubieży, nie zrywały z niemi, lecz w

dalszym ciągu wspierały swych Ко-
lonistów ii troszczyły się o nich jako

te matki, które w czasie wojny wy-
bierały sobie żołnierzy i ich wspo-
magały. Tym sposobem nawiąże się
łączność dalekich osiedli z macie-,
rzystym grodem czy gminą, |

Lud śląski est pracowity, wy:
trwały, religijny, lubi porządek, a
gdy posiądzie kawałek ziemi i bę-

dzie widział w niej podstawę dla za-'
pewnienia bytu rodzinie, ukocha ją
i nie da wydrzeć jej sobie. Ślązacy
zdali egzamin ze swego patrjotyzmu,
gdy przez kilkaset lat obronili swój
kraj od zniemczenia, aż przez swą
krew ofiarowaną zespolili go z Ma-

cierzą, Kiedy więc teraz popadli w
nędzę z powodu upadku przemysłu
hutniczego i kopalnianego na Gór-
mym Śląsku. gdy w jednem  woje-
wództwie Śląskiem jest sto tysięcy
bezrobotnych, nie licząc żon i dzieci,
a u nas na ziemiach wschodnich tyle
jest ziemi nieuprawnej, nieosuszonej,
czekającej na vracę ludzką, to wy-
pada im okazać pomoc. Banki i sądy
sprzedają z licytacji krocie majątków
za '% i "10 częś. wartości, po sto zł.
za ha, co na Górnym Śląsku kosztu-
je tysiąc zł. Np. Katowice wydają
rocznie 5 imułj, zł. na swych bezro-
botnych, a Kró! Huta 3 milj. zł, to
czy nie lepiej użyć tych pieniędzy
jako zapomogi bezrobotnym, osa-'
dziwszy ich na roli, aby pracowali,

Kto będzie wojewodą
poznańskim?

W kołach, zbliżonych do rządu
krążą pogłoski, że wojewodą po-
znańskim, po mianowaniu p. Roge-
ra Raczyńskiego wiceministrem rol-
nictwa będzie mianowany generał
Orlicz-Dreszer.

 

Lmiaka fakolietu odbiera prawo do
odroczenia wojskowego.

Nasunęły + wątpliwości przy
przedłużaniu oc:oczenia służby woj-

skowej na podstawie- art, 64 ust, o
powsz. sł. wojsłkowej. W związku z
tem ministerstwo spraw wewn. w

okólniku do wojewody wyjaśnia, że

przedłużenie odroczenia służby woj-
skowej może bsć udzielone tylko

poborowym odbywającym studja na
tych samych wydziałach, dla któ-
rych po zakwalifikowaniu do kąt. A
otrzymali odroczenie. Jeżeli zatem
studjujący zmienia rodzaj studjów,

to stosownie do rozporządzenia wy-
konawczego do ust. o służbie woj-
skowej przedłużenie odroczenia nie
może być udzielone, chociażby za-
równo studja pierwotne, jak ; studja
nowe uprawniaty do otrzymania od-

roczenia, Wszelkie zmiany wydziału
mogą spowodować wcielenie do sze-
regów i utratę odroczenia.

Nie będą też korzystali z prawa
do odroczeń studenci, którzy po
ukończeniu jednego wydziału rozpo-

cia  czynają naukę na drugim,

bezrobotnych, kościół, państwo i spo

łeczeństwo powinny prześcigać się w

zabiegach, jak zaradzić tej klęsce i

wspólnie się popierać w tej akcji. To

też słusznie tenże prelegent Stemler

rzucił w jednym z referatów do du-

chowieństwa hasło: „wyjścia z koś-

cioła do czynu”. Zresztą nie jest

rzeczą nową pracą duchowieństwa

dla dobra doczesnego wiernych. Już

papież Pius X wyrzekł do księży:

„wynijdźcie z  zakrystji”, i tam

gdzie ksiądz troszczy się, alby jego

parafjanie mieli chleb powszedni

tam będzie miał więcej posłuchu, śdy

im będzie mówił o niebie.

Z terenów, nadających się na ko-

lonizację śląską należy wymienić

najprzód Wileńszczyznę i Polesie.

Tu jest wiele majątków dużych, w

iktórch możnaby urządzić zwarte o-

siedla polskie. Dużo jest terenów ni-

zinnych, które możnaby osuszyć,

skultywować; dużo też leśnych, któ-

re można częściowo wylesić i zamie

nić na kolonje. A chociaż ze wzglę-

du strategicznych wiele lasów jest

pod specjalną ochroną, to jeśli gdzie

niegdzie na ich miejsce utworzą się

osieddia polskie, toć one także bę

dą fortecami ducha polskiego na

na wschodniej rubieży i tamą prze-

ciwkko komunistycznym  prądóm zę

wschodu, i szereg takich osiedli nad

wschodnią granicą byłby bardzo po-

żądany. Te racje powinnyby skłonić

odnośne urzędy do traktowania

przychylnie zabiegów o przeznacze-

nie  niktórych większych objektów

na kolonizację. Tam gdzie jest dużo

wsi, a mało ziemi, musi ona iść na

komasację, dla uzupełnienia karło-

watych gospoderstw, więć pozostają

większe majątki dla napływowej ko-

lonizacji.
Ks. kan. Bączkowski.
(Dok. nast.)

Koleje przewiozły
darmo 548,000 dzieci.

Polskie Koleie Państwowe prze-
wiozły darmo w czasie od 8-go lip-

ca do 25 lipca cb, 548.000 dzieci. W
tym samym okresie czasu w roku
zeszłym przewieziono około 80 ty-
sięcy dzieci w wieku do lat 14-tu.
Wynika z tego, że przeszło 460.000

Strażacy wileńscy
w gościnie u Łotyszów.
W dniu onegdajszym powróciła

do Wilna delegacja Okręgu Wileń-
skiego Związku Straży Pożarnych,
która wyjeżdzała do Łotwy z wizytą
kurtuazyjną, mającą za zadanie za-
ciśnięcie ściślejszych więzi przyjaźni
pomiędzy straźactwem
łotewskiem.

nemi wzięli

polskiem a

Delegację, w której między in:
udział przedstawiciele

Zarządu Okręgu Związku Straży Po-_
żarnych R. P. Stefan Wiśniewski —
Naczelnik Włu Wojskowego (lrzę-
du Wojew., Dyr. Paweł Afanasjew i
Insp. Franciszek Pianko oraz prze-
dstawiciele Wileńskiej Straży Pożar-
nej p. insp. Edward Szwed i Straży
Kolejowych Komendant Okręgowy
Teodor Myśliński i wielu innych, po-
witali w Zemgalach, jako na stacji
granicznej przedstawiciele Sekcji
Latgalskiej Str. Lotewskich zaś na
dworcu Dyneburskim .przedstawicie-
le tamt. Związku Lotewskiego. Mia-
sta, władz państwowych i samorzą-
dowych.
W hotelu Centralnym, odbyło

się wspólne śniadanie, w którem
wziął udział generał dywizji W. Ł.
p. Bangierski oraz szef sztabu dy-
wizji dynaburskiej p. płk. Grinberg,
absolwent polskich szkół wojsko-
wych i wielki sympatyk Wilna. Pod-
czas śniadania przemawiali w imie-
niu organizacji łotewskich prezes
Lecons, „generał Bangierski, prezes
stowarzyszenia zbliżenia lotewsko-
polskiego Wołon, wznosząc toasty
za pomysiność „strażactwa i narodu
polskiego oraz jaknaściśiejszej przy-
jażni orgaaizacji strażackich, a ze
strony delegacji polskiej—p. naczel-
laik S$, Wiśniewski.

Pozatem p. insp. Szwed wrę-
czył Prezesowi Sekcji Latgalskiej e-
fextowny upominek, ufundowany i
pomysłowo wykonany przez mej:
ską Straż Pożarną m. Wilna w ich
własnych warsztatach, przedstawia*
iący maszt z flagami polsko-łotew-
skiemi oraz emblematem strażac-
«im na poestawce z łączników pol-
skiego typu "Polonja”.

O godz. 15-ej delegacja polska
wzięła! udział w uroczystości 58-lecia
istnenia ochotn straży pożarnej dy-
maburskiej, a następnie na t, zw.
„Bratnich Mogiłach* poległych za

kolorach narodowych. Należy pud-
kreślić, że mogiły te są bardzo sta-
rannie utrzymane oraz posiadają e-
fektowne pomn.ki, zbudowane z śra-

| nitu ciosanego. Na pomniku znajdu-
„jącym się na cmentarzu katolickim,
przez Łotyszy zwany Polskim, wid-
nieje napis w języku łotewskim „Po-
„ległym w walkach o niepodległość
Łotwy, bohaterskim żołnierzom Po-

+ lakom na wieczną i drogą pamiątkę”.

| Dzień pierwszy został zakończo-
ny wspólną przejaždžką parostat-
kiem po Dźwinie do  letniskowej
miejscowości Pohulanka, zwiedze-

miem parku, o'az bankietem wyda-
„nymi przez zarząd straży-dynabur-
skiej, który przeciągnął się przy mi-
łym i nadzwyczaj. wesołym nastroju
do późnej nocy. : sza

WI dniu 30 ub. m., t. j. w drugim
dniu uroczystosci, oficjalna delega-
cja wraz z towarzyszącemi mu oso-
bami wyjechała do m. Kresławia,
śgrzie była b. gościnnie przyjmowana
przez przedstawicieli miasta i orga-
mizacje strażackie, a w między cza-
sie delegacja zwiedziła ruiny zamku
dynaburskieso, bazylikę z relikwija-
mi św. Denata, słynącemi z cudów i
miejscowe gimnazjum, z

 
W tymże czasie część delegacji

„polskiej w' osobach 'p.p. insp. E.
i Szweda, dyr. P. Afanasjewa i k-dta
T. Myślińskiego wyjechała do Rygi
dla wręczenia straży ryskiej upo-

| minku od straży wileńskiej, W mię-
„dzyczasie p.p. Szwed, Afanasjewi
Myśliński zostali udekorowani zło-
„temi medalami jubileuszowymi. |

ОПНИННИИНННННИНННИНЕЧННИЧНННИННННЫОНННННИИЙ

Wycieczka z Draśkienik do Wilna.
. GRODNO. (Pat). Na dzień 3

Łotwę złożono wieńce o szariach w.

przejazdów dzieci zawdzięczać na- „ierpnia projektowana jest wyciecz-|

leży wprowadzeniu w lipcu rb. za- ka z Druskienik do Wilna, Wyciecz-

rządzenia o bezpłatnych przejaz- kowicze wyjadą autobusam; ipo|

dach dzieci. i ! frodze zwiedzą również Troki.
Pewien kłopot sprawił kolei na . 24

„wielkich stącjach samorzutny pęd
dzieci pozbawienych opieki, do wy-
jazdów z przygotowanymi na pocze-
kaniu opiekunami, zabierającymi
lekkomyślnie nieznane sobie dzieci i
pozostawiający je bez. opieki na in-

 

 

nych stacjach. Objawy te zachodzi-
ły jednak tylko wyjątkowo ; zostały
zlikwidówane przez wydane nie-
zwłacznie zarządzenia.

