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

w niedziele od 12 do 13-ej.
  „Dziennik Wilefiski“ chodzi  

egz. od 1925 r. w Wilnie powiadamia,
iż ZAPISY na powyższe kursa przyjmowane są codziennie w sekretarjacie

Kursów ul. Mickiewicza 22 m. 5 od 5--7 g. w.
 

Zamknięcie zjazdu Polaków z zaśranicy.
WARSZAWA (Pat). 3-cie ple-

narne posiedzenie zjazdu Polaków z
zagranicy, O godz. 16-ej przewodni-
czący zjazdu tenzor Świetlik otwo-
rzył posiedzenie w salii senatu , na
wstępie odczytał projekt depeszy do
marszałka  Piisudskiego,  poczem
ogłosił porządek obrad i udzie-
lił głosu przewodniczącym poszcze-
gólnych komisyj, Sprawozdanie ko-
misji giównej złożył dyr. Paprocki.
Komisja głównu przyjęła wszystkie
wnioski wszystkich komisyj i uchwa
liła specjalne rezolucje i deklaracje
ideowe. Następnie komisja główna
przyjęła apel, w którym zjazd zwra-
ca się do wszystkich państw i naro-
dów świata «c zapewnienie we

wszystkich państwach wszystkim 0-
bywatelom bez względ1 na narodow.
pełni faktycznego równouprawnienia
politycznego ; obywatelskiego oraz
całkowitej swobody nieskrępowa-
nego rozwoju wszystkich wartości  kulturalnych swego narodu, wyraża-
jąc wiarę, że konieczność urzeczy-
wistnienia tej zasady stanie się jed |
nem z naczelnych haseł dzisiejszej'
epoki, wiodącej państwa i narody |
iku lepszej przyszłości, opartej na
twardych  nieziszczalnych  warto-/
ściach duchowych ludzkości. Ko-
misja główna: uchwaliła też taki
wniosek: Pragrąc upamiętnić po”,
wstanie światowego związku Pola-

 

Generalny Komisarz do walki ze skutkami
powodzi.

Donoszą z Krakowa, że w naj-
bliższym czasie spodziewana jest no*
minacja generainego komisarza do
walki z następstwami powodzi. Ko-:

 

KATASTROFA POD SADOWNEM.
LUBLIN. (Pat), Ze wsi Sadowne,!

w pobiiżu które' wydarzyła się wczo|
raj katastrofa sutobusowa, donoszą,
że prace nad wydobyciem pm.
z wody trwają bez przerwy. Pracuje
30 saperów i straż pożerna. Przy po”
mocy liny stalowej udało się wciąś-
nąć samochód na plytsze mieisce.

 

Dalsza akcja ratunkowa została
przerwana z powodu pęknięcia liny,
Kierownictwo akcji ratunkowej

 

zwróciło się do marynarki wojennej
z prośbą o nadesłanie nurków. Przy-|
bycia nurków oczekują dzisiaj, Do-|
kładna ilość oliar nie iest dotych-j
czas ustalona, Niewiadomo również,
czy liczba 18 pasażerów znajdują”|
cych się w autobusie, jest ścisła. Na|
miejscu katastroły są obecni przed-

 

w' RYGA Pat. — Wedle informacji
„Lietuvos Zinios“ na wrześniowe
posiedzenie Ligi Narodów ma wy-
jechać min. Lozorajtis w t-wie dy-

 

rektora departamentu Natkievicziusa.|Anglji, Francji i Niemiec.
tym samym czasie mają się

Proces Sidzikauskasa.
BERLIN (Pai). Z Kowna dono-,

szą, ŻE w najbiiższych dniach roz-
pocznie się proces przeciwko byłe-
mu posłowi litewskiemu w Berlinie
Sidzikauskasowi o samowolne roz-|

Reorganizacja dyrektorjatu Kłajpedy.
RYGA (Pat). Z Kłajpedy dono*|

szą: Dyrektorja: kraju kłajpedzkiego
mą ulec reorganizącii w kierunku
zwiększenia autorytetu i wpływów
prezesa dyrektorjatu Rejzgisa. Pre-|

 

KARY ZA OSZUSTWA HANDLOWE
w SOWIi

MOSKWA Pat. kazał się tu de- |wadze i miarze
kret o karach więziennych do lat|które to zjawisk
10 za oszukiwanie kupujących na

 
 

Podróż-ministra Lozerajtisa.

charakter w sowiecki

ków oraz stworzyć widoczny symbol
t-wałej łączności Polaków z zagrani- '
cy z Macierzą, zjaza poleca władzom'
związku przeprowadzenie odpowie-!
dniej akcji, celem wzniesienia. w naj-
bliższych 5-ciu iatach domu Polonii
zagranicznej w Warszawie. Prze-|
wodniczący cenzor Świetlik, wobec|
braku sprzeciwu, uznaje wszystkie
rezolucje za przyjęte przez zjazd.
Następnie stwierdzono, że wobec 'ciwko 9 członkiem czynnympolicji, oskarżonych.
braku poprawek statutu i regulami--
nu związek został przyjęty. Pojed-|
romyślnem udzieleniu absolutorjum|
ustępującej radzie organizacyjnej,
przystąpiono dy odczytania kandy-
datów  proponowanych przez ko-!

misję główną: q:rzewodniczący rady |
naczelnej świat: wego związku Pola-
ków marsz. Raczkiewicz. Wybrano
śo przez aklamację, a marsz. Racz-
kiewicz wybór przyjmuje. Tak samo
wybrano dyreksorem biura organiza”
cyjnego Stefana Lenartowicza, po”
rzem wybrano członków rady na-
czelnej. Przewodniczący Świetlik
stwierdził wybór wszystkich osób,
których nazwisza zostały odczyta:
ne, poczem składa podziękowanie
sadzie organizacyjnej i "wszystkim
rodakom w państwie za śościnne
przyjęcie, którego doznali. Na tem
zjazd Polaków z zagranicy zam-
knięto,

misarzem tym ta zostać prezes kra-|
kowskiej Izby Rolniczej, poseł z BB. |
Kleszczyński.

stawiciele władz miejscowych, pro-
kuratury i władz sądowych. Akcją
ratowniczą kieruje naczelnik wydzia
iu ministerstwa komunikacji.

LUBLIN (Pat). Dziś w nocy-wy-
jechał na miejsce katastrofy pod Sa-
dawnem wojewoda lubelski dr. Roż-
niewski. Nurkowie przybyli į roz-
poczęli pracę,

LUBLIN (Pat). Nad wydobyciem
autobusu oraz, oiiar wypadku z Bugu,
pracuje obecnie 5 nurków, którzy w
południe przybyli na miejsce wy-
padku. Dotychczas udało im się
przeprowadzić ponownie autobus na
płytsze miejsce. Intensywna akcja
ratunkowa prowadzona jest w dal-.
szym ciągu bez przerwy.

 

zjechać w Genewie posłowie litew-
scy z Berlina, Paryża i Londynu. W
drodze powrotnej z Genswy min.
Lozorajtis ma odwiedzić stolice

porządzanie sumami prze:naczonemi
na cele dobroczynne. Sumy te poseł
litewski miał wydawać sprzecznie z
wydanemi mu instrukciami,

A  
zesowi Rejzgisowi mają być bezpo-.
średnio podporządkowane sprawy
policji, samorządów oraz wydziały
administracyjne i finansowy. '

I

pe

|ETACH, |
oraz cenie towarów,
o prz

m handlu.

codziennie.

której

ybrało masowy | w dawnej wysokości.
| nich 2 lat angielskie
| kolejowe obniżył

Walka z narodowymi
WIEDEŃ (Pat), Rząd austrjacki

wydał ostre zarządzenia przeciwko
wszelkim organizacjom i  instytu*
cjom, które w ostatnich czasach pro-
wadziły jalkąko:wiek działalność o
charakterze narodowo - socjalistycz-
mym. Na czele niemieckiego ,Voel-
kischer Turnverein'u“, w którego
szeregach znajdowało się wielu na-
rodowych socjalistów zamieszanych
w zamachu lipcowym — апа spe-
cjalny komisarz rządowy. Odznakę
związkową zakazano nosić z powo*

Dalsze wyro
WIEDEŃ (Pat), W procesie prze-

toczącym się przed sądem wojsko”
wym, którzy byli oskarżeni o udział
w zamachu nd urząd kanclerski,,

CZY HABSBURGOWIE WROCĄ NA TRON?
Nie ulega wątpliwości, że zmiany

jakie nastąpiły w Austrji wzmocniły
kierunelk, który zmierza do od-
iestaurowania monarchji habsbur-
skie, Sam kanclerz Schuschnigg
sympatyzuje z ruchem habsburskim
i on to w znacznej mierze przyczynił
się do lego, że do Austrji mógł po-
wrócić arcyksiąže  Eugenjusz. Mo-
narchistyczne żywioły w  Austrji
gorączkowo przygotowują się do
wykorzystania ostatnich wypad-
ków wiedeńskich dla swych celów,
Centralna orgamizacją legitymistów
wzywa ludność do urządzania zbió-
rek publicznyck na rzecz przygo-
towań do powrotu starej dynastji, W

' głównych ośrodkach monarchistów
na Wolizeile i Riemergasse zbiera
się stara szlachta austrjacka nietyl-
ko z Austrji ale i państw sukcesyj-
nych, z Węgier, Czechosłowacji i
Chorwacji, We wrześniu wszczęty |
ma być nowy ruch, który dla rządu
ma być pretekstem do rozpoczęcia
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OGŁOSZENIA:

socjalistami w Austrii.
du wielokrotnego używania jej przez
młodzież narodowo-socjalistyczną
zamiast zabron'onej odznaki partyj-
nej. Wedle doniesień „Die Stunde'*
mianowany będzie również komisarz!
rządowy w wydawnictwe,,NeueWie-|
ner Nachrchten', w: organie tak.
zwanych wiedeńskich kół narodo-|
wych. Wszyscy urzędnicy ; kierow-
nicy o przekoniach antyrządowych
zostali pozbawieni swych stano-!
wisk.

ki w Austrji.
kontynuowano dziś przesłuchanie

 

Ogłoszenia wyroku:
, oczekiwać należy w sobotę w посу.!

Skutki pogromu,
i

rozmów z mocarstwami w sprawie
powrotu Habsburgów. Głównym po'
stulatem ma być narazie powołanie
Habsburgów do kraju, następnie
zniesienie wszelkich- antyhabsbur-
skich ustaw, wreszcie osadzenie

kużenjusza Habsburga na stanowi-
sku naczelnika państwa względnie
wybranie go na prezydenta związ-
kowego. Centralny or$an monar-
chistow „Der Oestrreicher“ w arty-
kuie poświęconym pamięci tragicz-
nie zmarłego Dollfussa napisał:
„Gdzie już bylibyśmy,gdyby kanclerz
Dolliuss tak jak Mussolini miał obok
kościołą również tron jako główny

filar swych rządów? Tylko w mo*
rarchji zagwarantowana będzie bez
zastrzeżeń nasza samodzielność, tyl-

ko monarchją nioże uchronić pań-

stwo od dalszych gwałtów. Jedynie
cesarz jest naszym ratunkiem. Nie

| dajmy się zastraszyć, chociażby
groźby, wychodziły z jakiejkolwiek
stromy”.

 
  

HITLER WYPOWIE MOWĘ.
BERLIN. (Pat), Niemieckie biuro

informacyjne donosi że 17 b. m, o
| godz. 20-ej kanclerz Rzeszy Hitler
wygłosi do narodu niemieckiego wiel
ką mowę. Transmitowana ona będzie
przez wszystkie radjostacje  nie-

STAHLHELM GŁOSUJE NA HiTLERA.
BERLIN (P:t). Przywódca nie-

mieckiego związku kombatantów
(byłego Stahlhelmu) Seldte wydał
odezwę do podwładnych :mu oddzia-
łów, które wzywa do głosowania za
decyzją gabinetu, łączącą w ręku
Hitlera urzędu prezydenfa i kancle-

AMNESTJA w KIEMCZECA.
BERLIN (Patj. Z okazji połącze”

nia w rękach Adolfa Hitlera urzę-
dów prezydenta i kanclerza rząd
Rzeszy ogłosił amnestję, Amnestja

MOSKWA. (Pat), Ukazał się tu
komunikat, donoszący owyjeździe
komisarza Litwinowa na urlop. Ko-

STOSUNKI SÓWI
MOSKWA, (Pat). (Według donie-

sień, jakie nadeszły późnym wieczo-
rem do Moskwy z Dalekiego Wscho-
du, stosunki +owiecko - japońskie
pogorszyły się, Obie strony zarzu-
cają sobie szereg faktów pogwalce-|
nia granicy przez samoloty wojsko-
we. Konsulaty sowiecki i mandżur-
ski negują, że incyndenty te miały

SKUTKI POGRUMU ZYDOW w CONSTANTINE.
PARYŻ (Patj. Z Constantine do-

. позга, że trudno obecnie ustalić, jaki
iest w przybliżeniu bilans
materjainych, wyrządzonych
ostatnie zaburzenia,
wre praca na głównych arterjach i
uliczkach nad uprzątnięciem gruzów

ANGIELSCY K
LONDYN (Pat). Zawodowy zwią”

zek kolejarzy
wczoraj kilkug
czasie któr

szkód
p:zez

odzinne obrady,
ych zapadła decyzja,

kolejarze domagają się n
tychmiastowego prz

w
w
*

ywrócenia płac
W ciągu ostat-
towarzystwa

у znacznie pensje

 

LITWINOWA.

 

Od dwuch dni |

OLEJARZE GROZĄ STRAJKIEM.
angielskich odbyłi

į mieckie, W dniu 13 b. m. o godz,
| 20.30 minister Rzeszy Goebbels rów-
nież przemawiać będzie do narodu
niemieckiego. Mowa jego transmito-

| wana będzie przez radjostacje nie-
; mieckie,

 

,rza Rzeszy, Lo. darował narodowiSZEŚC KS:
; niemieckiemu w osobie Hitlera, pi-
sze Seldte, najgodniejszegy zastępcę
marszałka Hindenburga Dla nas

 

stahlhelmowców jasne jest, jak bę-
dziemy głosować 19 bm.

obejmuje przesiępstwa zwykłe oraz
pewne kategorje wykroczeń poli-

„tycznych, nie obejmuję zaś zdrady
_ stanu.

 

misarza Litwinowa zastępować bę-
L wicekomisarz Krestinskij.

ECKU-JAFOUNSKIE,
miejsce. Komunikat sowięcki poda-
| je, że pogorszenie stosunków wypły-
| wa z nowych trudności, wynikłych
przy sprzedaży kolei wschodnio-

 

chińskiej, Komunikat m. in. zarzuca
prasie japońskiej i mandżurskiej że
prowadzi ona > .trą kampanję prze-
ciwko Z. S, R, R,

, 1|: szczątków  zdemolowanych skle-
pów i mieszkań Aresztowano 144

| osób pod zarzutem grabi<ży, nosze-
| nia bezprawnegc broni lub morder-
stwa, Sędzia śledczy rozpoczął
śledztwo. Wczotaj odbył cię pogrzeb
zamordowanych ofiar,

| swym urzędnikom, Zarówno związek
| pracowników kolejowych i zawodo-
jwy związek maszynistów domaga
jsię pełnego rrzywrócenia płac z
| przed 3 lat, W razie nieuwzględnie-
jnia dezyderatów kolejarzy zachodzi
| możliwość wybuchu strajku kolejo-
wego.  

tekstem (10 łamowe) po 12 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem

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

PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.
przed tekstem i w

„ nekrologi

za wiersz milim.

