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REDAKCJĄ i ADMINISTRACIJA:
Administracji i Drukarni 12-44.
20 do 24-ej.

Wilno, Mostowa 1.

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński"   

Sytuacja © Austrji
Jak było na radjestacji?

WIEDEŃ (Pat). „Neue Freie Pres-
3 donosi, że w śledztwie w spra- lili 4 osoby, mianowicie 2-ch inspek-
Wiedyzpadu na stację radjową w torówpolicji i 2-ch urzędników ra-
radį Riu stwierdzono, że do gmachu dja. Nazwiska morderców są już
O Jowego przy Johannesgasse wtar- , znane, Komendant napadu, urzęd-

cjaló, 14-tu młodych narodowych so. nik prywatny Schredt, został w wal-
az którzy w dzień przed za- ce zastrzelony przez policję.

chem otrzymali broń i amunicję.|

Wyroki śmierci za przechowywanie
materjałów wybuchowych.

sA VAEDEN (Pig. “ pn WIEDEŃ (Pet). Przed sądem do-
urmówel wa: onisch został! „,,, ZE: ; яSkazany Ва ы оо внг "przez: sąd” ražnym w Wiedniu odbyla się śe

Wojenny za przechowywanie mater- | rozprawa przeciwko kupcowi Honi-
jałów wybuchowych. O ile skazany|schowi oskarżunemu o posiadanie
mie zostanie ułaskawiony, wyrok bę-
dzie wylkonany w ciągu 3 godzin.

Jest to 2-gi wyrok śmierci, wy-|
dany ną podstawie prawa Dolifusa |
P przechowywaniu materjałów wy-
Buchowych.

Podróże polskich statków wojennych.

materjałów wytuchowych. Honisch

został skazany na śmierć, ale karę

zamieniono mu w drodze łaski na

dożywotnie więzienie,

Telefon Redakcji,
Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Bdministracja czynna w dni powszednie od 9 de 20-ej,

chodzi codziennie.

MW czasie walk napastnicy zastrze-,
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zagranicą 8 zł.

Po zgonie marszałka Hindenburga
Formuła plebiscytu.

BERLIN. (Pat), Wczoraj popo-
, łudniu odbyło się posiedzenie gabi-
netu Rzeszy, ua którem kanclerz
Hitler wygłosił przemówienie, po-

_święcone pamięci zmarłego prezy-
, denta Hindenburga. Kanclerz pod--
| kreślił ciężką stratę, którą poniosły
Niemcy przez smierć prezydenta i
oświadczył, że bez przyczynienia się
prezydenta Hindenburga obecny
rząd Rzeszy nigdy nie doszediby do

wstali i oddali nołd zmarłemu pre-

| Ureczystości
|| BERLIN (Pat), Zarówno w Neu-
„deck jak Olsztynku i przy pomniku
, tannenberskim czynione są gorącz-
kowe przygotowania do uroczystości
pogrzebowych. Do Olsztynka przy-
było wielu wyższych urzędników
różnych ministerstw, którzy na miej-
scu wydają zarządzenia, Przeciąga-
jne są przytem polowe linje telefo-
niczne, ustawiane drogowskazy na
drogach dojazdowych i odjazdowych.
ziś dopuszczono przedstawicieli

| skutku. Po tych słowach obecni po-

|

zydentowi Rzeszy.
Uchwalono, iż. plebiscyt w spra-

wie połączenia urzędu prezydenta z
urzędem kanclerskim odbędzie się
w niedzielę, 19 sierpnia Formuła
podlegająca  xłosowaniu będzie
brzmiała następująco: Urząd prezy-
denta jednoczy się z urzędem kan-
clerskim, wobec czego kompetencje
prezydenta Rzeszy przechodzą na
wodza, kanclerza Adolia Hitlera i
on wyznaczy s":ego zastępcę.

pogrzebowe.
BERLIN, (Pat). Uroczystości ża-

łobne rozpoczną się w dniu 6 sierp-

nia w południe żałobnem  posiedze-

niem Reichstażu, na którem  prze-!

mawiać będzie wódz i kanclerz

Rzeszy Adolf Hitler. Narodowe uro-|

czystości pogrzzbowe rozpoczną się

dnia 7 sierpnia o godzinie 11-ej przed liūski Havasa ćonosi, że w kołach!
poiudnim przed pomnikiem pod
Tannenbergiem w pobliżu Olsztyn-

B. KRONPRYNC NA POGRZEBIE
HiNDENBUKGA,

BERLIN (Pas). Dziś rano przy
był do Neudeck samochód byłego
kronprynca. Zamieszkał on w jed-
nym z okolicznych dworów. . Jak
wiadomo, będzie on reprezentował
cesarza na pog:zebie.

ZAPKZYSIĘŻENIE
ODDZIAŁÓW WOJSKOWYCH.
BERLIN (Pal). W; ciągu czwantku

«dokonano we wszystkich garnizo-
mach Kzeszy i portach wojennych
zaprzysiężenia oddziałów. wojsko-
wych dia nowego naczelnego wodza.
Zaprzysiężeniu temu nadano wszę-
dzie bardzo uroczysty charakter a
generaiowie dowodzący wygłaszali
przemówienia, w których obok siów
poświęconych pamięci Hindenburga
wskazywano na nowego wodza jako
lego, który dokunał całkowitego zje
dnoczenia narodu niemieckiego,
HESS ZASTĘPCĄ KANCLERZA

| „ RZESZY?
‹ . PARYŻ (Pa:j, Korespondent ber-

 
narodowo-socjalistycznych,  naogół
"dobrze poiniormowanych, potwier-

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesylką pocztową Zl. 4 gr. 58,

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Kr. ROTS7.

FbROZTESCERCEROOTA DEC.

Ogłoszenia
Terminy

Rząd na wakacjacii.
Agencja „Press” podaje, że”w

nejbliższych dniach rozpocznie się

w rządzie okres wakacyjny. Zarówno

premjer Kozłowski jak i inni mini-
strowie, którzy dotychczaś'nie ko-

rzystali z wypoczynku, rozpoczną

wkrótce urlopy letnie. Na urlop

wybierają się m. in. min. przem. i

handlu, p. Rajchman oraz min. rol-

nictwa i reform rolnych, p. Ponia-

towski.
W kołach poinformowanych za-

pewniają, iż okres ciszy w rządzie
przeciągnie się poza sierpień.Po-

szczególne urzędy centralne i mini-

sterja przygotować mają w sezonie

wakacyjnym szereg projektów roz-

sorządzeń, które na jesieni będą

orzedmiotem obrad gabinetu.

 

Wiadomości
telegraficzne.

KRAJOWE.
** Pomiędzy stacią Waterloo a

portem wojennym  Portsmouthem
skradzione ważne (dokumenty

| admiralicji brytyjskiej dotyczące
sprawozdań o próbnych ćwiczeniach
aowego typu statków z użyciem
specjalnych dział. Dokumenty te
znajdowały się w walizie w specjal-

 
KOPENHAGA. (Pat). 1 b. m.jnych „Ryś”, „Żbik” i „Wilk” i dy- "ka. W nocy z poniedziałku na wto- 'dza się wiadomość, że Rudolf Hess

Przybyły do Kopenhagi dwa zespo*|wizjonu kontrtorpedowców „Burza”
Y marynarki wojennej, mianowicie |i „Wicher”, Postój w Kopenhadze
dywizjon łodzi podwodnych w skła|potrwa do 4 b, m.
dzie ORP „Wilja” i łodzi podwod-

Opodatkowanie losów loteryjnych
na powodzian. |

WARSZAWA (Pat). Począwszy włącznie 1 proc, a od zł, 100.000
„tej klasy polskiej. loterji kląso- wzwyż 2 proc: * Sumy uzyskane z

wej losy opodatkowane będąna | opodatkowania» 20-groszoweżo — ой
rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża | ćwiartki losu oraz kwoty omówione
na powodzian: 4) opłatę za ćwiartkę | w punkcie b) generalna dyrekcja lo-
losu każdej klasy podwyższa się z | terji wpłaca PCK. Fundusz zebrany
sumy zł. 10 na zł, 10 gr. 20; b) wy- do 1/7 35 r. będzie obrócony na
śrywając sumę od zł. 1000 dozł. pomoc dla powodzian, potem zas

 

15.000, opłacą się od sumy brutto |
1/2 proc., od zł, 15.000 do zł, 100.000

na ogólne cele PCK.

 

Z pobytu ministra Łozorajtisa
w Moskwie.

MOSKWA (Pat). Komunikat o
Tozmowach ministra spraw zagra-

nicznych Litwy Łozoraitisa z komi-
Sarzem Litwinowem stwierdza znaj-
lowanie obu rządów niezmienionej
Przyjaźni i rozwój stosunków gospo-
darczych i kuliuralnych sowiecko-
litewskich. Ustalono, że wola do
zachowania i konsolidacji pokoju
Stanowi podstawę przyjaznych sto-
Sunków między obu państwami.
Obaj mężowie stanu doszli do wnios-
ku, że niemal wszędzie odczuwane
i całkowicie usprawiedliwione z

obecną sytuacją międzynarodową
uczucie zaniepoxojenia i trwogi wy-
|maga zbiorowych środków bezpie-
|czeństwa i najbardziej odpowiednim
| dla tego celu jest projekt wschodnie.'
go paktu regjonalnego wzajemnejpo-'
mocy. W związku z tem podkreślo-|
no z zadowoleniem -niedawne о-
świadczenia poczynione w Moskwie
przez ministra spraw zagranicznych
Estonji Seljamaę i posła łotewskie-
go Bilmanisa o takim samym sto-
sunku do: paktu ze strony Estonji

*1 Łotwy.

Estoński minister spraw zagranicz-
nych o paktach regjonalnych.

TALLIN (Pt). Minister spraw
zagranicznych Estonji Seljamaa omó-
wit w dłuższym: wywiadzie, udzielo
Tym prasie estońskiej 2 bm., działal-
ność swego ministerstwa w związku
z ostatnią wizytą ministra Becka w
Tallinie graz własną w Moskwie ze
specjalnem uwzględnieniem zagad-
nienia francuskiej i sowieckiej inicja-

tywy: dotyczącej północno-wscho”
dmego paktu wzajemnej pomocy.
Min. Seljamaą podkreślił, że osła-
bienie Ligi Narodów zmusza Estonję
w silniejszej niz dotychczas mierze
do poszukiwań możliwości umocnie-
nia niepodległości na drodze mię-
dzynarodowej. Przedłużenie na lat
10 pakiu o nieagresji z Sowietami
przyczyniło się do konsolidacji po-
koju. Ostatni projekt zabezpiecze-
nia państw bałtyckich był jednak
dla nich nie do przyjęcia, albowiem
nie uwzględniał zasady równoupraw-
nienia kontrahentów. Gdy w końcu
Maja Powstała w Genewie myśli
paktu regjoralnego w ramach Ligi
Narodów, Przedstawiciel Estonji o-
świadczył, Że zasadniczo nie ma on

| nic przeciwko tej inicjatywie, jed-
nalkże ostateczne stanowisko w tej
sprawie Estonja będzie mogła zająć

dopiero wówczas, gdy będzie wia-
domo, kto w pikcie weźmie udział
i jalka będzie jego treść. Identyczne
stanowisko zajmuje Estonja również

2

i w obecnej chwili, Skoro pakt ma
powstać w ramach Ligi Narodów,
jest przedewszystkiem rzeczą nie-
zbędną, zanim dojdzie do planu kon-
kretnego, ustalić, jalki będzie stosu-
nek Rosji i Niemiec do tej organi-
zacji, gdyż wpłynie to znacznie na
treść paktu. Minister Seljamaa o-
świądczył dalej, że do idei paktu,
w którym maj, wziąć udział pań-

stwa wskazane przez wielkie mocar-
stwa, a więc Sowiety, Polska, Niem-
cy, 4-ry państwa bałtyckie i Cze-
chosłowacja, Estonja odnosi się ży-
czliwie, lecz ustateczne jej stano-
wisko zależeć będzie od tego, czy
wszystkie wymienione kraje wezmą
w palkcie udział. Minister podkreś-
lił, że zastrzega prawo Estonji do
poczynienia odpowiednich zmian i
uzupełnień w chwili, śdy idea paktu
przybierze stałą formę. W. rozmowie
z min, Beckiem, oświadcza min.
ЗеКатаа, wyjaśnione zostało w ca-
łej pełni wzajemne stanowisko w

| sprawie pakłu oraz powzięto posta-
nowienie wymieniać również w

| przyszłości wszystkie poglądy i in-
„formacje na ten temat. Minister
| Seljamaa podkreślił wreszcie sta-
nowczo, że jego oświadczenia zło-

| żone w Moskwie są w zupełnej zgo-
| dzie z rozmowami, jakie przeprowa-
,dził z ministrem Beckiem,

 

 

prasy zagranicznej w Neudeck do
łoża zmarłeśo prezydenta Rzeszy.

BERLIN (Pa'). Wedle obiegają-
cych pogłosek wtorkowa u'oczy-
słość pogrzebowa przy pomniku w
Tannenbergu stanowić będzie mani-
festację narodową czci dla zmarłe-
go prezydenta Rzeszy. Marszałek
Hindenburg pochowany ma być w
myśl: swojej ostatniej woli na cmen-

, tarzu rodzinnym w Neudeck.
p

| Prasa zagraniczna 0

LONDYN. (Pat). Prasa londyń-
ska we wsponieniach o prezydencie,
Hindenburżu widzi symbol prze-'
szłości Niemiec i stwierdza, że obec-
nie przez skoncentrowanie całej
władzy w ręku Hitlera Niemcy zry-
wają z przeszłością i idą w przy-
szłość nieznaną „Times“ pisze iż

prezydent Hindenburg odszedł

wówczas, kiedy wpływ jego był bar-
dziej potrzekny, niż kiedykolwiek
Dla wielu Niemców był Hinden-
burg więcej centralną i skupiającą
figurą, miż Hisler. Kierownictwo

Hindenburga pisze dziennik —
było oparte na szacunku jaki ota-
czał to nazwisko, które wzrosło do
rozmiarów legendy. „Daily Tele-

44 BERLIN. (Pat). We czwartek,
wieczorem odbyła się dla upamię-
tnienia 20-ej rocznicy wojny świa-
towej olbrzymia uroczystość woj-
skowa w Lustgartenie. Obok licz-
nych oddziałów Reichswehry wzięły
udział w uroczystości oddziały S. S.
1 S$. A. eraz delegacje byłych kom- „Kurjer Poznański” przypomina:
| dzieje domu w Poznaniu, w kiórym
| urodził się Hindenburg.

Miejscem urodzenią Hindenburga
w Poznaniu (w r. 1847) była niewiel-

"ika, do tej pory istniejąca kamienicz-'
| ka przy ul. Podgórnej 7; za czasów
niemieckich ulica ta, jak wiadomo,
nosiła przez długie dziesiątki lat na-
zwę Bergstrasse
< Dom przy ul. Podgėrnej 7 ma in-
teresującą historję. Na krótko przed
przyjściem na świat Hindenburga,
spędził w nim ostatnie lata swego

dziej zasłużonych przywódców spo-,
leczeūstwa welkopolskiego, dr. Ka--
rol Marcinkowski. Umarł on jednak,
nie tutaj, lecz u swych przyjaciół,|
w Dąbrówce ludomskiej, w pow.i
obornickim.

Około roku 1900 kamienica przy
ul. Podgórnej 7 nabyta została przez
wydawcę ,Oredownika“, Romana
Szymańskiego, który zainstalował w
niej drukarnię, redakcję i admini-
strację tego pisma. Dnia 2 sierpnia 

Rocznicawybuchu wejnywNiemczech
obchodzena uroczyście.