 

Kto czytał książkę „Świat Powojenny | Polska“
ten powinien przeczytać dalszy jej ciąg—nowe dzieło

ROMANA DMOWSKIEGO
p- t:

„PRZEWROT“
STRON XH + 494. CENA 7 ZŁOTYCH.

SKŁAD GŁÓWNY: ADMINISTRACJA „GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 5.

ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.

Na prowincję wysyła się za zaliczeniem pocztowem lub po nadesłaniu

należności na konto „Gazety Warszawskiej” w P. K. O. Nr. 104.  
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KRONIKA.
JAKA DZiś ByDZIE POGODA?

W całym kraju chmurno, miej-
= mglisto ze skłonnością do

urz. Dość ciepło. Słabe wiatry
miejs-ow=

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują  następują:e

ER O
iejska — ul, Wileńska Nr. 23(telef,

2-90); SiE Gonkieso = u ы
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr 26,
oraz poz: na przedmieściach, prócz
piszek.
 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Zmiany w duchowieństwie.
Na mocy zarządzenia J. E. ks. Ar-
cybiskupa-Metropolity w składzie
osobistym duchowieństwa archidie-
<cezji wileńskiej zaszły następujące

zmiany: ks. Henryk Wasilewski ze
Zgromadzenia Opatrzności Bożej,
dotychczasowy wikary w Kalwarji,
mianowany został czasowym admi-
nistratorem w  Wołdaciszkach, no-

Wowyšwiecony ks. Kazimierz Cyga-
nek, naznaczonv został na wikarego
o Krynek, nowowyświęcony ks.

Władysław Filipek na wikarego do
alwarji, nowowyświęcony ks. Wła-

dysław Kaszczyc na wikarego do
kościoła Niepokalanego Poczęcia

. Maryi Panny w Lidzie, nowowy-

więcony ks. Stefan Sieczka na wi-
arego do Krypna, nowowyświęco-

Dy ks. Stanisław Zdanowicz na wi-
karego do Żołudka, ks. Mieczysław
mita, z archidiecezji mohylowskiej,

dotychczasowy wikary w Widzach,
na wikarego do Nowej-Wilejki, ks.
Adolf Jan Frydrykiewicz, wikary w
Krynkach, na wikarego kościoła św.

Rocha w Białymstoku, ks. Stanisław
acewicz, wikary w Wornianach, na

wikarego do Parafjanowa, ks. Józef
Dziemian, wikaryw Parafjanowie, na
Wikarego w Wornianach, ks. Stani:

sław Kozłowski, z archidiecezji mo-

bylowskiej, wikary kościoła św. Ro-
chą w Białymstoku, na tymczaso-
Wego administratora w Zaszcześlu i
М м Królewszczyźnie, ks. Piotr
Wieliczko, administrator w Zaszcześlu
i filjj w Królewszczyźnie na tymcza-
Sowego administratora w Bohdano-
wiec, ks. Kazimierz Baniewicz, wi-

ary w Naczy, na wikarego do Ho-

duciszek i wreszcie ks. Adam Woj-

ciechowski, wikary w Hoduciszkach,
па wikarego do Olkienik.
į Z MIASTA.
— Antokol w czasie ulewnych

deszczów zagrożony. Dowiaduje-
my się, że zarząd miasta zamierza
Przystąpić w najbliższych dniach do
zabezpieczenia od zalewu w czasie
ulewnych deszczów Antokola. Dziel-

nica ta ze względu na okalające je
wzniesienia i góry w czasie ulew-
nych deszczów ulega szybko zala-
niu. Zachodzi więc konieczność za-

bezpieczenia się przed potokami
wód, spływających z okolicznych
Wzniesień. W tym celu magistrat
zamierza wybudować na ul. Tiwoli
specjalny burzowiec, któryby zabie-
rał wodę z sąsiednich kanałów i
odprowadzał ją do Wilji.

Ponadto stwierdzono, że brak
dostatecznej ilości tramp powoduje,
że potoki wody występują z ryn-
sztoków, zalewając jezdnie i całe
ulice. W związku z tem w najbiż-
szym już czasie na Antokolu wybu-
dowanych zostanie 360 nowych
tramp.

_Najskutecniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzićza pomocą bonów

w.,zabytkami historycznemi i kultural-

— Wyciezka Polaków z Cze-
chosłowacji. W dniu 6 sierpnia
przybywa do Wilna wycieczka Pola-
ków z Czechosłowacji. W skład wy-
cieczki wchodzi kilku dziennikarzy
pism polskich na terenie Czech.

Wycieczka zabawi w Wilnie w
ciągu kilku dni, zaznajamiając się z

nemi miasta oraz projektuje kilka
wyjazdów w bliższe i dalsze okolice
miasta.
— Wycieczka Polaków z za-

granicy przybywająca do Wilna, li-
czyć będzie ponad 70 osób. W skład
jej wchodzą reprezentanci wszystkich
prawie krajów europejskich i Ame-
ryki. Wycieczka przybywa do Wilna
w dniu 14 b. m. i zabawi dwa dni,
poczem uda się do Białowieży,
stamtąd zaś bezpośrednio do War-
szawy.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zabranie informacyjne Ku:)

pców chrześcijan. W lokalu przy
ul. Bakszta 11 odbyło się zebranie
informacyjne członków „Stowarzy-
szenia Kupców i Przemysłowców
Chrześcijan. Powodem zwołania te-
go zebrania było wydanie „Kodeksu
Handlowego”. O celowości wspom-
nianego zebrania świadczy najlepiej
fakt, że członkowie stawili się tak
licznie, jak prawie nigdy na żadne
zebranie. Przybyło bowiem około
70 osób.

Obradom przewodniczył p. Go-
łębiowski. Dyrektor biura Stowa-
rzyszenia p. Jakób Malicki w dłuż-
szym referacie omówił nowowydany
Kodeks Handlowy. Prelegent szcze-
gółowo wyjaśnił pojęcia: kupca re-
jestrowanego | nierejestrowanego,
przedstawił księgowość w świetle
nowych przepisów prawnych i wre-
szcie mówił o obowiązku rejestracji
przedsiębiorstw. W końcu wezwał
kupców, żeby nie tracili nabytych

DZIENNIK WILEŃSKI

| rzędnych Szkół Handlowych. Uczniowie
którym wiek lub warunki materjalne nie
pozwalają na ukończenie 4-ch klas, po u-
kończeniu  Ill-ciej i złożeniu egzaminu
otrzymają świadectwo ukończenia pełnej
3-klasowej Średniej Szkoły  Handlowei.
Absolwentom przysługuje prawo liceum
handlowych do skróconej służby wojskowej
w szkolach podchorążych. Świadectwo u-
kończenia Szkoły daje prawo do objęcia
stanowisk w państwowej służbie cywilnej
do VI stopnia służbowego włącznie.

Szkoła przygotowuje do pracy zawodo-
wej w spółdzielniach, handlu i przemyśle,
biurach państwowych, komunalnych, pry-
watnych i społecznych, bankach i innych.

Kancelarja Szkoły czynna codziennie
opie świąt od godz. 10-ej rano do godz.

-ej.

Teatr | muzyka
— Miejsi Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś drugi dzień gościn-
nych występów Rosyjskiego Teatru Arty-
stycznego, który wystawia sztukę sowiecka
„Cudze dziecko” W. Szkwarkina.

Jutro „Cudze dziecko” W.
kina. i
— Teatr Muzyczny „Lutnia”*, Dziś w

dalszym ciągu grana będzie po cenach zni-
żonych melodyjna operetka Gilberta „Ka-
tia-tancerka”, posiadająca wybitny humor,
głęboki sentyment, oraz interesującą akcję
sceniczną. W roli Kati Karinej wystąpi Ja-
nina Kulczycka, w roli Wielkiego Księcia
— Radzisław Peter. Role główne spoczy-
wają w rękach: Łasowskiej, Domosław-
skiego, Detkowskiego i Szczawinskiego. Ce-
ny zniżone. Wycieczki korzystają z ulg
biletowych.
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*,

Niedzielne przedstawienie popołudniowe
po cenach zniżonych wypełni operetka
Gilberta „Katia-tancerka”.
— Na powodzian. Dziś o godz. 8 wie-

czorem w ogródku cukierni Czerwonego
Sztralla cdbędzie cię koncert (rewja) teatru
eksperymentalnego z udziałem znakomitej
spiewaczki Janiny Pławskiej i utalentowa-
nego piosenkarza Leonarda Lwicza. Pro-
gram b. ciekawy i urozmaicony. Wstęp
40 gr. Całkowity zysk z imprezy przezna-
czony zostanie na rzecz powodzian w Ma-
łopolsce.

Polskie Radjo Wilno
Piątsk, dnia 5 sierpnia 1934 roku,
6.30: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka. 6.53

7.10: Muzyka.

 

Szkwar-

Mużyka. 7.05: Dzien. por.
7.20: Chwilka pań domu. 7.25: Program
dzienny. 7.30: Rozmaitości. 11.57: Czas.
12.00: Hejnał. 12.03: Kom. meteor. 12.05:
Przegląd prasy. 12.10: Bizet — Fragmenty 

na mocy dotychczasowych ustaw
praw przez wykreślanie się z re i
jestru handlowego, ale starali się
właśnie być -.wciągnięci w tym re-|
jestrze.

Po referacie wynikła ożywiona
dyskusja.
— Rzemieślnicy na powodzian.

