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„Dziennik Wileński" chodzi   

Ródacy 2 Zagranicų w Rrdhowie,
KRAKÓW (Pat). Po powitaniu“

na dworcu uczestnicy 2-go zjazdu

Polaków z zagranicy udali się do
swoicn kwater a następnie po śnia-

się potężne dźwięki dzwonu Zy”
gmunia, a Chor „Echo“ odśpiewał
„Gaude Maier Poloniae', Orkiestra

20 p. p. odeśrała hymn narodowy.

Telefon Redakcji,

codziennie.

daniu grupami La zwiedzenie zabyt- W) godzinach popołudniowych goście

   

  
  

 

  

 

Litwinów aaa prawa liwy do: R
Niejasne Komentarze litewskie.

KYGA, Jak wiadomo, Litwa za- to o ochłodzeniu stosuaków sowiec-
strzeżenia Foiski w sprawie paktu ko-liiewskica i osłabieniu pozycji

cołane,

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

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

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

Ogloszenia
Terminy

ECHA REWOLTY w WIEDNIU.
RZYM. (Pat). Cztery dywizje!

piechoty wysłane na g anicę Brene-
ru i Karyntji nie zostały jeszcze wy”

Obecnie odbywają one ma-
newry w Alpach.

WIEDEŃ, (Pat). Były przywódca

MWiednią Seitz, który od czasu wy:
padków lutowych znajduje się w wię
zieniu został z powodu choroby
zwolniony z więzienia i przewiezio-
my do sanatorjum, gdzie znajduje się
pod obserwacją policji.

ków Krakowa, oprowadzani przez
przewodników. Na rynku krakow”
skim pod pomnikiem Adama Mic-
kiewicza przemawiał do Polaków z
zagranicy historyk sztuki dr. Do-
brzecki. Z rynku uczestnicy zjazdu
udali się na zwiedzenie bibijoteki
jagieliońskiej, poczem autokarami
pojechali na Wawel. Na dziedzińcu
wawelskim ustawiła się banderja
krakusów z pod Racławic, która
okrzykiem „niech žyje“ witalą przy-
byłych. Po' zwiedzeni» katedry i
zamku delegaci zebrali się na boga-
to udekorowanym zielenią dziedziń-

cu arkadowym. Około godz. 12-ej
zaczęli przybywać delegaci władz
cywilnych i wojskowych. Krużganki
i miejsca pod arkadami wypełnił
tłum publiczności. O godz. 12 przy*
był na zamek prezes rady naczelnej
światowego związku Polaków z za-
granicy marsz Raczkiewicz. Na
wstępie uroczystości chór „Echo“
odśpiewał „Bogurodzicę', poczem
marsz. Raczkiewicz wygłosił prze-
mówienie, mówiąc o znaczeniu Wa*
welu. Na zakończenie swojego prze-
mówienia marsz. Raczkiewicz od-
czytał  dekiarację, postanawiającą
utworzenie światowego związku Po-
laków. Przemówienie marsz. Racz-
kiewicza jak i odczytanie deklaracji
wywarło głębokie wrażenie na obec-  nych. W tym momencie odezwały

zwiedzali w dalszym ciągu zabytiki
Karkowa, a znaczna ich część odje-

chała specjalnym pociągiem do
Wieliczki na zwiedzenie salin.

KRAKÓW, (Pat), Pierwsze po-
siedzenie rady naczelnej światowego
związku Polaków z zagranicy odby”
ło się dziś, 10 bm. o godz, 9,30 w

sali portretowej magistratu Krako-
wa. Obrady zagaił przewodniczący
rady naczelnej marsz. senatu Racz-
kiewicz. Rada naczelna ukonsty-
tuowała się zgodnie ze statutem. W
skład prezydjum radcy naczelnej
wchodzą m. in. wszyscy zagraniczni
„złonkowie racy organizacyjnej w
kraju. Ponadto rada dokonała wy-
boru sądu Grganizacyjnego w skła-
dzie 8 członków, w tem 3 członków
kapituły odznaki honorowej świato-
wego związiku Polaków. W' obra-

dach wzięło udział 30 członków ra-
dy naczelnej, przyczem z terenów
zagranicznych były reprezentowane
Francja, Niemcy, Stany Zjedn., Li-
twa, Łotwa, Kanada, Rumunja, Cze-
chosłowacja, Argentyna oraz Bra-
zylja. Pozatem na wniosek prezesa
rady przyjęto prowizorjum budžeto-
we do następnego posiedzenia rady,
Zebranie zakończył marsz, Raczkie-
wicz žorącem życzeniem pod adre-
sem delegatów zagranicą, aby dal-
sze prace przyniosły jaknajlepsze re-
zultaty.

