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ZE ZJAZDU POLAKOW z ZAGRANICY.

WARSZAWA Pat. — W trzecim
dniu obrad 2-go zjazdu Polaków
z zagranicy obradowała w dalszym
ciągu komisja społeczna i konfe-
rencja kobiet polskich z zagranicy.
Dnia 9 b. m. e godz. 23.52 delegaci

UROCZYSTOSC
WARSZAWA. W związku ze

Zjazdem Harcerskim: Polaków z Za-
gianicy odbyło się wczoraj wieczo”
rem w. Warszawie uroczyste ioz-
palenie ogniska harcerskiego. Obok
płonącego ogniska ustawili się har-
cerze i harcerk; według krajów,
skąd przybyli craz harcerze Cho-
rągwi Warszawskiej, w liczbie oko-
ło 1.000 osób. Na uroczystości obec”
ni byli przedstawiciele władz harcer-
stwa. Po zapaleniu ogniska harce-
rze i harcerki odśpiewali kilka śpie-

WARSZAWA, (Pat). Zakończe-
nie spotkań z Polonją zagraniczną.
Wi środę, w drugim dniu spotkań
pomiędzy Polską a Polcnją zagranicz
ną rozegrany został mecz piłkarski
a pozaiem dokończono zawody lek-
koatletyczne.

W. zawodach leklkoatletycznych
zwyciężyła Polska w stosunku 80:50,
Na pierwsze miejsce wysuwa się dor
skonały wynik w ształecie olimpij-
skiej, w której Polska w składzie
Kucharski, Kostrzewski, Biniakow-
ski, Twardowski pobiła rekord pol-
ski w czasie 3:22,8. W tej konkuren-
cji Kucharski na 800 m. wyrównał
swój rekord ustanowiony niedawno
w Stokholmie, Sztafeta Polonji zagr.
miała czas 3:242, Na 5.000 m. zwy”
ciężył Kusociński w czasie 14:47,6

Władysław Mikrut osiągnął 59 m.
55 cm. przed Wojtkiewiczem 53,22.
W rzucie kulą Heljasz miał 14 m. 93
cm. przed Tilgnerem 13,65. W skoku
wdal Nowak skoczył 710 i pół cm.,
a Hoffman 685 cm. 400 m. 1) Binia-
kowski w 50 sek., 2) Klimkowski z
Polonii zagr. 52 sek, 110 m. przez
płotki wygrał Twardowski 15,7 przed
Majeszczukiem. Wieczorek i Rut-

Autobus z 
sięga 8—10 mesrów.

ROCZNE KURSY HANDLOWE
M. PRZEWŁOCKIEJ w WILNIE

Zarząd powyższych kursów, egzystujących od 1919 roku, zawiadamie, iż za”
plisy przyjmuje sekretarjat Kursów cedziennie od godz 17—19 w lokalu Szkoły.

Pisania na Maszynie przy ul. Micklawicza 22—5

Buchalterja: Ogólno Handiowa, Bankowa, Przemysłowa.
OWO o —— ii

  

ZAWODY SPORTOWE z POLONJĄ
ZAGRANICZNĄ.

przed Fiałką 15:54,8 W. oszczepie

18 pasażerami pod wodą.
Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj o g. 7 m. 30 rano z Łomży wyruszy: do
Warszawy autobus, wiozący 19 pasażerów, kierowcę i właściciele.

W dwie godziny później w chwili przejeżdźania przez most na Bu-
gu, w odległości pół kilometra od osady Sadowne w powiecie Węgrow-
skim, w skutek rozłączenia się kierownicy autobus wjechał
wpadł z wysokości 4 metrów do wody, której głębokość w tem miejscu

Z pośród znajdujących się w autobusie 21 osób, tylko jeden pasa

 

na zjazd, marsz. Raczkiewicz, mło-
dzież i przedstawiciels prasy pol-
skiej zagr. wyjeżdżają do Krakowa,
gdzie odbędzie się dalszy ciąg uro-
Czystości zjazdowych.

HARCERSKA.
wówiwykonali szereg tańców ii

codziennie.

 deklamacyj. Następnie wojewoda
Grażyńsńi wygłosił gawędę harcer";
ską, w której wyraził nadzieję, že,
„olskie harcerstwo zagranicą bę*|
dzie wspólnie 7 macierzą pracować|
dla potęgi Rzeczypospolitej, + Od-
śpiewano pieśń harcerską „Myśmy
przyszłością Narodu”, poczem  uro-|
czystość zakończyła się odegraniem;
hymnu narodowego przez orkiestrę |
harcerską.

i

kowski zostali zdyskwalifikowani.
Mecz piłkarski pomiędzy repre-

zentacją Polsk: a emigracji zakoń-
czył się wysokiem zwycięstwem re-
prezentacji krajowej 8:1 (3:0). Wynik
ten jest nieco za wysoki i przebieśj
gry nie uzasadniał go.

Po zawodach marsz. Raczkie-
wicz, prezes „rady organizacyjnej
Polaków. z-zażranicy, wręczył zwy”
cięskim zespołom ; zdobywcom na-
grody. Puhar' Prezydenta Rzplitej
zdobyła pierwsza w ogólnej punkta-
cji Francją (przesunięcie Francji na-
stąpiło po posiedzeniu komitetu we-
ryfikacyjnego),która ma 35 punktów,
Gdańsk 34, Czechosłowacia 27, Niem
cy 21, Stany Ziedn. 20, Rumunja 17,
Belgja 11, Łotwa 10, Kanada 3, Au-
strja 2. Holandia i Mandżurja nie
zdobyły punktowanego miejsca. Na-
grodę dia najlenszej lekkoatletki zdo
była Walasiewiszówna, dla najlep-
szego lekkoatlety Wąsowicz z USA.,
dla najlepszego pływaka Chrostow-
ski, za najładniejszą walkę bokser-
ską Puchniak z Kanady, dla najlep-
szego kolarza Praczyk z Belgji. Po-
zatem poszczegolne zespoły zdobyły
różne nagrody, tundowane przez mi-
nisterstwa i instytucje.

na barjerę i

 

żer zdołał wydobyć się przez okno i wpław dobić do brzegu. Pozosta-

łych 18 pasażerów wraz z właścicielem i kierowcą pozostaja w autobu-

sie na głębokości 8 metrów.
Pomimo połączonych wysiłkw straży pożarnej, policji i ochotników

z peśród okolicznej ludności, ani autobusu, ani znajdujących się w nim
ofiar nie zdołano wydobyć z wody.

Z Warszawy zażądano przysłania nurka.
Z Komorowa wysłano na pomoc 30 saperów.
Do wieczora zdołano ustalić nazwiska 8 ofiar. Są to niemał wy-

łącznie żydzi.

LUBLIN Pat. Szczegóły dotyczące katastrofy w pobliżu wsi Sadowne
pod Węgrowem napływają do Lublina powoli, ponieważ wszystkie władze
kierownicze powiatu węgrowskiego znajdują się w miejscu wypadku, od-
ległem o 2 km. od małej wsi Sadowne. Fkcja ratunkowa prowadzona
jest nieustennie przez saperów oraz miejscowe siły, nie wydała jednak
dotychczas rezultatu, ponieważ autobus znajduje się na dnie rzęki, która
w tem miejscu głęboka jest na 8 m. Obecnie nad wydobyciem autobu-
su pracuje 30 saperów. W nocy prawdopodobnie przybędą nowe drużyny
ratownicze. Co do przyczyn wypadku trudno jest w obecnej chwili po-
wiedzieć cośkolwiek z całą pewnością. Prawdopodobnie autobus stracił
kierunek i wpadł na barjerę mostu z powodu pęknięcia opony. W chwi-
li wypadku w autobusie znajdowało się 18 osób. Zdołano wyratować tyl
ko trzy osoby a w tej liczbie znajduje się szofer. Kiedy wydobyto go z
wody był już nieprzytomny. Dwie inne osoby, które zdołano uratować,
siedziały koło szofera.

W autobusie pozostało 15 osób. (ratowany szofer nazywa się Cze-
sław Chyliński. Futobus oznaczony jest Nr. 77 077 Łomża, Nazwsika o-
sób, które znajdują się w autobusie, dotychczas nie są znane. Wobsc
tego że autobus znajduje się na znacznej głębokości wątpliwie jest, by
udało się go wydobyć na powierzchnię przed przybyciem nurka, co na-
stąpi prawdopodobnie dopiero w godzinach porannych.   

do 16 i od
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Jun Baporowi ndijelono, żytemeni.
WIEDEŃ. (Pat). Komentując wia-

domość o udzieieniu przez rząd au-
strjacki agremcnt von Papenowi,
półurzędowa „Reichspost' pisze, że
decyzja powziyta została przede-
wszystkiem dlatego, że w międzyna-
rodowych stosunkach odmowa agre-
ment jest rzeczą niesłychanie rzadką.

Z drugiej strony, pisze dziennik,
Austrja chce sią przekonać, w jaki
sposób von Papen przyczyni się do
polepszenia stosunków między Niem
cami i Austrją. |

BERLIN. (P.t). Udzielenie przez
gabinet austrjacki agrement byłemu
kanclerzowi vo: Papenowi kompe-
tentne czynniki niemieckie przyjęły
z widoczną ulgą. Nie przypuszczano
wprawdzie, by rząd austrjacki agre-
mient odmówił, jednakże zauważyć
można było pewne zdenerwowanie
wywołane zarówno 12-dniowem od-
wlekaniem decyzji austrjackiej, ale
zarówno pośłoską, że nietylko koła
austrjackie w Wiedniu ale i czynniki
włoskie stawiaja pewne zastrzeżenia
przeciwko Papenowi. Po ogłoszeniu
listu w dniu 26/7 b. r.. w którym
Hitler mianował von Papena posłem
w Wiedniu spodziewano się, że
udzielenie agremment nastąpi natych-
miast. Gdy po 24 godzinach Wiedeń
zachował milczenie, wyjaśniano, że
formalności  udzielenia  agrement
trwają zwykle czas dłuższy. Prasa
niemiecka zamieszcza obszerne ar-

tykuły, komentując
podkreślając doniosłość
Obecnie prasa zachowuje rezerwę.

Wiedeńsk; korespondent niemieckie
 

misję Papena, ,
nominacji. |

go biura iniormacyjnego zaznacza,
że dyplomatyczne i polityczne koła
wiedeńskie wyczekują ze specjal-
nem zainteresowaniem przybycia
Papena, spodziewając się ogólnego
odprężenia w myśl wytycznych wską
zówek kanclerza Rzeszy, zawartych
w piśmie do Papena,

BERLIN. (Pat). Były wicekanclerz
von Papen złożył wobec przedstawi-
cieli prasy następujące oświadczenie
w związku z udzieleniem mu przez
rząd niemiecki agrement. Zadanie,
powierzone mi nrzez wodza i kancle
rza w piśmie z dnia 26 lipca r. b,
ujęte jest wyraznie i jasno. Przyją-
łem tę misję, by wykonać ją w duchu
' sensie, w jalkim została mi powie-
rzona, wiem bowiem, jak zależne jest
odprężenie sytuacji europejskiej od
spełnienia te; misji Wiem również,
że ; na tem stanowisku mogę służyć
swojemu krajewi. Marszałek Hin-
denburg w liście swoim do mnie w
tej sprawie pisał: Jeżeli wysyłam
obecnie Pana jako przedstawiciela
dyplomatyczneżo Rzeszy do Wiednia
to czynię to w szczerej nadziei, że
uda się Panu przywrócić normalne i
serdeczne stosunki z, pokrewnionym
narodem austriackim. Rozkaz ten
jest równocześnie testanientem, do

którego nic dodać nie można,

Sądy działają.
WIEDEN Pat. Przed sądem wo- 25 lipca.

 

POLITYCZNA PODRÓŻ LITWINOWA.
MOSKWA. (Pat).

sie w dłuższą podróż zagraniczną,

której moskiewskie koła  dyploma-
tyczne przypisują wielkie znaczenie
polityczne. Według pogłosek Komi-
sarz Litwinow odwiedzić ma w cha”

 

Komisarz Li-|

twinow udaje się w najbliższym cza” j Francję
rakterze _ nieojicjalnym _ Niemcy,'

i Włochy. Przedmiotem

rozmów ma być projekt locarna

wschodniego i stosunek Włoch do

sprawy ewentualnego przystąpienia

ZSRRdo Ligi Narodów.

„CZY NOWY ZAMACH na PREZYDENTA
ROOSEVELTA?

ROCHESTER (Stan Minessota).
(Pat).
tu zniknięcie 60 funtów.dynamitu,
który skradziono z miejscowych skła| krycia zaginionego ładunku dynami-|nego zapotrzebowania,

dów fabrycznych. Wrażenie jęst tem|
większe, że kradzież łączą z przyby-
ciem do Rochester prezydenta Roo"| tycznych wypadków kradzieży środ-'.na.

sevelta, który przyjechał tu celem

| amerykańskiego 50 funkejonarju-

| energiczne poszukiwania, celem wy”

Jiu. Władze podkreślają, że w ostat-
kilka iden-|nim czasie stwierdzono

| ków wybuchowych.

wzięcia udziału w zjeździe legionu

KORUPCJA ŁOTEWSKICH MINISTRÓW.
RYGA. (Pat). Sprawa byłego m-

nistra skarbu Annusa o nadużycie

przy zakupie cukru sowiecki

przeistoczyła się w sensacyjną sp

wę o korupcję, jaką w myśl ost. zr-
żenia: uprawiać miał poprzedni : «4d
łotewski, Wedie zeznań niektórych
świadków, z dokonywanych więk-
szych tranzakcyj ciągnęły korzyści

większe partje polityczne, Wr. 1933

    

| tów, Prokurator

t cukru miała być

w sumie 50.000 ła-

zażądał odpisu z

| protokółu zeznań tych świadków, by

| przeprowadzić nowe dochodzenie
| przeciwko działaczom i członkom

| poprzedniego rządu, co do których

| zstnieje podejrzenie, że w tranzak-

cjach tych brak udział,

, przy kupnie 1.000
wzięta łapówka

оИа pi aten MAKIY Wiadomošei
80.000 marek.

RYGA Pat. Z Kowna donoszą,
były poseł litewski w Berlinie i Lon-
dynie Sidzikauskas pociągnięty zo-
stał do odpowiedzialności sądowej
za przywłaszczenie 80.000 marek
niemieckich.

Krwawa rewolta
więźniów,

że telegraficzne
KRAJOWE.