 

tekšcie (6 lamowe) 35 gr.. za
przed tekstem po 25 gr. Ogloszenia
miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

SKUTKI POSUCHY w AMERYCE.
WASZYNGTON. (Pat) W kołach

zbliżonych do rządu przewidują, że
posucha, która poczyniła olbrzymie
szkody rolnictwu, zmusi rząd do
»zęšciowej zmiany polityki gospo-
darczej w stosunku do fermerów.
Jak wiadomo, rząd dążył do ograni-
czenia produkcji Według dotychcza-
sowych danych zbiory bawełny w
roku bieżącym wynoszą ©miljonów
195 tys. bel, czyli zaledwie 60 proc.

| normalnych zbiorów. Wiadomość ta
wpłynęła na nagłą zwyżkę cen na ba
wełnę. Cena bawełny za belę pod-
niosła się ostatnio o 2 dolary.
NOWY JORK. (Pat). W środko-

j wych Slanach punują niebywałe upa
ły. W! kilku miejscowościach w sta-
nie Columbi:. temperatura w cieniu

We Włoszech
W północnych Włoszech, wsku=

tek długotrwałych deszczów, rzeki
wystąpiły z brzegów. Poziom jezior
północnych wzrósł w ciągu ostatniej
doby o 1,25 metrów. W wielu miej-
scach rzeki zalały znaczne przestrze-

wynosiła 43 st. C, w stanie Missuri—-
41 st. C. Wskutek upałów kilka osób
doznało porażenią słonecznego,
NOWY JORK (Pat). Wedle re-

lacji lotnika, który dokonał przelotu
nad doliną Missuri w Teksasie stra-
ty spowodowane przez suszę są ol-
brzymie. Na mrzestrzeni setek mil
wszystko wyschło. Liczne rzeki, je-
ziora ; strumienie są wyschnięte a
ich łożyska wyglądają jak z kamie-
nia. Taksamo wsie wyglądają jak
pustynie. Na znacznych obszarach
wyginęiy nietylko zwierzęta domo-
we ale i dziko żyjące ptactwo i
zwierzyna. Południowa dolina wskur
tek suszy poniosła w zbiorach ogro-
mne straty.

także powódź.
nie pól uprawnych oraz niżej peło-
żone miejscowości. Władze wysłały
specjalne kolumny ratownicze. Lud-
ność wraz z dobytkiem została ewa-
kuowana z miejsc zagrożonych po- wodzią.

 

Admirał Byrd daje znać o sobie.
MAŁA AMERYKA, (Pat). Admirał

Byrd od kilku tygodni nie dawał
znaku życia ze swego obozowiska.
Obecnie skomunikował się drogą
radjową z obozem w Małej Ате-
ryce. Admirał oświadczył, że czuje

się dobrze. Wskutek otrzymania
sygnału w dniu dzisiejszym wyru-
szyła trzęcia zkolei ekspedycja, któ-
ra ma dotrzeć do obozowiska admi-
rała, gdzie przebywa on od 5 mie- sięcy.

————

PROBA POBICIA REKORDU.
TORONTO. (Pat). Dwaj lotnicy,

kapitanowie Reid i Ayling wylecieli
z Wasage Beaci o godz. 5,12 wedle
czasu miejscowego z zamiarem po-
bicia światowego rekordu długości
lotu, ustanowionego przez lotników
francuskich Codosa i Rossiego. Lot-
nicy amerykańscy lecą na tym sa-
mym aparacie, па którym Mollisson
z żoną przele.iał w zeszłym roku
ocean.

TORONTO. (Pat). Lotnicy kana-
dyjscy, którzy pierwotnie zamierzali!

lecieć do Bagdadu przez Irlandję
wzięli kierunek bardziej na południe
„ lecieć będą nad Morzem Śródziem-
nem, aby ominąć terytorjum turec-
kie, gdyż rząd turecki odmówił im
w ostatniej chwili prawa przelotu
nad terytorjum Turcji. Lotnicy za-
mierzają kontynuować swój lot aż
do zupełnego wyczerpania zapasów
benzyny.

LONDYN (Pat). Lotnicy kana-
dyjscy Reid ; Ayling wylądowali dziś
na lotnisku w Hendon o godz. 18,05.

wstrzymanie ofenzywy komunistów chińskich
LONBYN Pat. Reuter donosi z

Fu-Czau, że pogłoski o ewakuacji
miasta z cudzoziemców nie odpo-
wiadają prawdzie. Ofensywa wojsk
czerwonych została wstrzymana i
wojska te są już w odwrocie. Wedle

nadchodzących dalszych informacyj-
armja komunistyczna rozpadła sio
na małe oddziały, celem uniknięcia
okrążenia przez wojska rządowe-
W mieście panuje spokój. 

(OKTU ii iTR L IKO ZANA TRS SAS

„Tata Tasiemka“ i
Min. sprawiedliwošci przychylnie

odniosło się do prośby obrońcy
osławionego „taty Tasiemki" - Sie-
miątkowskiego w sprawie odrocze-
nia mu odbywania kary więzienia..
Jak wiadomo „Tasiemka” został

 |skazany na 2 lata więzienia za sto-
sowanie teroru i wymuszanie okupu
od kupców na pl. Kercelego. Po-
nieważ „Tasiemka” cierpi na wrzód

„arcybiskupKowalski”
mózgu, min. sprawiedliwości uchy-
lito „Tasiemce“ odroczenie do czasu
wyzdrowienia.

Również „arcybiskup” marjawic-
ki Jan Marja Kowalski, skazany na
3 lata więzienia za czyny” lubieżne
z „mandolinistkami“, nie chce sie-
dzieć w więzieniu. Zwrócił się on
z prośbą do p. Prezydenta o daro-
wanie mu kary.

—-

Wiadomości
telegraficzne

KRAJOWE.

* Obroty hansiu za
za pierwsze 7 miesi
zują w porównaniu z analogicznyra
okresem 33 r. poważny wzrost, a
mianowicie przywóz wzrósł o 12,0
milonów zł., wywóz o 37,4miljonów
zł, dodatnie zaś saldo o 25,4 milj
złotych.

* Z dniem 10 bm.
normainy ruch kolej
Katowice—Kraków—T.

* Przybyła dziś do Gdańska wy
cieczka lekarzy angielskich :
Krakowa, która wraca wieczorer
statkiem „Baltonia“ z Gdyni do
Anglji.

ZAGRANICZNE.

*k Korespondent ageacji Havase
donosi z Berlina, że niemiekie koła
autorytatywne oświadczają, iż po
byt komisarza Litwinowa w Ber-
linie nosi charakter najzupełniej

granicznego
ęcy rb. wyke

przywraca się
Owy na linii

prywatny. Litwinow zamierza pora |
dzić się lekarzy berlińskich co dc
stanu swego zdrowia.

** Reuter donosi z Berlina, że
von Papen odjedzie do Wiednia w

"ldniu 13 bm,

araów—Lwów '

Witemin. Koc jedzie po pożyczkę.
W warszawskich kołach politycz-

|itych utrzymują, iż w związku z
ciertą na udzielenie pożyczki an-
gielskiej, wyjedzie w najbliższych

| dniach do Londynu wiceminister
skarbu, płk, Koc,
SRS SE

l księgi przysłów Nowaczyńskiego.
Adolf Nowaczyński zajął się o-

statnio w swojej rubryce „Ofenzy-
wa” w „Myśli Narodowej“ suggestją,
szerzoną przez zainteresowanych, iż
każdy, kto podniesie rękę na žydo-
stwo, doczeka s'ę marnego i fatalne-
go kończ .»

„Każdy, co żydom dokuczył, bę-
dzie się w tułectwie włóczył. Kto
demaskuje szacherki, będzie miał
wnet chore nerki. Kto broni swoich
przed żydem, będzie uciekał ze

| wstydem. Kto żydom nie daje spo-
„koju, będzie umierat na gnoju, Dru-
mont, Lueger, Ford z Cotem, WSZys-
cy wnet leśną pokotem Kto chce
być Puryczkiewiczem, zostanie dzia-

, dem i niczem. Szlag trafi już wnet
' Hitlera, Goebelsa ciężka cholera,
Żaden się wróg nie uchowa, bo na-

, szych chowa Jehowa."
° — ТаК oczywiście mówią žydzi
1zeczywistošė mėwi co innego,
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Nasza emióracja.
Odbywający się obecnie w War-

szawie ll-gi Zjazd Polaków z zagra”

nicy przypomin. nam cały splot za”

gadnień związanych z na:zą emigra”

cją.

Nasza emigracja zaczęia się juz

przy końcu w. XVIil ; pzczątkowo

miała charakter wyłącznie politycz"

ny. Wywoływały ją nieznośne waru:

ki egzystencji w Polsce,  Takiem

politycznemi erigrantam. byli Kos-

ciuszko i Pułaski, żołnierze legjo-

mów, a później emigracje powstanio

we w 1831 i 1863 r. Wśród tych e-

migrantów polskich przaważała in

teligencja i dlatego wówczas powsta

wały na emigracji ważne ośrodki pol-

skiego ruchu umysłowego, jak nę.

Fa.yż po roku 1831.

Schyłek w. XIX przynosi nam

nową iormę emigracji, emigrację go”

spodarczą, wychodźtwo w poszuki

waniu chleba.

Nie było to vychodźtwo wywoła

ne przeiudniemem, jak np. w Anglji,

gdzie nadmiar ludności stale odpły:

wać musi za oceany, do kolonij, bo

metropolja jest zbyt gęst» zaludnio-

na i całej ludnosci wyżywić nie mo”

że. U nas przeludnienia nigdy ni»

było, a emigracja wywołara była

przez nędzę zwłaszcza wzi.

To ież nasza emigracja gospodar:

cza zarówno stała jak i sezonowa

objęła przedew szystkiem ubogą lud-

ność wiejską tych okolic kiaju, gdzie

ziemia jest narwięcej rozdrobniona

a więc b. Galicji i południowych

części b. królestwa. Natu'a:nie emi-

growała także /udnošė į z innych o”

kolic Polski, oraz nietylko ludność

wiejska, ale i vboższa ludność ta

bryczna miejsk+ ale pierwsi prze”

żali.

Emigracja gospodarcza składała

się z 'udności niewykształconej, czę”

sto z analfabetów; inteligencji było

bardzo mało. Emigranci nie mieli

niczyjej opieki, stanowili źródło do-

chodów dla różnych rekinów, żeru”

jących na emigracji i na miejscu po

bytu przeszła dużo ciężk'ch chwil.

Głównym k:ajem,' dckąd przez

lat wiele nasza: emigracja się kiero”

wała, były Stany Zjednoczone. Tam

też jest do dziś dnia główna nasza

masa emiżrancka, wynosząca we”

dług statystyki w 1932 r. — przeszło

4 i pół miljona głów.

Polacy w Stanach Zjednoczo-

nych to przeważnie mieszkańcy

miast (Chicago. Detroit i inn.), za-

t-udnieni w przemyśle i handlu, Pra-

cujący na roli stanowią nuniejszość.

Ciężkim wysiłkiem, wytrwałą pracą

emigracja polska w Stanach podnio-

sła się gospodarczo i kulturalnie i sta

nowi dziś czynnik, z którym Amery-

kanie poważnie się liczą.

Po wojnie światowej Stany Zjed-

noczone zamknęły swe podwoje dla

emigracji. Polacy do Stanów już nie

emigrują, natoniiast liczniej podąża”

ią do Kanady, Brazylji, Argentyny. I

tam są poważne utrudnieniai mniej-

sze poie pracy, bo tylko na roli. Dla-

tego liczbowo nasza emigracja przed

stawia się tam dużo skromniej: Bra-

zylja 140 tys., Kanada 93, Argenty-

na 27.

Bardzo poważnie przedstawia

się liczba Polaxów w Niemczech

(1.100.000), w Rosji Sowieckiej (oko-

ło miljona) i we Francji (600 tys), Po-

zatem niema pruwie kraju pa świe

cie, gdzieby Polaków w większej,

czy mniejsze: ilości nie było. Łącznie

emigracja nasza wynosi około 8 mil-

jonów ludzi, z czego 3.300.000 przy”

pada na Europę, a resztą na pozo-

stałe części świata.

Polska masa emigracyjna przed*

stawią wielką wartość zarówno ze

wzgiędu na swą liczebność, jak i

wartość gatunkową. Przecież emi-

grują naogół elementy bardziej ener"
giczne, przedsiębiorcze, nie poddają-

ce się nędzy, podczas, gdy natury

bardziej nieśmiałe, bierne i słabe

trudniej jest do emigracji namówić

Szkoda nam przedewszystkiem tych

walorów charakteru naszej emigra-
cji. walorów dla Polski straconych.

Gdyby nasza emigracia odbywa-

ła się do naszych posiadłości kolon-

jalnych, jak się to dzieje w Anglji
Francji, Belgii, byłoby to naturalną

<«spansją wielkiego narodu Ale ko-

lonij nie posiadamy i nasza emigracja

pracę swą i zaiety swego charakte-

(ru oddaje przedewszystkiem dla
obcych. Wielu eż naszyc” emigran-

tów wsiąka niepostrzeżenie w oto”
czenie, wynaradawia się, ekspatrju-  

DZIENNIK

« ргазу.
„Taniec dookoła prostego czło”

wieka”.
Od pewnego czasu „Kurjer Po-

ranny” zamieszcza całą serję ariy“

kuiów, które mają na ceiu bądź

wprowadzenie fermentu do szeregów
stronnictw ludowych, bądź pozyskać
dla sanacji warstwy robotniczo-wio” |.
ściańskie.

Jak niezgrebnie czyni to organ
sanacyjnej lewicy widać chociażby z
ustępu, który znajduje się w artyku-
le z racji rocznicy t. zw. „wymarszu

kadrówki'.
„Cała nasza polityka gospodarcza w

latach kryzysu, cięzka choć zdruwa kuracja

deilacyjna, była możliwa tylko w oparciu

ma psychologji chłopa 1 cierpliwej ofiarności

pracowników umysiowych i fizycznych. Zie-

Wieś polska przytioczona biedą, przy-

gnieciona brzemieniem podatków i świad-

czeń, przeliudniona, z całą masą bezrobotnej

młodzieży, została odcięta od miasta, gdzie'

pozycja żydów, wzrosła do niebywalych

rozmiarów, zamykając przed ludnością pol-

ską zarówno w wolnych zawodach jak w

handlu, przemyśle i rzemiosłach możliwości

naturalnego rozwoju.

To też, jeśli naprawdę się myśli
o ulżeniu dol: ludu polskiego, w
pierwszym rzędzie należy się za-
troszczyć 0 rozwiązaniu problemu
stosunku wsi do miasta, czego. bez
rozwiązania kwestji żydowskiej u'|
czynić nie sposób.