W dniu 1 bm, odbyło się w lokalu
lzby Rzemieślniczej w Wilnie zebra-
nie przedstawicieli cechów rzemieśl-
niczych, na którem uchwalono do-
browolnie się opodatkować na rzecz
powodzian od 51) gr. wzwyż, zależnie
od zamożności warsztatu. Wpłaty
te należy uskużeczniać w Izbie Rze
mieślniczej. By jednak wśród olia-
rujących nie ,zabralkło ani jednego
rzemieślnika,, postanowiono  prze-

ne listy, do mnieiszych zaś specjalne:
go inkasenta. Jednocześnie został
wyłoniony podkomitet powodziowy
rzemieślniczy w składzie: prezes —
Apolinary Ślusarski, sekretarz —
Leonard Siemaszko, skarbnik — Mi-
chat Oszurko, członkowie — Alfons
Nosowicz, Józet Uziałło, Piotr God-
lewski, Franciszek Pieślak, Franci-
czek Chrul, oraz Lewinson Hirsz.
— Zarząd Chóru Akord zawia-

damia swych.członków, że po przer:
wie wakacyjnej próby rozpoczyna-
ją się dziś w loizalu chóru, ul. Kró-
lewska 3—4. Tamże przyjmuje się
zapisy nowych członków.

SPRAWY SZKOLNE.
Prywatna Męska Szkoła Handlowa

z 4-tą klasą specjalną im, Stanisława
Staszica z prawami 4-letnich Państwo-
wych Szkół Handlowych (w Wilnie, ul,

Wileńska 28, tel. 14-31), Do klasy I-ej

mogą być przyjęci kandydaci na zasadzie
ukończenia 7-io oddział. szkoły powszech-
nej. Do klas wyższych: II, III i IV — na Jatmužniczych „Caritasu“,

KAC aki kk ki iisakiai a iiAS SLL T ESS T TDIIS

JAN OBST. j

Hellenizm czy Judaizm?
W imię bezstronności, pragnąl-

bym kilka słów poświęcić zagadnie-
niu, poruszonemu niedawno na ła-

mach „Dzennika Wil." (nr. 194 z dn.
21 VM) w artykule p. t. „Apoteoza

pogaństwa. Bałamuctwa prot. Tade-

usza Zielińskego'). Zaznaczam z

$£óry, że niechodzi mi o obronę ani

osoby prof. Zieuńskiego, który tak

wybitny ; wszechstronny uczony,nie

tylko hellenista, nie potrzebuje, an

też jego tezy, którą dostatecznie sze-

roko rozwija į uzasadnia w swych,

ostatnich pracach „Hellenizm a Ju-,

daizm' oraz „Religja Rzeczypospoli-

tej Rzymskiej”. |

Jeżeli mimo pewnego spoźnienia

(mieszkam na wsi) zdecydowałem się
te moje pobieżne uwagi przesłać

Szan. Redakcji to uczyniłem nie ze;

względu na porę ogórkową, kiedy

każdy, nawet mało aktualny tema:
mile bywa widziany, ale przeciwnie,
dla tego, ;ż dotyczą zagadnienia wiel |

ce dziś aktualnego... nietylko w

Niemczech, ale w całym cywilizo-
wanym świecie.

Chodzi mianowicie 0 stosunek

masz, o stosunek kultury naszej, za-

chodnio . łacińsko - chrześcijańskiej,

do Judaizmu, a co zatem idzie —

zasadzie odpowiednich świadectw równo-

słać do większych warsztatów imien- 5

z op. „Carmen“ (slyty) 13.00: Dzien. pol.
13.05: Koncert. 13.55: „Z rynku pracy”.
14.00: Wiad. ekspert. 14.05: Audycja dla

dzieci młodszych: „Dziwy w kuchni”, 16.00:
Muzyka lekka. 17.00: Audycja dla chorych.
17.30: Recital śpiewaczy. 18.00: Dzień po-
wszedni polskich rybaków. 18,15: Jazz na
dwa firtepiany. 15.45: Pogadanka lotnicza.
18.55: Program na sobotę. 19,00: Capstrzyk.
19.25: Rozmaitości. 19.30: Muzyka lekka
(płyty). 20.00: Myśli wybrane. 20.12: Kon-

cert symfoniczny. 21.00: Dzien. wiecz, 21.10:
Przegląd prasy rolniczej. 21.20: Koncert z
Warszawy. 22.15: Koncert życzeń (płyty)
23.00: Kom. met. 23.05: Polacy z zagranicy
przemawiają do swych rodzin.

Sobota, dnia 4 sierpnia 1934 roku.
6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, 6.53:

Muzyka. 7.05: Dzien. por. 7.10: Muzyka.
7.20: Chwilka pań domu. 7.25: Program
dzienny. 7,30: Rozmaitości, 11,57: Czas. 12.00
Hejnał. 12.03: Kom met. 12.05: Przegląd!
prasy. 12.10: Muzyka lekka z Ciechocinka.
13.00: Dzien. poł. 13.05: Dwaj koryfeusze
muzyki współczesnej (płyty). 14.00: Wiad

' eksport. 14.05: Giełda rolnicza. 16.00: Kon-

TEATR LETNI.
Życie jest skomplikowane, Komedja
w 3 aktach St Kiedrzyńskiego. |
Sztuka, ktorą oglądaliśmy na.

onegdajszej premjerze nie należy ani
do najlepszych sztuk repertuaru na-
szego teatru dramatycznego, ani do
najlepszych sz.uk  Kiedrzyńskiego.
Treść dość banalna — kochająca się
para, biedny urzędnik z podupadłej
rodziny ziemiańskiej i córka szewca,'
starszy adwokat kawaler kochają-|
cy się w tejże ż usiłujący wszelkiemi
sposobami  za/nteresowač rywala
własną kochanką, wreszcie pomyśl-/
ne zakończenie — do slubu starsze-|
go pana z młodą panienką nie do-|
chodzi, miłość zwycięża |

'
Sztuka nie jest nawet technicznie

dobrze zbudowana, czem się nieste-
ty różni od inuych sztuk Kiedrzyń-|
skiego. Typy występujące w komedji!
dość pospolite Jedynym typem.
oryginalnym jest „dyrektor” į „pre-!
zes” Czuperek, doskonale odmalo-,
wany przez autoar i świetnie od-
tworzony przez p. Wasilewskiego
typ człowieka robiącego bez žad-|
nych kwalifikacji karjerę dzięki nie-|

normalnym stosunkom politycznym.

Takich  Czupurków dziesiątkami
spotyka się na każdym kroku.

Dobry, jak się okazuje, w grun-į

cie rzeczy chłopak, któremu nie

starczyło sił na ukończenie terminu
u szewca, trafia na falę, która go

wynosi do góry coś w rodzaju Niko-
dema Dyzmy, tylko znacznie 0s0-
biście szlachetriejszy.

Wykonanie naożgół dobre. Poza

p. Wasilewskin: który w pewnych |

momentach był niezrównany, zasłu-|
guje na wyróżnienie gra p. Suchec- |

| tą organizacją i kto nie jest

(Kap) O organizacji Bnei-Brith

(po hebrajsku znaczy: Synowie
Przymierza) czytamy następujące
szczegóły w „Enciclopaedia Judai-
ca“ (tom IV str. 880 i nast, wyd.
Eschkol A. G. Berlin):

Bnei-Brith. Unabhaengiger Or-

den BB. (U. O B. B.) czyli Nieza-

leżny Zakon Synów Przymierza —
związek Żydów mężczyzn mający

za cel „wzmacnianie duchowego i

obyczajowego charakteru oraz wpa-

janie czystych zasad miłości ludzi
wśród swych  współplemieńców”.
Liczy 80.000 członków i 600 lóż na'
całym świecie (cyfry te należy trak-*
tować z zastrzeżeniem, bo i jednych
i drugich jest przynajmniej ze dwa
razy więcej). Członkowie zwani są
braćmi, hierarchję mają czysto ma-
sońską. Zatem jest to masonerja

rdzennie żydowska. Właściwem jej
zadaniem jes: podtrzymywanie
wśród żydów ducha nacjonalizmu,
przekonania o wyższości rasy Ży-
dowskiej, jako narodu wybranego,
tudzież krzewienie i wzmacnianie
solidarności żydowsko-rasowej.

IMasonerja ta jest ściśle zamknię-
żydem

nie ma do niej dostępu, podczas kie-
dy jej członkowie, rekrutując się z
zawodów wyzwolonych (adwokaci
lekarze, artyści, publicyści) mają do-
stęp do organizacyj nieżydowskich,
zatem mają możność wywierania
wpływów na te ostatnie, czego nie-

32:

|Masonerja żydowska „ Bnej-Britch,,
żydzi wobec Bnei-Brith są pozba-

wieni.
Bnei-Brith została założona w

Nowym Jorku w 1843 r. ; tamże zo-
stała założona pierwsza loża.

Bnei-Brith podzieliła świat na
obwody lub prowincje (Distrikte).
Polska stanowi obwód XIII, ustano-
wiony w 1924 r. Stolicą obwodu i
iezydencją Wielkiej Loży jest Kra-
ków. Polski olrwód, jak donosiła
prasa żydowska. liczy 904 członków
(obecnie napewno ze trzy razy tyle

lub nawet więcej); zwierzchnikiem
obwodu polskiego Bnei-Brith jest
rabin Ozjasz Thon. Działalność Bnei.
Brith w Polsce jest tak scharaktery-
zowana: „Polska XIII. Loże z racji
liczebności żydów w Polsce mają
szerokie i nieco trudne zadania. Sta-
raniem jch jest umożliwienie wycho-
wania żydów dla pracy społecznej”.

Bnei-Brith między innemi wal-
czy o prawa obywatelskie dla ży-
dów. Przed wojną światową maso-

nerja ta skłoniła rząd Stanów Zjed-

noczonych do wypowiedzenia Rosji

traktatu handlcwego z 1832 r., po-

nieważ żydzi w Rosji nie posiadali
pelnych praw, Ten sukces uważany

jest przez żydów, jalko największa

zasługa „braci“.
W 1913 r. Bnei-Brith założyła

„Anti-Defamaticn league" (Ligę an-
tydyfamacyjną) zwalczającą ograni-

czenie praw obywatelskich żydów.

DENc

WYPADKI.
— Śmierć dziecka w studni.