* W Świętochłowicach trzej u-
zbrojeni w rewolwery bandyci
wtargnęli dn. 8 b. m. o godz. 11 30
do lokalu „Banku Ludowego*. Na
przód zmusili personel banku do
podniesienia rąk, a potem do poło-
żenia się na ziemi. Po zamknięciu
drzwi, przecięciu połączenia telefo-

JEROZOLIMA. (Pat). Z Mussulu|nicznego skradli z kasy zł 3000,
donoszą, iż w tamtejszem więzieniu

doszło do rewoity więźniów krwa-
wo stłumionej przez policję. W cza-

sie rewolty zostało zabitych 2 więź”
niów, i 15 rannych. Bunt więźniów
wywołany był rozporządzeniem
władz ograniczzjącem widzenia się
więźniów z krewnymi,

Walki z komunistami.
TOKIO. (Pat). Według wiadomo”

ści z Fur-Czeu oddziały komunistycz-
ne zaatakowały misję katolicką fian-
cuskką w: miejscowości Fu'Ning, w
póinocnej części prowincji Fukien,

poczem zbiegli. Policja prowadzi
„dochodzenie.
| * Wczoraj w Kielcach zakończył
'slę kurs szybowcowy, który ukoń-
|czyło 13 cudzoziemców, w tem Fin-
jlandczycy, Rumuni, Węgrzy, Jugo-
„slowianie. Wyjechali oni do Bezmie-
|chowej na dalszą naukę pilotażu
szybowcowego.

ZAGRANICZNE.
** W Wiedniu zmarł generał Kus-

,manek, który w czasie wojny świa-
,towej był komendantem Przemyśla
ji po zdobyciu tej twierdzy przez
goła rosyjskie dostał się do nie-

' woli. :

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

(Memorjał Związku Zawodo-

wego Roluików z Wyższem Wy-

kształceniem w Wiinie).

W związku z projektowaną likwi-
aacją Studjum Kolniczego przy Wy:
dziale Matematyczno - Przyrodni-
czym U. S. B. w Wilnie, Związek Za-
wodowy Rolników z Wyższem Wy”
kształceniem w Wilnie, czując się

powołanym, w imię interesu zawodo”
wego rolnictwa ziem północno -
wschodnich, do obrony zagrożone”

go bytu jedynej na tych ziemiach

wyższej uczelni rolniczej, niniejszem
wyraża swój pogląd na konieczność
zachowanią Studjum Rolniczego w

„Wilnie.
1) Motywy przemawiające za za”

chowaniem wyższej uczelni rolniczej
na terenie, który ze względów poli-
tyczno - gospodarczych, najbardziej

odczuwa potrzebę aktywnej pieczy

powołanych czynników państwo”

wo - twórczych, nie dadzą się w kil-

ku zdaniach niniejszego  memorjału

ująć w całokształt argumentacji, uza-

sadniającej konieczność istnienia na

tych ziemiach tego rodzaju uczelni.

2) Na czoło licznych motywów,
potęgujących rację istnienia Stud-

jum Rolniczego w Wilnie, wypływa

| jeden zasadnczy, wynikający z naj-

gorszych w całem Państwiemiejsco”

wych warunków rolniczo * gospodar”

czych. Ziemie pėlnocno-wschodnie,
pod względem warunków przyrodni-

 
jennym stanęło dziś 9 policjantów,| czo - sospódarczych i specyficznej

oskarżonych 0 udział w rewolucji struktury agrarnej, stanowią teren,

„| na którym! rozwój największej gałęzi

życia gospodar -zego, jaką ieptezen”

iuje rolnictwo, jest uwarunkowany

| koniecznoścą postępu techniki rolni-

czej w oparciu o miejscową, pozosta

jącą w ścisłym kontakcie z tutejszem

rolnictwem, p!acówką naukową —

Studjum Rolniczem w Wilnie.

3) Największym powodem niskie-

| go poziomu kuhury rolnej północno”

, wschodnich województw jest, dający

się dotkliwie odczuć brak ludzi posia

dających odpowednie kwalifikacje

„do pracy w zawodzie stanowiącym

podstawę życia gospodarczego tych

| ziem. Jeżeli w jakichkolwiek innych

;zawodach stwierdzić można pewien

Wielkie wrażenie wywołało | szów bezpieczeństwa przeprowadza| nadmiar sił wylzwalifikowanych, jaki

| powstaje wskutek bardzo ograniczo-
to o rolni-

| cetwie, zwłaszcza na naszym terenie,

| tego całkowicie powiedzieć nie moż-

Przeciwnie rolnictwo ziem na”

| szych nietylko, że zatrudniło z wiel-
| ką korzyścią dla siebie wszystkich

| 38 młodych inżynierów, którzy ukoń-
| czyli Studjum, lecz ponadto dało za-

trudnienie dla pokaźnej liczby ab-

„solwentėw innych wyższych uczelni

| rolniczych.

} 4) Specjalne warunki przyrodni-

| cze i polityczno - gospodarcze woje-

'wództw północno - wschodnich, na

tle Iktórych coraz bardziej wzrasta
zasiąg krzewionej przez Studjum wie

dzy, wymagają całkiem innego przy”

gotowania do pracy zawodowej, niż

dają inne wyższe uczelnie rolnicze w

, kraju. Takie właśnie przygotowanie

„dla swoich słuchaczy daje tylko tu-

| tejsze Studjum Rolnicze, które we
wszystkich czisłach swojej pracy
znajduje się w txknajściślejszym kon-

j takcie z miejscowem rolnictwem. Ja-
| sną jest rzeczą, że inne uczelnierol-
|nicze, współpracujące z całkiem in-

nemi terenami, nie mogą w stopniu

dostatecznym wwzślędnić tutejszych

warunków 'żospodarczych w przygo”

towywaniu do vracy zawodowej swo

ich słuchaczy, a powstające stąd bra

** Kanclerz związkowy Schus-
chnigg udaje się jutro w podróż
do Szegedyna ! Budapesztu. Pobyt
jago na Węgrzech potrwa dwa dni.

** Lotnicy sowieccy wylądo-
wali dziś rano na lotnisku Monte
Celio w Rzymie.

** W. dzielnicy tubylców w Sin-
gapore wybuchł olbrzymi pożar,
który zniszczył kilkaset domów.
Straż ogniowa po nadludzkich wy-
siikach zdołała zatrzymać pożar
przed dzielnicą europejczyków. Licz-
ba ofiar nie jest ustalona.

** Wczoraj regent Węgier Hor- królewską parę sjamską.
thy, wraz z małżonką podejmował|

 

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | 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.

0 potrzebie zachowania Stutjim Rolniczego
przy Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Wilnie.

Ogłoszenia
Terminy

ki niełatwo i nietanio dają się uzupeł

nić w trakcie wykonywania czynnoś-
ci zawodowych

5) Użyteczność Studium dla tu-
tejszego rolnictwa, w miarę tego, jak

pod wpływem wielkiego przyrostu
ludności rolniczej zmienia się struk-
tura agrarna z biegiem lat coraz bar”

dziej wzrasta. Konieczność roztocze”

nia szerszej orieki agronomicznej,
zwłaszcza nad skomasowanemi g0-

spodarstwami wymaga zorganizowa”
nia gęstej sieci instruktorów rolnych.

W projektowanym pięcioletnim plar

nie podniesienia stanu gospodarcze

go ziem północno - wschodnich, prze

widywane jest zwiększenie liczby

instruktorów rolnich z 2 — 3 w po”

wiecie do 15 — 20 (według ilości

gmin). Wyszkolić tę wielką liczbę in

struktorów winno wyłącznie wileń-

skie Studjum Rolnicze.
6) Projekt zamknięcia Studjum

Rolniczego w Wilnie, w warunkach

niezmiernie ciężkiej sytuacji gospo”

darczej, jaką w pierwszej mierze

przeżywa rolnictwo ziem północno -

wschodnich, równa się całkowitemu

pozbawieniu tego rolnictwa možli-

wości postępu w oparciu o wyższą

uczelnię rolniczą. Skorzystanie przez

miejscowy elentent z innych uczelni

w kraju, z powodu zwiększonych

znacznie kosztów studjowania, wo”

bec bardzo ciężkich warunków ma”

terjalnych, staje się całkowicie nie”

możliwem. Świadczą o tem przykla-

dy nawet z lat znaczniepomyślniej-

szych, niż obecnie, kiedy to wskur

tek likwidacji ostatnich lat Studjum

wileńskiego wielu słuchaczy rolni-

ctwar musiało Zs 2

rozpoczęte studja, bądź szukać inne”

go L iais studjów na Uniwersyte-

cie Stefana Batorego.
7) Pozbawienie rolnictwa ziem

północno - wschodnich wyższej u”

czelni rolniczej. stanie sięwielkim

krokiem ku upośledzeniu tych ziem

w rozwoju nietylko rolnictwa, lecz

także 1 całości zycia gospodarczego,

z którem rolnictwo związane. Wraz

| z likwidacją wyższej uczelni rolniczej

Fw Wilnie, wzniosła inicjatywa czyn”

(ników społeczno -państwowych i za”

początkowana przez nie praca nad

podniesieniem możliwości realizowa”

nia celu, o tak wielkiem znaczeniu

fdla całości życia gospodarczegoRze-

| czypospolitej Ze stratą Studjum Rol-

niczego ziemie północno - wschodnie

„stracą najważniejsze ogniskowiedzy

Lrolniczo - gospodarczej, z którego

(wyrosła do rozmiarów ogėlnopol-

"skich, o wielkiem znaczeniu gospo”

* darczem, akcja Iniarska.

8) Motywy powziętegc projektu

"likwidacji Studjum Rolniczego w

"Wilnie, nie posiadają słusznej prze”

ciwwagi wobec wyszczególnionyć

okoliczności, przemawiających nie”

zbicie za zachowaniem tej placówki

naukowej dla dobra rolnictwa upo”

śledzonych gospodarczo ziem. pół”

nocno - wschodnich.pa pz

i nie daje również kwestja zaosz”

KE ędzeżiąj budżecie Skarbu „Pań

stwa 50.000 złotych rocznie, które w

w formie dotacii są łożone na utrzy”

manie Studjum. Pomimo tej stosun-

kowo małej dotacji, w porównaniu z

innemi wyższemi uczelniami rolni

czemi, ze strony m Fasa

Studjum Rolnicze mogłosię utrzy”

wał zawdzięczając Fundacji Dóbr

Żemłosławskich której istnienie jest

ściśle związane z istnieniemStudjum

Rolniczego w Wilnie. :

Z uwagi na powyższe okolicznoš-

ci, warunkujące konieczność utrzy“

mania Studjum Rolniczego wWilnie,

Związek Zawodowy Rolników z

Wyższem Wyłkształceniem,przedkła

dając odpowiednim organom rządo”

wym niniejszy memorjał, żywi nie-

płonną nadzieję, że, w imię żywot”

nych interesów rolnictwa ziem pół

nocno - wschodnich, związanych w

nierozerwalną całość ya g0-

spodarczych Państwa, prośba © Za“

oaige tych ziemiach wyższej

uczelni o charakterze zawodowym

zostanie wwzślędniona
v. Prezes

(R. Węckowicz)

Sekretarz
(S. Symonowicz)
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Ю ЛА DWÓDJKÓŃ.
Prasa całego świata pełna jest

obecnie wspomnień z przed laty

dwudziestu, wspomnień o pierwszych

dniach wielkiej wojny, która zmieni-

ia mapę świata i skutki której do

dziś dnia odczuwamy.

Prasa polska nie pozostaje w tyle.

l ona zamieszcza opisy, artykuły,

wspomnienia. Fisze się » wybuchu

wojny, o wymarszu legjonów Z

Krakowa, o pierwszych starciach wo

jennych. Przeważa nutą zadowoie

mia, radości, że wypadki ta, a nie

inaczej się potyczyiy, że w wyniku

wojny powstała Polska Niepodiegia

że obecnemu pokoleniu danem jest

oglądać żywe ciało Ojczyzry, o czem

kiika poprzednich pokoleń tylko ma-

rzyć mogio.

Ale rówuocześnie na szpaltach

tych samych dzienników podaje się

wieścj z całego Świata, świadczące,

że po upływie iai 20 od chwili wy”

buchu wielkiej wojny, a po latach 16

od jej zakońc/enia świat cały, 3

zwłaszcza Europa dalekie są od u
spokojenia. Nagromadzilo się nie-

zwykie dużo materjałów  łatwopal:

nych, a liczne czynniki polityczne

dość bezceren:anjalnie z ogniem w

dłeni krążą pośród tych palnych ma-

terjałow, grożąc w każdej chwili

światu rozpętaniem nowej pożogi.

Dla każdego myślącego Polaka

jest rzeczą oczywistą, że wielka woj

ma światowa nie była wcale ostatnią

wojną w Europie i że w keżdej chwiii

calkowicie wbraw naszej woli może

my być zmuszeni do podjęcia wojny

w obronie swej niepodległości.

Nasze położenie geograficzne jesi

pod względem wojskowym fatalne

Zdawano sobie z tego sprawę już w

w. XVI, kiedy to Grabowski pisał:

„Gdy inne pańscwa są obronne wo

dą, mają porty warowne, śóry niedo-

stępne, my nic. Owe zewsząd do
Polaków pola ; drogi nieprzyjacielo

wi wyborne, przestronne; postąpi, u
stąpi, wejdzie, wynijdzie żywności

jeńców nabierze, gdzie chce i jako

chce. W, samych rękach naszych, w

piersiach ; gardłach naszych, muni-
tia nasza — to nasze góry, to nasze

wody, to zamk. i wały polskie”.

1 diatego dia żyjąceżo obecnie

pokolenia polskiego wynika wielka

odpowiedzialność wobec całej przysz

iosci, odpowiedziainość za dobre lub

złe użycie pierwszego okresu po

odzyskaniu niepodległości,

Mamy tu na myśli nieiylko stwo
rzenie armji polskiej i utrzymanie jej

na stopie pogoiowia woj.:nnego, W

czasach obecnych wojny prowadzą

nietylko armje, ale całe narody. ldzie

nam o io, czy te pierwsze 15 lat nie

podległości zostały dobrze użyte di*

rozwiązania podstawowych zagad

nie bytu narodowego 1 czy organi

zacja narodu polskiego zrobiła takie
postępy, byśmy ze spokojną pewnoś*

cią siebie mogi przeczwstawić się

nowej zawierusze wojennej,

Przyszły hisioryk Polski, badając

okres od roku 1914 do 1934 niewąt-

pliwie zaznaczy że okres ten wypet

niły w Polsce walki wewnętrzne,

Zaczęło się od tóżnic w orjer:tacjach

w przewidywaniach wyników woj-

ny, a trwa ciągle i pogłębia się coraz

bardziej. Różnic dzielących Poraków

coraz bardziej przybywa. Jest to

istotna 1 głęboka tragedja życia pol

skiego. Zamiast poświęcić swój czas

uwagę, siły olbrzymim zage inienion.

chwili: _ zespoleniu  narodowemu

wszystkich warstw, przebudowi»

społecznej, rozwiązaniu trudności

gospodarczych, Polska większosc

swych sił traci w: walce wewnętrznej.

A tymczasem trudności narastają

Pro'lem żydowski, problem ukrain

sk. dojrzewają i domagają się roz*

wiązania,

Nie można tych spraw rozwią:

zywać, tocząc równocześnie walkę

wewnętrzną. Nie można wogóle ku'

sić się o rozwiązanie jakichkolwiek

zagadnień podstawowych w atmosie-

rze narzucania ustawicznego czegoś

jednej części narodu przez drugą,

Nie można przecież budować

przyszłości narodu na zasadzie walk“

w permanencji,

Dlatego to dziś w 20 lat po wybu:

* ц wojuy światowej czoło myślące

go Polaka musi by* zasnute troską.