GWZOEWZORISEKE aiski ININR ATE TORA RLMOAAZWRZEEZOSIANEAZCCORECK.

Hindenburg i dom w Poznaniu.

życia (1845 ; 1646) jeden z najbar-|

{
„rek zwłoki prezydenta Hindenburga'
; zostaną przewiczione z Neudeck do

ma być desygnowany na stanowisko
„zastępcy kanclerza Rzeszy. Nie są-
dzą, żeby gen. Goering, piastujący

nym wagonie begażowym. Scotland
Yard i lnteligence Service puszczo-
no w ruch.

** Niemieckie.biuro informacyj-
| Tannenberga. Podczas uroczystości kilka urzędów, mógł przyjąć tak 0d- ne donosi z Szanghaju, że wdowa
!
p
pogrzebowych o godz. 11.45 ustanie

| wszelki ruch na 1 minutę wcałych |

Niemczech.  Metylko środki loko-

powiedzialne stanowisko,

DR. MEISSNER URZĘDUJE.
BERLIN. (Pat). Kanclerz Rzeszy

Hitler polecił sekretarzowi stanu

po Sun-Jantsenie utworzyła no-
|wą partję polityczną w Chinach,
(w celu zwalczania japońskich dążeń
|imperjalistycznych w Chinach. Za-

| mocji będą zatrzymane, ale i prze-| dr. Meissnerowi dalsze prowadzenie łożycielka partji ogłosiła odezwę
| chodnie zmuszeni będą się zatrzy-

miać. Jednominutowa cisza będzie

zapowiedziana biciem dzwonów.

zmarłym prezydencie

 

graph' pisze, że znika więcej, niż
świelka postać i bohater narodowy i
nikt go nie pozrafi zastąpić, jako
symlbolu sposstości i trwałości, Po-
stać prezydenta Hindenburga będzie
dla historji przykładem, jaki wpływ
na losy ludzkie może być wywiera-
ny drogą tylko stałości charakteru.

PARYŻ (Pai). Prasa francuska
poświęca liczne artykuły pamięci
zmarłego prezydenta Hindenburga.

„Excellsior' zamieszcza artykuł
gen. Debenay'a W artykule tym
gen. Debenay nazywa Hindenburga
sziachetną posłacią, przed którą
możą pochylić szpady ci, którzy
krzyżowali je z prezydentem pod-
czas wojny światowej,

batantów ze sztandarami, Honorowa
kompanja Reichswehry niosła 24-гу
sztandary wojskowe. Obecni byli
prawie wszyscy _ przedstawiciele
Reichswehry, starej generalicji nie-
mieckiej oraz wielu wyższych do-
stojnikėw S. S. i S. A.  

!
1906 roku założona została Nowa
Drukarnia Polska, która nabyła

| „Orędownika'* od Szymańskiego i
prowadziła go dalel w tym samym
domu. We wrześniu tegoż roku po-
wołany został sadto do życia „Ku-
rjer Poznański”, Wydawnictwa
„Orędownika“ i „Kurjera Poznan-
skiego” wraz z drukarnią mieściły
się we wspomnianej kamienicy aż @0'
drugiej połowy roku 1912. Sam dom
od śmierci Szymańskiego, t. j. od r
1908 znajdował się w rękach jego,
spadkobierców. |

dotychczasowych agend biura pre-
zydenta Rzeszy.
LUDENDORF WOBEC ZGONU

HINDENBURGA.
PARYŻ (Paij. Z Monachium do:

noszą, że zachowanie się generała
Ludendoria po śmierci marszałka
Hindenburga wywołało niemałą sen-
sację. Ludendorf, pomimo, że był
bezpośrednim _ współpracownikiem
Hindenburga jako szef sztabu, nie
wysłał dotychczas ani do Berlina
ani do Neudeck depeszy kondolen-
cyjnej i nie wywiesił flagi żałobnej,
Zapytany w tej sprawie, Ludendorf
oświadczył, że od czasu wojny świa-
towej nie ma w domu żadnej flagi.

wzywającą ludność do walki z Ja-
ponją i z próbami przekształcenia
Chin w kolonję japońską.

** W okręgu chabarowskim, na
Dalekim Wschodzie, wykryto po-
kłady złota, ołowiu i arsenu.

** Nad stawem Michighan
przeszła niezwykie gwałtowna
burza, która w wielu miastach wy-
wróciła słupy telegraficzne, uniemo-
żliwiając wszelki ruch kołowy i ko-
munikecję drutowę. W mieście Fłint
porozwalała domy, 3 osoby zostały
zabite, wiele osób jest ciężko ran-
nych, Wskutek uszkodzenia przewo-
dów elektrycznych, miasta były po-
zbawione prądu. Straty wynoszą
przeszło 1 miljon dolarów.

 
  

Ruch wgurotowy w Ameryce
Obok niezaprzeczalnych postę-

pów życia religijnego w Stanach
Zjednoczonych postępy czyni i ruch|
wywrotowy.

Ostatnio p. Elžbieta Dillinger wy-
dała ciekawą pracę na ten temat p.t.

„The Red Network” (Czerwona sieć)
53 West Jackson Boulevard, Chi-
cago). W książce swej autorka, po-
wołując się na dokumenty, opisuje
400 przykładów z ruchu komuni-
styczno-anarchistycznego i dostarcza
biograiij 1300 przywódców ruchu
wywrotowego,

Trucizna bolszewicka tak szybko
i głęboko przenika na kontynent
amerykański, że z niepokojem zapy-
tują jednostki myślące, czy pozostałe
zdrowe moralnie elementy będą w
stanie uratować naród,

Z dzieła p. Dillinger poznajemy
cały szereg strasznych szczegółów.

Wolnomyśliciel: wydali 180 dzieł
antyreligijnych w 50 tysiącach eżzem
plarzy, Oto z nich najciekawsze:
Żyd Jeseph Lewis, nazywający sie-

wnuk „biskupa” metodystów, jest
, autorem innej „oiblji* — „Ilustrowa-
nej Biblji Komicznej”, przeznaczonej
do użytku nauczycieli szkolnych.
Specjaine  „Słowarzyszenie  anty-

biblijne", dysponujące budżetem 83
tys. dolarów, postawiło sobie za cel
dyskreytowanie Pisma św, W, związ-
ku z tem pewien protestancki do-
stojnik kościelny złożył 50 dolarów
dla gratisowego rozpowszechniania
wydawnictw tego stowarzyszenia w
letnich obozach komunistów. Jakiś
profesor biologii ofiarował 100 do-
larów na doświadczenia, mające na
celu uzyskanie potomstwa z małp
i ludzi! Utworzyło się stowarzysze-

nie „Dusz Poiępionych* (Damned
Souls), rozpowszechniające parodje

te parodje przy pomocy gramofonu.
Inne stowarzyszenie  ateistyczne,
dysponujące račjostacją, transmituje
słuchowiska treści bluźnierczej, w
których bluźni Trójcy Świętej i wy-
śmiewa Kośció: katolicki. T. zw. bie „wrogiem Boga”, napisał „Biblję

zdemaskowaną' ubliżającą czci
Chrystusa Pana;, Herbert Asbury,

„— A —

jego imienia i w tym celu zwrócono,
„się do spadkobierców śp. Romana!
Szymańskieśo w celu kupna tego
domu. Ci jednak kategorycznie od-

dziewczęta, wydając „podręcznik

uświadomienia seksualnego dziew-
cząt szesnastoletnich, w bezwstydzie
przewyższający podobne wydawnic-
twa moskiewskie. Niejaki Montgo-
mery Brown, kapłan-odstępca, o-
|dziany w szaty biskupie, wygłasza
|publicznie przemówienia blužnier-

Po zwycięstwie Hindenburga nad mówili i dom pozostał nadal w ich| cze, Langston Hughes jest autorem
jeziorami mazurskiemt i wyparciu
przez niego wojsk rosyjskich z Prus |

rękach.
Dopiero po wojnie kamienica

Wschodnich rada miejska Poznania, sprzedana zostzła Spółce Pedago-

posiadająca wówczas, jak wiadomo, | śicznej, która urządziła w niej swo-
zdecydowaną większość. niemiecką,ją księgarnię. Polski magistrat m.
som 26 A giai ulicy, PAT SAn

roku nadać Hindenburgowi oby-; dom się znajduje, nazwę ulicy Pod-|
watelstwo honorowe miastaPozna-| górnej. Na froxcie historycznej ka-|
nia. Nazwę ulicy Bergstrasse zmie-| mieniczki zamieszczono tablicę z|
niono na Himdenburgstrasse, W ka-| napisem „Dr. Karol Marcinkowski
mienicy, w ktorej urodził się Hin-| mieszkał w tym domu w latach
denburg, chciano urządzić muzeum! 1845 i 1846", :

|poematu ubliżejącego czci Chry-
j stusa.

Cały ten rush satanistyczno-bez-
bożniczy korzysta z tolerancji i na-
wet poparcia władz kościołów sek-
ciarskich. Znaczna liczba „czerwo-
mydh pastorów" nawet na ambonach
udziela miejsca agentom Moskwy
Sekunduje im w tem pewien odłam
prasy.

pieśni religijnych i popularyzujące

Rada Kościelna -Federalna gorszy:

 

 



  

Wizyta litewska

w Mioskwie.,
Gdy piszemy te słowa, litewsk“

minister spraw zagranicznych Lozo-
rajtis bawi w Moskwie i jest gościeri

komisarza Litwimowa. Prasa mo-

skiewska z wyjątkową  serdecz-

nością, a nawet z widocznem wyróż-

nieniem wita Łozorajtisa jako przed-
stawiciela Litwy. Czołowe pisma
sowieckie zamieściły, artykuły po-
witalne i podobizny Łozorajtisa.
Przewija się qrzez nie myśl, że
Litwa migdy od chwali podpisania

traktaiu pokojowego nie występo:

wała przeciwiko Rosji sowieckiej i

była jej wiernym sprzymierzeńcem

Na całej przestrzeni 14 lat stosun-

ków dyplomotysznych żaden cień nie
zamącił dobrych 'stosunków sowiec-

ko-litewskich. Prasa sowiecka chce
w ten sposób powiedzieć, że inne
państwa bałtyckie, a więc Łotwa i

Estonja nie były tak lojalne.

I istotnie, Litwa od zarania swej

niepodiegłości widziała w Sowietach

sprzymierzeńca przeciwko Polsce,
Odgrodzona lasem bagnetów pol-
skich od Rosji sowieckiej, bezpiecz-
na i spokojna z tej strony, tem śmie-

lej kokietowałą Moskwę, wiedząc

że mic nie straci, a zyskać może

wiele, wygrywając rozbieżności poli

tyczne Moskwy i Warszawy. Dy-
plomacja sowiecka, zdając sobie

sprawę z wartości atutu litewskiego

przeciwko Polsce, próbowała nieraz

szachować posunięcia dyplomacji
polskiej, zwłaszcza, gdy chodziło o
paraliżowanie wpływów polskich

nad Bałtykiem. Znane jest posunię
cie Cziczerina, który w specjalnej
mocie ao Litwy starał się podtrzy
mać przekonanie Litwinów, iż Ro

sja sowiecka nie uznaje wcielenia

Wileńszczyzny do Polski. Jak w1>
my, dziś Moskwa wycofała się z te'
dwuznacznej pozycji wobec Posku,

jednakże nie przestała uważać Litwy
za posłuszny instrument dyploma-
tyczny w grze a wpływy w Europ'e

Specjalne wyróżnienie podróży
Łozorajtisa rzuca się jaskrawo w

oczy. Związek Rad Sowieckich o
160 miljonowe; ludnośc* traktuje

przyjazd Łozorajtisa niemal na po-

ziomie wizyty przedstawicieli mo-
carstw zachodnich. Jest rzeczą jas-

ną, że gdyby nie była aktualni
kwestja paktu wschodniego w faz'e

obecnej, śdy Polska wbrew stano-
wisku Moskwy ma pewne zastrzeże-
nia, Litwinow nie demonstrowalbv
w formie tak jaskrawej wizytę Łozo-

rajtisa.

Litwa potrzebna mu jest chwi-
lowo rėwniež jako karta przeciwko
Łotwie i Estonji, nie mówiąc już

o Polsce. Przecież niemal równo-

cześnie bawił w Moskwie minister
spraw zagranicznych Estonji, Seij:-

maa, Dlaczego wobec tego przed-
stawiciela państwa bałtyckiego nie
rozpływała się prasa sowiecka w
kompiementach” Przyjęcie Selja-

ZL PPRSYr
Mowa p Koziowskiego.

Premjer w inowie swej, wygło-
szonej па posiedzeniu Kiubu BB,

obszedł się z przeszłością polityki

gospodarczej rządu dość surowo.
rodnosi to „Gazeta Warsz”.

Premjer mówił głównie o zagad-
nieniach życia gospodarczego.

„Ogólne ustosunkowanie się piemjera

do tych spraw, sądząc ze słów jego, czę-

sto bardzo odbiega od dotychczasowej

praktyki rządowey.

W  enuncjacji p. Kozłowskiego ła-

two dopatrzyć się dużego krytycyziau',

Ogólnie rzecz biorąc, mowa p.

Kozłowskiego zawiera sporo twier-

dzeń z zakresu polityka gospodar-

czej, 104 a unik likai
„powtarzanych przez obóz narodowy

oddawna, zarówna w Sejmie, jak i w publi-

) kazjach, które jećnak znajdowały dotych-

czas mało posłachu wśród czynnikow ofi-

cjalnych. Dziś przychodzą one do wnio-

sków, przynajmniej w pewnym zakresie, o

ich słuszności. Pytanie jednak, czy  po-

trafią ie poglądy w sposób należyty zasto-

sować w praktyce i wprowadzić w życie."

Obawiamy się, że nie!
„Nadal pozostaje nięrozwiązana kwe-

sija etatyzmu, iącząca się ściśle z charak-

terem systemu rządowego i ludzi, którzy go

reprezentują. Kwestja ta nadaje naszej po-

lityce ekonomicznej swoisty kolor lokalny i

wyraża się między innemi w tein, że czter-

dzieści procent naszego dochodu

nego pochłaniają viężary publiczne.

Pod tym względem, wyjąwszy pewne

zmiany w działalności samorządu terytorjal-

nego, nie należy oczekiwać żadnej popra-

wy. Premjer zaznaczył stanowczo, że o

zmniejszeniu ciężarów państwowych mowy

być nie może”

WI ten sposćb całą ta „urzędowa

krytyka'* obecnego stanu rzeczy jest

całkiem jałowa gdyż nie prowadzi

do żadnych pozytywnych zmian.

W. sprawie niepodleglości Austrji.
Takie  pytamie zadaje sobie

„Czas“ i odpowiada, iż  niepodleg-
lošė polityczna Austrji zależy od
warunków niepodlegości gospodar-
czej, których dzisiejszej  Austrji
brak, i od idei narodowej, bez któ-
rej niema niepodległego państwa:

„Naród — to idea. Bez idei — to tyl-

ko mechaniczna suma jednostek, a więc

pozbawiona cech trwałości. Dzisiaj gdy

Austrja ma ustrėj i reżim zbliżony do hi-

leryzmu, tą ideą nie może być utrzymanie

wolności, obrona parlamentaryzmu, Idea

Heimwehry przeciw idei Sturm-Abteilun-

gen — to trochę mało, W tej chwili utrzy-;

mywanie Austrji przy życiu iest wyraźnie

rezultatem tylko potrzeb dyplomatycznych 1! panstwowej. „Sanacyjni“ adwokaci dosko-

Na dłuższą | nale powinni wiedzieć, że wszelka tymcza-„interesu równowag. Europy.