Ke Rola Mie w oiace Kiedyś| z, agialońaie 16,wydarzy
gp mem. powa Mianowicie podczas zabawy 3 letni

z tych, w Kiórych p. oucaeccąV| Ryszard Wincel wpadł do studni i
Wilnie mieliśmy możność oglądać.;. ' utonął. Rodzice przez dłuższy czas
Dobry typ szewca stworzył p. Bie- | poszukiwali zaginionego synka, lecz
lecki, niestety w trzecim akcie tro- | nigdzie go nie mogli znależć. Roz-

chę szarżował. P. Neubelt był bor-|pacz rodziców nie miała granic.
dzo dobry w roli perfidnego starze- ; Dopiero przy czerpaniu wody przez
jącego się amanta. P. Sierska otrzy-|kierowcę samochodowego zdołano
mała rolę mie odpowiadającą jej wpaść na ślad Ryszarda. Chiopca
warunkom, wywiązała się jednak z |ze studni w,dobyto juz martwego.
zadania poprawnie. P, Ścibor, który |, — Nieszczęśliwy wypadek pizy pracy. cert. 17.00: Wesoła audycja dla dzieci.

; 17.85: Muzyka jazzowa. 17.50: Muzyka (pły-
ty) 18.0: Transm. nabożeństwa z Ostrej Bra-

| my. 19.00: Program na niedzielę. 19.15:
Muzyka jazzowa (płyty). 19.50: Wiad. sport.

| 19.55: Wil. komun kat sport. 20.00: Koncert
Chopinowski. 20.30: Kokietowanie sportu

; felj. 20.40: Pieśni ludowe. 21.00: Trąbka i
|capstrzyk z Gdym. 21.02: Dzien. wiecz.
21.12: Muzyka lekka. 22.00: Pogadanka
aktualna. 22.10: Audycja regjonalna. 22.40:
Muzyka (płyty). 23.00: Kom. met. 23.05:
Polacy z zagranicy przemawiają do swych
rodzin. 23.10: Muzska taneczna. i

sztukę wyreżysował, dobrze odegrał
odpowiednią do charakteru swych
uzdolnień rolę.

Zastępca.

oemisis
Lniśka dla powracających,1 ndrowisk,

Starania podjęte przez Zw. U
zdrowisk Polskich 0 przywrócenie

ulg kolejowych dla kuracjuszy, po-
wracających z uzdrowisk, zostały
uwieńczone częściowem powodze-,
niem. i

Minister komunikacji przyjął de-
„egację zarządu Związku Uzdrowisk
Polskich i oświadczył jej, żem-stwo |
komun. zdecycowało się przyznać
kuracjuszom, powracającym z o
wisk znżkę w wysokości 25 proc.'
obowiązującej taryty.

Zniżka ta będzie stosowana przez
sierpień i wrzesień,

Wejście w życie odpowiedniego,
zarządzenia ma nastąpić w najbliż-|
szych dniach.

‚

Zasiłki na wypadek choroby
Ministerstwo opieki społecznej | dzenia od pracodawcy, tylko w tych | portfel z kieszeni z pieniędzmi i dokumen-

| wypadkach, gdy wynagrodzenie towydało wyjaśnieine, interpretujące
przepisy ustawy scaleniowej o pra-
wie otrzymywania zasiłków na wy-

! padek choroby. M—stwo ustaliło, że
do zasiłku chcrobowego nie mają
prawa robotnicy w okresie, w któ-

| rym otrzymują całkowite wynagro-

1), współmierne: dla czego dla nas, Po-

gu niniejszego artykuiu określenia

„hellenizm', obejmuję tem również

kulturę łacińską, która przecie wy-

rosła na pniu helleńskim. ;

Autor artykułu '„Apoteoza po-

gaństwa” p. Cz. Wł. w ten sposób

zwięźle streszcza tezę prof. Zieliń-

skiego, jego włzsnemi słowami:
„Nie było ciągiošci psychologicznej

między judaizmem, a chrześcijaństwem, na-

tomiast taka ciągł.ść istniała między helle-

nizmem z jednej strony a chrześcijaństwem

z drugiej. fo znaczy, źe religja Hellenów

lepiej przygotowywała umysł do przyjęcia

chrześcijaństwa niz judaizm..."

Temu przeciwstawia p. Cz. Wł.
zdania tak wybitnych uczonych

chrześcijańskch jak Duvoisin i Per-
ron: 3

„Kult Adama, Noego, Mojżesza i nasz,

to tylko różne stupnie rozwoju tej samej

religji..*

„Kult żydowsk: i

jedną i tą samą rośliną”.

chrześcijański jest

Do tego dodaje od s'ebie w kon- Ę
kluzji p. Cz. Wi.:

| laków, tak blis:y są, tak nam prze-

| wicz, Szopen, Moniuszko?
dewszystkiem zrozumiali -— Mickie-

Bo to
wszystko, co oni tworzyli, wyśpie-
wane zostało z naszej polskiej du-
szy. O ile kult chrześcijański wyrosł

z Judaizmu, z „kultu Synagogi” jak
wyraża się p. Cz. Wł. czemuż go nie
przyjęło, nie poznało j nie uznało ży-

dowstwo? * Czemuż on tak bliskim
stał się właśnie nam, Aryjczykom, o

kulturze helleńsko - łacińskiej?

Wystarcza pobieżna chociażby
znajomość historji Kościoła i jego
rozwoju w pierwszych wiekach, by

stwierdzić, że ziemia żydowska w

szczególności, czły zaś wschód w'o-

gólności, to o'va rola opoczysta i

ciernista, na której jeżeli nawet tu

1 ówdzie wzeszło nasienie ewangie-"

liczne, to wnet wygorzało „iż nie
miało korzenia”, czyli nie miało tra-

dycji, nie miało podstaw moralnych
ani w judaizmie, ani wogóle w kul-

| turach i kultach wschodu. Jedynie
kultura helleńsko . łacińska okazała
się owym głęboko uprawionym ży-

znym gruntem na którym przyjęło

się nasienie i wydało owoc setny.

„A więc kult Synagogi był tylko zary- (Czy wobec teżo niezaprzeczonego

sem kultu chrześcijańskiego". faktu nie zgodzimy się z prof. Zie-

Nie mam zamaru polemizować z, lińskim, gdy ten pisze, że religqa Hel

powagami, na xtóre powołuje się p. lenów (może raczej „kultura hel-

Cz. Wł, atoli uawet profanowj na- ieńsko-łacińska” przyp. auto.

stręczyć się musi pytanie:Śtarego Testamentu, który jest Ju-
Jeżeli chrzescijanizm jest krew zdaizmu  najszczytniejszym wi-

ra artykułu niniejszego) lepiej przy-

gotowała umysł do przyjęcia chrześ- tem, jego kwiniesencją, zarazem zaś
przez masz Kościół uznany jest za

Księgę Świętą.
aczam jeszcze, że używając

| czy to w tytule, czy w dalszym cią-

krwi, kość z kości i z ducha juda-
istyczneżo — to czemu go żydzi nie
przyjęli i nie uznali tak, jak przyjęli

Mojżesza, proroków i Talmud?

Jeżeli wolno porównać rzeczy nie

| cijaństwa niż judaizm”.
Rozumiał tę wielką prawdę lub

przeczuł ją niewątpliwie św. Piotr,

jeżeli na stolicę chrześcijaństwa wy-

brał Rzym — a nie Palestynę lub in-

gwarantują im umowy zbiorowe,
bądź też przepisy służbowe. Wszyst-
kim innym pracownikom naieży się |
zasiłek chorobowy, nawet, gdy po-
bierają oni płacę od pracodawców. |
ne jakie miasto wschodnie,

Powie kto może: tak jest, żydzi
ukrzyżowali Pana Jezusa, ale na-
miestnik Jego, sw. Piotr, poniosł tę|
samą śmierć w Rzymie, który tysią- |
cami przybijał zwolenników Chry-;
stusa do drzewca hańby, które się|
stało drzewem zbawienia, Niewąt-|
pliwie, Ależ tego rodzaju przewrót|
moralny, socjalny, społeczny, naj-
większy jaki znają dzieje ludzkości,
nie mógł się dokonać bez ofiar, bez|

' zaciętego oporu zwolenników stare-|
go porządku. Grały tu wybitną rolę|
względy polityczne i gospodarcze, że |
weźmiemy dla przykładu stosunek|
chrześcijaństwa do powszechnej w |
starożytności instytucji  niewolni-
ctwa, która zresztą przetrwała aż do |
wieków średnich, a nawet i do na-|

szych czasów. !
Rozumiemy, že te same względy|

graly tež powažną rolę w Palestynie,
budząc tam zaciekły opór, zwłaszcza |
klas posiadających, przeciwko nowej
wierze. Jednakże w świecie zachod-
nim, helleńsko . łacińskim, opór ten
ustąpił w stosunkowo dość krótkim
czasie zupełnemu, świetnemu zwy-
cięstwu chrześcijaństwa — tymcza- t
sem mija oto już dwa tysiące lat od
narodzenia Chrystusa Pana, a ży-
dowstwo równie obce, dalekie, wro-
gie jest wierze chrześcijańskiej, jak
w on czas, gdy tłuszcza jerozolimska,
pod wodzą swych najwybitniejszych
mężów, uczonych, kapłanów, woła-
ła: „Ukrzyžuj Gol“
‚ To calkowite niezrozumienie, tę
žywiolową, rzec možna, nienawišč
żydowstwa do kultu chrześcijańskie-
go wytłumaczyć można jedynie tem,

 

j wieszaku — 200 zi. w gotówce, Dochodze-

; że chrżeścijaństwo

fabryce wyrabiania i farbowania futer
firmy „Seal” (Popławska 30) robolnik Lapis
Romuald (Betlejemska 10) doznaż zmiaż-
dżenia iewej dłoni i palców. Pogotowie
Ratunkowe odwiczło Lapisa do szpitala
żydowskiego.
— Podrzutki. W. klaice schodowej do-

mu Nr. 21 przy ul. W. Pohulanka znale-
žiono podrzutka, płci męskiej, w wieku
około 11-tu miesięcy, Dziecko zostało u-
mieszczone.w przyiułku T. O. Z.

W Opiece Społecznej Magistratu nie-
znani rodzice porzucili 2-ch chłopców
Henryka, lat 5 1 Ryszarda, lat 4. Dzieci
ulokowano w Zakładzie SS. Salezjanek.

"W Wydziale Opieki Społecznej Urzędu
Wojewódzkiego nieznani rodzice pozosta-
wili chłopca, w wieku około 6 lat.