Co też przed nami niedaleka przy”

szłość kryje? Czy nie nowe zawie-

ruchy? I czy zdążymy wewnętrznie

się zespoić nim. te zawieruchy na-

stapią?

A
Ostrożnie z pakiem, *

Ostatniemi czasy w prasie Iran-
cuskiej ukazały się artykuły, ostro

krytykujące stanowisko Polskie w

sprawie palktu wschodniego, Arty

kuły te wywołaiy zrozumiałe zanie-

pokojenie w Poisce, gdyż całe spo”

ieczeństwo do.enia wagę sojuszu

poisko-irancuskiego.
Jednakże na ten raz polityka

kierowników naszej polityki zagra”

nicznej znajduje poważne uspra-

wiedliwienie. Stwierdza lo w „Ga-

zecie Warszawskiej” senator Ko-

zicki,
„Tymczasem w niektórych

francuskich ciskane są gromy na Polskę

właśnie, że odrazu, szybko, bez zastano-

wienia nie chce wyrazić swei zgody na

p.zystąpienie do paktu. Niektórzy publi-

cyści zapytują wprost — czy Polska chce

iść z Francją czy 7 Niemcami?

pismach

stawienie sprawy nie ma żadnego sensu. w tym łub innym kierunku. Formuła przy-| rych

Nie wiemy dotychczas jakie stanowisko w

caiej tej sprawie zajmuje rząd polski, Wie-

my natomiast dokladnie, że publicyści o-

bozu narodowego, doradzający ostrożność

w stosunku do paktu, czynią to właśnie ze

względu na nieufność do Niemiec.

Po pierwsze dlatego, że Niemcy już

nietylko nie dali dotychcza: dowodów

wierności dla swych podpisów, lecz są

dziś w takiem po'ożeniu wewnętrznem, iż

sami siebie pewni być nie mogą. Wypadki

austrjackie są chyba dość przekonywują-

cym dowodem na io, że nie można polegać

`па żadnych zobowiązaniach niemieckich.

: Po drugie dlatego, že za podpis ше-

miecki pod paktem trzeba będzie zapłacić

cenę, która przewyższa znacznie korzyści,

które pakt ten daź jest w stanie. Pizecież

chyba nikt nie wątpi, że kcniecznem u-

tępstwem podpisania paktu przez Niemcy

byłoby przyznanie im równouprawnienia w

zakresie zbrojeń.”

Są to rzeczy dla nas zupełnie o-
czywiste. Na szczęście zaczyna je
także rozumieć narodowa opinja
i ancuska.

Wódz i kancierz.
Niewąipliwie ma racje sen. Ko-

zicki twierdząc, iż Niemcy dziś są w
takim położeniu wewnętrznem, iż sa-

siebie pewni być nie mogą. To
samo twierdzi dobrze obznajmiony
ze stosunkami riemieckiemi „Kurier
Poznański*.
=Zwraca on ponadto uwagę na o-

statnie posunięcią Hitlera, który sta-
je się niemal nieograniczonym
władcą „[Irzeciej Kzeszy“, której
jst jednocześnie „wodzem i kan-
clerzem,

„List Hitlera do ministra Fricka zawie-

DZIENNIK

prasy.
1a już nowy tytuł dla głowy państwa, mia-

nowicie „wódz i kancierz'.  Niewiadomo
| jeszcze, czy jest to definitywne załatwienie

Takie po-

sprawy, czy też prowizoryczne do chwili

ogólniejszej zmiany konstytuci. W  każ-

dym razie metoryczne połączenie obu funk-

cyj idzie po linji ;rojektowanyckh już daw-

niej zmian konstytucyjnych i przez to jes!

wydarzeniem wiele znaczącem dla we-

wnętrznego życia Niemiec.

Wiszystko wskazuje na to, że marsza-

łek Hindenburg przejdzie do historji jako

jedyny prezydent, jakiego miały powojen-

ne Niemcy republikańskie.

Ważnym „od tym względem
taktycznym krokiem byto  natych-
miastowe po smierci

zaprzysiężenie Reichswehry.
: „Uniemożliwiio ono ewentualną dy-

„skusję wśród armj. na temat połączenia

przez Hitlera dwócli władz w Rzeszy, jak i

wszelkiego rodzaju uzewnętrzenienia uczuć

sięgi uderza swoim niespotykanym gdzie-

indziej tonem oscbistym w stosunku do
Fiibrera. Niema w niej wzmianki o ojczyź-

nie lub głowie państwa, lecz mówi o bez-

wzgiędnem posłuszeństwie dla Adolfa Hi-

tlera, „najwyższego dowódcy sił zbrojnych”,

„wodza Rzeszy i narodu niemiechiego”, Na
podstawie tej przysięgi jest dziś  Н’Чег

.zeczywistym panem Reichswet:ry".

Pozostaje jeszcze kwestja na-
stępstw paslanientarno-politycznych

połączenia stanowisk głowy państwa

z urzędem kanclerskim.

„Według konstytucji wejmarskiej, pre-

zydent mianował «anclerza, który ze swej

| strony pozostawał tak długo w urzędzie,

dopóki miał zaufanie prezydenia względ-

n'e parlamentu, Jak będzie teraz, gdy

mianującym i mianowanym jest ia sama o-

soba? Czyżby lankcyj tych

miało oznaczać nieusuwalność „Fiihrera”

na zawsze? Zważyc bowiem trzeba, że dru-

ga z sił przewidzianych w konstytucji dla

usunięcia kanclerza — parlament — niema

oziś praktycznego znaczenia, a zresztą

mogłoby to nasuwać wątpliwości prawne,

czy parlament (któremu formalnie  рггу-

sługuje żądanie dymisji szefa rządu) mocen

jest usunąć jednocześnie i giowę państwa

przez sam fakt s+1mulowania obu funkcyj

w jednem ręku."

poiączenie

«Są tu liczne znaki zapytania. Wpraw-

dzie dość było już dowodów, że w kwe-

sijach prawniczych hołdują władcy Trzeciej
Rzeszy zasadom — „uproszczenym'. Czy

jednakowoż w kwestji tak podstawowej, jak

* harakter prawny najwyższej władzy

"zwierzchniej w panstwie, uda się Hitlerowi

poprzestać na nieldcmówieniach, wydaje się

wątpliwem.'" 
Małżeństwo w debie kryzysu.

Pod tym tytułem Kurjer Poranny
ogiosił ankietę
którzy, jak wiadomo
spośród t, zw, dziś „elity', Takie p.
in. pytanią zostały postawione:

i) Czy małżeństwo należy zawie-
rać z pizekonauiem, że jest ono

związkiem dożywotnim?
2) Czy oboptina zgoda na rozwód

winna być uweżana zą dostateczne
uzasadnienie bezdzietnego  maižeu-
stwa?

3) Czy zdrada małżeństwa jest
dostatecznym powodem do rozwiąza*

nia małżeństwa?

Setki odpowiedzi, które nadeszły,
dały wręcz rozpaczliwy obraz pozio”
mu moralnego elity sanacyjnej, Oto
n. p., jakkolwiek: większość uczestni-
ków ankiety na pierwsze pytanie od-
powiada twierdząco, czyli za doży”
doinem małżeństwem, o logiczną

konsekwencję ich nie pytaj. Nietyl-

zdają sobie sprawy z sakramentalne:
go charakteru małżeństwa tak w ka”
tolickim, jako też prawosławaym
Košcioiach, ale wprost nie orjentują

-© w samym charakterze przysięgi,
kiora wydaje się im czemś bardziej
błahem, niż n. p. siowo honoru. Nie
przychodzi więc im na myśl, że mał-
żeństwo ma charakter społeczny, że
nietylko wiąże ono dwoje małżon-
ków, ale talkże normuje ono byt ca-
łego społeczeństwa.

Ktoś n. p. pisze:
„Nietylko w małżeństwie bez-

dzietnem, ale w każdem, obopólna
zgoda na rozwód winna być uważa-
na za dostateczne uzasadnienie roz*
wiązania małżeństwa,

Dziwić się należy, jalk takiemu
elitarnemu barbarzyńcy nie przyj:
dzie na myśl wzgląd na dzieci, Toć to
nie sprzęty. Przypominają się słowa
Goethego:
Weh dir, dass du ein Enkel bist,
Vom Reichte das mit uns geboren ist,
Von dem ist, leider, vie die Frage.
(iBada ci, żeś wnukiem, biada,
Bo o tem prawie, co się z tobą rodzi,
Nawet pytania nikt sobie nie zada!)

Przynajmniej większość czytelni"
ków Kurjera Porannego, jak widać z
ankiety, nie zadaje sobe pytania,, ja-
kie prawa mają dzieci rozwodzących
się rodziców i nie jest pomna „na
potrzebę przyszłych ludzi, tych Ce-
zarów, którym każdy dawny naród
kładł pod nogi kamień, glebę, mę-
czenników pełną chatę, swój interes
; rrywatę”, jak mówi Słowacki, Bo
„prywatny inteies' dwojga malžon-
ków — toć nie wszystko. I nietylko wzgląd na dzieci już żyjące tu wi-

śród czytelników,
rekrutują się!

nien rozstrzygać, ale także na ogólny

stan rozrodczości wpiywają wszak

znakomicie rozwody, o czem zupeł-

nie nie myśli — taki n. p. jegomość,

co pisze:

„/muszać nikogo do niczego nie

miożna, a jeżeli się oboje raałżoniko-

wie na rozwiązanie małżeństwa zga”

dzają, to nie powinno im nic stać na

przeszkodzie”,

Więc więzienia, wojsko,podatki,

wreszcie wszelkie urzędzenia spo”

łeczne, także powinny być zniesio”

ne, bo „zmuszać nikożo do niczego

nie można”, Przecież tc jasnel
Także na kwestję zdrady małżeń”

skiej są najbardziej dziwne poglądy

w tej ankiecie.

(Wogóle pozostawia ona bardzo

smutne wrażenia, przedewszystkiem

dlatego, że ogromna większośćosób,

biorących w niej udział, pozostaje

sprawy z tej kardynalnej okoliczno”

ci, że małżeństwo—to instytucja spo

ieczna i ten czy inny jego kształt

wpływa decydująco na rozwój społe-

czeństwa, tedy decydować о jego

tormach powinni nie dwaj małżon-

kowie, lecz w krajach katolickich w

pierwszej linji Kościół, powtóre zaś

państwo.
Jednak bez prymatu Kościoła na-

wet państwo tych spraw rozstrzygać

nie może i nie powinno, bo normy

bytu społeczeństwa są ugruntowane

na podstawach moralności, nie zaś

interesu, chočhy nawet społeczne-

go, a o istocie moralności decyduje

religja. Czas już przecie zrozumieć,

że Kościołowi ieży na sercu dobro

społeczne w tem większym stopniu,

Na zakończenie sezonu turystycznego
organizuje  Linja Gdynia Ameryka
łącznie 2 światową organizacją Podróży

Wagons-Lits/Cook _ wycieczkę lądowo-
morską od 1.X — 13.Х 1934.

Wycieczka wyruszy specjalnym pocią-

giem z Katowic złożonym z wagonów
Pullmanvwskich, ojęnów TA

wagonu-dancingu. Pociąg po drodze do
Triestu zatrzyma się na jeden dzień w

Budapeszcie, jeden dzień w Wiedniu, dzień
w Wenecji, w Trieście uczestnicy wyciecz-

ki wsiądą na najbliższy transatlantyk pol-

ski s/s POLONIA, który zostanie gruntow-

nie przebudowany w jednej z największych

stoczni świata — Manfalcone.
Wszystkie kabiny na pokładzie mosto-

wym i spacerowym będą zaopatrzone w
wodę bieżącą zisiuą i ciepłą, w większości zaś kabiny na statku na tę wycieczkę bę-

dą 2-osobowe.

Hindenburga

znadź poza wpływami Kościoła Ka-,

ko czytelnicy Kurjera Porannego nie. tolickiego i nie zdaje sobie wprost

im mniej utyliturnie on je pojmuje.| gi

WILEŃSKI

(PUŁAWY — KAP) Między Pu-
iawami a Dęblinem, na lewym brze-

gu Wisły, na rowninie piasczystej i

lekko falistej jest wieś Wysokie

Koło. Stoi tu piękny re:iesansowy,

zabytlkkowy kościół pod wezw. Św.
Krzyża i klasztor podominikański,

fundowany w 1637 r. przez Stani-

sława Witowskiego, kasztelana
sandomierskiego i staroslę zwoleń-

skiego, a dokończony w 1681 r.
przez ks. Jana Wielopolskiego, kan-
cierza koronnego.

|  Kdasztor przechodził
„koleje losu, aie podczas wojny
, światowej w 1914-15 r. został okrop”
|nie zniszczony, dzięki jednak ofiar-
ności paratjan i kweście w niektó-

 

województwach, został w
znacznej części odresiaurowany,
szczególnie za ks, prob. Jana Wil-
kowskiego.

Przy klasztorze tym byli począt-
kowo od 1682—18i0 r, oo. domini-

reformaci,później do 1891 r. oo.

kiego i księża i:ekolektanci,

stał przeznaczony na siedzibę pro
! boszcza regowskiego.

Do tego kościoła w Wysokiem
Kole 250 lat tesnu, dn. 6 lipca 1684

|r. został przywieziony obraz Matki
Boskiej, otiarowany przez Krzyszto”
ia Antoniego z Końskich Bębnow-
skiego, rycerza wojsk Kzplitej. Hi-
storja obrazu M. B. Wysokolskiej
nie jest dotąd ogółowi znana. Poda-
jemy ją krótko  Bębnowski otrzy-
mał obraz. Matki Boskiej w darze od
Marjanny z Siažyc Kalinowsiiej,
cześnikowej czerwonogrodzkiej, kto-
rej znów podarował ten obraz car
moskiewski podczas przebywania

Katastrolalne zadłużenie polskie”

go rolnictwa jesi już od kiiku ostai-

nich lat pržeamiotem troski czyni”

ków rządowych 1 społecznych. Ce

iema przyjścia rolmictwu z pomocą

stworzono przed dwoma laty bank

Akkceplacyjny, który mial dokonać

konwersji diugów roimiczych, dając

rolnikomu dwuicinie wytchnienie od

spiat zobowiązań, a następnie roz"

kiadając na da'sze lat pięć spłatę

diugów rolniczych.

Ubecnie mozna już osądzić na

podstawie sprawozdań, jakie są ©

tekty dziala.sości tego banku.

Według obliczeń zadłużenie rol

nictwa w końcu r. 1952 p.zedstawia

ło się następujęco:  Łobowiązania

długoterminowe wynosiły 2,542.8

milj. zi, diugi kroilkoierminowe —

1,/24.8 milj., a zalegie podatki i

świaaczenią 354 milj. zi. Ogolne

więc zadłużenie rolnictwa wyraża”

ło się sumą zł, 4 miljardów 621,6

milj.
Gdybysmy nawet przyjęli, že kon-

wersja diugėw rolniczych ma byč je-

dynie stosowana do długów krótko

terminowych to i tak przedstawiają

one wartość jednego j trzech czwar”

tych miijarda złotych.