 
I

!
spolecz-

, Sanacyjno żydowski „Karp' rozpoczął pa: |

 

DZIENNIK

dn. 16 kwietni; rb, mianowany zo-
stał kurator Resursy Ubywateiskiej,
w osobie p. Jerzego Jędrzejewicza,
który miał zorganizować wybory
nowego zarządu Resursy. Pomimą
upływu przeszło 3 miesięcy od no-
minacji p. kuratora, nie przedsię-
wziął on żadnych kroków, aby do:
konać wyboru władz Resursy, lecz
przeciwnie odwołał wyznaczone na
24 kwietnia br. walne zg:omadzenie
członków Resursy, które miało do-
konać wyborów. Stan pozaprawny,
stworzony decyzją z dnia 16 kwiet-
nia, trwa w daiszym ciągu i jest od-
powiednio wykorzystywany. Tak
więc, zaprzestano prenumeraty pism

narodowych, a nakazano prenume-
rowanie sanacyinych, oczywiście za
fundusze Resursy.

(W) ostatnich dniach lipca, nie bez
nacisku władz .„sanacyjnego* koła
adwokatów R. P. p. kurator zarzą-
dził usunięcie klubu towarzyskiego
Resursy, oddająć opróżniony lokal za
odpowiednio niską opłatą kotu
adwokatów R. P.

O postępowaniu „Karpia* w ten
sposób pisze „Gazeta Warszawska“:

„Rzeznik „Karpia” z energją wykonał

zarządzenie p. kurutora, usuwając w ciągu

20 godzin wszelkie ślady pobytu właści-

wych gospodarzy Resursy. Dla użytku no-

wych lokatorów zatrzymano oczywiście co

najlepsze urządzenia i meble klubowe.

nowanie w Resursie.

Podając przed paroma miesiącami do

wiadomości publicznej starania „Karpia* w

jierunku zawładnięcia „lokalem  Resursy

Obywateiskiej, dalecy byliśmy od przypusz-

czeń, że elita adwokatury

stanowiąca zarząd tego ugrupowania, nie

zawaha się przed użyciem wszelkich środ-

ków w celu zdobycia tanim kosztem wy-

kwintnej siedziby, po wyrugowaniu z niej

prawowitych gospodarzy.

Przyznajemy, że sądziliśmy błędnie.

Rzecznicy „prawa i słuszności" (art. 13 pra-

wa o ustroju adwokatury) z całą gorliwo-

ścią przystąpili dc wykonywania zamierzo-

nego planu. W dodatku stwierdzić należy,

że uczyniono wszystko ze strony prawowi-

tych gospodarzy Resursy, aby zarządowi

„Karpia* uprzytomnić istotę jego postępo-

wania, które, zgodnie z art. 12 prawa o u-

stroju adwokatury, winno być kierowane

„zasadami honoru i uczciwości”. Czy z

temi zasadami zgacza się wykorzystywanie

przymusowej sytuacji, w jakiej znalazła się

„sanacyjnej“,

MILENSKI1

STARA
Prasa calej Polski omawia čiągle

jeszcze przebieg i straszne skutki
wylewów rzek w Małopolsce. Wszę-
dzie czytam napisy: Klęska naj-
większa od 100 latl Pilnie studjuję
przemówienia reprezentantów rządu
i zapowiedzi akcji na przyszłość.
I przyznaję się szczerze:
mnie ogarnia.

Przypomniał mi się rok 1927.
Wówczas ulewy, podobne do tego-
rocznych, spowodowały wylewy rzek
całej Małopolski wschodniej. Utonę-
ło paręset ludzi, Czeremosz zmienił
koryto na przestrzeni 80 klm. Jeź-
dziłem wówczas w towarzystwie
ministra spraw wewnętrznych (dzi-
siejszego inarszałka Senatu) Racz-
kiewicza na teren pewodzi.

Na podstawie upoważnienia
wszystkich klubów sejmowych, refe-
rowałem potem w Sejmie projekt
ustawy o złagodzeniu skutków i u-
sunięciu przyczyn powodzi. 5е)т
wnioski jednomyślaie przyjąi. Rząd
ich nie wykonał. Pamiętam, jaki
wówezas gazety pelne były opisów,
jak zewsząd sypały się żądania, aby
zrobić wszystko, by na przyszłość
uniknąć podobnej klęski. | wówczas
pisano: Kięska, jakiej nie było od
100 lai! A gdybym sięgnął pamię-
cią jeszcze dalej wstecz, tobym
przypomniał sobie jeszcze parę po-
dobnych wylewów |!

IWylewy rzek w Małopolsce są
klęską, powtarzającą się w małych
rozmiarach co rok, a w wielkich roz-
miarach co lat icilka lub kilkanaście.
O małych wylewach rzek, których
nazw ogół naw:t z geografji nie zna,
nikt w gazetach nie pisze. Tylko
wielkie katastroty, wielkie wylewy,
zajmują na chwilę ogół i rząd. Ale
gdy wezbrane wody opadną, gdy
drogi i mosty rządowe wrócą do nor-
malnego stanu, i opinją publiczna i
rząd zapominają o klęsce i nie robią
poprostu nic, alby zapobiec zgóry no-
wymi przyszłym wylewom, Bo nie
jest prawdziwen: twierdzenie, żewy-
lewy być muszą! I że być muszą tak
żywołowe i tak straszne, jak tego-
roczny. >

Na wiele lat przed wojną z ini-
cjatywy ludności i władz ówczesnej
Galicji, głównie Wydziału Krajowe-
go we Lwowie, powstało w kraju

 

` Resursa, bezbronca wobec mianowania

kuratora!
Rola adwokatury między innemi polega,

na korygowaniu postępowania administracji'

metę — to zamało, to nie wystarczy. Trze-| sowa piecza nad cudzem dobrem z tytułu

ba będzie taką ideę znaleźć. narazie jej

nie widać.

W] interesie Polski leży utrzy-
manie niepodległej  Austrji. Ale
trudno nie widzieć wszystkich prze-

 

ustanowienia kurateli, nie daje tymczaso-

wym zarządcom >rawa do daleko idących

postanowień w dysponowaniu powierzonym

mi majątkiem.

*Tu rzecz się ma odwrotnie, Zarząd

ciwności, stojących na drodze nie-| sanacyjnego „Karpia” wywierał nacisk na

podległości austrjackiej. Dobrze, że| czynniki administracyjne, aby, rugując go-

„Czas“ z wypadków austrjackich|spodarzy, oddały mu lokal Resursy.

nauczył się coś nie coś o idei naro- Stało się wedle życzenia „Karpia”. Do

dowej. „aarodowej i polskiej instytuoji, jaką jest

| zgodnie ze staiutem, Resursa Obywatelska,

„Karp“ i Resursa Obywatelska. | wtargnęła brutaluie, depcząc wszelkie

W. swiim c-asie informowaliśmy| względy, żydowsko-sanacyjna rzesza z pod

już czytelników o kłopotach Kesur- znaku „Karpia'.

sy Obywatelskiej w Warszawie, W у ‚

POR OO AHOOCEZYRORWESOZEATCE ESS AKINIAI TSSRRKT TACO

Litwa sprzymierzefca w grze anty-|flirtow Moskwy z Litwą. Czy ab;

polskiej. Nic dziwnego, że opadł:|na długo? Gdy Litwa przestanie być

nastroje polonofilskie i orjentacia |Moskwie potrzebna, pionek kowień-

Krakowski wojewódzki Komitet

powodziowy ogiasza: Dane nadesła-
ne przez powiaiowe Komitety po:

mocy: dla powodzian pozwalają zor-

'jentować się w stratach, jakie po-

niosła ludność województwa Kra-

kowskiego wskutek powodzi oraz w

zapotrzebowaniu środków  żywno-

ści dla jej utrzymania i paszy dla u-

trzymania bydia w terenach do-

tkniętych powodzią.
Akcja odżywiania obejmuje obec-

nie w całem wujewództwie krakkow-

skiem 131.083 csób, z której to licz-

by czasowo musi być dożywianych

53,000, zaś da mowych zbiorów w

rokw przyszłym 77.200.

Najwięcej osób do wyżywienia

mają powiaty: brzeski — 16.000 o-

sób, dąbrowski — 23.000 osób, no-

wosądecki — 15.000 osób, nowotar-

ski — 13.000 osób, jasielski—13.000,
mielecki — 8.800 osób, krakowski—
6.000, wadowicki, tarnowski i inne.

Brak paszy w dotkniętych powo-

dzią okolicach powoduje koniecz-

smutek |

131,083 ludzi bez chleba.

KLĘSKA.
specjalnie dla regulacji rzek kilka-
aziesiąt spółek wodnych. Pieniądze

dawali: interesowani, rząd i samo-

| rząd. 1 dużo zrobiono. Uregulowano
,rzeki na znacznych przestrzeniach.
| Ale do końca prac było jeszcze da-
| leko, bo podjęto się pracy i bardzo
kosztownej 1 c'brzymiej. Ureżulo-'

| wać trzeba około 400 rzek i poto-
| ków: górskich. Z przejęciem Wydzia- '

|

1

iu Krajowego przez rząd polski,'
spadł obowiązek prowadzenia dalej'

| tych robót na rząd polski. Zaczęły!
się pojawiać w budżecie ministra го-'
bót publicznych załączniki, wymie- |
niające potrzeby sum na regulację |

poszczególnych rzek i rozdział tych
sum na rząd i samorząd. Przyznawa-!
no budżetom drobne sumy na dalsze|
prace. Przy jednym z takich budże-!
tów, w r. 1931 wynotowałem sobie
i potem publicznie w komisji bud-
żetowej wyciągnąłem cały szereg
wprost kompromitujących iniorma,

„Cyj. Sumy, przeznaczone na dalsze
i prowadzenie robót wodnych, tak z
| roku na rok malaty, že niektóre rze-
ki czekaćby musiały na dokończenie
rozpoczętych na nich robót — 138
iat! Po roku 1932 znikły z budżetu
wykazy! Znikiy i te drobne sumy
na dalsze roboty. Regulacja rzek
stanęła na mariwym punkcie! Nie
konserwowano naležycie nawet daw-

| niej dokonanyct robót, nie pilnowa-
no stanu dawniej usypanych wałów.

Teraz, przyszła znowu klęska...
Gazety o niej piszą, rząd oblicza
straty, da jeść gtodnym, może nawet
odpisze część podatków. A potem —
wszystko wróci do dawnego stanu,
aż za lat parę czy kilka, nowy wy-
lew zajmie znowu na chwilę uwegę
Polsiki, a nawet całego świata.

Straty coroczne wylewów się-

gają dziesiątki miljonėw złotych!
To większa klęska, niż pożary w ca-
łym kraju, Na wylew nie ma ubez-
pieczenia. Wysiłek jednostki, a na-
wet gmin i powiatów nic, albo bar-
dzo niewiele tu znaczą. Tu koniecz-

ną jest długa, systematyczna, po-
ważna akcja rządu.

Kto tego nie rozumie, niech się

nie bierze do sprawowania rządów

w kraju! Stanisiaw Rymar.

!

 
czasowo: 37.701 sztuk, zaś do wio-

| sny 53.577 sztuk. Na największy
brak 'paszy cierpi pówiat mielecki,

ktćry jej potrzebuje dla 16.000

sztuk, brzeski! dla 15,000, nowotar-
ski dla 15.000, nowosądecki dla 12
tysięcy sztuk inwentarza żywego.

Pobieżne obliczenia ilości żywno-
ści potrzebnej dla wyżywienia wy=|
mienionych wyżej 131 tysięcy osób
wykazują, że na ten cel trzeba bę- |
dzie przeznaczyć mąki razowej

 | czyła się również Dyrekcja oddziału.

A

Kentrola nad zbiórkami
fpublicznemi.

Dnia 15 bm. wchodzi w życie
rozporządzenie ministra spraw we”

wnętrznych o kontroli nad zbiórka |
mi publicznemi  Zbiówki odbywać
się mogą tylko za zezwoleniem|
wiadz adminisiracyjnych. Przepro”.
wadzanie zbiórek w urzędach pań-
stwowych i samorządowych, w o-
brębie zakładów szkolnych oraz na
terenach, pozostających pod zarzą-
dem władz wojskowych, jest wzbro-
nione, Tylko w wyjątkowych oko-
licznościach mogą być dozwolone
zbiórki na terenie wymienionych u-
rzędów i instytucji,

W przeprowadzaniu zbiórek pu-
blicznych nie mogą brać udziału
dzieci i młodzież do lat 18 oraz mło-
dzież szkolna, z wyjątkiem  słucha-
czów szkół wyższych. Każda osoba,
dokonująca zbiórki, musi być za-
„opatrzona w. legitymację, wydaną
przez instytucję, która zbiórkę or-
ganizuje, i potwierdzoną przez po-
„wiatową władzę admiuistracji ogól-

mej a w Warszawie przez komisarza
rządu na m. st Warszawę, Legity
macja zawierać musi imię, nazwisko

i adres odnośnej osoby, numer kolej-
ny oraz określenie terminu ; miejsca,
w których dana osoba może zbiórkę
przeprowadzać.

Instytucja crganizująca zbiórkę
obowiązana jes. prowadzić rejestr
dla notowania przebiegu akcji zbiór-
kowej oraz jej wyników. Rejestr
musi być przechowywany w ciągu 6
miesięcy od dnia ukończenia zbiórki,

Po zakończeniu zbiórki ma być
ogłoszone w prasie zawiadomienie o
sumie zebranych ofiar, kosztach -
przeprowadzenia zbiórki oraz. o po-
dziale czystego dochodu na odnośne
cele. Bra
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Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu”

Na powodzian.
Urzędnicy Okręgowej Izby Kon-

troli Państwowej w Wilnie opodat-
kowali się w wysokości 1 proc, od
poborów w przeciągu 3 miesięcy i
wpłacili zgóry całą przypadającą z
tego tytułu kwotę 550 zł., po zacią-
gnięciu na ten cel pożyczki w swej
Kasie Samopomocy.

* Zrzeszenie pracowników Banku
Polskiego przeprowadziło na terenie
wszystkich swych kół zbiórkę, w
wyniku której Koło opodatkowało
się na rzecz powodzian w wysokości
1 proc. od pensji brutto na przeciąś
3-ch miesięcy, Do akcji tej przyłą-

  
  

 

 

Pierwsza  skł«dka zł.
226,36.

Dyrekcja Okr. Kolei państw. w
Wilnie wydała do' wszystkich pra-
cowników okólnik w sprawie powo-

wyniosła

1,966.245 kg, 1mąki żytniej 423.170|dzian, wzywając do składania ofiar
kg., soli jadalnej 131.083 kilogramów, oraz polecając odpowiednim wła-

miesięcznie, licząc na jedną osobę dzom potrącać składki według lis:

15 kg, mąki ; 1 kg. soli miesięcznie.| płatniczych, z wyjątkiem tych osób,

,_ Dla wyżywienia zaś 91.000 sztuk
bydła potrzeba otrąb 1,369.170 kg.
oraz soli bydlęcej: 547.668 kg. mie-
sięcznie, licząc po 15 kg. otrąb i 6

kg. soli bydlęce, na 1 sztukę inwen-|

tarza żywego.
Jeżeli zważymy, że dla wyżywie-

nia ludzi trzeba będzie oprócz mąki
i soli znacznej ilości tłuszczów, kasz

i innych artykużów, zaś dla bydła
siana ; słomy, ;asnem jest, że akcja

 
ma'y było poprawne, grzeczne,
uprzejmie, ale bez tej jaskrawej de.

monstracji, jaka cechuje podejmo-
wanie Łozorajt:sa.