KRONIKA POLICYJNA.

— Kradzież w iryzjerni. Orlin Marjan
(Zarzeczna 21) zameldował w policji, iż w
zakładzie fryzjerskim przy ul. [atarskiej 1
skradziono mu z marynarki, wiszącej na

nie ustaliło, iż kradzieży dokonał Przytul-
ski Władysław (Lwowska 22), którego za-
trzymano Skradzionych pieniędzy nie od
naleziono.
— Amatorzy zlotych rybek. Ze szkoły

powszechnej Nr. 39 przy ul, Trockiej nie-
znani sprawcy w nocy skradli z akwarjum
9 rybek złotych.

Kradzież w teatrze żydowskim.

Rozentalowi Izaakowi (Zawalna 10), w cza-

sie kupowania biletu w teatrze żydowskim

przy ul. Ludwismskiej Nr. 4, skradzione

tami ogólnej warlości 270 zł, O kradzież

podejrzany jest Szczuciński Mones (Archa-

nielska 47), którego policja zatrzymała.

Tajemnicze
morderstwo.

W: Łodzi dokonano zbrodni, ży*
wo przypominającej morderstwo po-

pełnione w Krakowie na osobie ś. p.

Garncarzówny. Ofiarą niewykrytych

narazie sprawców padła 24 letnia An
tonina Kaczałówna, służąca dr. Trar

wińskiego (Piotrkowska 116). Dr.

Trawiński powrócił z letniska i zna-

iazł służącą w kałuży krwi, okropnie

poranioną, prawdopodobnie silnemi

pchnięciami noża. Okropny nieład,

ściany zbryzgane krwią j porozrzu-

cane przedmioty kuchenne najwy-

aźniej świadczyły, że Kaczałówna

stoczyła walkę z mordercami. Zbro-

dnia nie była dokonana w celach ra*

bunkowych, bowiem w mieszkaniu

nic nie zginęło. Z drugiej strony, jak

zeznaje dr. Trawiński, Kaczałówna

prowadziła się bardzo porządnie i nie

miała żadnych podejrzanych znajo
mości. Zagadkowa ta zbrodnia wy:
wołała w: Łodzi zrozumiałą sensację.
Energiczne śledztwo w toku.

RUCH WYDAWNICZY.
„ORLĄTKO". pismo dla chiopcówi

dziewcząt.

Gorąco polecić możemy czytelniczkom

naszym to pismo, wychodzące już drugi rok

w Poznaniu. Cechuje je duch prawdziwej

religijności i gorące umiłowanie Ojczyzny,

budzi ono w duszach młodzieży ideali-

styczny pogląd na świat, co odróżnia za-

sadniczo „Orlątko od innych w tym ro-

dzaju pisemek i wysuwa je na pierwsze

wśród nich miejsce. Podkreślić jeszcze na-

leży rozumnie woajany kult dla naszych

wielkich ludzi i głębokie umiłowanie przy-

rody. Artykuły i opowiadania są przepla-

tane wierszami. Nie brak i wesołego kącika,

konkursów i szarad, |
Bardzo estetytzny zewnętrzny wyśląd,

doskonale dobrane i starannie wykonane

 

 — 7 kradzieży dokonano w Wilnie,

konano 7 kradzieży, z czego 5 zostało

ujawnionych przez policję.

jest z gruntu
obce duszy i psychice żydowskiej,
jest antytezą judaizmu. Że tak jest
w istocie, wystarczy przytoczyć jed-
ną chociażby cytatę z Ewengelii,
słów własnych Zbawiciela:

: „Slyszelišcie iž powiedziano: Będziesz

miłował bliźniego twego, a będziesz

miał nienawiści nieprzy-

jaciela twego A ia wam powiadam:

Miłujcie nieprzyjacioły

sze: dobrze czyńcie tym, którzy was maią

w nienawiści: a módlcie się za prześladujące

y potwarzające was. (Mat. V 43 - 44).

w

wa-

Uderzmy się w. piersi i przyznaj- |
my, że dla nas, chrześcian, w kultu-
rze łacińskiej, nakaz ten, choć tak
wyraźny, trudny jest do zrozumienia,
jeszcze trudniejszy, prawie niemoż-
liwy do wykonania, Dla żyda, wy-
chowanego w ciągu tysiącleci w kul-
«ie „krańcowej nietolerancji, zawiś-
ci, zarozumiałości i strachu”, — jak
słusznie charakteryzuje Judaizm
prof. Zieliński — jest on absurdem.|
My, choć nie wypełniamy przykaza-.
nia — odczytujemy je ze czcią naj-
wyższą i podziwem — żyd z lekce-|

| nagle dowiedział się całej prawdy,ważeniem i pogardą.
I na tem właśnie polega różnica

zasadnicza, między nami, aryjczyka-
mi,
sycznej i chrześcijańskiej a światem
żydowskim.

i
wychowanymi w kulturze kla-'

„dasza (jak dotychczas pojąć nie
| mogą miljony jego rodaków).

Dużo mówi się ; pisze o monote-.

fotografje i ilustracje dopełniają miary i

1 W ciągu dnia wczorajszego w mieściedo-| czynią to pisemko naprawdę  godnem

, uznania i poparcie.

i
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niač się Baalowi, „na ziošė“ Jeho-
wie, ile razy nie spełniał ich życzeń.
Pojmowali zresztą żydzi swego boga
na sposób zupe:nie materjalistyczny,
służyli mu i składali ofiary jedynie w
zamian zą całkiem konkretną obiet-
nicę panowania nad. świątem i
wszystkiemi ludami („poddam «u
wszystkie ludy'j co do dnia dzisiej-
szego jest źródiem niesłychanej za-
rozumiałości j manji wielkości ży-
dów, uważających siebie za „lud
wybrany”, powcłany do panowania
nad światem i wszystkiemi: gojami.

Zaiste nie był wcieleniem ducha
żydowskiego, ducha psychy nieznoś-
nej, zemsty („oko za oko”) i najbru-
talniejszego moterjalizmu słodki a
pokorny, -nawskroś uduchowiony
Mistrz.z Nazaretu.

| Wcieleniem ducha żydowskiego
był raczej Judasz — i na tem pole-
gaia tragedja życiowa tego człowie-
ka, Poszedł cn za Chrystusem ze
szczerą wiarą, że oto przyszedł Me-
ssyasz — król, który zapewni lu-
dowi swemu panowanie całkiem ma-
terjalne nad całym światem. Aż

iż królestwo
"'šwiata".

to mie z tego
Tego pojąć nie mógł

nawskroś materjalistyczny umysł Ju

Stąd straszlrwy zawód, rozpacz i
izmie żydów. Prawdą jest, że mieli w końcu ohydna zems a, która zresz
oni jednego swego Boga, wierzyli tą najzupełniej zgodną była z etyką
jednak także w bogów innych naro- żydowską,  apotozującą wszelką
dów, tylko że, dzięki swej zarozu-|zdradę, podstęp i donosicielstwo,
miałości, uważali ich za bogów mi: | |
noris gentis, co znowu nieprze- | (Dok. nast.) =
szkadzało im od czasu do czasu kła- :

+ zz
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GŁĘBOKIE. (Pat). W Lužkachįmieszkalnym Kožlonka Michala. Spa-
powiatu dziśnieńskiego wybuchł po-
żar. Spaliły się dwa domy mieszkal-
ne oraz 5 budyków gospodarczych.
Poszkodowani obliczają swe straty
na przeszło 7.000 zł.
[7 We wsi Nieścierowszczyzna, gm.
dokszyckiej, powstał pożar w domu  

Ruch turystyczny na Szczarze.

SŁONIM. (Pat). Ruch turystyczny
na Szczarze w miesiącu lipcu r. b.
był bardzo duży. Na miejscowej
przystani zanotowano ponad 50 wy-
Gieczek kajakowych, zbiorowych.

 

Otwarcie igrzysk Polaków
z zagranicy,

(Na stadjonie Wojska Polskiego w
Warszawie wobec wieiutysięcznych
tłumów rozpoczęły się w środę l-sze
igrzyska Sportowe Polaków z 2а
granicy, Po różnych uroczystościach
1 defiladzie 400 zawodników  przy-
byłych z najdalszych krańców świa-
ta do Polski rozpoczęły się właści-
we zawody. Głównym punktem pro-
śramu był atak Kusocińskiego na
rekordy światowe na 2 mile angiel-
skie i 3000 mtr. Atak się nie udał.
Kusociński rozpoczął bieg w zbyt
szybkiem iempie a ukończył go zu-
peinie wyczerpany. Słaby timisz za-
decydował też o stosunkowo słabym
czasie, Na 3004 mtr. Kusociūski 0-
siągnął 8:29,6 sek, (rekord wynosi
8:18,3 sek), a na 2 miłe 9:06,4 (re-

kord wynosi 8:59,6 sek.). Pozatem
rozegrano zawody lekkoatletyczne
pań i panów оггг mecz piłkarski eli-
minacyjny pomiędzy  reprezentacja-
mi emigracyjnemį Francji i Ru-
munji,

Polska walczy o puhar Davisa
w  źstonji.

WARSZAWA (Pat), Dziś rozpo-
czyna się w Tailinie 5-dniowy mecz

Poiska—tstonja o puhar Davisa.
Pierwszego dnia odbędą się single,
po których Vioczyūski i larłowski
walczyć będą z Lossnem i Puckiem,

REGATY KLASYFIKACYJNE NA JEZIO-
, RZE W AUGUSTOWIE.

Z imcjatywy oficerskiego Jacht Klubu
Polski Związek Żeglarski powierzyi O.Y.K.| -

„malną listę strat, obejmującą wszyst.!urządzenie rozgrywek klasyfikacyjnych we-
dług zasad szachownicy olimpijskiej, które
stanowiłyby zaczątek przyszłych mistrzostw
Polski Kozgrywki te odbędą się w Augu-

jachtach klasy S,
LIBERTAS BIJE Ł. К. S. 4:1.

|| Odbył się w Łodzi mecz piłkarski po- |.
wiedeńskim Libertasem a L. K, S,

zakończony zdecydowanym zwycięstwem
wiedeńczyków w stosunku 4:1 (3:0).

Wiedeńska drużyna górowała o klasę
nad przeciwnikiem.

REKORD) ŚWIATOWY NA ZACHODZIE |.
W CZECHOSŁOWACJI.