Posrednicy.
Nieco inacze; ujmuje zagadnienie mmianie zatruwali życie wszystkim minisirom

gospodarczym swojemi strachami i zawsty-|

dzającą bezradnoscią; przemysłowcy -— ii

zwłaszcza ich adwokaci — wysiiali się w,

wynajdywaniu nowych sposobów
orżnięcia. skarbu publicznego, pracowników

i konsumentów, a mieszczaństwo przede-

wszystkiem mędrkowało i czekało manny

niebieskiej, ostatecznie zaprawiając się w

antysemityzmie, bez zadawania sobie jakie-

gokolwiek trudu zrozumienia problematu

żydowskiego w Poisce".

Skąd raptem taka sympatja i wia-
ra w lud?

też nazywa „GūzetaSłusznie
Warszawska“ te zabiegi koło ludu

caz

„tańcem dookoła prostego człowie”|.
ka. Ten

„taniec dokoła „prostego człowieka”,

który od pewnego czasu wykonywa rady- |

kalne skrzydło sanacji, nabiera coraz szyb-

szego tempa.

Wyrazi się on nietyle w zmianie kursu

polityki rządowej, ile w powodz. artykułów,

poświęconych sprewie „ludzi pracy wsi i

miast“, o czem pełno na łamach organów

sanacyjnychi. į
Wygląda to tak, jakby raptem, po tylu

latach istnienia systemu majowego, obóz

rządowy odkrył w Polsce chłopa i dowie-

dział się, że on ma swoje troski : swoje dą-

żenia.

Zrobiwszy to „odkrycie“, sanacja usiłu-

je wyciągnąć zeń maksymum zysku i uczy-

nić z ludności wiejskiej jedną z podstaw

swojego dalszego istnienia. Robili to zresztą

w sposób mocno przestarzaty, próbując ra-

czyć ludność wiejską, z „mańki”, frazeolo-

gji klasowej.

Słusznie też dalej stwierdza „Ga-
zeta“, že

w naszej polityce gospodarczej nikt się
naprawdę nie liczyi z losem ludnošci wiej-
skiej, stanowiącej przeciež blisko 70 proc.

całej ludności państwa. Jeśli w kalkulacjach
politycznych grupy rządzącej gral* jakąś ro-

lę „cierpliwa ofimność pracowników", to

jedynie jako świadomość, że są to warstwy

społeczne nie umiejące się należycie bronić

+ co zatem idzie, łatwe do pominięcia przy

podziale ról i dobrodziejstw życia zbioro-
wego. Zamiast myś'eć o losie tej najliczniej-

szej warstwy w narodzie, zamiast ułożyć
warunki polityczn: i gospodarcze w ten

sposób, aby dać je; możność znośnego bytu

stosunku sanacji do warstw pracują”

cych „Robotnik“,
Dziwi go to, iż „Kurjer Poranny”

propaguje związki przymusowe. ą
premjer Kozłowski mówi o

prostytuowaniu się tych pracowników,

którzy pod przymusem wstępują dozwiąz-

ków ideologicznie im obcychi Oto próbka

„logiki i moralności „sanacyjnej”!

Pośrednicy „sanacyjni* rouią łzy kro-

kodyle nad robotnikami. Robotnicy nie są

dziś obozem walczącym — załamują ręce c:

sami, co przytakują każdej akcji, każdej

| ustawie, paraliżującej walkę robotników.

Pośrednicy „sanacyjni” biadują nad tra-

gedją proletarjatu polskiego, którego orga-

nizacje w chwili obecnej jakoby „istnieją

tylko o tyle, o ile im pozwalają żyćwładze

| polityczne”. Jeżeli pośrednicy „sanacyjni“

uważają ten stan rzeczy za tragedję ro-

botników, to czemu go tolerują, czemu nie

wpłyną na zmianę polityki władz? Czyżby

mie mieli nic do powiedzenia w swym włas-

się na pośredników?

Widać w: tem szkołę żydowską,

bo żydzi zawsz. najwięcej; zarabiali
na pośrednictwie.

„Czas* się pomylił,
Ale nawiązwiąc do słów premje-

ra Kozłowskiego.
Bardzo poważnie potraktował je

krakowski „Czas”, który m. i. wpadł
w zachwyt z powodu tego, co powie

dział p. Kozłowski na temat opozycji

i wyników wyborów komunalnych.
„Trafnym iest oczywiście pogląd pre-

mjera, że zwycięstwa wyborcze BB. nakła-

dają na obóz rządowy „nową odpowiedzial-

ność i obowiązek- oszczędnej i rozumnej

gospodarki w samorządzie”, oraz zapowiedź

rewizji ustawowycu obowiązków  samorzą-

du. Na uznanie zasiuguje zapowiedź, że opr

zycja powinna wziąć odpowiedzialność za

gospodarkę miast, w których odniosła zwy-

cięstwo wyborcze. Z tego wynika, że rząd

nie powinien odmawiać aprobaty wyborom
cpozycyjnych prezydentów w Łedzi i Pozna

niu. Stworzy to pożądaną rywalizację po-

między miastami o wyścig oszczędnościowy.

który będzie pożądeny dla całokształtu ży-

cia politycznego”.

Wniosek „Czasu* był zupełnie
słuszny, ale, jak się okazuje, trafił w « rozwoju, obóz rządowy głowił się nad

„zrozumieniem problematu żydowskiego w

Polsce" i rozwiąza!i go w sposób bardzo

oryginalny.

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Powrót dostojników Kościeła.

WARSZAWA. (KAP). Powzócili
z kuracji do stolicy J. Em. ks. Kar
dynał Kakowsk. arcybiskup metro-

Z obozu w Berezie Kartuskiej.
Półurzędowa agencja „Iskra“ do-

nosi:
„W miejscu odosobnienia w Be-

rezie Kartuskiei będą odprawiane w
każdą niedzielę nabożeństwa. Row-
nocześnie życzący sobie będą mogli
przystępować w czasie nabożeń*
stwa do spowiedzi i Komunji Świę*
tej".

Jak z tego * widać, uwięzieni w

 

Boniosłe orzeczenie dla płatników
podatku majątkowego.

Sąd Najwyższy wydał doniosłe
orzeczenie dla płatników podatku
majątkowego. Sąd Najwyższy orzekł,
iż przy egzeku.li tego podatku nie
mogą być brane pod uwagę akty
sprzedaży i kupna majątków.

próżnię. Poznań i Łódź są tego do-
| wodem. l „Czzs'* pomylił się znów
| w ocenie polskiej rzeczywistości.
1

I

polita warszawski oraz J. E. ks. Ar-
„cybiskup Fr. Marmaggi, Nuncjusz
Apostolski, L

Berezie Kartuskiej od miesiąca po”
zbawieni byli nietylko pociechy re-
ligijnej, lecz również niedzielnych i
świątecznych nabożeństw, z których
korzystali wszyscy więźniowie w
więzieniach polskich,

K. A. P. komunikuje, że wprowa-
dzenie nabożeństw do obozu w Be-
rezie jest wynikiem zabiegów J. E.
ks. Biskupa Bukraby.

Zniżka taryfy

nym obozie? Pocóż w takim razie narzucają |,

| ubige Gemeinschatt':

:| azimy nie w miejsce innych wyznań,

„jedynie. fantazje «mitologiczne kto' towarowej.
Min. Komunikacji podjęło studja;

nąd zmianą obecnie obowiązujących|
stawek taryfy towarowej. Rewizja!
taryty towarowej pójdzie w kierunku|
„obniżenia stawek na szereg towarów 

E RADO RAKA DEPOK AWA RADECKI
je. Chociaż naogół powiedzieć trze
ba. że więź utreymująca emigrantów

naszych z krajem jest mocna, o czem

świadczy choćby odbywający się
właśnie w Warszawie Zjazd.

Gdyby to nasza emigracja mogła
powrócić do kreju; gdyby zajęła miej

sce tych elemetėw niepolskich, iktė-
re wrogo.do na: usposobione, žerują
jednak na naszym organizmie, Ale
myśl ta jest dziś nierealna, W okre-
sie kryzysu, kiedy mamy ogromny
nadmiar ludzi pozbawionych pracy
niema o tem co myśleć. Hasła repatr-
jacji, rzucone naszej emigracji bez-
pośrednio po odzyskaniu niepodie-
głości sprawiły naszym emigrantom

żywnościowych, artykułów przemy
słowych itp.

wiele rozczarowania.  Jesieśmy za
biedni, by wszystkim Polakom dać;

możność egzys'encji w.kraju, a i

szczędności nadsyłane przez emi-

"grantów rodzinom, pozostałym w: Pol
sce, stanowiły uo niedawna: sporą

pozycję w naszym bilansie gospodar

czym.
Jedyne, co sam pozostaje, to u

trzymywanie łączności z naszym:

braćmi zagranicą,opiekanadnimi.po

moc (zwłaszcza nauczanie dzieci),

aby Polakami pozostali i o Polsce
pamiętali A przyszłość może na-
szym emigrantom otworzyć nowe

perspektywy : możliwości  
RED mną Mówie #

 

MILEŃSKI

Nasza sytuacja finansowa.
W, związku z zakończeniem

spłat na Pożyczikę Narodową zacho-
dzi pytanie, jak w. dalszym ciągu
ukształtuje się naszą sytuacja bud-
żetowa. Otóż zdaje się nieulegać

, wątpliwości, że wpływy z pożyczki
,wystarczą na pokrycie deficytów co
najmniej do Койса września. Od
października natomiast albo trzeba.
będzie zmniejszyć wydatki państwo*'
we, co jest prawie nieosiągalne, albo.

= wyszukać nowego źródła docho*|
u.

Jeśli chodzi o te źródła, to istnie- |
ja w tej chwili eszcze pewne rezer-|
wy, pozwalające na pokrywanie de-;
ficytu przez czas dłuższy. Jednym z.
takich środków jest upoważnienie
do wypłacania uposażeń z dołu,
Przyniosłoby to około 120 miljonów
zł. oszczędności Czy rząd zechce'
jąć się tego środka nie wiadomo, ale
podobno projekt taki jest rozwa-
żany. Pozatem rząd mógłby sprze-
dać swój portiel akcyj banku Pol-,
skiego. Przy odpowiedniejpolityce !
kursowej, mógłby uzyskać z tego!
źródła około 15 miljonów zł. Łącze|
nie środki te zapewniłybypokrycie |
deficytu w ciągu około 9miesiący.|

Możiiwości operacyj  kredyto-|
wych są dziś na rynku wyczerpa”,
nym Pożyczką Narodową — niewiel-
kie. Co najwyżej możnaby z nich!
uzyskać jakichś 50 miljonów.Nata-!

miast poważnen. źródłem  przyspo-
rzenia  aochowów bylaby iepsza

ekspioalacja

wycn. Gdyoy mająlki ie, szacowa-
пе па око10 i5 muljaraow ziotych,

aawaiy rocznie bodaj 2 proc. zysku,

daioby to 504 małjonow dochodu i
zupeine opanowanie sytuacji budże-

towej. Niestety dotychczas przed-

siębiorstwa te rilansują się na zero,

bąaz wymagają dopiat
iNa jedno jeszcze wcale poważ-

ne źróaio aocnvdów zwiaca uwagę

„Czas . Są to przedsiębiorstwa sko”

mercjalizowane. kióre dotychczas
zužywaiy swe aochody przeważnie

na wiasne cele Niektóre z nicn
wpłacają do skarbu Państwa co naj-
wyżej poiowę zyskow, a bank Koi-
ny lub B. G. K. tylko 30 proc. zy”
sków. danieia „Czasw w chwili,

kiedy munisier skarbu rozpaczliwie

iata budżet z zciesiąca na miesiąc,
odmawia,ąc kredytów na najkoniecz-
niejsze nieraz potrzeby i cisnąc nie-
miiosiernie pocatników, przedsię”
biorstwa państwowe powinny — za*
miast iokować swe zyski w inwe-
stycjach często mało potrzebnych, a
czasem luksusowych oddać je w ca-
iości skarbowi. Niezależnie od tego
konieczne są w tych przedsiębior”
stwach zarządzenia oszczędnošcio-

we, któreby poćniosły ich dochodo*

wość. masis I aaiiA A
„akiaiDKi i GiRi i i LGKT a SA

Ruch niemiecko-religijny.
Ruch narodowo - socjalistyczny

w iNiemczech dąży do stworzenie'

całkowicie nowych Niemiec pod hia-'
siem czystości rasy niemieckiej i u;

wolnienia życia duchowego  Nie-
miec z pierwiastków nie  germań-;
skich. Keitorma objąć ma wszysckie
dziedziny, nie wyiączając stery re-

ligii,
£aiówno Kosciół Katolicki, jak i

Kościoi protestancki przeżywają 0-
becnie w Niemczech ciężkie chwile.

Mówi się dziś w Niemczech o no-
wem. „irzeciez. wyznaniu, które

ma wprowadzić nowe zasady 1 formy

religijne, mające rzekomo źródio swe

w prastarycn wierzentaca german-

skich. [en ruch niemieczo - relugij
ny powstał jeszcze przed dojściem
Pitlera do wiadzy, ale od roku skon

solidowai się ; czyni znaczne postę”
py. Podobno nowe wyznanie liczy
już w Niemczech 100 U0U wyznaw*
ców. ; :

Imieresujące wiadomości o tej no”
wej „religji” podaje w „„Śurj. .Warsz,
x. dr, J. £uczak.

O ostatecznych celach ruchu nie-
miecko - reliżgynego — pisze x. Lu-
czak — pouczają nas następujące
zdania artykułu, który się ukazat w
„Waidar” (1953 nr, ZJ, organie najwy”

biimejszego związku „Deutscagla-

„Kuch. niemziccko - religijny (nor-
dyckij ma wejść w życie nie opok
innych wyznań lecz na miejsce obu
wyznan chrześcijańskich (t. zn, ka-
tonickiego i protestanckiegoj, a na-
wet każdej innej religji, jako jedyna,
bo jedynie prawdziwa potęga religi)
na. byliśmy Niemcami, zanim staś-
my się chrześcijanami ; chcemy nimi
być znowu. W, Irzeciej Kzeszy wcho

ale na czysto suemiecką płaszczyz”
nę, na której inne religje, jako sekty
zagranicznego pochodzenia 1 celu,
dla Niemców będą niemożliwe,

„Chodzi o Zygtryda albo Chrystu-

ma ść: a sila o

Skąd ruch uiemiecko - religijny
czerpie swoje wierzenia? Głównem
źródiem jest Ldda, przedewszyst
kiem t. zw. Snorra-Edda rzadziej t.
zw. daemundar'Łdda. Pierwszą na-
pisał w początkach 13 wieku histo*
ryk islandzki Snorri Sturluson. Jest
tozbiórmitów germańskich, w ktore:
jednak auior wpiótł już idee chrześ-
ci e.