Trzeba sobie powiedzieć otwar-
cie, że Moskwie tak samo jak Berli-

nowi nie zależy wcale na unormo-

waniu stosunków polsko-litewskich.
Przeciwnie, stan rozdrażnienia w tej

części Europy iest wodą ra młya
sowiecki. Moskwa nie chialaby

wprawdzie otwartego konfliktu
zbrojnego pomiędzy Polską i Litwą,

ale formuła brzeska bolszewików

„ani wojna, an: pokój” w zastoso

waniu do Polski ; Litwy bardzo do-

gadza dyplomacji sowieckiej.

Boiszewicy dobrze trzymają cu

gle litewskie w ręku i w zależności

od konjunktury politycznej ściągają

je lub popuszczają. Ohecnie po: Dalecy jesteśmy od bezkrytycz-

> EN tych az zk nego społoczowania rašys ank

"s uglyASG A a asa kos usНин-y“ : * | st >

ale nawet o możliwości porozumie-! re z tych prądów są tak potężne, tak

nia z Polską. Karskij, poseł sowiec- w skutkach swych doniosłe, nietylko
\ ‚ Ž :

ki w Kownie, odegrywający tam rolę dla samych Niemców, ale też i dla

Repnina, jak każdorazowyprzedsta-| narodów ościennych, że nie od rze-

ajj : t ezy będzie bliže; się Zz niemi  zapo-'
wiciel Moskwy w Kownie, kieruje, dać

doskonalenastrojamisfer rządowyca| Otóż zdaje nam się; że.p. Cz. WŁ

litewskich. Nie przeszkadza mu tys: pomieszał i w jedno połączył dwa:

razem poseż niemiecki, gdyż chwi-; zgoła różne kierunki. Pierwszy z

lowo panuje w Kownie kurs anty-' mich zwraca sie przeciwko każdej.

miemizcki, Dziś w interesiepolityk: ; religii w ogólności, w szcześólności

polska zeszła z widowni.

Jesteśmy w okresie wznowienia

 

JAN OBST. „oe

Hellenizm

'Polemizując z prof. Zielińskim
zarzuca mu autor, p. Cz. Wł, iż
„przy akompaniamencie naukowych
wywodów” idziż on drogą „tak mod-
nej dzis w hitleryzmie niemieckim
naganki na religję Starego Zakonu”.

mWszak niedawno asesor Krauze wzy-
wał Niemcy d> zastąpienia figury „żydow-

skiego Chrystusa cierpiącego” figurą „bo-

haterskiego Chrystusa północy”. Cały Stary

Testament powiniea ulec skasowaniu. Świę-

tych miejsc szukać należy nie w Palestynie

ale w Germanii". 
sowieckiej jest stawka na Litwę ns o. . ;‚о z.

4 p : szczególną nienawišcią pała а-
Moskwa stawkę tę wygrywa w ca | Kde dA jana |

: 2 # # „„! tolicyzmu:.
łej pełni. Czyni to coprawda wz; | walki prowadzonej przez bezbożni-|

niezręcznie (Cziczerin zaaranżował” | ków całego swiatą pod batutą maso-,
by to pomysłowiej), ale w Litwie: nęrjj, (a więc żydowska), w Rosjii

sympatje sowieckie wzrosły ogro-| przez bolszewil:ów, we Francji przez

mnie. Znowu w Litwinowie widzi masonów, w Polsce przez różnych

ski zrzucony zostanie z szachownicy
ność przejęcia przez Komitety po |

mocy dla powodzian troski wyży-| aprowizacyjna ma wielkie zadanie z całą bezcere'nonjalnością,

 

2)

c» Judaizm?
(Dokończenie).

„wolnomyśliciei:', Pod tym sztanda-

rem grupują się ludzie z całych Nie-

miec, którzy rozbrat wzięli wogóle z

wszelką wiarą, a takich jest w Niem

czech protestantów liczba znaczna.

(Wszelkie reminiscencje i akcesorja

starogermańskie stanowią tu jedy-

mie modną, w stylu Wagnera deko-

rację, przez nikogo jednak nie są

poważnie traktowane. Mimo obłędu

„rasowego“, mimo haseł  „nordyj-

skich'*, najzagorzalsi hitlerowcy ro-

'zumieją, że można wprawdzie cał-

kiem odrzucić wszelką wiarę, nie

można jednak zakorzenionej od tylu

wieków wiary chrystusowej zastąpić

wiarą w Wotanz, Thora, Freyę, Wal

kirję, smoka Faluira, żelaznegowil-

(ka, co w żelaznym mieszka lesie i:

wszelkie niedo:żeczności barbarzyń.'

skiej mitologji nordyjkiej.

Innym zgoła jest drugi prąd: sku-,

pia on ludzj często szczerze i głębo-;

ko wierzących, ma na swem czele.

poważnych uczcnych, teologów, pa;

storów. Nie zwraca się przeciwko.

religji chrześciiańskiej w ogólności, ,

przeciwnie, pragnie jej wzmocnienia

i ugruntowania. przedewszystkiem

ma fundamencie Ewangelji i Nowego;

Testamentu — natomiast najostrzej,

występuje przeciwko Staremu Те-:

stamentowi, depatrując się w nim

przyczyny wsze!kiego zła, śnębiące-

go dziś
kierunku nie łudzą się oczywiście

wiania 91.287 sztuk bydła, z czego| do spełnienia i jedynie wysiłek rzą-

Psy, sw == gauzasi STATE Aa ZY; INT

nadzieją, iż potrafią Stary Testa- Jako dowód służyć może fakt, że,

vment wykreślic z ludzkiej pamięci,! Kościóż Katolicki, jakkolwiek posia |
| chcą jedynie zn.aiejszyć do minimum| da środki propagandowe nie mniej-;

! jego wpływ na naród niemiecki, zno- sze od protestantów, posiada swej

'sząc przedewszystkiem w szkołach liczne zakłady wydawnicze, posiada

| całkowicie naukę Starego Testamen-, doskonałą prasę katolicką, rozcho-

| tu tem szczegółowiej zaś i gruntow-, dzącą się w miljonach egzemplarzy

'niej traktując Testament Nowy.' („La Croix“) wydaje miljonyksiąžek

Można się z podobnym ruchem zga-! i broszur treści religijnej — nie zdo-
i dzać, lub nie, można go stanowczo był się, wzorem Anglji na takie wy-

' potępiać, nie od rzeczy jednakbę-! dawnictwo biblne, jakie istnieje w

'dzie poznać bliżej jego genezę,! Londynie nie kolportuje pisma św.

| zwłaszcza, że śród ewengielickichpo restauracjaci i różnych spelun-

* zwolennikówte o kierunku jest spo- i kach, przeciwnie, jaknajbardziej sta-

| ra liczba zdecydowanych sympaty- ;nowczo potępia i zakazuje nietylko

' ków katolicyzmu. Zalkrawa to na pa- | podobny kolportaż, ale i same wy-

' radoks, ale tak ;cst w istocie. Jakoż: dawnictwo  augielskiego Instytuiu

| cała ta kampania przeciwko Stare- Biblijnego. Temu właśnie zawdzię-

' mu Testamentowi nie bierze bynaj- czyć należy, iż wpływ ujemny Sta-

(mniej początku w jakichś tam nor- rego Testamentu (ujemny — z po-

dyjskich wierzeniach, jest to poprc- wodu fałszywego pojmowania przez

' stu reakcja przeciwko... protestan-' laików) minimalny był w krajach

 

| tylko walka z papiestwem, ale Rzym

| tyzmowi. katolickich, a więc i w Polsce,

‘ — Postaramy się drugi ten paradoks. Inaczej zgoła działo się w krajach

wyjaśnić, | protestanckich, gdzie, wbrew nazwie

ludzikość. Zwolennicy tego;

Kościół Katolicki, uznając w zu-' „kościoła ewangielickiego

pełności i bezwarunkowo świętość poniżono, upośledzono i spaczono

Ksiąg Starego Testamentu, jedno- | maukę Ewengielji, wysuwając na

cześnie stał zawsze na stanowisku, plan pierwszy — Stary Testament.

że jest to „twardy orzech dozgry- | Tak było w Niemczech, w większym

zienia”, że jest lektura dostępna je-, może jeszcze stcpniuw Angli, szcze-

dynie dla ludzi posiadających grun- gólnie w Szkocji, gdzie niektóre

towne przygotowanie teologiczne.| sekty, w rodza« np. Presbiterjanów,

Kościół katolicki nie populary-| były nawskro' judaistyczne, co mię-

zował nigdy Starego Testamentu dzy innemi na zewnątrz ujawniało

(mówimy tu o tekście oryginalnym, się w imionach. czerpanych przeważ
"nie zaś w różnych dostępnych ogó-| nie ze Starego Testamentu, jak Ha-
łowi skrótach i opowiadaniach bi- bakuk, Daniel, Jonasz, Dawid, Izaak,

„blijnych) owszem był takiej popula- Rut i t. pod. od których roi się nie-
«ryzacjj śród najszerszych warstw tylko w historji ale i w dzisiejszej/
stale przeciwnym. | Anglji , Szkocji, czego zresztą nie“

 

które 5 bm. 7głoszą sprzeciw na
pišmie, . 4 ' >

du i całego społeczeństwa polskie-
go będzie mógł sprostać jej potrze-
bom.

Dane powyższe dotyczą tyiko
woj. Krakowskiego, a przecież klę-
ska powodzi dxtknęła również czę-
ściowo  wvjewództwa Lwowskie,
Kieleckie i Wurszawskie.

widzimy w katclickiej Irlandji.
Protestantyzm wystąpił w swoim|

czasie do walki na życie ; śmierć —
z Rzymem. Miała to być wprawdzie

Fapieży w wieku XVI całkowicie już
objął i w jedno się stopił z Rzymem
klasycznym, cudownie odrodzonym,

od czego nazwa „Renesansu* tak
znienawidzonego przez protestan-

tyzm za rzekorie jego „pogaństwo”.
Jego wysoka kultura, sztuka, wy-

kwint, niezrozumiałe były dla nie-

okrzesaneśo mnicha niemieckiego,

Marcina, jak zresztą dia olbrzymiej
większości jego rodaków. Tem, mię-
dzy innemi, a niewzględami religij-

nemi, tłumaczą się obrazoburcze

zapędy protestantów. ' Była to re-

akcja barbarzyńców  (jakiemi w

znacznym stopniu byli Niemcy XVI

wiekuj przeciwxo wyższej kulturze,

Dla proiestantów Rzym przestał być

nietylko stolicą chrześcijaństwa, ale

stolicą i źródłem niewysychającem,

wiecznie młodej, wiecznie odradzaj

cej się, kultury helleńsko - łaciń-

skiej, Dla nich Rzym był tylko ową

„bestją“ i „nierządnicą* apokalip-

tyczną.

Wyrzucają 7 własnych świątyń |

wszystko, co miało cechy tej sło-

necznej kultury — obrazy, rzeźby

„.zamykają się w ponurym gotyku.

Z obrządków usuwają wszystko, co

piękne, co działa na wyobraźnię,

przedewszystkiem zaś usuwają tor

co obok Ewangelji, jest drugim, po”

tężnym filarem kościołakatolickie

go — tradycją. Tradycja ta bo“

wiem wyrosła przeważnie na grun“
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KRONIKA.
Wycieczka prasy wileńskiej nad morze.
Wobec nieoczekiwanie wielkiego

napływu zgłoszeń do udziału w wy-
cieczce i zmniejszeniu ilości wago-
nów początkowo projektowanych,
wstrzymujemy dalsze przyjmowanie
zapisów z wyjątkiem zgłoszeń z pro-

wincji, zapowiedzianych w listach do

JAKA DZIŚ BuDZIE POGODA?
Stopniowy wzrost zachmurzenia

aż do deszczów, począwszy od ро-
łudnio-zachodu. Skłonność do burz.
Umiarkowane wiatry z  południo-
wschodu i południa, potem z po:
łudnio-zachodu. Ciepło.

Wileńskie j Polesie: rankiem
miejscami chmurno lub mglisto.
W ciągu dnia naogół dość pogodnie
Ciepło. Skłonność do burz. Słabe
wiatry południowe.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy  dyżuruj tępująceapteki: y yżurują następują

„ „Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef
2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W
PohulankaNr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
hróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,

OTAŁ wszystkie ma przedmieściach, prócz
Piszek,

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zawleszenie ks. Markow-

sklego w czynnościach kapłań-

Sklch. W ostatnim numerze „Wia-
domości Archidiecezjalnych Wileń-
skich” (13—14) ukazało się Zarzą-
dzenie J. E. ks. Arcybiskupa-Metro-
polity, zawieszajęce w czynnościach
kapłańskich na jeden rok ks. Florja-
na Markowskiego, przebywającego
od pewnego czasu w Żagiestowie-
Zdroju. Ks. Markowski został za-
Suspendowany Od dnia 2 b. m. do
2 sierpnia 1935 r.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Umowa miasta z „Tomma-

klem“. Jak już w swoim czasie do-
nosilišmy między przedstawicielami|
Saurera a Zarządem miasta nastą-
piło ustne porozumienie co do ws-
runków nowej umowy, regulującej
sprawę komunikacji miejskiej na
terenie Wilna. Dotychczas jednak
przedstawiciele Towarzystwa komu-
nikacyjnego nie zgłosili się do jej
podpisania. W związku z tem spra-
wa ta w najbliższym czasie zostanie
przez magistrat rozstrzygnięta. Wła-
dze miejskie zamierzają poczynić
kroki przeciwko „Tommakowi*wiącz-
nie do kroków sądowych, o ile po
powrocie z urlopu prezydenta Ma-
leszewskiego nowa umowa nie zo-
stanie podpiszna.
— W związku z rozpoczęciem

robót kanalizacyjnych na ul. Zy-
gmuntowskiej, liczba zatrudnionych
przez miasto robotników kanaliza-
cyjnych pokaźnie wzrosła. W chwili
obecnej miasto zatrudnia na robo-
tach kanalizacyjnych 350 bezrobot.
nych.
W związku z projektowanem od-

wodnianiem Antokola liczba zatru*
dnionych ma jeszcze ulec poważne-
mu zwiększeniu. :

— Kwaterunek wojskowy w
lokalach prywatnych. Magistrat
zamierza poddać rewizji, umowy za-
wierane z właścicielami nierucho-
mości prywatnych dzierżawionych
dla kwaterunku wojskowego. Ko-
morne w lokalach prywatnych, zaj-
mowanych dla kwaterunku wojsko-
wego, obniżone zostanie od 20 do
30 procent

SPRAWY KOLEJOWE.
— Kolejowe ulg? uzdrowisko

we. J:k już donoslliśmy, władze ko-
lejowe przywróciły w części ulgi ko-
lejowe dla osób powracających z

 

 uzdrowisk. Otóż rozporządzenie o

cie rzymskim, tyła szlachetnym sto-
pemi pierwiastka  chrześcijańskiego,
ewangielicznego z kulturą klasyczną
i dla tego przez protestantów znie-
nawidzona.

Przeszło cztery wielki trwa walka
protestantyzmu z katolicyzmem pod
hasłem „los von Rom!“ — daleį od
Rzymu, bliżej do Judaizmu.

