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Tytoniowyc
Po ciężkich i długich cierpieniach

zmarł dnia 5 slerį

dnią

Na te smutne obrzędy zaprasza

Ubrydg 2-80 zjazdu
WARSZAWA (Pat). Dziś o godz,

9,15 rano rozpoczęły się w gmachu
sejmu Rzplitej obrady 2 zjazdu Po-
laków z zagranicy. W. lożach rządo-
wych zasiedli szłonkowie gabinetu
z zastępującym premjera ministrem

sejmu i senatu, prymas kardynał
Hlond, biskup polowy Gawlina wi-
ceministrowie i wyžsi unzędnicy p0-

szczególnych ministerstw. Loże dy-
plomatyczne wypełnili przedstawi
ciele ambasad ; poselstw zagranicz

nych a w loży dziennikarskiej zasie-
dli dziennikarze zagraniczni i kra-
jowi Salę obrad wypełniły dele-
$acje na zjazd Polaków z zagranicy
w liczbie ok. 200 osób. Obrady za”
$aił przewodniczący rady organiza“
Ccyjnej Polaków z zagranicy marsza-
łek Raczkiewicz, który powitał w
serdecznych słowach Polaków z za-
śranicy, Bronistaw Hełczyński zło-
Żył sprawozdanie komisji weryfika-
cyjnej, Zjazd zaakceptował pełno-
mocnictwa delegatów oraz honoro-
we Boiesława Adamowicza, Józefa
Adamowicza i Stanisława Skarżyń-
skiego. Następnie ukonstytuowało
się prezydjum zjazdu  Frzewodni-
czącym został cenzor związku naro-
dowego Polaków w. Stanach Zjedn.
prof. Ksawery Świetlik, zastępcą ks.
dr. Domański, patron zjazdu Pola-
ków z Niemiec, a członkami: Rejer
Z Francji, dr. Wolff z Czechosto-

wacji Paul z Brazylji. Następnie
wygłosił przemówienie prof. Świe-
tlik, który podziękował za wybór
Ną przewodniczącego, poczem pod-
niósł, że przybyli tu Polacy z Ame-
tyki Półn. i Poiudniowej, Azji i róż-
Rych krajów europejskich, aby zło*

żyć cześć i uznanie tej wielkiej i bo-
Satej ziemi o wspaniałej i historycz-
nej przeszłości, z ktorej to ziemi

Wszyscy pochodzimy. Z radością i
dumą patrzeliśmy, jak państwo ro-
sło i potężniałc jak powstała coraz
Silniejsza i potężniejsza armja pol-
ska, której z zachwytem przygląda”
liśmy się na lotnisku mokotowskiem
Ta armją jest i będzie najpotężniej-
szem zabezpieczeniem i ostoją pań-
stwa polskiego i strażniczką jego
$ranic, Hasło wyścigu pracy ziściło
Się w cudownym rozwoju Gdyni,
ćrą słusznie można uważać za cud

XX wieku. Tex wyścig pracy wi-
Y| dzimy również w rozwoju Warsza

wy, Poznania, Krakowa, Wilna i
>| innych miast, w doprowadzeniu do
0) doskonałości kolejnictwa, w Чорго-
4 wadzeniu ziem Rzplitej do stanu no-

woczesnego państwa.
WARSZAWA (Pat). W dalszym

| ciągu obrad 2-go zjazdu Polaków z
zagranicy zabrał głos kardynał pry”

i] mas Hlond, który powiiał delegatów
Polaków z zagranicy w imieniu Ko-
ścioła. Powiedział on m. in.: Przy-
chodzicie tutaj nietylko jako przed-
stawicele polsk:ej myśli, ducha pol-
skiego i polskiej zagranicznej dumy,
ale przychodzisie tutaj jako przed-
stawiciele Watolickiej myśli zagra-

 
| PIELGRZYMKA DO

WARSZAWA. (Pat), Liga Kato-
й licka w.Katowicach  orginizuje we
4 wrzešniu r. b, pielgrzymkę do Rzy-
1 mu, która odwiedzi również Neapol
/i obecną będzie w Katedize Neapo-
litańskiej podczas cudu wrzenia
Krwi św. Januarego. W Neapolu

MOSKWA. (Pat). Minister spraw
| zagranicznych Litwy Lozorajtis о-  

Zawadzkim na czele, marszałkowie|
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iedziele od 12 do 13-ej.
Wileński* wychodzi   

BRINTAVBDR |
EDWARD PODOLINSKI

Długoletni członek Spółdzielni Inwalidów i Detalistów
h w Wilnie.
opatrzony $w. $w. Sakramentami
pnia 1934 r. lat 45

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Zarzecze Nr. 8 nestąpi
7 sierpnia o godz. 6 m. 30 wieczór do kościoła po Bernardyńskiego.

Nabożeństwo želobne odbędzie się w dnlu 8 sierpnia o godz. 9 rano, poczem
nastąpi eksportacja na cmentarz Rossa.

przyj sciół i kolegów
Zarząd Spółdzielni Inwalidów I Detalistów

Tytoniowych w Wilnie.

Polnkówzzadranicy,
nicznej, Jako takich was wiłam,
pragnąc, aby to spotkanie z krajem,
z państwem polskiem wielkiem i mo-
carstwowem było zarazem serdecz-
nem spotkaniem z katolicką Polską.
|lmieniem zarządu miasta przema-
wiał prezydent Stefan Starzyński,
który zaznaczyi, że zjazd i powsta-
nie związku stać się muszą zacząt-
kiem odrodzenia potężnej myśli du-
cha polskości w świecie, podobnie
jak wymarsz pierwszej |kadrowej
kompanji był zaczątkiem odrodze-
nia wielkiego narodu do odzyskania
niepodiegłego kytu. Zkolei nastą-
piło przemówienie przedstawicieli

poszczególnych delegacyj Polaków
z zagranicy. Kilkanaście tych prze”
mówień rozpoczął delegat Polaków
ze Stanów Zjedn. A. P. dr. Smykow-
ski. Po przemówieniach delegatów
przewodniczący plenarnego posie”
dzenia Świetlix posiedzenie zam-
knął. Następne plenarne pos'edze-
nie rozpoczęło się o godz, 16rej,
WARSZAWA (Pat) Popołudnio-

we posiedzenie plenarne 2-g0 zjazdu
Polaków z zagranicy wznowiono o
śodz. 16,15. Uczestnicy uczcili pa*
mięć przez powstanie delegata na
zjazd ze Stanów Zjedn redaktora
Osady. Następnie dyr. Lenartowicz
złożył szczegółowe sprawozdanie z
działalności rady organizacyjnej Po-
laków z zagranicy. Następnie -wy-
głosił referat poseł Miedziński o
Polsce w ostatrich 5-ciu latach. Po
sprawozdaniu dyr. Paprockiego ро-
wołano do życia różne Ikomisje,
które jutro rorpoczną obrady i na

tem wyczerpano porządek obrad
plenarnego posiedzenia, które też
zamknął cenzor Świetlik .
WARSZAWA (Pat). Z okazji

zjazdu Polaków z zagranicy obra-
dują również konferencje: kobiet
polskich z zagranicy, sportowa i
prasy polskiej z zagranicy. Tej trze-
ciej konferencji przewodniczył dy-
rektor naczelny PAT-icznej Libicki,
WARSZAWA (Pat). Dziś g godz

16,30 Prezydent Rzplitej przyjał na
dziedzińcu zamkowym śrupę mło
dzieży (3000 osób) polskiej, przyby”
łej na zlot młodzieży polskiej z za”

Po paru przemówieniachgranicy. г
prezydent przyjaźnie rozmawiał z
przewodnikami  informuiąc się o
waruniki życia zagranicą. :

O godz. 18,30 prezydent przyjął
na posiuchaniu delegatów, którzy
przyjechali na - drugi zjazd Polaków

z zagranicy Wraz z delegatami

przybyły na Zariek liczne wycieczki

Polaków z zagranicy. Deiegaci oraz

wycieczki ustawiły się w wszystkich

salach królewskiego Zamku, a w

ostatnich dwuch salach zebrały się

delegacje or$enizacyj kobiecych
Prezydenta powitał marsz, Racz
kiewicz, poczem prezydent prze-

szedł przez wszystkie sale, zatrzy”

mując się dłuższy czas przy każdej

wycieczce i prowadząc rozmowy z

poszczególnymi delegatami, 
RZYMU I NEAPOLU.
ks. Kardynałem Prymasem dr. Hlon-

dem, udającym się na Międzynarod

' Kongres Eucharystyczny w Buenos-

Aires, Podczas pobytu pielgrzymka

zwiedzi Pompeję, Wezuwjusz i Ca-
(pri. W programie pielgrzymki prze-
widziane jest pozatem zwiedzenie

r pielgrzymka spotka się z J. Em.| Florencji, Padwy, Wenecji i Wiednia,

 

EE: Powrót litewskiego min. spr. zagr.
* puścił wczoraj Moskwę, udając się

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie ed 9 do 20-ej,

codziennie.

 

  
  
  

BERLIN (Pat) Od wczesnego
1anka zamknięto silnym kordonem

' policji, S. S. i S. A. dostęp do opery
Krolla, gdzie miało się dziś odbyć

| żałobne posiedzenie Reichstagu.
Ściany budynku udekorowano kwia-
tami i świerczysą a z latarń zwisają

! długie czarne wstęgi. Otoczenie

gmachu, które zwykle było nabite
publicznością, wznoszącą okrzyki na
cześć popularnych dostojników, tym
razem jest zupełnie puste ; ciszą pa-
nuje dokoła gmachu. O godz. 11,30
przyjeżdża „Fuchrer”, odbiera ra-
port od gen. Blomberga i przechodzi

'przed frontem oddziałów Reichs-
wehry. Przy wszystkich wejściach
do gmachu przeprowadza się ścisłą
kontrolę i badane są karty wstępu.
Wewnątrz gmachu caia sala obcią-!
gnieta jest krepą a światła przy”
ciemnione. Na iawach ministrów za”
siadł caty rząd Na pierwszem miej-
scu siedzi Fuehrer. Ogólną uwagę
zwiaca osoba cyłego kancelrza von
Papena, który. chociaż nie jest już
właściwie członkiem gabinetu, za-
siada w pierwszej ławie ministerjal-
nej, W ławach poselskich siedzi w
mundurze woiskowym płk. Oskar
Hindenburg z małżonką. Wszystkie
iawy poselskie zajęte są przez po-
słów do Reichswehry, którzy przy”
byli w mundurach brunatnych, W
lożach dyplomatycznych znajduje
się korpus dyplumatyczny, Obok za*
siedli attachós wojskowi państw ob-
cych, dalej siedział kronprync w
wojskowym mundurze huzarskim. O
godz. 12-ej Goering, jako przewodni”
czący Reichstagu, otworzył posie-
dzenie, witając przedstawicieli dy-
plomacji oraz specjalnych delegatów
zagranicznych _i reprezentantów
władz. Następsie przemówił Hitler,
który na początku zwrócił się do
płk. Hindenburga z powitaniem a
potem wskazał ra niepokój, który od

, wielu miesięcy panował wśród spo-
łeczeństwa niemieckiego o prezy-

"denta Hindenburga. W dalszym cią-
| gu mówca skreślił życiorys Hinden-
burga i jego udział w historycznym

| rozwoju Niemiec. Kończąc, wskazał
"na to, że Hindenburg był tym mę-
żem stanu, który doprowadził do
pogodzenia starej tradycji z nową
siłą twórczą Niemiec. Schodząc z

  

  

  

 trybuny Hitler zbliżył się do płk.
Hindenburga i uścisnął mu dłoń.

WYWIAB z
LONDYN. iPat). .Daily Mail";

ogłasza wywiad z Hitlerem, w któ-.
rym Hitler m. in. powiedział, że je-
żeli będzie zależeć od Niemiec to|
wojny nigdy nie będzie. Znaczna |
większość członków rządu narodo-

wego bardzo odczuła okropności
wojny. Rok 1918 powiedział
Hitler — był dla nas nauczką i prze-
strogą. Niemcy pragną, by obecne
granice były utrzymane, Hitler za-
pewni, iż Niemcy nigdy nie chwycą
za oręż, jeżeli vie będzie chodziło o
ich samoobronę. Jeżeli chodzi o Au-

IW. jednym z poprzednich nume-
rów „Dzien. WiL* donosiliśmy już,!
że zwłoki prezydenta Rzeszy Hin-
denburga zost«ną pochowane w
pomniku bastjonie, zbudowanym па'
historycznych qolach Tannenberga.'

Tannenberg znajduje się w Pru-,
sach Wschodnich w regencji Olsztyń
skiej o 40 kilometrów od obecnej

na poiach Tannenberga i sąsiedniego
Grunwaldu zadało Krzyżakom ol-|
brzymią klęskę wojsko polskie, a w
dniach 29 i 30 wrześnią 1914 r. zo-
stała tu rozbita i prawie w całości
wzięta do niewoli armia rosyjska

z głównych organizatorów zamachu
aa pałac kanclerski w Wiedniu i

salis uległa wypadkowi do Kowna. wemu, ponosząc śmierć na miejscu.

Ucieczka zamachowca z
WIEDEN Pat. Korespondent Ha-|którego aresztowanie zapowiadano

vasa donosi, że adwokat Wechter,|w najbliższym czasie, zdołał uciec
którego wymieniają jako jednego |z Austrji i schronić się na teryto-

rjum Rzeszy.

SMIERC LOTNICZKI.:
[DAYTON (Stan Ohio) Pat. Znana|Marsalis ma w swojej karjerze tot-

lotniczka amerykańska Harrel Mar-|niczej dwa rekordy długości lotu
samoloto-| bez lądowania dla kobiet.

Cene numeru 20 gr.

NrZAŻ_

ILENKI
 

| Po zgonie Hindenburód. |

zagranicą 8 zł.

