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istniejąca od roku 1909 | działająca na całym obszarze Rzplitej.

wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE

[ I||| daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

e
skutki kryzysu rolniczego.

Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

CENTRALNA KASA "==="pas”

I najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także

Т :........ООО...ОО..О..ОО.:

G SWIATOWY ZWIĄŻEK POLAKOW

„sa SPÓŁEK ROLNICZYCH

kraju, gdyż wsplera kredytem najliczniejszą rzeszę

I sprawie pubiicznej.

WARSZAWA (Pat). W ciągu nego światowego związku Polaków

Telefon Redakcji,

Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
Administracja czynna w dni powszednie ed 9 do 20-ej,

codziennie.

   

 

   

mia tej organizacji wykonała rada|

' Rady

dnia dzisiejszego obradowały komi-,
_ sje, utworzone па wczorajszem ple-|
narnem posiedzeniu 2-go zjazdu Po-|
laków z zagranicy. M. in. w gmachu!
sejmu pod przewodnictwem delegata
z Niemiec dr, Kaczmarka obrado- |

| wała komisja siatutowo-regulamino-
wa.

| cyjnej mjr. Fularski zreferował pro-

_jekt statutu |

Polaków z zagranicy, centralnej or"|

Przedstawiciel rady organiza-

światowego związku|

ganizacji skupiającej wszystkich Po";
iaków rozproszonych po całym šwie-;
cie. Wstępne prace około stworze=|

organizacyjna, powołana do życia na|
pierwszym zjeźazie Polaków z za-|
granicy przed 5 laty. W myśl statu-!
tu naczelną władzą nowotworzo-

18-ej w dn. 6 sierpnia dokonano uro"|
czystego aktu powitania Zlotu Miło"|
dzieży Polskiej z zagranicy. Prezes

Organizacyjnej, marszałek

Raczkiewicz wyśłosił powitalne prze

młodzieży,
mówienie, w którem złożył życzenia; do mocarstwowego rozwoju.

aby zawsze iwszędzie |ikończenie uchwalono szereg rezolu-

pracą swą świadczyli, że Polak za” cyj. :

 

ma być rada naczelna, powołana
przez walny zjazd, który odbywać
się będzie co 5 lat na podstawie
specjalnej ordynacji wyborczej. Ra"
da naczelna w okresie 5 lat, kiedy
zjazd zebrać się nie moćże ze wzglę-

dów technicznych, ma reprezento-

wać ten zjazd i być czynnikiem kon"
troli wykonania programu, musi stać
na straży ideowej i ma być kontro”
lerem spraw finansowych. Egzeku-.
tywą, wylkonuiącą zlecenia zjazdu i
rady będzie prezydjum rady naczel-
nej, złozone z prezesa, dwuch wice-
prezesów i 7 członków prezydjum.
Po wysłuchaniu referatu mjr. Fular-
skiego zebranie przedyskutowało
projekt statutu.

Zlot młodzieży poiskiej z zagranicy.
IWARSZAWA. (Pat), O godz.! służył sobie na dumę polskości. Na-

stępnie przemawia ks. prałat Leo-

pold Biłlkko, Z kolei wygłosił krótkie

przemówienie prezes Ligi Morskiej 1

Kolonialnej gen. Orlicz Dreszer, któ

ry mówił o idei prowadzenia Polski
Na za-

Udział wojska w odbudowie dróg.

WARSZAWA. (Pat). Po zakoń-,p, I wiceminister Spraw Wojsko”

czeniu akcji ratowniczej na tere-| wych powierzył szefowi saperów

nach, nawiedzonych powodzią, w któ | M. S$, Wojsk. pgłk. Arczyńskiemu.

| rej udział wojska, a w szczególności '. Biorąc pod uwagę zatrudnienie

saperów, Spotlkał się z całkowitem przy odbudowie w pierwszym rzę*
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PRENUMERATA: miesięczna 4 zł.,
zagranicą 8 zł.

-_ pogrzeb prezydenta Hindenburga.
OLSZTYNEK. (Pat). Na dworzec

w Olsztynku przybywają bez przer-
wy pociągi nadzwyczajne przywożą*

ce uczestników uroczystości
bnych.
Olsztynka 200.000 osób.
nach  zarezerwowano miejsc dla
3.000 osób. Uroczystościom sprzyja
piękna pogoda. Szosy zapełnicne są“

| samochodami * wozami, którymi
przybywa ludnuść. Trumna ze zwło-

' kami prezydenta Hindenburga przy-
była o godz, 530 rane, Wczoraj o

iku odbyło się nabożeństwo żałobne.
Wszystkie światła, oprócz pochodni,
były zgaszone. Po nabożeństwie
przy dźwiękach marsza żałobnego
żołnierze, którzy pełnili straż hono-
rową, sprezentowali broń, Po defir
ladzie zwłoki prezydenta złożono na
jawecię armatriej, zaprzężonej w
6 karych koni, sztandar Rzeszy przy:
krył zwłoki. Na trumnie złożono
szablę i bulawę marszalkowską. Na-
stępnie konduk! żałobny wyruszył
w stronę Tannenbergu. Trumnę 2107
żono narazie w t. zw. wieży wodzów
skąd przeniesiora zostanie na kata”
falk, ustawiony na środku podwórza.
Następnie trumna ze zwłokami zo”
stanie ustawiona w wieży sztanda-
rów. Straż pełrią oddziały szturmo-
we. Na podwórzu, gdzie wzniesione
są trybuny, ro. się cd najrozmai-
tszych mundurów. Obok mundurów
Reichswehry znajdują się mundury
szturmowców, obok czapek sztur-
mowców błyszczą w słońcu pikel-
hauby. Z wierzchołków baszt zwisa-
ją olbrzymie czarne chorągwie. Po"
środku umieszczony jest olbrzymi
krzyż. Imponująco wyśląda pomnik.
Wielkie dzienniki europejskie, ame-
rykańskie a nawet japońskie nade-
słały kilkuset  :woich koresponden-
rów, W Olsztynku przy budkach te-
lefonicznych paruje niebywały tłok.
Niektóre z dzienników wysłały do
Olsztynka po kilku swoich Когезроп '
dentów i fotog afów.

|  Kondukt żełobny wyruszył z
Neudeck o godz. 12-ej w nocy wy”
wołał imponujące wrażenie. Poprze-

żało-,
Obliczają, iż przybędzie do.

Na trybu-,

| godz. 9 wiecz. w Neudeck w otocze”.
niu najbliższej rodziny w hallu zam”

mał się na wzgórzu pod Forgan, z
którego marszałek Hindenburg kie-
rował bitwą pod Tannenbergiem. '
Oficerowie przenieśli ponownie
trumnę na laweię armatnią. Orszak
żałobny przybył do Tannenberga
pod olbrzymie mury pomnika.

|  TANNENBERG (Pat). Trumna
ze zwłokami prezydenta Hindenbur-

„ga podczas uroczystości żałobne!
„przeniesiona została z wieży wo”,
dzów do olbrzymiego podwórza. Pe
kazaniu, wypowiedzianem przez bi-
skupa Dohrmauna, przemówił nad
trumną kanclerz Hitler, który w
krótkich i mocnych słowach skreslił
życiorys feldmarszałka Hindenbur-
ga. Mówiąc o bitwie pod Tannen-
bergiem, kanclerz wspomniał i o tra-
gicznym dla Niemiec końcu wojny.
Hindenburg zdławił zbrodnię wobec
cjezyzny, "Z szeregów wycofał się
wódz, którego imię wpisane zostało
po wieczne czasy do księgi dziejów.
Jest to ostatni triumf starej armji,
że naród niemiecki w 1925 nie mógł
znaleźć wybitn'ejszego  przedstawi-
ciela niż starego żołnierza i gene-
rała feldmarszałka wojny šwiato-
wej. Jest to tajemnica zrządzenia
opatrzności, że w czasie --prezyden-
tury tego pierwszego żołnierza-i"słii
gi narodu stało się możliwe odrodze-
nie narodu niemieckiego. W imię
jego dokonało się zjednoczenie.
Feldmarszałek Hindenburg jako pre-
zydent Rzeszy kył obrońcą rewolucji
narodowo-socjalistycznej i przez to,
umożliwił odrodzenie naszego naro”i
du, Przed 20 laty rozległ się po raz|
pierwszy z tego miejsca głos dzwo”|
nów, głoszący sławę imienia Hinden-.
burga, Dziś przy dźwiękach tych sa
mych dzwonów prowadzimy zmarie-
go siwego feldmarszałka na wielkie
pole bitwy, gdzie odniósł jedyne w
swoim rodzaju zwycięstwo. Naród
niemiecki będzie przychodził do
wojego zmarłego bohatera, aby w

czasach krytycznych czerpać nowe
siły do życia. Gdy zniknął ostatni
kres cierpień, 1mię jego pozostaje
nazawsze nieśmiertelne. Zmarły wo”
dzu, wejdź do 'walhali. Po przemó-,

| wieniu kanclerza Hitlera orkiestra
!

 

TANNENBERG (Pat). Po prze-
mówieniu kanclerza, przy dźwiękach
„Horst Wessel'' 8-miu oficerów wzię-
ło trumnę na rumiona i poniosło ją
do wieży marszałków, gdzie zwłoki
złożono na wieczny spoczynek.

, Przed trumńą szli oficerowie, którzy

nieśli odznaczenia i buławę marszał-
kowską. Za trumną kroczył jedyny

żyjący jeszcze felmarszałek wojny
światowej von Mackensen, dalej
głównodowodzący grupy sztafet о-
chronnych Diet ich i adjutant kan-
clerza brueckner, następnie kanclerz
Hitler, biskup polowy Dohrmann w
otoczeniu kleru ministrowie Rzeszy,

namiestnicy krajów, _ ministrowie
rajów, przewódcy oddziałów sztur”

mowych i przewódcy sztalel ochron

mych, W, chwili wnoszenia trumny
do wieży orkiestra odegrała marsz

3-g0 pułku gwardji pieszej, w któ:
rymi siużył Hindenburg. Gdy składa”
no trumnę, nad pomnikiem przele-

ciał olbrzymi samolot „Hindenburg ,
udekorowany czarnemi chorągiew-
kami, Po złożemiu trumny uczestnicy
pogrzebu poczęli odchodzić od po”
mnika. Z wieży marszałkowskiej
wyszli. generałowie i admirałowie,
którzy trzymali straż honorową przy
katatalku i towarzyszyli trumnie do
wieży. Przy dźwiękach marszów
poczty sztandarowe Reichswehry,
pułków wschoduio-pruskich opuściły
pomnik, Na tem. uroczystość žatob-
na została zakończona,

 

RZYM. (Pat) Pod tytułem ,„Te-
roryšci austrjaccy nie rozbrajają się“
„Journale d'ltalia“  zamieszcza list,
w którym autorzy listu zapowiadają 2152

DALSZE WYROKI SMIERCIwWIEDNIU.
WIEDEŃ (Pat). W dniu dzisiej-

szym specjalne sądy doraźne wyda-
ły dwa wyroki śmierci na uczestni-
ków ostatnich zajść w Austrji, Na
śmierć skazany został żołnierz Fei-
ke, który brał udział w zamachu na
urząd kanclerski, Wyrok został wy-
konany w 3 godziny po jego ogło”

 

z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

QGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 25 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.

Ogłoszenia
Terminy

Wiadomości
©

telegraficzne
KRAJOWE.

* Wskutek uszkodzenia
samolot  eroklubu warszawskiego
RWD—2, pilotowany przez inż. So-
botę z Warszawy, w drodze z Wilna
do Warszawy zmuszony był wczoraj
do lądowania w miejscowości Kun.
dzin Koościelny w powiecie sokól-
skim. Samelot jest zniszczony
a pilot wyszedł z wypadku bez
szwanku. ы

* Stan bezrobocia na terenie
całego państwa wedle danych biur
pośrednictwa pracy funduszu bezro-
bocia wynosił na 4 b. m. 294.141
osób, co stanowi spadek bezrobo-
cia w stosunku do tygodnia po-
przedniego o 1880.

ZAGRANICZNE.
Według doniesienia organu

prasowego niemieckiej policji kry-
minalnejj w myśl rozporządzenia
z dnia 4233 r. skonfiskowano
wszystkie pisma Maksyma Gor-
klego, które ukazały się w języku
aiemieckim.

** Klęska suszy spowodowala
w Stanach Zjedn. olbrzymie straty.
Dotknęia ona 24 stany o ludności
przewyższającej 27.000.000. Najbar-
dziej ucierpiały stany Montana,
Wyoming, Dakota Północna i Po-
łudniowa oraz 12 stanów południo-
wych. Straty obiiczają na;
dolarów.

** Nadburmistrz Beriina zmie-
nił nazwę placu vor den Bran-

**

denburger Tor na pl. Hindenbur- |

w Austrji nadal niepokój.
mowe powstanie w Austrji, Oświad-
czają, iż po Dolliussie przyjdzie kolej
na innych, į

   

 

szeniu, Feike, stojąc przed szubieni-
cą, wzniósł okrzyk „Heil Hitler“, Na
śmierć skazany został również jeden
z uczestników zamachu w Klagen-
turcie, Prezydent związkowy sko”
rzystał z prawa łaski i zamienił karę
śmierci na 15 lat ciężkiego więzienia.

silnika -

dzały go oddziary wojskowe, piecho odegrała starą pieśń żołnierską „Ich |

ty, artylerji i kawalerji 8-miuofice- | hab einen Kameraden*. W uroczy”

rów niosło poduszki z orderami|stościach pożrzebowych wziął udział intrygi Habsburgów o odzyskanie tronu.

     

   

 

   

uznaniem rządu i społeczeństwa, woj

sko przystępuje do pracy nad odbu-

dową zniszczonych komunikacyj.
Inicjatywa wyszła od p. I wice-

ministra gen. Kasprzyckiego, który

zaproponował udział oddziałów tech

nicznych w akcji odbudowy i ustalił

w porozumienit z p. ministrem Kor

munikacji zasady ich użycia.
W akcji odbudowy biorą udział

oddziały saperów (zgorą 20 komp.)

oraz 30 plutonów pionierów piecho-
ty.
* Całokształt kierownictwa akcją

dzie jaknajszerszych rzesz miejsco”

„wej ludności, w myśl oświadczenia
| p. prezesa Rady Ministrów Kozłow-

| skiego, udział wojska w tej alkcji zo”

| stał ograniczony przedewszystkiem
| do wykonania prac w zakresie ko-

| munikacji, wymagających użycia

j specjalnego sprzętu, ktćrego brak na

|ierenach zniszczonych daje się po”

|ważnie odczuć. Szerokie rzesze po”

| wodzian będą użyte głównie przy
| robotach ziemnych, nie wymagają”,

| cych wykwalifil owanych pracowni-

| ków. '

odbudowy przez oddziały wojskowe

Wzrost obiegu bilonu.