Zbiór ten nie zawiera żadnych
pieśni religijnych lub liturgicznycu
ani żadnego systemu relig:jnego, lecz

rych podkładem jest wiara w prze-
znaczenie.
Z tych dowolnie wybranych źródeł

czerpie ruch niemiecko-religijny swo
je zasady i zwyczaje. Powoli święta
chrześcijańskie zastępuje się ,nor-
ryckiemi', W miejsce Bożego Naro-
dzenia ustanowiono t, zw. „Julfest”,
przypominający trójcę starogermań"
ską: WodanrWalle-Weih. Wieiki Pią-
tek zastąpiono „Cichym piątkiem'
na pamiątkę stracenia 4.500 saksoń-
skich ,„męczenników' pod Verdun z
rozkazu Karola Wielkiego. Wniebo-
wstąpienie ma przypomnieć mit sta-
rogermański o „szukaniu młota
przez Thora', Zielone Świątki za-
stępuje święto Hohen Maien“ i t. p.
Także era chiześcijańska stała się
niepopularna, jakkolwiek poszcze-
gólne związki, nie uzgodniły dotąd
terminu, od którego należy liczyć no-
wą erę. Najpopularniejsza jest myśl
catowania jej od bitwy w Lesie Te-
utoburskim, tak. že obecnie przypa-
da rok 1925,

Jeszcze dziwniejsze pomysły za-
wierają obrzędy liturgiczne ruchu  niemiecko - religijnego, jakkolwiek
również dotychczas nie ujednolico-

ne. Fosiuchajimy tylko, jak przedsta
wia się „iuiurgją Siudou UETIIALSKIE"

go związku reitsijiego, IN1jąCEgO SIE

azibę giowną w Lipsku, ktorej kie”
rownuxiem jest L. r anrenirog, poeta,

malaiz, rzezbiaiz 1 uyre«ior szkKoiy

artystycziiej w Dremenie;
„Na stoie zamiemionyn. na ołtarz,

ieżaia „biolją $ęrmanska Ocawaie
ra, na niej wpoprzek mi0i, Kiorego
rękojesc nosiid napis ryty tunami,

„arogą zapiatą piaci Woaan za przy

jazn oraz  „naajiepszą dia syaow
1uazkicn rzeczą jesi ogieu i umysi
sioneczny. Kapian (weihwartj Dyi

przybrany w kolorze aryjskim, nie
Diesko - olaio - ziotym; odzienie jego
sKiaaaio się Z biaiego, Iaiazisiego

suroju kapiańskiego, kióre, zostawia

jąc szyję j ramicna woine, sięgaio do

stop. Na to zasizutka z Jasnomodre”

$o maierjaiu N:. piersi zwieszaia Się
2101а oznaka uerimanskiego związku

reigijnego. Uśrodkiem uroczystosci,

ktorej ramy tworzyty pieśmi „chwal

cie rana, potęziiego krola 1 „DZIĘ”

Kujcie wszyscy bogu |Nun aanket

alie uottj, oyto przemówienie kapia”
na, ktory tak je zakonczyi: „£atem
poswięcam waszej woli wybór imie”
niem uermanskiego związku relugij"
nego miotem c.ynu, iebie, miody

ojcze roaziny, święci luermański
związek religyny w imieniu wioich
przodakow przez doręczenie miota na

«apiana twego comostwa. Na użytek
wiaazy twej 0udaaję ci go sfowami
Uoetieżo: ,,W imię iego, ktory sa”
mego siebie stworzył.

w Monacojum ien sam związek

— jak UpisUjė '<g0 organ dig 1, э —
ODCAUdZII „poswięcenie Qziecka,

uiająte Łasiąpic Uli Zėšų W Nasiepu“
jący sposoD:

„Wiokoto stołu, utworzonego &

biokow wamieninyca, na kKioryji 16“

zai mol z bronsu i Czara паремниопа

wodą z pobiiskiegO Siawu, WLWOLTZU”

no ко10, Uroczyscie zabrzmiaiy

auzwięki rogu issnego, '0 wspoinem

odspiewatiu picsnj carzestnej, Mac

Ika poiozyia aziecko u stóp ojca, KLO“
ry, pociylvwszy się, podmiosi je, ino"
wiąc: „uznaję ię za wiasnie, przyj”

muję cię do rouziny (dippej naszej 1
aaję ci umię. tk okrapiam cię Czysią

wodą z niemiecziego zrodia. Niechaj

od ciebie odejdzie wszystko, co nie
jest miemieckiem, ale obcem', Fo"
tem ojciec odda dziecko opiekunowi
(1reumundj, który ślubowai rodzinie

każdej chwili stuzyć radą i pomocą.
Kapian zamknął uroczystość sitowa”
mi: „W imię icgo, który siebie sa-

mego stworzył. biogosiawimy tobie.

Wszechbóg (Alivater) niech mieszka
wtobie ').

1 oto opis uroczystości „poświę”
cenia ludu“, заКа się odbyła w

„Związku Nordungów”, według opi-
su „Nordungenblaitu“ 1930, zesz. 4:

„Wszyscy zgromadzili się przedį
jamą z czasow lodowych (Eiszeithė-
hle), „kościołem kamiennym”. Ciem-
no wokoło, tylko w jamie światło;
dziewczęta, niosące pochodnie, w
czerwonych sukniach. U wejšcia sie“
dzą maiki — trzy siostry przeznacze-
nia; w pobliżu nich kapłan''.
W tych  famtazjach pseudomir

stycznych odbija się wiara, wypły”
wająca z idei »anuteistycznych. Ten
mamiastek religiny, nie uznający oso
bowego absolutu, nie da się oczy”
wiście pogodzić z chrześcijaństwem,
jakkolwiek tu i ówdzie starano się
zachować jeszcze nazwę chrześcijań-
ską. Zresztą na'wybitniejsi przedsta”
wiciele ruchu niemiecko - religijne-
go odrzucają chrześcijaństwo jako
„religię słabości.

„Tutaj dzieli się Zachód i Wschód
—pisze E. v. Wolzogen w „Wegwei-
ser zum deutsch. Glauben“ — azja-
tyckie lenistwo i germańska radość

majątkow panstwo”|

Z życia stolicy.
LICZBA MIESZKAŃCÓW
WARSZAWY WZRASTA.
Pomimo kryzysu wzrost liczby

mieszkańców w Warszawie nie uległ
zahamowaniu, Rokrocznie przyby-
„wa określony odsetek mieszkańców
(około 10 proc. przeciętnie).

Wskutek stałego napływu mie-
szkańców do miasta zwiększa się
gęstość zaludnienia, zwłaszcza, że
ruch budowlany doprowadzony jest
do minimum. Najbardziej dotychczas
zaludniona jes: dzielnica pl. Grzy-
bowskieżo, gdzie na 1 ha przypada
729,6 mieszkańca, następnie okolice

Mirowskiej, gdzie na 1 ha przypada
588,5 mieszkańca, Leszna — 545,7,
Starego Miasta — 475,7 na 1 ha;
najmniej zaludriona jest dzielnica
|Czerniakowska gdzie na 1 ha miesz:

ka tylko 7,5 mieszkańca,

WYSTAWY WSZECHŚWIATO-
WEJ NIE BĘDZIE,

Sprawa wystawy wszechświato-
wej w Polsce, vrojektowanej na rok
1943, została przez czynniki miaro-
dajne przesądzona w sensie nega-
tywnym,

Na decyzję wpłynęły względy fi-
nansowe.

ALEJA 160-METROWEJ
SZEROKOŚCI.

Na Mokotowie kontynuowane są
roboty niwelacyjne przy budowie

zieleńców na ul Ursynowskiej, gdzie

powstanie pas zieleni 100-metrowej

szerokości, biegzący pośrodku ulicy,
będzie to więc arierja, posiadająca

najwięcej zieleni w Warszawie. Ро-

zatem niwelowana jest i brukowana
ul, Wiśniowa. Przy tych robotach
zatrudnionych jest przeszło 100 ro-
boinikow,

BOCIAN SPRAWCĄ PRZERWY
W AUDYCJI POLSKIEGO RADJA.

Onegdaj od godz. 19 m. 45 do
godz. 24 trwała przerwa w audycji
Polskiego Radja z przyczyny dość
osobliwej. Mianowicie, jak się му`
jaśniło, bocian wpadł na przewody
wysokiego napięcia między Sękoci-
nem i Łazami, wskutek czego nastą-
piło zerwanie przewodów o napięciu
35 tys, volt. Bocian, rzecz zrozu-
miała, poniósł śmierć na miejscu.

Natychmiast zawiadomiono po-
gotowie elektrowni okręgu warszaw
skiego w Pruszkowie, które, po skon
statowaniu uszkodzeń, niezwłocznie
przystąpiło do ich likwidacji.

Sprawcę nieszczęścia dostarczo-
no do biur zarz”du elektrowni, gdzie stwierdzono, że jest -to-wyjątkowo

duży okaz i, że w locie połączył om
skrzydłami dwa przewody, co stało

„się przyczyną  przepalenia prze”

wodników. 4

 

Od ii-tu lat istniejąca szkoiu „ZRÓ-
DŁO PRACY”z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieližniarstwa, haltu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centraluej
Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego 3 Paulo.

ннноаа OOO AE EWY WY OR

twórcza, moralność niewolników i

panów. Chrześcijaństwo jest religją

dlą ciepłego klimatu, dla złamanej

woli, dia ciał gnuśnych i zaspanych

duchów. W ewanżelji chrzešcijan-

skiej niema słówka o tych wszyst

kich męskich cnotach, które germa-

nizm czcił w swoich przodkach”.

Oczywiście w ruchu niemiecko -

„eligijnym nie może być mowy także

o grzechu w znaczeniu chrześcijań” |

skiem. Prof. Ber$mann, jeden z głów-

nych teoretykćw tego ruchu, pisze

wyraźnie:
„Etyka 'relisj1 niemieckiej potę-

pia wiarę w grzech pierworodny, ро-

dobnie jak żydowsko - chrzešcijan-

ską naukę o upadku šwiata i ludzi.

Taka nauka niz jest ami gerraańską

iani niemiecką, ale wręcz niemoral-

ną i niereligijną Kto ją głosi, zagra”

ża moralności iudu (25 Thesen der

Deutsch - Relis'on, These 15)“.

Jak zaś wygląda moralnošė „ger“

mańska i niemiccka', wywnioskować

można ze słów tegoż prof. Ber$man-

na:
„Monogamja na życie całe jest

przeciw naturze i szkodliwa gatun”

kowi. W państwie dobrze zorganizo-

wanem kobieta która nie została

matką, jest pozbawiona czci. Dla za”

płodnienią urodzonych kobiet 1

dziewcząt znajdzie się dość chęt-

nych mężczyzn 1młodzieńców, a na

szczęście wystarczy raźny chłopak.

dla 10 do 20 dziewcząt, które nie za”

biły w sobie cnęcidziecka, gdyby

tylko nie istniaia przeciwna naturze

głupota kulturaina, dowodząca ko-

mieczności małżeństwa monogamicz”

|nego”. (Erkenntnisgeist undMotter-

geist). :

Zdawałoby się, że podobne wy-

wody nie mogą znaleźć uznania w

kulturalnym kraju, wychowanymod

szeregu wiekównapodiożu chrzešci“

| jańskiem. A jednak sfery katolickie

| w Niemczech nie bagatelizują bynaj-

mniej nowego ruchu i bacznie mu

się przyglądają. ES,

    



KRONIKA.
Nowa Radaimiejska zwołana będzie

we wr
Odbyte ostatnio na terenie Wil-

na wybory do Rady Miejskiej upra
womocniły się iuż ostatecznie, gdyż
p. wojewoda, któremu przysłusuje
prawo unieważnienia wyborów, wy-
nik wyborów zatwierdził,

Obecnie już wyjaśniło się, że

pierwsze inauguracyjne posiedzenie

Udział Sowietów w
Dyrekcja „pierwszych ogólnopol-

skich targów futrzarskich* otrzy-
miała  ołicjalnż powiadomienie o
przystąpieniu w charakterze wy-

„nowej Rady Miejskiej nie odbędzie
„się wcześniej niż w początkach
,września rb. Termin posiedzenia
|wyznaczy p. wojewoda, kióry obec-
|oie bawi na uriopie, z którego po-
oe dopiero w drugiej połowie

| bieżącego miesiąca,

Targach Futrzarskich.
tawcy na tangach  futrzarskich
Związku Sowieckich Republik Rad.
(ZSRR czyni przygotowania do urzą-
dzenia dużego stoiska,

Zniżki kolejowe na Targi Futrzarskie.
W czasie swego pobytu w Wilnie

minister komunikacji
wicz przyjął ri im, przedstawicieli
„Targów Północnych' w osobach
wiceprezydenta miasta inż. Jensza
i dyr. Łuczkowskieżo, którzy zapo*
znali ministra 7 zadaniami organizo-
wanych pierwszych ogólnopolskich

 

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
Najpierw pogodnie lub dość po-

godnie, potem stopniowy wzrost za-
chmurzenia ze skłonnością do burz

lub przelotnych deszczów, począw-
szy od zachodu Bardzo ciepło. Sła-
be wiatry miejscowe,

LYŻURY APTEK:
Dciś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego — ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-08), Jurkowskiej : Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
Nr. 2 (telef, 16 51), Erumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 fielef, 3-29) i Rostkowskie-
о — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie >» przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Аксра Kaiolicka na rzecz

powudzian. Zarząd Akcji Katolic-
kiej Parafji Ostrobramskiej, podaje
do wiadomości, że w dniu 5 sierp-
nia rb. zębrano na dotkniętych
klęską powodzi przez Panie Miło-
sierdzia św. Wincentego a Paulo,
przy Kaplicy Matki Boskiej Ostro
bramskiej i pod arką na ulicy zł.
45 przez Panów IV Konferencji św.
Wincentego a Paulo, na krużganku
Kościoła zł, 48 i w Kościele w cza-
sie nabożeństwa zł. 222 czyli razem
zł. 315, które zostały przekazane
wediug należności — do Msmitetu
Zbiórki dle powodzian.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE,
— iuspekcja wojewódzka powia-

tów brasiawskiego, postawskiego i
święciańskiego, W: dniu 9 bm. p. o.
wojewody wileńskiego p. wicewoje-
woda Jankowsł:: wyjechał na kiiko-
dniową inspekcję wewnętrzną po-

wiatów brasławskiego, postawskiego
i święciańskiego, poruczając obo-
wiązki służbowe naczelnikowi wy:
działu p. Włodzimierzowi Hryhoro-
wiczowi W podróży inspekcyjnej
towarzyszą p. wicewojewodzie in-
spektor wojewódzki starostw p. Wa-
cław Lemiszewski i inspektor woje-
wódzki związków komunalnych, p.
Aleksander Żyłko.

Z MIASTA.

— Strzelcy łotewscy w Wilnie.
W dniu dzisiejszym przejeżdżał
przez Wilno w drodze do Spały na
stage Związku Strzeleckiego 3 ofi-
cerów Aizsargėw łotewskich. Na
dworcu powitał ich w irnieniu po-
dokręgu Wileńskiego Związku Strze-
łeckiego zastępca komedatu p. Jan
Oberleitner
— Spekulacja czarnej giełdy

na doiarze. W ciągu dnia wczoraj-
szego na t. zw. czarnej: giełdzie za-
notowano dość duży spadek kursu
dolara, za który płacono tylko 5.15.
Ponieważ kurs oficjalny był znacz-
nie wyższy przed kasami Banku
Polskiego gromadziły się olbrzymie
ogonki osób pozbywających jsię do-
iarów.

inż, Butkie- |
' targów futrzarskich i prosili o przy-
znanie znacznych zniżek kolejowych
indywidualnych i dla wycieczek
zbiorowych,

Minister definitywnie zdecydo-
wał zadośćuczynić prośbie targów i
polecił dyrekcji kolejowej w Wilnie
opracować wniosek szczegółowy.