wschodniego postanowiia zdyskonto-
wać na swój rachunek i w czasie
pobytu ministra spraw zagranicz-
ayci Lozorajusa w Moskwie podpo-
rządkowaija się całkowicie Litwino-
wowi. Ža jaką jednak cenę?

iINa kulsy rozmów iilewsko-ioiew-
skich rzuca charakierystyczne świa”

|
į
{i

Litwy w waice o Wilno,
Konierencje min. Lozorajiisa w

Mioskwie wykazały bezpodstawność
tej opinji, wyrażanej przez pisma
niemieckie i inne, i dowiodły trwa-

lości tradycyjnej przyjaźni obu
państw, Świadczą o tem komenia-
rze pism niemieckich, uirzymują-

"cych, ze Liiwinow uznał niedwu-

socjal-demokratów i były burmistrz

| OSWIADCZENIE STARHEMBERGA.
| -WIEDEŃ. (Pat). Na konferencji polegać, Wicekanclerz Starhemberg
'prasowej wicekanclerz Starhemberg|podał przy tej sposobności ostatecz-
z naciskiem podkreślił, że rządjną |ilość ofiar poległych podczas
związkowy był i jest panem sytu-|walk w oddziałach rządowych. Wy-
jacji. Hustrjacka władza wykonaw-|nosi ona 95 osób, w czem 50 człon-do urzędówka litewska „Lietuvos

Aidas', Pismo to, „omawiając Wy, znacznie prawa Litwy do Wileń-|

niki podróży min. Lozorajłisa do szczyzny, czem naruszyi zobowiąza”,
Moskwy, wskazuje, że, jakkolwiek nia wobec Palski, a tego min, Beck,
giównym przedmiotem jego 'konie- | nie pozostawi bez odpowiedzi, Ten
rencji z komisarzem LŁitwinowem by-| wynik podróży min. Lczorajtisa do
la kwestja paktu wschodniego, wi- | Moskwy mówi o wielkiem znaczeniu '
żyta miała również doniosłe znacze” | tej podróży, która znacznie wzmoc-
nie dla bezpośrednich stosunków li-|niia więzy przyjaźni litewsko-rosyj-
tewsko-rosyjskich. W ostatnich cza”| skiej.” i
sąch, po przediużeniu poisko-rosyj- Należy zwrócić uwagę, że urzę-
skiego paktu nieagresji, obiegały po- | dówka litewska powołuje się na ko-

jeza dowiodła, że można na niej| ków austrjackiego „Heimat-Schutzu”.

KANCLERZ SCHUSCHNIGG 0 PRZYJAZNI
z WŁO

WIEDEŃ. (Pat). Kanclerz związ-
kowy Schuschnigg złożył dziś przed-
stawicielowi włoskiej agencji Ste-
faniego ważne oświadczenie o swej
polityce wewnętrznej i zagranicznej.
Kanclerz zaznaczył przytem, że za-
mierza kontynuować politykę zmar-

CHAMI.
kich kierunkach, w szczególności
dołoży wszelkich sił dla utrzymania
istniejących dobrych stosunków po-
między Rzymem i Wiedniem. Kan-
clerz Schuschnigg zapowiedział swój
wyjazd w niedlekiej przyszłości do
Włoch.

gioski-o zmianie na korzyść Polski
sianowiska Moskwy w sprawieWie,
ieńszczyzny, wyrażonego w nocie|
Cziczerina z r. 1926. Swiadczyłoby

Straszny cios w em

STAMBUŁ Pat. — Korespondent
Reutera donosi, że rząd turecki po-
stanowił zastosować w stosunku do
emigrantów rosyjskich ostatnio wy-
dane przepisy zakazujące cudzo-
ziemcom jakiejkolwiek pracy na te-

  

mentarze niemieckie, rezerwując
sobie na wszelki wypadek odwrót
w razie dement: sowieckiego.

igrantów rosyjskich
w Turcji.

renie Turcji. Decyzja ta zaskoczyła
w sposób bardzo dotkliwy około
2000 emigrantów rosyjskich, którzy
nagle znaleźli się w sytuacji bez
wyjścia, nie mogąc emigrować do
żadnego kraju.