(WI szkołach protestanckich do
ostatnich czasów lwią część nauki
religji wypelniaio studjum Starego
Testamentu, gruntowne, bez żadnych
skrutów i streszczeń, w tłumaczeniu
Luthra. Z Nowym Testamentem za-
łatwiano się w ciągu kilkunastu lek-/
cyj. Wszystkie cytaty z Pisma św..
zebrane przez Luthra, jakie každy u-
czeń obowiązkowo musiał na pamięć,
„wykuwač“, zaczerpnięte były ze
Starego Testamentu. :

Dla pastorów znajomość dokład-,
na języka hebrajskiego jest obowiąz-|
kowa, podczas, gdy z łaciną, od cza-
su, gdy opuścił ławę gimnazjalną, jnż!
się nie styka, przeciwnie, unika jej
gdyż to trąci „vapizmem”. W. rodzi-|
nach wierzących , protestanckich,
zwłaszcza na wsi, Stary Testament
stanowi wyłączną lekturę niedzielną
a nawet codzier:ną.

Stary Testament, jak to już wyżej
zaznączyliśmy, test kwintesencją nie
jako Judaizmu, jest także najwier-
niejszem źwierciadłem duszy ży--
dowskiej, A nie jest to dusza naj-

piękniejsza! Wieczny bunt i spisko-
wanie przeciwko każdej władzy, ka-
mienowanie proroków, którzy prze-
cie byli pierwiastkiem  najszlachet-
niejszym, uduckownionym narodu.

redakcji przed dniem 3-go b. m.

Osoby, które zarezerwowały so-

bie karty uczestnictwa, zadatkowu-

jąc je, proszone są o opłacenie zgło-

szeń w dniu dzisiejszym.
Późniejsze zgłoszenia będą nie-

ważne.

przywróceniu ulg wejdzie w życie
8 b. m. Ulga będzie wynosiła 25
proc. Prawo do ulgi będą miały o-
soby, które przebywały w uzdrowi-
sku przynajmniej 10 dni.

SPRAWY WOJSKOWE.|
— święto 85 p. strzeiców wi-

leńskich. Dowódca 85 pułku strzel
ców wileńskich zawiadamia, iż w
związku z klęską powodzi święto
pułkowe, przypadające w dniu 15
sierpnia r. b. odbędzie się ściśle w
ramach pułku.
—Komisja poborowa Najblžsze

dodatkowe posiedzenie Komisji Po-
borowej wyznaczone zostało na
dzień 16 b. m. Przed Komisją winni
stawić się wszyscy mężczyźni, któ-
rzy z jakichkolwiek powodów nie
uregulowali we właściwym czasie
swego stosunku do wojska.

Posiedzenie Komisji Poborowej
odbywa się w lokalu przy ul. Ba-
zyljańskiej.

SPRAWY SZKOLNE.

Kursy przygotowawcze.
Aby umożliwić nowowstępującym
maturzystom gruntowne przygoto-
wanie się do egzaminów konkurso-
wych na Wydział Lekarski, Farma-
cję, Politechnikę i do Akademii
Stematologicznej grono sił facho-
wych zorganizowało specjalne kursy
przygotowawcze, których program
obejmuje całkowity zakres wymagań
stawianych przy egzaminach kon-
kursowych. Początek wykładów 8 go
sierpnia. Informacje: św. Jacka 5.

RÓŻNE.

— Inż. Walicki na powodzian.
Znany szeroko w Wilnie ze swej
ofiarnosci inż. Walicki, kierownik
wydziału pomiarów miejskich, za-
deklarował aż do odwołania połowę

swoich poborów na rzecz powo-
dzian w Małopolsce.
— Bižuterja do odebrania w

policji. W Wydziale Sledczym znaj-
duje się odebrana od złodziejów
biżuterja, składająca się: z zegarka
budzika z datownikiem, złotego ze-
garka damskiego na rękę, pierścion-
ka damskiego z brylantami, krzyży-
ka złotego z łańcuszkiem, lornetki
w oprawie kościanej, złotego zegar:
ka męskiego o 3 kopertach, zegar-
ka niklowego, łańcuszka męskiego
i złotego pierścienia męskiego ze
szmaragdem i 11 kamieniami obok.

Wspomniana biżuterja znajduje
się w Wydziale Sledczym (pokój
Ne 20), wystawiona do rozpoznania.
Oglądać ją można w godzinach
urzędowych.

KRONIKA POLICYJNA.

— Rozbitek z oszukańczego

Tow Bankowego w Grodnie w
Wilnie. W Wilnie zatrzymano oszu-
sta niejakiego A. Bukrabę (Druskie-
niki), który padając się za agenta
bankowego sprzedał za 122 zł. bez-
wartościową obligację J. Jankow-
skiej (Tuskulańska 5).

Jak się okazało Bukraba, wyda-
‘эпу z pewnej instytucji bankowej,
gdzie był agentem, począł uprawiać
oszustwa, co mu dość łatwo się u-
dawało, gdyż posiadał adresy osób,
grających na loterji, posiadających

' formacje w tej sprawie. Spółdzielnia

DZIENNIK MIE

Wi lipcu zaacznie się
szyła ilość nieszczęśliwych wypad-
ków, śdyż w porównaniu z poprzed-
nim miesiącem wzrosła o blisko 40
proc. ‚

W. lipcu ogółem zdarzyło się
1155 wypadków. W. tej liczbie jest
535 wypadków poważnych, do któ-
rych Pogotowie musiało wyjeżdżać
na miasto.

W. ostatnich czasach coraz czę:
ściej zdarzają się samobójstwa, po-
pełniane z powodu ciężkich warun-
ków: materjalnych, spowodowanych
przeważnie brakiem pracy. W с1а-
gu lipca 22 osoby usiłowały pozba-
wić się życia. W, 85 proc. powodem
tak rozpaczliwego kioku, jak targ-
nięcić się na własne życie, był chro-
niczny brak jakiejkolwiek pracy za-
robkowej i skrajna nędza denatów.

ENSKI

MIESIĄC PRACY POGOTOWIA RATUNKOWEGO
1155 wypadków, w tem 535 wyjazdów na miasto.

zwięk- ne podłoże zamachów samobójczych |rządu, zostali wysłani
Na 22 wypadki samobójcze 15 przy|
pada na kobiety. Mimo, iż ogółem
ilość wypadków w ubiegłym mie-|
siącu wzrosła, ilość bójek: i rozpraw
nožowych wyb:tnie zmalała.

Z zadowoleniem należy tu pod-
kreślić, że zaobserwowane przed
kilku miesięcami niezdrowe  zjawi-|
sko alarmowania fałszywie o rzeko-
„mych wypadkach stopniowo zani-
ka, Jak wiadomo, był okres, kiedy
dziennie zgłaszano po kilka fałszy-|
wych meldunków o rzekomych wy-, Skarbowych na Góruym Śląsku i!
padkach nieszczęśliwych. Dopiero,
jpo przybyciu na miejsce wezwania,
„Pogotowie przekonywało się, że

Do Berezy
W środę, wskutek decyzji wy-

działu bezpieczeństwa komisarjatu
z Warszawy

do obozu izolacyjnego w Berezie
| Kartuskiej 4 członkowie b. Qbozu
Narodowo-Radykalnego: Zyg. Dębow-

Kartuskiej.
ski, robotnik, lat 28, Lucjan Pachu-
łowski, zecer, lat 23, Tadeusz Piet-
kiewicz, student S. G. G, W, b. u-
rzędnik magistratu, lat 27, i Edw.
Andrzejewski, b. urzędnik magistra-
tu, lat 30.

 

Kolonizacja Ziem Wschodnich |
a sprzedaż za bezcen ziemi żydom.

(Dokończenie)

Bardzo przychylnie rzecz tę po-
traktował Zarząd Polskich Kopalni

Consortium francuskie, które skłon-
| ne są przyjść z pomocą w nabywaniu
jakiegoś większego majątku częścio-

toczonych świadków nie zwrócono

uwagi.
Ponieważ licytacja nie była je-

szcze zatwierdzona, więc sądziłem,

| że jeszcze można będzie w jakikol-
| wiek sposób nabyć majątek na do-

padło ofiarą złośliwego figlarza. | wo leśnego, aby zabrawszy sobie do, bro osadników, skoro ma iść za
IW lipcu zdarzyły się tylko 2 czy

3 fałszywe alarmy, ale, jak się póź-
niej okazało, nie były to złośliwe Tobotnym gómikom z których wielu! Trzeba też podkreślić, że większą

część samobójców stanowili ludzie|
młodzi jeszcze. w pełni sił i praśną-
cy pracować. |

Największy procent wśród sa-.
mobójców stanowią jednak kobiety,

ieatr | muzyka |
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Berhardyńskim. Dziś o godz. 8 m, 30 w.!
ostatnie przedstawienie sztuki W. Szkwar-
kina „Cudze dziecko”. Wspaniała gra ze-
społu jest gorąco przyjęta przez publicz-!
ność wileńską. |
— Popołudniówka, Jutro o godz, 4 pp.

„Cudze dziecko“  W. Szkwarkina, po ce-'
nach obuižonych,

Jutro „Sen wujaszka“ Т.  Dostojew-
skiego grany przez zespół pod kierownic-|
twem artysty Teatru Stanisławskiego W.
Wasiljewa.
— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś

„Katia tancerka”, w której śliczne melodje
splatają się z interesującą treścią. Iaunė.|
Kulczycka jako Katia Karina, oraz Radzi-
sław Peter, jako Wieiki Książę, są przed-
miotem codziennych owacji.

Ceny miejsc zniżone. Wycieczki ko-
rzystają z ulg biletowych.
— Popołudniówka niedzielna, Jutro

na przed tawieniu popołudniowem po ce-
nach zniżonych „Katia tancerka”. Początek
o godz. 4 pp.
— „Ptasznik - Tyrolu*, Zespół arty-

styczny teatru muzycznego „Lutnia* pod
kierownictwem reżyserskiem Marjana Do-
mosławskiego przygotowuje wartościową
operetkę 7еПега „Ptasznik z Tyrolu"

 

Zza afery
z dolarówkami.

W. onegdajszym numerze naszego
pisma zamieść liśmy wiadomość o
wykryciu przez policję jeszcze jed-
nej spółdzielni, sprzedającej dola-
rówki na raty, która operowała tym
samym sposobem oszukańczym, co
niedawno ziikwidowane T-wo Ban-
kowe w Grodnie Wolberga.

Obecnie uzyskaliśmy dalsze in-

ta znajduje się nie w Krakowie, jak
z początku mylnie przypuszczano,
ale we Lwowie i nosi nazwę: „Kra-
jowy Związek Spółdzielczy”.

Spółdzielnię władze zlikwidowa-
ły i opieczętowały lokal, w którym
się mieściła,

— Ucieczka oszusta narzeczo-
nego W. Wiśniewską (Majowa 49)
powiadomiła policję, iż niejaki Iwa-
nowski A. (Szeptyckiego 8) zbiegł
w dzień ślubu, zabierając najcen-
niejsze przedmioty, bźuterję i pie-
niądze. Policja zarządziła poszuki-
wania za Iwanowskim.
— Włamanie do składnicy to-

warowej. Do składnicy towarowej
w Porubanku dokonano włamania.
Włamywacze rozbili zamki w skład-
nicy, lecz nic nie zrabowali, gdyż
składnica była opróżniona z towa-   dolarówki i t. p.

nie nawet... Para Boga. Stary Testa-,
ment tego nie rochwala, przeciwnie, |
często gromi w najostrzejszy sposób,|
ale Stary Testament opowiada o tem*'
wszystkiem, a te opowieści wchła-!
niają umysły bezkrytyczne, niewy-

' robione, nieprzygotowane do tego
rodzaju lektury, przyswajają to so-
bie,

Stąd psychika niemiecka, pro-,
testancka najbardziej do żydowskiej
jest zbliżona, najbardziej przesiąk-'
mięta judaizmem, a główną cechą;
tego, niesłychane zmaierjalizowanie'
i również niestychana zuchwałość
niemiecka, która zresztą bardzo ła-
two przechodzi w pokorę i lizuso-
stwo tam, gdzie Niemiec nie czuje
się silniejszym.

Stąd budząca się 1eakcja prze-
ciwko judaizmowi, zbyt może krań-
cowa, jak każdy odruch żywiołowy,
jednocześnie zaś tęsknota... za Rzy-
mem, która już więcej niż przed stu
laty wypełniała serce największego
Niemca — Goethego. Narazie nie
jest to jeszcze Rzym Papieży, który
pociąga Niemcow, imponuje im ra-
czej Rzym Mussoliniego swą siłą fi-
zyczną, ale protestantyzm coraz bar-

dziej bankrutuje, coraz bardziej traci
swój autorytet, zastąpić go może je-
dynie katolicyzm, który jest ową
najszlachetniejszą, cudowną różdżką
Chrystusową, przeniesioną z dale-
kiej Palestyny i zaszczepioną na sta-
rym, lecz pełnym soków życiowych
pniu kultury helleńsko - łacińskiej,  
ma którymi rozwinęła się w one e-jsko - łacińskiej, Poza nią nie chce-

rów.

świata obejmuje cieniem swych ga-
łęzi.

Reasumując, co się wyżej rzekło,
nie zamierzamy tu oczywiście pro-
pagować, czy też pochwalać jakiejś
walki przeciwko Staremu Testamen”
wi, Uważamy to za sprawę, o której
sąd należy: wyłącznie do teologów.

Stosunek nasz do Osoby Zbawi-
ciela nie może ulegać żadnym wąt-
pliwościom, ani dyskusji.

Wierzymy w Jego Boskość, a
więc nie może być dla nas ani „Zy-
dem ani Grekiem, rozumiemy też,
že Swych Prawd niepotrzebował
czerpać ani z Judaizmu ani zapoży-'
czać od greckich filozofów. Sam bę-;
dąc praźródłem wszelkiej Prawdy.

gdzie zawód miłosny stanowi głów-,.

: Masy Drzewnej i Papieru zł. 60—.
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Zdrada, podstęp, lichwa, rajfurstwo, wangieliczne dizewo, ktėre wyroslo, my žadnej innej: ani judajskiej, ani;
wieczne targi, szacherki i oszukiwa-' z drobnego ziarnka gorczycy a pół bizantyńskiej. Te trzy pojęcia: pol-!

tigle, ale nieroswažne wezwania do'
osób, które albo zupełnie nie po-
trzebowały natychmiastowej pomo-
cy lekarskiej, aibo też mogły być,
bez szkody dla zdrowia, dostarczone
do ambulatorjum Pogotowia.

m. r. S.

POISAIE KaQjo WIInO
Sobota, dnia 4 sierpnia 1934 roku,

6.30: Fieśń. Muzyka. Gimnastyka. 0.53:
Muzyka. 1.05: Dzien. por. 41.1U; Muzyka.
7.20: Chwilka pan domu. 7.25: trogram
dzienny. 7.30: Kozraaitości. 11.54: Czas. 12.00
Hejnai. 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-
cert. 17,00: Wesoła audycja dia dzieci.
17,35: Muzyka jazzowa. 17.50: Muzyka (pły-
ty) 18,0: iransm. nabożeństwa z Ostrej Bra-
my, 19.00: Program na niedzielę. 19.15:

Muzyka jazzowa (płyty). 19.50: Wiad, sport.
19,55: Wal. komun.kat sport. 20.00: Koncert
Chopinowski, 20.30. Kokietowanie sportu
felj. 20.40; Pieśni ludowe. 21.00: Trąbka i

21.02: wiecz.

 

  

capstrzyk z Gdyni. Dzien.
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: Muzyka taneczna.