- Jeśli zatem akcja oddłużeniowa

miałaby przynieść istotnie polepsze-

nie sytuacji rolnictwa, to powinna

objąć poważniejsze sumy długów rol-

niczych. Tymczasem, jak się okazuje

ze sprawozdań banku akcepiacyjne-

go, do końca czerwca br. przeprowa”

 
' dził on zaledwie 45,000 ukiadow kon

wersyjnych długów na ogólną sumę

81 mik. zł.
Układy te obejmują zadłużenia

rolników w P, B. Kolnym, B. G „K.,

Centr. Kasie Spółek Roln., Kasach

oszczędności, spółdzielniach kredy-

towych i t. p. Xezultaty tej akcji są

zatem nad wyraz nikłe; jeśli dalsza

akcja odbywałaby się w tem samem

tempie, to można śmiało powiedzieć,

że rolnictwo nawet nie odczułoby

takiej pomocy.
Odsetek skonwertowanych  dłu-

gów bowiem nie stanowi nawet 0.2

proc. diugów rolnictwa polskiego, a

nawet gdybyśmy przyjęli jedynie diu-

"gi krótkoterminowe, to te 81miljon.

wynoszą tylko pół procent tych dłu-

ów. Gdyby więc w takim tempie by-

BK PREZZREEOEDKIAEAŁŻAKEEGACY ATN PAZAP TE AOOOO

Falą Adrjatyku na morza południał
Przez Adrjatyk i Kanał Koryncki uda

"się s/ss POLONIA do słonecznej Grecji,

gdzie uczestnicy wycieczki będą mieli 0-

| kazję zwiedzić starożytne Ateny, poczem

, przez Morze Egejskie, Cieśninę Dardanel-

ską i Morze Czarne przypłynie okręt do

Constanzy, skąd wycieczkowicze specjal-

nym pociągiem udadzą się do stolicy Ru-

munji — Bukaresziu. Przez cały czas trwa”

mia wycieczki uczestnicy będą oprowadzani

przez specjalnych przewodników. „Noclegi

na lądzie będą zapewnione w  pierwszo-

rzędnych hotelach. Cena wycieczki obli-

czona b. przystępnie, wynosi od zł. 480,—

za paszport, wizy pełne utrzymanie, zwie-

dzania, oraz wszystkie świadczenia.

Ilość miejsc ograniczonal
Zapisy i informacje;

WAGONS-LITS/COOK

Krakowskie Przedmieście42/44

! i wszystkie Oddziały.

rozmaite

kanie, usunięci przez rząd rosyjski,

przywiezieni tu z Jędrzejewa kielec-,
lub t. zaginąć i być wywiezione i znisz-

zw. demeryci. Po śmierci ostatnie-| czcne przez Moskali przy wywoże-

go zakonnika kościół i klasztor zo”, niu zakonników i bibljoteki,

!

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
256-letni jubileusz cudownege obrazu

Matki Boskiej w Wysokiem Koie.
jej wraz z mężem w niewoli w Mo-
skwie.

Obraz M. В. Wysokolskiej po-
dobny jest do Częstochowskiego z
tą różnicą, że Matka Boska trzyma
w prawej ręce kwiat «.óży. Przez
kogo i kiedy był wymalowany na
desce — niewiadomo, dość, że jest
niepośledniego pędzla i starożytny
kronikarz podaie, jakoby pochodził
"od św. Łukasza.

Państwu Bębnowskim, zamiesz-

kałym we wsi Zaruszin w dobrach
Zamoyskich gdzie początkowo przy”
wieźli obraz, Matka Boska we śnie
się ukazała ipoleciła im odwieźć ten
„obraz do pustego kościoła w Wyso-
kiem Kole. Qo też, choć z pewnem
ociąganiem, uczynili. Odtąd obraz
M. b, Wysokoiskiej zasłynął, gdyż
bardzo wiele osób doznaje tu róż-
nych łask a nawet cudów, o czem
świadczy pozosiała księga, ręką za”
konników pisana z p.zeszło 130
przykładami. Z ostatniego stulecia
brak nam piśmiennych dowodów,
które rzecz zrozumiała mogły

Uroczystość jubileuszowa  250-
lecia obchodzona będzie w dniach 8
i 9 września rb. Poprzedzą ją misje
św. od 2 września, które poprowa-
dzą oo. dominikanie z Żółkwi, Dla
zapoznania ogółu z pięknym zabyt-
kowym kościołem i histo:ją M. B.
Wysokolskiej wydana została dru-
kiem broszurka z ilustracjami. Nad-
to osobno wydano starodawne pieśni
do Matki Boskiej, widoki kościoła,
kaplicy i obrazu M, B. oraz pamiąt-

kowe medaliki. Dochód przeznaczo”
no na dalszą odbudowę kościoła,
kupno organów itp.

 

"Kiedy nasz rolnik spłaci swe długi?
ła nadal proważzona akcja oddłuże-

niowa, to mniej więcej za lat—dwieś-

cie zostałyby skonwertowane wszyst

kie długi krótkoterminowe.

Okazuje się zatem, że kwestja

ulżenia ciężaru 1olnictwu nie została

dotychczas praktycznie rozwiązana.

Tymczasem iednak szybka akcja ra-

tunkowa jest konieczna, bo warszta”

ty rolne są zagrożone ruiną, Muszą|

być zatem obmyślone nowe środki,

które wydałyby należyte rezultaty w

najrychlejszym czasie, Przedewszyst-

kiem należy zaznaczyć, że nie Wy“

starczy konwersja długów na 5 czy

7 lat, lecz powinny one zostać za”

mienione na długoterminowe zobo”

wiązania instytucji emisyjnej, która

przyjęłaby na siebie rolę wierzyciela

w stosunku do rolnictwa.

W OKRESIE ŻNIW.
W przeciwieństwie do dzielnic

zachodnich, Wileńszczyzna żyje

wciąż jeszcze pod znakiem żniw,

które, ze względu na zmienną po”

godę, znacznie się odwiekiy, Ćo-

prawda w wię!szości powiatów ży”

to, pszenica i jęczmień zostały już

zżęte, ale pozostają jeszcze na polu,

gdyż deszcze uniemożliwiły narazie

zwózkę. Wskutek tego w wielu

miejscowościach zboże zaczęło gnić

w kopach, Ogsłem obecnie mniej

więcej połowa zbóż znajduje się

jeszcze w polu. Piękna pogoda w

ostatnich dniach, zdaje się, pozwoli

na dokończenie zwózki bez szkody

dla zbiorów. W każdym razie, jeżeli

ustabilzuje się pogoda w ciągu bie-
żącego tygodnia, zbiory znajdą się

już pod dachem.
Gorzej natomiast ma się sprawa

z owsem. Doty::hczas bowiem blis-
ko 80 proc. pozostaje na polu nie-

zżętego.

Już obecnie można się zorjento-

wać, że mamy naogół urodzaj. Ozi-

miny są dobre Wskazuje na to

przedewszystkiem wygląd zewnętrz-

ny, a szczególnie słoma, Gorsze są

natomiast jarzyny, a owies wypadł

wręcz fatalnie. Do nieurodzaju owsa

przyczyniła się w pierwszym rzędzie

posucha na wiosnę, która bardzo

ujemnie odbiła się zwłaszcza na

owsach późno sianych. Wcześniej

zaś siane, dzięki wilgoci, powsta.ej

w glebie po zimnie, wypadły cokol+

wiek lepiej. Szczególnie zabójczym

okresem dla owsów późno sianych

były miesiące maj i czerwiec. Cho-

ciaż narazie dość trudno określić do-

kładnie, w jakin: stopniu zmniejszył

się urodzaj owsa, to jednak już dziś

można się zorjentować — jak za-

pewniają stery 1olnicze — że w ro”

ku bież. zbierze się najwyżej połowę

tego, co w latach poprzednich, nie

wyłączając roku ubiegłego, stosun-

kowo nieurodzajnego.
Interesująco w obecnym sezonie

kształtują się ceny na zboża. Kiedy

w latach poprzednich w okresie

żniw i po żniwach ceny spadały, w

roku bieżącym nietylko, że nie spa”

dają, ale wciąż mają tendencję zwyż”

 

'POŁĄCZENIE PL. PIŁSUDSKIEGO 
 kową. 3

Zwyżka cen na zboża u nas jest

wynikiem zwiększonego zapotrzebo”Istały puste.

Wilno na powodzian.
Dyrekcja LasówRa w Wilnie

komunikuje następującą uchwałę: „W od-

wołaniu uchwały z dn. 23.VIIL 34 r. w spra

wie opodatkowania się na rzecz ofiar po-

wodzi iunkcjonarjusze Dyrekcji Lasów Pań-

stwowych w Wilnie, pragnąc pizyjść z po*

mocą luaności doikniętej klęską powodzi,

uchwalają opodatkcwać się na rzecz ofiar

powodzi w następującej wysokości:

Funkcjonarjusze posiadający uposażenie

według grup od III do I w wysokości 2

proc., od VI — IV — 1 i pół proc., od XII—

VII — 1 proc, od XVI — XIII -— pół proc.

Uchwalone składki będą potrącane z

listy płac i przekazywane na P. K. O.

Związek Straży Pożarnych R. P. Wileń-

ski Okręg Wojewódzki doceniając sytuację,

jaka się wytworzyła na terenie Małopolski

w związku z klęską powodzi,

przeznaczyć z urządzanych kwest na tere-

ne województwa w czasie mającego się

odbyć „Tygodnia Strażackiego* 20 proc. z

zebranych sum.

Konto Nr. 15.555 P, K, 0. Wojewódz-

kiego Komitetu Pomocy Oiiarem Powodzi

w Wilnie, °

Saldo z dn. 6VIII 34 r. zł. 8.260.36.
W. dniu 7.VIII 34 r. wpłynęło:

nalna Kasa Oszczydności Oszm'ań-

skiego zł. 3.90, Nauczyciele i urzędnicy

Państw. Szkoły Techn. w Wilnie zł. 178.55,
Antoni Szczawiński, ul. Konarsx'ego 28—6

zł. 5, „Express Wiieński* zł, 20, S. Cejtlin

impresarjo J. Kołodnego i Zw. Zawod. Mu-

zyków w Wilnie z koncertu zł. 16.25, Dru-

karnia Państwowa w Wilnie zł. 26.60, Ste* |

fan Srebrny ul. Wielka 17 zł. 10, Pracowni-

cy Wileńskiej Izby Rolniczej zł. 88.44, Kla-

ra Hajmanowa, kierowniczka szkoły Nr. 38 |

rejon VI zł. 45.50, Tatjana Wojeikowa —

I rejon zł. 98.25. Razem: zł. 8.752.85,

postanowi!

Komu-

pow.

Wileński Prywatny Bank Handlowy
S. A. Wilno, Mickiewicza S.

Stan rachunku Nr. 1354 Wileńskiego

Wojewódzkiego Komitetu Pomccy Ofiarom

Powodzi.

Ogółem wpłacono do dn 8.VIII 34 r.

zł. 6578,68. Feliksostwo Zawadzcy zł. 50,

Związek Zawodowy Pracowników Samo-
chodowych zł. 70.20, Związek Zawodowy

Dozorców Domowych zł. 4.72, Marjan Wol-

bek zł. 50. Zamiast wieńca m3 grób ś. p.

Eljasza Matwiejewa — Zarząd, Dyrekcja i

Pracownicy Wileńskiego Prywatnego Ban-

ku Handlowego zł. 50.90, Ogółem wpłacono

do dn. 9.VIII 34 r. zł. 6.804,50.

Z życia stolicy.
LOSY OPERY WARSZAWSKIEJ.

Los Opery Warszawskiej został
rozstrzygnięty. Miasto wydzierża”
wia operę p. Korolewicz - Waydo-
wej. Ostatnic formalności są już na
ukończeniu.

Z WYBRZEŻEM WISŁY.
Plac im. J. Piłsudskiego ma być

połączony ulicą z wybrzeżem Wisły,
Podstawą planu jest stworzenie

osi prostopadłej do Wisły, któraby

tworzyła naturalne połączenie pl.
Piłsudskiego z 'vybrzeżem Kościusz-

kowskiem. P!ac zyskałby, po zbu
rzeniu trzech kamienic między ui.
Karową a kościołem s. s. Wizytek,

perspektywę na Wisłę i praskie wy”

brzeże, którą dałoby sę w przysz”

iości wykorzystać na postawienie w

tej samej osi jakiegoś monumentalne'
go łuku, czy poranika,

Teraz, powstały po usunięciu do-

mów Kurjera Warszawskiego, Simo”

na i Steckiego ' seminarjum stanowił

by nowy plac, zakończony obszer
nem plateau, :kąd boczne schody

prowadziłyby iukami na platformę

niższą, połączoną już bezpośrednio

monumetalnem; schodami z Powiś*

lem, Ulica Karowa skręcałaby w tu-

rel pod sztuczną skarpę plateau, po”

czem, łagodnym ślimakiem łączyła”

by się z wzdłużnemi arterjami Po-

wiśla. i Fore) 4

Znów «<wąž merski>.
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa

donosi z Saint Nasaire, że jeden z

oficerów statku „Cuba” doniósł to”

warzystwu  transatlantyckiemu w

raporcie, że w « dległości 800 mil. na

południo-zachód od Azorów spo”

strzegł potwora morskiego, о @-

gości 25 m., į grubości 5 m, Potwór

posiadał małą głowę i niezwykle

długą szyję, na grzbiecie miał dwa
wyraźne garby

4 
 

wania na rynkt krajowym i zagra”
nicznym,

Należy tu jeszcze podkreślić, że

w związku z tegorocznym urodzajem

rozpoczęła się budowa spichrzów w

kilku powiatach Wileńszczyzny. Jak

przewiduje projekt władz, na każdą
gminę zbudowany zostanie jeden

spichrz. Wspomniane spichrze wzno”

si się: w pow. brasławskim, dzišnien-

skim, święciańskim i wilejskim.

Celem buduwy tych spichrzów

jest stworzenie odpowiednich rezerw |

na wypadek klęski  nieurodzaju.

Z jesieni nadmiar zboża składałoby

się do spichrzów, a na wiosnę, jeże”
liby w tym roku urodzaj nie dopisał,
rozdawałoby sie je na obsiew pól.

Inicjatywa b piękna, tylko, zdaje

się, narazie nie będzie miała zasto”

sowania w życiu. Śpichrze zaś będą
m. r. 5.

 
         

  



 

KRONIKA.
A WIĘC JEDZIEMY NAD MORZE
Prosimy odbierać Karty uczestnictwa.

Przypominamy czytelnikom  ja-
dącym nad morze z naszą wycieczką,
że pociąg rusza w drogę w dniu 11
b. m. o godzinie 11 m. 50 przed pół-
nocą. Miejsca w wagonach, oznaczo-
ne w kartkach uczestnictwa, można
będzie zajmować już na godzinę
przed odejściem pociągu.