Niepowodzenia ruchu bezboźniczego
w Sowietach,

łego kanclerza Dolifussa we wszyst-

PUDROZ NOWEG60 KANCLERZA AUSTRII.
WIEDEŃ. (Pat). Kanclerz Schu- clerz Schuschnigś udaje się następ-

schnigg udał się wczoraj samolotem nie do Budapesztu, gdzie odbędzie
do Szegedyna na zapzoszenie wę- konferencję z Goembeszem.
gierskiego ministra oświaty. Kan-,

KANCLERZ SCHUSCHNIGG w BUDĄPESZCIE,
BUDAPESZT, (Pat). O godz.11-ejjrym odbył dłuższą konferencję:

przedpołudniem przybył tu samelo-| Omawiano zagadnienia gospodar-
tem z Szegedynu kanclerz Schu-|czej i politycznej natury. Ujawniła
schnigg z małżonką i swem otocze-!się zgodność zapatrywań. O godz.
„niem, Kanclerz Schuschnigg udał|17,53 Schusching odleciał z mał-
się do premjera Goemboesa, z któ-|żonką do Wiednia.

Wykonanie ustaw
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y amnestyjnej w Niemczech

 

Agitacja sekciarska z okazji Zjazdu Polonli
zagranicznej.

WARSZAWA. (KAP), Jakwiar! nabożeństwach i zebraniach sekty
domo, organizatorzy Zjazdu Polaków | Hodura t. zw. kościoła narodowego.
z zagranicy na życzenie władz, kato- |.Pod afiszami podpisani są duchowni
lickich zagwarantowali, iż sekciarze| hodurowcy: Krupski, Padewski, Pie-
z za Oceanu biorący udział w| karz.
zjeździe, powstrzymają się od wszel- Przywódcy zatem sekciarscy nie
kiej agitacji sekciarskiej. dotrzymali swego przyrzeczenia.

Tymczasem ną ulicach Warsza-| Jest to jednak rzeczą biura zjazdu
wy zjawiły się plakaty, wzywające|położyć kres agitacji sekciarskiej.
ludność miasta do uczestniczenia w

UMOWY z GDAŃSKIEM.
WARSZAWA. (Pat). Dnia 6 b, m, slejsześo zespolenia i współpracy

zosta.y podpisane w Gdańsku różne gospodarczej kolski i Gdańska, Spe-
umowy między wolnem miastem|cjalnie należy podkresiić, że układy
Gdańskiem a rządem polskim, Umo"| le przywracają wolny obrót towarów
wy te dotyczą uregulowania pew-; między terytorium Gdańska j Polski,
nych spraw celnych, udziału Gdań; rrzez przyłączenie się Gdańska do
ska w polskich kontyngeniach przy”| polskiego systemu kontyngentowego

 MOSKWA. (Kap). Panująca su- „opinję proietarjacką”, ponieważ
| sza daje się we znaki rolnikom w Ro wynika z tego, że agitacja bezbożnir
sji Sowieckiej, Chłop: rosyjscy w ków, popierana finansowo nie ma
miejscowościach nadwołżańskich or- powodzenia. Jedno z pism  bolsze-

BERLIN Pat. Minister sprawiedli-
wości wydał rozporządzenie wyko-
nawcze polecające przyšpieszanie
wykonenie ustawy o amnestji. Kra-
jowe urzędy minisrerstwa sprawie-

wozowych, spraw sanitarnych 1 nad:|
zorów nad artykułami żywnościowe-
mi, spraw weterynaryjnych, spraw|
ochrony roślin, zbytu w Gdańsku
polskich artykułów rolnych w związ
ku z przepisami regulijącemi rynek
Gdański, Umowy te zostały zawarte
po kilkunastu rokowaniach i są wy”

razem obopėinych dąžnosci do sci-

zostało osiągnięte stosowanie do-
tychczasowych środków kontrolnych
tego obrotu. Przy zawarcu układu
celnego kierowano się życzeniami
obu stron, aby przez rozstrzygnięcie
wielu spraw spornych stworzyć
atmosierę zaułania i wzmocnienia
jednolitości obszaru gospodarczego.

NADZWYCZAJNA KOMISJA [BADANIA LOKAT.
WARSZAWA Pat. — Na wniosek,

ministra opieki społecznej prezes
rady ministrów powołał nadzwyczaj-
ną komisję do zbadania spraw lokat
instytucyj ubezpieczeń społecznych
oraz wypracowania wytycznych ich
polityki finansowej na przyszłość.
Na przewodniczącego komisji ;pre-

zes rady ministrów powołał prezesa
PKO Henryka Giubera. Komisja
prace swoje rozpocznie w najbliż-
szym czasie. W skład komisji wejść
mają przedstawiciele zainteresowa-
nych ministerstw oraz specjalnie
zaproszeni rzeczoznawcy.