Napastniczy głos
PARYŻ. To:: prasy francuskiej w

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

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

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

Ogloszenia
Terminy

prasy francuskiej.
szenia komurikutu co do stanowiska

związku z palktem wschodnim staje Poiski i Estonjj w sprawie paktu
Następnie premjer Goermg złożył się coraz bardziej w stosunku do| wschodniego i „obecnie ponosi on
płk, Hindenburgowi kondolencje w „Polski agresywny. Na czoło wysuwa konsekwencje swej lekkomyślności”.
imieniu Reichstagu. Na tem posie-
dzenie zamknięto,

się „Echo de Paris“. Komentując | Według „Echo de, Paris“ p. Beck
| oświadczenie ministra spraw zagra-| zamierzal wyzyskač wplyw Polski w

NEUDECK (Pat). Dziś wieczo- , nicznych Saljamia'y i łotewskiegopo”, Estonji „dlatego, aby powstrzymać
rem w gronie najbliższej rodziny słą w Moskwie Bilmansa, „Echo de ewolucję polityki państw nadbałtyc-
prezydenta Hirdenburga odprawio- Paris“ pisze, że oświadczenia te są kich w kierunku Francji”.
no ciche nabożeństwo żałobne, po-| dowodem porażki polityki Becka w'
czem trumnę ze zwłokami feldmar"|
szałka Hindenburga złożono na ia'|

sprawie paktu wschodniego.
P. Beck, oświadcza pismo, po-

Obecnie, pisze „Echo de Paris".
Beck powinien wybrać: „albo stanąć
obok Hitlera, «1bo wrócić na drogę

wecie armatniej. Po obu stronach zwolił sobie na niestrożność oglo- sojuszu francusko-polskięgo”.

Loty Moskwa—Paryż i Moskwa—Rzym.
ustawiły sią dwa bataljony honoro- |
we garnizonu z Olsztynka, Wzdłuż|
całej drogi z Neudeck doOlsztynka, |
wynoszącej ok. 100 km., ustawił się|
szpaler z młodzieży, oddziałów S. A.
1 $, $. i innych związków. Przybycie
trumny do Tannenbergu nastąpi ok
godz. 5-ej rano.

NEUDECK |[Pat). Dziś o godz,
14,30 odlecieli z Berlina do Kwidzy-
nia płk. Hindenburg z małżonką oraz
sekretarze stanu Meissner i Funk.
Nieco później odlecieli samolotem z
Berlina do Kwidzynia kanclerz Hi-
tler i premjer Goering, którzy na
tychmiast po wylądowaniu w Kwi-
dzyniu udali się w dalszą drogę do
Neudeck, celem wzięcia udziału w
uroczystości żałobnej,. która odbyła
się b godz. 20,15. Na szosie prowa*
dzącej od Kwidzynia do Olsztynka
ustawił się ożromny szpaler długości
100 km. Na szosie Kisielice—Neu-
deck ustawiły się formacje Reichs-
wehry, które tworzyć będą kondukt
żałobny.
NEUDECK (Pat). Dziś popołudniu

Neudeck stał pod zna*iem przygo”
towań.wojska do rewji żałobnej,
Ulicami przemaszerowały oddziały
piechoty i kawalerji. Wieczorem
eskadra samolotów prze!eciała po-
nad domem zmarłego prezydenta w
Neudeck i zrzuciła bukiet ciemnych
róż, zerwanych z parku przez
wnuczków zmarłego prezydenta.

BERLIN (Pui). W. Tannenbergu
czynione są osłatnie przygotowania
do jutrzejszych uroczystości. Na po”
dwórzu zamkowym zbudowano e-
stradę, mośącą pomieścić 3000 osób.
Do Olsztynka przybył przewódca
$. $., szef tajnej policji Himm'er.
Sprowadzono rownież 53 chorąświe
oddziałów, które brały udział w bi-
twach z Rosjanami. Liczą się z na-
pływem ok. 206 000 uczestników po-
grzebu do Tannenbergu.

HITLEREM.

LUBLIN Pat. Dziś przed połu-
dniem nad Lublinem ukazały się
trzy samoloty sowieckie, które okrą-
żywszy miasto odleciały w stronę
Krakowa. Po kilkunastu minutach
samoloty powróciły nad Lublin I 2
z mich wylądowały na lotnisku fa-
bryki „Plage i Laśkiewicz”. Lotnicy
sowieccy wskutek niezwykle gęstej
mgły stracili orjentację i musieli
iądować w Lublinie. Oficer kontrol-
ny fabryki „Plage i Laśkiewicz" kpt.
Grey połączył się telefonicznie z
Krakowem, skąd zasięgną! informa-
cji o stanie pogody nad Karpatami
i Czechosłowacją, poczem wiado-
mości tej udzielił lotnikom sowiec-
kim. Po 40 minutowym postoju, sa-
moloty sowieckie odleciały z Lubli-
na. Samoloty te leciały z Moskwy
do Rzymu.

WIEDEŃ Pat. Eskadra 3 samolo-
tów sowieckich, która dziś rano wy
startowała z Kijowa w drogę do Pa-

MUWĄ PREZ.
MONTENA Pat. Prezydent Roo-

sevelt, po powrocie z wakacyj wy-
poczynkowych, wygłosił przemówie-
nie, które zawierało znamienne mo-
menty dia przyszlej polityki rządu.
Roosevelt m. in. podkreślił, że rząd

PARYZ Pat. W mieście Constan-
tine w Algierze doszło wczoraj do
poważnych rozruchów  przeciwžy-
dowskich. Miejscowa ludność roz-
poczęła grabić sklepy żydowskie.
Wiele magazynów rozbito, splon-
drowano i spalono. Są ranni i za-
bici. Zajścia te powstały na tle
awantury wywołanej przez jakiegoś
pijanego. Dzisiejszy „Paris Soir* za-
mieszcza depeszę z Algieru, wedle
której ofiarą rozruchów w Constan-
tine padło 20 zabitych i 70 rannych.
Dokładnego przebiegu zejść dotych-
czas nie można jeszcze odtworzyć, strję, to Hitler oświadczył, iż Niemcy

Austrji nigdy nie zaatakują i nie
raogą przeszkodzić Austrji, jeżeli
pragnie ona przywrócić swój zwią-
zek z Niemcami. Zagadnienie an-,
schlussu nie jest zagadnieniem ak-
tualnem. Hitler zaznaczył, iż nikt;
nie lkwestjonuje niepodległości Au-|
strji. Niemcy austrjaccy dążą do
unji z Niemcami, lecz sprawa ta nie
zostanie w krótkim czasie roz-
strzygnięta, śdyż opozycja pozosta-
łych części Europy jest zbyt wielka.

 

GDZIE BĘDZIE POCHOWANY HINDENBURG.
Samsonowa.

Na polach Grunwaldu klęskę
Krzyżaków znaczy skromny kamień,
na polach Tannenberga 0 zwycię-;
stwie Hindenburga głosi kolosalny;
pomnik w kształcie fortecy z 8-ma}
wielkiemi basztami zwróconemi w;
stronę Mławy, Działdowa, Itławy i!
Holenstein. Zwrócona w tę ostatnią|

śrzebu zwłoki Hindenburga i tu na-,
ród niemiecki odda swemu wodzowi|
hołd za to, że zrehabilitował tu imię|
niemieckie po sromotnej klęsce
grunwaldzkiej.

Austrli.

 

aa < z *

jak również trudno ustalić liczbę
poszkodowanych i strat materjal-
nych.

PARYŻ (Pat). Uzupełniając wia*
domości o zżajściach w Constantine
donoszą: Zujścia wywołał napozór
drobny wypadek. W ubiegłą sobotę

' żołnierz izraelila, niejaki Eljasz Ka-
lifa, pełniący służbę jako krawiec w
miejscowym garnizonie, wszedł, bę-
dąc pijany, do meczetu mahometań-
skiego i począi obrzucać obelgami
modlących się tam arabów. Obu-
rzeni arabowie rzucili się na Kalifę
' mocno go qoturbowali, Jedno-
cześnie tłum arabów wyszedł z me-

ryża, wylądowała w godzinach po-
łudniowych w Wiedniu. Wskutek
bardzo niekorzystnych _ warunków
atmosferycznych lotnicy* sowieccy
pozostaną przez cały dzień dzisiej-
szy w Wiedniu i dopiero jutro uda-
dzą się w dalszą drogę do Paryża.
KRAKOW Pat. Dziś o goaz. 13

nad Krakowem przeleciała eskadra
samolotów sowieckich lecąca do
Rzymu. Z powodu niepomyślnych
warunków atmosferycznych lotnicy
zawrócili z drogi i wylądowali na
lotnisku krakowskiem. O godz. 16
wystartowali ponownie, jednakże z
powodu w dalszym ciągu złych wa-
runków atmosferycznych powrócili
na lotnisko krakowskie. Lotnicy so-
wieccy pozostaną przez noc w Kra-
kowie, gdzie są n.eoficjalnymi gość-
mi 2-go pułku lotaiczego. O ile po-
goda dopisze, lotnicy sowieccy wy-
startują jutro rano w kierunku
Włoch.

ROOSEVELTA.
dopiero rozpoczął walkę o swój
program. Jesteśmy, powiedział Roo-
sevelt, w przededniu zasadniczej
walki mającaj na celu obronę bo-
gactwa naszego przemysłu i rolaic-
twa przed egoizmem jednostek.

 
Rozruchy antyżydowskie w Algierze.

czetu na miasto, wzywając miesz*
kańców do pogsomu żydów. Z wiel-
ką szybkością opanowano dzielnice
żydowskie, gdzie dokonano wielu
spostoszeń. O świcie walki ustały.
Żywioły bardziej umiarkowane zwo*
iały do merostwa wspólną konfe-
rencję żydów i arabów. Na zebraniu
tem postanowiono zaprzestać walk.
Delegaci na konferencii nie zdołali
jej jeszcze opuścić, gdy walka mię*
dzy arabami i żydami rozgorzała na
nowo. Arabowie ustawili przy bra-
mach miejskich posterunki, które ni-
kogo do miasta nie wpuszczaty. We
wszystkich dzielnicach atakowano
żydów, bijąc ici i niszcząc ich skle”
py. Żydzi zabarykadowali się w

' swoich domach. Wówczas arabowie
podpalili kilka domów żydowskich
"w centrum miasta, Gdy żydzi usiło-
, wali ratowat się ucieczką, arabowie
, napadii ich atakując nożami i pał-
kami. Padło też wiele strzałów re-

: wolwerowych. Wczoraj do Constan-
‚ (ine przybył bataljon senegalczyków
„oraz liczne oddziały saperów z Al-
gieru. Dopiero wojsko położyło kres

, zajściom wczoraj koło wieczora.
i

 
GANDHI ZNÓW GŁODUJE,

LONDYN Pat. Mahatma Gandhi
ozpoczął dzisiaj 7-dniową pokutę
głodową, aby w ten sposób wyrazić
swoje potępienie wobec wypadków
КОВ
dhiego w miejscowości Ajmar w
czasie akcji propagandowej  Gan-
dhiego na rzecz parjasów dopuścili
się czynów przemocy w zajściach

gdy zwolennicy Gan-|wiada,

| trwała,

z ortodoksami hinduskimi, zgrupo-
wanych w związku sanatanistėw.
Gandhi w odezwie, którą z okazji
rozpoczęcia głodówki wydał, zapo-

że walka о wyzwolenie
50.000.000  parjasów, uciśnionych
w imię zasad religijnych, będzie

ale musi być walką czystą
i świętą, niepokalaną plamami krwi.

granicy Polski i zasłynął w dziejach: stronę baszta nosi nazwę „Baszty;
dwukrolnie: w dniu 15 lipca 1410 r. Wodzów”. W niej staną w dniu pe RL SIS RADNEGOAi ZPO ORICON AWATAR ARTIPS

Monopol spirytusowy nie będzie
wydzierżawiony.

WARSZAWA Pat. — W kilku pi-
smach stołecznych ukazała się wia-
domość, jakoby toczyły się z rzą-
dem rokowania 0 wydzierżawienie
monopolu spirytusowego. PAT-iczna

BURZE i
WARSZAWA Pat. W majątku

Nawary w pobilżu Nowego Miasta,
w wojew. pomorskiem piorun zapa-
lił stóg siana. Robotnicy chcieli go
ugasić, jednak wobec szalejącej bu-
rzy schronili się do jednego z bu-
dynków, w który wkrótce potem
strzelił piorun. 6 robotników ponio-
sło śmierć a 4'ch odniosło rany.
We wsi Wielka Łąka pod Wąbrzeź-

upoważniona jest do kategorycznego
oświadczenia, że informacje te po:
zbawione są wszelkich faktycznych
podstaw.

PIORUNY.
nem piorun zabił jedną osobę, w
majątku Granówek,
ad powiatem siedleckim prze-

szła gwałtowna burza. We wsi Sko-
rzec wichura zerwała z miejscowego
kościoła dach w czasie odprawia-
nego nabożeństwa, jednakże nikt
ze znajdujących się w 'kościele
szwanku nie poniósł. 
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Problem inlelgenė
Za parę tygodni zaludnią się uli:

ce miejskie falami powracających z

letnisk, uzdrowisk. Razem z prz;-

byciem tych rzesz wysunie się na

porządek dzienay jedno z najtrud-

niejszych zadań Polski wspėiczesne':
problem młodej inteligencji.

Przed kilku tygodniami z rado-

ścią i nadzieją w sercach opuścil:

mury szkolne absolwenci szko!

średnich, seminarjów  rauczyciel

skich ; szkół zawodowych. Następ

nie, kto mógł, wyjechał na zasłużo-

ny odpoczynek. Niektórzy powę-

drowali pieszo od wsi do wsi nad

morze lub w góry. Ci, którzy i na to

nie mieli środków — pozostali w

mieście. Teraz wszyscy razem

zbiorą się znowu, zbiorą się, by roz

strzygnąė palące pytanie: co robić

dalej? WE

Część tych absolwentów wstąpi-

ła do szkół wyższych i dla mich

problem, co rooić, przesunie się ©

lat kilka. Wówczas z dyplomem

szkoły wyższej w kieszeniu biedzić

się będą nad tem samem pytaniem

tak jak dziś biedzą się tegoroczn.

wychowankowie uniwersytetów :

politechnik.
Poiska w obecnym stanie rzeczy

nie może wchłonąć do życia gospo:

darczego wszystkich nowych sił in-

teligenckich. Nie mamy pod ręką

cyfr statystycznych roku ostatniego,

ale przed rokiem przedstawiały się

one w zaokrągleniu następująco:

ilość absolwentcw szkół średnich —-
14.825; szkoły nauczycielskie

5.740; szkoły zawodowe — 10.660;

szkoły wyższe 3,450. Razem 34.675

os>b. I to tylko jeden rocznik. Jeśli

nawet przyjmiemy, że około 10.00)

absolwentów szkół średnich wstąpi

do szkół wyższych ; w ten sposób

przesunie dla siebie problem zatru-

dnienia zawodowego o Ia! kilka, .

tak pozostanie około 25.000 rocznie

które muszą szukać zatrudnienia.
W r. 1930 wszystkich pracowni

ków umysłowych, zatrudnionych w

Polsce było około 400.000. W. tym

stanie rzeczy niepodobna sobie wy

obrazić, aby życie gospodzrcze mo-

gło wchłonąć corocznie 25.000 no-

wych pracowników. Musieliby dla-

tego wszyscy pracownicy :smysłow*

w ciągu lat 16 każdy, albo umierać

albo przechodzić na emeryturę. Jes:

to oczywisty absurd.