Protektoratowi p. Prezesa Fal-
kowskiego zawdzięczamy wygodne i
bezpieczne wagony pulmanowskie,
oraz przyśpieszony bieg, którego
mogliby nam zazdrościć pasażerowie
niejednego pociągu błyskawicznego.|
W dniu dzisiejszym redakcja na-'

sza rozpoczyna wydawanie kart
uczestnictwa, Na każdej z nich,
poza ogólnym numerem, znajduje.
sę numer, a raczej litera wagonu i
miejsca. Gdyby ktoś miał trudności
w odszukaniu psiejsca, winien zwró”
cić się do konduktora pociągu lub w
ostateczności do któregoś z człon |
ków Stałej Komisji Wydawnictw
Wileńskich, a miejsce będzie mu.
wskazane.
W srodku naszego pociągu bę-|

dzie znajdował się wagon — bar
z napojami chłodzącemy i, jeśli kto!
woli, rozgrzewającemi, a także z
przekąskami i cwocami. Ceny w ba-'

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna i bardzo ciepła

przy siabych wiatrach kierunków
wschodnich, Skłonność do burz w
dzielnicach południowych

uYŻURY APTEK:
Dsif w mocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego — ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-v8), Jurkowskiej ! Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —

rze na kołach będą takie same, jak
w jednej z najtańszych restauracyj
wileńskich — „Bukiecie”, popular“
nego pana Macieja. Wagon — bar
należy do iowarzystwa „Wagons/
Lits/Cook. Będzie w nim dość miej-
sca, aby młodzież mogła sobie po-

| tańczyć w takt muzyki zmechanizo”
wanej, dostarczonej uprzejmie i bez-  interesownie przez wytwórnię gra“
mofonów i instrumentów muzycz-
nych „Bracia Riwkes*, ul. Zawal-

' na i4, |
Nasz pociąg, vdchodząc z Wilna o

godz, 23.50, stanie w Warszawie o
godz. 8.07 i po całodziennym wypo”
czynku o godzinie 21.10 (ze stacji
Warsz. Gdańske) odejdzie dalej do
Gdyni, celu naszej podróży. Odjazd
w drogę powrolną z Gdyni do Wilna
nastąpi w dniu 15 b. m, o godz. 14

"m. 16. :

W Gdyni przybędzie nam jeszcze
jeden pasażer, witany ochoczo przez
wszystkich, a będzie nim p. Prezes
Falkowski, protektor naszej wy”
cieczki,

Kończąc dzisiejszy biuletyn wy-
cieczki nadmorskiej, raz jeszcze pro-
simy jadących o zgłaszanie się po
odbiór kart uczestnictwa.

W związku z tem nie został jeszcze
nawet wyznaczony termin najbliž-
szego posiedzenia Komitetu. Obecnie
już można zaryzykować twierdzenie,
że kontyngent tegoroczny całkowi-
cie wyzyskany rie będzie. Powodem
tego są ciężkie warunki kredytowe.
— Budowa kanału na Arsenal-

skiej. Wczoraj kierownictwo robót
regulacyjnych Wilji przystąpiło do

| niejszego udziału w Targach firm

Nr. 2 (telef. 16 31,, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 fielef. 3-29) i Rostkowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie 2 przedmieściach, prócz Śnipiszek.

budowy kanału przy ul. Acsenalskiej,
który zostanie połączony z dotych-
czas istniejącym,
Kanał ten buuowany jest na prze” Z MIASTA.

— Przed przyjazdem reprezen-
iacji Polaków z zagranicy. W zwią-
zku z czynionemi przyśctowaniami
do przyjęcia wycieczki Polonji za”
granicznej, która, jak wadomo, do
Wilna przybywa w dniu 14 b. m. na;
azień dzisiejszy wyznaczone zostało,
posiedzenie Komitetu przyjęcia. Na;
posiedzeniu tem ułożony zostanie
ostatecznie program pobytu gości.

Reprezentacja Polaków z zagra”
nicy przybywa do Wilna w liczbie|
70 osób. W. skład jej wchodzą przed-
stawiciele wszystkich prawie krajów
europejskich i Ameryki, w których,
są znaczniejsze skupienia Polaków
z zagranicy.
— Wyjazd Kaliszan. Opuściła

Wilno wycieczka z Kalisza. W cza”
sie pobytu w naszem mieście Kali-
szanie zapoznali się z zabytkami
historycznemi, .wedzili bliższe ; dal-
sze okolice Wr'na oraz pielgrzymo-
wali do Kalwarii.

SPRAWY MIEJSKIE
— Obcążenie samorządu wileń-

skiego pożyczką angielską. Na mocy
zawartej z wierzycielami zagra”
nicznemi umowy, likwidującej przed
wojenną pożyczsę zaciągniętą przez
samorząd wileńsk; na rynku angiel-

skim, magistrat przekazał w roku
bieżącym sumę 170.000 zł. na poczet,
długu miasta. ldentyczną sumę za-,
płaciły władze skarbowe. Obecnie |

 
strzeni nasypu miejskiego, t. j. od
ulicy do rzeki, Budowa ta stoi w
związku z wyrwaniem przez wodę
części starego kanału, który był
częściowo zasypany w czasie prac
regulacyjnych,
— Nowy ciodnik na ul. T. Ко-

į šciuszki, Organa techniczne Zarządu
jmiejskiego „przystąpiły już do ukła-
dania chodnika na ul. Tadeusza
Kościuszki, Chodnik układany jest
od strony boiska 6 p. p. leg., gdze do-

| tychczas wogóle nie istniał, Obniże-
i nie ; ułożenie nowego chodnika ze
strony przeciwnej nastąpi dopiero
jesienią ..

—Budowa kanalu i trap na An-
tokolu. Magistrat przystąpił onegdaj
do odwodniania Antokola. Poza bu-
dową kanału, odprowadzającego
ścieki, w budowie jest przeszło 30
trap. Najwięcej trap wybudowanych
zostanie ma ul Sapieżyńskiej. Do-
vychczas w czasie ulewnych de-
szczów woda, spływająca wartkie-
mi potokami z okolicznych wzgórz
z powodu braku dostatecznej ilości
trap, występowałą z rynsztoków,
zalewając całe ulice.
— Regulacja ul. Ułańskiejj W

tych dniach zakończone zostały
prace nad regulacją ul. Ułańskiej.
Podniesiono wysokość jezdni, na któ
rej ułożono bruk i wytyczono miej-
sce na chodniki.

Należy podxrešliė,

4

że - jakimś
czynione już sa przygotowania do, dziwnym; zbiegiem okoliczności od-
wpłacenia drugiej raty tej pożyczki, cinek uregulowany, pokryty został
będzie ona wynosiła przeszło 150.000, grubą warstwą ziemi. Jest to nie-

 
 

złotych.
— Komitet Rozbudowy ma kło-,

pot z nadmiarem pieniędzy. Mimo

niewyczerpanią przez Komitet Roz-
budowy  kontyagentu przeznaczo* |

nych kredytów
mieszkań i remonty, reflektantów na'

te pożyczki jest bardzo niewielu.

dbalstwo tych którzy regulowali
tę ulicę. Tumany kurzu unoszą się
tak samo, jak kiedyś, gdy ulica była
nieuregulowana A gdy deszcz

, spadnie utwerzy się na jezdni błoto,;
na przebudowę Pocóż więc regulowano tę ulicę. mosławskiego. Barwne tańcz w układzie

Podobne niedbalstwo widzimy na.
Pośpieszce,

Žiniii ii i i i 0 ii ATASS

Stanisław Cywiński. p A

Literatura w Wilnie
3)

4 Wilnó w literaturze.
' (Dalszy

Na poczatku wieku XIX drukuje
tu w Wilnie kilka powiešci, czešcio-
wo nia tematach lokalnych, osnutych,
Anna z Radziwilow Mostowska,
jak np.: Moje rozrywk: (1806, 3to |
my, pomiędzy innemi słynny Strach;

w Zameczku), dalej Astolda (1807) i
Zabawy w spoczynku po trudach
(1809). Aleksander Chod kie-

wicz wydaje tragedję Katon (1809),
Jędrzej Świderski — Zabawki
wierszem i prozą (1804, 2 t.). Moll

— Zabawki wierszem (1806), tenże

przekłada Racine'a — Berenikę

(1807, oraz pisze panegiryk ku czci

Aleksandra I (1310), wreszcie wycho

dzą 3 t. Pism Kublickiego (1806)
i 5 t Lityńskiego (1808 —
1817)... _

Powoli dźwigająca się z upadku
Akademia Wileńska posiada na
schyłku w XVIII szereg wybitnych

ciąg).
obserwatorjum, oraz kieruje przez,
lat 18 Akademją. Po nim na urząd:
rektora przychodzi biskupHieronim ,

Na-Strojnowsk: autor dzieła
uka prawa prz;rodzonego, politycz-
neżo, ekonomii: . politycznej i prawa
narodów (3 wydania w Wilnie 1785
—1805). Profescr Michał Poliński
drukuje wykład geodezji (1810) i
trygonometrji (1816) itp.

Tu się należy na chwilę zatrzy”
mać, Oto bowiem te wszystkie, tak
już liczne na rubieży dwu wieków,
przejawy odrodzenia literatury, były
jeno preludjum do. zupełnego jej roz-
kwitu, który nastąpił w skutku prze”
kształcenia Akkademji Wileńskiej na
Uniwersytet w r. 1803. Wilno, liczą
ce naonczas zaledwie 35 tysięcy
mieszkańców, staje się w tym cza-

sie jakgdyby drugą, obok Warszawy,
stolicą Polski.

Zanim jednak przystąpimy do profesorów, np. Marcina Poczobu
ta, który przy materjalnem poparciu

księżny Puzyniny, „pani możnej ibo,

gatej“, zaklada iu pierwsze polskieį

zobrazowania twórczości literackiej
i naukowej tej epoki, wypada wy”
mienić szereg czasopism, ukazują”

 

SPRAWY PODATKOWE.
—Podatek od psów, szyldów i

lokali, Z dniem 14 b. m, upływa ier-
min ulgowy wpłaty podatku od psów
1szyldów. Wobec tego, że władze
skarbowe natychmiast po upływie
tego terminu przystąpią do egzeku-
cji zaległości w drodze przymusowej
z doliczaniem kar za zwłokę į kosz-
tów egzekucyjiych, należy przy”
pomnieć płatnikom, że w ich włas-
nym interesie leży jaknajszybsze
uiszczenie wspomnianych podatków.
W ciągu Liežącego  muesiąca

płatna jest również Ill rata podatku
lokalowego. Puczynając od dnia 31
b. m. płatnikom przysługiwać będzie;
14 dniowy okres, podczas którego
będą mogli uiścić podatek bez do-|
datkowych kosztów.

HANDEL i PRZEMYSŁ.

BZIENNIK MIEENSKI

Dożynki w Legacisztac.
Zwyczajem lat ubiegłych mło-

dzież akademicka organizuje w swej
pięknej kolonji wypoczynkowej w
Legaciszkach dożynki, na które za-
prasza społeczeństwo.

Dożynki odbędą się w niedzielę
12 b. m.

Odjazd z W:ina do stacji Zawia-
sy, gdzie oczekiwać będą konie,
> g. 8 m. 10 lub o 13 m. 50.

Powrėt z Zawias do Wilna o g,
20 m. 14 lui w poniedziałek o 6
mi. 06 rano.

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach
tiawienia, zaparciu stolca, wymiotach lub

rozwolnieniu już jedna szklanka naturalnej
wody gorzkiej „Franciszka-Jėzeia“ działa
szybko i dodatnio. Pytajcie się lekarzy.

8477

ER OZOEREED

objaśniać zasady mowego prawa i — Źwolnienie od podatku ładun-
kowego eksponatów kierowanych
na Targi FutrzerSkie, Zarząd miasta|
postanowił zwolnić od podatku ła-;
dunkowego wszystkie towary i eks*|
ponaty przywożone do W:lna na far,
gi Futrzarskie, !

Dla firm, xtóre zechcą wziąć.
| udział w Targach powyższa ulga bę-
dzie poważnera udogodnieniem i
niewątpliwie przyczyni: się do licz- |

krajowych i zagranicznych. \
—Daje się zauważyć zwyżka cen

zboża, Fala zwyżkowa idzie z Ame-|
ryki, gdzie wskutek posuchy jest
nieurodzaj. j

U nas jak wiadomo istnieje ten-|
dencja do obniżenia cen antykułów|
miejskich z jedaoczesnem  podwyž-
szeniem cen artykułów rolnych.
— Ponowna rejestracja przed-

siębiorstw przemysłowych. Z dniem
15 b. m. wchodzi w życie nowe prar
wo przemysłowe, w związku z tem|
aowiadujemy się, że na przedsiębior”
stwach przemysłowych spocznie
obowiązek przerejestrowania się,
— Suszarnia grzybów. Na skutek

pomyslnej konjunktury dla eksportu|
grzybów, w Wilnie ma powstać nowa
suszarnią grzybów, mieścić się ona
będzie przy ul. Kolejowej,

ODCZYTY.
— Nowe prawo 0 najmie I6-

kali. Wobec doniosłego znaczenia
nowego prawa o najmie lokali w
Stowarzyszeniu Właścicieli Nierucho
mości m. Wilna ul Jagiellońska 14
codziennie w okre '- od dnia 13 do
dn. 18 b. m. włącznie o godz. 6 p.
p. członek Zarządu Stowarzyszenia
p. T. Sikorski będzie szczegółowo

 
 

FALĄ

jeg. stosunek do obowiązującej u-
stawy o ochronie lokatorów.

SPRAWY SZKOLNE.
Gimnazium dla dorosłych

Fiumanistyczne Koedukacyjne z od-
działem matematyczno - przyrodni-
czym im, P. Skargi w Wilnie, ul.
Ludwisarska 1, przyjmuje wpisy
uczniów (uczenic) od lat 18 na rok
szkolny 1934-35 do kl. 1 i II nowego
ustroju oraz «las: V, VI, VII i VIII

į starego typu.
Egzamin wstępny rozpocznie się

dnia 16 b. m,
Kancelarja czynna vodziennie od

godz. 16 m. 30 do 18 m. 30.
Początek roku szkolnego dn. 20

b. m. zi
*— Powrót z kolonji letnich, Wo-

Wczoraj w godzinach rannych
na ul. Kolejowej w kiosku gazeto-
wym, us aw:onym koło posesji Nr. 19,
powiesił się wiaściciel tego kiosku

36 letnf Jan Babiński (Jerozolim
ska 25).