— Prace miejskie na Antoko-
lu. Magistrat w najbliższych dniach
przystępuje do budowy chodników
i jezdni na ul. św. Piotra i Pawła
na odcinku od ul. Holendernia do
Wiosennej. Roboty potrwają około
dwóch tygodni.
— Żółwim krokiam naprzód.

Wobec zakończenia robót przepre-
wadzonych przez dyrekcję poczto-
wą i elektrownię miejską, zarząd
miasta w przyszłym tygodniu przy-
stąpi nareszcie do wybrukowania
ul. Tad. Kościuszki.

Wiadomość tę mieszkańcy Anto-
kola niewątpliwie powitają z ulgą,
gdyż tumany unoszącego się kurzu
dały się mocno we znaki.
— Nowy rynek antokolski na

odludziu. Projektowane oddawna
przeniesienie rynku z placu św.
Piotra i Pawła zostanie zrealizowane
w początkach przyszłego miesiąca.
Zarząd miejski wybrał już najmniej
odpowiednie miejsce to jest plac
przy zbiegu ulic:  Holendernia i
Krzywe Koło odległy zarówno od
Antokola i Pošpieszki jak i Zarze:
cza.

Rynek ten będzie obsługiwać za-
równo mieszkańców Antokola, jak i
Zarzecza, gdyż rynek Zarzeczny ma
również ulec likwidacji.

Na placu św. Piotra i Pawła,
jak również i na rynku Zarzecznym
meją być urządzone okazałe skwe-
ry publiczne.

— Uporządkowanie plantacji
miejskich w ogrodzie Bernar-
dyńskim. Zarząd plantacyj miej-
skich przystąpił do uporządkowania
drzewostanu i kwiatów na terenie
ogradu Bernardyńskiego.

SPRAWY PODATKOWE.
— Lekka popsawa wpływów

podatkowych. Podług  prowizo-
rycznych obliczeń w ciągu ubiegłe-
go miesiąca do kasy miejskiej
wpłynęło około 60 procent
podatków komunalnych prelimino-
wanych do płacenia w lipcu.

Naogół daje się zauważyć lekke
poprawa wpływów pedatkowych, сс
kompetentne czynniki tłumaczą o
bawą płatników przed egzekucjami,
które obecnie spoczęły, jak wiado-
mo,w rękach władz skarbowych.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Bożynki w  Legaciszkach

Bnia 12 sierpnia br. odbędą sic
tradycyjne doroczne dożynki w Le
gaciszkach. Dęta orkiestra woj
skowa, szereg atrakcyj towarzyskici
i sportowych (bal-dancing, ognisko,
żywa gazetka, tenis, kajaki), wypeł
ni program dnia. Zabawa trwać bę-
dzie do rannego pociągu godz. 6
m. 6. Całodzienne koszta utzyma-
nia 3 zł. i 3 zł. 50 gr. od osoby. —
Dojazd z Wilna do Zawias — po
ciągiem. Ma stacji Zawiasy czekają
komie, które miłych gości przewio-
zą do Kolonii. 

 

| NA MARGINESIE PRAC REGU LACYJNYCH BRZEGÓW, WILJI.
SPRAWY MIEJSKIE:

  

BZIENNIK MIEENSKI

Pomyślna Voniunktura na nasiona iniane.
Z Tow. Lniarskiego w Wilnie o-

trzymujemy następujący komunikat:
| Tegoroczna kampanja lniarska i
na odcinku nasion lnianych przed-
stawia się bard»o korzystnie. Zbió:.
Inu odbywa się przy suchej dobrej
pogodzie, nasiona są dobrze wy-

kształcone i zawierają, jak twierdzą
znawcy, duży procent tłuszczu,

Konjunktura na rynkach między-

narodowych na nasiona lniane —
bardzo mocna. Nasiona lniane z
Argentyny, których niska cena zwy
kle sprawiała zniżkę na nasiona u

nas, odwrotnie w tym roku nasiona
te zwyżkują z dnia na dzień! Nasio-
na argentyńskie z La Plata kalku-
iują się u nas w Wilnie około 44 zł.
za 100 kg.

! Wi związku z akcją rządu na
rzecz uprzywilejowania krajowych
nasion, należy przypuszczać, że mi-
nimalna cena, 'aką rząd ustali w
tym roku na nasiona lniane, w każ-
dym razie nie będzie niższą od 44 zł.
za 100 kg. loco stacja załadowania.
Dowiadujemy się, że w tych dniach

nastąpi ustaleni« tej najniższej ceny,
a co najważniejsze, że ta cena naj-

niższa: będzie co miesiąc podnoszoną,
mniej więcej o i zł.

Wobec tego rolnicy, którzy na-
razie zanim nie nastąpiło oficjalne

ogłoszenie minimalnych cen, sprze-
dają nasiona ln:: po cenach niższych
niż projektowane minimalne i na
skutek tego bardzo dużo tracą.

Nie należy spieszyć się ze sprze-
dażą, a nawet do chwili ustalenia
przez rząd minimalnych cen wska-
zanem jest cażkowite wstrzymanie
się ze sprzedażą nasion lnu,

Obowiązkient wszystkich organi-
zacyj rolniczych jest powiadomić o
tem szeroko wtzystkich rolników, a
w szczególności drobnych, do któ-
rych gazety nie zawsze dochodzą.

Wszystkie sprawy, związane z
obrotem  nasionami lnianemi, za
iatwia Oddz. Lniarski Centr. Obrotu
Nasionami Olei'temi, mieszczący się

w Towarzystwie Lniarskiem w Wil-
nie przy ul. Św. Jacka Nr, 2 (telefon
Nr. 7-15).

 

Nie stwarzać nowych niedogodność

Prace nad regulacją brzegow
IWiBi ostatnio natrafiają na trudno”
ści. Trudności te w postaci ogrom
nych kamieni, któremi usiane jest
„gęsto dno rzeki, wstrzymują do pew-
nego stopnia szybkość robót.

Przed niedawnym czasem maszy”
ma do wydobvwania ziemi z rzeki
wskutek właśnie tych kamieni ule-
gła poważnemu uszkodzeniu, które
vnieruchomiło ją na kika dni. Po-
dobny wypadek zdarzył się onegdaj,
kiedy kosz stalowy, zapomocą któ-
iego wydobywa się ziemię, natra-
fiwszy na olbrzymi kamień, uległ
poważnemu wyszczerbieniu. Uszko-
dzenie to znow.: unieruchomito ma-
szynę na kilka dni i tem samem
wstrzymało prawie całe roboty. Re-
mont kosza jeszcze trwa. Zakończo”
ny zostanie prawdopodobnie dopie-
ro za parę dni.

Przy okazji należy poruszyć spra”
wę samej regulacji rzeki. Nad Wilją
wznosi się kosztowny bu!war, nato”
miast zapomina się o równoczesnem

oczyszczeniu dna rzeki. Dla zabez-
pieczenia tego bulwaru przed zmy-

 WNUK

SPRAWY SZKOLNE.
— Gimnazjum im. Filomatów i Liceum

Gospodarczo - Społeczne im. Filomatów
przyjmują zapisy codziennie od godz. 10—2
(ul. Żeligowskiego 1—2). Kandydatki do
Liceum Gospodarczo-Społecznego muszą się
wykazać świadectwami ukończenia 6-ciu
klas szkoły średniej.

Teatr |muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.

Teatr Letni gra w dalszym ciągu cieszącą

się wielkiem powodzeniem komedję w 3-ch

aktach S. Kiedrzyńskiego „Życie jest skom-

plikowane.“

 

 
 

— 100 procent dla powodzian. Letni

Teatr Miejski zaofiarował na rzecz powo-

dzian 350 biletów na dzień 21 sierpnia b. r.

na komedję „Gotowka“. Całkowity wpływ

na rzecz powodzian, Bilety nabywać moż

na w Sekcji Propagandowej Komitetu Po-

mocy Ofiarom Powodzi.

—Teatr muzyczny „Łutnia”, Dziś gra-
na będzie po raz osłatni po cenach propa-

gandowych wytworna operetka J. Gilberta

„Katia-iancerka“, «dznaczająca się piękne-

mi melodjami oraz ciekawą treścią.

— „Orłow* po cenach propagandowych

w „Lutni“. Jutro wznowioną zostanie cie-

sząca się wielkiem powodzeniem świetna
operetka Granichstaedtena „Oiłow”* z J.

Kulczycką i K, Dembowskim w rolach

głównych. W roli biletera teatralnego wy-
stąpi K. Wyrwicz-Wichrowsżi Ceny pro-

pagandowe od 25 gr. i

— „Ptasznik z Tyrolu* w Teatrze

„Lutnia”. Jedna z najpiękniejszych opere-|

tek K. Zellera „Ptasznik z Tyrolu" ukaże

się we wtorek 14 b. m. na scenie teatru

muzycznego „Lutnia. *

ciem go przez wodę na wiosnę, jak
to już niejednokrotnie miało miejsce
z nasypami miejskiemi, układa się
na dnie moc kamieni. Oczywiście,
jeżeli kamienie są ułożone jeden na
drugim i ubite to wówczas dają
gwarancję, że bulwar nie popłynie
na wiosnę. Natomiast przy obec-
nych robotach rzuca się te kamienie
byle gdzie. Dlatego są one luźne i
w czasie większej powodzi prawdo-
podobnie zostaną porozrzucane, W
każdym razie nie zabezpieczą bul-
waru przed zniszczeniem go przez
wodę, a utrudn'ą żeglugę.

I jeszcze jzdno. W miejscach,
$dzie przeprowadzono prace regu-
lacyjne lub tam gdzie one jeszcze
trwają, wskutek ułożenia kamieni,
nie sposób będzie dojechać łodzią,
ani innym śrcdkiem komunikacji
rzecznej.
Przy dalszych pracach należy to

wszystko wziąć pod uwagę i starać
się w miarę możności nie stwarzać

żadnych nowych niedogodności,
m, r. S.

      

Polskie Radjo Wiino
Piątek, dria 10 sierpnia.

6.30: Pieśń. Muzyka, Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por, 1.1U: Muzyka. 7.20: Cbwil-
ka pań domu. Rozmaitości 11.57: Czas '12.00
Hejnał. «om. met. Przegląd prasy. 12.10:
ransm. z inauguracji światowego Związku
Polaków z zagranicy na Wawelu w Krako-

j wie, 13,00: Muzyka popularna (piyty). 13,55:
' 7 rynku pracy.
' polskim. Audycja dla dzieci. 17.00: Audycja

1400; Wiad, o eksporcie

la chorych. 17.30: Koncert poświęcony
Wiktorowi Każyuskiemu,  zapomnianemu
muzykow: wileńskicmu. 18.00: „Jak jest na-
prawdę na Kurpiach*, 18,15: Koncert. 18.35:
Portugalskie Fados (płyty). 18.45: Pogadan-
ka turystyczna. 19.15: Koncert solistów.
19.50: Wiad. sport. Wil. kom. sport. 20.00:
„Po polskich szosach”. 20.08: Trasm z
Salzburga koncertu symi. 21.02: Dzien.
wiecz, 22.15: „Sztuczna eskapada” feij. 22.30
Muzyka taneczna. 23.00: Kom met.

| Sobota, dnia 11 sierpnia.
6.30: Pieśń. 6.25: Muzyka. 6.38: Gimna-

styka. 6.53: Muzyka. 7,05: Dzien. por. 7.10:
Muzyka. 7.20: Chwilka pań domu. 7,30:
Rozmaitości. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.
1203: Kom. met. 12.05: Przegląd prasy.
12.10: Muzyka (piyty). 13.00: Dzien, poł.
13.05; Koncert mu;yki lekkiej. 14,00: Wiad.
gosp. 16.00: Koncert. 16,40: Recital. 17.00:
Słuchowisko dla dzieci. 17.25: Koncert ka-
meralny. 18.00: „Co czytač?“ 18.15: Kon.
cert. 18,45: „Śniadanie z mikrobow“ —
felj. 19.15: Piosenki w wykonaniu Janiny
*Kulczyckiej. 19.50: Wiad. sport. 19.55:
Wil kom. sport. 20.00: Koncert Chopinow-
ski. 20.30: „Wilno przed przyjęciem chrze-
ścijaństwa” — pog 20.40: Recital. 21.00;
Transm. z Gdyni. 21.02; Dzien. wiecz.
21.12: Koncert muzyki lekkiej. 22.00: Po-
gadanka aktualna. 22.10: Kom, met. 23.10:
Autoironja — aud. humorystyczno-satyrycz-
na, 23.40—24,00: Płyty.

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.
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Niemiła przygoda spotkała wczo-
raj mieszkańca Stołpcow Władysła-
wa Gielarta, który, ko zystając z

|upalnego dnia, wybrał się na plażę
Zwierzyniecką, W. czasie kąpieli

| Gielartowi skradziono ubranie, W
marynarce znajdowało się 500 zło-
tych w gotówce. książeczka P. К. О.|
z wkładem na 1000 złotych oraz sze|
reg ważnych dokumentów, |

Gielart znalazł się w bardzo kło”|
potliwem położeniu, ś$dyż nie mógł
z powodu braku ubrania opuścić|

Wiino na powodzian.
Posiedzenie ap Wileńskiego Wo-

jewódzkiego Komitetu Pomocy Utiarom Po-

wodzi W dniu 7 b. m. odbyło się posie-

dzenie Prezydjum Wileńskiego Wojewódz-

kiego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi

pod przewodnictwem p. wicewojewody M

Jankowskiego.

Na posiedzeniu tem powzięto cały sze-

reg doniosłych uchwał. Między innemi po-

ruczono zorganizowanie akcji zbiórki о-

dzieży Okręgowi Wileńskiego Polskiego

Czerwonego Krzyża.

Zebranie Sekcji Widowiskowo-Imprezo-

wej W.W.K.P.O.P. Dnia 8 b. m. odbyło

sę zebranie Prezydjum Sekcji Widowisko-

wo-lmprezowej pod przewodnictwem dzie-

kana Wydziału Sziuk Pięknych U.S,B. p.

prof. Ślendzińskiego.

Uchwalono zorganizowonie całego sze-

regu imprez, o których prasa miejscowa

będzie stale intormowała społeczeństwo.

Ukonstytuowano Prezydjum. Na w.ce-

przewodniczącego Sekcji powołano radcę

Urz, Wojew. p. Dzenajewicza, na sekreta-

|1za p. dyr. Budzynskiego.
| Związek Zawodowy Pracowników Sa-

| mochodowych ziem północno-wschodnich.

Zarząd Związku Pracowników Samochodo

wych komunikuje, że w dniu 7 b. m. na

ogólnem zebraniu uchwalone zostało przez

przeciąg 3-ch miesięcy potrącanie z zarob-

ków samochodowych na

rzecz powodzian dobrowolnych datków.