Naturalnie usłyszeć możemy w

odpowiedzi twierdzęnie, że obec-

nie jest kryzys, bezrobocie i że po

ustąpieniu kryzysu — co musi prze-

cież kiedyś nastąpić — otworzą się

a0we możliwości, nowe pola pracy *

życie gospodarcze wchłonie bezro-

botnych młodych inteligentów.

W tem właśnie rozumowaniu

tkwi biąd zasadniczy. Krvzys w

znaczeniu powrotu do dawnych
przedwojennych stosunków nie u
stąpi wcale. Kto przeczytał dwie

ostatnie książki R. Dmowskiego, pt

„Świat powojenny a Polsia', oraz
„Przewrėt“ ten nie może mieć pod
tym względem żadnej wątpliwości

Z obecnego kryzysu wyłoni się no-
wa struktura ospodaicza świata,
bliżej nam nieznana, wktórej jednak

problem pracy dla inteligencji bę-

dzie bardzo trudny, choćky dlatego,|
państwajże niewątpliwie zadanie

muszą być znacznie ograniczone, a
przez io samo aparat państwowy

zmaleje.

Oto dlaczego probiem inteligen-
cji w Polsce jesi taki trudny, a za

razem tak palący,
Jakież z tego wyjście? Odpo-

wiedź może byc tylko iedna: prze-
budowa stosunków: społecznych

Zastrzegamy się tu zaraz kate-

gorycznie, że nie zalecariy żadne:
rewolucji społecznej, nie propaguje-

my ani komunizmu, ani Котрогасу]

nego ustroju faszystów aa* narodo-

wego socjalizmu. Idzie nam o pro-

blem spolszczenia w Polsce handlu
przemysłu, rzemiosła, 0iaz O pro-

blem wsi.
Na ziemiach Polski współczesnej

mieszka obok nas naspoważniejsza
liczbowo mniejszość — Rusini, sami
nazywający siebie Ukraińcami. Z

różnych względów należałoby tym
Rusinom poświęcić o wicie więcei

uwagi, niż sie. im istotnie jej po-

święca. i

Mię: innemi warto uważnie

przyjrzeć się temu, co Rusini robią:

ze swoją inteligencją. Oto od szeregu
lat skierowuią oni swą dyplomowa",
mą inteligencje — na wieś. Bynaj-
mniej wcale nietylko jako nauczy
cieli ludowych, lub działaczy śmi1

nych. Z tem wcale im łatwo nie
idzie, Większość tych młodych inte- tury społeczne,. Obecnie ze wzi | steczek,

"TA

Polska i Litwa.

„Gazeta Warszawska” w nume-

rze niedzielnym zamieściła artykui

nic w pogiądach na t. zw. „Kwestię

Wileńską między Litwą i Folską.
„W ogioszonym przed paru dniami ko-

munikacie Lit. Ag. lel. było powiedziane:

„Dotychczas od Polski

nień o przyjaznych stosunkach

maliśmy żadnych  propozycyj

wienia meritum kontliktu litewsko-polskie-

go. Ani przyjazd b. ministra Prystora, am

przyjazd min. Muehisteina, ani przyjazd do

Litwy innych polskich działaczy nie dai

podstaw do tego, aby przypuszczać, że Pol-

ska zaczęła rozumieć stanowisko litewskie

w kardypainem zagadnieniu wileńskiem.

Polska nie rozumie — powieda urzędo-

wy głos litewski; my zaś dodamy' nie rozu-

mie i nigdy nie zrozumie. Każdy Polak wie

doskonale dlaczego. Dlatego, że Wiień-

szczyzna jest krajem polskim, a nie było

jeszcze wypadku w historji, by jakiś naród

dobrowolnie oddawał swą zieniię. Jeśli się

coś podobnego zdarzyło, to robili to poza

plecami narodu zdrajcy.

Gdybyśmy zaś mieli przed sobą Litwina

dobrej woli, tobyśmy mu powiedzieli rzeczy

następujące:

oprócz zapew-

nie otrzy-

co do omo-

Jeśliście się įrzekonali, że Polska u-

rzędowa nie rozumie waszego stanowiska

co do ziemi wilenskiej, to

tardzo dobrze, że nie rozumie go tem bar-

dziej Polska społeczna — naród polski.

wiecie chyba

Rozejrzyjcie się dobrze w położeniu

politycznem w Europie i zdajcie sobie spra-

wę z tego, czy zanosi się na jakiś zatarg lub

zamęt, z któregobyście mogli skorzystać,

ażeby zbrojną ręką sięgnąć po polskie Wil-

no?... Jeśli to zrobicie sumiennie, to prze-

Lonacie się, że nie! Wszyscy się wojny boją.

Polska jest co rok silniejsza Porwanie

się na nią w pojeaynkę byłoby wyprawą z

motyką ra słońce. Sowiety są zajęte w Azj.

i doprawdy niewiele ich mogą obchodzić

stosunki polsko - litewskie. Niemcy mają
dość kłopótów na swej głowie, by chciały
się angażować w jakąś bezsensowną awan-

turę. Na przestrzeni wielu lat zatem nie wi-

dać takiej okazji, którąbyście wyzyskać

mogli.

Żadnych tedy widoków! Jest natomiast

oczywistość i rzeczywistość taka: po unor-

mowaniu stosunków między Polską a Rosją

* Niemcami, po uzraniu Rosji przez Małą

Ententę, jest w Europie wschodniej tylko

jedno zagadnienie nieuregulowane — sto-

sunki polsko - litewskie. Polska z godną

uznania cierpliwością znosi stan dotychcza-

sowy, szkodliwy dla niej i ala uarodu litew-

skiego, ubliżający poprostu państwu pol-

skiemu — brak zwykłych stosunkćw dyplo-
matycznych, jakiś stan pseudo wojenny.

Stosunki tak się układają, że wprowa-

dzenie normalnego stanu politycznego mię-

dzy Polskę a Litwę jest koniecznością. Na-

stąpi on siłą rzeczy. lm dłużej zaś będzie

się odwlekać, tem gorzej dla Litwy, bo па

       EOPYC DLA RZL ZAPIERA

Jak
  

Kartu
Mija miesiąc od wywiezienia

pierwszego transportu narodowców
do Berezy Kartuskiej, Jak wygląda-
ją odosobnieni, o tem kilka spostrze-
żeń podaje p. Z L. na łamach „Gaz.
Narodowej”. у

„Jesteśmy na szosie, a ra
trakcie, Nagle widzimy w blaskach
zachodzącego słońca sporą grupę
ludzi, zatrudnionych przy naprawie
drogi. Zwolna podjeżdżamy bliżej.

Jak grom z 'asnego nieba uderza
mnie widok znajomych twarzy kole-
śów. Jedni mają w rękach szpadle,
inni kilofy, widły. Rozumiem... to
izolowani. Patrzę. smukły blondyn

wa uniw. warsz., dalej — niski, o
dziecinnych, drobnych rysach i ma-
łych usteczkach, żywych oczach

i °

6-TY DZIEN
Jak donosiliśmy, aresztowani w

Łodzi działacze narodowi z mec.
Kowalskim na czele rozpoczęli w
środę, 1 sierpnia głodówkę. Aresz-

| Z Warszawy donoszą, że były
więzień brzeski Stanisław Dubois
od dziewięciu miesięcy znajduje się
w więzieniu mokotowskiem, przeby-
wając tam od paru miesięcy w zu-
pełnej izolacji. Razem z 4-ro mie-
sięcznem spędzeniem w Brześciu
i Grójcu, odbył już 12 miesięcy
więzienia. Pozostaje mu jeszcze do 
zaczynając od 50 zł. miesięcznej

pensji. Ale wyniki już są widoczne.
Rusini mają potężną sieć *półdzieln:

usunęli mnóstwo kupców żydow

skich, do niedawna wyłącznie panu

jących na wsi, stworzyli dla swe

inteligencji nowe tereny pracy i na

z prasy.

p. t „Nie rozumie , w którym ujmu-,

je w sposób zasadniczy sprawę róż-,

ają izoiowani w Berezie

„ sudski na zesłaniu na Sybirze) zaro-

— to Bolek Piasecki z wydziału pra-

 

DUBOIS NIE CHCE URLOPU.

GOPSSPSK TATK SERAANI IA KTSRSPEN

'ligentów pracuje w spółdzielniach,

DZIENNIK

tem gorszych dla :iej będzie dzkonany wa-

runkach.
i

Sytuacja w Stron. Ludowem. |

Od pewnego czasu odłam sanacji, -
'zgrupowany przy „Kuuj. Porannym”|
prowadzi akcję w kierunku nasta”;
wienia sanacji na „tront ludowy”, a.

zarazem przeciągnięcia ludowców
na stronę sanacji. Stąd zaintereso”

wanie „Kurj Porannego* sprawami
ruchu iudowego w Foisce. Ustatnio
ogioszono w tem piśmie wywiad, z
niewymienionym z nazwiska wybit-
nymi politykiem ludowcowym.

„Sytuacja w Stron. Lud. nie przedsta-

wia się aobrze gdyż niema w Folsce wodza

ruchu ludowego. Po wyjeździe Witosa nikt

nie potrafił indywidualnościa swoją narzu-

cić się, jako znak istnienia prostej i jasnej

linji w sprawach zarówno parlamentarnych,
jak i wewnętrznych Stronnictwa. W  na-

różnice, z których w męski sposób należy

sobie zdać sprawę. Wiadomo przecież, że

b. „Wyzwoleńcy” i b. „Stronnictwo Chłop-

rezerwą, a ten stosunek przeciągnął się tak-

že do nas b. „Hiasicwcow“.

Z chwilą, gdy zabrakło w Stronnictwie

Witosa wszyscy zaczęli rościć sobie pre-

tensje o ujęcie władzy w swoje ręce. My

„Piastowcy“ nie wważaliśmy za stosowne

cokolwiek zmienić w układzie dotychczaso-

wych władz partynych. Zdawaliśmy sobie

bowiem sprawę, że jakakolwiek kooperacja

dwóch b. Stronnictw przedsięwzięta dla opa

nowania władzy w Stronnictwie, przeciwko

któremukolwiek trzeciemu b. Stronnictwu

musi doprowadzić do sztucznej majoryzacji,

obliczonej w konsekwencji na krótką metę.

Niestety inaczej rozumowali niektórzy nasi

współtowarzysze, 2 czołowi działacze spo-

śród b. „Wyzwoleńców” i bez „Stronnictwa

Chłopskiego" rozpoczęli oni walkę o rządy

na terenie władz naczelnych drogą zakuliso-

wych pociągnięć w kraju w bezpośredniem

starciu w opanowywaniu władz woje-

wódzkich i powiatowych. Przebieg wyborów

zarządów wojewóćzkich w Lublinie, Bia-

iymstoku, Warszaw:e i Kielcach charakte-

ryzuje jasno proces tych rozgrywek.

— Czy jest możliwy rozłan: w Stronni-

ctwie Ludowem?

— Możliwe jest zawsze wszystko. Lecz
! e tem u nas nikt nie myśli na serjo. Pewne

| przejawy walk, które się dostają na ze-

wnątrz ' są mylnie następnie kolportowane,

nie świadczą jeszcze, aby ktoś przygotowy-

wał w dosłownem tego słowa znaczeniu

rozłam. Niewątplivsie, że walki personalne

zachęcają niejednokrotnie do krańcowych

pociągnięć, lecz tax z trudnością zbudowa-

my jeden front ludowy, niewątpliwie potrafi

się oprzeć wszelkim próbom  rozsadzenia.

Gdy jednak siią, względnie sztuczkami,

którakolwiek z grup usiłowałaby zawładnąć

władzą w Stronnictwie — musi to doprowa-

dzić do bezwzględnego starcia. A wówczas,

kto wie co może rastąpić. Zresztą — dziś

żyjemy w innvch czasach i niejedno nau-

czyło nas rozumu.
 

    

skiej?
Władzio Sznarbachowski, redaktor
„Akademika“, dalej  spostrzegam
Zygmunta Dziarmagę — ten zczer-
niał, schudł, ale jakoś dziwnie wy”
szlachetniał... Orraleni są na heban, z
olbrzymiemi (podobnie, jak J. Pił-

stami. Całe ubranie stanowią spo”
deńki i tak często czapka akade-
micka,

| Są zdziwieni i zaskoczeni. Wzru-
szenie nie daje im słowa przemówić.
Widzę jeszcze 'nne znajome twarze.
Czyż można w takiej chwili przypo-
mnieć sobie tyle nazwisk. Tylu ich
jest... :

Odzywają się głosy, ale poste-
runkowi, którzy dotąd obojętnie le-
żeli na trawie po bokach szosy —
wołają, aby prędzej przejeżdżać!

GŁODÓWKI.
jtowani przekywają w więzieniach
m Sieradzu ijŁęczycy. Dziś, 6 sierpnia,
mija szósty dzień rozpoczętej przez
więźniów głodówki.

odsiedzenia 2 lata, gdyż wyrok w
procesie brzeskim ina niego opieva
na 3 lata. P. Dubois jest zdrów,
nie chce więc korzystać z urlopu
zdrowotnego. Na czynione mu pro-
pozycje, by złożył podanie o urlop
z powodów rodzinnych, odpowie-
dział odmownie.

przechodzą juž do miast, Kto widział
ich portępy gospodarcze, dokonan2

Ww ciągu ostatnich lat we Lwowie

Stanisławowie, Kołomyi. czy Stryju,
ten nie przejdzie obok tegc proble-

mu bez głębszego zastanowienia.