WIARSZA'WA. (Pat). Obieg pol-, Z tego na polskie monety srebrne

' skich monet srebrnych i bilonu wy”| przypada 276,1 milj. zł (dn, 20 lipca

nosił na dz. 31 lipca b. r. 360,1 milj,|— 251,2 milj. zł.), zaś na bilon niklo-

zł, wykazując w stosunku do dn. 30|-wy i bronzowy—84,0 milj. zł, (dn. 20

lipca b, r. zwiększenie o 31,7 milį. lipca — 77,2 milj. zł).

zł. (w dn. 20 ub. m, — 328,4 milj. zł.)|

Wycieczka lekarzy angielskich.
GDAŃSK. (Pat). Do Gdańska ski instytut zdrowia publicznego w

przybyła statkiem wycieczka, skła” Londynie. Wycieczka udaje się z

dająca się z 20-tu lekarzy angiel-, Gdańska do Inowrocławia, następnie

skich, zorganizowana przez królew' do Warszawy, Krakowa i t. d.

MVSama mnie i RER ROOTREOTARZJ

Lot sowiecki do Paryża I Rzymu.
KRAKÓW. (Pat). Eskadra samo- przez Berno na Wiedeń, gdzie lolni-

lotów sowieckich, złożona z 3 ma* cy zamierzają lądować,

szyn, która wylądowała wczoraj w PARYŻ (Pat). Dziś o śodz. 10,35

Krakowie, pozostaje w dalszym cią- wylądowałą na lotnisku w Le Bour-

gu, oczekując na sprzyjające warun- get eskadra samolotów sowieckich

ki atmosferyczne. złożona z trzech 4-siinikowych ol-

KRAKÓW. iPat), Wobec ustale brzymich aparatów. Lotnicy sowiec-

nia się pogody eskadra samolotów cy powitani byli przez szefa gabine-

sowieckich podjęłą dalszy lot do tu ministra lotnictwa, przez perso-

Rzymu o godz. 12,25. Aparaty so- nel ambasady sowieckiej i chargć

wieckie wystartowały z Krakowa d'affaires USRS (Ukrainy).
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Międzynarodowy Kongres esperancki.
  

tu otwarcie 26-go międzynarodowe- gatów z 30 krajćw.

go kongresu esperanckiego, W kon:

zmarłego prezydenta, 'Trumna ze
zwłokami była ciągniona pzez 6 zydenta, ministrowie Rzeszy, kor”, donosi, że. prowadzone są rokowa-'

5 | członkowie nia w sprawie małżeństwa arcyksię- nik zaznacza, że cesarzowa Zyta u-
Reichstagu, weierani wojny świato”| cia Ottona z najmłodszą córką kró- daje się w najbliższych dniach.do -

| Włoch, a Otton przybędzie do Włoch
Otton powróciłby obecnie na tron |

Ikarych koni, prowadzonych za uzdy
przez oficerów. Kiedy mijano 2 km.
od Neudeck orszak pogrzebowy za”
trzymał się, rozległa się komenda i
8-milu oficerów wzięło trumnę na bar
ki. Około godz. 2-ej, kiedy zaczęło
switać, kondukt pogrzebowy zat zy”

PARYŻ (Pat).  „L'Oevre” za-
mieszcza korespondencję z Berlina,
„w której współpracownik pisma opi-
'suje swoją telefoniczną rozmowę z

 

| płk. Hindenburg. syn zmarłegopre-|

pus dyplomatyczny,

wej ze sztandarami 8-miu pułków,|
które brały udział w bitwie podį
Tannebergiem «raz przeszło 200.000;
osób ze wszystkich stron Niemiec. |

 

DZIWACTWA LUDERDORFA
zdania o śmierci prezydenta Hinden-
burga, gen. Ludendorli odpowie-
dział: Z zasady nie czynię żadnych
wynurzeń, Tę samą odpowiedź dał

LONDYN. „Sunday Chronicle“

lewskiej pary wioskiej, Marją.

WEZ ŻE A.
  i

Rozruchy antyżydowskie w

 

austrjacki, zaś w dalszej przyszłości
nastąpiłaby unj” z Węgrami, Dzien-

w terminie nieco późniejszym. +. _

: aoi :

Aigierze,
PARYŽ. (Pai). W. związku z roz- Gubernator generalny Algieru, kto-

tuchami antyżydowskiemi w Con-
stantino udał się do Algieru przeby-
wający ostatnio w Paryżu guberna-
tor angielski Carde. Rozruchy prze-
niosły się dziś z Constantine do Phir
lipeville, dokąd również zostały
wprowadzone oddziały senegalczy-

ry przybył aeroplanem z Paryża,
oświadczył prasie, iż zajścia te n.ają
charakier antysemicki, czego dowo
dzi fakt, iż domy chrześcijan były
oszczędzane. Według oświadczenia
gubernatora — sytuacja została cał-
kowicie opanowana.

Ludendorfiem w związku z pogłos) Ludendorff na pytanie, czy wysłał

kami, krążącemi w Berlinie na te-, wieniec z powodu. śmierci Hinden-

mat niechętnego stosunku gen. Lu- burga i czy weźmie udział w pogrze-

dendoriia do prezydenta Hinden- bie, Nawet, gdy dziennikarz podkre-

burga. Dziennikarz piaśnął zadać ślił, że Ludendorff powinien wziąć

kilka pytań gen. Ludendorffowi, a | udział w pogrzebie, celem zamanife-

przedewszystkiem poznać jego zda”| stowania, że nie żywi on urazy do

nie o prezydencie Hindenburgu. Lu*| zmarłego, ani: do jego następcy, Lu-

" dendorff udzielił 6-krotnie identycz-; dendorff dał również tę samą odpo-

nie tej same odpowiedzi na pytania, wiedź „L'Oevre' twierdzi, że gen.

zadane mu przez dziennikarza. Na Ludendorił nie weźmie udziału w po-

prośbę dziennikarza 0 wyrażenie grzebie,
i      

   
O REROWZNE

 

ków. : - PARYŻ (Pat). „Paris Soir" do-
„LeMatin” donosi, że sytuacja w mosi z Constantine, że w mieście o-

Constantine jest nadal poważna. Na' głoszono stan oblężenia. Po mieście
ulicy Nationale podpalono szereg mogą chodzić jednie posiadający
magazynów. Pisma nawołują władzę! specjalne legitymacje, wystawione
do położenia kresu rozruchom. | przez władze. Opisując szczegóły

ALGIER. (Pat), (W Constantine| pogromu żydów, korespondent za-
sytuacja została zupełnie opanowa*| znacza, że Arabowie wprost masa-
na. Przyczyniły się wybitnie do teżo| krowali żydów Ofiary pogromów,
przybyłe posiłki wojskowe. Według| przebywające w szpitalach, noszą
dotychczasowych obliczeń utraciło| ślady niezwykłego barbarzyństwa.
życie 25 osób, w tem 22 izraelitów.| Rodzice nie mogą rozpoznać twarzy
Zamordowano ich przeważnie w ich, pobitych dzieci Los 10.000 żydów,
prywatnych mieszkaniach, wielu w| zamieszkałych w Constantine jest w

Zmiany w niemieckie
LONDYN. (Pat). „Morning Post“

zapowiada zmianę na stanowisku
ministra spraw zagranicznych Rze-
szy. Uważa ustąpienie ministra Neu-
ratha za prawdopodobne, Zdaniem
dziennika — na stanowisko to jest
2-ch kandydatów, a mianowicie Ro-
senberg i Ribentropp, przyczem Hit-

Min. Barthou na urlopie.

| zagranicznych Barthou opuścił Pa-

\
1

| PARYŻ. (Pat). Minister spraw

poczynek letni na południe Francji.
'Nieobecnego  :ninistra zastępować

min. spr. zagranicz
ler wybierze Ribbentropa. Następ-"
nie dziennik podaje, iż na stanowi-

skach ambasadorów w Paryżu, Rzy-.
mie i Londynie mają nastąpić zmia-

ny. Stanowiska te będą obsadzone
przez czołowych hitlerowców,
zwłaszcza stanowisko ambasadora
w Rzymie,

będzie minister marynarki Pietri,
który jalko kierownik. tymczasowy

STOKHOLM. (Pat). Odbyło się! gresie bierze udział około 2000 dele-' ryż, udając się na 3 tygodniowy od-, minsterstwa spr zagranicznych weź-
| Я р ад * *
| mie udział w nabożeństwie żałobnem
za prezydenta Hindenburga.

' celach rabunkowych
, Władze aresztowały około 40 osób.

_ ków francuskich.

lub z zemsty. dalszym ciągu niepewny

AWANTURY ARABSKIE w LYONIE.
PARYŻ (Pat). Dzis mieszkańcy

Lyonu byli świadkami gwałtownej
bójki między robotnilkam; arabskimi
a francuskimi *obotnikami zsyndy-
kalizowanymi. Zajście wynikło na

‚ tle przystąpienia do pracy świeżo
zaangażowanych Arabów, którzy
mieli zastąpić strajkujących robotni-

Po ukończeniu
pracy, gdy robotnicy arabscy powra“
cali do domów, zsyndykalizowani ro-
botnicy poczęli napadać na Arabów
Francuzi zmus:i do wyjścia z tram-
waju jednego z Arabów, niejakiego
Maleka, i usiłowali go pobić, Malek

wydobył wówczas rewolweri strze”
wał do napastników, raniąc 2 z nich.
Gdy rewolwer zaciął się, począł
uciekać, został jednak dopędzonyi
dotkliwie pobity przez francuskich
robotników. Z wielkim trudem uda-
ło się policji wyrwać Araba z rąk -
napastników. W owej chwili nadje-
chał inny tramwaj, w którym jecha-
10 ok. 30 robotników arabskich, któ-
rzy, widząc rodaką w niebezpieczeń-
stwie, rzucili się na Francuzów, zmu-
sili ich do ucieczki i strzelali do nich
z rewolwerów. Po dłuższym czasie
policji udało się zajście zlikwidować. |      
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Kryzys gospodarczy
w cyfrach.

Od pewnego czasu ucichły jakoś|

rozprawy, enuncjacje i wynurzenia

na temat kryzysu. Sternicy nawy psń

stwowej przestali mówić o dnie kry-

zysu, zapowiadać rychią poprawę :
zmianę Przyzwyczajono nas do bie

dy i jesii są jakieś urzędowe wynu-

rzenia, jak np. aiedawne vświadcze-
nie premjera Kozłowskiego przed
plenum klubu BB, to w najlepszym

razie znaleźć w niem można zado*

wolenie ze „stabilizacji” stosunków

a więc radość, że już się nie pogar

= | 11 asai
A jednak kryzys gospodarczy

trwa i jak można wnosić z cyir ra
czej stale się pogłębia.

interesujące dane dotyczące sta-

nu gospodarczego Polski i kilku kra-

jów najważniejszych na świecie (An-

ślji, Francji, Niemiec i Stanów Zjed-

noczonych) znajdujemy w Małym

Roczniku Statystycznym, wydanym

ostatnio po raz piąty przez Główny

Urząd Statystyczny R. P

Są tam podane wskazówki stan :

gospodarczego wymienionych wyżej

krajów w latach od 1924 do 1933.

„We wszystkich podanych tam cy:
trach za punkt wyjścia wzięto rok

1928, ostatni rok „prosperity' i o

znaczono go cylrą 100. Lata po:

przednie i następne są odpowiednio

wyrażone cyframi większemi lub

mniejszemi od 100, wskulek czego
tablice są bardzo przejrzyste,

Zacznijmy od tabeli przedstawia

jącej produkcję przemysłową. Wy
kazuje ona od r. 1928 corocznie
zmniejszenie od 100 do 54 w 1932 r

155 w 1933. Najniższa podana cyfra

przed r. 1928 wynosi 71 w r. 1926

Zaznaczyć trzeba, że wskaźnik pro”
dukcji w innych krajach wymienio”

nych jest znacznie wyższy i wzrasta,

Podobnie rzecz się ma z cenami

hurtowenu. W. Polsce spadły one ze
100 w 1928 r dc 59 w 1933 r. do wy”

sokości niższej. niż kiedykolwiek w
Poisce i gdziekolwiek na świecie, W

związwu z tem spadły na szczęście

także koszty utrzymania do 71 w

1933 i są wśród wszystkich wymie-

nionych krajów rekordowo nizkie.

Stawki płac robotniczych w prze

myśle również spadają be do 84 w

1933, ale są jednak wyższ:. niż w r

1926, kiedy wyuosiły 78 i są wyższe

od Niemiec, gdzie wynoszą 83. Ale

statystyka nie odzwierciadla tu ca-

łej prawdy, bo wskaźnik dotyczy

zarobku dziennego, a wszystkim wia
domo. że fabryka pracująca obecnie
6 dni w tygodniu jest dziś wyjątkiem,

regułą zaś jest praca dni 3 — 4 w ty

godniu.

Stan zatrudzienią podaje kolejna

tabela, gdzie widać znowu systema”*

tyczne zmniejszenie do cyfry 63 w :.

1933 cyfry tak nizkiej, jak w żad-

nyiu podanym roku przed 1928 r. i w

żadnym z wymienionych krajów po*

zostalych, śdz:e naogół cyfra za

trudnicnia w 1933 r. podniosła się

nawet znacznie.

Jedyne pozycje nie mające cha

rakteru kryzysowego to przewozy

kolejowe i ruch statków morskich.

Przewozy dc 1932 r. spadły (68).

ale w 1933 wzrosły (78), a w każ:

dym. razie są wyższe, niż w latach

przed1928 r. Ruch statków morskich

wzrasta i wynoci w 1933 r 123 w po”

równaniu ze 100 w 1928 r.

Katastrofalnic przedstawia się w

tabelach statystycznych nasz handel

zagraniczny. Przywóz ciągle maleje
i wyraża się w r. 1933 cyfrą 25 w

porównaniu ze 100 (1928 r.). Jest on

znaczaje mniejszy niż kiedykolwiek

przed 1okiem 1928, i mniejszy nawet

od wskaźnika Niemiec (30), które są

okrzyczane na całym świecie, jako
kiej całkowicie odizolowany.

To samo można powiedzieć o na*

szych cyfrach wywozu. Spadają one

stale i wynoszą 38 w 1933 r.; są niż

sze bardzo znacznie od cyfr wywo
zowych przedkryzysowych i prze”

wyższają tylko wskaźnik wywozowy
Francji (o 2 punkty) i Stanow Zjed:

noczonych (o 6 punktów)
Cyfry handlu zagranicznego są

nadzwyczaj znamienne nietylko dla
Polski, ale ; dla pozostałych krajów,

wykazując naocznie ruinę handl1

międzynarodowego.

Zubożenie Polski dosadnie wyra'
żone jest w kilizu następnych zesta-

wieniach. A więc wkłady w bankach

prywatnych zmalaly ze 109 do 52

(1933 r.)
 

i to zmalały więcej, niż

DZIENNIK

z prasy,
Znaczenie emigracji.

Odwywający się w Warszawie
zjazd Folakow z zagranicy nasuwa
sporo uwag. M. i. zastanawia się

prasa nad znaczeniem emigiacji,
Ciekawe uwagi zamieszcza m. i

„Gazetą Warszawska”:
W czasach niewoli nasze kolonje za-

granicą dobrze spełniały ten obowiązek.