Jeden z
podszedł do kiosku,
pierosy, zauważył,
sznurze Babińskiego.
przytomności umysiu,

5855

przechodniów, który
by nabyć pa-
wiszącego, na

Nie tracąc
mimo okro-

Chaco... Chaco... Chaco... Co
pewien czas nazwa ta leci przez
druty podmorskich kabli, ieieionow,

wylbuja się na łamach dzienników,
udeizą o Sciany gieid, mąci progra”

my konierencyj międzynarodowych,

imiryguje iabryki broni i amunicji,

Chaco... Chaco...
Kto choćby tylko z geografji, i

krótkiej historji, poznał pas ziemi,
zwany „Chaco, który stai się przy”
czyną krwawego, nieustającego spo”

ru pomiędzy boliwją a F'ara$wajem,

| ten wie, że nie lasy dziewicze, nie

| bezwodne, nieurodzajie  obszaty,

słabo zaludnione, położyły się wro*
$o pomiędzy mieszkańcami obu wy”

, mienionych państw. Nie... jakaś inna

"sila.

 
| By ze stolicy Boliwii — La Plaz,
i dotrzeć do Gran Chaco, musi się po”

jewódzka komisja do spraw kolonij konać uciążliwą bezdrożną prze”

letnich powiadumia, że chłopcy w strzeń, której przebycie pociąga za
liczbie 99, którzy wyjechali z Woje-, sobą kilka tygodni czasu. Ubszar
wództwa Wileńskiego na kolonję | ten, nawiedzany częstemi deszczami,

|ietnią do Nowego Targu, powracają jest przeważnie nie do pokonania; w
w sobotę, dn. 11 sierpnia o godz. porze zaś letniej siaje się jedną bez-

18.40. Rodzice proszeni są o przyby- wodną pustynią w ktorej roją się

cie na dworzec i zabranie dzieci, | kiębowiska jadowitych žmij. Upar-

RÓŻNE. iY podróżnik toruje sobie każdy nie-

—Stare 5-cio złotówki pozostaną
w obiegu jak się dowiadujemy, tylko
do dnia 30 wrzesnia r. b. Po tym teu",
minie zostaną one wycofane z obie-,

gu publicznego. Będzie je przyjmo:
wał tylko Bank Pe!ski przez okres
jeszcze dwóch lat, t. j. do 30 wrze:|
śnią 1936 roku.

WYPADKI
— Podrzutek. Na rynku stefańskim

porzuconą dziewczynkę, lat

około 7, chorą, której nazwiska nie zdoła-

ro ustalić, Pogotowie ratunkowe odwiozło

dziewczynkę do szpitala św. Jakóba.

znaleziono

| mai krok wielkim nożem, zwanym

„machetą'; stąd też przestrzeń tę

zalicza się dziś jeszcze do słabo
zbadanych, a noga białego człowieka

niechętnie zapuszcza się w te nie-

bezpieczne tereny,

O „Gran Chaco“ toczy się walka

od lat dziesiątka, przerywana od

|czasu do czasu inscenizowanemi u-
| kładami, Skoro tylko na czas pe-
, wien ucichnie walka, tajemniczy pęd
, posiadania chęć zdobycia tego ob-
| szaru, rzuca przeciwne obozy w wir
krwawego szału. Idzie stawka o

ADRJATYKU na morza południa
1X-13X Ceny od zł 480.—Linja GDYNIA AMERYKA, Warszawa, Marszałk. 116, WAGON$—LITS/COOK, Warszawa,

 

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

Bernardyńskim. Dziś i jutro o godz. 8 m. 30
wiecz. w dalszym ciągu doskonała komedja

p. t. „Życie jest skomplikowane” St, Kie- prasy. 12.10: Musyka lekka. Dzien.poż. | ka turystyczna.

drzyńskiego.

| — Teatr muzyczny „Lutnie”,

raz 19-ty barwna operetka Gilberta „Ka-

tia - tancerka' z występem J. Kulczyckiej

i R. Petera.. Ceny propagandowe od 25 gr.

Wycieczki korzystują z ulg biletowych.

— „Orlow“ — po cenach propagando-

wych.W sobotę raz jeszcze głośna operetka

Granichstaedtena „Ortow“ z J. Kulczycką
i K. Dembowskim w rolach głównych. Ceny

od25 gr.

„Ptasznik z Tyrolu”. Najbliższą

 

Dziś po, 14.05: Pogadanka L.O.P.P,
! (płyty). 16.00: Koncert kwartetu wokalnego
: solistów. 16.20: Muzyka lekka, 17,00. „Wii-

Krak. Przedm. 42.
 

Polskie Radjo Wiino
Czwartek, dnia 9 sierpnia.

6.30: Pieśń, Muzyka, Gimnastyka, Dzien.
por. Chwilka pań domu. Humor na codzień,
11.57; Czas. tiejnat. Kom, met. Przegiąd

no przed 60-ciu laty”, 17.15: Kecital śpie-
waczy. 17.30: Konsert w wyk. chóru Stow.

Kolejarzy Siąskich z Katowic. 18.00: Letni-
sko w polskim dworze. 18,15: Słuchowisko.

19000: Skrzynka pocztowa Nr. 506, 17.15;
Kecital tortepianowy W. Burkatia. 1%.50;

Wiad, sport. Wil. som. sport, Myśli wybra-
ne, Wil. wiad. kol 20.12: Fragment ll kon-

certu symf, z okazji Zjazdu Poiaków z za-
śranicy. 20.40: Odc. pow. 20.50: Dzien.

wiecz. 21.00: Trąbka i capstrzyk z Gdym

Z'ecenie Nr. 11.667.
polskim. Audycja dla dzieci, 17.00: Audycja
dla chorych. 17.30: Koncert poświęcony
Wiktorowi Każyńskiemu,  zapomnianemu

muzykow. wileńskicmu. 18.00: „Jak jest na-

| prawdę na Kurpiach”. 18,15: Koncert. 18,35;
i Portugalskie Fados (płyty). 18,45: Pogadan-

19.15: Koncert solistów,

13,00: Audycja dia dzieci 13.20; Muzyka 19,50: Wiad. sport. Wil. kom. sport. 20,00:

| francuska (płytyj. 14UU: Wiad. eksport. „Po polskich szosach”. 20,08: Trasm. z

14,15: Muzyka| Salzburga koncertu symi, 21.02: Dzien.

wiecz. 22.15: „Sztuczna eskapada” felj. 22.30
Muzyka taneczna. 23,00: Kom met.

  

Od ii-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoiy i na

> į Pogadanka. 21.12: Transm. z Bayreuth III i rostych —

premjerą będzie operetka Karola Żellera AR „Zmierzch bogów”. 22.30: „Współ- kodola > ych

„Ptasznik z Tyrslu”, która cieszyła się| czesne systemy wslki z nierządem” odcz. 4 °

przez dlugie lata bodaj najwiekszem powo-
dzeniem na wszystkich europej-

skich. W roli tytułowej wystąpi po powro-

cie z urlopu Kazim,erz Dembowski, w oto-

czeniu J. Kulczychiej, B. Ha'mirskiej, W.

Szczawińskiego, K. Wyrwicz- Wichrowskie-

go, Z. Rewkowskieżo oraz reżysera M. Do-

scenach

J. Ciesielskiego, dopełniają całości.

cych się w tym czasie w Wilnie,
Naprzód więc należy wspomnieć

o Kurjerze Litewskim, wychodzą-
cym od r. 1759 z przerwami, Od ro-
ku 1761 dodawane są doń Gazety
MWileńskie oraz Wiadomości Literac
hie. Od roku 1762 do 1789 wychodzą
tylko Gazety Wileńskie. W r. 1796
zostaje wznowiony Kurjer Litweski

' (narazie w Grodnie, zaś od r. 1797 w

Wilnie), W. latach 1812—14 redaguje
go Euz. Słowacki, W r. 1834 prze”
kształca się Kujer na pismo dwuję*
zyczne, polsko - rosyjskie W r, 1840
zostaje tytuł zmieniony na Kurjer

Wileński — Wileńskij Wiestnik ; re

dakcję obejmuje E. Odyniec. W la-

tach 1860—1865 kieruje pismem A.
H. Kirkor. (W r. 1864 język polski
został całkowicie usunięty).

. Następnie pcemijając efemerydy:
Tygodnik Wileński z r. 1804, Gazetę
Litewską oraz Gazetę Literacką Wi-
leńską, zwróciniy baczniejszą uwagę
na Dziennik Wilenski, który chwilo”

wo zjawiwszy się w r. 1805, w latach 1815 — 1831 wydaje 64 t. ważnego
w dziejach naszej kultury czasopisma

oraz Tygodnik Wileński (1815 —
1822), redagowany kolejno przez L e-

lewela, Balińskiego i Szyd-
iowskiego. W piśmie tem uka-

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego A Paulo.

22,40: Muzyka taneczna (płyty). 23,00; Kom.

met, 23.05: Polacy z zagranicy, uczestnicy

Zjazdu, przemawieją do swych rodzin na

obczyźnie.

Piątek, dria 10 sierpnia.

6.30: Pieśń, Muzyka, Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. 7.10; Muzyka. 7.20; Ctwil-
ka pań domu. Rozmaitości. 11,57: Czas 12.00
Hejnał. Mom. met Przegląd prasy. 12.10;

 

 

 Rozpowszechniajcie

 

 
zują się pierwsze drukowane otwory nowski, Kowalewski, J, Korsak, Zar

Mickiewicza: Zima miejska leski i Goszczyński (obydwaj przy”

(1818) i Żywila (1819). Pozatem w syłają tu z Ukrainy swe pierwsze

Tygodniku piszą: Borowski, Jędrzej próby, przekłady ód Horacego),
Śniadecki, Sękowski, R. Korsak, L. Wrotnowski, K L. Szyrma, Baliński,

Szpitznagel, przyjaciel Słowackiego, Ign. Chodźko, L. Szpitznagel, L. Pla-

Odyniec, N. Olizar, Sz. Konopacki, ter, Błotnicki, Styczyński, Ležato-
D. Szuic, Legatowicz, Rosołowski, wicz, Tyminiecki, R. Korsak, Sta-

Józeł Korzeniowski, który tu z zyński, J. Maesalski, T. Massalski,

Krzemieńca przysyła pierwszy swój Rosołowski, Klimaszewski ; inni.

utwór: Odę na rok 1815, wreszcie
Andrzej Towiański, drukujący w Ty-
$odniku w r. 1820 również pierwszy
(i jedyny) swój utwór literacki, drob-
nostkę p. t. Zdarzenie prawdziwe.

Z innych pism tego czasu wymie-

nić trzeba Pamiętnik Magnetyczny
(1816-18 oraz 1826—28), redagowany

,przez 1. E Lachnickiego, a tak

O: wiel R tio dst „jże Dzieje dobrcczynności krajowej 1

„ ) wiele posaźniej się przecśsta' | zagranicznej (1820—24), gdzie pisy-

wia kontyngens osób, piszących W. wali Malinowski, Kontrym, Szyd-

Dzienniku Wileńskim, redagowanym łowski, Bobrowski, Zan, Odyniec, A.

narazie przez Kontryma, później Chogźko, Wiernikowski, J. Korsak
zaś, od roku 1822, przez Marci-|RS alski:i = : 8

nowskiego. Widzimy tu takie| ё e»
nazwiska: Śniadeccy: Jan („O Wreszcie zwrócić należy uwagę
pismach klasycznych i romantycz- | па pisemko satyryczne, Wiadomości

nych”, 1819) i Jędrzej, A. Gorecki, Brukowe (1816—22), którego. dwa

L. Borowski (tu w r. 1820 druk naj- | pierwsze numer wydaje tenże Lach-

ważniejszej jego rozprawy:Uwaginad|nicki, następnie zaś redaguje ie Jan

poezją i wymową), Bobrowski, Szyd- ! Rychter, czy też Kazimierz Kontrym,

łowski, Jaroszewicz, _ Daniłowicz,  bibljotekarz ; sekretarz uniwersyte-

Groddeck, Jundziłł, Czacki, Kropiń tu. Pismo to o tendencji moraliza-

„ski, Lelewel, Rogalski, Matuszewicz, torsko-satyrycznej, było orgaaem

Chomiūski, Mickiewicz (Šwitezian- Szubrawców, towarzystwa o

Ika, 1822), Zan, A. Chodźko, Mali-. charakterze dydaktyczto * kultu:al-

 

Niezwykły wypadek samobójstwa
przy ui. Kijowskiej.

pnego widoku, przechodzień; ów

szybko wbiegl do kiosku, zdjął sa*

mobójcę z pętli. Jak się okazało

Babiński żył jeszcze, chociaż stracił

już przytomność. Karetką pogotowia
przewłeziono go do szpitala ZŻydow*
skiego w sianie ciężkim.

Powód rozpaczliwego kroku nie
został jeszcze wyświetlony. Przypu-
|szczeja, że Babiński targnął się na
życie na tle romantycznem.

NTA RSSKSus is ainas OdAWCE,

ROPA KAFTOWA WYWOLUJE WALKI
BRATOBOJCZE.

niezbadane skarby... o naftę, ponoć

największe zapasy na świecie, nad

ktoremi opiekę  roztoczyć chcą
rownież dwa mocarstwa świata.

Natia, lo iest wiaściwa spręży”

na bratobójczych walk — bratobój”

czych, gdyż waiczą przeciw sobie

synowie jedne, matki — Fiszpanji,

synowie „Madre patria”, Mieszkań-

cy obu krajów są hiszpańskimi kolo-

nistami, a po licznych rewolucjach i

walkach wolnościowych, twórcami

gianic państwowych dzisiejszej

Ameryki Południowej.

Natia, Nie synowie Boliwji i Pa”

ragwaju staną się właścicielami
płynnego złota. Nie. fo z Mail
street rzucił Вз5!0 a echo uderzyło

o Londyn, Walka... boliwja jest kra”

„em, na którym ciąży kuratela Wuja

Sama, Boliwja za podszeptem Wa"

szyngtonu nie wypuści skarbu z rąk,

tego sobie życzą Zjednoczone Stany

Ameryki, które w ten szmat ziemi

włożyiy wiele xapitaiu inwestycyj"

nego. sb

Za plecami Paragwaju natomiast

sioi Argentyna, po brazylji najwięk-

sza republika Foiudniowej Ameryki,

Spada walutą argentyńska (peso),

jeci równieź na ieb waluta paragwaj“

ska, Polityka iinansowa Faragwaju

zależna jest ścisie od polityki tinan*

sowej Argentyny i argentyńskich ka-

pitalistów, kiórym przewodzi wielki

przemysłowiec: Senor Casado.

Poza kapitałem argentyńskim па`

tomiast stoi kapitał angielski, który

położył swą wszechmocną pięść na

argentyńskich kolejach, chłodniach

mięsnych, łabrykach konserw i ta

brykach samolotów. Ten właśnie

kapitał angielski, podszeptuje kapi-

iałowi argentyńskiemu plan zdoby-

cia obszarów naftowych bezpośred-
nio dia Faragwaju, pośrednio zaś

dla Argentyny : Anglu, +

Gorzej natomiast wygląda sytu-

acja Paragwajczyków. Stolica ich

Asuncion, znajcuje się w niewielkiej

odległości od placu boju. Gorzej —
na polu walki giną Paragwajczycy,
s pierwsze pułki, które krwawiły się

w bezlitosnych walkach, składały

się z wychowenków paragwajskiej
akademji wojskowej.