Oto, co należy rozważyć, jeśli się
myśli poważnie o problemie polskiej oczach naszych przeprowadzają za-

sadniczą przebudowę swojej struk-
inteliżencji, problemie wsi * zagadnie

, rodowej”

|cą żydostwo w jego czystości raso-

(EZ 5 KĄ .
stępstwie tego, mimo naszej woli, zaistniały; zków rasizmu żydowskiego.

 niu odżydzenia naszych miast i mia-

MILEŃSKI

Najstarszy na Świecie
rasizm.

W ostainim zeszycie „Myśli Na-
znajdujemy następujące

słuszne uwagi: |
Najstarszym na świecie, świado-

mie uprawianym rasizmem jest ra-
sizm zydowski, W połączeniu z ży-

dowskim, iown'e dawnym nacjona-
lizmem stanowi on od tysięcy lat
trwałą „tarczę dawidową , chronią-

wej i ciągłosci ideowej.
Jak bezwzględny jest rasizm*ży-

uowski, o tem raz po raz świadczą
nam zdarzenia życia bieżącego.
Szkoda, że prasa poiska nie pisze o

tych zdarzeniaca i nie stworzyła dla
nich osobnej rubryki. Byłby to wy-
mowny komentarz do krzyku, jaki
podnoszą żydzi przeciw rasizmowi
wogóle, a niemieckiemu w  szcze-
gólności.

Oto jeden z najświeższych ob a-
W sio-

nistycznym „Naszym Vrzeglądzie“
zjawiła się notatka, w które; powie-

| dziano, co następuje:
„W dniu wczorajszym rozeszła się nie-

sle" „odłosiło s do Wiłoca uao6ół z a>. pokojąca pogłoska, jakoby na jedno ze sta- | na przeciąg sze. egu aiugich
nowisk w szpitalu żydowskim na Czystem
miał być wyznaczony chrzczony żyd. W

żydowskich kołach społecznych  pogłoska

spotkała się z nader żywem oburzeniem.

Jest bowiem niedcpuszczalnem, aby jedną;

z nielicznych już riacówek pracy lekarzy

żydowskich zajął człowiek zupełnie obcy

społeczeństwu żydowskiemu, który

samem pozbawia lekarza-žyda

pracy. Nie sądzimy, by naprawdę leżało w

interesie władz nadzorczych

dowskiego, aby jedyną w stolicy komunal-

ną placówkę pracy oddać w wyłączną

„arendę  mechesów i ludzi nic wspólnego z

żydostwem nie mających.”

Notatkę opatrzono tiustym w
druku i treści tytułem:

tem

możności

szpitala ży-

skiego w Warszawie”.
Widzimy stąd, że nawet żyd, o

ile ochrzczony, już w przekonaniu
żydów stanowi ciało obce w społe-
czeństwie żydowskien. = Wražiiwo-
ścią swoją i bezwzględnością rasizm
żydowski o wiele przewyższa najda-
iej idące zarządzenia nitle:yzmu A

jednocześnie ten sam „Nasz Prze-

giąd' codzień systematycznie i ra-
sizm i nacjonalizm wogóle najbrud-
niejszemi obrzuca wyzwiskami L...
najuczenszemi obala argumentami.
Ale to nie wprowadza w: błąd naj-
ciemniejszego nawet czytelnika ży-

aowskiego. Oprócz więzi rasowej i
narodowej, żydzi związani są ze 50-
bą ideą oszukiwania gojów. Lrzy
tysiące lat conajmniej praktyki do-
prowadziio ich w tem do mistrzo-

stwa.
W] danym tu i w podobnych mu

wypadkach sztuka dziennika polega
na tem, że 1-o podaje czytelnikom
swoim gotowe wzory argumentów i
wyzwisk, któremi, należy zwalczać
nazewnątrz ghe:ta wszelkie rasizmy
1 nacjonalizmy gojowskie, i 2-0 przed
oczy gojów podaje czarno na bia-
iem dowody, że żydzi zasadniczo
zwalczają wszelki rasizm i nacjona-
lizm, Zaš w praktyce swojej, bez
głoszenia nazw i teoryj, jawnie i pu-
plicznie rządzą się zydzi według

wskazań wiasnego rasizmu i nacjo-
nalizmu, licząc ma (powiedzmy)
dziwną właściwość ogółu ludzkiego,
który nie dostrzega tego, co nie jest
palcem wskazare i nie odkrywa te-
go, co nie jest imieniem nazwane,

 

£ życia stolicy.
NOWY TEATR. :

W, sobotę w kancelarji rejenta
podpisano umowę o utworzeniu no-
wego teatru w Warszawie pod na-
„zwą „Iealtr Aktora", Organizatorami
i wspólłudziałowcamu są: Mira Zi-
mińska, Karol Benda i Steian Ja-
racz.
Teatr mieścić się będzie w gmachu

operetki przy ul. Mokotowskiej 73 i
ma rozpocząć sezon w dniu 1 wrze-
śnią.

AB if: + £.
ULICA 6-GO SIERPNIA.

Tymzcasowy zarząd miasta st.
Warszawy na nadzwyczajnem posie-
dzeniu uchwali wczoraj zmienić
nazwę ulicy Nowowiejskiej na ulicę
„0-g0 sierpnia”, pragnąc uczcić w
ten sposób dzień wymarszu pierw-
szej kompanji legjonów na wojnę
światową. Jednocześnie uchwalono
rozpisać konkurs na projekt rzeźby,
mającej uczcić wyruszenie oddzia-
łów legjionowych na wojnę. Pierwsza
nagroda wynosi 10 tys. zł,

P. STARZYNSKI OTRZYMAŁ
w B. G. K. URLOP.

Przez objęcie stanowiska komisa-
rycznego prezydenta m. Warszawy
przez p. Stefana Starzyńskiego opró.
żnione zostało stanowisko jednego z
wiceprezesów Fanku Gospodarstwa
Krajowego.

Jalk się dowiadujemy stanowisko
to nie będzie xarazie obsadzone, a
funkcje jakie „pełnia p. Starzyński
przejął prezes Banku gen. Górecki.
Odejście p. Starzyńskieżo z Banku
Gospodarstwa Krajowego odbyło
się pod względem formalnym w ten
sposób, że otrzymał on urlop bezter-
minowy.

—
—

-
—

„Grożba in-,
wazji mechesów do szpitala żydow-.

0 potrzeby
Co ważniejsze w naszej rozbudowie miasta

„| „Brak planowości w gospodarce komunalnej
wielkie miasta często są pozbawione najniezbędniejszych urządzeń —chi
równocześnie niektóre placówki administracji komunalnej budzą naw
podziw u obcych”.
wielkich miast”.)

Już od roku widzimy na ulicach
Wiina intensywną pracę nad polep-
szeniemm bruków miasta.

(Wyj. z

roku — a kuirunmacyjny punkt zaa-

wada się OSiągnąć w okresie Czer”
wiec—iupiec rb., kiedy porządkować

zaczęto Antokol,

Żie mówię — nie porządkować

a modeunizować ul. Koscuszki, brzeg

Aniokoiskį ! u, Przejazd,

Na uwiucy MoSCIUSZKI „,Udi SIĘ Od-

czuc  nmiekiorym ayguiarzoii OraKk

onoamka £ crugiej strony uucy Oraz

poaobio.. WVrak perspektywy ша
' KOSCIO1a SW. rioira z rawia. Liate-

|go tez tysiące mietrow sześciennych

ziemi zaejmowac irzepa byio —

nową jezanię uliożono — no i teraz
iat przy-

byia nowa jezdnia do siaiego napra-

wiania — początek przecież zrobia

jeszcze w tym rvku miedawna ulewa.

Na brzegu Antokoiskim trzeba

było ulokować te masy ziemi —
więc zaczęto budowac nowy skwer-

aieję nad Wilją. U sile iejże do-
wiemy się po pierwszem wezbraniu
Wulji — oby tytko nie było tak, jak
г ш, Žygmuutowską.
М ulicy Frzejazd, choć jest ona

tylko jednostionną, a do tego prawie
siepą, na gwai! trzeba byfo kanali-
zacji. Czy na gwait ze względu na
potrzebę iaktyczną, o tem Antoko-

ianie rozmaicie mówią.

A przecież prace te pochłonęły
wiele, wiele aziesiątków tysięcy Z10-

tych. Czy w debie обеспево kryzy-

su potrzeba perspektywy uuicy wzgl.
buaowa nowych skwerów uzasadnia
tak poważne inwestycje — o tem

można jeszcze wiele powiedzieć.
Można tu wysunąć konirargu-

ment, ze miąsiu chodziło o zatru-
dnienie bezrobotnych. Ale argumeni
ten me wytrzyniuje krytyki w odnie-

siemiu zwiaszcza do tycn wymienio-
nionych inwesłycyj.

1emi sameni pizeciež tundusza-
mi, większą ilością bezrobotnych

możnaby znacznie więcej zrobić dla
Wilna (nie dla perspektywy w Wil-
nie) na jego przedmieściach — Po-
spieszka, dalszy Antokol, Snipiszki,

 

Popławy, Żakret itd.
Czyż to nie parodja, że wówczas,

kiedy zabieramy się do modernizo-
wania ulic śródmieścia, posiadamy

o kilkanaście czy kilkadziesiąt kro-
ków od głównycn ui.c arterji nasze-
go miasta drogi przypominające po-
dlejszego nawet gatunku drogi wiej-
skie.
A przecież Wilno jest 200-ty-

sięcznem miastem, a nie prowincjo-
nalną mieściną.

Zresztą zwiekanie z porządko-
waniem przedn:ieść bije b. silnie 1
w kieszeń Magistratu.

Przykładów dać można wiele —
oto jeden z nich:

Przed 6-ciu laty zorganizowała

Fomimo aługoirwałych deszczów
w ostatnich tygodniach roboty p.Zy

budowie nowych linij kolejowych po”

suwają się naprzód.

Na linjach Warszawa — Radom,
Krakow — Mizchów, Hiock—Die1pc

oraz na bocznicy do zdrojowiska

Uruskieniki puriowa torowiska i Du“

dowii sztucznych, t. j. mostów i prze

pustów jest na ukończeniu. Na linji

Warszawa — Radom już wykonano

Шагу największego mostu przez Pr

licę 1 w najbliższym czasie przystąpi

się do montażu przęseł żelaznych.

Układanie torów jest w toku. Na linji

Kraków — Miechów ułożono 11,5

km. toru, t.j. 23 proc. caikowitej dłu-

gości, na iinji Fiock—NVierpc 28 klm.

t j. 70 proc.

Jednocześniz prowadzone są ro“
boty przy budowie dwozców i bu”

dynków stacyjnych. Na wszystkich

limjach pracuje powyżej 4000 ro-

botników, licząc robotników, za-

trudnionych przy robotach pomocni-

Znowu nafta
Sezon ogórkowy sprzyja powsta-

waniu wieści o odkryciach nowych
skarbów. Po złocie na Polesiu i ropie
naftowej na Pomorzu możemy zano”
tować nowe odkrycie ropy na Kuja-
wach. Oto własciciel majątku Brzy-
szewo w powiecie włocławskim do-
niósł Państwowemu Instytutowi Geo
logicznemu w Warszawie, że w po”
bliżu jego zabudowań pókazała się
tłusta ciecz o zapachu naftowym.
Ciecz ta wystąpiła w dole, w któ-
rym miano lasować wapno. Instytut
Geologiczny zajął się badaniem tych
śladów.

W; ostatnich latach na ślady cie- 

| skarbowych „Zgoda“ w Jerozolimc
Frąca ta nabrata jeszcze žywsze-|

$o tempa od początku bieżącego, miasto mówiło: damy drogi, dam

Kołtupie, Jerozolimka, Zwierzyniec,

 

przedmieść
sprawił, że mn

odczytu prof. Biegeleisena „O gospodarė

się przy pomocy kredytowej Banik!
Gospodarstwa 'xolonja urzędniko

Kiedy, ona zaczęła się budować

elektryczność, zapewnimy i komu
nikację — tylko rozbudowujcie się.

Kolonja powstała — sześć lat mi
nęto — a dla Jerozolimki Magistra

nawet paicem o palec nie stuknął.

Zle mówię — często przybywa:
uelegaci — a jakże — czasem sami
czasem w towarzystwie; raz był na
wet p. Wojewoda wiieński, ale
Jerozolimce nic się nie zmieniło.

Kolonja ta przecież  nietylk
przedmiejska, ale i o cliarakter

pierwszorzędnego letnisk» podmiej,
skiego — przez zignorowanie jej z
strony miasta — stała się gorszą o

| wsi, bo często po wiosennych roz

topach, czy deszczach jesienny:

;woda zalewając drogę wprost o

cina „Zgodę od miasta.
Te braki życia codziennego

odstręczające na uczestników , Zgo
dy” oddziałały, że ci niemal ma:
wo rezyśnować zaczęii z celowo
robienia dalszych wysiłków o utr.
manie się przy pobudowanych prze

nich domack - willach murowanyc
W rezultacie czego Bank Gospoda?
stwa zmuszony już był przejąć po

iowę tych domów. 3

Jasnem jest, że takie przejęc

jest równoznaczne ze znacznem
stratami materjalnemi, które nomi
nalnie pokrywa Bank, ale faktycz

nie, zgodnie z ustawą o rozbudow:

miast, straty te spadają na cięż

miasta i to po kilka tysięcy od jed
nej.

O tem musi pamiętać Magistra
Tem więcej, że inwestycje, jakic
Jerozolimka potrzebuje, są b. ma:

Drogi możraby nakładem

3-ch tysięcy doprowadzić do stan
zadawalającego na okres kilku dłu

gich lat.
Elektryczność, prędzej czy póź

niej,i tak musi być doprowadzom

Przed rokiem wymagano zgłoszeni

na ca. 100 lamp. Wi bieżącym rok:

zgłoszono zapotrzebowanie świa

na ca. 400 lamp dla Jerozolimki |

rezultat taki, że... podanie gdzieś s!

zawieruszyło widać, bo nie ma 23

nej odpowiedzi. —+—

Oto przykład z jednego tylko
przedmieścia. Každe inne može 19“
ką samą litanję podač.

Wielu — sądzę — zgodzi się

tem, że te inwestycje są ważniej

od wymienionych na początku per

spektywicznych 4

Prowadzenic  natomiast  inwė

stycji nie dla potrzeb, a dla wyśląd

Wilna sprowadza takie inwestycj

miejskie przy obecnym finansow

stanie miasta — do nakładów lekko”

myślnych. :

To naležy sokie bezspornie ušwia“

о
m
a

 domić.
Wi. L. Mazurkiewicz,

radny.

ejowe w Polsce.
czych. .