Wierne sprawie polskiej, usiłowaiy wszę-

dzie zachować swój ojczysty język, swój na-

rodowy obyczaj i w miarę sił przyczynić się

do zwycięstwa w waice, jaką naród prowa-

dził z najazdem. Okres wielkie; wojny wy*

kazał, jak wiele polskiego ducha tkwi w

szeregach naszego wychodźtwa i ile jest w

nich gotowości do służby sprawie narodo-

wej. Dziś, po odbudowaniu państwa, obo-

wiązki stojące przed naszą emigracją nie

zmniejszyły się. P.zeciwnie, wzrosły one i

nabrały kardziej konkretnych konturów. Na-

rody miepodlegie w polityce zawsze i wszę-

dzie posługują się swoją emigracją. Jest

ona pomocna im zarówno w szerzeniu wpły-

wów politycznych i kulturalnych, jak i w

zakresie wpływów gospodarczych, mających

tak wielkie znaczenie w życiu i rozwoju
narodu. $

Odbudowanz państwo polskie о-
czekuje tego samego od swoich licz-
nych kolonij i liczy na ich pomoc

Walczymy o pasze stanowisko w świe-

c'e wysiłkiem pracy duchowej i fizycznej,

sprawnością naszej organizacji społecznej,

potęgą naszego aparalu państwowego, ale

w tej walce potr'ebny jest również żywy

udział rodaków. mieszkających poza granica
mi państwa. Oni, chociaż nie oficjalnie, re-

prezentują nas wśród tych narodów, gdzie

mieszkają i mają możność wiele uczynić,

aby tam znaczenie i wpływy ojczystego kra-

ju wzmocnić i powiększyć.

W tych warunkach ich przyjazd
do nas może mieć ogromne znacze”
mie.

„Światowy Związek Polaków*.
Katowicka „Polonia* zastanawia

się specjalnie nad problemem zorga-
nizowania „Światowego Związku Po-
laków'. Związek ten spełni swoją
rolę wówczas, jeżeli

Światowy Zwiazek Polaków spełni swą

rolę wtedy, jeśli oprze się na prawdziwej

wspólnocie narodowej i wyeliminuje ze swej

działalności wszystko, co tę wspólnotę mą-

ci, uniemożliwia współpracę wszystkich na

wspólnym gruncie i zbliżenie Polonji zagra-
nicznej z całem społeczeństwem polskiem

w kraju. Już niejednokrotnie dawały się od-

czuwać fatalne skutki przenoszenia walk
politycznych w Polsce na grunt emigracyj-

ny. Myśl „ujednostajnienia* całego naszego
wychodźtwa na gruncie jednej i wyłącznej

„ideologji* jest szkodliwa i z góry: skazana

na niepowodzenie.

Gorzej jest ieszcze jeśli usiłuje
się to ujednostajnienie przeprowa
dzić na gruncie polskich mniejszości
narodowych

Wystarczy przypomnieć, tyle razy przy-

taczane cyfry, świadczące o cołaniu się pol-

skiego stanu posiadania w Niemczech, które

w znacznej części należy przypisać skutkom

tych usiłowań. Wystarczy wskazać na fa-

talne rezultaty tyca niefortunnych prób po-

litycznych wśród wychodźtwa polskiego we

Francji. Nie należy dalej zapominać, że

znaczna część emigracji polskiej w Europie

tę są obywatele polscy, którym trudno od-

ówić prawa do brania udziału w życiu pu-

litycznem Państwa | zachowania swoich prze

konań. Stwarzanie z ideologji sanacyjnej

podstawy dla jednolitej organizacji Polonji

zagranicznej może tylko odstręczyć od tej

organizacji znaczne odłamy Polaków zagra-

nicą i wtrudnić jej spełnienie swych zadań.

Partyjnictwo.

Niestety, usiłowania te stały się
bardzo widoczne, zanim jeszcze
zjazd się rozpoczął,  Podaliśmy w
swoim czasie treść instrukcji, wyda”
nej dla członków Śrzelca, któremu
powierzono opiekę nad młodzieżą
poiską, przybyłą z zagranicy.

Instrukcja ta, jak stwierdza „ABC*
wprowadziła pewne „poprawki* do
programu przyjęcia, bo
pouiny okólnik do strzeleckich opiekunów
naszych gości, ktory znanej z niepowścią-

gliwości młodzi strzeleckiej za!eca pilnie,

aby nie prowokowała uczuć religijnych Po-
laków z zagranicy.

Należy do takich poprawek tak-

że pewna zmiana, jakiej ostatnio do-
konano w marszrucie, która
po zakończeniu części ołicjalnej Zjazdu

(Warszawa, Kraków, Katowice, Gdynia, To-

ruń) przewidywała trzy wycieczk* po kraju,

ale w żadnej z nich nie myślał o Częstocho-

we; teraz zaś uczyniono już koncesję, do-

puszczając, że kto zechce, będzie mógł z

Torunia pojechać do Poznania * Częstocho-

wy. A przecież chyba niema rzeczy ważniej-

szej dla utrzymania polskości na wychodź-

twie niż religja i iema pojęcia magiczniej-

szego, jeśli chodzi o symbol Ojczyzny, niż

obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, Kró-

lowej Korony Polskiej! Częstochowa tylko

„na doczepkę“, to przecież karygodny ab-

surd. *

Ale o tem jakoś nie pomyślano,,.
Niechże się przynajmniej już teraz dal-

szych błędów organizacyjnych nie robi i pa-

mięta, że Zjezd jest przedewszystsiem po to,

aby Polonję zagraniczną jaknajsowiciej wy-

posażyć w elementy siły moralnej, a nie aby

]а — „skonsolidowač“ w sympatjach dla о-

becnycn naszych stosunków. Bo to byiuby
wyrzucaniem owocu, byle została w ręku

piękna skorupka.

Stanowisko Rusinów.
Lwowskie „Diło* zamieściło z

okazji przemówienia premjera Ko-
złowskiego do członków klubu BB,
znamienny artykuł, z którego poda-
jemy najbardzie; charakterystyczne
ustępy:

„Dla nas, Ukraińców, sprawa tej czy

dnnej przebudowy BB. — obojętna. Dla nas

istotna sprawa to poprawa materjalnych

warunków ukraińskiej wsi i zmiana naro-

dowościcwej polityki władz. Nie powoduje-

my się sentymentami i w partyjne doktryny

pe.skich partyj nie wierzymy. Pemiętamy,iż

kolonizację na ukraińskich ziemiach prowa-

dził nietylko Pias!, ale razem z uim Wy-

zwolenie i Stronnictwo Chłopskie — nie

zwracając uwagi na pseudo-ukrainofilskie

przemówienia ich partyjnych leaderów w

Sejmie. Wiemy też iż wśród polskiej lewi-
cy po dzisiejszy dzień na palcach policzyć

można jednostki myślące o ukraińskich

sprawach, iż np. wśród „wyzwoleńców* po-

za Tugutem,  Kalinowskim, Wożźnickim,

trudno doszukać się ludzi z jasnym poglą-

dem na narodowościowe zagadnienia, że
leader Stronnictwa Chłopskiego Dąbski

podpisywał nie tylko warszawską umowę,

ale i traktat ryski i że wogóle wiele przy-
czyn dla sentymentu do polskiej chłopskiej

lewicy — niema. Zbyteczne chyba doda-

wać, że jeszcze a1sniej sentymentu mogą

mieć ukraińcy do pp. Wiślickich, Wierz-

bickich, przemysłowych diuków, i do pol-|
skiego ziemiaństwa z tytułami i bez tytułów.

Ale znowu sprawiedliwość każe dostrzec

fakt, iż oto w ostatnim czasie właśnie z

pośród intelektualnej polskiej konserwa-

tywnej prawicy coraz więcej jednostek in-

ieresuje się ukraińskiem zagadnieniem, w

przeciwnym niż eniecy kierunku, i że np.
wspomniane konserwatywne pisma „Czas”

i „Słowo' źródłem zdrowych myśli, rodzą-

cych się w grupie Łosia, Bocheńskich, Bor-

kowskiego, Mackiewicza. Społeczna spra-

wiedliwość i narodowościowy liberalizm —

to zagadnienie niezależne od starych i ana-

chronicznych partyjnych programów. Mia-

rodajnemi są tylko czyny — i tylko one de-

cydują“. i

Konserwatyści doczekali się po”
chwał od „ukraińców*. Ale nie tyl-
ko ich pochwaicno, lecz i zachęco”
no. Zobaczymy, w jakim kierunku

rozwinie się tą sympatja między na-

siępcami nie tyle Potockiego, ile

Bobrzyńskiego, a następcami nietyle
'Twerdochliba ile Siczyńskiego

Złudzenia żydowskie,
„Hajnt” (Nr. 165) w depeszy Ż. A.

T. z Berlina donosi, że:
„zaostrzony ton całej narodowo-socjali-

stycznej prasy zaznacza wyraźnie, że nie

wolno mieć żadnych złudzeń co do możli-

wości poprawy w sytuacji żydowskiej w

Niemczech”...

Za dodatkowy dowód wzmożone”

go przeciwżydowskiego kursu może

służyć fakt, że:
„również członkowie byłej rodziny ce-

sauskiej, jak np. ks. von Lippe, rozpoczęli

cykl referatów w całych Niemczech na te-

mat „rasa i religja.

Tę zmianę polityki wobec żydów

miał spowodoweć przewrót.

Rachuby żydowskie zawiodły. 
———

Losy loteryjne nię będą opodatkowane.
Wobec ukazania się w prasie

jednobrzmiącej notatki o zamierzo”
cja Loterji Państwowej komunikuje,
że żadne tego rodzaju projekty nie

nem jakoby opodatkowaniu losów były rozważane,
oraz wygranych Polskiej Państwowej
Loterji Klasowej na rzecz pomocy
ofiarom powodzi. Generalna Dyrek-

Ceny losów  loteryjnych, jak
i wysokość potrąceń od wygrany!
pozostają nadal bez żadnej zmiany.

gdziekolwiek na świecie. Emisja
kapitūiow wyraża się w 1933 «.

śmiesznie nizką cyfrą 15 w porów

naniu 7 1928 r (100), ale zaznaczyć

trzeba, że w Niemczech (7) i Sta-

mach Zjednoczonych (9), cyfry te są

jeszcze niższe, aczkolwiek w Sta-

nach i Niemczech tłómaczą się one

krachem walutowym i giełdowym,
którego Polska szczęśliwie uniknęła.

Kursy akcyj przemysłowych
spadły u nas do wskaźnika 19 (1932

r.) i 20 (1933 r.j, cyfry najniższej, no-
towanej kiedykolwiek w Polsce i
zagranicą.

W końcu 5ardzo spadły takie

——
-

dochody skarbowe z podatków, ceł i
monopoli _Wynoszą one tylko 61
w porównaniu ze 100 w 1928 r Są

one cyfrowo nieco wyższe od roku
1924 (45) i 1925 (51), ale 'u nadmie

nić trzeba, że porównania z latami

1924 i 1925, a więc latami o nieusta

lonej walucie markowej *« okresami

inflacji są nic nie mówiące.  Ogólny obraz narysowany przez
cyfry Gi. Urzędu Statyst. jest bardzo
smutny, zwłaszzza wobec okolicznos

ci, że naogół w całym świecie za”;

znacza się już w cyłrach poprawa '

nieraz dość znaczna, a u nas zupeł'

nie jej nie widac,

 

MILEŃSKI

Czego oczekują
Koło Stronnictwa Ludoweg. w Chicago

wysłało do Rady Organizacyjnej Polaków

z zagranicy w Warszawie pismo do odczy-

tania w dniu otwarcia zjazdu.

Bardzo interesującą treść tego pisma

podajemy za warszawskim  „Robkotnikiem”,

Echa wypadzów, które w Polsce
wydarzyły się w ostatnich kilku la-
tach, wpłynęły ujemnie : mocno o-
slaLity uczucie łączności z krajem u
Polaków w Ameryce, tak, że nawet
troskliwe ugoszczenie i zabawienie
kilkuset delegatów, nie może odnieść
już pożądaneżo skutku. Medale i
krzyże nie mogą być uważane za ce-
nę zasług poniesionych dla narodu,
lecz raczej za cenę usług poszczegól-
nych jednostek dla ambicji partyj-
nych.

Pragniemy zawołać do  społe-
czeństwa w Polsce, jakoteż do ogółu
delegatów z różnych zakątków świa”

nasi emigranci.
najlepiej umie”,
W kraju gdzie pulkownicy wy-|“

iącznie są wszystkiem, można się
spodziewać, że wolność osobista po-
szczególnych obywateli będzie lek-
ceważoną, a często nawet opresją
nadużywana, gdyż w naturze żołnie-
rza leży pokcnanie raczej, niż u-
względnienie siusznych praw tych,
nad któremi mają w danym czasie
władzę, Ameryka obok generała
Washingtona, miała równocześnie
Jeffersona, Franklina * innych, póź-
niej Lincolna, Wilsona, Roosevelta,
którzy mieli na celu dobro całego
ogółu, nie grup wedle przynależności
kierunku lub myśli politycznej, lo
też społeczeństwo dzisiejszego poko-
lenia czci i szanuje ich pamięć bez
„sztucznych podniet, a my, zdający
sobie sprawę j kochający naszą Ma-
cierz, gorąco pragniemy, aby w Pol- ta, że: trwały porządek w Polsce i

jej dobrobyt mcże zapanować tylko

nej zadość się stanie, biorąc słowa
ewangelji „Szukajcie najpierw kró-
iestwa Bożego : sprawiedliwości Je-
£0, a wszystko inne będzie Wam do-
dane”.