W sztabie boliwiańskim pracuje

generał niemiecki Kund!; komen-

dantem zaś wojsk paragwajskich
jest syn Paragwaju — Estigabiria,
przywiązany do swej ojczyzny duszą

i ciałem, a temsamem przewyższają”

cy žoldaka Kundta, który przerzu*

cał się już niejednokrotnie za dolary

od jednej służby do drugiej — byle
zdobyć złoto.

| dopiero na tej kanwie ocenić

należy tragizm walki boliwijsko-pa”

ragwajskiej. Walczą przeciw sobie
bracia, mówiący tym samym języ”

kiem, szczycący się tą samą historją

— a obok kuli, niszczy ich szeregi.
głód, pragnienie i dzikie bestje, nie

odróżniające odznak armji Ktoś

kiedyś zanotuje dzieje tej bogato

|przelanej, bratniej krwi, a wtedy
dowiemy się o szturmach i odpar-

ciach w forcie Boque1on, które w Transm. z inauguracji światowego Związku bgny jałmużnicze „Caritasu"|niczem nie ustępowały walkompod

a Sa = = ч fortam; francuskiemi w latach wojny
wie, 13.00: Muzyka popularna (płyty). 13.55:. Ka аЕ, : 3

Z rynku pracy. 14.00: Wiad, o eksporcie - A światowej. ; MG

EG SEE BSSTTT SAN TPSTAR SRT

nym, mającego na celu naprawę spo”
„łeczeństwa p zez zwalczanie przesą-

, dów, zabobonów i nałogów  (pijań-

ga karciarstwa). Towarzystwo to,

wykwit kultury racjonalistycznej i

pokrewne masonerji, istniało latkil-

ka (1817—24) i tekrutowało się pcze”

ważnie z profesorów uniwersytetu,

którzy też przeważnie zasilaliWia-

domości Brukowe. Pierwszym preze-

sem Szubrawców był prof. Jakób

Szymkiewicz, który przybrał

pseudonimPe: kinas, autor pierwsze

go w Polsce Dzieła o pijaństwie (Wil

no 1818). Inni członkowie również

posługiwali się przezwiskami, prze”

ważnie wziętemi z jęz. litewskiego,

up. Kontrym zwał się Poklus, Baliń-

ski-—Auszlawis. Borowski—Pergru-

bis, Szydłowski — Gulbis, Ignacy

Chodźko — Wirszajtos. Prócz nich

należeli do Szubrawców obaj Śnia-

deccy, Niemczewski, Porcjanko Со-

recki, Zan, Wawrz. Puttkamer i in,

Jako „kontr-brukowista“ wycho-

dzilo w r. 1817 pisemko humorystycz

ne „Gębacz”.

c d. n. 
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AJ U.
Wciąż to samo.

№ dniu 24.VL br. w miasteczku
Jaźnie powiatu dziśnieńskiego nie-|
opodal kościoła, w czasie trwającej|
sumy i zarazem (ak uroczystej chwili |
jak zakończenie misji, urządzono za”|

wody sportowe na zdobycie P. O S..|
wywołując tem ogólne zgorszenie
okolicznej ludności, Fakt ten nie
jest pierwszym. Raz po raz pówciańi

|
rzają się tego rodzaju nieposzano-
wania świąt ; uroczystości  katolic-
kich. Najwyższy już czas, aby w
w sprawę tę wglądnęły czynniki
miarodajne i zakazały kierownikom
organizacyj sportowych przeprowa”
dzania zawodów w czasie nabożeń-
stwa. (Kap).

Uroczystość w Wornianach.
Dziś odbędzie się w Wornianach Żeńskiej.

uroczystość poświęcenia sztandaru Aktu poświęcenia sztandaru do-

oddziału tamtejszego Katolickiego |kona J. E. ks. Arcybiskup—Metro-
Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i| polita Jałbrzykowski.

Wykrycie fabryczki
Organa policyjne w Wilnie otrzy-

mały wiadomość, że wczoraj w Ba-
ranowiczach została wykryta i zli-
kwidowana na szeroką skalę prowa-
dzona fabryka fałszywych monet.
Fabryka miała cały szereg dobra-
nych kolporterėw falsyfikatów któ-
rzy puszczali je w ruchu na terenie
województw wileńskiego i nowo-

fałszywych monet.
gródzkiego. Jednogo z głównych or-
ganizatorów i kierowników fabryki
aresztowano wczoraj w Wilnie. Na-
zwisko jego ze wzglęou na toczące
się dochodzenie nie może być jesz-
cze ujawnione. Zatrzymanego w Wil-
nie fałszerza przekazano do dyspo-
zycji władz śledczych w Baranowi-
czach.

 

Zjazd dozorców dom
(W, niedzielę dnia 29 lipca rb. o-;

bradował w Warszawie X Zjazd,
Delegatów Chr.eśc. Zw. Zaw. Do-
zorców Domowych przy udziale 48
delegatów z poszczególnych oddzia-
łów. Zjazdowi przewodniczył Jan
Kasina z Nowego Sącza. Obrady
poprzedziło nabożeństwo, które od-
prawił ksiądz kanonik Gąsiorowski
w. kościele Św. Marcina. Na zjež-
dzie wysłuchanc i przyjęto sprawo-
zdanie z działalności Zarządu Głów-
nego, z którego wynikało, że organi-
zacja się rozwija. Ogólna ilość
członków zorganizowanych w Chrzś.
Zw. Dozorców Domowych wynosi
około 14 tysięcy osób, zgrupowa-
nych 38 oddziaiów, rozsianych po
całym kraju W każdym z więk-
szych miast Chrzśc. Zw. Dozorców
Domowych posiada oddziały swoje”
go Związku. Wpływ kasowy za
okres sprawozdawczy stanowił po-
ważną sumę, sięgającą prawie 100

tysięcy złotych.
Do Zarządu Głównego Zjazd

wybrał jednogłośnie pp. Franciszka
Urbańskiego z Warszawy na preze-
sa oraz M, Worocha z Poznania,
(WŁ. Lisowskieść z Łodzi, Kaz. Pa-
cułta z Krakowa, J. Kasinę z Nowe”
$0 Sącza, Е. Zawitkowskiego z
Warszawy, K. Wysockiego z Białe-
gostoku, St. Puchniewicza z War*
szawy i Wł Puławskiego z War:

owych w Warszawie.
Ponadto powzięto uchwały: 1)

domagając się rychłego uchwalenia

przez Sejm ustawy o dozorcach do-
mowych, 2) wydaniu przepisów, re-
gulujących star sanitarny mieszkań

służbowych, 3) o obniżeniu stawek

od dozorców domowych na rzecz
Ubezpieczalni Społecznej, 4) zmiany

Ustawy z dnia 13 maja 1922 r. w

tym kierunku, by orzeczenie Nadz.
Kom. Rozjem. względnie umowy

zbiorowe obowiązywały z samego

prawa, a zaś umowy indywidualne,

zawierające warunki mniej korzyst-

ne, niż to przewiduje umowa zbio-

rowa, były nieważne, 5) by sprawy

dozorców domowych rozpatrywane

w Sądach Pracy były przy obo”

wiązkowym _ udziale ławnika ze

strony dozorców domowych. Poza-

tem przyjęto cały szereg wniosków

i rezolucyj natury organizacyjnej.
Zjazd zakończono w podniosłym

nastroju wspólną fotografją i obia-
dem. '

žiaiDa DA ENA

Naįskutecnieį waikę
z žebractwem možna prowa-

dzić za pomocą bonów

lałmużniczych „Caritasu". szawy.

    

Następny
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dziań Film senszcyjny „SPRAWCA NIEZNA NY“ Ceny od 25 gr. 1

micdkiej na Piėromoncie.

| DZIENNIK WILEŃSKI
 

SPORT
Sensacyjne wyniki zawodów „, Wysłano wczoraj szereg pism z

Emigracja — Polska. ! zaproszeniem na wzięcie udziału w
WARSZAWA. (Patj. W zawo” imprezie wileńskiej szeregu czoło-

dach lekkoatletycznych Polaków z wych zawodników.
kraju i zagranicy osiągnięto szereż

doskonałych wyników. W, biegu na
100 m, Polak ze Stanów Zjednoczo”
nych A, P. Janiak osiągnął czas
lepszy od dotychczasowego rekordu|
Polski, Biniakowski (Polska) wy”|

|

się by przyjechali do nas: Walasie-
wiczówna, Weissówna, Kucharski,

Leckchaus i inni,

Za 50 gr. można nauczyć się
pływać.

Wileński Okręg Polskiego Zw.
Pływackiego uruchamia od 10 bm.
kurs nauki pływania.

równał rekord (10,7), Siedlecki w
rzucie dyskiem pobił rekord Helja-;
sza, zas Heljasz osiągnął wynik lep-'
szy od dotychczasowego o 41 cm, Wj
skoku o tyczce Polak ze Stanów;
sk т - ]| Nauka odbywać się będzie w ba-

Zjednoczonych A. P. Wąsowicz miał| senie 3 B. Sapcrów, « prowadzić ją

wynik lepszy od Schneidera s20) będą kwalifikowanj instruktorzy.
razi | | -ielisGidil, | Na kurs zapisywać się so

02awząsść| każdy bez różnicy ma wiek i płeć.
piany ręEi S S rų jednorazowa za kurs wyno-

rów wileńskich padł nowy rekord, *a sa aa pły”

mia= eż. walni w czasie dyżurów instruktor"
1 mia. 17,2 sek [skich od god. 14 do 16.

Subotowicz wynikiem tym za-
kwalifikował się na wyjazd do War-
szawy na mistrzostwa Polski. Pod-
kreślamy, że jest to wynik znacznie
iepszy od poprzednich wszystkich
czasów, osiąganych przez. pływaków
wileńskich. Subotowicz jest obecnie
w doskonałej formie i niewątpliwie
czas ten 1,17,2 płynąc w konkurencji
ulegnie dalszej poprawie.
Pływacy wileńscy zamierzają sko”

rzystać z propozycji warszawskiego
#, А. 5. 5. 1 w terminie 18 i 19 b m.
rozegrać mecz towarzyski.

Uwaga młodzieży akademicka
i szkolna!!!

Bezpłatny propagandowy kurs
pływacko - wioślarski A. Z. Su.

Codziennie od godz. 10 do 12 i po
poł. od godz 16 m. 30 do 19-ej,

Trenują i wszelkich informacyj

udzielają w godzinach treningu kol.

kol. Szydłowski, Romanowski i Ke-
pel na przystani A. Z. S. ul, Košciu-
szki Nr. 12.

Spóźniony list tenisistów.

Kierownictwo sekcji tenisowej
80 motocyklistów jedzie do Wilna. A. Z. S. otrzymało wczoraj o godz.

W. dorocznym raidzie motocyklo-, 10 rano dostarczony p. M. Kopciow:
wym Legji ma w tym roku wziąć list pisany z Tailina prze. p. Olcho
udział ponad 80 zawodników, którzy wicza kierownika drużyny — герге-
zostali już z4loszeni. zentacyjnej Polski następującej tre-

Zawodnicy z Warszawy przyja” Ści:
dą do Wilna w niedzielę koło godz. „Pragnąc przyjść z pomocą klu-
18. Meta mieścić się będzie na Pla- bom wileńskim będziemy gotowi w
cu Katedralaym. Wilnie w powrotnej drodze rozegrać

Komandoren: w Wilnie będzie kilka gier pokazowych. Do Wilna
por. Gostkiewicz. przyjedziemy samolotem we wtorek

 

Prócz raidu spodziewany jest o 14 godz., a wyjechać będziemy
masowy udział motocyklistów w chcieli we wtorek w nocy.
zjeździe gwiaździstym organizowa- Czekamy na odpowiedź pod

adresem: Talliu hotel Petersburg".
: | Podpisał radca Olchowicz.

Maraton o mistrzostwo Polski |: Niestety list z niewyjaśnionych
na Pičromoncie, bliżej powodów doręczony został z

Dowiadujemy się, iż mający się kilkudniowem opóźnieniem. '
odbyć 2 wrzešnia maraton o mistrzo“ Tenisiści przylecieli samolotem
stwo Polski w Wilnie został wczoraj do Wilna by g.ać, a ich nikt nie
rozpisany w swych szczegółach do spotkał. Pojechali więc do War:
wszystkich klubów sportowych ca- szawy. .
lei Polski. { Wielka szkoda, že w taki sposób

Start i meta maratonu miešciė zostala zmainowana piękna okazja
się będzie na boisku przy ul. Derew- rozegrania w Wilnie kilku spotkań

W czasie pokazowych z najlepszymi tenisista-
maratonu mają się odbyć również mi Polski.
zawodyleklkoa letyczne. i

nym przez Wil. T. C. i M.

 

Organizatorzy wileńscy starają niebezpieczeństwo

 

Žėlte niebezpieczenstwo.
| Pisma niemieckie, stojące na
„straży „czystości rasy” uderzyły па
„alarm: niepokoi je stały olbrzymi
'przyrost dzieci azjatyckich.

jest ogromnie
groźne, Bo oto jak wygląda staty-
styka.

Rodzi się rocznie:
WI Chinach — 14.500 000 dzieci.

W Indjach trytyjskich — 11.600
| tysięcy dzieci.

| "W Indjach kolendeskich — 2.600
| tysięcy dzieci.

Wi Japonii — 2.000.000 dzieci,

|
||

żółte

A
Europa.

Rodzi się rocznie:
W Niemczech 978.000, w Anglii

130.000, we Francji 720.000, w Pol-
sce około miljona. Jeśli dodać do

. tego około dwóch milionów w Sta-
nach Zjednoczonych, to i tak nie do-
"sięgnie się w sumie liczby dzieci

azjatyckich.
; - Oczywiście w Azji jest też więk-
sza śmiertelaość niż w krajach za-
chodu, ale to nie przeszkadza tak-
towi, iż żśłte niebezpieczeństwo
czyha.

tymczasem, jakże wygląda

 

W jaki sposób rad spada z deszczem
| na ziemię, tłumaczą to dwaj uczeni, G. R.

; Waite i A. G. Nish z instytutu Canrnegie'-

go w Waszyngtonie. Udowodnili oni, že rad

"jest stale udzielany powietrzu z ziemi.

| Dlatego pierwiastek ten zawsze obecny

jest w atmosierze, W czasie burzy pioru-

nowej rad wydaje z siebie promienie, które

wprowadzają zaburzenia w elektryczną

| równowegę w powietrzu zarówno w dodat-
| nie jak 1 ujemne *«go naładowanie.

| Pod działaniem tych promieni rado-
wych następuje takie skupienie elektrycz-

ności, iż następuje nagle wyładewanie, któ-

're rozprasza siłę elektryczną i radową na
| olbrzymich przestrzeniach w atmosferze,
| Wielka ilość tych promieni radowych spa-

| Jak bajka z tysi
Niechaj nikcmu się nic zdaje, że

w naszem stuleciu niema bajek, Wy-
starcza przeczytać program uroczy”

stości, jakie w przyszłym roku odbę-
dą się w Londynie z, okazji 25-lecia

| panowania króla angielskiego Jerze'
go V, ażeby odnieść wrażenie, że się
wkroczyło w krainę bajek. W uro-
czystościach tych wezmą udział
wszyscy książęta indyjscy. Książę
Barody zatknie na swym turbanie
sławny brylant „Gwiazdę Indyj“,
maharadža Gwalioru  przywdzieje
sławny sznur pereł, długości 30 me-
trów, zaś Nizam Hajdarabadu ustroi
się w tajemniczy kamień, który we”
dług prastarej legendy może być

Sukcesy Hebdy.
BERLIN. (Pat). W| grach podwój-

nych para polsko - jugosłowiańska
pokonała
stów niemieckuch Heidenreicha i
Schomburga w 2 setach 6:3 i 6:1 i
tegoż dnia pok:snała parę Mentzel—
Lorentz 2:6, 6:4, 6:1, 6:2, wobec cze-
$o para Hebda — Palada weszła do
ćwierć finału. 3 '

 

dziś w Hamburgu tenisi-:

da potem z deszczem zpowrotem na ziemię.