Prawdopodobnie z końcem b. r.

linje te będą oddane do tymczasowej

eksploatacji. W tym czasie ma być

również otwarty ruch na linji Zebrzy

dowice — Cieszyn — Moszczanica:

budowanej przez województwo ślą”

skie. Tak więc » końcem lego rok

ogólna długość sieci kolejowej wPol

sce wzrośnie o 2375 klm.

Niezależnie od opisarfych robót,

w budowie są: linja kolejowa Szcza”

kowa — Bukowna dł. 12.3 klm., wy”

konywana staraniem i środkami to”

warzystwa Jaworznickie Komunalne

Kopalnie Węśla i zarządumiejskie”

go w Olkuszu oraz bocznicaodst.

Ławiercie do zakładów mechanicz”

nych Stowarzyszenia Mechaników

I Potskich z Ameryki długości 9,0 klm.

budowana przez specjalnie utworzo”

ny komitet budowy przy pomocy i

nansów Funduszu Pracy. Przy bu”

dowie obu tych linji pracuje ponad

900 robotników 

 

na Kujawach.

Pomorzu koło Tucholi waz nabłotni

stem jeziorze, znajdującem się na le

     
   

   

   

   

 

   
   

   

   

    

   

  

  

 

  

   

  
   
 

   
  

 

  

 

  

  
   

     
   

 

 renie miasta Kcyni, Również wWiel

| kopolsce koło Jarocina, Kępna i

Leszna ukazały się ślady ropy.

Geologowie polscy przypuszcza”

ją, iż rzeczywiście na Kujawach, n

Pomorzu i w Wielkopolsce mogą

znajdować się pokładynafty. Jest to

tembardziej możliwe, iż z prowincji

naftowych Niemiec, a mianowicie Z

Turyngji, Hannoweru i Brunświku

nadchodzą wiadomości © nowych

dowierceniach ropy w warunkach į

geologicznych, podobnych do tych;

jakie występuję w północno - za

czy o zapachu nafty natrafiono nachodnich prowincjach Polski,

 



 

RONIKA. |
Niespodziewane kłopoty z wycieczką

winien usunąć minister komunikacji.

Prezydjum Stałej Komisji Wy-
dawnictw Wileńskich i Afijowanych
w Wilnie będzie zabiegało o audjen-
cję u przybywającego dzisiaj do
Wilna p, Ministra Butkiewicza.

Stała Komisja pragnie przedsta-
wić Panu Ministrowi kłopoty, jakie-

;

 

DZIENNIK MILENSKI

W obronie studjum
Jak wiadomo, Ministerstwo W.R.

1 O. P, postanowiło wstrzymać za-|
|pisy na studjum rolnicze A |

| Uniwersytetu, co jest zapowiedzią |
| likwidacji tej ważnej placówki nau-

” 2 2 | kowej na ziemiach północno-wscho-
przez władze kolejowe w związku- nich.

z wielkąwycieczką nadmorską, Or-, W związku z tem Okręgowe Tow.
$anizowaną z inicjatywy p. Prezesa Organizacyj i Kółek Rolniczych w

Dyrekcji OkręgowejKolei Państwo-. Wilnie oraz Tow. Lniarskie wysto-

wych w Winie, inž. Falkowskiego,  sowaty w dniu wczorajszym depesze
który łaskawie obdarzył ją nawe:| pą ręce pp. Ministra W. R. i O, P.,
swym protektoratem, oraz Ministra Rolnictwa i Reiorm

rolniczego U. S. B.
poważnie zagrożone i zatrzymane, |

inne, specjainie ważne dla na-

szego regjonu zagadnienia, jak ow-
czarstwo, rybactwo, łąkarstwo cze-

kają na zwvadznie i opracowanie
przez siły

|

l

'
naukowe ' wileńskiego. .wiino, pąaź też uue godne zopacze”

otudjum Molniczego. |

Niezbadane w wielu innych dzie-

dzinach warunki naszego rolnictwa, | kicn toracn wzgl. sześciu peronąch

brak odpowiednio przygotowanej i Wienńskiego aworca OSODOWEgO.

obeznanej z mieiscowemi warunka-
miu imteligen=1 dla prac wśród dro-

bnego rolnictwa domagają się nie-

i

Pod adresem włądz
Koiejowycn

Poiszeba dalszych udogodnień na
peronie,

Liczni przyjezai, którzy w obec-
nym ieinim Okresie Odwiedzają bądź

 

 

ZA NAJLEPSZYJ ŁRARĘ,

IATTTESS
/DOGOLENIA|

^1 $WIEluda
+7 Ll STEMPNIEWICZPOZNANĄ

nią zakątki Wuenszczyzny, zgodnie

wskazują na brak iawek na wszyst |:

A. I. U. w Polsce.
„Hajnt* (nr. 164) w korespon-

dencju z Karyża donosi o wydaniu

przez „Alliance izraelite Univer“-

ien siosunk(,wo drobny Drak jes!
uderzająco uciąziiwy zarówno dia
przyjezanych jas 1 aia oajezanych.

o nieoczekiwanie obarczona jesi w. Rolnych. tylko istnieria Studjum w dotych-| A cnociaz zewnęirzny wyśląd| sajle” obszernego sprawozdania za

nij ! S Okręgowe Tow. Org. i Kółek czasowym stanie, lecz iepszeżo upo-| peronow tycn jest mity oku — to] Okres od 1919 do chwili obecnej.

al JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA? SPRAWY WOJSKOWE.| Rolniczych w  telegramie swym sażenia, rozszerzenia 1 wzmocnienia| jeanak, zwiaszcza w okresie panują”| przez ten czas organizacja ta wyda*

й Pogoda o zachmurzeniu przeważ-|  — Święto 1 p. p. leg. W dniu pisze: ‚ м siły naukowe Rolniczej Uczelni] ćycn u nas upaiow, często ciato ZMĘ'|;ą okoio 1U  miij. tranków tranc.

ali nie dużem z przelotnemi deszczami, wczorajszym 1 p. p. leg. uroczyście] „Dowiadujemy się o istnieniu pro- Akademickiej w Wilnie. czone bądz zdązaniem na aworzec,| L,grwsze miejsce w tych wydatkach

k zwlaszcza na południu, Miejscami obchodził swe święto pułkowe. jektu zamknięcia Studjum Rolnicze-' Wobec powyższego prosimy Pana| bąaz iez wysiaaaniem Z nalioczone” zajmują żydzi w Kosji, na których

jg _ możliwe burze, potem stopniowe po- Zrana o godz. 9 m. 30 wkoście-| go w Wilnie. Nasze swoisie warun-, Ministra o przeciwstawienie się pro:|go wagonu, potrzebuje cnocby cawili| wygano 2 muj, 400 tys. frańków

w  lepszenie się stanu pogody. Cieplej, jle św. Ignacego (Garnizonowy) od-| ki rolnicze i ekonomiczne wymagają jextowi likwidacji Studjum Kolni-| vapoczynku. Vo tej sumy zaliczone są również 

о’ |aenati | o władze wyjaśniły. ; ! cie pocznie odzyskiwač swe podsta- | Muzyka. 7.20: Chwilk : 7.30. | Stadj. Wojska Polsk
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2a zad. Mie roczenia służby wojskowej do 25! wczoraj policja. | szcze, utrudniające zbiór plonów, 3

rządu wileńskiego wynos m!!jo- : — Kradzieżę. Janowicz Jan (Aieja mogą bardzo znacznie obniżyć ogól- ь 4

3 złotych. Na zadłużenietoaklas roku życia. RÓŻNE.| Róż 4) zaedóśi © id RY SEA pepe, cleosnei padł aka wielki spadek ruchu emigracyjnego: —

ają się przeważnie pożyc rótko е ż оо nba doj Ašioniasradiod : Г RE ‹ i cych w r. 1928 zaś—186.630 wy: ŻW,
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wadzenie robót inwestycyjnych. Z| ZArządem kina, ап a prac R ak wykluczoną, że znajdziemy się wo-| uchu emigracyj : й НЕУ ао оааа аИн
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i tych zużytkowano na reboty wedo Mab : АНАа lek < nych, a nasz bilans handlowy stanie : : | ku 1931 spadek ten jest już bat-

: ac 2 nia jest nieczy.ne. apitanówna Aleksandra (Sołtańska 23) 3 5 а "Į szy ruch emigracyjny przypada na W roku spa ) Н
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7 Stanisław. Cyw'ński. ” 5 1) „fundamenty dzisiejszej _Bibljoieki ny” i wyszedłszy z Kijowa i Mo- stępnie pierwszym rektorem zaini- wschodnim, froncie. Jako S

4 Literatura wWilnie | gośwęńoytockioj wzbogacanej raz skwy, tu w Wilnie właśnie spotkała cjowanej przez pom BO można imis aa >©
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narcha polski „w Wilnie ciągle się wyznania przodków”, zaś na ca+ Sprowadza z rześcia drukarnię, mentarnej dyskusji, działa ożywczo| TYMZ twórców Unji. Wydał w Wil- 

Umiarkowane wiatry wschodnie w
północnej połowie kraju i zachodnie

w południowej,
LYŻURY APTEK:

byłe się nabożeństwo w obecności
władz wojskowych i cywilnych oraz
wojska. Mszę św. odprawił ks. Jan
Tołpa, a kazanie wygiosił ks. Tycz-
kowski.

dla ich zbadania naukowego istnie-'
nia wyższej uczelni rolniczej. Rów-,
nież przygotowania ludzi dlapracy |
społecznej wśród szerokiej warstwy|

czego i przyczynienie się na przy-

szłość do jego należytego posta:
wienia',

Anaiogiczne: treści depesze wy-
słało do Warszawy Tow. Lniarskie,

Na imaiych nawet siacyjkach w

FozaausKieri, ла diąsku czy na FO“
morzu wszędzie iawki spotykamy na

;eronach o0twatyci — nie mowiąc

wydatki na uchodzców ` # Rosji do-

wieckiej. Drugie miejsce po Rosji

zajmują zasitku dia rec izrael, Na

ten cel wydaro 2.U15./5U tranc.

S w ecy dyturują otstępuj4ca O godz. 11 zrana odbyła się na! rolników, PAodmien- a sp esės skie, | już o naszych więuszych miastach, irzecie miejsce zajmują zasiśki dla

Augustowskiego — ul. Mickiewicza jul. Mickiewicza w pobliżu placu Łu- nego i e anego naszego terenu| które sega między innemi, że Mmaiiy wprawazie w Wilnie iawki żydów w Polsce INa sieroty po ołia-

wymaga istnienia tej uczelni, zamiknięcie Studjum Rolniczego gro-| w poczewalniach lt, ll 1 l-ej klasy,
Nr. 10 (telei. 9-48), Jurkowskiej : Romec-
kiego — ui. Wilenska Nr. 8, Rodowicza —
Nr. 2 (telef, 16 5i,, rrumkioa — ul. Nie-
miecka Nr. 23 fielet. 3-29) i Rostkowskie-
40 — ui, Kaiwaryjska Nr. ši, Wysockie-
$ — ul Wielke 3 (tel. 11-99, oraz wszyst-
kie „ przedmieściach, prócz Śnipiszek.

Z MIASTA.
— Wycieczki Polaków z zagra-

nicy, W. dniu dzisiejszym przybywa
do Wuna wycieczka Polaków z Nie-
miec w liczbie 250 osób, w tem 150
robotników. Na powitanie į przy-
jęcie wycieczki zawiązał się spec'al-
ny komitet,

Wycieczka zabawi w Wilnie w
ciągu dwóch dni, następnie wyjedzie
do Białowieży, stamtąd zaś do War-
szawy.

Dziś również przybywa wyciecz-
ka Polaków z Czechosłowacji. Wy
cieczka ta liczy ponad 20 osób. Wy-
cieczką zaopiekuje się Komitet
przyjęcia Polaków z zagranicy.

— Polscy lekarze w Estonji.
Związek lekarzy w Estonii celem za-
poznania lekarzy polskich ze sta-
nem lecznictwa w Estonji, zaprosił

kiskiego defilada. Przyjął ją gen.
Sxwarczynski.  Defiladę prowadzii
dowódca 1 p. p. leg. pułk. Aleksan-
der Staworz.

W południe zaś na boisku spor-
towem 1 p. p. leg. nastąpiła deko-
racja odznakami puikowemi i roz-
danie dyplomów sportowych zwy-
cięzcom w omegdajszych zawodach.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Uriop siarosiy UreazKiEgO.

Wileński Starosta Grodzi p. [adeusz
Wielowieyski rozpoczął z dniem 6
b. m. Ž-tygodniowy urlop i wyje-
chai z Wilna. Obowiążi starosiy
grodzkiego pełni p. Józef Czeral-
chowski wicestarosta.

— Kary policyjne. W dniu wczorajszym

w trybie administracyjnym ukarani zostali

przez Starostwo Grodzkie Wileńskie wyso-

hiemi grzywnami pieniężnemi z zamianą

na areszt za nieptzestrzeganie przepisów

meldunkowych: Rachela Szyro, wiaściciel-

ka hotelu „Kupiecziego” (Sadowa 4), Кума

Swiadoszcz, zarzątczyni hotelu „Anglja”

(Kwiatowa 7), Chaja Lewin, właścicieika

hotelu „Wilno” (Sadowa 7), Abram Fru-

kiel, właściciel pokoi umeblowanych (Szo-

pena 1—27) i Stanisława Piotrowiczowa,

właścicielka baru |IPonarska 3).

SPRAWY. r.KADEMICKIE.
— Odroczenie służby wojskowej

Dowiadujemy się, że słuchaczom rze-
czywistym: a) politechnik w kraju
i zagranicą wydziałów: mechanicz-

z Polski dwóch !ekarzy, którzy łącz-
nie z lekarzami Łotwy, Litwy i
państw skandynawskich przez 8 dn
bawili w różnych miastach i uzdro-
wiskach estońskich, zapoznając się
na miejscu z rozwojem i nowemi me-

W. szczególności prace w dziedzi-
nie lmiarstwa, mającego tak duże

znaczenie dla drobnego rolnictwa
województw północno - wschodnich
zostaną przez likwidację Studjum

Od miesiąca na giełdach zbożo-
wych Europy i Ameryki dało się za-
uważyć podniesienie cen zboża, któ-,
re — początkowo powolne — przy-
brało obecnie burdzo szybkie tempo.
Dość powiedzieć, że na najmiaro-:
dajniejszej pod. tym względem gieł--
dzie zbożowej w Chicago cena żyta
w maju, wynosząca tylko 60 ctn. za;
1 buszel (około 38 kg.) podskoczyła.
już na 1-dol. co w stosunku do maja
oznacza podwyżkę o około 65 proc.