To wszystko może się stać, gdy| uchodźców i więźniów procesu brze-
każdy (w narodzie zajmie dla siebie| skiego i łaskawie zabrali głos o przy-
odpowiednie stanowisko, Gdy gene”|
rałowie i pułkownicy zajmą się wy-

konstytucji, gdy gospodarz będzie
$ospodarzył majątkiem krajowym, a
uczony i zawodowiec będzie spełniał
czynności w swoim użytecznym za-
wodzie, według maksymy: „Praw-
dziwego-mędrca po tym poznasz w
tłumie, że zwykł zawsze to robić, co

 

ŻYCIE KATOLICKIE. |
Prasa kaielicka w stanach Zjednoczonych.
25 1 26 maja odbył się w Cleve'

sand, Chio, 24ty kongres Stowarz.
Piacy Katol Kierownik Nar. Służby
informac. (National Catholic News
Service) Frank. A. Hall w swem
sprawozdaniu zaznaczył, że prasa
katolicka w Stanach Ziednoczonych
pomimo kryzys ciągle wzrasta W,
roku zeszłym kilka zaiedwie pism
perjodycznych zmuszonych było za-
przestać ukazywać się, równocześnie
jednak założono przynajmniej 9 no-
wych pism. W ciągu ostatnich sze-
ściu miesięcy powiększyła się ilość
odbiorców istniejących w znacznej
ilości tygodników i pism perjodycz-
nych. W] samym tylko mieście Cle-
veland katolickie pismo diecezjalne
„Catholic Universe Builetin* w wy”
niku „krucjaty prasowej” zdobyło
ponad 20.0vuu nowych prenumerato-
rów. Rozszerzena została również
katolicka służba informacyjna. Cen-
trala Akcji Katolickiej w Waszyng-
tonie (The Catuolic Weliare Confe-
rence) dotychczas wydaje codzien-
nie korespondeucję prasową, zaś w
roku wicżącym ua wniosek dyrekto-

NOWE SZKOLKICTWO WŁOSKIE, |
Reforma szkolna przeprowadzo-

na w Polsce nie jest bynajmniej je-
dyną, wprowadzaną obecnie w świe-
cie. Naogół w iachowych czasopis-
mach pedagogicznych toczy się bar-
dzo żywa dyskusja nad zreformowa-
niem szkoły. Przeważa opinja, iż na
polu pedagogji «wa są dziś przodu-
jące państwa w Europie: sowiecka
Rosja i łaszysiowskie Włochy. Oba
te państwa — podobnie jak Polska—
zerwały radykalnie z przedwojen-
nym „przesądem“ o apolitycznošci
szkoły i przystąpiły do formowania
szkoły w myśl swoich postulatów
ideowych, poprzez szkołę dążąc do
narzucenia swo.ch koncepcyj progra
mowych całemu społeczeństwu.

Lzerszy świet mało jednak wie o
poczynaniach pedagogicznych za
równo sowieckich, jak  faszystow”
skich. Teraz dopiero pojawiła się
cielkawa książka, która zadanie to
przynajmniej w stosunsu do szkoły
włoskiej spełnić może. Książka ta to
„Szkoła ; wychowanie faszystowskie
we Wioszech“ napisana przez Na-
zareno Padellaro.

Padellaro należał do najbliższych
współpracowników Gentilego, obec”

ch|nie zaś zajmuje odpowiedzialne sta-
nowisko kierownika szkolnictwa
miasta Rzymu jest więc, jak mało
kto, powołany do referowania spra-
wy faszystowskiej,

Reformę szkolną, przeprowadzo”
„ną we Włoszech, nazywa Padellaro
„najbardziej mussolińską* ze wszyst
ikich reform Mussoliniego.  Pierw-
szem jej założeniem, było uetycznie
nie całej atmosfery, panującej w szko
ie, wpojenie w nauczycieli wiary w
nowe zasady życia i wychowania,
przyuczenie wychowanków do ucz-
ciwej pracy i sumienności. Podstawą
na której zbudowano szkołę faszy-
stowską, było chrześcijaństwo i to
też wywarło decydujące piętno na
całej jej strukturze wewnętrznej.

Dzisiaj reforma objąła
szkołę włoską. Jaki jest jej program
i jej cel, o tem najlepiej pouczyć mo-
że zdanie, figurujące na czele nowe”

,sóżnicy klas społecznych, mogli się
wtedy, gdy sprawiedliwości społecz-, naprawdę cieszyć wolnością, rozwi*

,Pragnęlibyśmy gorąco aby w naszej
łącznie sprawami tworzenia i dosko=|Polsce nikt nie czuł się pokrzywdzo-

nalenia armji, w celu skutecznego|nym, aby uczucia równości, brater-
bronienia całości państwa w myśl| stwa były dla wszystkich podnietą

obsługę telegraiiczną. To biuro pra-

sce również wszyscy mieszkańcy bez

jać jak najgłębcze uczucia przywią-
zania i miłości ku naszej drogiej
Ojczyźnie.

Pragnęlibyśriy aby zebrani deie-
gaci odczuli nieszczęśliwe położenie

wrócenie im praw obywatelskich.

do wysiłków o wielką, potężną a
przedewszystkiem sprawiedliwą Poi-
skę.

Stanisław Mernich, prezes.
Tomasz Skorupa, vice-prezes.

Stanisław Gąsior, sekr.

ra Frank, A. Halla ma przejść na

| sowe prenume. cje pisma katolickie
z 14 krajów tak, że tutaj stopniowo
rozwinie się współpraca międzyna-
rodowa prasy katolickiej,

Kongres szczególną uwagę po-
święcił zagadnieniu, jak pisma kato-
lickie mogtyby skuteczniej wziąć u-

„dział w zwalczaniu małowartościo*
| wych filmów i sztuk teatrainych. Ho-
| norowy przewodniczący kongresu
ks. biskup Schrembs zżanił tych
„krytykujących katolików”, którzy,

jnie znając prasy katolickiej grun-
townie, głoszą, że nie wa:to jej czy”
lywač. Kongies nie pominął taktu,
że wpływ prasy katolickiej na szer-
szą opinję jest ieszcze nikty, co iest

| najsłabszym punktem Akcji Katoli-
ckiej. Tak pisze wydawca pisma
„The Commonvael' — „dziennikar-
stwo katolickie jest odgrodzone od
społeczeństwa nakształt jakiejś wy-
spy. Tu się otwiera pole do Apostol-
stwa Prasy, które jest daleko o01-
szerniejsze od tych dziedzin, jakie
dotychczas zdobyliśmy” (KAP).

|

$0 programu gimnazjalnego, Zdanie
to brzmi: „Gimnazjum musi być
|zakładem kulturalnym na  podsta-
wach humanistyczno - historycznych,
który studjuiąca młodzież przygoto”
wuje do jej wysokich zadań w życiu
i w polityce i które wychowuje ucz-
ciwych ludzi”,
W zdaniu powyższem na specjal

ną uwagę zasiuguje silne podkreśle-
nie  humanistyczno - historycznego
charakteru szkoły włoskiej, Szkoła
iaszystowska, ;wlaszcza laszystow-
ska szkoła średnia z całym naci-
skiem wypowiada walkę kultowi t.
zw wiedzy ścisłej i z niemniejszyn:
„naciskiem zapowiada restaurację sze
roko pojętego neorhumanizmu.

Ta humanisryczno - historyczna
koncepcja była tworem i ukocheną
ideą samego Gentilego. Padellaro pi-
sze w związku z tem: „Tylko tra-
dycji humanistycznej mamy do zaw*

j Już| utr ciągnienie 3 Klasy!
Główne wygrane:

zł. 300.000, 100.000,
2 po 50,000 zł. i wiele in.

1/4 LOSU dla pesiadacza losu 10
klasy poprzedniej. zł

dla nowona- 30
bywcy . ,. zł.

Kelektura Loterji Państwowej

„LICHTLOS“

„AROGA „ SZCZĘŚCIA
wielka 44 Mickiewicza 10,

Gddzizł: Gdynia, św. Jańska 10.

„DEDE iaSET ENSTASESRENĘS

ż życia stolicy.
Rewelacja historyczna nowego pre-

zydenta Warszawy.
Pisma warszawskie donoszą, że

Il-gi zjazd Polaków z zagranicy imie-
niem m. Warszawy witał komisa-
ryczny prezydent Warszawy, p. Ste-
fan Starzyński.

Pewne zdziwienie wśród stucha-
czy wywołała historyczna rewelacja
I. Starzyńskiego, że „w momencie
wiekopomnei unji polsko-litewskiej
Jagiellonowie uczynili Warszawę
stolicą Polski",

  
Plan regulacji Wisły,

Przed rokier: kierownictwo Fun-
duszu Pracy wysunęło sprawę regu-
lacji Wisły, Plan regulacji nie jest
jeszcze w szczegółach opracowany
Ostatnia powórź jednak pobudziła
władze do podięcia prac, w zwią7ku
z koniecznością uregulowania brze-
śów Wisły, i to w jaknajszybszym
czasie. Niebezpieczeństwo powta-
rzających się powodzi nie jest usu-
nięte. Wszystko przemawia za tem,
że takie powodzie, jak oslatnia, bę-
dą się od czasu do czasu powta-
rzały.

Oblicza się, iż koszt regulacji
Wisły w granicach Wie'kiej Warsza-
wy wyniesie 130 miljonów zł.

Regulacja placu im, J. Piisudskiego.
Na zamówienie zarządu miasta

art. rzeźbiarz Ostrowski opracował
piojeki przebudowy placu Piłsud-
skiego, dawniej placu Saskiego.

Projekt ten przewiduje wyrówna”
nie linji ścian otaczających plac
przez odpowiednie podniesienie po-
ziomu otaczających plac budynków,
pokrycie Iasad domów  polichromją
i zachowanie obecnych warunków
terenowych samego placu.

Projekt ten budzi szereg zastrze”
żeń, tembardziej, że istnieją już licz-
ne projekty przebudowy tego placu,
znacznie efektowniejsze i bynajmniej
nie droższe. Władze miejskie z do”
swiadczenia nabytego podczas po-
lichromowania domów na rynku
Staromiejskim "siedzą, ile te malo-
wanki kosztują.
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Lekarze
w ubszpieczainiach.

Min. Op. Społ. wprowadziło no*
we zasady przy zawieraniu umów z

lekarzami dawnych Kas Chorych to
jest obecnych Ubezpieczalń Społecz
nych. Obsadzanie stanowisk lekarzy
następować mau jedyn'e w drodze
konikursów, przenoszenie lekarzy
zaś za uprzednią zgodą zaintereso”
wanych,

ośrodki rolne
w więzieniach.

Min. Sprawiedliwości przystąpiło
do utworzenia ośrodków rolnych w
więzieniach karnych. Przy więzie-
niach tych zostaną utworzone szkoły
przysposobienia rolniczego dla przy”
gotowariia więzniów do uprawiania
roli,

BESZECZOREZRSROANAARCZEŻE"OOOOCERA

Czy delar znowu
spadnie?

Jak donosi prasa zagraniczna,
pobyt gubernatcra Banku Angielskie
go, Mantagne Normana w Ameryce
1 powrót prez. Roosevelta z urlopu— dzięczenia, że we wszystkich kra-

jach w wyższych uczelniach jest je-
szcze mała elita młodzieży, która z,

godnością pracuje w ciszy i spokoju,|
stojąc na straży skarbu nauki. Hu-|
manizm tworzy żywy pomost między
dudźmi dnia dzisiejszego a ludźmi
przeszłości, między różnemi klasa-
mi socjalnemi ; między różnemi częś”
ciami świata,  Humanizm tworzy
wspólnotę myśi i wspólnotę stano-
wisk etycznych”.

Najwyższym i najświetniejszym
celem szkoły włoskiej jest to, żeby
każdemu ze swych uczniów dać moc
ną podstawę życiową, Po skończe”
niu szkoły faszystowskiej każdy u-
czeń, niezależnie od tego, czy bę-
dzie urzędnikiem, rzemieślnikiem,

czy inteligentem, musi sprostać
tym zadaniom, jakie na niego spaść
mogą jako na obywatela jego pań-
stwa. Musi on tmieć tyle, żeby zor-
jentować się w otaczającym go świe-

cie, żeby zorjentować się w boga” już całą|
ctwie idei, zawartych w dziełach
wielkich ludzi, których wydała jego
epoka, musi umieć odróżnić naokoło
siebie ziarna od plew.

Faszystowska reforma szkolna. o-

dały powód @с pogłosek o dalszej
dewaluacji dolara. Mówi się, że de-
waluacja nastąpiłaby w jesieni r, b.
a kurs dolara rzekomo obniżony zo”
stałby. do.50 proc. pierwotnej war-
tości. Należy zaznaczyć, że żadnych
oficjalnych zaprzeczeń ani sprosto-
wań tych pogłosek dotychczas nie-
ma. Pogłoski te — zdaje się — mają
swoje źródło w kołach t. zw. „infia-
cjonistów” amerykańskich, domaga”
jących się od rządu federalnego dal-
szych posunięć walutowych, które
miałyby na celu wzrost cen w Ame-
ryce i ponowne ożywienie zamiera-
jącej działalności gospodarczej.

KKI! ТСАМЕ оСА аИОSIELA

parta na takic!.  humanistyczno-hi-
storycznych przesłankach, dotarła
do najdrobniejszych szczegółów ca-
iego szkolnictwa włoskiego. Jedno-
lity program szkół na wszelkich po-
ziomach, jednclite podręczniki, о-
bowiązujące w całem państwie — o-
to jej najbardziej widomy przejaw.
Wyraźnę. zabarwienie. -etyczne o
niemniej wyraźnem nastawieniu o*
bywatelskiem est jej najbardziej
charakterystycz2ą cechą. ы
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„nicę. W zwiazku z rozpoczynającym
| się obecnie sesonem eksportu gęsi|

i в | zagranicę na terenie Wileńszczyzny

Wyjezdżamy w sobotę
Pomyślna zudjencja u p, min. Butkiewicza.

Nasz pociąg nadmorski, mimo iż
jeszcze nie ruszyi z miejsca, dwa
razy wpadał ra ślepy tor. Prze-
szkody były'tak potężne, iż staliśmy
wobec konieczności odwołania wy:
cieczkil... Przeč tą przykrą ewentu-
alnością uchronili nas łaskawie p.
wojewoda Jankowsk i p. prezes
Mazurowski życzliwem poparciem u
p. ministra Butkiewicza, który zbu-
rzył przeszkody i dał możność uru-
chomienią pociągu.