Niedziela, dnia 5 sierpnia.
8.00: Pieśń. 8.05: Muzyka. Gimnasty

ka. Dzien. por. 8.50: Chwilka pań domu.
9,00: Transm. nabożeństwa. 11.30: Muzyka
religijna w ciągu wieków (płyty). 11.57:
Czas. Hejnał. Kom. met. 12.10: Koncert.
13.00: „Dusza Polski porozbiorowej w mu-
zyce i pieśni” — felj. 13,45: „Paraszka i
Bieszczady' — odcz. 14,00: Koncert ka-
peli ludowej. 15.05: Recital śpiewaczy
15.25: Audycja dla wszystkich. 16.15: We-
soła audycja muzyczna. 17.05: Pogadanka
wojskowego przysposobienia pocztowego.
17,10: Koncert solistów. 18.00: „O fosforo-
wem i azotowem nawożeniu ozimin“
odczyt. 18.15: Koncert solistów. 18,45:
„Poezje czynu — w prozie słowa” — felj.
19.00: „Ciotka Albinowa mówi”. 19,15:
Koncert muzyki polskiej. 20.00; Myśli wy-
brane. 20.02: Feljeton aktualny, 20,35.
„Jak należy słuchać Ryszarda Wagnera” —
odcz. 20.50: Dzien. wiecz. 21.00: Transm,

Ofiary.
ziożone w Administracji „Dziennika Wi-

lenskiego*.

Na Ogėlno-Poiski Komitet Pomocy dla
powodzian — bezimiennie zł, 1—.

W. Wil. Pryw. Banku Handlowym zło
żono do 3 bm. 3,9:5,84 zł.

MW dalszym ciągu m. inn. złożyli: Lu-
dwik Rezdel zi. 16-—. Przedsiębiorstwo M.
Deull zł. 25—, Właściciele domu Nr. 5
przy ul. Garbarskiej zł. 10—, Pracownicy
Urzędu Celnego w Wilnie od poborów za

szybów leśny saaterjat, oddać zie-
mię swym zredukowanym dziś bez-

pracowało przedtem na roli. Sądzę,
że urzędy, od których zależałoby
zrealizowanie tych dobrych zamie-
rzeń, również nustosunkują się do
nich przychylnie.

Ojcowie Salezjanie wykazali nie-
ocenione dobrodziejstwo Polsce, u-
rządzając swe liczne zakłady rze-

mieślnicze; ale Polska jest przecież w
15 proc. krajem rolniczym, Czy nie
byłoby więc wskazanem, gdy prze-
mysł się kurczy, urządzić tu i ówdzie

coś w rozdaju salezjaūskich warszta-
tów, ale rolnych, gdzie we wzoro-
wych gospodarstwach dorosła mło-
dzież uczyłaby się rolnictwa pod kie.

| niską cenę. Niechaj p:zynajmnie!

| wierzyciele mają satysfakcję, ze cho.

ciaż stracili swą należność, ziemia

dostanie się do rąk pracującego :u-

du polskiego, nie zaś nabywców od-

miennej rasy, którzy zaraz swemi

pobratymcami obsadzą elektrownię,

młyn, tartak, a ziemię powyeksplo-

atowaniu lasu będą po cenie złota

sprzedawali tymże chłopam, którzy

duż ją raz kupiii, albo sami się na

niej rozsiądą.

Walka dwóch obozów adwokac-
kich była zawzięta. Jedni dowodzili,

że oto dopiero firma Hellera,
Chaima i S-ki uratuje polski mają-

tek, uprzemysłowi go, więc należy
zatwierdzić licytację. Inni mówili, że

się firmy żydowskie zmówiły, by za runikiem odpowiednich instruktorów,
a potem szła ną osiedla.

Mając to na uwadze, upatrzyłem
jeden objekt, bardzo nadający się dla
powyższego celu. Oto w pow, lidzkim
wystawiony na licytację majątek hr.
Tomasza Zamoyskiego Iwje  prze-'
strzeni 7,500 ha Ziemia dobra pod--
miejska i nadmemeńska z. pięknym
lasem, majątek uprzemysłowiony
posiada tartak, młyn walcowy, elek-|
trownię, która opatruje w oświetle-
nie muasteczko lwje, dokąd docho-|
dzi kolej, więc punkt wymarzony na!
centrum zamierzonego osiadla, tem-
bardziej że w majątku jest kilka-
dziesiąt budynków doń należących.

Majątek powyższy został ocenio-
ny na 4 mil. zł posiadał długów hi-
potecznych około półtora milj. zł. i
został wystawiony na licytację za
400.000 zł. Licytacja wprawdzie od-
byłą się, przyczem dolicytowano tyl-
ko do 425.000 zł., co wypadnie po 65
zł. za ha, ale cdliczywszy po mini-
malnej cenie elektrownię, młyn, tar-
tak wypadnie za ziemię wraz z lasem
po 35 zł. za ha. Taka niebywała ta-
nizna zaintrygowała, a ponieważ li-

na i sprawa miała być ostatecznie
rozpatrzona dn. 28 lipca,
łem specjalnie do Lidy na rozprawę
Sądu Okręgowego.

Przybyło też z dziesięciu adwo-
katów, kilku ze strony nabywców i
kilku ze strory poszkodowanych
wierzycieli, którzy niegdyś w zauła-
niu wypožyczyli i zahipotekowali
swe pieniądze ra cennym majątku, a

m-c sierpień zł. 60.20, Stowarzyszenie Re- „teraz wszystko tracą. Było też prze-
stauratorów w Wilnie zł, 150—-. Restau-
racje: „Georges“ zł. 25—; „Buistol* zł.
25—; „Zacisze” zł. 30,—; „Palais de Dan
ses” zł, 25—; „Ziemiańska” zł. 20—; „Bu-
kiet* zł 50—; „Mazowiecka”* zł, 5—:
„Louvre' zł. 12,—; „Nowa Gospoda“ zł.
10.—; „W Ogrodzie po-Bernardyńskim* zł.
10,—; „Savoy“ zi. 10—; „ltalja“ zł, 5—;
„Bar Okocimski* zł, 10—; „Wulf Usjan'
zł. 5—; „Bar Handlowy” zł. 3—; „Pod
Labędziem“ zł. 5—; „Klimaszewski”* zł.
2—; „Daniszewski“ zł. 15—; „Goldszind
zł, 5—, Związek Przemysłu Polskiego Ziem
Wschodnich zł. 200—, Sekcja Budow. te-
goż Związku zł. 40—, Nowowilejska F-ka

skości, katolicyzmu i kultury zachod
niej, łacińskiej, zrosły się w duszy
maszej w jedną, niepodzielną całość.

« Mimo wielkiego, liczebnego zaży-
dzenią Polski, mimo decydującej roli,
jaką żydzi grali i dziś odegrywają w
handlu i przemyśle, wpływ judaizmu
na duszę polską dotychczas był zni-
komy, znacznie mniejszy, niż w kra-
jach protestanckich, co  przedew-
szystkiem zawdzięczamy Kościołowi
katolickiemu. Dopiero ostatniemi
czasy, w miarę. upadku wiary i tra-
dycyj, wpływ ten poczyna wzrastać,
sączy też i przenika do duszy pol-
skiej przez zażydzoną literaturę.
prasę, teart.

Temu przeciwstawić się jest na-

 
szło stu wieśniaków, którzy kupili
ziemię, ale nie mieli jeszcze tytułów
własności, więc bylii zaniepokojeni o
los swych działek.

Dziwna zaisie była historja tego
nabycia majątku Iwja przez iicytan-
tów. Do kupna stanęły dwie osoby:
Chaim Nachimowski, działający w
imieniu firmy Hellera i dom banko-
wy Szereszewskiego z za Żelaznej
Bramy w Warszawie. Podobno, jak
mówili adwokaci, był jeszcze inny
reflektant z Aineryki, ale go odsa-

bezcen nabyć riajątek, Jeden z ad-
wokatów z zapałem dowodził, że wo
bec ostatnich ustaw ulgowych właś-
ciciel mógł się bronić i nie dopusciš
do licytacji, że go podstępnie skłonili
że się na nią zgodził. Powiedział, że
nieprawdą jest, aby można było ko-
goś zmusić sprzedać majątek a pa-
lestra dałaby wielką premję temu
adwokatowi, który nap'sałby rozpra
ме о tem, jak wobec najnowszych
ulgowych ustaw można dziś zlicyto-
wać majątek, Adwokaci poszkodo-
wanych zwracali też uważę na to, że
przewodniczącym z pomiędzy trzech
sędziów był ten sam, wobec którego
odbywała się licytacja, więc jakże
może wyrokować o jej zatwierdze-
niu. Jednakże i te protesty nie były
uwzględnione.

Chciaż sprawa była bardzo po-
ważna, bo chodziło o tak wielki ma-
jątek sprzedający się za bezcen
„dwóm firmom,, a właściwie jak do-
wodzili adwokaci jednei spółce, to
jednak rozprawy nie trwały długo,
jak na taką ilość adwokatów. Obli-
czywszy przerwę obiadową, trwało

lto zaledwie pięć godzin. Rozprawy
cytacja nie był. jeszcze zatwierdzo-, zakończyły się zatwierdzeniem kup-

„na z licytacji majątku Iwje, co wielu
pojecha- przyjęło z wieikim żalem, že rodo-

wy majątek hr. Zamoyskich prze-
szedł do rąk 'i:m żydowskich i za
tak marną cenę, z pokrzywdzeniem
tylu wierzycieli.

„ _ Najbardziej zaś było żal 166 chło-
pów, którzy płacili za ziemię bez la-
su po dwa tysiące zł.(sic.) za hektar,
nie mają hipotecznych aktów kupna
i pewności, że będą władali tą zie-
mię, która się ieraz sprzedaje wraz
z lasem po 35 zł. za ha. Zawierzyli
słowu hrabiowskiemu, a teraz o ich
losie będze decydował pan Chaim i
S-ka nowonabvwcy majątku Iwje.
„Oto, gdy jedną część Polski zalewa
powódź, resztki dobra polskiego,
ziemię, zalewa inna powodź licytacji,

która pozbawia krocie wierzycieli i
hipotecznych należności, a włościan
pewnością władania kupioną ziemią

I co na to powie społeczeństwo?
Czy długo tak jeszcze będzie, aż ta dzili amatorowie na kupno Iwja wła-

Śściwą w tym wypadku drogą, na co
adwokaci przedstawili nawet świad-
ków; ale na te isterpelacje ina przy-

fala odpłynie gdzieś za morza z pol-
„„skiej ziemi?!...
! Ks .kan. Bączkowski.

W Kolonii magistrackiej wykryto tajną rzeźnię
MIĘSO CHOREJ KROWY ZOSTA

Grzegorz Tajc, zam. pizy ul, An-
tokolskiej 75, posiada przy ryneczku
Antokolskim ni: wielką jatkę, w któ-
rej sprzedawał różne mięso po nie-
zmiernie tanich cenach. Dzięki te-
mu wiaśnie mia: ogromną klijentelę.

Szczególnie niskie ceny budziły
w policji podejrzenie, czy nie han-
dluje on mięsem, pochodzącem z taj-
nego uboju. Zarządzone śledztwo w
krótkim czasie dało sensacyjne re-
zuitaty. Okazało się bowiem, że

|szymi największym obowiązkiem, to Tajc posiada dobrze zakonspirowa-

Inna rzecz jednak, że kultura hel- | nakazuje nam narodowy instynkt sa- n4, pierwszorzęcinie, według wszel-
leńska, poczynzjąc od przepięknego'
mitu o Prometeiszu, kończąc na fi-!

lozołach: Sokratesie czy Piatonie, |
že kultura łacińska z jej granitowem
pojęciem prawz, głębiej zorałą i u-
żyźniła niwę dusz ludzkich, przygo-
towując ją do przyjęcia Najwyższej
Prawdy, niż to uczynił Judaizm. Pod
tym względem zgadzamy się najzu-
pełniej z tezą proł. Zielińskego, z
czego znowu nie wynika, żebyśmy
mieli na serjo wskrzeszać dawny
Olimp, z całem jego pięknem, ale też
i ułomnościami i śmiesznostkami,

Zresztą nie żąda teso bynajmniej
prof. Zieliński,

Pozatem jesteśmy Polakami, wy-
znania katolickiego, kultury helleń-  

mozachowawczy.
Temu celowi służy między innemi

książka prof. Zielińskiego, dla tego
też książka ta nie jest „bałamu-
ctwem”, lecz czynem prawdziewie|
obywatelskim wielkiego uczonego. |

Rubno, w lipcu. .

  

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

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

4. św. Wincentego 4 Paulo.

kich wymogów technicznych urzą-
dzoną rzeźnię, w której dokonywał
niemal masowego uboju. Mięso zaś
sprzedawał w swojej jatce. Rzeźnię
Tajc przenosił co pewien czas z jed-
nego miejsca na drugie. W: ten spo-
sób w ciągu dwóch lat udawało mu
się bezkarnie uprawiać swój pro-
ceder,
W ostatnich czasach policją udał”

Krzyk obłąkanej na ulicy.
Wczoraj przy ul. W. Pohulance

mieszkańcy  zrstali zaalarmowani
krzykiem z pędzącej szybko ta-
ksówki. Jakiś głos kobiecy począł
wzywać ratunku, iż jest uprowa-
dzana przez haadlarzy żywym towa-
rem. Na krzyk przechodzący ulicą słowo chorych na

 

LO CZĘšCIUWO ROZSPRZEDANE,

się wyśledzić jego rzeźnię i nakryć
ją. Mieściła się ona w domu wło:
ścianina Ingielewicza w Kolonji M+-
gistrackiej,
W czasie przeprowadzonej r-

wizji policja znalazła 1 krowę za-
bitą i 3 jeszcze żywe, ale już przy-
gotowane do uboju. Trzeba tu za-
znaczyć, że część mięsa zabitej sztu-
ki Tajc zdążył rozsprzedać. Nato-
miast pozostałe mięso policja znisz-
czyła, ponieważ, jak stwierdziły ba-
dania lekarskie, przeprowadzone
wczoraj, krowa była chora, a mięso
z niej pod żadną postacią nie nada-
wało się do spożycia,

Niech ten wypadek będzie dla
ludności wileńskiej ostrzeżeniem,
żeby nie kupować mięsa niestemplo-

wanego, pochodzącego z tajnego
uboju, bo ta lekhomyślność możepo-
ciągnąć za sobą przykre konse-
kwencje. : 
oficer zatrzymał samochoa, w któ-
rym znajdowało się dwóch osobni-
ków i kobieta, Okazało się, iż w sa-
mochodzie znajdowali się ojciec, syn
i córka. Ta ostatnia była przetrans- | ; :
portowywana do szpitala dla umy-

ul. Letnią, ....       



Z KRAJU.
Burza nad Lidą.

do sklepów, piwnic i mieszkań, oraz
przy ul. Lidzkiej, wezbrane potoki
wody wdarły się do mieszkań.

Przy ul. Mickiewicza wicher po-
zrywał dachy z domów.

Akcja ratunkowa przy wypompo-
wywaniu wody trwała około trzech
godzin.

Nad miastem i powiatem Lidą
przeszła silna burza, połączona z
piorunami. Od uderzenia piorunów
na przedmieściu miasta zapaliły się
dwa domy, przyczem strumienie
wody pozalewały ulice miasta. Naj-
bardziej ucierpiała ul. Pułku Suwael-
skiego, gdzie woda powdzierała się

Deszcze uszkodziły pola kartoflane.

Skutkiem długotrwałych deszczów
na terenie woj. nowogródzkiego w
szeregu gmin na polach pogniły

Zabity nazabawie, weselnej.

W czasie bójki na zabawie ta-
necznaj we wsi Niskie gm. niedź-
wieckiej został zastrzelony F. Grze-

"SPO
:

kartofle. Również zniszczeniu uległy
pozżęte snopy zboża.

czych przez gajowego lasów K. Ru-
sakowicza ze wsi Mazurki. Zabójcę
aresztowano. 