 

Zutoplony mutobus wydobyto z Bugu
Ciała 4 ofiar pozostają

LUBLIN (Pat). Dziś o godz. 12-ej
wydobyto zatopiony auiobus z wody
na brzeg. W autobusie znajdowały
się zwłoki 13 osób. Ponadto jedną
osobę wydobyto bosakamį z dna
wody. Dotychczas usiałono, że w
wodzie znajdują się zwłoki jeszcze
4 osób, których poszukiwanie w
dalszym ciągu trwa, Wydobyte oso-
by rozpoznaiy rodziny. Stwierdzo-
no, że w autobusie było 21 osoba.
Do podanych poprzednio nazwisk

ofiar dochodzą nazwiska: Roczyld
Jojne z Łomży, Apkiewicz J. Lejba
z Łomży, Łuba Bronisław z Łomży.

Dochodzenia prowadzi na miejscu
sędzia Grabowski przy pomocy rze-
czoznawców. Zwłoki zostały zabez: |

 

jeszcze na dnie rzeki.

9-metrowej głębi rozlewiska Bugu.
Do godz. 16-ej wydobyto 16 ofiar,
Wypadek, który pociągnąi za sobą
18 ofiar, wydarzył się w pobliżu
Sadowne na pierwszym moście od
Bugu. Rozlewisko,. Ikiorego głębo-
kość aochodzi do 18 m., powstało z
wylewu Bugu przed kilkudziesięcio*
ma laty, W wyciągniętym z dną au-
tobusie znaidowało się 11 osób,
5 osób znaleziono na dnie. Autobus
ma zgnieconą maskę, wybite szyby
oraz pękniętą lewą przednią oponę.
Podczas wypadku trzy osoby zdo*
łano uratować, Dwuch ofiar poszu-
kują nurkowie. W, akcii ratowniczej
bierze udział starosta węśrowski,

saperzy, 4 murkowie z Gdyni oraz

ganizują publiczne modły o sta
, cenie klęski głodu. W! modłach tych
biorą udział nawet i członkowie
młodzieży komunistycznej. Prasa
sowiecka alarmuje z tego. powodu

 

Del
| WASZYNGTON, (Pat), Prezydent
i
Roosevelt ogiosił dekret o nacjonali-

"zacji srebra, |
| WASZYNGTON (Pat) Szczegóły:
' ogłoszonego wczoraj przez prezy-
| centa Roosevelta dekretu o upau-
stwowieniu srebra są następujące:

| Zarządy mennic będą zakupywały
' „tebro po kursie 50,01 za uncję, zżo-

|dnie z ustawą przyjętą przez kon-
| gres. Zarządzenie to nie dotyczy
srebra wydobytego w: StanachZjedn,
po dniu Zi, 12. 33 r., sni też krusz-
ców srebra lub srebra w sztabach,
które jest własnością rządu, państw

| obcych i zagtanicznych banków emi-
syjnych. Nie dotyczy ono również
wszelkich monet srebrnych į wyro-
bów: srebrnych oraz srebra niezbęd-
nego na cele przemysłowe Stanów
Zjedn, W, związku z upaństwowie-
miem srebra rząd Stanów Zjedn, nie
wycoła monet srebruych, jak to u-
czynił z monetami złotemi, Suma za-
kupów srebra na rynkach šwiato-
wych nie iest dokładnie znana.
Nieoficjalnie podają, że około

PARYZ. (Pat). Dzisiejsze posie-
dzenie rady  gabinetowej trwało
przeszło 2 i pół godziny. W ko-
łach zazwyczaj dobrze poinformo-
wanych przywiązują dużą wagę do
dzisiejszych obrad, w czasie których
poruszono wieje spraw. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje decyzja w
sprawie polityki zbożowej. Mimo
stosunkowo słaby urodzaj utrzymy-
wany będzie eksport zboża, które-
190 forma zostanie pėžniej okrešlo-
'na. W czasie posiedzenia ministro-
,wie pracy i emerytur przedstawili
,DBoumerguowi reformę ustroju pań-
„stwa, którego opracowanie zostało

 

WOMAN
| sperity.

wicko - bezbożniczych zamieściło
bluźnierczą karykaturę z komenta-
rzem: „Chrystus nawet nieobecny,
nie przestaje pociągać serc ku so-
bie”,

wego systemu monetarnego, obale-
nia bloku złotego i nowej ery pro”

Decyzja rządu Stanów
Zjedn. zmusi inne państwa do przy-
jęcia podobnej polityki. W końcu se”,
nator Thomas dodał, że rząd Stanów
Zjedn. będzie musiał zakupić jeszcze|
około 1.000.000.000 uncyj srebra,'
aby zachować proporcję ustaloną,
przez kongres, PER