Sukces aud,encji Stałej Komisji
Wydawnictw Wileńskich u p. mi-
nistra Butkiewicza byłby komplet-

— Sprawa eksportu gęsi zagra”|

li w województwach sąsiednich, w
„pierwszym zaś rzędzie w wojewódz-
,twie białostochiem prowadzone są
intensywne przygotowania do akcji
| eksportowej.

niezwłocznie raczyli odebrać pie. W, związku z pomyślną w roku
niądze iub zamienienie je na lil kl. bieżącym koniunkturą eksportową

, właściciele i hodowcy gęsi mają po-

DZIENNIK MIEENSKI

|
TWARZ BEZPIEGÓW
TO IDEAŁ KAŻDEJ PANI

)KREM CAZIMI
x METAMORPHOSA
И7 UDELIKATNIA CERĘ-ZAPOBIEGATWO

RZENIU SIĘ PIEGÓW,WĄGRÓW,ZMAR
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Rozkiad pociągu wycieczkowego.
Odjazd: z Wilna w dniu 11. VIII.

ważne widoki na pokaźne zarobki
przy hurtowych sprzedażach, Eks-

© godz. 23,50. Przybycie na stację| port gęsi skieruje się w pierwszym
Warszawa Gdańska 12. VIII. godz.
8.07, Odjazd z Warszawy-Gd, tegoż
dnia godz. 21.10. Przybycie do Gdy:
ni 13, VIII. godz 7.16, W dniach 13,
14, 15, VIII. pobyt nad morzem. Od-
jazd z Gdyni do Wilna przez War-
szawę Gdańską 15.VIII. o g. 14,16.
Przybycje do Wilna 16. VIII. o go-
dzinie 9 rano.

ny, gdyby jeszcze udato się zatrzy”,
mać wagony drugiej klasy, Niestety, '
wyłączono je bezapelacyjnie, Z przy-
krością prosimy zatem czytelników
którzy nabyli miejsca Il klasy, aby

Ulgi dojazdowe
|do Wilna dla wycieczkowiczów z
| prowincji zostały przez  minister-

stwo komunikacjj odwołane,

Ministerjalna lustracja dióg bitych.
W, dniu 7 b m. pociągiem poran- chodem na lustrację dróg bitych na

nym przybył z Warszawy do Wilna| terenie województwa wileńskiego.
minister komunikacji p. inż, Michał| W szczególności p. minister obejrzy
Butkiewicz. P. ministra witali na! stan robót przy budowie szosy Ko-
dworcu przedstawiciele władz miej-| bylniki—Narocz oraz w powiecie

rzędzie do Niemiec, w mniejszych
zaś ilościach do innych krajów euro-
pejskich,

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Nowa rada Izby Rzemieślni-
czej. Władze wojewódzkie zatwier-
dziły wyniki wyborów, jakie miały
się odbyć na terenie Wilna i Wileń-
szczyzny w dniu 8 lipca. Wybory,
jak wiadomo, nie odbyły się, Z
Wilna „wybrano* 3 radnych, poza”
tem obecnie p. wojewoda zamiano-
wał 6-ciu. Skład więc przedstawi-

' cieli Wilna w Radzie Izby Rzemieśl-
|niczej przedstawia się następująco:
|Z wyboru weszli: dotychczasowy
prezydent Izby p. Szumański, Tara-
siewicz (szewci i Lewin (piekarz).
Mianowani przez p. wojewodę 20-
stali: wiceprezydent inż. Jensz, dy-
rektor seminarium nauczycielskiego

scowych z wicewojewodą p. Jan-| brasławskim. Ministrowi Butkiewi-
kowskim na czele. czowi w inspekcji tej towarzyszą

Po krótkiej rozmowie z wicewo*| dyrektor depa:tamentu inż. Sita-
jewodą Jankowskim i wicedyrekto-
rem wileńskiej okręgowej Dyrekcji
P. K. P. inž. Mazurowskim, minister
Butkiewicz udał się z Wilna samo-

JAKA DZIŚ B;yDZIE POGODA?
Wielkopolska, Śląsk, Podhale,

Tatry, Wyżyna Małopolska i Mało-
polska Wschodnia: rano mglisto,
miejscami  chmurno lub drobny
deszcz, w ciągu dnia rozpogodzenie.
Ciepło. Słabe wiatry z kierunków
wschodnich. Lekka skłonność do.
burz.

Pozostałe dzielnice: pogoda sło-
neczna i bardzo ciepła o słabych
wiatrach wschodnich,

GYŻURY APTEK:
Driś w mocy dyżurują  „astępujące

apteki: :
Augustowskiegfo — ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-18), Jurkowskiej : Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Modowicza —
Nr. 2 (telef. 16 31, trumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 lielet. 3-29) i Kostkowskie-
ż0 — ul. Kalwaryjska Nr. ši, Wysockie-
go — ul. Wielki» 5 (tel. 11-99,, oraz wszyst-
kie » przedmieściach, prócz Śnipiszek.

Z MIASTA.
— Wycieczka Polaków z Nie-

miec, Wczoraj przybyła do Wilna,
witana na dworcu przez przedsta-
wicieli miasta i Komitetu Przyjęć
Polaków z zagranicy wycieczka Po-
iaków z Niemiec w liczbie 250 osób
Gości powitanq na dworcu z or-
kiestrą wojskową, poczem po śnia-
daniu w bułfecie I klasy wycieczko-
wicze udali się na zwiedzanie mia
sta. Wycieczka zwracała ogólną u-

Nowicki oraz naczelnik wydziału ro-
bót publicznych Wileńskiego Urzędu
Wojewódzkiego inż, Zubelewicz.

chałowskiego przy ul, Zacisze 15.
JWydział On:elki Społecznej po-

nieważ nie zaszedł tu iakt wyeksmi-
lowania, odmówił nieszczęśliwej ro-
dzinie udzielenia zasiłku, co też i
zmusiło Żabiełowicza wraz z żoną i
pięciorgiem nieletnich dzieci do
demonstracyjneśo ulokowania się
przed gmachen: lokalu Opieki Spo-
łecznej.

ka 191i-go nastąpi w czasie od 10
do 15 wrześnią r. b. Przygotowania
do zwolnienia tego rocznika są już
w pełnym toku

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Eksport tac do Ameryki. W

dniu 10 b, m, oaejdzie z Wilna drugi
zkolei transport tac, przeznaczonych
na eksport do Ameryki, Należy za-
znaczyć, że trunsporty próbne zo-
stały przez importerów amerykań-
skich. przyjęte przychylnie, wobec
tego dalsza wysyłka i produkcja tac
nie napotyka już na poważniejsze
qrzeszkody.

ŻYCIE GOSPODARCZE.

— Eksport ziemniaków do Nie-
miec. Jak wiadomo, rynek niemiec-
ki przedstawia dla zbytu ziemnia-

 

SPRAWY WOJSKOWE.|

— Zwolnienie z szeregów roczni-,

"w Wilnie p. Matuszkiewicz, Łazar
Kruk, poseł Stankiewicz oraz pp.

; Lichtmacher i Uziałło.
Ogółem Izba Wiileńska liczy 15

| radnych, łącznie z przedstawicielami
| powiatów.

Wobec uprawomocnienia się wy”
borów jeszcze w ciągu bieżącego
miesiąca zwołane zostanie posiedze-
nie nowej Rady dla wyboru władz
Izby, Zwołanie tego posiedzenia pro-
jektowane jest na dzień 22 b. m.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Obowiązkowe badania lekar-

skie nowowstępujących do Uniwer-
sytetu Stełana Hatorego. Każdy u-
biegający się o przyjęcie w roku

, akademickim 1934/35 na Uniwersy-
liet Stełana Batorego obowiązany
jest poddać się badaniu lekarskiemu,
przeprowadzonemu przez Uniwersy*
iecką Komisję Lekarską,

W. tym celu należy się zgłosić do

mi na niej wyjrukowanemi, tegoż
dnia lub nazajutrz, w każdym zaś
razie w czasie od 24 września do 3
października b. r w godzinach od
9.30 do 12 należy zgłosić się do Biu-
ra badań lekarskich w klinice we-
wnętrznej na Antokolu.
Uniwersytecka Komisja Lekarska,

po zbadaniu kandydata, wręczy mu
odcinek I karty badań lub tymcza-
sowe poświadczenie, które należy
złożyć w dziekanacie swego wy-

działu. ' * RD

W wypadku ikonieczności prze:
  

dziekanatu właściwego wydziału po,
kartę badanią iekarskiego, a po jej
wypełnieniu, zgcdnie z wskazówka”;

ków bardzo poważne możliwości,' prowadzenia badań dodatkowych
wagę przechodniów dzięki opaskom Tegoroczny nieurodzaj ziemniaków
na rękach i niesionym sztandarom o w Niemczech ułatwia ulokowanie w
barwach narodowych. | Niemczech większych transportów z

Wycieczka szabawi w Wilnie, Polski, Dotychczas eksport kiero: |
jeszcze w ciągu dnia dzisiejszego, , wał się z Wielkopolski i Pomorza,i
poczem uda się na zwiedzanie Bia- dysponujących normalnie wielkiemu|

!
i

Uniwersytecka Komisja Lekarska
wyda kandydatowi(ce) na osobnym
blankiecie tymczasowe potwierdze-
nie badania lekarskiego,

SPRAWY SZKOLNE.
łowieży,
— Wycieczka Polaków z Cze-

chosłowacji. WW dniu wczorajszym
przybyła wycie:zka Polaków z Cze-
chosłowacji w liczbie przeszło 20
osób oraz cały szereg wycieczek

|nadwyżkami ziemniaków, przekra-
, szających normy konsumcji lokalnej,
: Panująca w roku bieżącym epidemia!
„taka ziemniaczanego w wymienio-'
„nych okręgach stoi poważnie na
przeszkodzie eksportowi, W związ-

| — Kierownictwo Prywatnej Szko-
„ ły Powszechnej S.S. Wizytek w Wil-
nie — Rossa Ż, przyjmuje zapisy

„nie codziennie :. wyjątkiem niedziel
i dni świątecznych,

nowych uczenic do kl IVwłącz,

 

-BBEGCRÓRAH:

Teatr I muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim, Dziś i jutro o godz. 8 m. 30

wiecz. w dalszym c:ągu świetna komedja w

skomplikowane”,

— Teatr muzyczny „Lutnia”*, Dziś po

cenach propagandowych operetka Gilberta

„Katia-tancerka”, która zyskała ogólne

uznanie, Ceny od 25 gr. Wycieczki ko-
rzystają z ulg biletowych.

Polskie Radjo Wiino
Środa, dnia 8 sierpnia.

6.30: Pieśń: Muzyka, Gimnastyka. Dz.en.
por. Chwilka pań vomu. 7,30: „łutro i ko-
żuch' — pogadauka mejszagolska Leone
Woiiejki  11.5/: Sygnai czasu.  Hejnai.
Kom. met. Przeg'. prasy. 12.1U: Z oper
iosyjskich (płytyj. 15.00: Dzien. poł. Kon-
cert. 1400: Wial. eksport, „Mała skrzy-
neczka'”. 16.00: Koncert muzyki iekkiej.
16,30:

zagranicy na ŚStadjonie Wojska Polskiego.
1400: Audycja dla dzieci, Muzyka dla naj-
młodszych. 18.00: Książka 1 wiedza. 18.15;
1Transm. uroczystego zamknięcia Igrzysk ze
Stadj. Wojska Polsk. 18.30: Muzyka ope-
retkowa (płyty). 19.15: Muzyka lekka.
19.55: Wil. kom. sport. Myśli wybrane,
Feljeton aktualny. Muzyka lekka. Dzien.
wiecz. 21.00: Capstrzyk Marynarki Wojen-
nej z Gdyni. 21.02: Codz. odc. pow. 21,12:
Koncert muzyki polskiej. 22.00: Kwadrans
literacki 22.15: Recital skrzypcowy. 22,45.
Muzyka taneczna płyty). 23,00: Kom, met.

Zjazdu, przemawiają do swych rodzin na
obczyźnie.

; Czwartek, dnia 9 sierpnia.

6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien.
por. Chwilka pań domu. Humor na codzień.
11.57: Czas. Hejnał. Kom. mct. Przegląd
prasy. 1210: Muvyka lekka,
13.05: Audycja dła dzieci 13,20: Muzyka
francuska (płyty). 14.00: Wiad. eksport,
14,05: Pogadanka L.O.P.P, 14.15: Muzyka
(płyty). 16.00: Koncert kwartetu wokalnego
solistów. 16.20: Muzyka lekka. 17.00: „Wil-
no przed 60-ciu laty', 17.15: Recital śpie-

j waczy. 17.30: Konzsert w wyk. chóru Stow.
| Kolejarzy Śląskich z Katowic. 18.00: Letni-
| sko w polskim dworze. 18.15: Słuchowisko.
19.00: Skrzynka pocztowa Nr. 506, 19,15:
Recital iortepianowy W. Burkatta. 19,50:
Wiad. sport. Wil. som. sport, Myśli wybra-

| ne, Wil. wiad. kol 20.12: Fragment Il kon-
certu symf. z okazji Zjazdu Poiaków z za-
granicy. 20,40: Odc. pow. 20.50: Dzien,
wiecz. 21.00: Trąbka i capstrzyk z Gdym

 
Pogadanka. 21.12: Transm. z Bayreuth III
aktu „Zmierzch bogów*. 22.30: „Współ-

systemy walki z nierządem*  odcz.czesnę s

22.40:Muzyka taneczna (płyty). 23.00: Kom.
met. 23.65: Polacy z zagranicy, uczestnicy
Zjazdu, przemawieją do swych rodzin na
obczyźnie.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Ostrożnie przed fałszywym

bilonem, Ostatnio na przedmieściach
ukazali się kolporterzy fałszywego
bilonu, którzy specjalizują się w
oszukiwaniu wieśniaków, u których
skupują artykuły spożywcze. — Do-
tychczas policja nie zatrzymała jesz-
cze sprytnych kolporterów.

WYPADKI
— Żamach samobójczy z nędzy. Ła-

wrykajtisówna Helena, służąca (Prywatna

26) usiłowała otruc się esencją octową. Po-

gotowie Ratunkowe odwiozło desperatkę

do szpitala Św. Jakóba. Przyczyną tar-
gnięcia się na życie były z e warunki ma-

| terjalne.

krajowych, | ku z tem ziemie północno-wschodnie >=<Radzinabezrobotnego uloko- nie dotknięte epidemją będą mogły EURES ESAMI ET Ti SIDA ZZ ST TRININEININSTS PODA оо

500 tys. zł. na inwestycje w rzemiośle.
wała się przed Magistratem. Wczo-
raj w godzinach porannych przed
lokalem Wydziału Opieki Społecznej
Magistratu ulokowała się rodzina
bezrobotnego, która przyniosła ze
sobą sienniki a nawet maszynkę
spirytusową, na której . gotowano
strawę,

Jak się okazało, była to rodzina
bezrobotnego Antoniego Żabiełowi-
cza, zam. dotychczas w domu Mi-

Stanisław Cywiński.

i ; :
,w roku bieżącym zainicjować eks-
port ziemniaków do Niemiec wzglę-
dnie innych krajów europejskich.
Sprawa ta jest niezwykle aktualna,
to też wzbudziia zrozumiałe zainte-
resowanie w sferach rolniczych Wi-|
leńszczyzny. Przygotowania od eks-
portu ziemniahów są już w całej
pełni. Należy spodziewać się, że
eksporl na ten artykuł rozwinie się
w roku bieżącym na szerszą skalę.

‚ 2)
Literatura w Wilnie

i Wilno w literaturze.
(Dalszy ciąg.)

Stopniowo jednak w wieku XVII,
równolegle do upadku miasta, pusto-
szonego przez pożary (1610, a póź-
niej 1700, 1706, 1715, 1737, 1741,
1748, 1749), przez mór i głód (1624—
1625, 1655 — 1660, wreszcie 1708 —
1710, gdy umiera 34 tysięcy miesz-
kańców), a nakoniec przez kiikolet-
nią okupację Moskali (w L 1654 —
1660) — ruch umysłowy i literacki
w Wilnie przygasa.