Na zawodoch lekkoatletycznych w Pra-
dze pobity został rekord światowy w szta-
iecie olimpijskiej pań (100200400800)
w czasie3:14,4sek. Czasten jest ocałe 3  sekundy lepszy od dotychczasowego rekor-
du światowego VFB Wrocław. Do zdoby-,

- cia rekosdu przyczyniła się przedewszyst-
kiem słynna lekkoatletka czeska Koubko-!
va, która 800 mtr. przebiegła w czasie 2;16,
sek, atóry to czas jest również lepszy od
dotychczasowego rekordu światowego.

AJU.
lił się jedynie dach. Ze wzdlędu na
to, iż dom znajduje się pośrodku
wsi groziło niebezpieczeństwo dla
wszystkich sąsiednich zabudowań.
Pożar powstał wskutek wadliwej bu-
dowy komina.

Biorąc pod uwagę, że każda wy-
eieczka składała się przeciętnie z
3-ch kajaków — ilość wycieczkowi-
czów w lipcu dosięgnie przeszło
400 osób.  
AMATOROM NIE WOLNO GRAĆ Z 1E-

NISISTAMI ZAWODOWYMI.

Rozpoczęły sę w Londynieobrady

Międzynarodowej Federacji Lawn-Teniso-

wej przy udziale przedstawicieli 20 naro-

dów. Pierwszym punktem porządku dzien-

nego był wniosek Ameryki w sprawie do-
puszczenia do rozgrywania turniejów mie-

szanych t. j. amaiorów z zawodowcami,

Wniosek ten został odrzucony. Międzyna-

rodowa Federacja uznała grę z zawodow-

cami za niedopuszczalną. Następnie Fede-

racja uchwaliła ciekawy wniosek zmierza-

jący do ukrócenia t. zw. półzawodnictwa.
Na przyszłość żadnemu amatorowi nie wol-

no będzie pobierać kosztów podróży i
utrzymania dłużej ciż przez 8 tygodri w ro-

ku, wliczając okres podróży. W czasie po-

bytu zagranicą tenisistów obowiązują prze-

pi kraju, w którym przebywają.
M. in. rozpatrywany będzie jeszcze

wniosek Południowej Afryki  proponujący
rozgrywania turniejów o puhar Davisa dwa

razy w ciągu roku.

Podziemna robota komunistów
wedle instrukcy

Jeden z poważnych dzenników
szwedzkich cytuje niesłychania inte-
resujące informacje o metodach agi-
tacji komunistycznej uprawianej w
państwach zachodnich przez wysłan
ników moskiewskiego Kominternu

Informacje te oparte są naarty |
kule prof, A. Karlgrena, zamieszczo-,
nym w wydawnictwie „„Katorga i
Zsyłka”.

Na wstępie podaje Karlgren for-

kich tajnych ajentów  komunistycz-
mych, skazanych za agitację w pań
stwach zachodnich na karę śmierci
lub więzienia.

(Wedle tej oryginalnej statystyki
lista strat obejmowała w roku 1925|
—4120 tysięcy osób, w roku 1931 —
1 miljon sto tysięcy, zaś w roku 1932
—blisko półtora miljona osób.

Dalej cytuje autor powiedzenie
Lenina, wedle którego w walce z so-
cjaldemokracją i związkami robotni-
„czemi dopuszczalne, a nawet wska-

zane jest wszeliie kłamstwo, wszel-
ki podstęp, wszelkie nielegalne dzia-
łanie, o ile idzie o rozbicie frontu
socjaldemokratycznego.

Partja komunistyczna, idąca na
jakikolwiek kompromis z rządem  

| DAIENNIK MIBERSKI |

Piastowcy o religii i
Znamienne uwagi ogłosił па na-

czelnem miejscu tygodnik  „Piast”
(ur. 36) najbliższy pos. Witosa o
próbach wniesienia fermentu reli-
gijnego w ruch iudowy, pisząc m in.:

„W chwili, gdy chłopom trzeba sku-

pienia, probuje się ich poróżnić kwestją

stosunku do religji.

Źródłem nowych wewnętrznych  zawi-

kłań w Stronnictwie ma się stać między
innemi kwestja stosunku Stron. Ludowego

do Kościoła, względnie religii”. (Tu kiika-

naście wierszy skonfiskowanych)..

Chwila obecna powinna dla wszystkich

szczerych ludowców skupić na gruncie u-

siłowań, by uzgodnić ideologję stronnictwa

' by wysunąć na czoło to, co chłopów łą-
czy, zamiast wysuwać przeciwieństwa w

rodzaju tych jaką ma być kwestja stosunku

do religji w myśl inspiracji nieznanych nam

podziemnych sił naglących do walki z Pa-

nem Bogiem...

Żyjemy w czasach pewnej anarchji ide-

owej, ateizm, racjonalizm, nomizm pr”"-

rodniczy, czy jak tam nazwiemy te prądy,

budzące krytycyzm wobec religji, to prądy
stare i nieco przekrzmiałe. Wiedza nowo-

czesna wcale nie godzi w podstawy chrze-

ścijaństwa, a chłop najmniej się do tego

nadaje, by ukojenia szukał w światopoślą-

dzie, wzorowanym na socjaliźmie z w. XIX.

Jeżeli agraryzm ma być ruchem, odradzają-

cym życie trapionych narodów, a siły swe

czerpać ma z życia psychicznego 10lnika,

sprzymierzonego z naturą to w  światopo-

glądzie jego zawsze ujawniać się będzie gł-

boka tęsknota za ią wielką siłą, która była
l jest początkiem wszechrzeczy. Dlatego
też na gruncie ruchu ludowego należy za-

niechać „walki z Panem Bogiem', zwłasz-
cza, że nie zachodzi niebezpieczeństwo, by

próbach  wichrzenia
wagi ludu od kwestyj najbardziej żywot-

nych, od spraw p-dstawowych, jeżeli cho-

dzi o byt wiościaustwa. Komu za tem mo-

ze zależeć, nie trudno odgadnąć. Ludowi

zaś chodzi przedewszystwiem o to, by się

mógi siać gospoda:zein paustwa, by zdobył

zpowrotem wpiywy ua życie publiczne w

Poisce, by doczekał się prawdziwego saino-

rzącu "td, Lud poiski nie ma ochoty czekać

na to wszystko lat 20, a tymczasem „wy-

chowywać człowieka”, jak chcieliby nie-

którzy pseudo-apostołowie ruchu ludowego.

Od swego głównego celu lud polski uwagi

odwrócić nie pozwoii.

Po uwagach poprzednich n-rów
„Piasta о sprawie żydowskiej i o
idei narodowej, także obecne uwagi
o stanowisku wobec religii poży:
tecznie wyświe:lają poglądy o ru-
chu ludowym.

Fantazje ZATa.
(KAP). Żydowska Agencja Tele-

graficzna rozesłała następujący ko-
maumikat: „W kołach naukowych z
żywem zainteresowaniem oczekują
nominacji nowego przewodniczącego
papieskiej akademji naukowej na
miejsce zmarłego niedawno Giusep-
pe Gianfranceschi. Jak się dowia-
duje rzymski xorespodent ŻAT-nej,
w kołach watykańskich pomimo
ewentualnych zastrzeżeń zasadni-
czych, bierze się pod uwagę kandy-
daturę wybitnego fizyka żydowskie-
go prof. Levi-Civita na to stano-
wisko. Prof. Levi-Civitą cieszy się
wielkiem uznaniem Papieża Piu-'
sa XL Ostatnio powierzono mu zre-|
ferowanie Papieżowi prac naulko-|

 

 

Pierwszy polski jacht.
Piękny sukces lwowskich akademików.

„Głos Lubeiski* opowiada o następu-
jącym, istotnie godnym podkreslenia iakcie:

Ud diuższego juz czasu krążyjia w Liu-

biinie pogioska o tajemuiczych pracach i
warsztatscu w Swianiku pod  Lubiinem,

INawet ludność tej ietniskowej miejscowości
nie orjeatowaia się dobrze, co dzieje się

na terenie willi dr. Majewskiego. Ubecnie
możemy zaspokoić ciekawość wszystkich,
szczegolnie szerokich - rzesz  miiośników
sportow wodnych, których w Lublinie,
Gzięki zdrowej inicjatywie Ligi Morskiej i
Koioujairej, nie biak.

Otóż ni mniej ni więcej tylko tyle, że
w Świdniku pod Lublinem powstała pierw-
sza polska stocznia okrętowa. Gdyby nam
kio takie odkrycie byi zakomunikował
jeszcze rok temu, bylibyśmy go słusznie i
rzetelnie wyśmiali Polska wytęża wszyst
kie wysiłki ku rozwojowi morskiemu swego
iądowego dotąd nastawienia. Polacy zazna-
jamiają się wcale szybko z żywiołem mor-
skim, ale na własną stocznię dotąd nie zdo-
byli się. Raptem łodzie rzeczne buduje się
w polskich warsztatach stolarskich, od cza-
su do czasu ktoś gdzieś skieci motorówkę.
Zacytujemy dla przykładu, że kaszubskie
kutry rybackie buduje się przeważnie w
stoczni gdańskiej. Z zaciekawieniem więc
jedziemy do Świdnika, by przekonać się ile
to prawdy w tem, że właśnie tam, a więc
w środku omal Polski, buduje się pierwszy
polski statek, wyprodukowany  wyiącznic
polskiemi rękami i wyłącznie z polskich
materjałów.

Z zadowoleniem stwierdzamy, że rze-
czywiście Świdnikowi pod Lublinem przy-
padł zaszczyt, że jest siedzibą pierwszej
stoczni polskiej, że z jego lasów w najbliz
szych już dniach odtransportowany będzie
na morze pierwszy, w całem tego słowa

* znaczeniu, polski statek.
Nie jest to rzecz prosta, żaden pancer-

nik, lub chociażby trawler, marynarki wo-
jennej. Nie zbudowano też w Świdniku
żadnego okrętu marynarki handlowej. Zro-
biono jednak pierwszy wyłom w dotych-
czasowej zasadzie, że Polska jest skazana
w budowie morskiego sprzętu na pomoc
zagraniczną.

Sprawa ma się w ten sposób, że kilku
studentów lwowskich, Uniwersytetu Jana

wych, które miały uzyskać nagrody Kazimierza i Politechniki Lwowskiej, posta-

‚ aajwiększym jego wrogom.