Jako pierwszą wpłatę w sumie zł. 70,20

| przesłano do Wileńskiego Prywatnego Ban-

| ku Handlowego na Nr. konta 1354,

Ofiary w naturze. W. biurze Wojew.
Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi złożyła

„  Julja Tartenas, ul. M. Pohulanka 15:

1 parę półbucików, 1 sukienkę, 1 chustkę
na głowę. &

pracowników

 

Kuracje wodolecznicze w schorzeniach
nerwowych przeprowadza się najlepiej

w nowoczesnych zakładach

ZBROJGWISKA

INOWROCŁAW

\ KRONIKA POLICYJNA.
— Zatrzymanie auia z prze-

mytem. Na szosie mejszagolskiej
zatrzymana została przez wywia-
dowców urzędu śledczego taksówka,
na której, jak się okazało przemyt-
nicy wieźli do Wilna 12 kilogramów
tytoniu litewskiego przemyconego
przez granicę. Przemytników za-
trzymano i skierowano do dyspo-
zycji władz śledczych. Tytoń skon-
fiskowano.

— Amator cuńizych jabłek Na gorą-
cym uczynku usiłowania kradzieży jabłek |

!z ogrodu Andruszkiewiczowej Marji (Ce-|
| drowa), posterunkowy P. P, zatrzymał Go-|
- łubowskiego Piotra (Zacisze 16). |

— Poznał skradziony zegarek. Putman;
Ber (zauł. Krupniczy 1) zameldował w po-

„lieji iż w ubiegłym roku skradziono mu|
ubranie męskie, w którym był portfel, za-|
wierający 5 dolarow i 6 zł, oraz zegarek
niklowy męski, wartości 128 zł. W dni
8 bm. Putman widział swój zegarek u ze-l
garmistrza Baka (Zawalna 60), Zegarek za
kwestjonowano.

: WYPADKI
—  Samobėjs:wo właściciela domu.|

Mieczkowski Jan (Stefańska 24) powiesił|
się na strychu swego domu. Przyczyny sa-|
mobójstwa nie ustalono. |
— Podrzutek. Emiljanowicz Michalina |

(Zawalna 24) znalazła na schodach domu.|
w którym mieszka, podrzutka płci żeńskiej
w wieku około 2-ch tygodni. Dziecko zo-|
stało umieszczone w przytułku TOZ. !

Najskuteciuej WeiKĘ
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

, Jałmużniczych „Caritasu".
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Niemiła przygoda mieszkańca Stołpców.
plaży. Z opresji tej wybawiła go ja”
kaś litościwa niewiasta, która do-
starczyia mu ubrania, Wprost z pla-
ży Gielart udał się do komisarjatu,
gdzie zameldował o kradzieży, Wy:
słani na miejsc: wywiadowcy zna-
leźli w ustępie plażowym porzuconą
książeczkę P. Kk, O.

W związku z tą znaczną kradzie-
żą zatrzymano kilku znanych policji
złodziejów, poszlakowanych o kra”
dzież.

ł

Odrzucone protesty
wyborcze.

Po wyborach samorządowych w
miastach powiatu warszawskiego: w
Pruszkowie, Karczewie, Otwockui
Nowym Dworze — pelnomocnicy
list opozycyjnych zgłosili 15 prote-
stów. Obecnie starostwo powiato-
we warszawskie powzięło decyzję
co do tych protestów, oddalając
wszystkie

POCIĄG—WYSTAWA.
Celem spopularyzowania wytwo-

rów przemysłu polskiego, staraniem
Centr. Tow. Popier. Wytwórcz. Pol.
urządzony będz'e pociąg - wystawa,

który krążyć będzie po całej Polsce
od miasta do miasta,

Pociąg - wystawa składać się bę-
dzie z 30 wagonów pod eksponaty,
wagonu elektrowni, wagonu kina
oraz wagonu dla personelu (kuchni,
stołowni etc).
Wagony przeznaczone pod ekspo”

naty przerabiane są obecnie przez
warsztaty kolejowe z wagonów oso"
bowych (typu austrjackiego) dla ce-
lów wystawowych przez usuwanie

przegród i ławek, zaszalowywanie
okiem i t. p. Poszczególne wagony
połączone będą przejściami, zabez-
pieczonemi hariaonjami, tak že ca-
łość przedstawiać się będzie jako
szereg sal rozłożonych w układzie
amfliladowym. Wielkość poszczegól-
nych wagonów wynosić będzie 38
m. W każdym wagonie umieszczony
będzie aparat telefoniczny i radjo-
odbiornik.

Zwiedzanie pociągu wystawy
odbywać się wędzie na zasadzie t.
zw, ruchu jednostronnego, to znaczy.
że zwiedzający, wchodząc do pocią”
$u przez pierwszy wagon opuszczać
śo będą dopiero przez wyjście wa”
igonu ostatniego И
W celu umožliwienia zwiedzania

wystawy jaknaj większej liczbieosób

w najkrótszym przeciągu czasu prze”
widywane jest jednostronne roz*

mieszczenie eksponatów. W: ten spo

sób również uwaga zwiedzających
nie będzie rozproszona, informator

będzie miał znacznie ułatwione za”

danie, a co najważniejsze, żadne

stoisko nie ujd:ie uwadze zwiedza”

jących. :
Po zwiedzeniu wystawy publicz-

ność będzie miała możność obejrze-
nia ciekawych filmów, demonstro-
wanych w specjalnym wagonie kino.
W miejscach zatrzymania się po”

ciągu organizowane będą systema-
| tyczne wykłady względnie odczyty
ha aktualne iematy gospodarcze,
związane z ideologją Centralnego
Towarzystwa, konferencje 2 nauczy-
cielstwem z zaliresu metod prowa-
dzenia  propażandy gospodarczej
wśród młodszego pokolenia i t. p.

L Warszawy do Pozódnia W 3 godz
W) warsztatach fabrycznych Ce-

gielskiego w Poznaniu wykańczają
wielki wagon motorowy „Błyskawir
ca”. Wagon ten rozwijać będzie
mógł przeciętną szybkość 140 kilo”
metrów na godzinę i mieścić będzie
ponad 100 osób. Będzie kursował
stale pomiędzy Warszawą i Pozna*
niem, a podróż na tej przestrzeni
odbywać się będzie w ciągu trzech
godzin, gdy obecnie pociągi po”
spieszne przebywają tę przestrzeń
w przeciągu pięciu godzin.

Stanisław Cyw'ński. 4)

Literatura w Wilnie
i Wilno w literaturze.
(Dalszy ciąg).

Obok literatury pięknej rozwija matykę polską (1813 i 1824) irosyj
się również nauka, przeważnie jed-
nak w szacie popularnej, przystoso-
wanej do potrzeb dydaktyki szkol-
nej. Więc niedoszły profesor uniwer-
Sytetu, ostatni „ego sekretarz, Leon
Rogaiski, wydaje tu Historję bi-
blijną dla młodzieży (1836, 1851) oraz
tłumaczy z rosyskiego Historję pow-
szechną Kajdanowa (t 3, 1826) :|
Hist. państwa 1vs. Konstantinowa (t.
2, 1827), zaś J L. Sienkiewicz
wydaje w: przesładzie z niem. ol-
brzymie 2 t. Dziejów wieków śred-
nich Riihsa. Adam Pieńkiewicz
ogłasza w 7 t. Wybór poezji z pisa-
rzów polskich, z dołączeniem uwag
o istotnem źródie, duchu ; celu praw-
dziwej poezji [1835—6).
kowski wydaje Wypisy hebrajskie
(1811); Dominik Szulc — Grama-
tykę łacińską '1821), T. Kurha-
nowicz, prof. gimnazjum, wydaje
Gramatykę języka polskiego (1832 i
1834). Jeszcze lawniej Dworzec-
ki-Bohdanowicz ogłasza Gra-

 

Seb. Żu-|

ską (1811) oraz Początki języka ro-
| syjskieżo (1809). W: opracowaniu Zyg
,mumnta Bartoszewicza, prof,
| gimn. i następcy Mickiewicza w szko
ie kowieńskiej, ukazuje się Histozja
literatury polskiej (1828), którą
' Chmielowski nazywa „pierwszą pró-
|bą podręcznika szkolnego” w tej
dziedzinie i t. p.

| Zanim zamkniemy ecokę przed
|powstaniem  listopadowem, należy
| zwrócić szczególnie baczną uwagę

| na objaw charakterystyczny, dobrze
świadczący o mądrej trosce pedago-
| gicznej, jaka przyświecała oświeco-
| nym warstwom społeczeństwa wileń-
| skiego w pierwszej połowie w. XIX.
| Oto nigdzie i nigdy nie ukazuje
|się tyle przektedów, przeważnie ro
jzumnie i celowc dobranych, z ob-
| cych języków, co w tym czasie w
(Wilnie.  Więz z literatu klasycz-
wych: Pindara tłuraaczy Wierni-
ikowski (1824) i J. Korsak (1326):
Sofoklesa dwie tragedje (Tra-

chinki i Edyp w Kolonie) — T. Elia-
szewicz (1829), oraz Edypa królą —
A. Walicki (1845); Eurypidesa—
Oresta przekłada Eliaszewicz (1829);
Grzegorza z Nazjanzu x Her-
burt (1843); Cycerona wydają w
przekładzie E. Słowacki (1826) i Żu-
kowski (1838 i 1840); Plutarcha
tłumaczy Kraszewski (w rękoprsie,
1828), Longina przekładają Ko-
rzeniowski (1819) i Kowalewski
(1823); Owidjusza — Żebrowski
(1821), E. Słowacki (1826) i; Kowalew
ski (1823); Horacego tłumaczą:
Jeżowski (1821), J. Korsak (1823) E.
Słowacki (1826), A. Moszyński
(1836), oraz x. A: S. Krasiński; W e r
gilego tłumaczą:  Kotiużyński
(1821), J. Korsak (1825) i E. Słowac-
ki (1826); tenże Tacyta (1826);
Lucjana — Szulc (1819), Lukre-
cjusza — L Borowski (1820);
Liwjusza — E. Słowacki (1826)
1 Iśn. Jagiełło (1828).

Poetów polsko -łacińskich
(Wawrzyńca z Nowego Targu, Jana
z Wiślicy, Dantyszka, Krzyckiego,

| Janickiego, J. Kochanowskiego, J.;
Bielskiego, Klonowicza, Sarbiew-|
skiego, M. Smoguleckieso) wydaje
we własnym przekładzie dyrokómie |
w 6 t. w latach 1851 — 52, zaś nieco 

później Polskę Kromera (1853), Pa-
miętnik  Solikowskiego i Dzieje
Fredry (1855),

Pisarzy nowożytnych najlepiei się
w przekładach przedstawia Byron.
Tłumaczą go: Borowski Kiciński,
Ostrowski (182C), Szydłowski (1834),
Odyniec (1835— 1842), Piotrowski
(1845), oraz J. Korsak (1830). Mo-
ora przekładają ciż sami: Korsak
'(1830) ; Odyniec (1842); Miltona
— Borowski (1820), x. Lenartowicz
(1830) i Piotrowski (1850), Sze-
kspir znajduje nader licznych tłu-
maczy: J. Korsaka (1840), x. Hoło-
wińskiego (Keialińskiego 1840), J.
Korzeniowskiego, A.  Walickiego
(1844), P. Jankowskieżo (1842—45),
Piotrowskiego 11850) i Pługa (1868),
zaś w przeróbce Ducisa przekłada
go Antoni Chon.iński (1829); Y o un-
g a tłumaczy Fr. Dmochowski (1825),
zaś Waltera S c o t ta Odyniec (1842)
Coopera—F. Wrotnowski (1830);
Florjana przekiadają Ginet (1803);
1 Staszic (1830, Mass:liona —
Łopaciński (1772), Tomaszewski
(1799), oraz Olszewski (1818); I. B.
Rousseau'a tłumaczy T. Nar-
butt (1832); Woltera yrzekładają
Bykowski (1799), E. Słowacki (1803),
Paszkiewicz (1807)), oraz Laskowicz

(1836); M ol je -a—Borowski (1826),
„oraz całość pistu w 6 t. — Kowalski
i (1847 — 50); Racine'a — x F.
Godlewski (1806) i E. Słowacki (w
rękop.), M-me de Stae! — Suzin

''w rękop.); Bėrangera — Syrokomla
* (1852) 1 Korotyńsku (1858); La mar-
tine'a — J Korsak (1824 i Kra-
szewski (1851): V. Hugo — J. Su-
rewicz (1846) ; Pług (1860), Pe tra r-
kę przekłada x. Hołowiński; Dan-
tego — J, Korsak (1860); Silvia

Dalej Puszkina przekładają
Odyniec (1842), K. E. Wojniłłowicz
(1843), Syrokomia (1846), oraz Adam
Sikorski (1847); Kryłowa tłuma-
czy A. S. Glińsk: (1860); Gogola—
Chełmikowski (1846); wreszcie
Szewczenk43—Sowiūski (1861),
oraz Syrokomla (1863).

Nakoniec wychodzą bezimienne
įrzeklady A. de Vigny (1834),
Vander Velda (1829), Wise-
mana (1862), Scribe'a (1832 i „Pellica — Tustanowski (1873) i

Jankowski (1835); Manzoniego—ten
ostatni (1846); Lacordaire'a =)
Ziemięcka (1861), wreszcie Duma-|

sa - ojca — F. Wołczaski (1870) i!
Aśnikowski (1541), Biirgera tłu-|
maczy Odyniec (1822, 1842), Wielan-,
da przeklada Jankowski (1843); Goe- |
thego — tenże (1846), A. Walicki
(1844), oraz J. Korsak (1830); tenże
przekłada Schillera (1830), któ-
ry także znajduje tłumaczów w O-
dyńcu (1843) i Trentowsi:im (1844);
Kanta rzecz © pedagogice przekła-
da J. Bobrowski (1819); TTeśnera
Axela  spolszoza Wiernikowski
(1842), wreszcie Humboldta Po-
dróże tłumaczy B. Szyszko (4 tomy)

i Auerbacha — D Chodžko
(1860). NERO 3

1840), Fenelona (1837), Janina
(1844), L. de V « gi (1830), De Mai-
str e'a (1830). Genlis (1818),
Mażuranicza (1862), Coopera
(1829 i 1834), Sumorokowa
(1821), Rylej« wa (1829), Krylo-
wa (całość bajek w roku 1851) A.
Lafontaine'a (z niemieckiego
1829 i 1830), wreszcie Dickensa
(1862 — 63). Osobno wspomnieć na-
leży o wydaniu Tysiąca i jednej no-
cy (1841).

Tak liczne iiumaczenia, dokony-
wane przez rozmaitych autorów, 0-
czywiście nie zawsze stoją na nale-
żytym poziomie ale świadczą o intu*
vcyjnie wyczute; potrzebie i solidnym
zbiorowym wysiłku, podjętym ku jej
zaspokojeniu.

c. d. n.     
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"Z KRAJU.
Samolot z Wilna w bagnie.