Wielce szerzą się, zwłaszcza w

(1687, 1753, 1766), sławny autor Ada-
giow — Grzegorz Knapski,

O cudownym obrazie Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej pisze Piotr
Hiacynt Pruszcz w pisemku Mo-
rze łaski Boskiej, wydanem w Kra-
kowie w roku 1737 przy dziele For-

" teca Monarchów.
|. Kazań ciągle wychodzi mnóstwo,
„jak i innych zresztą pism dewocyj-
nych. Oto kilkanaście nazwisk du-
„chownych pisarzy pierwszej połowy

drugiej połowie tegoż wieku wszela*| XVIII-g0 wieku, którzy” przeważnie
kie panegiryki np. ku czci króla pod nader barokowemi tytułami o
Władysława IV-go piszą je w roku| głaszają w Wilnie swe pisma religij-
1634 Olszewski i Radoński,|ne: KK. Brzostowski (1713, AL
na Kaz, Sapiehę w r. 1681—Radoń; Dowgiałło (1707, 1719 1747),
ski, w tymże roku na Połubińskie-| Aug. Rakiewicz (1709), Szymon

 

| Władze centralne przyznały na
cele inwestycyjne rzemiosła wileń-
skiego 500.000 ziotych. Z kredytów
| tych wydawane będą rzemieślnikom
į atugoterminowe požyczki na insta-
,lację i ulepszenia warsztatów pracy.
‚ М sprawie rozprowadzenia tego
kontyngensu wyjechał w dniu wczo-

| rajszym do Warszawy dyrektor Izby

| 71754) M, Paszkiewicz (1742),
J. Zrzelski (1739), Tomasz Łę-
|ski (1731), Poszakowski T. J.
| (1740), Rosolecki (1736), Róm.'
„Zawadzki: Metal na taxie i pro-
bie Opatrzności Boskiej (przeciw
"morowemu powietrzu),
| Po strasznym pożarze który na-
wiedził Wilno w roku 1748 Boniłacy
Jachimowicz pisze i wydaje t. r.
Relację o straszliwym upadku sto-
łecznego miasta wileńskiego.
W drugiej nołowie wieku XVIII

również wychodzi całe mnóstwo
dzieł o treści religijnej

Ostatnie echa walk religijnych
widzimy w polemice pomiędzy W ę-
śierskim, superintendentem zbo-
ru ewangelickiego, który w r. 1754
wydaje pismo p. t: Antidotum, a x.
Poszakowskim, który odpo-
wiada książką p. t: Antidotum na
antidotum (1754]. Jeszcze dawniej
tenże Poszakowsiki wydaje rozpra-

, Rzemieślniczej p. Młynarczyk,
Niezależnie od powyższego Izba

wileńska rozporządza obecnie kre-
| dytem również w wysokości 500.000
złotych. Pieniądze te przeznaczone

| są.na cele obrotowe. Z kontyngensu
j lego wydawane są pożyczki krótko-
terminowe.

chał Bohusz przerabia z francu-
skiego 2-tomowe dzieło: Filozof bez

"religji (1788).
Panegiryków nie brak, oczywiś-

cie, j teraz, np. piszą je ku czci moż
mych tego świeta naraz aż trzej
Mackiewicze: Jan (1764), Piotr

„(1780) i Tadeusz (1784), dalej Sz um
ski (na Chrapowickiego, 1762, Mori-
koni i Brzozowski (na Ogiń-
ską, 1739), S. Rodkiewicz (na
Michała Radziwiłła, p. t. Droga orła
1746) i t, d.

Następnie wymienimy parę wy-
dawnictw, mających dziś posmak
humorystyczny Więc dwukrotnie, w
1. 1733 1 1738 przedrukowują tu w.
Wilnie, wydany w roku 1730 w Lu-
blinie, x. Wojciecha Bystrzo-
nowskiego T. J. podręcznik do
pisanią listów, powinszowań, mów i
t. p. Tytuł jego: Polak sensat w liście
w komplemiencie polityk, humanista
w dyskursie, w mowach statysta, na

 

s-ch aktach S. Kiedrzyńskiego „Życie jesi

          = и
 

(Wileńska izba Rolnicza w cbronie Studjum
Rolniczego U. S. B. w Wiinie.

Dnia 1 sierpnia b, r. przedstawi” obecnego ministra wyznań religij-
ciele Wileńskiej Izby Rolniczej, pre- nych i oświecenia publicznego p. Ję*

| zes Izby p. senator Konstanty Rduł- drzejewicza, na dłuższej konferencji
lowski i wicepiezes p. posełBroni- i pizedstawili aržumenty, uzasadnia-
sław Wędziagolski oraz p. senator jące koniecznočė istnienia Studjum
Witold Abramowicz, byli przyjęci| Rolniczego przy Uniwersytecie Ste'
przez wiceminisira W. R. i O. P, ks,| fana Batorego w Wilnie,
Żongołowicza, zastępującego 6a o

 

  

Nowe towarzystwo prawnicze.

'lransm. finałów lgrzysk Polaków 2 |

23.05—23.10: Polacy z zagranicy, uczestnicy |

Dzien. poi. |

W Brześciu n/B. powstało towa-
rzystwo prawnicze pod nazwą „Po*
leskie Towarzystwo Prawnicze w

| Brześciu n/B.", które obrało za cel:
a) szerzenie i rozwój wiedzy praw-

ci oraz budzenie zamiłowania do ba:

żących do zawodów prawniczych; b)
zjednoczenie prawników i
stosunków towarzyskich _wśród
członków.

Statut Towarzystwa zatwierdzo-
| ny został decyzją wojewody Pole-
j skiego z dnia 6 czerwca 1934 r. W
dniu 30 czerwca 1934 r. odbyło się

Budowa drogi Pik
! W) dniu wczorajszym rozpoczęte
zastały roboty ad budową drogi bir

| tej na odcinku Pikieliszki--Podbrze-

'Pažar wsi Szypowicz
POSTAWY. We wsi Szypowicze,

śm. miadziolskiej, pożar zniszczył
| 16 zabudowań gospodarczych. Stra-

 
W. dniach od dnia 29 lipca do 4

sierpnia 1934 r na terenie Wileń-
szczyzny zanotowano następujące
wypadki zachorowań: 17 — wypad-
ków duru brzusznego (3 śmiertelne),

 

Kronika policyjna przyniosła przed kil-

ku dniami wiadomość o aresztowaniu nie-

bezpiecznego złodzieja Mieczysława Mu-

raszki, wkrótce po dokonaniu kradzieży w

mieszkaniu kupca A. Nadela przy ulicy Sa-

niczej wogóle i polskiej w szegėlnos-

dań prawniczych wśród osób nale-|

rozwój |

I-sze walne zgromadzenie, na któ-
rem jednomyś!nie wybrano preze-
sem p. Stanisława Falkowskiego,
prezesa Sądu Okręgowego w Pińsku
oraz zarząd z 6-ciu osób, który u-
ikonstytuował się jak następuje: wi-
ce - prezes —: p. Włodzimierz Ciw*
czyński, sędzia S. O. sekretarz — p.

| Adam Berland, adwokat; skarbnik
— p. Eugenjusz Wołkow, adwokat:
bibjotekarz — p, Wacław Krzywo-
pisza, v.-prokurator oraz członiko”
wie zarządu: p. Walerjan Lewicki,
v.-prezes S. O. w Pińsku i.p. Stani-
sław M. Orpiszewski, adwokat

ieliszki-Podbrzezie,
lzie, Droga ciągnąć się będze na
| przestrzeni okcio kilku kilometrów.

e w gm.miadziolskiej.
ly wynoszą 25000 zł. Przyczyn nie

| ustalono.

Choroby zakaźne na Wileńszczyźnie.
,błonicy, I — zapalenia mózgowego,
| 10 — odry, 1 — róży, 13 — krztuśca,
_1 — zakażenia połogowego (1 śmier-
lelny), 7 — gruźlicy (4 śmiertelnej
54 — jaglicy, 2 — wąglika (1 śmier-

17 — plonicy (1 śmiertelny), 9 — ielny).

io inaki ki I O EEA

Niebezpietžziy Ziodžiej w szešciu garniturach
Chciał traf, że na ulicy złodzieja spot-

kała oko w oko służąca okradzionego kup-

ca, która zwróciła uwagę na grubasa i za-

uważyła w trzymanym przez niego pod pa-

chą pakunku suknię swej gospodyni. Nie

cowej 12. | namyślając się więc ani chwili, służąca

$o — Glinoiecki, na Ogińskich
— Chochołowski (1690), dalej
Mackiewicze — Wawrzyniec (1649)
i Cyprjan (16721 i t. d.

Na rubieży wieków XVII i XVIII
Wydaje tu swoje lIdiotismi Polonici

k

Butrimowicz: Regina Regni Po-
loniae et Magn: Ducatus Lithuaniae
(o kościele Trockim, 1718), P. Woł-
łowicz T. J. '1729), S. Kmita T.
J (1745), Adam Abramowicz T.
J. (1749), Jerzy Czapiński (1751

wę polemiczną p. t: Nauka p. p. przykład dany szkolnej młodzi.
Dissidentów (1733). (Tenże od r. Do tego samego rodzaju literatu-
1737 ogiasza pierwsze „Kalendarze ry należy broszuraniejakiego Micha-
polityczne”). X Ambroży Kunatt ła Brodowicza, ogłoszona, zdaje
drukuje w r 1799 gruntowną Teolo* | się, w Wilnie: Cud rzadki w świecie,
gję dogmatyczną, a x. Xawery Mi- że piak przecie statkuie, już żyć za”

Mieczysław Muraszko, który, nawiasem

mówiąc, zdezerterował przed kilku mie-

siącami z pułku, należy do niebezpiecznych

raszko dokonał w mieście szeregu kradzie”

ży mieszkaniowych, lecz na trop opryszka

trudno było natrań'ć,

Aresztowano go w następujących oko-

licznościach:

Przed kilku duiami, w godzinach wie-

czorowych, Muraszko, korzystając z lekko-

myślności domowników kupca Nadela, któ-

się do mieszkania kupca i splądrowawszy

szałę wybrał sobie większą ilość dobrej

garderoby, którą złodziej „uważał za po-

trzebne” zabrać z sobą.

znany policji pod przezwiskiem „Pupek“,

rynarek kupca następnie zapakował węzel

innej garderoby i tą samą drogą opuścił

„$ościnne' mieszkanie kupca.
 
"czyna, wódkę przeklina, żałuje.
Maister chulacki, cechmistrz piiacki
nie piie, Brodowicz Michał, co od
niej zdychał już żyie.

Zabawną też się nam dziś wydaje
x. Dominika Radziwiłła, ber-
nardyna — Geografją polskim wier-
szem ku ułatwieniu spamiętania ze-
brana (1766), a przedewszystkiem
wydane tu w Wilnie w tymże roku
słynnego x. Józefa Bak:, prof, po-
etyki w Alkaden:ji Wileńskiej, Uwagi
o śmierci niechybnej. Rymy te stały
się synonimem zupelnei lichoty. A
oto próbka:

Świat bałamut i fiut, tut.

Nic po nim nie gut, gut, gut,

Dwór niebieski to dwór, dwór dwór,

Świat plew peien wór, wór, wór,

W niebie wieczność grunt, grunt, grunt,

Świat dość nędzny punkt, punk, punkt.

Rzecz znamienna, że również 2-e
1 4-е wydanie tej książeczki wycho-
chodzą w Wilnie, a to w r. 1807 sta-

|raniem R. Korsaka z przedmową L.
Borowskiego oraz w r. 1855 ze wstę-
pem Syrokomli i Kraszewskiego. Te-
$oż Baki ukazuje się tu w roku 1808
książka do nabożeństwa.

IW) tymże czasie ożywia się znacz-

 

złodziei mieszkaniowych. Policja od dłuż- |

szego czasu posiaoała informacje, że Mu-|

rzy pozostawili otwarte okno, przedostał

W tym celu chuderiawy Muraszko,

włożył na siebie iedną na drugą aż 6 ma-'

| zbliżyła się do złodzieja, usiłując go za-
i trzymać.

Muraszko również nie strącił zimnej

krwi. Rzucił służącej w twarz trzymany

pid pachą pakunek z taką siłą, że straciła

ona równowagę i upadła na ckodnik, po-

czem rzucił się d» ucieczki. Tym razem

| złodziejowi nie powiodło się, Na wszczęty

przez służącą alarm nadbiegł posterunko-

| wy, który po dłuższym pościgu ulicami

| miasta zatrzymał złodzieja.

] Niebezpieczneg» złodzieja — озайхопо

„pod kluczem. W komisarjacie zdjęto mu

'а plec aż 6 marynarek Nadla. Odebrane

rzeczy zwrócono poszkodowanemu.

į k a
— Podrzutek. W wejściu frontowem

| domu Nr. 8 przy vl. Węglowej znaleziono

p drzutka płci męskiej, w wieku około 9

miesięcy. Dziecko umieszczone w przy-

š tulku Dz. Jezus.

I

nie ruch na polu literatury pięknej,
odczywiście pod wpływem umyslo-
wości francuskizj, Więc Marcin Ma-
jtuszewicz wydaje tu w r. 1784
| bezimiennie przekład Satyr wszyst-
| kich Horacjusza: także ody Horace-
|go tłumaczy i wydaje: F. Ksawery
Chomiński (1765). Tenże autor
przełożył później Fedrę Racine'a i
Georgiki Delille a (1818),oraz zamieś
cił w Dzienniku Wileńskim (1815)
Odę o stałości umysłu w obojej doli.
Konstancja z Ryków Benisław-
ska wydaje w t. 1776 piękne Pieśni

|sobie śpiewane, zaś K, Benisław-
„ski ogłasza w r. 1780 pierwszy w
literaturze naszej płód serwilizmu
wobec Rosji, p. L. Pienia całodzienne
1 całonocne na przybycie do krajów
swych Biało-Rossyjskich Nayjaśniej-
szej Kaiarzyny Il Cesarzowej Stwo-
rzycielki, Franciszek Bohomo-
lec, pupil tuteiszej Akademji, dru-
kuje tu Rozrywki ucieszne (1747),
zaś Sautel —- Zabawki poetyckie
(1776) w przekł Tołłoczki, Adam
Naruszewicz, zanim zaslynie
ną całą Polskę, jest tu profesorem
poetyki w Akademji oraz probosz-
czem w Niemenczynie, (c.d.n.)
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Zawody iekkoatletów Polski

i emigracji.

WARSZAWA (rauj. Dziś w pierw-

szym dniu zawodów lekkoatietycz”

nych między zawodnikami Polonji

zagranicznej a zawodnikami krajo”

wymi wyrmiki były następujące:

100 m. — 1) Janiak z Polonji

zagr., mając doskonały czas 10,6

sek., 2) bimiakowski lu,/, 3) Iroja”

nowski ll 10,8, 4] Baca z Polonji

zagr.

(Wi rzucie dyskiem — 1) Siedlecki

45 m. 95 cm., 2) Heljasz 45/2 m, 3)

Podolak z Polonji zagr. 39 m, 25 cm.,

4) Farny z Poloaji zagr. 37 m. 46 cm.

(W. skoku wzwyż — 1) Pławczyk

180 cm., 2) Ratkowski z Polonji zagr.

175 cm, 3) Lokajski 170 cm., 4)

Piaski z Poionj. zagr. 165 cm,

1.500 m. — i) Kucharski 4 min.

1,6 sek., 2) Scldan 4:2,2, 3 i 4rte

miejsce w jednakowym czasie 4:14,4

zajęli Polacy z zagranicy Szuma”

chowski i Oleksy.