 

 
(Werkowskiej odbędzie się pierwszy

na Śląsk. anecz towarzyski ligowego zespoiu

Wediug iniormacyj, które otrzył | „Warszawianki, '

mališmy -z Wa:szawy, dr: W. Dido-| Warszawianka dziś grać będzie z

rowicz zamierza przenieść się na: Makabi, a jutro spotka się z mi-

stale do Katowic, gdzie oirzymuje| strze Wiina drużyną W.K.o,

posadę lekarza Warszawianka nie zalicza się o0-

Dr. Sidorowicz znajduje się je-| becnie do extra klasy drużyn piikar-

szcze w gronie najlepszych biegaczy| skich, krocząc w tabeli rozgrywek

polskich, ale w danym wypadku spor| ligowych na 10 miejscu, mając za so-

wwe Wiino nic liczyło ua suscesy| bą zespoły Podgórza i Strzeica,

zawodnicze dr. Sidorowicza, iecz na „Warszawianka wybrała 5:0

jego bogate doświadczenia sporiowe.

Spodziewano się, że dr.diaorowicz po

powrocie z Wauszawy, gdzie odbywa

powinność wojskową, stanie się do-

skonaiym trenerem, pobudzając do

pracy miodych lekkoatletów.

Doprawdy to wielka szkoda, że

przez wyjazd do Katowic dr. Sido-
rowicza traci sport wilenski jeszcze

jedną cenną jednostkę.

Ostatnim startem dr. Sidorowi-

cza w barwach Wilna będzie udział

jego we wrześniowych zawodach ko”
iejowych o mistrzostwo Polski,

Dr. W. Sidorowicz przenosi się

z

vią, 0:4 z Uarbarnią, 1:ź z Pogonią. |

Pozostałe mecze ligowepiłkarze|

(Warszawianki przegrywali: U:8 z!

vią, 0:4 z Garbarnią, 1:5 z Pogonią.

interesująco powinien wypaść

mecz Warszawienki z W.K.S, Wynik

iego mieczu częściowo powie nam

o poziomie mistrza Wilna, który nie-

bawem rozpoczuie już serję rozgry-

wek o wejście «o Ligi,

bZis WYJEŁUŻA REPKEŻENTACJA

POLSKI DO LONDYNU.

Jak już podawaliśmy w dniach 9-g0 do

ii-go sierpuia odbędą się w Londynie 4-1е

igrzyska światowe. Polska wysyła na te

igrzyska reprezentację lekkoatletyczną i ko-

szykarek. Reprezentacja polska składa się

ostatecznie z /-miu zawodniczek, z tego

jedna (Piucińska) jedzie na. koszt własny.

W sprintach startować będzie Walasiewi-

czówna, na 30 mtr. przez piotki Freiwal-

dówna, na 800 mtr. Świderska, w kuli i

dysku Wajsówna : Cejzikowa, w oszczepie

Kwaśniewska, wreszcie w skoku wdal Wa-

lasiewiczówna i Piucińska. Reprezentacji

towarzyszy b. rekordzistka świata p. Ilalina

Matuszewska-Konopacka, delegatka P. Z.

L. A. Milobędzka i mjr. Sterba, ogólny kie-

rownik ekspedycji.

Delegatka P. Z. L. A. p. Miiobędzka

wyjechała już do Londynu. Reprezentacje

lekkoatletyczna i koszykarska opuszczają

Warszawę dziś wieczorem.

Zwycięstwo polskich tenisistów
w Tallinie,

RYGA (Pat! W. Tallinie rozpo-
czął się w piątek mecz tenisowy
Polska—Estonja o puhar Davisa.
Pierwszego dmia rozeżrano gry po-
jedyńcze.  Poiacy odnieśli iatwe
zwycięstwa tak. że po pierwszym
dniu prowadzi Polska 2:0.

Pierwsze spotkanie pomiędzy

Tłoczyńskim a Pukkem zakończyło
się wygraną Tłoczyńskiego w 3 se-
tach 6:4, 6:4 i 6:3, Tłoczyński miał
przez cały czas znaczną przewagę
mad ambitnie grającym przeciwni-
kiem i wygrał bez wielkiego wy-
siłku, .

Drugie spotkanie pomiędzy mio-
dym Tarłowskim a Lesnem przy-
niosło również zwycięstwo Polalko-
wi мл 4 setach 6:2, 6:4, 2:6 i 6:4,

Polaków przyjmowano w Talli
mie bardzo serdecznie,

Pierwszy krok wioślarski,

Za tydzień na Wilji odbędą się

RT:

LKS, 3:2 z Poionią i 2:0 zeStrzel- |guzy zwa T

(Wartą, 1:5 z Ruchem, 0:4 z Uraco- !

 propagandowe regaty  wioślarskie

pod nazwą „;pierwszy krok.Warszawianka gra w Wilnie,
W regatach tych udział będą mo-Dziś o godz. 17 na boisku przy ul. l 

S IiISI
IAI TIUPIO

E PARYŽ“ (Ioce Paryskie)
ewami | tańcami. Obsada: |. Grzybowska, L. Szeli, Wł. Orsza—

Grzybowska wyk. „Tata tzńezy z mamusią”. lil, „Sąd ame-

medja w 1 akcie. Grzybowska, Bojarski, Wąsowicz

szy-Bojarskiego który wykoraTiliBome

caaż „COdMOZ
szu* operetka w 1 ekcie ze śp.
Bojarski, St. Janowski I In, li. Irena
rykański nad „Splomonem* arcyzabwna ko

KINO-REOJA
_afOLOSSEUM»
i LETNISKA. į |

PENSJONAT HRY-
NIEWSKIEJ

w Kolonji Zgoda
(6 kilom. od Wilna).

Kuchnia zdrowa, smacz
na i tania. Las i rzeka
w pobliżu. Dojazd auto-
busami do Jerozolimki,|

917—1 į

Kupno e!
Sprzedaż Ё

SZA да EZZARZYm LUPUJEKI
za gotówkę

używane

szkolne.
J. Zawadzkiego, Zamko-
wa 22.

Do sprzedania natych-
miast po niskiej cenie
dom murowany piętrowy
* oficyna, razem 9 mie-
szkań., Adres: Zwierzy
niec, ul. Moniuszki Nr.30.
Pośrednictwo wyk!uczo-
ne, 906—1

i
į na
| 4.

 

  

/MIGNON G. EBERHART

Biala Papuga.
(P.zekicd autoryzowuny &angielskiego).

Słowom ym towarzyszyi zimny wzrok, Niefortunny traf zdarzył,

że Pucci, iwióra badała pocicnu moją kieszeń, wyciążgnęła z niej w tym

momencie zapaiki i, złuzywszy mu je ostrożnie na kolanie, zaskrzeczała

triumfalnie. Pastor i pani byng spojrzeli na pudełko Podła Pucci muska-

ia się po piórkach i skrzeczaia radośnie, :

Tego już było dla pastora Robbarta zawiele. Sam wydał odgłos, po

dobny do skrzeku, złożyi gniewnie gazelę, wstał, poszedł do windy. Że-

lacue drzwiczki kabiny zamknęły się z trzaskiem, Mała skrzynka, po-

dobna do tiumuy, postawionej na storc, podniosła się w góre z charakte-

rystyczn ozarukiem.

S =pk — szeprąłem — ty się doczekasz, że ci ktoś ukręci łebl

Pani Bynś parsknęła szorstko, lecz przychylnie.

— W:aśmie. Ja je; to samo przypowiadam.

Wyxonat. manipuiację z drutami, tak, że kattan wykręcił się na

drugą stru;.ę. Gest ten nadał jej słowom jakąś olbrzymią wagę.

—Ptaszysko z piekła rodem.

Na cierpkie spojrzenie damy papuga odpowiedziała  skrzekliwyn:

bulgotem, taktycznie podobnym do djabelskiego chichotu, Czarne jej

oczka graiy życiem.

Krzaczaste brwi pani Byng podniosły się ku górze.  Rozmachane

druty znie:uchomialy. Opamigiawszy się jednak, jak przystało na damę

kiwnęla giową w moją stronę, jakby chcąc powiedzieć: „A co, nie mó-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

+  2
В,

i Łukaszewicz. IV. oraz gościnne występy Wł. Or.

WYYYYYTYYYYYYYTYVYVYYYYT TMieszkania iMiesz I
= i poko ©

SOLIDNA EMERYTKA

poszukuje
POKOJU

podręcznik*| niedużego, ciepłego, sło-
Księgarnia| necznego,

oddzielnem wejściem,

parterze.

Assia II S SORKAOZECOWEA——

DZIENNIK  MIBERSKI

TAJEMNICZY AŃONIM.
Przed paroma miesiącami aomajaw, że doniesienie pisała jakoby

pewnego radcy w Min, Skarbu nad- żona naczeluika urzędu skarbowego

szedi anonimowy list w zaklejonej|w Nowogródku Stankiewiczowa.
kopercie. Autor stu ukrył się pod : Foczątkowo „ sprawę przeciwko | może, lub drzewo, kartoile lub rudę żelaz-| sobie życzy i zawsze spelniano jego ostai-

pseudonimem urzędnika urzędu|Stankiewiczowej; o obrazę 1 oszczer- | 24 Zna go każdy niemal mieszkaniec sio-| nie zyczenie, chyba, że... prosił o pozwoie-

skarbowego w Nowogródku. treść ;stwo urzędników skierowano do Ša as Marsylji i na jego widok przecho-| nie aok?nania zywota w zwykly sposób.
AGB A Ni ] AIG Я N | dzi go lekki dreszczyk grozy. Jest to bo-| Na starych barkaca rzecznych i parowcach

listu yta „rewe acyjna. - ieznany| du Lrodzkiego w owogrodku, po, wiem statek, wiozący ładunek wcale nie-| dokonywano stracenia buntowników :-

autor aonosił, że na terenie urzędu pewnym zaś czasie przesłano ją do samowity — schwytaaych opryszków. Przed 11 laty.

jWarszawy, uznając, że sprawa jest
tak wazna, iż winna być rozpatrzo-

skarbowego w iNowogródku dzieją

się niebywałe Listorje. Wszyscy u-

rzędnicy, nie wyłączając 1naczelni-

ka, uprawiają na szeroką skalę ła-

pownictwo 1 rozgrabiają grosz pań-

stwowy. List przytaczał caly szereg

laktėw między innemi, że urzędni-

cy przyjmują poczęstunki od: kup-

cow: żydowskich, którzy w ten spo-

sób jednają sobie ich względy przy

wymiarze podatku. Jednem siowem

list ten przedstawiał olbrzymią pa-

namę na terenie Nowogródka, analo-

giczną do rzeczywistych nadużyć ja-

kie wydarzyły się swego czasu na

terenie Grodna.
Do tego anonimu władze odnio-

sły się z niedowierzaniem. Zastana-

wiające było, że autor pragnął pozo-

sądu wskazywaio miejsce popeinie-

mia przestępstwa.

Ażeby zebrać niezbite dowody
winy Stankiewiczowej zarządzona
została przez Sąd Grodzki w Nowo-

śgródku ekspertyza  kaligraficzna
amonimu i pisma. żony naczelnika u-
rzędu. Ekspertyza z całą stanow-
czošcią wypadi4 na niekorzyść o-
skarżonej. Zarządzono jednak  ро-

negatywny, gdyż biegli kategorycz-
„nie oświadczyli że Stankiewiczowa
nie mogła być sutorką listu. Wobec

ma w stolicy, ziesztą na wiaściwość;

wtórną ekspertyzę przez biegłych
kaligraiow Sącu Apelacyjnego w
„Wilnie, lecz ta próba dała wynik.

Trzy razy w roku opuszcza port w
| Marsylii niepokaźny statek; z wyglądu są-
dzičby možna, že wiezie on pod pokiadem
jakies mniej wartościowe towary, węgiel

ŻYWY LUDZKI TOWAR,
skazańców na „Wyspę Djabeiską”, Stara
„Martiniere“ kursuje pomiędzy Kajenną i
(Gujaną (kolonje trancuskie w Ameryce
Południowej) od kilkudziesięciu już lat.
Wewnątrz urządzona jest z całym  „kom-
fortem”, jakiego wymaga jej specjalne prze-
znaczenie, Długie korytarze wzdiuż całego
kadłuba pogrążone są w półmroku; po obu
ich stronach cele, jedna przy drugiej,

ODGRODZONE OD GANKU STALO-
WEMI KRATAML

Są to raczej klatki, niż ceie więzienne, niż
pomieszczenia dla ludzi, W kazdej z nich
jest 6 prycz, wzdłuż obu podiużnych ścian
celi. Pomiędzy temi prawaziwemi „madejo-
wemi iožami“ jest tylko niespeina metr od-
stępu. Lo piywające więzienie obliczone
jest na 1.00U pasazerów; normalnie jednak
nie zabiera ich w.ęcej, jak 800. Ponieważ
„Miartiniere“ w crodze na Guajanę musi

+! plynąč przez streię tropikalną, można so-
bie wyobrazić, w jakich warunkach przeby-
wają na statku więźniowie, śdy upał dus:

 

Okręty, które wożą na spotkanie śmierci.
cenia skazańców. Chińczycy są — jak wia”
domo — ludźmi bardzo uprzejmymi Toteż
w dawnych czasach był zwyczaj, że ska
zańca zapytywano uprzejmie, jakiej śmierci

zamknięto pod pokiadem starej kanonierki
przeszio 1.000 iudzi, którzy wzięli udział w
lokainym buncie przeciw jednemu z licz-
nych w Chinach puikowników, Buntowni-
ków 3

POSKUWANO ŽELAZNEMI LANCU-
CHAMI,

a po wyprowadzeniu siaiku ma środek
rzeki, zatopiono go. jakby w jego wnętrzu
znajdowaiy się tyiuo szczury.

Uprzejmość chińska jest przysłowiowa,
ale okrucieństwo jeszcze bardziej typowe.

я Gi A

Losowanie premji
obligacji pożyczki budowianej

Odbyło się losowanie premji do obii-
gacji 3 procentowej pożyczki buaow anej

serji pierwszej.
Fremje padły na numery następujące:
Zi. 22U.0UU na nr. 574895,
Zi. 50.000 па nr. 417779,

  

 

 zostać w ukryciu, zaczęto jednak|dwóch rozbieżnych ekspertyz, spo- PoP"ga Z a Sas a a OECD
G iej . ci 2 i jeden powiew świeżego. wiatru mor- 996510 814325 15728 74591 711881 149775

badać stan rzeczy na. miejscu. Pre rządzono ` trzecią przez biegłego skiego. Z rozpaczą więźniów liczyły Się. 532452 RES 57 3 1 3977

zes okręgowej lzpy Skarbowej, do|Kwiecińskiego w Warszawie. Та władze więzienne  irancuskie i na statku: Po zł. 1.000 na n-ry: 500542 65184

którego min. zwróciło się, po mią-| ekspertyza  wskazaia znowu na urządziły 298802 55568 570154 426752 868285 939960

odaj wyjaśnienia, i iniormacje 0-; Stankiewiczowa, jako па winowaj- 5 r 54518 143588 427452 226127 804485 78850

KOP JB в b o У sa ВО PA RANE Е 593875 882547 522881 552065 204133 474193
świadczył, że zarzuty te są brednia- | czynię, ZALOGL Sea : a

Lasas Z 2 Ža -° ла aga Zrozpaczeni więźniowie, zlani potem i du.| 370884 682427 211545 936042 245133 475067
mi i nie odpowiadają w zupeiności| Sprawa Stankiewiczowej znajdu- ia 2 ; p 484800 809831 344175 80997 199691 418531

stanowi faktycznemu. Zainteresowa-| je się obecnie w oddziale 7-ym Sąd CAG EZ zdecydo| 87754 974719 658365 487454 882211 814515t ; Е wodki 5 ы 3 y > "

: х wani są na wszystko; mimo to pilnuje ich| 467745 953540 411976 803091 69438“ 933992
mo się wówczas osobą autora listów,|Grodzkiego w Warszawie. Obrońcy

autorką listu, czy nie,

limw obrazach malarza |
alomieCKiegO. |

LIPSK. (Patj Wi jednym z lip-

skich mażazynow sztuki otwarto w

tych dniach wystawę obrazów, wy

konanych przez protesora akademj:

graticznej w Lspsku, Waltera Buhe

w okresie wojny światowej na fron-

cie wschodnim w Wilnie 1 okolicy.