Dnia 6 b. m o godz. 6.20 w oko”
licy wsi Kundzin, śm. Sokółka, lądo-
wał przymusowo samolot turystycz-
my systemu R.W.D. 2, pilotowany,
przez p. inż. Aleksandra Sobotę, |

Lądowanie nastąpiło wskutek dė
Iektu silnika, Samolot leciał z Wil-|

na w kierunku Warszawy. Pilot
zmuszony do lądowana, szukał od-
powiedniego miejsca, lecz lecąc na
wysokości 50 mtr., nie zdołał utrzy
mać aparatu i spadł w bagno. Apa-
rat został uszkodzony, pilot wyszedł
bez szwanku.

Pożary.
DZISNA. We wsi Sabory, gm.

porpliskiej wskutek nieustalonej
przyczyny spaliła się stodoła z sia-
nem i słomą należąca do Fnasz-
kiewicza Włodzimierza. Straty wy-
noszą 350 zł.

SWIĘCIANY. We wsi Borysy,

gm. świrskiej wybuchł pożar, który
strawił dom mieszkalny i 2 chlewy
należące do ścinowicza Fdama.
Straty wynoszą 7000 zł.
pożaru było nieostrożne obchodze-
nie się z ogniem.

Przyczyną

Schwytanie «szczura hotelowego»
w Druskienikach.

W większych zdrojowiskach bar-
dzo jest trudne zorjentować się, z
kim się spotykamy, kto jest naszym
sąsiadem przy stoliku restauracyj-
nym.

Bardzo często zasiadają z nami
wybitni ludzie, trafia się jednak, że
sąsiadami naszymi, towarzyszami

przechadzek, wycieczek, a często
tlirtów, są ludzie, którzy znani są
już jako niebezpieczni aferzyści zło-
dzieje ; wogóle szantażyści.

Parę tygodni temu przyjechał do
Druskienik bardzo elegancki pani
zajął pokój w hotelu - pensjonacie
Europejskim.

Zachowaniem swojem nie wzbu:
dza! žadnego podejrzenia i trakto-
wany był jako pierwszorzędny gość.

Onegdaj w godzinach rannych
służba pensjonatu p. Grudzińskiej
usłyszała w jednym z pokojów pen”;
sjonatu jakiś szmer. |

Gdy służba weszła do pokoju, nic|
w nim nie zauważyła, gdy jednak
szmery powtórzyły się, poczęto szu-

kać skąd one nochodzą. W. czasie|
poszukiwań, gdy służba roztworzyła
czafę, ku wielkiemu swemu przera-

 

 

Książki paione w Niemczech gromadzone są

żeniu zauważyła ukrytego tam ja-i
kiegoś eleganckiego pana.

Wezwano policję, która zjawiła'
się natychmiast. Ponieważ „elegan-

cki ten pan“ nie mógł wytłumaczyć,

dlaczego znalazi się w szafie, został

zaaresztowany.

Okazało się że aresztowany pan

jest tym samym. który zamieszkuje

w hoteiu Europejskim i nazywa się
Klapa Stanisław, ma 46 lat i jest
stałym mieszkańcem Warszawy.

Śledztwo wstępne wykazało, że

Klapa jest t. zw. „szczurem hotelo-

wym'. Zawód jego polegał na tem,

że okradał mieszkańców hotel ij
pensjonatów. :

Za takie przestępstwa byl on juž
pięciokrotnie karany.

Policja przeprowadziła rewizję w'
pokoju złodzieja w hotelu Europej"
skim i wykryła dość sporo rzeczy.'

pochodzących z kradzieży.

Między innemi wykryta zostaia'
kradzież, która dokonana została w
pensjonacie B-c: Charłap.

Przy Klapie znaleziono około 600
zł. w gotówce.

о—

DZIENNIK WILEŃSKI
  

SPORT
Jutro regaty wioślarskie.

Jutro o godz. 15 rozpoczną się
na Wiiji pierwsze przedbiegi do re-
gat propagandowych. Do regat tych
zgłosiło się bardzo mało osad bo tyl-

ko z WKS. ; Makabi. Brak będzie
więc w dalszym ciągu osad Wil, T.
Wioślarskiego, które zaczęło powoli

; budzić się do ż”cia sportowego. Nie
, zobaczymy w tym pierwszym kroku
wioślarskim osad PKS. i AZS, Kluby
te jak widać zlekceważyły częścio”
wo tegoroczny pierwszy krok wio”
ślarski, który posiadać powinien
wielkie znaczenie sportowe.

Drugj dzień przedbiegów odbę-
dzie się w niedzielę o godz. 15. Start
jak zawsze przy moście strategicz-
nym na Antoko.u, a meta przy przy”
stani Wileńskiego Towarzystwa
Wioślarskiego.

Ogółem w finale odbędzie się
tylko 5 biegów

Stefan Kostrzewski w Wilnie,

Bodaj przed sześciu tygodniami
pisaliśmy już o przyjeździe do Wilna
Stefana Kostrzewskiego. Otóż wczo-
raj rano przyjechał on do 1 p. p. leg.
by tu odbyć powinność wojskową.
Kostrzewski w Wilnie będzie koło
miesiąca. Oczywiście, że prowadzić
on zechce w dalszym «ciągu swoje

, treningi by nie wyjść z formy.
Trzeba przypuszczać, že ujrzy-

my go również na starcie zawodów

wileńskich, co będzie nielada sensa-
cją sportową dla Wilna. Pierwszym
startem Kostrzewskiego będzie tre-
ning sobotni odbyty na stadjonie

, Ośrodka W. F. na Pióromoncie,

Nowinki piłkarskie.

Zarząd Wil, Ok. Zw. Piiki Nożnej
dokłada wszelkich starań by dopro”
wadzić do skuiku wyiazd piłkarzy
wileńskich do Kygi na mecz rewan-
żowy. Wyjazd ma nastąpić 27 sierp”

„nia, Obecnie prace są skierowane w
wydostaniu paszportów zniżkowych.
Zaznaczyć przyiem trzeba, že Zwią:
zek Związków Sportowych udzielst
już zezwolenia na wyjazd z Wilna.

Reprezentacja Wilna wyślądać
będzie prawdopodobnie następująco:

Łotewski Klub Sportowy przy”
jezdza do Wilna.

Dziś w nocy mają przyjechać do
Wilna piłkarze A. S. K. z Rygi, któ-
rzy w sobotę rozegrają mecz towa*
rzyski z Makab! a w niedzielę spot-
kają się z mistrzem Wilna WKS.

Piłkarze Łctwy z wojskowego
Klubu Sportowego nigdy jeszcze w
Wilnie nie byli, przyjazd ich budzi
więc zrozumiałe zaciekawienie, Jest
to jedna z najsilniejszych drużyn
piłkarskich Łotwy, mająca kilka ra-
zy mistrzostwo 7ierwszej Ligi związ”
kowej, do której należą takie druży-
ny jak: Vondeiers, R. F. K., Olimr-
pija, J. K. S. Union, Amatiers i
BS. B

Piłkarzy łotewskich na granicy
ma spotkać por. Wasilewski, który
włada łotewskim językiem.

Wieczorek zgiosił próbę pobicia
rekordu Polski.

Wczoraj zgłosił w Wil. Zw. Lek.
Atl. Wieczorek próbę pobicia rekor-
du Polski w biegu na 110 mtr. przez
płotki. Wieczorek czuje się jakoby
w: dobrej formie i jest pełen nadziei,
że uda mu się „stanowić nowy pięk-
ny rekord Polski,

Wieczorek na start zaprosił
Wojtkiewicza, który ma dzisiaj przy
jechać do Wilua i Kostrzewskiego.
Wieczorek zawodnikom tym da
prawdopodobnie kilka metrów wy-
równania.

Za 8 dni pierwszy mecz o wejście
do Ligi.

Pierwszy mecz o wejście do Ligi
rozegrany zostanie w Wilnie 19
sierpnia na boisku przy ul. Werkow-
skiej między WKS. mistrzem Wilna,
a mistrzem Polesia.

Pierwszy te': mecz powinien nam
powiedzieć czy WKS. posiadać bę-
dzie jakiekolwiek poważniejsze szan
se czy też nie.

Dalszy kalendarzyk rozgrywek
przedstawia się następująco: 2 wrze”
śnia gra w Wilnie Białystok, 16
września wilnianie grają z Pole-
siem w Brześciu, 23 grają w Białym-
stoku. Rozgrywki pierwszej tury za”
kończą się 30 września, a po wyeli-
minowaniu grupy „północnej' roz-w Moskwie.

Żydowski „Nasz Przegląd” dono*| w gronie ludzi,zaniepokojonych lo" ;

si, že do Moskwy przybył: Alfred|sem kultury niemieckiej. Nie chodzi|

Kantorowicz, generalny sekretarz|jedynie o demonstrację przeciwko

komitetu paryskiego dla organizo- narodowo - socalistycznemu  ustro”

wania bibljoteki obejmującej wszyst | jowi. Chodz; też o R mac

Rożow, Bartoszewicz, Maniecki, Cho! poczną się walki półfinałowe i fina"
waniec, Kotłowski, Szwarc, Wysoc-|łowe. W tym roku najpowažniej-
ki, Skowroński. Ballosek, Naczulski,| szym przeciwnikiem WKS. Śmigły
Zbroja, Pawłowski, Drag, Antokolec,! będzie w dalszym ciągu drużyna
Bartoszewicz i może Hajdul. Ogółem|Naprzodu z Lipin, która została pa-
ma jechać 14 piłkarzyidwuchprzed | miętną przez swoją niesprawiedli-
stawicieli mgr. Coch i Frank jako| wą uchwałę P. Z. P. N. dopuszczo-

 

 

| 'Frzy rekordy światowe.
| WARSZAWA (Pat). Na między-
narodowych zawodach lekkoatle-

' tycznych w Oslo z udziałem amery-
ikańskich lekkoatletów pobite zo-
stały trzy rekordy światowe, Na 110
m. przez płotki Berd uzyskał wspa-
niały wynik 14,2 sek. Drugi rekord
ustanowił Eastman na 500 m., osią-

$ając czas 1:02. Trzeci rekord w
sztafecie szwedzkiej 100x200x300
X400 m. Ame-ykanie poprawili z
1:56,8 na 1:53,3 Na 100 m. Peacok
wyrównał reko1d światowy, uzysku:|

1,ąc 10,3 sek.

Wyniki i$izysk kobiecych
Į w Londynie,

LONDYN (Pat). 9 bm. rozpoczę*
iy się w Londynie 4-te kobiece
igrzyska światowe, Przed południem
startowało 20 zawodniczek w 6-ciu
przedbiegach, przyczem po dwie
przechodziły do półfinału. Z wyjąt-
kiem Amerykazek na starcie zjawi-

gała jedna Walusiewiczówna, która
była klasą dla siebie i miała wynik
7,8 sek, W eliminacji na 9 wchodzi
ao finału 6. Obie Polki Weissówna

4 i 5 miejsce. Weissówna osiągnęła
10 м, 99 cm., a Cejzikowa 10,61.
Najlepszy wynik miała Niemka

czem Kwaśniewska miała wynik

czyste otwarcie zawodów. O godz.
15-ej wkroczyła na stadjon orkiestra
śwardji krajowej a za nią kapitanka

która niosła trensparent z napisem
4-te światowe !$rzyska kobiece, Na-
stępnie defilowały ze sztandarami
swoich krajów zawodniczki: 16 Nie-
mek, 7 Austrjaczek, 6 Belgijek, 11
Kanadyjek, 12 Czeszek, 11 Francu-
zek, 8 Holenderek, 1 Węgierka, 1
Łotyszka, 8 Palestynek, 12 Polek,
2 Afrykanki i 4 Swedki oraz na koń-
cu 17 Angielek. Na zakończenie wy-
puszczono białego gołębią i odegra-
no hymn angielski. W: dalszych za-
wodach lekkatletycznych Polska od-
niosła sukcesy, Z wyjątkiem biegu
na 800 m. we wszystkich innych
konkurenciach Polki dostały się do
finału, a w finale rzutu kulą: Polki
zaobyły cenne punkty. Zaznaczyć

należy, że w finale wszystkie miej-
sca są punktowane. Wyniki popo-
łudniowe były następujące: 60 m. w
pierwszym półfinale pierwsze miej-
sce zajęła Walasiewiczówna 7,6 sek.
przed Angielką Johnson i Afrykan-

ia się cała elita świata. Z Polek bie-'

i Cejzikowa weszły do finału, mając:

Mauermeyeh 1367. W 5-boju stanę-.
ło 12 zawodniczek, przyczem roze-,
grano tylko bieg na 100 m., przy-,

14,2 sek. Popołudniu nastąpiło uro-|

drużyny angielskiej panna Hiscock,;

kie dzieła, spalone i zakazane w | tych dzieł, które stają się w Niem-

Niemczech pod regimem hitlerow-
skim.
[W rozmowie z przedstawicielami

prasy moskiewskiej p. Kantorowicz|
poinformował o zadaniach tego ko-
mitetu i jego dotychczasowej  dzia-!
łalności. Myśl utworzenia bibljoteki,|
obejmującej dzieia spalone na stosie/
przez nowoczesnych inkwizytorów—

czech obecnie rzadkością. kapitan sportowy WIOZPN. |

Wielu znakomitych pisarzy zao-

fiarowaio swe *biory dla bibljoteki.

Prof. Georg Bernhardt ofiarował! ryski Komitet organizacyjny otrzy”

bibljotece 8 tys. książek. Do tej por; muje jednak dokładne informacje o

ry zebrano 20.600 tomów. | książkach, które stają się niedo-

Ostatnio Guebbels pragnąc u- stępne dla czytelnika w obecnych

   
| niknąć oddźwięku zagranicą zabro- ; Niemczech i z tych właśnie książek

nił ogłaszania w Niemczech spisów, tworzy się omawiana bibljoteka par

|na bezpośrednio do walk końco”
|wych. Śląsk .eprezentowany więc
będzie w tym roku przez dwie dru-
żyny: Naprzód : K. S. Šląsk.

Do Ligi wchodzi jedna družyna,
a spadają dw:e, prawdopodobnie
Podgórze i Strzelec albo i Warsza-
wianika, W każdym bądź razie z tych
trzech drużyn dwie stracą swoje sta”

ką Durkae, W Z-gim półfinale była
Holenderka Schuuman przed Niem-
ką Kuhlmann. W eliminacji dyskiem
na 18 zawodniczek obie Polki prze-
szły do finału, Weissówna miała 39
m. 19 cm. a Ceizikowa 35,26, 80 m.
przez płotki na 14 zawodniczek w 4
przedbiegach w pierwszym przed-
biegu Freiwaldówna zajęła 3 miejsce

Gie łda.
WILNO (Pat). Giełda. Waluty: Belgja

j 124,30—124,61—123,99. Berlin 207—208—
206. Gdańsk 172.60—173,13—172,17. Ho-
landja 358—358,90—357,10. Londyn 26,63—

! 26,76—26,50. Nowy Jork 5,27—5,30—5,24
, Kabel 527:/s—5,30'/+—5,24'/+. Paryż 34,90
—34,99—34,81. Praga 21,97—22,02—21,92.
Stokholm 137,35—138,05—136,65. Szwajcar-
ja 172,68—173,11—172,25. Włochy 45,43—
45,55—45,31. — Tendencja przeważnie moc-
niejsza.