Roln. Ag, Prasowa komunikuje,

!

1

 

retką pogotowia ;rzewieziono go do szpi-;

tala św. Jakėba: |

Żyłko stanowczo odmówił wszelkich

wyjaśnień na temat wypadku, jaki mu się

wydarzył Milczy on uparcie i nie chce

zdradzić swej tajemnicy. W sprawie tej

wszczęto dochedzenie.

— Aresztowanie niebezpiecznego zło- todami leczenia w Estonii.

Do wzięcia udziału w tej wy- nego, elektrotechnicznego, mierni-
czego, chemicznego, inżynierji lądo- dzieja. Wywiadowcy urzędu śledczego za-

trzymali wczoraj oddawna poszukiwanego

zi załamaniem się w całej Polsce
akcji lniarskiej, gdyż jest ona oparta
wyłącznie na pracy sii naukowych
wychowanków i słuchaczy Studjum
Rolniczego w Wilnie,

Zboże drożeje.
że nastiój zwyżkowy dla zboża trwa

w dalszym ciągu na rynkach Amery-

ki Płn. oraz na rynkach zachodnio-
europejskich. Na wolnym rynku w

Hamburgu i Roiterdamie żyto pol-

skie notowane jest już ponad hfl 4 00

pomimo, że dotąd niema jego poda-

ży. Żyto argentyńskie Plata noto-

wane jest hil. 405. Zwyżkuje stale

jęczmień, Jęczmień rosyjski pastew-

ny notowany jest hfl, 4,35 cit Ham-

burg, Jęczmień browarowy polski

marki „Kujawiak' notowany cit

| Antwerpja ponad 80 ir. belg. za 100
| klg, \

W Polsce tendencja zwyżkowa
' wybitniej zaznaczyła się w ostatnich
dniach w Poznaniu. Zwyżkowała

pszenica i żyto oraz mocniej jęcz-

mień browarowy a także rzepak i,

rzepak ozimy,

Dla rolnictwa maszego fakt ten

jst b, pożądany. Rolnictwo nasze

oczekuje go oc. przeszło 4 lat. Dla

rach pogromu ra Ukrainiewydano

685 tys. tranc. Nadto organizacja

popiera szereg zakiadów  rabinac-

kich w Polsce, narodowe szkoły Žy-

dowskie. Wsogóie praca А. 1. U. na

rzecz żydów w Holsce w ciągu 15 lat

kosztowała mijon 365 tys. Iranc.

VS AS BB przytoczeniu tych rubryk kores-

ПУО OUROAEW, AU рт Ads pondent czyni w końcu uwagę, że

RRO: z działalność tej organizacji ma cha-

sec yi tei” POK pouiny, ietylko w dziedzi-

POWIE аОНО ZE m UD ROBrOSUI zje, pOLCYCZDE 1 kulturalnej, lecz
o ine powaznie: się nie Zairoszczono.| -o„nież 1 tilantiopijnej.

o kg OS „Mówi się mało o dziaialnošci A. 1. U.

PROW KN Lb Organizacja ta mało mówi o sobie. Nie chce

dyrekcji naszej © polecenie ustawie”| pną nadal zmieniać swego systemu pracy;

PRE EW os Zn stosowanego w ciągu lat 60-ciu i pracuje

we Perca powinie. Dopiero teraz dowiedzieliśmy się

o wyniku kilkunasioletniej pracy tej in-

Teatr i mużyKa AE) stytucji”

—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po- Jak widzimy z tego sprawozda-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 in. 30 wiecz.| nia, organizac,a zagraniczna złożo-

w dalszym ciągu komedja w 3-ch aktach w| na. Z obywateli obcych i pracująca

sezonie letnim S. Kiedrzyńskiego „Życie|poulnie, bez żadnych przeszkód

jest skomplikowane. rozwija swoją działalność na tery-

Jutro „Życie jest skomplikowane”. torjum naszej Cjczyzny.

— Teatr muzyczny „Lutnia* Dziś ukaże

iecz zaaucn zwiaszcza Z piwa 1 dymu
oa papierosow uniemozuwia CZĘSŁO
wprost przeoywanie w tych iokaiach

tenoardziej skoro роагохщасу —
czy nawet turysta oawyi przed cnwi
ią iorsowniejszy wysiiek,

 

—
się po cenach propagandowych karwna, ob-

fitująca w piękne melodje operetka Gilberta

„Katia - tancecka* W rolach głównych J.

Kulczycka i R. Peicr. Ceny miejsc propa-

gandowe od 25 gr.

— „Ptasznik z Tyrolu”, Codziennie od-

bywają się przygotowania do wystawienia

uchowisko „In illo tempore”. 20.15: Wiad

o 26.20: Wil. kom. sport. 20.25: Recy-

tacje poezyj. 20.45. Codz. odc. pow. 20,55:

Opera z płyt (Tanrhaiiser). 22.00: „Nowsze

badania nad promieniami kosmicznemi

— odcz. 22.15: C. d. opery. 23.00; Polacy z

zagranicy przemawiają. 23.05: Kom. met.

23,10: C. d. opery.

wartościowej podwzględem muzycznym о-

peretki Zellera „Plasznik z Tyrolu", W roli
Środa, dnia 8 sierpnia.

6.30: Pieśń: Muzyka. Gimnastyka. Dzien.

 

cieczce Związek lekarzy iskich | 25” ! °

vai dra paca z! wej i wodnej, o:az b)uniwersytetów Z ieRRDA Me kraju jak nasz w 40proc: rolniczego,| tytułowej wystąpi po raz pierwszy po po-| por, Chwilka pań Zomu. 7,30: „Futro i ko

Warszawy a z Wilna. kierownika krajowych wydziałów: medycyny, ad im ы Ц: а…ю“[ oznacza to bowiem niemałą nadzieję| wrocie z urlopu K. Dembowski Opracowa-| zuch” — pogadanka mejezagolska Leona

ośrodka zdrowia d-ra MWasilew-| weterynarji i iarmacji, ktorzy otrzy-|*> “" sias ia angis DIZAE Sad Grodz-| „oprawy ogólnego bilansu, ożywienia| nie reżyserskie M. Domo lawskiego. Do Wolłejki So „Sygnał чаа u:

skiego. - ® mali odroczenie służby wojskowej ki jo:Sąd ano wWiłaie. obrotów, wzmocnienia zdolności operetki tej pracownie teatralne przygoto- karPref yy az Da, półś/ KORE

Nirssbwtialie: peaóyj w. Dł w myśl „tey 2art 63 ustawy O at znego „ptaszka“ przekazano płatniczej a gi takżeulgi B Za-| wują nową wystawę. cer. Paa: Mokonie k

pieczalni w Wilnie, Dowiadujemy EA Erna os — Sprytny sposób okradaaia wiešnia- NE CA 16.30: _Lransm. finałów K lakioja:

się, že caly personel ubezpieczalni

społecznej w Wilnie otrzymał wy-

mówienie pracy z dniem 1 listo-

wym — odroczenie to może być
przedłużone do 1 lipca roku, w któ-
rym kończą 25 iat życia.

ków. Na rynkach wileńskich zanotowano

nowy trick oszustów, okradających wiešnia- |

ków. Zlodzieje podrzucają 20-groszowe mo- 

 
narzeczoną, Kochanowski pisze:

Jechałeś potem ziemią tam, gdzie Wilna

cicha

Górę z wieku sadzoną potajemnie spycha,

Czyniąc z siebie gościniec bliski do sie-

strzyce,*) .

Której szumny bicg słyszy przez wąskie

mieszkał i tylko jedno Wilno swo-
im domem nazywał, inne zaś miasta
1 palace swoje za obce uważał. W
Wiinie łaźnie, ogrody, pałace i nie-
wiedzieć wiele innych budowli po-;
zakładał, a ile azy mógł uciec z
Polski, zaraz sie tam udawał”, pisze
o Zygmuncie Auguście Krzysztof
Warszewicki, ku czemu Orzechow-
ski przydaje iż króla zajmują tylko
„śrona dziewcząt wileńskich”.

 
Jeszcze za czasów Zygmunta,

Augusta centrum polsko-katolickiej'
kultury w Wilnie znajdowało się w;  

granice . к
!juszezych".

łej Żmudzi pozostało tylko sześciu.
księży katolick:ch.

Z,pośród tych licznych wyznań,
które wonczas zalały Litwę, na
szczególną uwagę zasługuje sekta ju.
daizantów, znanych po dziś dzień w
"Rosji pod imieniem „żydowstwu-

W iksiążce swej o Róż-
nowiercach Polskich Briickner
stwierdza, że „nie było to bynaj-,
mniej trafem, że główną siedzibą

Niestety zawistny los sprawił, że

w chwili, gdy rolnictwo światowe a

z niem ogólne gospodarstwo w świe-

służącą dotąd retormacji.

Głównym szermierzem tej reakcji
zostaje Piotr Skarga, który zjeżdża
do Wiina w r. 1573, tj; w rok po
śmiercj Augusta, jako znany już w
całej Folsce „młot na kacerzy“,'
działający dotychczas we Lwowie,|
w Jarosławiu, Pułtusku i Poznaniu.|

Sława Skargi przekracza znacz-|
nie granice Wiina i literatury, i jest.
zresztą powszechnie znana, to też |

anicy na Stadjonie o

1700: Akis dla dzieci. Muzykadlanaj”

młodszych. 18.00: Książka 1 pa a.

Т t amknięcia Igrz
Transm. uroczystego @: sd as Oe

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 7 sierpnia 1934 r.

6.30: Pieś, 6.35: Muzyka. 6.38: Gimna-
styka. 6.53: Muzyka 7.05: Dzien. poł 7.10.  

 

 

 
 

i zapładniająco

Wspaniałym dowodem niezamož.
nej siły regeneracyjnej katolicyzmu
jest postać Kaspra Wilkowskiego,
który z arjanina wrócił do Kościoła
i ogłosił tu w Wilnie własnym „na-
kładem ; pracą* w roku 1583 książ-
kę pt: Przyczyny nawrócenia do
wiary Powszechnej. Obszerne wy”
jątki z dzieła tego podaje Briickner
w swych Różn'.wiercach.  

nie w roku 1600 Antirresis.

Dalej zasługują na uwagę Piotr

Fiedorowicz, który ogłasza (1603)

Obronę Synod Florenckiego. Th.
Skuminowicz, wyłuszczający Przy-
czyny porzucenia disuniey (1643),
nakoniec Sakowicz, były rektor
szkoły brackiej w Kijowie, który
zostaje ostatecznie katolikiem i

wstępuje do A'gustjanów. Wydaje
tu w Wilnie Kalendarz Stary (1640).

„Za czasów tego to Zygmunta| Kollegjum Jezuitów, którzy kładli tych nowych nieobrzezanych żydów ograniczamy się tu tylko do przy-

Wilno, naonczasjuż duże miasto, | było Wilno, sekia ta bowiem po-| pomnienia, że był on w l. 1573—8 Nieco później poczyna Kościół (C. d. n.).

weszło po raz pierwszy do literatu- *)Ł zn. do Wilji, przedziła wszelki ruch reformacyj- rektorem Kollegjum Jezuitów, a na-| odnosić zwycięstwa i na drugim, je
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Katastrofa

Przed kilku dniami na lotnisku
w Lidzie zdarzyła się katastrofa któ-
ra jedynie dzięki przytomności umy-
słu pilota nie pociągnęła za sobą
tragicznych następstw. Lotnicy 5
pułku kapitan Olszewski i kapr. Wol-
ski wylecieli nocą na lot ćwiczebny.
Katastrofa nastąpiła przy lądowaniu.
Samolot trafił na rozmokły po de-

AJU.
szczach teren, skutkiem czego prze-
wrócił się grzebiąc pod sobą obu
lotników. Na szczęście zarówno pi-
lot, jak i obserwator nie ponieśli
poważniejszego szwanku, doznając
jedynie ogólnych potłuczeń.

Aparat bardzo poważnie uszko-
dzony.

Pożar w gm. Dziewieniskiej.
We wsi Koczany, gm. dziewieni-

skiej spaliły się dwie stodoły Mo-
żejki Marcina i Grydzia Józefa. Stra-
ty ogólne wynoszą 700 zł. Zacho-

Pożar wsi Chaniewi

GRODNO Pat. We wsi Chaniewi-
cze, gm. Skidel spłonęło 11 domów
mieszkalnych, 17 chlewów, 3 spi-
chrze i 1 koń. FPoszkodowani obli-  
Wypadek wyższej urzędniczki Ministerstwa Spraw

dzi podejrzenie, że podpalenia do-
konali Grydziówna Genowefa i Kiel
Jan, mieszkańcy tejże wsi.

cze pod Skidlem.

czają straty na 17 tysięcy złotych.
Przyczyny pożaru dotychczas nie
ustalono.

Zagranicznych.