(Wśród pięknych eksponatów prze-

ważają rysunki, uwydatniające pięk-

no krajobrazu, zabytki sztuki i ar-

chitektury Wilna.

Podkreślić należy, że prof. Buhe

zorganizowai po wojnie dwie wy-

cieczki studentew lipskich, które w

celach naukuwych zwiedziły wschoć

nie połacie naszego kraju.

kia i

Popierajce Polską Macierz
Szkolną.

bė A ODWAAAAAAANNA
gły brać nietylko kluby zrzeszone w

P.Z.T.W., co daje pewnego rodzaju

gwarancję licznych niespodzianek

ze strony mało znanych osad wioś-

larskich, które prowadzą stale tre-

ningi na Wilji.
, W regatach tych, które odbędą

się 12 sierpnia, startować mają
pierwszy raz w dziejach wioślar-
stwa polskiego osady żydowskie

które nie należą do P.Z.T.W.
Termin zgłoszeń mija niebawem,

 

Ważne dla
emigrantów.

Syndykat Emigracyjny podaje do
wiadomości, że wszyscy emigranci,

udający się do Francji przez Niemcy,
muszą zaopatrzyć się w wizę tranzy-

tową niemiecką. Wiza ta będzie

udzielana tylko w tym wypadku, je-

żeli na paszporcie będzie wiza fran-
cuska i tranzytowa belgijska. Po-

przednio wizę belgijską można było

otrzymać w pociągu ma granicy,

obecnie jednak, wobec zarządzenia
konsulatu niemieckiego wiza belgij-

ska musi być wzięta w Polsce przed
wyjazdem i przed uzyskaniem wizy

tranzytowej niemieckiej.

Syndykat Emigracyjny przypomi-

na raz jeszcze, że wizy brazylijskie

będą udzielane emigrantom do Bra-

zylji na podst«wie wezwań z Bra-

zylji tylko do dnia 1Ć sierpnia rb.

włącznie. W, dniu 11 sierpnia wej-

dzie w życie nowy dekret brazylij-

ski. Wszyscy zatem posiadacze we-

nym interesie, przesłać je do Syn-

dykatu Emigracyjnego w Wilnie,

Szopena 1. Syndykat Emigracyjny

sprawdzi te dokumenty w konsula-

cie brazylijskim į dopomože emi-

grantom w uzyskaniu wizy brazylij-

10 sierpnia. Emigranci po uzyskaniu

wizy winni jaknajszybciej wyjechać. 
Reż. Fedora Ozepa. Na
scenie: „Szczęście w ko- Centrum

miasta
MIESZKANIA

6—3 POKOJOWE
z wygodami, Jasiūskie-
go 1—4. 916—0

Wielki wybór
resztek,

Mieszkania
do wynajęcia, 4 pok. i
$ pok. z kuchnią, świa-
tło elektryczne, zlewy.
Jasna 22, Zwierzyniec

915—;

ЖПНИНЫНОНННЕННКЦННННННЬ
ADO 1

 

wiek pracy lub| PRACA į

 

MŁODA PANNA
poszukuje pracy pomoc:
niczo-biurowej, sklepo-
wej lub imnej, Wymaga-
nia skromne. Referencje
w Spółce Myśliwskiej,
Wileńska 10.

Zgłoszenia
ла5 аса
ka Wilenskiego“.

z wygodami

Tatarska

907—0   
wiłam?” « zabrała się znów do roboty, Pucci zajęta się zapałkami (wi-

docznie miaia pociąg do siarkij, a ja rzekłem do pani Byng:

— Maio mi widzieć, że pani przyszła już du siebie po wstrząsie

zaprzesziej nocy,
— Mecze .epiej wyglądan. — odparła, machając szybko drutami —

ale wrażż.se eszcze ma nie pczeszło, U, ja odczuwam wszystko, bardzo

gięboko. cawsze potrzebuję uużo czasu, żeby się uspokoic, Mam tem"

perament, panie Sudean. Powiem panu — rozejrzała się maokoło i choć

nie było widac nikogo, dokończyła chrapliwym szeptem: — że tu się

dzieją ukryte rzeczy. U! coś, co mi się niepodoba. — Skinęła surowo

głową i dokończyła ogólnikowo zwyczajnym głosem: — Ja mam oczy,

panie Sudean. | temperament też maml

— Wierzę pani — potwierdziłem skwapliwie pod przymusem jej

wyczekującego spojrzen:a. /W. tej chwili zabrznuał nagły, przenikliwy

dźwięk gonga, wołającego na lunch. Dźwięk ten zawsze robi na mnie

wrażenie a'armu ogniowego, tek, że powstrzymują się, żeby nie biec po

wodę luo węża gumowego. Pani Bynś kiwnęła mi surowo głową jakby

na znak, ze i mnie uważa za człowieka z temperamentem, zebrała swoją

robotę i podążyła do jadalni.

‚ Zwab:łem Pucci na stół zapomocą zapalonej zapałki, ale tak, żeby

się nie sparzyła (chociaż kto wie, czy ogień przypadłby jej do smakuj

i poszedłem również na lunca
Pastor zjawił się z opóźnieniem. Wyglądał ak rozwścieczony wy-

krzyknik Sue kyła blada i spokojna, Lorn — nieludzko nijaki. Posilaliś-

my się w nastroju napiętego milczenia, gdyż słowa rozbrzmiewały w

pustej sai: dziwnie denerwująco i w dodatku byliśmy silnie świadomi
nawzajem swojej obecności, Sue wyszła pierwsza, obdarzywszy mnie

tylko uśmiechem i zdawkowen „dzieńdobry”.
Po lunchu wróciłem do vallu, gdzie usadowiłem się w kącie z ka- 
 

wą, papie-"sem i staryni numet:em Puncha, Łudziłem się, że Sue lub Lorn

zwań winni jaknajszybciej, we włas-

skiej przed prekluzyjnym terminem|

  

OBICIA Takety).

Dom Handlowy K. RYMKIEWICZ
WILNO, A. MICKIEWICZA 9.

Sekcja Młodych Stron- ,Porzucona przez męża
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łasna-
we zgłoszenie jakiejkol-

dnienie, ciioclażby Gza-
sowego w Wilnie
prowincji dla bezrobot-
nych swych członków.

przyjmuje
„Dzienni-

|400000000040040000000400005081110000000

tylko 2U-osobowa załoga. Tylko, że dla jej
ochrony założono iście piekielne urządzenie

by pary,
GORĄCEJ PARY.

Nic nie pomaga więźniom, nie biorącym u-
działu w buncie; cierpiec muszą wszyscy,
winni i niewinni. £darzylo się nawet pew-
nego razu, że piekielną strugę pary wy-
puscił kapitan statku na wiasnych dozor-
ców; więzniowie napadli na nich podczas
wydawania posiłku południowego i już byli
w trakcie wyłamywania drzwi wyjściowych
na pokład, W tej chwili doniesiono kapita:
miwi, co się święcz. W mgnieniu oka kory-
tarze zniknęły w kłębach pary, która nie
oszczędziła nawet i dozorców; dwóch ich
zginęło w strasznych męczarniach. 20
więźniów

UGOTOWAŁO SIĘ POPROSTU
ŻYWCEM.

Tak jest zabezpieczony statek przeciw
buntowi; toteż nic dziwnego, że 20 dozor-  
ców wystarczy do eskortowania 800 więz:'
niów.

Ognistym grobem dla przeszło — 500
więźniów stały się drewniane statki han-
dlowe, zakotwiczone opodal portu w Nowej
Gwinei. Były one urządzone jako więzienia
dla tubylców, których nie chciano trzymać
za kratami więzień państwowych; za dnia
więźniowie pracowali przy umacnianiu wy-
brzeża morskiego, a na noc zamykano ich
pod pokładami, Chciał los, że pewnej no-
cy wybuchł pożar na statku; natychmiast
przerzucił się on na inne okręty więzienne;
przeraźliwe ryki skazańców rozlegały się
długo w noc, ażucichły,

GDY OSTATNI Z NIESZCZĘŚLIW-
CÓW ZGINĄŁ W PLOMIENIACH,
W Chinach używa się statków do tra-

| Najskutecniej walkę
`& żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
| Jałmużniczych _„Caritasu".

Га

ч

ad 1.20 za roiką. — Wyprzedaž
po bardzo niskich cenach.

—1 — | 21.

bez żednych środków do
życia z 10 mies. dziec-
kiem, prosi Miłosiernych
Czytelników o ratunsk,
pomoc, obronę przed
głodem, dopóki ulokuje
dziecko w jakie; ochron
ce i znajdzie pracę. Sa-
wicz 13 Łukaszewicz lub
w Adm. „Dz. Wil.” dla
„Dziecka”, 2

UAAAŁAŃNOAAAdGkk WAGA

zatru:

rować

A. S.“ 
upierzen u

burzliwą noc mordu,

odetchnąłem z ulgą.

w wyczeaującem napięciu.

I

ABSOLWENT
P. Szkoły Ogrodnicze:
w Wilnie — poszukuje
pracy, ewentualnie prak-
tyki w tym dziale.
skawe oferty:

LL

Młody człowiek Z šie:
dniem wyksztaiceniem po
szukuje posady biuro-
wej lub jakiej innej, mo
że być kelnerem (uawet
tylko za utrzymanie). Ma
świadectwa i referencje
Łaskawe zgłoszenia kie-

«o Adm.
Wil.” pod „Potrzebujący

Wszedł Marcel, zamykając za sobą ostrożnie drzwi.
długim fartuchu wygląćał jak duch. Skierował się ku mnie. Wyraz jego
twarzy da: mi poznać, że powziął jakieś postanowienie.

311199 296064 132920 328749 414215 510562

pdrazu podejrzewając na podstawie | przygotowują się do wystąpienia z ; 703452 515482 61620 531805 391070 313829

„ręką kobiety. Wkrótce też wyszło wnioskiem o powołanie całego are- ma Gd parųе щі%т:та‚’_:ьс‘:{: 580865 175786 441985 75935 922345 438079

charakteru pisma, że list pisany byś |.opagu ekspertów kaligralicznych, wylamač z poza krat, kapitan z mostku 601160 ST9205 641044 985225 846114 618324
którzyby wydali ostateczną odpo- Wiącza kabel i jak za naciśnięciem różdżk:| 514040 500186 669690 110622 549697 603415
P E 3 czarodziejskiej całe korytarze pływającegć| - = ks

wiedź, czy 3łankiewiczowa jest więzienia momentalnie spowijają się w kię- 537013 298950 627556 990962 812006 52369
271957 871047 654038 354875 597745 798982
«60080 769717 574578 111025 290310 77262
714442,

 

6 ie ład a.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 124,30—124i+1—123,99. Beilin 205,90
—206,90—204,9U. (Gdańsk 172,55--172,50--
172,10. Holandja 358,10—359—25/,20. Lon:
dyn 26,04—26,77—26,51. Nowy Jork kabel
5,29'/2—5,32'/2—5,2*1/:. Oslo 134—134,65—
133,35. Paryż 34,901/+—34,99—34,82. Praga
21,98—22,03—21,93 Stokholm 137,52—138,22
—136,82. Szwajcarja 172,67—173,10—172,24.
Włochy 45,42—45,54—45,30. — Tendencja
niejednolita.

Akcje: Bank Polski 87—86,50. Węgie'
9,50. Starachowice 10,75. — Tendencje
niejednolita.

Papiery procentowe: Budowlana 44,25—
44,15. Konwersyjna 63,15. Kwiejowa 58—
58,25. Dolarówka 53. Stabilizacyjna 67,6..
—67,75. 4 i pół proc. |. z. ziemskie 48,50-—
48,63; drobne 48,25.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
1 LNIARSKA W WI'NIE

z dnia 3 sierpnia 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: T

16,60—17,50. Jęczmień na kaszę zbierany

17,75. Owies standartowy 18,75. Mąka

pszenna gat. I C 35—36,25. Mąka żytnia

55 proc. 27. Mąka żytnia 65 proc. 23.

Ceny orjentacyjne: Żyto II standart

15,50—16. Owies standartowy 18,50—19.

Mąka pszenna gat. I E 35—35,50. Mąka

pszenna gat. III A 27,50—28. Mąka pszen-

na gat. III B 20—21. Mąka żytnia 55 proc.
27—27,50. Mąka zytnia siikowa 18,50—19.

Mąka' żytnia ra:owa 18,50—-19, Otręby

żytnie 10,50—11. Otręby pszenne miałkie
11,75—12,50.

Len — bez zmian.

tonn.

Żyto

Ogólny obrót 400

Poszukuję posady: 0-
chmistrzyni lub gospo-
aynl na wieś. Znam się
na gospodarstwie, kuch-
ni, hodowli drobiu i mle-
czarstwie Referencje do-
ore. Ofiarna 2 m 7.

`

La-
Sosnowa

 

Poszukuję posady do
wszystkiego do małej
rodziny z Багохо do-
brem gotowaniem lub za
ucharkę do kasyna lub
pensjonatu. Ww średnim

wieku samotna, pismien=

na posiada icterencja
Siowiańska ul. Mr. >»
m. 7 oč 3 do 7. -2

„Dz.

3  
PP T S CADIDOŻA

przyjdą do mnie na rozwomę, ale on wyniósł się odrazu, kiwnąwszy mi

znacząco głową, a ona znikła. Pani Byng nie wróciła do hallu, pastor

również. Zrstatem w towarzystwie Pucci, która jakaś zmarkotniata i sie-

działa zadumana, Tylko od czasu do czasu robiła dziobem porządki w

Stogriowu szczękunie naczyń w ubikacji za jadalnią ucichło,
Zapadł zmierzch, Okno w suficie mętniało i gasło.

$machu panowała przejmująca cisza, pozornie martwa, w $rucie rzeczy
naelektryzewana życiem garscki ludzi, którzy byli pod tym dachem w

W ogromnym

Ta :wiadomość, jak również cisza, mrok, pustka i widok rozpły-
wających się w szarośc. wieczoru galeryj i drzwi działały na mnie bardzo
nieprzyjerumie. To też na odgios lekkich szybkich kroków w jadalni

W. białym,

Zesztywniałem

Podszedł blisko, strzelając oczami po wszystkich kątach.
— Pestanowiłem panu p*wiedzieć — rzekł cicho, — Nikt nie słyszy.

standart
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Nikogo tu teraz niema — dodał na mój instynktownie ostrzegawczy
gest, — Może to są drobiazgi. . Wiem trzy rzeczy Coś o ręcznikach Coś o
pasterze Cos o... — Urwał z namysłem w bystrych oczach. — Ta trzecia
rzecz jest bardzo ważna. Moze za ważna, żeby ją przemilczeć Może tak
ważna, ze mogąca decydować o życiu...

Staiem nawprost niego z bijającem sercem.
—Nie pożałujecie swojej szcze rości — odpariem. — O co

O czyje życie?
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