, chłopom czynniki, to próba odwrócenia u-

chłop polski uległ klerykalizmowi, zaś
energię ludu skie.ować należy przeciwko| „Pontificia Accademia delle Scien-,

ze“. Kola zakonu Jezuitów wy-
zyskują swe wiclkie wpływy w Wa-
*tykanie, aby kierownictwo Papies-
kiej Akademji Naukowej powierzono
członkowi tegoż Zakonu, mons.
Stein. W związku z tem miał ostat-
nio audjencję « Papieża kierownik
Zakonu Jezuicliego p. (7?!) Ledi-
chovski (zapewne tu chodzi o Gene-
rała Zakonu, Ojca Ledóchowskiego
T. J). Decyzja w tej sprawie ma
zapaść w najbliższym czasie”.

Z treści tego groteskowego ko-
munikatu wynika, że ŻAT raczej
iorsuje swe domysły lub... życzenia,

„robiąc po drodze reklamę żydow-
skiemu fizykowi. Rozbrajająca jest
ta żydowska zarozumiałość

Zaszczepiona skrzętnie na gruncie ru-

chu ludowego, chociaż dotąd na szczęście

bez rezultatu, walka z religją przez wrogie

| moskiewskich. s

buržuazyjnym, Čopuszcza się zdrady

stanu wobec Ill międzynarodówki,
Prof. Kargreii daje następnie do-

kladne instrukoje, jak powinna wy-
glądać i jak ma być zorganizowana
podziemna robota komunistyczna.

Orgnizacja: „obejmować powinna
ośmiu ludzi: 1) sekretarza, utrzymu-
jącego kontakt z kominternem, 2)

„speca“ do rozpowszechniania nie- Gdzie pochowani
iegalnej bibuły, 3) skarbnika, który :

pozatem winien kontrolować dziaial = Przy pracach wykopaliskowych
ność wszystkich członków, 4) agita- Wkościeleśw. Jana w Efezie znale-
tora wśród uczącej się młodzieży, 5) ZIOnoniespodziewanie śrób św. Ja-

„speca* do agitacji w armji, 6) „spe-, 08 Ewangelisty
ca“ do agitacji wśród organizacyj!i Miejsce spoczynku

robotniczych, 7) referenta prasowe- szczątków większości innych Apo-

go, 8) „speca” od ruchu młodzieży. stołów są ludzkości znane oddawna.|

Tak wyglądają w grubszychzary- | Ciała św. Piotra i św. Pawła —,

sach metody prz.cy i organizacja agi- jak powszechnie wiadomo — spo-|

tatorów komunistycznych poza śra-| czywają w Rzymie, pod kościołami|

   
doczesnych

nicami Sowietów,

nowiło własnemi siłami zbudować jacht
sportowy Wszyscy jako członkowie Aka-
demickiego Związku Morskiego i Ligi Mor-
skiej i Kolonjalnej nie mogli się pogodzić z
myślą, że Polacy mają pływać na statkach,
budowanych zagranicą. Było ich pięciu,
pp. Mikołaj Autuchow, stud, U.J.K, Adam
Majewski stud. U.j.K., Mieczysław Groch|
absolwent inżynierji Pol. Lwowskiej, Mie-
czysław Rysyk stud. U.J.K. i Ludgier Za-
rychta, student U. J. K, Ponieważ zaż u
lwowskiej młodzieży akademickiej od my-|
śli do czynu krok mały, rozpoczęto robotę
natychmiast przez zawiązanie spółki do
sfinansowania planu. W marcu 1933-go ro-
ku rozpoczęła się w Świdniku budowa na
terenie willi dr. Majewskiego. Prace mo-
gły być oczywiście wykonywane tylko w
czasie wakacyj, bo nauka musiała iść swo-
ją drogą. W tej chwili budowa jest ukoń-
czona, wystarczy jacht pomalować i od-
transportować do Gdyni, spuścić na wodę,
a wpoi się Polakom przekonanie, że tu
znowu nie taka sztuka budować statki,

„Ksiażę Mestwin* taką nazwę projek-

są Apostołowie?
Andrzeja leżał» do 1460 r. w ka-
tedrze w Patras nad zatoką koryn-
cką, Aby cenn+ relikwje nie dostały
się w ręce Turków, przewieziono je
do Amalfi, głowę zaś ostatni z Pa-
leolog$ów w parę lat później zawiózł
do Narni, skąd Papież w uroczystej
procesji sprowadził ją do bazyliki

| św. Piotra w Rzymie,

W Rzymie w kościele św. Apo-

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu

Add BAAADAMBS ABBA

„Ich imienia, glowy zaś męczenników| stołów spoczywają św. Filip i sw
są przechowywane w kosztownej Jakób Młodszy grób zaś Jakóba
skrzyni na Lateranie, nazywanym z Starszego znajduje się w Santiago
tego powodu „głową wszystkich! di Compostellla i jest celem pielgrzy
kościołów" lub Kapitolem chrześci- mek całej Hiszpanii i Portuśalji.
jaństwa, | Marek Ewangelista byt pocho-

Grób św. Łukasza, który jest wany w Aleksandrii Egipskiej. Na
czczony przez legendę także jako początku wieku IX młoda republika

w Tebach w Gzecji. Ciało Apostoła! ogłosiła św. Marka patronem kraju

 malarz Świętej Rodziny, znajduje się wenecka sprowadziła jego ciało i

tuje się nadać jachtowi, mierzy na diugość
ii m. /0 cm. na szerokosc 2 m, 90 cm, i
posiada wyporność 6 ton, zanurzenie po-
Siada 1 m. 4U CiIM. JES io AWUMiaSZŁOWiEĆ Z

grotmasziemm (giownyia) wysokość i4 im. i
vezanmacziem (pomocniczymj wysokosci Y
m. Uba maszty nosic bęaą uzagiowanie 53
m. kwadratowych. W kabinie mieszczą Się
koje na 4 osobową Zaiogę.

Od budowniczych dowiadujemy
szczegoiów. Konstruktorem jesi p. lviieczy-

siaw Kysyk, b. podchorąży marynarki wo
jennej, kiory po wypadku na siatku, ieżąc

w szpitalu, poczuł pociąg do medycyny i
dziś jest przed koncem siudjów. P. xysyk
jest przysziym kapitanem jachiu. P. Jozei
Сгоса jako absoiwent inżynierji kierowai
robotami technicznemi Pp. Majewski, Ża-
1ychia i Autuchow iącznie z kolegami zaka-
sali rękawy, przykładając się rzetelnie do
uciążliwej roboty, Ž aumą pokazują nam
ręce, spiacowane i zgrubiaie, kiorych nie
powstydziiby się zaden najbardziej praco-
wity robotnik. "trzeba byio prawie wszysi-
ko wykonać własuemi rękami, Pomoc da-
wali cieśla z Świdnika p. Sianisiaw Karko-
sinski 1 kowal z Lublina p. Gorzkowski
(chyba pierwsi majstrzy okrętowi w Polscej.
Setki i tysiące żeiaznych części wyrabiano
wiasnoręcznie na miejscu (na polowej kuż-

mi, użyczonej przez Lubelski Syndykat
Kolniczyj.  Zagie szyli wiasnoręcznie z
piótna zyrardowsk:ego (Žakiady Zyrardow-
skie nie wiedziały zapewne do tej pory, że

wyrabiają płótno żaglowe), oiinowanie sta-
lowe i sznurowe zakupiono również w
Lublinie, jeinem siowem niema tam żadne-
go kawałka drzewa, żelaza i liny, któryby
nie był polskiego pochodzenia.

Z dnmą patrzą twórcy „Księcia Me-
stwina* na swoje dzieło z radosnemi bły-
skami w oczach cpowiadają o przyszłych
swych podróżach po Bałtyku, a może i dal-
szych.

„Książę Mestwin* będzie pływał pod
banderą Ligi Morskiej i Kolonjainej okręgu
lubelskiego, jako i-j pierwszy jacht, Pui-
kownik kiwanowski, prezes okręgu  lubel-
skiego L. M. 1 К., zgodził się przyjąć
czionkostwo honorowe załogi i zajął się
bardzo życzliwie pomocą, szczególnie po-
trzebną w chwili obecnej przy transporcie
jachtu do Gdyni, gdzie ma być spuszczony
na morze w przyszłym już tygodniu, Dzięki
pomocy kap. Sokołowskiego i kap. Wajdy
magistrat udzielił kolejki wąsiotorowej do
transportu do stacji kolejowej w Świdniku,
a warsziaty kolejowe w Lublinie dźwigów
do ładowania na wagon. Również dzięki
pomocy pik, Iwanowskiego, jako prezesa
okręgu L. M. i K. jacht będzie bezpłatnie
odtransportowany do Gdyni. W tej chwili
czyni się starania przez zarząd główny L.
M. i K. o dostarczenie platiormy kolejowej

Koszty budowy jachtu wynoszą okoio
4,000 do 5.000 zł. Dotąd sprowadzono jach-
ty z zagranicy, z Danji, ze Szwecji, Gdań-
ska lub Niemiec. Koszt tych jachtów za-
$ranicznych wynosi przeciętnie 15 tys, zi,
chociaż nie są one większe od „Księcia
Mestwina”. н оо

Glełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda, Waluty:

Belgja 124,30—124,61—123,69. Holandja

358,25—359,15—357,35. Londyn 26,66—26,79
—26,53.. Kabel 5,29'/+—5,327/+—5,267/s. Pa-
ryż 34,90—34,99—34,81. Praga 21,98—22,03
—21,93. Sztokholm 137,50—138,20—136,80.
Szwajcaria 172,67—173,10—172,24, Włochy
45,42—45,54—45,30. — Tendencja przeważ-
nie mocniejsza,

Papiery procentowe; Konwersyjna 63
Dolarowa 72,25—72,50, Dolarówka 53, Sta-
bilizacyjna 67,25. 4 i pół proc. listy ziem.
48,50—48—48,25,

Akcje: Bank Polski 84,50—84,75.

W. 836 r. rozpoczęto budowę kościo-
ła, przeznaczonego do przechowy-
wania cennych  relikwij. Budowa
trwała 80 lat i pochłaniała corocznie
8.000 dukatów. Doža Candiano IV
kazał relikwje wmurować w jeden z

filarów tak, by prócz niego nikt nie
znał tego miejsca. Za panowania Wi-
talisa Falieri w 1804 r, znaleziono je
przypadkowo i wystawiono na widok
publiczny. Następnie wmurowano je
znów w filar przy głównym ołtarzu.