Obecność istnienia promieni radowych
w atmosierze można wykazać delikatnemi

instrumentami navkowemi, które chwytają

te promienie, wydawane w czasie burzy i

rejestrują je na instrumencie. :

To najnowsze odkrycie istnienia pro-
mieni radowych w atmosierze i spadania

ich z deszczem na ziemię zdaje się potwier-

dzać wierzenie ludowe, że deszcze w cza-

sie burzy nietylko daje ziemi potrzebną wil-

$oć, ale wpływa podniecająco i użyźniająco

na roślinność, Odkrycie ostatnie wyjaśnia
nam, skąd pochodzi ta nadzwyczaj podnie-

cająca działalność deszczu w czasie burzy

elektrycznej. 
ąca i jednej nocy.
własnością jedynie najbogatszego
człowieka świata, a każdemu inne-
mu przyniesie nieszczęście. Brytyj-
ska para królewska otrzyma od
„władców indyjskich prezenty w ka-
|mieniach drogocennych, wartości
wielu miljonów złotych. Maharadża

„Benarestu zabiera nawet swego fa-
kira nadwornego, który pobłogosła-
wi angielską parę królewską.

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

 

Giełda.
WARSZAWA. (Pat), Waluty: Beigja

‚ 124.25—124.56—123.94, Berlin 205,75—206,75
, 204,75, Gdańsk 172.60—173.13—172.17. Ho-
landja 358,00—358 90—357.10. Londyn 26.62

1 —26.75—26.49, Nowy Jork 5.257/—5 287/6—
15.227/s, Kabel 5.26%s—5.28%5—6.233/s. Paryż
34.89'/>—34.98—34.61. Praga 21.97—22.02—
21.92. Stokholm 137.35—138.05—136.65

| Szwajcarja 172.70—173.13—172.27, Włochy
| 45.43—45.55—45.31.
|- Akcje: Bank Polski 86.25. Starachowi-
ce 10.60. Tendencja utrzymana.

   
 

UWADZE FIRM :

Rolniczo - Handlowo - Przemysłowych.
| Kupno

Sprzedaż
!
| PRACA |

KELIU
KINO - REOJA

program „SCIGANI LUDZIE“
Potężne, arcyciekawe dzieło CZESKIEJ produkcji fllmowej — wysoce emosjonująsy — nerwy szarpiący dramat Žy-

eiowy dwėch istot ludzkich, które los niemiłosiernie ściga I bięzuje kuglch najstraszllwszej udręce.

Dziś. Ceny cd 25 gr.

Straussa Na scenie:
<am. Osoby: Fifl—1

«COLOSSEUM»
L. Szeli,

Wielka kawalkada gwiazd, w roi. gł. Madge

Bajeczna Rewja KeiorowaI

— Rozkoszna trzpiotka Anny Ondra
i najwytworniejszy mężczyzna Iwan Pietrowicz „w filmie p. t:
Porywająca treść, wystsws, muzyka, śpiew, humor, tańce. Reż. Karola Lamacza. Muzyka Jana

Ceny znižone ed 25 gr.

Rewelacja sezonu. Prawdziwe arcydzieło filmowa odznaczone złotym medslem, 500 najpiękniejszych girisów

GWIAZDY BRODWAYU
Evans, Jaeki €ooper, Alice Urady I Inni. Tańce słynnego zespołu

„DENSTA NETOPERZA““
WESOŁY KARAWANIARZ operetka w 1 akcie ze Śplewami i tań

Winter, | Karawaniarz—Wi. Orsza—Bojarsk!,

Zięė—WI. Orsze-Boja:ski, Rež.

Grzybowska, Marysia—K, Podgėrska, Panl-E. Londonówna, Pan—Z
il karawaniarz—Z Wąsowicz, Gustaw— L. Łuka-

4zewicz. |l. Barcelona, nastrcjcwa inscenizacja z uczłałem |. Grzybewskiej, Wł. O szy-Bojar-

skiego, Trio Grey. ill. Dźwiękowiec wy ona Wł Orsza Bojarski. IV.  Clapcluś, bomba hu:
moru—komedja w 1 akcie. Osoby: Teściova—1 Grzybowska, Ciaepciuś— 5. Janowski, Anetka—

Wł. Orszy Bojarskiego. — Zespoł muz. l. Borkum.

 
 = 3 DO WYNAJĘCIA

й „ Mieszkania PO K6J SLONECZNY
Oszczędna.gospodyni EŃ i i pokoje į + osobnem wešciem, mo-į odremontowane; 13 ze

kupuje mydło i „wszelsie da jgdo „sióiwockiicnani| ŻO być z używalnością mieszkanie z kucinią,

prania w polskim składzie aptecznym MIESZKANIE kuchni, do wynajęcia, ul. słoneczne, kanalizacja,

i | i Wiikomierska 3 m. 11, | is į

tarm, Wiadystawa Trubiłły 5 pokoi z wszelkiemi| Vis-a-vis kośc. św, Raia' Ric š e

Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej). wygodami do wynajęcia ta. Tamże mieszkanie dla Ё 951—1

 

| od zaraz Kasztanowa 7 uczni, — może byc z

Każda firma po» na zamieśsić swe ogłoszenie w Przewodniku i Spisie
Wystawaów 1-szych Ogólnopolskich Targów Futrzarskich, które się

odbędą w Wilnie

ad 18.VIII. — 9.JX 1934 r.
Vydas (QNNYN informatorem dla każdego kupca i przemysłowcato będzie

Z ogłoszeniami nie zwiekać.
Ogłeszenta | artykuły opisowe firm, przedsiębiorstw, fabryk I t. d.
przyjmuje Dyrekcja Targów eraz wyłączne zestępstwo wydawnict'a
Biuro Reklamewa Stefana Grabowskiego w Wilale, Garbarska 1, a tak-
że Biuro ©głeszeń J. Karlina, Wilno, Niemiecka 35 i wpowaźnisne
osoby. Równocześnie nadmienia się, że mogące się ukazać w okresie
Targów Futrzarskich wydawnictwa o podebnem brzmieniu, nię wspól-

nego z pewyższem wydawnietwem nie mają
Wydawnictwo Przewodnika I Spisu Wystawców

I-szych Ogólnopolskich Targów Futrzarskich
w wilnie.   

  

 

SŁONECZNE MIESZKA-| Sasssoaazewwzewacezwewm Sekcja Młodych Stron-
NIE 3 pokojowe zkucke 4 62 nictwa Narodowego
nią, wygodami i i alko- i R NE uprzejmie prosio łaSna-
mem do wynaję ui. we zgioszenie jakiejkol-

wiek pracy lub zatiu:
dnienie, chociażby cza-
sowego w Wilaie i na
prowincji dla bezrobot-
nych swych członków.
Zgłoszenia przyjmuje
Hd cinistracja „Dzienni-
ka Wileńskiego”.

ы kaikasS

Mickiewicza lira m.%| POLECAMY młodą pa-
nienkę na pokojową lub

do sklepu. Szczegółyi
iniormacje w  Admini-

stracji „Dz. WiL“ —4

SKLEP z mieszkaniem
(lokal nadający się na
pracownię) oraz lodow-   

2 POWODU WYJAZDU

spiesznie sprzedaje się
domek drewniany koło
Bołtupia, razem z sadem
i ogrodem warzywnym
— tanio. I folwark, od-
iegły od przyst. Santoka
о 6 km, 44 dzies. Zz
vszelkiego rodzaju za-
udowaniem. ogrodem o-
ocowym i innemi wy-

yodami. Wiadomość: ul.
M. Pohuianka 18 m 1,
od godz. 9 rano do 6
wieczór. 938—2

DO SPRZEDANIA DOM

murowany o 8 dużych
pokoj. z wygodami, kryty
cynkową blachą, gospo-
darcze zabudowania mu-
rowane i domek z 2 po-
koi, plac około 2000 m.
kw., brzeg rzeki, położo-
ny na Zwierzyńcu. Cena
24.000 zł. i bankowego
długu 3.000 zł, najlepszy
objekt w Wilnie, Infor:
macji: Mickiewicza 46
m. 9 od godz. 3—4 ppoł.

  

 

Poszukuję pracy

pielęgniarki do chorych
posiadam świadectwa
adres Młynowa 2 — 37
Jadwiga Lebiedzińska

DESIESEEKS TI

DRUK!
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE

: ZAPROSZEEI2
BROSZURY

4 AFISZE
WYKONYWA

DRUKARNIA

1. TRIERZYŚSKIEGO
sdostowa ul. Kr.1.

Taiafon 12-44.

[GLIMIELIUA

 

Biała P
‚ 52 RS

apuga.
(P.seki:d autoryzowuny z angielskiego).

Odprowacziliśmy ją we «wóch. Lorn zaczekał z nią w progu, pod-

cza,s gdy ja przeszukaiem p-«ój. Zajrzałem do szafy, za firanki i do

wanny. Innej kryjówki w kiorej mógłby się ktoś przyczaić, nie było.

Ale chciałem się upewnić i zajrzałem w każdy kąt, W korytarzu za”

czekałem dopóki nie usiyszaiviu zgrzytnięcia klucza w zamku i szczęku
rygla. Przy pożegnaniu powiedziała mi szeptem: dobranoc,

Korytarze były puste. Nist nas nie zobaczył. Lorn skręcił w swoją

stronę, ja — w swoją. Na któ:ymś zakręcie mignął mi najwyraźniej cień,
sunący pizedemną, ktćry zniksął momentalnie za sastępnym zakrętem.

Popędziłem za nim na palcaca ale,. korytarz był pusty. Tylko pozamy-
kame drzw* staiy cichym szerzgiem tajemniczych prostokątów.

Idąc swo'm pasazykiem, po którym ciągnęły mroźne podmuchy i
patrząc w okna od podwórza myślałem, że padłem znów ofiarą złu”
dzenia optycznego. i

Podwórze, chociaż wciaura nie była tak gwałtowna jak ubiegłej
nocy, przedstawiało aż nadto nii już znany obraz ongji ruchomych cieni,
równie nie pociągający jak wąskie, żelazne schodki, prowadzące w
ciemność.

№ zamęcie, dnia znów zapomniałem poprosić gospodarza o* klucz
do pokoju i znów, śmiejąc się cierpko ze swoich strachów, zastałem
drzwi stołem. Nie myślałem się zeń wyprowadzać, ale mi w nim było

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

 

Tamże woda kolońska na wagę 78 przecudaych aś cdela= ód >3=61-całodzi & ы ja: Ido wynajęcie al

zzpachów, | pi aa aa Gama O KIKKAKAAMKAMKMANNNIA| Orrobramska"3

MIGNON G. EBEKHAKI ' 40) nieprzyjemnie, Wogóle całe to puste skrzydło, pełne tajemniczych

skrzypnięć i szelestów działaio mi na nerwy. A już te ruchome cienie

byty szczególnie niesamowite bo wydawały się ja:ieś materjalne, czy

dotykaine, czy coś w tym rodzaju.

iXamię rwało mni. okropnie. Zażyłem pigułkę zaleconą przez le-

karza j w końcu usnąłem,
Obudziłem się z uerwowym podrzutem. Sniła mi się czarna roz-

wiana sułanna ojca Roberta, czerwone pantofelki Sue i wycie wichu-

ry, wszysiko 'azem w jakie,ś tantastycznej kombinacji, Ale chwilowo
wiatr ucichł, tak że prawdouodobnie musiało mnie obudzić chrobota-
nie myszy, gospodarujących w zakamarkach starych murów. Nastawi-
łem uszu

Nic Cicho.
Jeżeli myszy mnie obudziły, to przestały hałasować. Jeżeli nie- ,

spokojny duch (o ile duch małasują), to zmaterjajizowany, bo poczu-
łem wyraźnie zapach tytoniu.

Pociągając nosem, usiadiem na łóżku.
Nie, to niebył duch,
Ktos palił papierosa niedaleko mnie,

, ROZDZ IAL XI nm --

Żar ognia z kominka oświetlał pokój na tyle, iż mogłem widzieć,
że nie było w nim nikożo i ze stół stał pod drzwiami tak jak go usta-
wiłem, Ubrałem się w szlafrok z wielkim trudem, bo ramię bolało nie-
znośnie, i poszedłem do okna sprawdzić, czy kto nie wszedł tą drogą,
Otworzywszy okiennice, wychyliłem się na ulicę.

Nic
Miasteczko tonęło w cisey i ciemnościach, Jednakże przy świetle

latarni mostowej widać było wyraźnie i ulicę i domy do przeciwległej
stronie. Ale żywej duszy nie zobaczyłem, Wobec czego zamknąłem
okno i coinąłem się na šrodek pokoju.

Moze ktcs wszedł z podw rza?
Odsunąłem ostrożnie stól i wyjrzałem na korytarz,
I w korytarzu me bylo żywej duszy, Wyjrzałem na podwórze.

Hall jaśniał dwoma prostokątami światła, płynącego z  oszklonych
drzwi i okna, Pod lampą sietzieli przy stoliku dwaj policjanci i grali
spokojnie w arty,

Z okna korytarza miałe:a rozległy widok (niby zloży teatralnej),
na całe podwórze, braruę i wewnętrzne mury hotelu, Trzeci policjant

| przechaazał się miarowym krokiem w ulicy, za bsamą, (Widziaiem go
wyraźnie przez ażur złoconej kraty. A więc pilnowano, żeby nikt nie
opuścił hotelu. O to im chodz.ło, nie o opiekę nad nami, Takie miałem
wrażenie. Ale :akiekolwiek ;obudki powodowały ikomisarzem, osiągnął
obydwa ie cele,

Policjant za bramą nie paiił papierosa, ą gd nawet palił
nie przemknaiby z takiej odlugłości do zee s. EN

Obszedłem ostrożnie ca! północne skrzydło, ciche i puste jak
wymiótł, Z pod żadnych drzwi nie sączyło się śwaiiło, żadna dziurka od
klucza nie zdradzata zapalonzj lampy, podczas śdy w głębokiej ciszy
dawało się słyszeć tylku skrzypienie podłogi, okien i starych mebli. Zaj-
rzałemnawet uo parupokojów. najbliższych mego numeru, alewszystkie
były ciemne : przepojcne chxrakterystyczną wilgotną stęchlizną, właś-
ciwą ubikacjom stojącym pusixami. Co więcej, zapachu dymu nie było
w nich czuć p awie wcale, ta. iż znów m isię wydało, że padłem ofiarą
złudzenia. Ale w moim numerze nie był ten zapach złudzeniem. Zamkną-
łem drzwi i zapaliłem elektryczność,

— (d. c. n.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, |

 
 
 