Skok o tyczce — 1) Wąsowicz z

Polonji zagr. 4 m. 10 cm., 2) Moroń-'
czyk 385 cm., 3) Kluk 365 cm, 4)

Majeszczuk z Polonji zagr. 3 m.

Sztateta 4X100 m. — 1) Polonja

zagraniczna w składzie: Golankie-

wicz, Baca, Kl'nkowski į Janiak w

czasie 43,6 sek Skład drużyny kra-

jowej: Trojanowski LI, Biniakowski,

Nowak i Twardowski w czasie 43,8

sek, t adidas
Po pierwszym dniu zawodów pro-

wadzą zawodnicy krajowi 34:28,

(Wi grach sportowych w siatków-
ce panów Polacy z zagranicy zwy”

ciężyli Polaków z kraju w stosunku

2:0. № koszykówce panów zwy”

ciężyli Polacy z kraju w stosunku

60:6 (28:3). +

Wyniki zawodów bokserskich
z emigracją.

WARSZAWA (Pat). Dzisiejszy

mecz bokserski między zawodnika”

mi krajowymi a Polakami z zagra”
nicy dał wyniki następujące:

MW. wadze mvszej Rotholz znokau-
tował Fleichera (Niemcy).

W) wadze koguciej Moczko po-

ikonał na punkty Wieczorka (Niem-

cy).
W wadze piórkowej Gerdal

(Francja) zremisował z Polusem.

(W. wadze lekkiej Bąkowski po”
konał na punkty Rędzionka (Łotwa).

(W wadze półśredniej Wojczak
(Francja) nie rozstrzygnął walki z serdecznie witavi w naszem mieści. /

аы RZS TE I LSAis EA Mi iaaa]

Dziś sensacyjny program. Sprawa, która przypomina PROCES GORGONOWEJ

|jest to impreza mająca charakter

Wernickim.
W. wadze średniej Chmielewski

zwyciężył Puchniaka (Kanada)

W. wadze półciężkiej Polnik

(Niemcy) wygrał na punkty z Han-'
skem. |

W] wadze ciężkiej Pilat znokau-,

tował w pierwszej rundzie Polaka z

Gdańska Chistowskiego, jednakże

spotkanie Piłata z Chistowskim mia”|

ło charakter towarzyski.
W ogólnej ;unktacji zwyciężyła

drużyna Polakow z kraju w stosun-
ku 10:4.

Wielkie imprezy motocyklowe

Wileńskie Towarzystwo Cykli-

stów i Motocyklistów wzorem lat

ubiegłych organizuje ośólnopolski

zjazd gwiaździsty i p'atietowy do

(Wilna, lermin zjazdu został wyzna”

czony na najbliższą niedzielę, to jest

12 sierpnia. Biorąc pod uwagę, że

ogólny, przeto trzeba spodziewać się

że zgromadzi ona na starcie rekor-

dową ilość zawodników.

Warunki uczęstnictwa są mało

skomplikowane  Irzeba wystarto”

wać w sobotę o $. 7 rano i jechać do

Wilna, gdzie rvieścić się będzie na

placu Katedralnym meta. Meta

otwarta będzie już od godz. 15, a

zamknięta o gociz. 19. Zapisy do rai-

du ; wszelkie formalności przyjmuje

i załatwia Wil T. C i M. Wilno,

Zygmuntowska 4, tel. 637,

Termin zgłoszeń miją 10 (piątek).

Prócz zjazdu gwiaździstego w

tym samym iter:ninie mieć będziemy

jeszcze doroczny raid Legji warszaw

skiej na trasie koło 1000 klm. War”

szawa — Wilno — Warszawa.
Będzie to już 5 jubileuszowy raid,

który ma się rozegrać w Ikonkuren-

cji międzynarodowej. Dotychczas

raid Legji cieszył się ożromnem po”

wodzeniem, będąc największą impre

zą sportu motocyklowego Polski.

Raid do Wilna rok rocznie gromadził

około 30 zawodników. W; tym roku

zgłosi się zapewne o wiele więcej.

Raidziści do Wilna przyjadą w nie-

DZIENNIK MIECENSKI
aim

ORT.
Nad sprawami technicznemi radzić
dzisiaj będzie zarząd Wil. Т. С. 1 М.

Oczywiście, że w imprezach tych
mogą uczęstniczyć również i wilnia”
nie, którzy w pierwszym rzędzie po-
winni zainteresować się zjazdem

świaździstym.

Mistrz Rygi A. S. K. Walda
w Wilnie. !

Do Wilna przyjeżdża mistrzow”,

ska drużyna Rygi, która w dn. 11 i

12 b. m. rozgrywa zawody z W.K.S.
smigły i Makabi. Zawody zapowia”
dają się bardze interesująco, gdyż

Walda jest zdobywcą puharu m.
Ryśi na 1934 r.

Bilety do nabycia wraz z bez-
płatnym przejazdem autobusem już
od środy wieczorem. Szczegóły w
ałiszach.

Pierwszy krok pływacki i zawody

klasyiikacyjne.
12 sierpnia b. r. o godz. 9 m. 30

w basenie 3 Baonu Sap. odbędą się
zawody pływackie p.t. Pierwszy

w 3 kategorjach' dzieci (do lat 14),
młodzików (do lat 18) i senjorów
(ponad 18 lat). Program dla poszcze-
gólnych kategoryj przedstawia się
następująco:

Dzieci: 25 m. i 50 m. stylem do-
wolnym, klasycznym į 25 m. na-
wznak. Sztafeta 3X25 m. Młodziki:
50 m. i 100 m. stylem klasycznym,
dowolnym i ma wznak. c
3X50 m. Senjorzy: 100 i 200 m. do-

wznak. Sztafety 3X100 m. stylem
zmiennym: dowolnym, klasycznym
ina wznak oraz 4X100 stylem do-
wolnym,

Zawody odbędą się w kategorji
pań i panów.

Zgłoszenia przyjmują: Wil O. P.
Z. P. Mgr, S. Epsztejn, Tatarska 10
m.2 o godz 15, A. Z.S. przystań
wioślarska, Brzeg Antokolski od
śodz, 18 do 20, oraz pan Aleksander
Subotowicz, Basen 3 Baonu Sap.
Wil., codziennie od godz. 14 do 15.

Stantiowe wynosi 10 gr. od oscby
i płatne jest przy zgłoszeniu,

Zawodnicy (czki) mający zamiar dzielę pod wieczór. Start zaś w dro-

gę powrotną nastąpi dopiero 15 we

środę rano o godz. 4, Motocykliści!

| startować w  bkategorjach dziecii
młodzików powmni przy zgłoszeniu
okazać dowód stwierdzający 1ch

przez dwa dni zwiedzać będą Wilno wiek (metryka dowód osobisty lub
s okolice Wilna

WI Wilnie tworzy się przy W. T.

C. i M. specjalny komitet przyjęcia

gości, którzy mają być uroczyście. a 

 

| swiadectwo szkolne).
| Termin zgłoszeń upływa dn. 10
sierpnia, Po tym terminie żadne
zgłoszenia przyjmowane nie będą,

Udział w zawodach mogą brać

6
Nadprogram: Dsdatki dźwiękowe.

Ceny ed 25 gr.

Krok Piywacki. Zawody odbędą się:

stowarzyszeni i niestowarzyszeni
Jednocześnie z zawodami po-

wyższemi odbędą się zawody klasy-
fikacyjne przed ewentualnym wy
jazdem namist: zostwa Polski,

Pojechać na mistrzostwa Polski
ewent. będą mogli zawodnicy, zgło”
szeni do PZB., którzy uzyskają mi-

' nimum, przewidziane w Š 54 reg.
sport. dia klasy 1 (pań i panów).

Udzał w zawodach: Pierwszy
krok piywacki mogą brać tylko ci

| zawodniczki (cy), którzy nie byli
zgłoszeni do żadnych oficjalnych za”
wodów.

Wszyscy kandydaci sędziowscy
powinni się stawić punktualnie o
godz. 9 na miejsce zawodów.
Zwycięzcom zostaną rozdane dyplo-
my.

Bezpłatne kursy pływacko-wioślar-
skie AZS-u.

Rozkład treningów.
Grupa miodzieży akademickiej.

Wioślarka codziennie od godz. 10
do 12 i po poł. od 17 do 19.. Trenują
kol. kol. Szydłowski, Romanowski i

| Kepel. Pływanie: Panie od godz. 8
do 9 i popoł. od g. 18 do 19, Pano-
wie od 10 m. 30 do 11 m. 30 i popoł.

' ой g 17 do 18 i od 19 do 20. Trenuje
| kol. Kepel.
| | Grupa młodzieży szkolnej, Wio”
| ślarka od g. 9 do 11 i popol. od g.
' 16 @о 17 ш. 30 Pływanie: Panie od
"g. 8 do 9. Panuwie od 10 m, 30 do

Sztaleta' 11 m. 30. Trenuje kol. Kepel.
| Zapisy na kursy powyższe przyj*

wolnym i klasycznym oraz 100 na mowane są codziennie w godzinach

| treningu na przystani A. Z, S. —
ul. Kościuszki 12, przez kol, kol.
Romanowskiego i Kepla

ale z drugej strony nie mieliśmy
żądnych danych ku temu by posą-
xizać P. A. T. o puszczanie tak zwa-
nych kaczek dziennikarskich,

Dziś jest rzeczą już pewną i
jasną, że wiadomość P. A. T. nie
sprawdziła się. Tenisiści bowiem do
Wilna nie przyjechali i mecz nie od-
był się. Cała ta wiadomość została
wyssana z palca 

DWA LOKALE

gier  st.pkt, st.br.
Kaczki dzienaikarskie Polskiej 1. Ruch 12 204 55.16

Agencjį Telegraiicznej. 2. Cracovia 12“ 1711-7291

Nawiązując cio wiadomości poda- 3. Pogoń : 12 168 27:20

nej przez P. A. T. z Warszawy — to 4. Garbarnia 12 1410 28:22
wczoraj miała w Wilnie gościć re- 5.L. K. S. 12 1440 16:21
prezentacja tenisowa Polski, powra- 6. Wisia 12 12:12 28:18

cająca z turnieju eliminacyjnego o 7. Warta 12 12:12 29:22
puhar Davisa z Estonii. 8. Legja 11 1141 542:12

Zamieszczając wiadomość P, A. T. 9, Polonia 2 12 11:13 14:19
nie mieliśmy do niej zaułania, Wia- 10. Warszawianka 11 17415 12:31
domość wydała nam się podejrzana, 11. Podgórze 12 5:19 16:38

12. Strzelec 12 3:21 10:41

Doprawdy,
by P. A. T. w tak niepowažny spo-
sób mogła informować szerszy ogół
czytelników o wydarzeniach sporto”|
wych. Już kilka bowiem razy zwra*,
caliśmy uwagę na niedokładności'
PAT., które są niżej wszelkiej kry”
tyki.

Ostatni wypadek mówi nam w spo
sób klasyczny o brakach technicz-
nych tej instytucji dziennikarskiej,

Nie bez winy jest w danej chwili
Polski Związek Tenisowy, który je”
żeli sam nie podał do PAT. tej wia-
domości, to po przeczytaniu jej po”
winien był natychmiast odwołać.
Z drugiej zaś strony trzeba stwier”

dzić, że mecz z reprezentacją Polski
w Wilnie mógłby dojść do skutku, a
jeżeli nie doszedł, to tylko dlatego,
że centralna wiadza tenisowa nie
potrafiła wytężyć swej uwagi i wzbić
się ponad swe kłopoty puharowo-
Davisowe, a pomyśleć nieco wcześ-
niej o przyjście z pomocą propagan-
dową na prowincji, ale widocznie
jak jeden z głównych organizatorów
tenisa polskiego wyjedzie z Warsza”
wy, to wszyscy tracą głowy inie
wiedzą co mają czynić, a jak PAT.
poda wiadomość, to uważają za fakt
dokonany. Tymczasem okazuje się,
że między prawdą, a wiadomościami
PAT. tworzy się cała przepaść,

Tabela zawodów о mistrzostwo Ligi.

Rozpoczęła się już druga runda
zawodów o mistrzostwo Ligi, Pierw”
sze spotkania w tej rumdzie wyka-
zały dalszą bezkonkurencyjną formę
Ruchu. Pozatem dobrze zaprezen-
towały się Wisia, Pogon i Cracovia.
'Tabela zawodów jest następująca:

Zwycięstwo polskiej łuczniczki.

STOKHOLM. (Pat). W, Bastad w
międzynarodowych zawodach łuczn:
czych Kurkowska - Spychajowa od-
niosła mowe zwycięstwo, otrzymując

pierwsze miejsce w strzelaniu na 70
yardów. Uzyskała 433 punkty.

  

  

że oburzającem jest. Wijno na powodzian.
Pracownicy Banku Związku Społek

Zarobkowych opodatkowali się na rzecz

powodzian w wysokości 1 proc. od pensji
brutto na przeciąg 3-ch miesięcy i należną

składkę za mies.ąc sierpień w kwocie

zł. 76.80 wpłacili ds Wileńskiego Prywatne-

go Banku Handlowego na rachunek „Ofia-

ry na Powodzian”.

Urzędnicy Starostwa Grodzkiego Wi-

leńskiego opodatkowali się na rzecz pomo-

y powodzianom na przeciąg 3-ch miesięcy.

Pierwszą należnosć zamiesiąc sierpień w

sumie zł. 113.10 została przekazana.

Zarząd i pracownicy Sp. Akc, „Papier

w Wilnie opodatkowali się w ciągu s-ch

miesięcy na rzecz powodzian w wysokości

2 proc. swoich poborów. Pierwsza należność
została wpłacona óo Wileńsk, Pryw. Banku

Handlowego.

Koło Wileńskie Związku Księgarzy

Polskich. Zarząd Wileńskiego Koła Związ-

ku Księgarzy Polskich komunikuje, że: 1)

Pracownicy księgarni: Józefa 7awadzkiego,
K. Rutskiego, Gebethnera i Wolfa oraz

księgarnia Św: Józefa uchwalili opodatko-

wać się na rzecz powodzian w wysokości

1 proc. od poborów miesięcznych na okres

3-ch miesięczny (VIII, IX, X).

2) Właściciele księgarń należących do

Koła na terenie m. Wilna również uchwa-
lili złożyć ofiary na rzecz powodzian,

przyczem wysokość ofiar ustalcna zostanie

na walnem zgromadzeniu w dn. 18 bm.