! (KAP).

się

  

„CO MOZE PARYŻ" (oce Paryskie)Dziś. Ceny
od 25 gr.
szu” operetka w 1 akcie ze śp.ewami | tańcami. ObKINO - REOJA

«COLOSSEUM>;
rykański nad „Sslomonem“

i Łukaszewicz. IV. orez gościnne występy Wł. Or

| Bojarski, St. Janowski i in. li. irena Grzybowska wyk. „
arcyzabwna komedja w 1 a

 

Rež. Fedora Ozepa. Na
scenie: „Szczęścia w ko-

sada: |. Grzybowska, L. Szeli, Wł. Orsza —
tańczy z mamusią”. Ill, „Sąd ame-

. Grzybowska, Bojarski, Wąsowicz
szy-Bojarskiego kt“.y wykona 1!!! Bome

   operatyw hurtuI

MLODA PANNA
poszukuje pracy pomoc- rencji

 

 

 

 

 

———=|niczo-biurowej, sklepo-

 
Polecamy ekspedjentkę
wyspecjalizowaną w pro-
wadzeniu wszelkich ko-

najuczciwszego charakte-
ru i znakomitych rete-

Mała Pohuianke
10—2 do południa.

 

Тар!сег | dekorator,
przerabia otómany, ma-
terace, kozetki, meble
klubowa i Inne w zakres
tapicerstwa wchodząca
wykonanie solidne z gwa”
rancją po cenach nejniż-
szych. Bronilretelska 8

Wychowawczyni zna-
jąca frebl metod. poszu-
kuje posady może się
zająć dzlećmi w wieku
od 2 do 10 lat. Um'e
szyč, rob. gim. Poważne
świadectwa i ref. wymas
gania b. skros na ul. Ta-

Młoda inicligentna pan-
na poszukuje posady do
dzieci lub do <horych
luko pielęgniarka Pos'a:
da referencje  Zgodzi
się na wyjazd—skromne
wymaganie Sw. Micha!-
ski 6—5. gr2

de alu

gi2

    

Nh  YYWYWYWYYYYYYYYYYWYWYYY) ,Kupię działkę ziemi od M у е NES 2
! ieszkania | wej lub innej. Wymaga-

Ponią | ze oz BR DŻ PE LujiBaanm| PRDina |
k =. | miast po niskiej cenić| ministracji pod „W. W.” ak dia е Wal APO Myśliwskiej, Była urzędniczka po Poszukuję posady o-

Ko: dom murowanyPięlrowy 898—0 lr imu szukuje posady blurowej| Inteligentna panienka : е ="|ehmisirzymi iub gospo-
DOM z ogrodem w Ko oficyna, razem 9 mie DE za gotówkę POKÓJ ——————————| lub innej piacy znajduje| pracowita, dobrze pie Wytwałiiik ayni na wieś. Znam się

lonji Wileńskiej sprze- EE A 2 ai Z POWODU używane podręcznik. |do wynajęcia z osobnęm Osa! 4 średcich lat po- z w—poło- oz poszakuję ja | OWaly na gospodarstwie, kuch-

2 8 о „ ul. adw 2 3 2 в ss szūkyje precy na przy-| Żesiu. gioszenia do|kiejkolwiek pracy odpo-| rolmik poszukuje posady | ni, nodowii drobiu i mie:

daje się, Dowiedzieć się: Pośrednictwo NR wyięzik sprzedają się szkolne. —_ Księgarnia | wejściem, balkonem|anodzącą posiada reko |Administracji pod „wy| wiedniej, w mieście Zam-| Rządcy. lub iaśniczegi. czarstwie Referencje do-
Kolonja Wusūska, ul,| 86 różne meble. Portowa 23, | J. Zawadzkiego, Zamko-|Mickiewicza 15—23. mendacje zautex Murar-|maganie  najskromniej- | kowa 18--17 Karczew:| seterencje poważne, (i |ore. Ofiarna Z m. ,

Dolna 1; Blinstrupową. m. 24. 904—;|wa 22, 905—1| ski 13 m. 3 М. ©. gsze”. 13| ska. 2| Zamkowa « m. 4. | grl - ar

= i : - | + wy anioł siróż towarzyszył mi dyskretnie podczas samotnej przechadzki , zetą i, błysnąwszy płomieniem rudej brody, sięgnął po zapałki, ieżące
MIGNONG.EBERHART || | ) js 4d 418 y ia а P paiki, leżą

za nim na stoliczku,

Biała Papuga.
(P.zekłed autoryzowany z angieiskiego).

— Żie jest — mruknął bez blasku w oczach. — Ciążko pomyśleć,

żi om się lu gdzieś czai. Licho wie, gdzie — ciąguął ponuro, — Poko-

jówka boi się każdego cienia każdego zakamarka każdych zamknię-

tych drzwi, A tyle tutaj tych dzzwi.

,  — Więc wiecie, że ja tego nie zrobiłem?
« Zagaiopowałem się za dzieko. :

3 —Pen nie zabił.. Więcej nie mogę powiedzieć. Ale pomyślę, za-

stanowię się... Może... Nie powiem, żebym ca wiedzial,;; Ale może

sobie coś przypomnę... i

Zapatrzył się w tapetę, a ja czekałem z powstrzymanym. oddechem,

żeby go nie spłoszyć. Teraz już byłem niemal pewny, że musiał coś wie-

dzieć, może niezbyt ważnego, ale zawsze coś, Całkiem. słuszniechwyta-

łem się nawet słomek Lecz portjer tylko westchaął ponuro i, powtó-

rzywszy: „Może... może..,", zapytał:

Chciałby sę pan wykąpać?

Napełnił wannę prawie ietnią wodą i wyniósł się tak pośpiesznie,

ialkby uciekł. Pocieszyłem się nadzieją, że sympatja do Sue iała w

_.m na naczą korzyść, Ma się rozumieć, chciałem ratować Sue, ale (po-

wiem szczerze) równie gwałtownie chodziło mi o własną skórę.

po miasteczku, a paru innych czaiło się przed wia.rem za węgłami do-

mów, trzymając, jak mi się zdawało, baczny nadzór nad hotelem,

Kiedym wychodza, hall był pusty. Zobaczyłem tylko Pucci, która

odprowadz'ia mnie do drzwi „odejizliwem spojrzeniem, Kiedym wracał,

przy biurku siedziała pani Greta. Jej zielone, wiedzące oczy uśmiechnę-

iy się do mnie porozumiewawiczo. Oprócz niej zastaiem w hallu panią

Bynik i pastora Pani Byng, obrócona plecami do kaloryfera ; wsparta

nogami na jaśku, robiła energicznie na drutach jakiś ogromny kattan,

Pastor, długi, czarny, posępny, siedział w kącie koło windy, z rudą bro-

„dą, ukrytą w gazecie, Słychac u;io tylko szelest gazety i szczęk dru-
tów. Spojrzałew w górę. Prze oszklony sułit sączyło się szare światło
galerje były puste, drzwi pozamykane, Atmosfera tego miejsca była
przygnębiająca, ale, niestety! bez pozwolenia policji nie moglismy wyje-

chać, czy przenieść się do innego hotelu.
Sue ially i Lom byli niewidoczni, On mógł gdzieś myszkować, albo

też czulić się do policji,
Ostatecznie nie był odpowiedzialny za kształt i rozmiary swego

podbródka i wyświądczył mi, pomimo wszystko, maprawdę przyjaciel-
ską przysługę. Musiałem go tolerować, :

Usiadłem obok pastora. Papuga pobiegła za mną po podłodze i,
uchwyciwszy się skraju płaszcza, wdarła: mi się na -amię. To wyróżnie-
nie nie przypadio mi do smaku. Widziałem jej przechylony łebek i czarne
błyszczącz oczy, podobne dó lakierowanych guziczków. Kiedym wyjął
papierośnicę, zaczęła ssę przyglądać zegarkowi na mej ręce.

— Przepraszam — zwróciłem się do wymowuego parawana z ga-
zety., — Czy mógłbym prosić o zapałki?   ; Szary, posępny ranek upłynął mi tak monotonnie jak poprzedni.

Tyle tylko, że nie widziałem policji. Chociaż widziałem. Jeden urzędo-

o

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYNSKI,
 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wi

Pani Byng zadzwoniła urutami i przeszyła mnie ostrem spojrze-
niem, Jej koński nos zwietrzył bitwę. Pastor zaszeleścił niechętnie ga-

  

 

A

 

— Dziękuję. — Zapaliiem papierosa, podczas gdy-_on dał znów
nurka ża gazeię, — Więc pau mówi po angieisku?

& за skraju gazeiy mugiięło ponure oko, Fani Byng zadzwoniła
ostro drutami,

— Mówięi.

Nie ustępowałem, nie byłenu w nastroju do grzeczności.
— Ёа'п podróżuje? — zacząłen: z turystycznej beczki,
— Ne.
Tym razem nawet nie spojrzał.
—Pan jest Anglikiem?
Gazeta odsłoniła całą twarz, nie starą, lecz porysowaną zmarszcz-

kami, z oczam: jasnopiwnemj i ustami, obrośniętemi nieprzyjemnie rzad
ką, rudą szczeciną, 2

— We, Jestem Francuzeia. — Jasne oczy przyjrzały mi się badaw-
czo. — Jeżeli pan taki ciekawy, to proszę przyjąć do wiadomości, że
dwa lata mieszkałem w Ameryce, a tutaj bawię dla zdrowia. Mówię rów-
nież po łiancusku i włosku 1 znam łacinę,

Z teimi stowy skrył się za gazetą. Pani Byng parsknęła bojowo,
„— Hm/ Pan wybrał sobie szczególne uzdrowisko ciągnąłem

przyjaźnie, — Od jak dawna pan tu bawi?
Gazeta zafalowała i znów zobaczyłem jasne oczy i płomienną brodę.
= Jeżeli pan ciekaw moich personaljów, proszę się zwrócić do po-

lieji, Dzięki dziwnej okoliczności, związanej z pańskim przyjazdem, mu-
siałem złozyć zeznania. Przed pańskim przyjazdem nikogo tu nie za-
mordoważ:v, ih

(d. c. n.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ. |
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