Akcje: Bank Polski 86—86,50. Stara-
chowice 10,75. — Tendencja mocniejsza.

Papiery procentowe: Budowlana 43,50.
Konwersyjna 63—63,13. Dolarowa 70,75—72.
Dolarówka 53. Stabilizacyjna 67,63—68—
67,88; drobne 68,12—68,25. Listy ziemskie
49,50—49,13.

Obrona nazwisk chrze-
ścijańsk. przed żydami.

SZCZECIN. (Pat). Do rozporzą*
dzenia w sprawie zmiany nazwisk z

| listopada 1919 r. wydane zostały
| obecnie nowe przepisy wykonawcze,
według których przy podaniu o
zmianę nazwiska należy przedio-
żyć dowód pochodzenia  aryskiego.
Osoby pochodzenia aryjskiego, któ-
re posiadają nazwiska 0 brzmieniu
zydowskiem, mogą otrzymać zmianę
nazwiska о brzmieniu aryjskiem.
Podania osób, pochodzenia niearyj-
skiego załatwiane będą odmownie,
$dyż dana osoba pochodzenia nie-
aryjskiego mogłaby przez dokonaną
zmianę nazwiska ukryć swe właści-
we pochodzenie Jedynie žydow-
skie nazwiska o brzmieniu nieprzy-
zwoitym mogą być zmienione na
nazwiska, lecz tylko 0 brzmieniu

, żydowskiem,

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu"

Valla uzyskała 12 sek, Przedbieg na
100 m. (22 zawodniczki w.6 serjach)
Walasiewiczówua w 2 serji zwycię-
żyła 12,3. Wi finale kulą pierwsza
była Niemka Ma2uermeyer 13 m. 67
cm., przed Niemką Fleischer 12,10 i
Czeską Pekarową 11,46. Weissów*
na miała 11,31 Cejzikowa 10,61. Na
800 m. startoweło 15 zawodniczek
w dwuch przedbiegach. Świderska
startowała wv drugim przedbiegu,
który zgromadził najlepsze biegacz-

ki. Długi czas Świderska trzymała
się na trzeciem miejscu, jednak
przy końcu dała się wyprzedzić
Srciu innym. Ponieważ tylko 5
pierwszych zawodniczek wchodzi do
finału, przeto Pclka odpadła. Mecz
koszówki Polska-—Francja wygrała
Francja 33:21 (24:13). Mimo protest
Polski, sędziował stronniczo Fran-
cuz, a Francuzki grały brutalnie. W
piątek będzie dzień wolny i w tym
dniu Polki będą m, in. na herbatce
w ambasadzie polskiej. Dalszy ciąg
zawodów w sobotę. 

spalonych i zabronionych dzieł, Pa*'

S Ti ЛОЛИ

Dziś premiere! Tryumf czeskiej predukcji flimowej 1934 r.

oświadczył Kantorowicz — powstała|

  
 

„$cigani Ludzie"
A Mecharda. Wysoce emocjonujący, szarpiący nerwy, dramat życiowy

 ryska. nowisko ligowe.

 

Fiłm zrozumiały dia wszystkich.

! poko e| | kańska 8. Dozorca1
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za Włoszką Vaila i Angielką Webb.t

MIESZKANIA
3 i 5 pok. z wygodami
do wynajęcia.  Domini- Liu a 6 ua J Duo

WSIka-|zzezaRzZOZ
 wiek

 

uprzejmie prosi o łaska:
we zgłoszenie jakiejkol-

pracy lub zat'u-

|į——07——— | Sekcja Młodych Stron- | 275725:
Narodowago |

DRUKARNIA

 

 

 

t leści „Czarny Mąż"
W roli gł U GA Šai S z Magdą Sonią oraz ulubionym ehlopeem Janklem Feherem w iC-| ; osobnem weściem, mo- Ka KOBIETA dnienia, chociażby cza-

Isch tytułowych. Fkeja toczy się w przecudnej Mersyiji I okolicy. Najlepsze dodatki dźwiękowe w n:dprogramie. | żę być z używalnością uuw średnim wieku, znaj.| SOWego w Wilnie i na
Ceny ed 25 gr. Ssla dobrze wentylowasa. kuchni, do wynajęcia, ul. dując się w krytycznem| Prowineji dla bezrobot- l ZWIERZYŃSKIEGO

а Wilkomierska 3 m. 11, Jedyna pamiątka. | położeniu, prosi Sz. Czy-| nych swych członków. :
Rewelacja sezonu. Prawdziwe aręydzieło filmowe odznaczone złotym medalem, 500 najpiękniejszych girisów.| vis-a-vis kośc. św. Rata” Pr. EO Wi : telnikėw — о udzielenie, Zgłoszenia przyjmuje WIŁNO M9STOWA |

Bajeczna Rewja Koiorowa| 1 Тарь mieszkania dle zyjaciel: le pani | jub wskazanie jakiejkol- | 1d vlalstracja „Dzienni- TLEEFON 12-44,
" 2 Jak bardzo eeniłem i po- i ;|ka Wileńskiego”.

GWIAZDY BRODWAYU Ча ааНаа аее та RZS, enicałodzieanem| utrzyma- męża. Czy mógłbympro- | dziecka, jako gospodyni, WYKONUJE

Wielka kawalkada gwiazd, w rol. gł. Madge fvans, Jaeki Coover, Ailce Ulrady i inni. Tańce słynnego zespołu., niem, Śr. | sić o jakąś pamiątkę po względnie pomocnica do- Kupno ki d
€eny zniżone od 25 gr. - nim? „plikai umie gotować. Sprzedaż wszelki-go rodzaju

į ю so ona kawy Oak ч : į 3 Wdowa: ask to | sem ie Ró mafiamatowa| druki, Jak bilety wizy-
Dziś. Ceny od 25 gr. — Rozkoszna trzploika o po nim ja pozo- 7 =. 3

i E esantis, mężczyzna Iwan Pletrowicz wfllmie p. t: „LENSTA NIETOPERZA bios: aki) sh н | niec). towe. zawiadomienia

Porywająca treść, AASK ZWANEdE K asAs A pe 7 O M ślubne. wm рго-
Na scenie: | operetka w1 akcie ze śpiewamii ta я ramy, aflszeI ulotki

KINO i REOJA de Fifi-| Grzybowska, Matysia—K. Podgórska, Panl-E. Londonówna, Pan—Z 4 pokoje, „ przedpokój, Smieić bez życla. POTRZEBNY półnowy, z ogrodem, 2и
Winter, | Karawaniarz—Wł. Orsza—Bojarsk', „ karawaniarz—Z SA 0:Baa. axDwaZuja r ot do asc w| uczeń do sklepu pi-| 3 pokoje z kuchnią, ele:|"=== CENY NISKIE

: icz. li. Barcelona, nastrcjowa Inscerizacja z udzizlem I. Grzybowskiej, |. O szy-Bojar- р "| czasie nakręcania sceny  śmienn. l, Mic- и

«COLOSSEUM» śklego, Trlo Grey. ill. Dźwiękowiec wykora Wł. Orsza Bojarski. IV. Clapelus, bomba bu-| ska Nr. 8, Wie omość| smierel: an"A| yczmoŚć, sprzedam za|numo;

moru—komedja w 1 akęie. Osoby: Teściowa—l Grzybowska, Ciapciuś-- S, Janowski, Rnstka—| U dozorcy. 954—1 — Na miłość Boską, | p 6,000 zł. Zwierzyniec,

L. Szeli, Zięć—Wł. Orsza'Bojarski, Reż. Wł. Orszy-Bojarskiego. — Zespoł muz. l. Borkuma' pqzpepuwuwawac<nam! więcej Życia. SawiczRZ|Szyszkińska 13. 955 ELINA

 

MIGNON G. EBERHART _ 2 8 41)

Biala Papuga.
(P.sekt:4 autoryzowany Zz angiciskiego).

Ja .akiego tynomu nie paliłem. Ten był inwy, bardziej gryzący.

Zresztą w ciągu krótkie, rozmowy wieczorem żadne z nas nie paliło

Nie przestając się dziwi. zajrzaiem we wszysikie kąty. Ani w po”

koju, ani w łazience nie było nikogo. Nie natratiiem również na ślady

czyjejś bytnosci, W] koncu, o! melodramatyczna iaviazjol zacząiem szu”

kać ukrytego wejścia. Usiaiecznie hotel był wybudowany w tych cza”

sach, kiedy pota'emne drzwi i kryjów ki należały do koniecznych, codzien

nych urządzeń, odpowadających duchowi zaiste kłopotliwej epoki. Ale i

tutaj poszukiwania moje speiziy na niczem, Jeżeli gdzie w moimpokoju

mogły się znajdować zamaskowane drzwi, to chyba za olbrzymią szalą,

tak ciężką, że gdybym ją ruszył, obudziłbym caty i.otel.

Tymczasem woń tytoniu albo osłabła, albo ja się do niej przyzwy

czaiłem, bo przestała anie araznić. Wróciłem do łóżka. Twarz mnie

paliła, a ramię tak rwało, że n.e wiedziałem jak leżeć.

Pomimo io znow! zapań'em w niespokojny sen. Zrana przygoda z

dymem ziałą się w mojej świ:domości z sennemi przywidzeniami, jako

coś równie błanego. Ale Lornowi powiedziałem o wezystkiem.
Spotkaliśmy się po śniadaniu w hallu.
Mnie przyniosła śsiadanie pokojówka Marianne, Biedaczka miała

czerwone oczv, a twarz mizerną i posępną. Postawiła tacę i wybiegła.

Schodząc nadół (nawiasem mówiąc ubrałem się z przerażającym trudem, ,

a już z krawa.a zrobiłem istny wiecheć), spotkałem: ją z drugą tacą. Na |

moje pytanie, czy już kto ws!ci, potrząsnęła głową, jakby nie rozumie- |

jąc i poszia dalej. Chicl.oty si; skończyły. Widocznie biedny Marcel grał
w jej życiu poważną roię.     

о

 

| Z Lornem, jak już mówitem, spotkałem się w liallu. Wystuchat mej
opowieści o dynie (przy świe e dnia dziwnie błahe:j grzecznie, lecz bez
wielkiego zainieresowaaia i oIpowiedział niedbale, że to któryś z polic-
jantów musiał valić papierosa i że on się dowie. Nakoniec zapytał, jak
się czuje z ra"ueniem ' oświaćczył, że pójdzie wyb:dać zamiary policji.

— Соё ст! bardzo czynn. Może uda mi się wyxryć, co już wyszpe*

rali į co zamierzają dalej robić. Nie pilnowaliby tak -zujnie hotelu, sdyby
już nie wpadli na jaki wop. 1:zeba panu wiedzieć, г 2 francuskiej policji
nie można lekceważyć. Sprawna jak rzadko.

— To może wykryje prawdziwego mordercę i ć : mi wreszcie spokój.
— Może — potaknął ponuro takim tonem, jakby chciał powie-

dzieć: — Ano, pocieszoj się!

Kwestja alibi pastora Rosarta wymagała, podiug mnie, specjalnych
dochodzen, C..ułem, że powinniśmy wyświetlić jak najprędzej przed-
śmiertną 1ewelację biednego Marcela. ь

Wyszedłem za Lornem :a podwėrze. Pastor s:edzial pod scianą na
świeżem powieirzu z papierosem w ustach, Na mój widok rozłożył poś-
piesznie żazetę i pogrążył się w czytaniu, Pucci siedziała melancholijnie
na poręczy krzesła obox nieg. Wziąłem drugie krzesło, Z za węgła koło
bramy wyjrzała głowa policjanta, Urzędowy wzrok przyjrzał mi się ba-
cznie i bezceremoncjaln:e. Zr >zumiałem, że mam anioła stróża,

Pociągnąłem podejrziriwie nosem, czy nie poczuję tego samego ty
toniu, co w nocy. Ale rie, to « e był ten gatunek, Wobec tego zacząłem
się zastanawiać nad samym pastorem. Osobistość »yła mocno zagadko-
wa. Co oznaczała naprzykład jego komedja alibi? |

Gdyby nie miał wcale a'ibi, nie byłoby racji podejrzewać go lub
niedowierzać „ego słowu. Ja 0.zywišcie podejrzewa'em śo o tyle, iż nie
mogłem się optzeć przeświadczeniu, że zbrdni dokonał któryś z miesz-
kańców hotelu, wobec czego wszyscy byli podejrzari,

Fakt, że postarał się o zbyteczne alibi, był podejrzany sam w sobie.
Wysoce pode,:zany — shyślałem, patrząc na jego długie nogi i amery-
kańskie buty. Pochodzznie butów wyjaśnił wspominając, że spędził dwa  lata w Ameryce. Papiery napewno miał w porządku gdyż policja spraw”

 

dzała tożsamoś.: wszystkich sueszkańców hotelu i nie robiłaby wyjątku
co do niego.

Nagle p:zyszło m: na my::, że sama jego broda mogła być podejrzar
na. Z reguiybrody nos;ą tylk. misjonarze lub popi, a on nie byt przy-

puszczalnie avi popem ani misjonarzem. Jezeli jednak zapuścił ją umyśl-
nie, to zaęło mu to dużo czasu bo broda była z wszelką pewnością
prawdziwa, z wszeiką pewnoscią nie sztuczna. Ale byłem mocno cie-
kaw, jakby wyślądał bez tej brzydkiej ozdoby.

Dalej zadał sobie wiele irudu z tem fałszywvem alibi. Lecz nie-
tylko sam skłamał, a jeszcze zwvusił Marcela do kłamstwa. Jak na sługę
bożego były tw rzeczy mocno uaganne.

Рисс. zaskrzeczale i sirunęła ciężko z krzesła. Była ze mną w
hallu na chwilę przed smercią Marcela. Naturalnie w trakcie rozmowy
z nim pzzestałem na rią uważać, a później nastąpił ogólny zamęt, Co
się wtedy z ną działo: Gdziż była i co widziała? Jej ptasie oczy, za-
gadkowe i mądre, jak uczy je; pani,
niestety! niezladane,

zdawały się kryć w sobie tajemnice,

Mówić nie umiała to jes' nie nauczono:jej tej sztuczki. Co nie zna-
czy, żeby miiczeła, Przeciwnie, skrzeczała czasami z wielkim ferworem
i zaiste cudowną ekspresją. W każdym razie czuło się,
wiedzieć,

co chciała po”

Skrzecząc melancholijnie, wdrapała się pastorowi na kolano i
przechylając czub, zaczeła się przyglądać jego brodzie z takim wyrazem
ślepek, jakby myślała to, co j.

Ч Gazeta zaszeleścita niecierpliwie i z za jej górnego skraju wyjrzały
śniewne oczy * rudy zarost. Uświadomiłem sobie, że patrzę z cynicz-
nym uśmieszkem na zechowanie się papugi,
fuknął:

sujący?

dopie:o gdy ojciec Robart

— No, juz mi się pan na:atrzył? Czy jestem taki ciekawy i intere-

a dą (d: 6: в)

717777, >OdpowiedzialiyRedaktor STANISŁAWJAKITOWICZT |