Pracownicy Drukarni Państwowej. Pra-

cownicy Drukarni Państwowej w Wilnie

opodatkowali się 0а rzecz powodzian w

wysokości 1 proc. od płac przez przeciąg

3-ch miesięcy. Przypadająca należność za

m-c sierpień w sumie zł, 26.60 została

wpłacona na konta P.K.O. Nr. 15.555,

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 124,34. Beriin 205,20. Gdańsk 172,62.
Holandja 357,90. Londyn 26,62. Nowy Jork
5,27. Nowy Jork kabel 5,271/. Paryż 34,90.
Sztokholm 137,35. Szwajcarja 172,67. Wło-
chy 45,43. — Teadencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 86,50—86.
Papiery procentowe: Budowlana 43,80

—43,90. Inwestycyjna seryjna 119,50. Kon-
wersyjna 63,15. Kolejowa 57,75. Stabiliza-
cyjna 67,75—67,88. Stabilizacyjna — drobne
68—68,13. 4 i pół proc. fisty zastawne
»iemskie 48,25—48,50. Tendencia dla
pożyczek nieco mccniejsza, dla listów nie-
jednolita.

: „A
Najskutecniej walkę|

z żebractwem można prowa-
dzić za pomocą bonów

Įatmužniczych „Carltasu“.
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Następny program: Arcyciekawe potężna arcydzieło produkeji czeskiej

KINO -REOJA
+C0LOSSEUM>

iCay, o Ray mężczyznaIwan Pietrowiczw filmie p.t: „IENSIA NETOPERZA”
Porywająca treść, wystswe, muzyka, śpiew, humor,

Straussa Na scenie: | WESOŁY KARAWANIAR

<am'. Osoby: Fifi1

<zewiez.
skiego, Trio Grey. il.

moru=komedja w 1 akcie.

L. Szeli, Zięć Wł. Orsza-Bojarski. Reż. Wł. Ors

ieznanų

Grzybowska, Marysia—K, Podgórska, Parl-E Londonėwre, Pan—Z

Winter, | Karawaniarz—Wł. Orsza—Bojarsk!, il karawaniarz—Z Wąsowicz, Gustaw—L. Łuka

1. Barcelona, nastrojowa inscenizacja z udziałem |. Grzybowskiej, Wł O szy-Bojar-
Dźwiękowiec wykona Wł Orsza Bojarski. IV. Clapcluś, bomba hu

Osoby: Teśsiowa—l Grzybowska, Ciepeluš- S$. Janowski, Anetka—

od ul. Jagleliofiskie
p. t: „ŚCIGANI LUDZIE”. Szczegóły futro. || a UE legia ai a

 tańce. Reż. Karola Lamacza. Muzyka Jana lnformasje u dozorey.

| orsz mieszkanie 5-cie pokojowe

odnajmę za 80—90—150 zł. z wygodami.

WILNO, UL. ZAWALNA 18, tel. 501
POLECA na sezon szkolny zeszyty znormalizowane,
bruljony i inne artykuły szkolne i kancelaryjne. —

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów
 Z operetka w 1 akcie ze Śpiewami i tań

zy Bojarskiego. — Zespoł muz. I. Borkum
 

Bajeczna Rewja Ко'огома

GWIAZDY BRO
Wielka kawalkada gwiazd, w roi. gł MadgeН Ceny zniżone od 25 gr.

Rewelacja sezonu. Prawdziwe areydzieło filmowe odznaczone złotym medelem, 500 najpiękniejszych girisów.

Evans, Jaski Cooper, Alice Urady i Inni. Tańce słynnego zespołu.

Lekarskiej (Wiłeńska 25) do dnia 22 Vill

DWAYU R:©
|ein mebli czeczot- |

wych, duże mahonio-  * -
 

kar
PO KOJ Am
= osobnem wešciem, mo-||||| |
że być z używalnością
kuchni, do wynajęcia. ul.
Wilkomierska 3 m 14,
vis-a-vis košc. šw. Raia-
ja. Tamże mieszkanie dla
uczni, — może być z
całodzieanem  utrzyma-
niem. śr.

MIGNONG.EBERHART _ _ _ 7 —. "T

Biała Papuga.
pa (P.zekład autoryzowany z angielskiego).

Ale lo by; drobiezg bez znaczenia, Chodziio o to, żeby roztoczyč

nad nią opiekę. W. hotciu zaszły już dwa moidersiwa i teraz po ostrze”

ženiu Maicela i jego sirasznej smierci, nie ulegało wątpliwości, że do“

tyczyiy ore Sue. Lzerwona nilka szła od niej do Marcela.

— Mech pan idz.e po nią — rzekłem natarczywie. — Jak nie,

to ja pójdę. Siedzę tu tylko i myślę o okropnościach, Niesposób, żeby ta

dziewczyna wędrowała go hotelu sama,
—Droga jest zawsze najoezpieczniejsza po wypadku — zauważył

sentencjonalmie detektyw. — Ale jeżeli tak panu na temzależy...

: Słowa nadały my. obawom wzmożony realizn., Wstałem i wyszliś-

my razem na «orytarz Byłem jeszcze osłabiony, lecz obiad przywrócił

mi dużo 5.,

Znaleźliśmy Sue w izdebce poxojówki, dokąd Lorn zaprowadzii mnie

prosto, nic pytając o drgę. Gdym się zdziwił, że tax dobrze zna rozkład

hotelu, odpowiedział:
— Przecież jestem wywiadowcą.

Pokojówka już się uspokoiła ; Sue poszła z nami bez wahania. Pa-

miętam, że ledwieśmy zamkni za sobą drzwi, usłyszeliśmy wpokoju

nagły stuk obcasów o podłog; 1 grzyt klucza w zamku.

W ciemnym korytarzu byie cicho jak makiem siał, Sue wstrząsnęła

się febrycznie, a spotkawszy się z moim wzrokiem, rzekła:

— Więc chodźmy

Wróciliśmy do mego pokoju, tak jakby się to rozumiało samo przez

się. Pewnie dlatego, żeśmy się już raz w nim naradzali, że był ciepły i że

MIESZKANIA I

do wynajęcia 4 pok i 5.
pok. z kuchnią, šw'atlo |

elektryczne, zlewy.

Jasna 22. Zwierzyniec. |
915—2

Kupno aa
Sprzedaż | gomek

Ё Boltupia,

DO SPRZEDANIA: || o
| — tanio.

dom drew. o 2-ch miesz  iegły od

kaniach 4 i 2 pokojo- ©

wych, plac 500 s. kw.,
położony zaułek Rossa
około toru kolejowego.|

Cena 7.500 zł. Intor-' „dami.

macji:
9 od godz. 3—4

92

 

KANIE ‹
4-POKOJOWE,

przedpokėj, kuchnia, ta-

rio do wynajęcia, Ulica

Zygmuntowska Nr. 8.
Wiadomość u  dozorcy.! m.

928—1 : 1—3 wieczór.

 

į

Z POWODU WYJAZDU

ogrodem warzywnym

6 km,
vszelkiego
1dowaniem. ogrodem о-
ocowym i innemi wy-

Mickiewicza 46 M. Pohulanka 18 m 1,
рр.! ой godz. 9 rano do 6

 

 we biurko, mały kre-
dens, otomana i 6 krze-

"sel wiedeńskich. Mickie-
wicza 11-a m. 7, od g.
3—5-ej. 943—2

DO SPRZEDANIA

dom drew. osobniak o
2 mieszkaniach po 3 po:
koje, położony w ogro
dzie owocowym i do-
mek stary; plac, ogród,
około 400 s. kw. poło-
żony Zarzecze, przy za- Słusznie.
ułku Białym 7, ul. ska-; — Cicho bębnie—woła
salizowana 8,750 zł. po- . matka, bljąc w złości
średnictwa nie płaci się. dziecko.
Informacji: Mickiewicza| — Jakźe możesz wy*
46 m. 9 od godz. 3—4  "agać, żeby bęben był
ppoł. 922--3  cieho, jak w niego b'jesz

938—2! ——————-— | —mówi ojcae

sprzedaje się
drewniany koło
razem z sadem

mie mieszkanie

I folwark, od-
przyst. Santoka

44 dzies. z
rodzaju za-

dzenia,

 

Wiadomość: ul.

w tem skrzydle nikt nie miszkał, co nas zabezpieczało od podsłuchu,
Policja wartowała naokoło hoielu. :

— Jestesmy jak szczury w pułapce — szepnęlė z dnženiem Sue.
Nasza druga konierencja zaczęta się przy akorspanjamencie ognia,

Ubluzowana okiennicaą nie treaskała, Biedny Marcci musiał ją był na-
prawić, Jikże pragięłem dostac w ręce jego zabó<;. Uch, bożel

i Mówiliśniy głównie ja 1 Lorn. Sue, biada i wpokojna, milczała ze
, izami na policzkach. Nie trwato to długo, gdyż byli niy wszyscy znużeni

i przygnęb'eni aową zbiodnią. Ale, ze względu na puzusejsze wypadki na-
sza naraca była bardzo ważna. у ;

— Froszę pani — zacząiem Zz miejįsca — wiem, że pani uważa
| Lovschiemów .a przyjaciół, ale możeby pani jednak powiedziała pani

Grecie, że ten dowód jest w banku, Wi Paryżu, Los:dynie, czy gdzie in-
dziej. Mnie niech pani nie mówi prawdy, Może zresztą zgadłem. Uwa-
żam, że pani .obrze robi, otaczając tę rzecz tajemiicą, Ale toby ich

| zbiło z tropu - .
—0 ile rylko — ;..zerwału ostro — moi jedyn: przyjaciele z najgor-

szego okresu życia zam'erzają mnie zamordować dla spadku, którego nie
mogą być pewii, o którym nawet nie wiedzą.

— Oczywiście: o ile — odparłem z hamowaną złością, Dziwne to
było, ale z lada powodu wybuchał między nami niesumowity antagonizm,
jakbyśmy się zaczynali nienawidzieć. Miałem jej za złe, że mi opono-
wała, czując j.anocześnie, że jestem pod jej urokiem, bobym inaczej nic
sobie z. tego nie robił, Ź. drugiej strony buntowałem się przeciwko temu
urokowi. Za chwilę jecrak uraza znikła i pozostawała jedynie radość,
że mam ją przed sobą, ze wid.ę jej jasną główkę, różową twarz, odcina-
jącą się delikatnie od czarnego aksamitu, śliczną figurę, wysmukłą, a
pełną idrobne stopw, wsparte na dywanie,

— Niech się pani nie dziwi, że podejrzewamy Lovschiemów —
rzekłem obojętnie. — Sama peni przypuszcza, że matka pani mogła im

 

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

  
 

Bluro Pośrednictwa Pracyprzy Wileń-
sko - Nowogródzkiej izbie Lekarskiej,
ogłasza konkurs na posadę lekarza rejonowego
w Parafjanowie pow. Dziśnieńskiego. Bliższe in-
formacje oraz EE wRJ Izby

 

NABKA

|DARTS

NAUCZYCIELKA przyj-
za nau-

kę młodszych dzieci, po-
moc w nauce, specjal-
ność trudne do prowa-

opóźniony
wój. Słucka 11—1.

MANAIKA | ca нн
Roztargniony lekarz.

— A wogóle—kończ
iekarz djagnozę—radził-| tują prezenty dla męża
bym panu zdecydować ua imieniny, a

i innych wyrobów introligatorskich. —
  

  

się na operacją ślepe)
kiszki. R pa
— Alsž panie dokto-

r.e. ;Pan ml Ją wycinał
r. rok temu.

jest z nich bardzo za-'|
dowolony. {
— To -ciekawe? Co; ZGUBY

pani mu daje? | soramazu
— (Codzień wybieram|

mu z papierośnicy po ZGUBIONO legitymację
jednym papierosie i po-| kolejową, wydaną przez
tem.daję mu je wszyst-| Dyrekcję Wileńską na

kie! imię: Maksimowicz An:
—————| toni, emeryt, strażnik

944kolej ,RÓŻNE w
MOT r —>—>——

ZAKLAD FRYZJERSKI
w dobrym punkcie, do
skonale prosperujacy do
sprzedania, Przy zakła-
dzie mieszkanie, Adres
w Adm. „Dz. Wil'*

947—3

POLECAMY
pokojówkę, do sklepu,
do dzieci lub do wszyst
k'ago.— Informacje bliž-
sze w Adm. „Dz. Wil."

—- Przepraszam. Za-
pomniałem.

NAUCZYCIELKA |"
młoda do majątku do 2
dziewczynek (5 i 6 od-
dział) z konwersacją fran
cuską potrzebna od 1
września r. b. Zgłaszać
się osobiście: ul. Wileń-
ska 25 m. 3 od g. 10 do
g. 12-ej. 941—2

 
BROSZKĘ

złotą, wysadzaną е}-
kami, zgubiono w e:
dzie Bernardyńskim dn.
6 b. m. Uczciwego zna-
lazcę uprzejmie proszę
© zwrot za wysokiem
wynagrodzeniem — z-k
Św. Michalski 8 m. a

roz-

Oszczędna żona.

— Mnie nic nie kosz-  
zawsze

ima =i ь

coś powiedzie . Zarządzają hoielem..,
nie ich?

— Jvżeśny się ned tem zastanawiali,
niema żadnych posziak.

Kogo można podejrzewać jak

Zresztą przeciwko nim

buzującege na kominku i wichury, zawodzącej na podworzu i na ulicy. ! k a e — zgodził się Lorm, — Przeciwko nim nie mamy nic
' określonego.

— (ospocarz mógł znać pietwszą ofiarę, Co się tyczy zabójstwa
Marcela... możva podejszewać wszystkich w hotelu.

‚ — dylko w hotelu? — zapytała Sue. — Nie, to niemożliwe. Ja nie
wierzę w winę Lovschiemów. , panach dwóch i pastorze nie może być
mowy. Kucharz jest ciężki i ograniczony ; zresztą za noc pierwszego
mordu ma alibi, kokojewka -— absurd, Pani Byng — absurd, Ja tego
nie zrobiłóm, a więc r.ema a:kogo. Nie, to byt kitos zzewnątrz. Prze-
cież dziś po południu, mógł kioś wejść zupełnie smiało od irontu czy
przez kuchnię, zastrzelic Marcela i uciec, nie bądąc widzianym,

Przy wzmiance o Marcelu głos jej zadrżał lekko, a mnie wezbrała
w sercu dziwna czułość, R ;

— A z tem pierwszem morderstwem jak mogło być?
ы O! = rozpostarła ręce bezradnym gestem — Niewiem. Mogło

byćtak,į tak i tak, (? tajemnem wejściu mogło wiedzieć więcej osób,
niż mi się zdawało, W każdym razie nie da się pomyśleć, że morderca
ukrywa się w hotelu. Ale przyrzekam panu, że będę ostrożna, — Głos
jej się zaiamał, — Po tem, co się stało, muszę być ostrożna.

Była mizerna i blada. Oczy miała podbite.
— Pioszę pani — rzekiem. — Na dziś będzie dosyć tej rozmowy.

Resztę omówimy jutro, Narazie niech się pani zamknie na noc na klucz
i rygiel. Z rana — zawahałem się. Ostatecznie to. c» mówiłem, powinien
był wypowiedzieć Lori, — Zrana powinna pani odebrać od gospodarza
swoje papiery i oddać ra prze-howanie do banku,

„ — Pam Lorn już nu to radził. Dobrze. Zrobię to. Tylko, że oni... —
Urwała, — No, muszę już iść. : : ® 

оеест notą iomem©pi aA
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