GRODNO Pat. Do szpitala miej-
skiego w Grodnie przywieziono nie-
przytomną Zofję Landy, zajmującą
stanowisko naczelnika  kancelarji
Ministra Spraw Zagranicznych, która  

Szmugiel
Straż graniczna ogłosiła sprawo-

zdanie z swej działalności za rok
ubiegły, które rzuca charaktery-
styczne światło na nieustający szmu-
śgiel rozmaitych artykułów do Polski,
Według danych placówek straży gra
nicznej, skonfiszowano 19.000 kilo-
g amów wysokogatunkowych jedwa.

 
przebywała na wywczasach letnich
w Druskienikach. Jak orzekli leka-
rze, prawdopodobnie stało się to
wskutek komplikacyj z zapaleniem
ślepej kiszki.

do Polski.
bi, 40.000 kg. tytoniu i cygar, 197.000
kg. specyfików lekarskich, chemi-
kalij i narkotyków, W ręce władz
wpadły szczególnie duże zapasy
kokainy, którycii ilość przekracza
1.140 kg. Za uprawianie przemytu
straż graniczna aresztowała w ciągu
roku 292 osoby

Potworne żonobójstwo kupca poznańskiego.
Komenda policji powiatowej w

Gnieźnie otrzymała wiadomość, iż
w: miejscowości Fałkowo w czasie
gaszenia pożaru szopy ze zbożem

ratujący znaleźli walizkę, w której
znajdował się kadłub młodej kobie-

- ty bez głowy, rąk i nóg.
Policja przeprowadziła niezwło-

cznie energiczne dochodzenie, nie-
zmiernie utrudnione z powodu bra”
ku śladów, Po kilku godzinach stwier
dzono, iż walizkę podrzuciło w szo-
pie dwóch osobników, z których je-
den liczył lat około 50, drugi około;
20. W toku dalszego dochodzenia|
ustalono, iż osobnicy ci pochodzili z!
Poznania. |

Policja gnieźnieńska skomuniko-!
wała się niezwłocznie z policją po”
znańską, która ustaliła, iż walizkę
podrzucił kupiec z Poznania, 46-letni

W mieszkaniu

Wzięty w krzyżowy ogień pytań
Lange przyznał się do zbrodni, o-
świadczając, iż w czwartek wieczo-

rem uderzenien: noża zamordował
swą żonę Marję a następnie wraz ze
swym bratankiem 20-letnim Bruno-
nem Lange poćwiartował zwłoki.
Kadłub zapakował do walizki, którą
podrzucił pod Gnieznem.

Ręce i nogi Lange wraz z bratan-
kiem powrzucał do rowów kanaliza-

cyjnych ||
Lange odmawia ścisłych zeznań,

co żo skłoniło do popełnienia ohyd-
nej, bestjalskiej zbrodni.

Z zeznań jeśo bratanka Brunona
Lange wynika, iż Lange dokonał
zbrodni z zemuiy, pode'tzewając iż
żona zdradza go z kierownikiem biu-
ra, w którym: pracowała w charakte-
rze maszynistki. Franciszek Lange i
jego bratanek zostali aresztowani i

DZIENNIK

Zdolność nabywcza wsi to za-
śadnienie najbardziej aktualne dla
przemysłu polskiego; gdyż żyjemy w
okresie, gdy wszystkie państwa na
świecie stosują najdale) idącą poli-
tykę prohibicyjną przeciwko  prze-
wozowi wyrobów przemaysłowych.

Polska jak i wszystkie kraje
może będzie mogła eksportować,
ale nie na wiele większą sumę, niż

wpuści do kraju wyrobów obcych.
Import towarów zawsze w żrani-

cach swojej wielkości osłabia zbyt
„w kraju innych towarów miejsco-
wej produkcji. To podstawowe pra-
wo ekonomii. Ogólnie biorąc teraz
w czasach warunków powojennych
handel zagraniczny nie ma większe-
$o wpływu na kwestję likwidacji
bezrobocia, suma wartości skutków
dodatnich i ujemnych importu z
eksportem zbiega się i będzie zbie-
gać się do zera.

Poprawa konjunktury dla wyro-
bów rzemieślniczych i towarów fa-
brycznych jest omal że jedynie uza-
leżniona od siły obrotu koła wymia-
ny wewnętrznej. W] Polsce obecnie
udział rolnika w konsumcji wyrobów
przemysłu jest minimalny, wyraża
się ułamkiem procentu w porówna-
niu z zakupami farmerów  francu-
skich.

, Czy rolnik w Polsce, gdyby miał
na to pieniądze byłby odbiorcą wy-
robów przemysiowych w większym
stopniu, niż obecnie?

‚ Na podobne pytanie bezwarun-
kowo można odpowiedzieć: tak.

Opierając swoje rozważania na-
wet na wsi Wileńskiej, której miesz.

kaniec stoi na hardzo niskim pozio-
,mie kulturalnym, a przez to ma naj-
mniejsze wymagania i wyobrażenie

| o udogodnieniach stworzonych przez
cywilizację, dochodzj się do wnio-
sku, że przemysł polski może zna-
leźć w kraju olbrzymi rynek zbytu.
Jest to rynek, do którego nasycenia
przemysł w Po!sce jest jeszcze nie-
dostatecznie rozbudowany, o ile ja-
kiś cudotwórca potrafiłby wprowa-

„dzić trochę gotówki do kieszeni
rolnika względnie dostosował ceny
„wyrobów miejskich do siły nabyw-
( czej wsi.

Mówi to obserwacja każdej ro-
dziny włościańsziej mającej jakieś
źródło zewnętrzne przypływu pie-

niądza, czy to w formie emerytury,
"dochodów z posiadania młyna, czy
zasiłków krewnych z Ameryki.
Chowanie złotych monet zawinię-

tych w szmaię w szparze za piecem,
to objaw na ws: podobnie rzadki,
jak w mieście: Ci, co mają na to u-
bierają się zupełnie przyzwoicie, a
czasem i modnie, mają w domu gra-

 

MIEENSKI
 

Możliwości konsumcyjne wsi.
będą się starały swoje życie ułożyć
iak, by przypomniało normalne

4е stan taki moze pizybrac cna-

rańier powszeciny, pozwaia m. na

takie przypuszczenie jeana ze wsl

na Wiienszczyżzie w pow. rostaw-
skim. Leży ona bodaj w najgiuch-

szym zakątku Wileńszczyzny, dale-

ko od kolei, z trzech stron otoczona

bagnami, w okolicy mało urodzajne),

zamuieszkaiej przez ludność ubogą

pędzącą żywo: kompleinie pier-

wotny,
„Wieś ta, jest niby wyspą w oko-

licy, mieszkańcy ubierają się przy-

zwoicie, porządne mają narzędzia

rolnicze, domy duże, czyste, kilka

jest szalowanych i krytych dachow-
ką, każdy gospodarz jeżdzi bryczką
resorową (miejscowej iabrykacji, że-
lazo na okucie nawet takiej bry-
czuszki kosztuje około 150 zt.). na
wsi o 50 gospodarstwach jest dwa-
dzieścia kilka rowerów, mało kto
niema jednego zegara na ścianie, a
drugiego w kieszeni, Dziewczęta w
niedzielę są postrojone, latem w la-
kiery ; batysty, zimą w płaszcze z
futrzanemi koinierzami i sniegowce,
każda baba ma w domu maszynę do
szycia.

W, sklepiku, obsługującym tylko
mieszkańców tej wsi, można dostać

cukier, papierosy, czekosadę, pastę

do obuwia, pończochy itd. To świa-
dectwo, że te rzeczy mieszkańcom
są potrzebne. i

Przyczyna względnego dobroby-
tu to istnienie niewielkiego dopły-
wu pieniądza 7 Lodzį ze sprzedaży
'oiowrotków, będącym głównym
produktem ludności.

Dla wielu takie szczegóły, że
jakaś wieś spożywa trochę cukru,
kupuje rowery i galanierję, może
wyda się faktem nic nie znaczącym,

ale w zestawieiniu z ogólną kon-
sumcją wsi, przy zmianie warunków

pozwala myśleć, że wyroby mogą

 

istnienie cywilizowanego cziowieka.|

 
liczyć na masowy zbyt na wsiw.
przeciwieństwie do stanu obecnego.

Bo teraz rolnik kresowy w mia- *
steczku kupuj: bardzo niewiele,
swoje roczne zekupy ogranicza do

! kilkunastu kilo soli, sierpa, kosy i
' kawałka perkalu.

Brak pieniądza wytworzył na wsi
przemysł lokalny z obrotem bezśo-
towkowym, zaspakający prymityw-
nie palące potrzeby. Nawet kowal
wiejski skutecznie konkuruje z fa-
bryką przy wyrobie nożów, zapalni-
czek, siekier ita.

Znaleźli się majstrowie, co ro-
'bią młocarnie, sieczkarnie, garbują
skóry. Wszystko to robi się bardzo
przemyślnie, po swojemu, z najszer-

SPORT
Wyniki zawodów emigracyjnych.
WARSZAWA (Pat). W; ośólnej

punktacji igrzysk Polaków z zagra-
nicy i Gdańska pierwsze miejsce i
puhar Prezydenta Rzplitej zdobył
Gdańsk, maiąc 36 pkt., 2) Francja
34/2, 3) Czechostowacja 31, 4) Niem-

Ofiary.
złożone w Administracji „Dzien, Wil.*

'Na ogólno Pols. Komit. pomocy dla po-
wodzian M. Piłsudska 5 zł, L. i Z. Karpowi-
czowie i0 zł, Cech szewców w Wilnie
13 zł. 70 gr.
^ A biedne dzieci — wdowa po emerycie

zi,

W Wileńskim Prywatnym Banku Han-
dlowym złożono do dn. 7 b. m. zł. 5.713
śr. 83.

W. dalszym ciągu ofiary złożyli: Stowarz.
Kupców i Przem. Chrześc, w Wilnie zł. 100,
Hotel „St. Georges“ w Wiilnie zł, 50, Kle-
mens Węcewicz zł. 10, Borkowski „Włady-
sław zł. 10, Rymaszewski tranciszek zł. 5,
Dutkiewicz Edmund zł. 10, Rodziewicz Mi-
chał zł, 5, Dubicka J. i S-ka zł, 12, Puha-
czewski Wł. zł, 5, Sienkiewicz K. zł. 5,
Ciszewski S. zi. 5, Moczulak J. zł, 15, Banel
Stanisław zł. 15, Bieliński S$. zł. 5, Szlach-
ciuk zł. 2, Siostry Feldman zł. 10, Marja
Sielska zł. 3, Kronik R. zł. 2, Kleck Z. zt. 2,
Konarzewski zł 2 Obuchowski Abram gr.
50, Zwiedryński J. zł. 5, L. Plihal i S-ka zł.
10, Kudrewicz Eugenjusz zł. 5, Zejmo Mie-
czysław zł. 5, Cukrernia Sztral zł. 10, Żyt-
kiewicz M. zł, 50, Januszewicz A. zł. 50, £a-
rząd Wil. - Nowogródzkiej lzby Lekarskiej
zł, 100, Pracownicy Banku Związku Spółek
Zarobk., Oddział w Wilnie składka za mie-
siąc sierpień zł. 76 gr. 80, Spółka Akcyjna
„Papier” w Wilnie zł. 280, Zarząd i pracow-

nicy Społki Akcyjnej „Papier” w Wilnie
zł, 102 gr. 10, Personel Kliniki Chirurgic 'nej
U. S. B. 1 proc. poborów zł. 55 gr. 55, Pra-
cownicy Ekspedycji Towarowej i Pośpiesz

nej zł, 31 gr. 92, Uzyskano z koncertu-rewji

Teatru Eksperymentainego w ogrodzie ka-
wiarni „B. Sztrall“ w dniu 3 b. m. 1934 r.
zł. 406 gr. 40, Syndykat Dziennikarzy Wi-
leńskich zł. 50, Pracownicy lzby Przemy:

słowo - Handlowej w Wilnie za miesiąc

sierpień zł. 94, Pracownicy Fowiatowego
Zarządu Drogowego w Wilnie zł. 52 gr 50,
Pracownicy Wydziału Powiatowego Wil.-

Trock. Zw. Sam. w Wilnie zł. 74 gr. 06, Ro*
botnicy zatrudnieni przy budowie mostu na
Wilji w Michaliszkach zł. 18 gr. 16, Ale-

ksander Weryk zł. 5, Uzbierane przez apte-

kę P. Jundziłła na listę ofiar Nr. 10 zł. 23.

OBEPAPADEDUPC GWGBGRGZEBGB

Miasta to skupienia ludności,

zaspakające potrzeby zewnętrzne,

cóż dziwnego więc, że jest w nich

bezrobocie przy odseparowaniu się
od nich prawie zupełnem wsi.
A że ta samowystarczalnošė,

zabójcza dla cełego życia, to twór
lat ostatnich potwierdza każdy skle
pikarz handlu galanteryjnego, že-
laznego, nawet spożywczego, który
w tej samej branży pracował przed
dzisięciu laty w miasteczkach za-
spakajających potrzeby” okolicznych
wiosek, Narzeka on, że dzisiejsze o-
broty sklepów rie dochodzą do 10
proc. w porównaniu z okresem 0-

 

 

cy 21, 5) Ameryka 20, 6) Rumunja
17, 7) Belgja 11 8) Łotwa 10, 9) Ka-
nada 3, 10) Austrja 2. Brazylja, Ho-
landja į; Mandżurja nie zajęły punk
towaneżo mie'sca. W: poszczegó|l-
nych dziedzinach sportu pierwsze
miejsce zajęli w lekkoatletyce „ame-
rykanie', w piłce nożnej „czesi”, w

pływaniu „amerykanie', w kolar-
stwie „łrancuzi', w boksie „fran-
cuzi”, w koszykówce „francuzi“ i
w siatkówce „czesi'',

Von Cramm pokonał Hebdę.
HAMBURG (Pat). Sensacją trze.

ciego dnia mistrzostw tenisowych
Niemiec było spotkanie między von
Crammem a Hebdą. Po początkowej
słabej grze Hebda się rozegrał a
w trzecim secie był nawet prawie
że równym przeciwnikiem. Zwy-
cięstwo jednak odniósł, zgodnie
z przewidywaniami, wielokrotny
mistrz Niemiec i jedna z nailep-
szych rakiet świata von Cramm w
trzech setach 6:0, 6:4 i 7:5. Tem-
samem Hebda został wyeliminowa-
ny z gier pojedyńczych. Polak wal-
czy jeszcze w grze podwójnej panów.

AZOTY APRA IE RZ STTIEETOUTSTKO

DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, za) enia afisze
okólniki plakaty, bilety wizytowe

Ceny konkurencyjne,
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44,

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Wa!uty:

Belgja 124,28. Berlin 206. Holandja 357,90.
Kopenhaga 119,05 Londyn 26,64. Nowy
Jork 5,277/s. Nowy Jark kabel 5,28/s. Osla
134. Paryż 34,90. Praga 21,97. Stokholm
137,50. Szwajcarja 172,65, Włochy 45,46.

Akcje: Bank Polski 86. Lilpop 9,85.
Papier procentowe: Budowlana 43,90—

43,80. Inwestycyjna 116. Konwersyjna 63—
63,13. Dolarowa 72,50—72,13—72,25. Pre-
mjowa 53. Stabilizacyjna — 67,63—67,38—
67,50. Stabilizacyjna — drobne 67,75—%67,50.
4 i pół proc. listy zast. ziemskie 48,50—

słabsza, dla listów mocniejsza.

” GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
J LNIARSKA W WILNIE \

z dnia 6. VIIL 34 r.
Za 100 kg. parytet Wilno:

Ceny tranzakcyjne: Mąka pszenna gat.
„IC — 55. Mąka żytnia 55 proc. — 26—-
26,50. Mąka żytnia 65 proc. — 22—22,50.
Mąka żytnia sitkowa 18, Mąka żytnia ra-

' zowa 17,50—18.
Ceny orjentacyjne: Żyto I standart 16

—16,50. Żyto II standart 15—15,50. Mąka
pszenna gat. I E — 34—35. Mąka pszenna

 

 

 

48,63. Tendencja dla pożyczek przeważnie

Franciszek Lange.
Langego przeprowadzono rewizję, w pod silną eskortą przewiezieni do mofon, radjo, prenumerują nawet szem zastosowaniem miejscowego biegu miłjonów marek, czy naro gat. II E — 3132. Mąka pszenna gat. Ill

której wyniku znaleziono część|Gniezna, gazety. Kształcą w mieście swoje surowca, jak stare želastwo į drut dzin złotego. im as ATan Lo =

zwłok jakiejś młodej kobiety. o. лы dzieci, które o ile zostaną na roli kolczasty. J.P. pszenne miatkie 11,50—12,50 | dt

| Dziś. Ceny od 25 gr. — Rozkoszna trzpiotka Anny Ondra “ ZN DO SPRZEDANIA DOM Intelige. l

1 najwytworniejszy mężczyzna Iwan Pietrowicz w filmie p.t: „LENSTA NETOPERZA Kupno į murowany о 8 dužych | LETNISKA. >asiaŚi JE
Porywająca treść, wystawa, muzyka, śpiew, humor, tańce. Reż. Karola Lamacza. Mazyka Jana Sprzedaż | А pokoj. z wygodami, kryty z

- Straussa Na scenie: | WESOLY KARAWANIARZ operetka w 1 akcie ze špiewami i tai| „Sani cynkową blachą, fospo- | śmienna, poszukuje ja-

| «ami. Osoby: Fifi-| Grzybowska, Marysia—K. Podgórska, Panl-E Londonówna, Pan—Z # POWODU WYJAZDU darcze zabudowania mu-, LETNISKO w majątku|klejkolwiek pracy odpo-

' Winter, Io.Orza-Usjerski, il karawaniarz Zz ac = rowery sprzedaje W zagotówkę rowane i domek z 2 po- za Trokami, las, jezioro,| wiedniej. w mieście Zam-
szewicz. ll. Barcelona, nastrcjowa inscenizacjs z udziałem |. Grzybowskiej. szy-Bojar-| dome rewniany kolo i В +езвманиойе, 2 4 н

| «COLOSSEUM» skiego, Trio Grey. III. DźwiękowiecoWł Oreża Bojarski” IV. Clapelus, bomba hu| Boltupia, razem z sadem| używane Po = Si on wpol rzy zł. 50 M Raw
: moru-—komedja w 1 аКе!е. Osoby: Tešciowa—l, Grzybowska, Ciapcluś—S. Janowski, Anetka—| i ogrodem warzywnym szkolne. — Księgarnia my: ta Zwiełkyścu. Сева: уе ali Zygmóntowska‹ 4 ska. 2

L. Szeli, Ziąęć—Wł. Orsza:Bojarski. Reż, Wł. Orszy Bojarskiego. — Zespoł muz. I. Borkum. wa I o od-| J. Zawadzkiego, Zamko| 24,000 zł. i bankowego, m. 9 od 4—6, 902 ma

оВУ ОЕ ВЕУa a długu 3.000 zł, najlepszy|pzmzmzmawowamamam | Poszukują posady o-
 

Rewelaja sezonu. Prawdziwe arcydzieło filmowe odznaczone złotym medalem, 500 najpiękniejszych girisów.
Bajeczna Rewja KeiorowaI

GWIAZDY BRODWAYU
Wielka kawalkada gwiazd, w roi. gł Madge Evans, Jacki Cooper, Alice U ady i inni. Tańce słynego zespołu.

Ceny zniżone od 25 gr.
KELIU
 Coś ciekawego.

  

 

  

o 6 km, '/
wszelkiego rodzaju za-
budowaniem. ogrodem о-
wocowym i innemi wy-
godami. Wiadomość: ul.
M. Pohuianka 18 m. 1,
od godz. 9 rano do 6
wieczór. 938—2

DO SPRZEDANIA:
dom drew. o 2-ch miesz-
kaniach 4 i 2 pokojo-
wych, plac 500 s. kw,

DO SPRZEDANIA

dom drew. osobniak o
2 mieszkaniach po 3 po:
koje, położony w ogro
dzie owocowym i do"
mek stary: płac, ogród,
około 400 s. kw. poło-
żony Zarzecze, przy za-
ułku Białym 7, ul. ska-
salizowana 8,750 zł. po-
srednictwa nie płaci się.

 

objekt w Wilnie, Infor:
macji: Mickiewicza 46
m. 9 od godz. 3—4 ppoł.

OKAZYJNIE
MOTOCYKL
ANGIELSKI

|
 

   

Na początek.
Damę, która niedawno

wydała zamąż córkę, za-
pytuje ktoś:
— Czy pani córka zra

biła dobrą partję?
— Tak sobie... Ale na

Toczątek dobre i to.

RÓŻNE |

 

chmistrzyni lub gospo-

dyni na wieś. Znam się

na gospodarstwie, kuch-
ni, hodowli drobiu I mie-
czarstwie. Referencje do-
bre. Oflarna 2 m 7.

!

Тар!сег | dekorator,
przerabia otomany, ma-
terace, kozetki, meble

      

"© MIESZKANIE zna POSZUKUJĘ POSADY

Mieszkania 5 pokoi z wszelkiemi PRACA kucharki, mogę šakos 23! Nirabając „wczoraj

1pokoje wygodami do wynajęcia dzielnie gotować, Refe-| go gomu w nocy zna-

adm — |od zaraz Kasztanowa 7 rencje poważne. Św. An- ł ii 1

u właściciela od 3—6 ny 10 m. 13. Ža ОРр Ну ва
MIESZKANIA saaa ai SLUŽĄCA y RA pienięczy, zawinięty w

do wynajęcia 4 pok i 5| DO WYNAJĘCIA z dobrem gotowaniem| STARSZA OSOBA SAS, ŻY Zaw

pok. z kuchnią, światło : MIESZKANIE potrzebna. — Pożądane Penia Ed mówiłem, że w gazecie

elektryczne, zlewy. ul. 5 pokoi z kuchnią i wy-| swiądectwa. ul. Zamko dyni na plebanję, ub ćo| można znaleźć coś cie:

ЗО а godami bez podatku lc- majątku. Zna się na ho kawogo!

Jasna 22. Zwierzyniec. | kalowego. | Wilkomier-| W* 18 m. 23 od g. 1—3| dowli drobiu, wędliny

915—2| ska 5-a. 919—1| po poł. 940| 1 t. d. Ofiarna 2—7. 5] „amaamasi DAAMAAAMAAMA

 

MIGNON G. EBERHART 39), ; + s AL

Biala, Papuga.
(P.zekład autoryzowuny z angielskiego).

żePrawda, w całym gniachu rozstawiono posterunki i zabroniono

się nam wyda:zc, co, podług Sue, równało się aresztowaniu. Prawda że

ja byłem ‹

Lekarz oswiad<zyl, že Liema

jestem zbyt osiabiony z upływ

że rana ine pozwoliłaby mi deleko uciec. :

mi to ze Ziaczącym naciskiem i złowieszczym błyskiem oka, dodając:

— To nie znaczy, zeby ż panem

rie. Zostanie pan w hotelu, jako więzień — do dyspozycji policji.

— I tak powinien pan być zado wolony — zauważył Lorn.

Później przyznałem mu rację.

Таргомайссто mnie do mego pokoju. Na kominku palił się ogień.

dopiero po gwattownej przeprawie z

go skłonić do zostania prośbami i grożbami.
Kucharz przygotował obiad, iecz

gospodyn.4, która potrafiła

Chciał odejść natychmiast, czemu się

nowi rację, chociaż naprawdę io niewiedziałem, ‹

Lekarz zabawił najdłużej. Zaprowadził mnie na górę i

ból wzmógł się w,nocy. Obiecał, że przyj-

dzie zrana, by bardzo przyjacielski i wogóle traktował mnie tak, jakby
pigułki na wypadek, śdyby

wierzył w moją niewinność.

Sama pani Greta przyszła do mnie z tacą z obisdem, co mnie trochę

zdziwiło. Ale zaraz odeszła.
— Pari Bryng także prosi o obiad do

Ma dre:zcze. Nie chce otworzyć, dopóki

Panna Tally jest u pokojówki, Dziew-
wiając tacę, —

przezdziur kę, kto do niejpuka.

wajba-dziej pocejrzany (ścisle biorąc, ejrzewano

zotrzeby zabierać mnie do więzienia że

u krwi, aby się ważyt na trudy ucieczki i

tylko mnie podejrzewano).

Młoda szarża przetłumaczyła

było zupełnie źle, ale jest poważ-

nie dziwię. Więc przyznałem Lor-
co myśleć o sytuacji.

dał jakieś

swego pokoju — rzekła, sta-
nie zobaczy

  

1

!
i '

| *) Pro:zę dzwonić: raz ra pok jówkę

EO WE

 

 

czyna wat,uje z rozpaczy. Letwie zmusiłam  kuciarza,

obiad pastorowi. Panu usłużysam, bo pan ranny,

usługiwać O! co to, to nie!
—Niech pani każe mężowi.

jemnicę. Lóż mi się w 5

na do takiej przebiegł=| zbrodni,

wydawał ię małżonek.

Wszystko wsikazywsało na to, że

gospodarza zachgałaby ra rewoiwerze, jej napewno nie,

wielką przytomrością umysłu i była, jak mi się zdaw. ało, urodzoną aktor-

ką. W. dodatku w jednym palcu miała więcej inteliżeacji, niż Lovschiem

, w całem ciele.
Ale na niąnie wsi.azywał. żadne poszlaki.

 

 

  

 

    położony zaułek Rossa fig Mickiewi z wózkiem klubowe 1 inne w zakr
około toru ua Ai godz.3 4 SKŁAD BRONI PANNA“ | |tapicerstwa wchodzące
Cana lekiewia a a POL 922--3 |_ WILEŃSKA 10.|| Poszukuje zajęcia pisa:| wykonanie solidnezgwa-
=o: 46 M na waw ŚW rancją po cenach najniż-
m. godz. 3—t pp. ias| kiewicza 460— a |szych. Bronlt: 8

+DA 7991| maszynistki. || 925—1!m. 2. „Z

żeby zaniósł

— Jemu! wzruszyła ramionami i w jej zielonych oczach zagrały

'szydercze błyski. — Jemu! Zaraz — pokraję panu mięso. у

Odeszła. NWyczutem w mej ukryty strach i nier »kój, zaciętość i ta-

ziej n.e podoba. Pomyślałem, że sama była zdol-
jakiej byłem świadkiem. Tłusta ręka

Odznaczała się

Bardziej podejrzany

obydwa morderstwa popełnił ktoś

z mieszkańców hotelu. Cóż, s:edy niesposób było dojść, kto mógł mieć

w tem interes, )

Tym:zasem ja, przypadkowy gość, uwikłałem się po same uszy w tę

fantastyczną, a jednocześne straszli wie realną sprawę. Ramię zaczynało

mnie rwaš na dobre — to byia rzeczywistość. Nagle uprzytomniłem so-

bie, że patrzę 1a tabliczi.ę oboś drzwi: ‹ :

Sonnez: Une fois our la femme de chambre, ' :
Deux fois pour le valet. SE faza
Т-ой5 fois pour le portier.*)

Trzy razy na portjera, Trzy razy na biedneżo Marcela.
Musiałem: mieć goreczkę, to robiło mi się naprzemian to zimno to

śorąco, podczas, gdy w mózgu brzęczała mi szaleńca myśl:

 

dwa razy ne lokaja PA: „a

trzy razy na portjera. ° :

K
A

ale w jadalni nie będę |

 

ELPADRE EPAR ODYNA

— Zadzwoń na portjera. Naciśnij dzwonek trzy raży,

świecie. у

Byl :pokojny. Z nerwow220 02
bec policji, została bezbarwna, obo;

—No, teraz mi
powiedzieć?

— Owszen., ale ni» wszysiko,

Na szczęście zjawii się Lo.n i poczułem się znów w normalnym

ywienia i energji jaką okazywał wo-
jętna nijakość,

pan opowie, jak to było. Czy Marcel zdążył panu co

Powiedział, że nazajutrz po morder-
stwie znalazł używane ręczniki w niezajętym pokoju, że alibi ojca
Roberta tyło fałszywe . że pannie
mi się, że zdecydował się mówć ze
o niej mówić, padł strzał,

Tally grozi niebezpieczeństwo, Zdaje
względu na nią. Właśnie, gdy zaczął

— To znaczy, że nc zdążył powiedzieć, co jej właściwie grozi?
ie.

i „ słowa? Nic? Niech się
nie denerwuje.

pan dobrze zastanowi, Niech pan się

— Nie denerwuję się — odparłem z wysiłkiem — Wszystko panu
powiedziałem. Zaczął właśnie o tem mówić, gdy padł strzał.
— Słuchaj pan — rzekł Lom, przyglądając :ni się szczególnym

wzrokiem. — Może ja ieraz odejdę. Pan ma gorączkę, Może ta rana
jest gorsza, niż się pan: zdaje.

— Nie, nic. Musinsy się zóstamowić nad panną Tally. Chodzi sama
po hotelu. Teraz jest u pokojowiki. Niewiadomo, co jej może grozić.
Musimy nad nią czuwac Musimy obmyśleć jakiś pian...
— Czy pan miał możność powtórzyć jej ostrzeżenie Marcela?
— O, tak. Ale... ten hotel jest dla niej domem, wskutek czego czuje

się bezpieczna i nadomi:r złego, jest bardzo odważna.
— Niech pan nie »apomiaa, że inteligencji także jej nie brakuje —

zauważył sucho Lorn, nie przestając mnie obserwować. Przypominam
sobie, że mówiłem o Sue z przejęciem, które mogło go uderzyć.

m : (d.

  OdpowiedzialnyRedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ. |
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