NOWY JORK (Fat). Dekret o
nacjonalizacji srebra wywołał wiel:
kie wrażenie na rynkach amerykań";
skich, Sekretarz stanu w sprawach
skarbowych oświadczył, że wydanie
dekretu postanowione zostało po
krótkiej rozmowie telefonicznej z
prezydentem Rooseveltem, W, ko-
iach finansowych dekret jest żywo
omawany. Następstwa jego omawia”
ne są krańcowo przeciwne. Na mocy
tego dekretu rząd Stanów Zjedno-
czonych ma prawo nabywać wsżel-
kie ilości srebra, płacąc 50,01 dol, za
uncję. Osłatnie notowania srebra

na giełdzie nowojorskiej w obrotach
terminowych są następujące: na

100.000.000 uncyj. wrzesień — 49,00, na grudzień —

WASZYNGTON (Pat). Senator 49,35, na marzec — 49,66 i na maj
„Thomas oświadczył, że widzi w — 49,89.
upaństwowieniu srebra początek no-,

AŻ syKol OE GR DORI TOO iii ST ZOK AERO AL COBOŻÓW

PROJEKT REFORMY USTROJU FRAXCJI. — |
feille. W kołach dobrze poinformo-|
wanych zapewniają, że Doumergue|
zamierza wypowiedzieć się w spra-|
wie tego projektu w ciągu wrześnie,
przed zakończeniem wakacyj parla-|
mentarnych.

   (UL zez
DRE YB
WILNO KALWARYJSKA 27 TEL.20:14

 

       

šūotyovienių stebi.

| wodował poważny spadek dolara na

| giełdzie londyńskiej rozpoczął się po”

' przez

LONDYN. (Pat). Bank angielski
ogłosił wczoraj swe tygodniowe spra 
NOWY JORK (Pat). W związku |

z wiądomością 0 upaństwowieniu.
srebra władze giełdy nowojorskiej
ogłosiły, że dokonywanie tranzakcyj
terminowych srebrem zosiaje wstrzy
mane.

LONDYN (Pat). Dekret Roose-
velta o upaństwowieniu srebra spo-

śieidzie londyńskiej, Kurs dolara
w: Londynie spadł z 5.03 na 5.09*/1
dolara za funt. Równocześnie na

pyt na srebro 1 cena jego wzrosła.
Naogół w City londyńskiej nie są-
dzą, aby Roosevelt mógł doprowa-
dzić w szybkiem tempie do inflacji

wprowadzenie w życie 25
proc. pokrycia w srebrze. Do zreali-

<owania tego planu potrzeba, jak
obliczają, 1.300.000.000 uncyj srebra,
a dekret nie umożliwia uzyskania w

 

PIENIĄDZ i UPAŁY w

dliwości otrzymały polecenie prze-
prowadzenia statystyki stosowania
amnestji i donieść do 1/10 minister-
stwu o wynikach.

AKGLJI.
wozdanie, z któtego wynika, że
obrót banknotów w Wielkiej Bryta-
nii osiągnął swój nigdy nie notowany
rekord 392.806.000 funtów, W ciągu
ostaltnich 14-tu dni obrót banknotami
wzrósł blisko do 10 miljonów funtów.
Stan ten tłumaczy się oficjalnem roz
poczęciem się w Anżlji letniego se”
zonu urlopów, zwykle zaczynających
lię 1 sierpnia. Z powodu upałów i
słońca ruch urlopowy jest większy,
niż kiedykolwiek i w związku z tem
stoi wielkie zapotrzebowanie pienię-
dzy. Wszystkie miejscowości kąpie”
lowe są tak przepełnione, że wiele
osób sypia po 2 lub 3 noce pod-go"
iem niebem, zanim zdołają się ulo-
kować w jakiejś willi,
 

 

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
** Na terytorjum  sowieckiem w

obliżu granicy finlandzkiej od paru
ini palą się na dużej przestrzeni
asy I torfowiska. Chmury dymu
anoszą się nad zatoką fińską do-
cierając do Helsinek. Władze zarzą-
lziły środki zapobiegawcze aby nie najbliższym czasie tak znacznej ilo-

ści, ilość zaś srebra w Stanach
Zjedn. nie jest tak wielka, O ileby
Roosevelt istotnie pragnąłwprowa” |
dzić 25 proc. pokrycia srebrem, to
musiałby przystąpić odrazu do ol-
przymiej akcji zakupu serbra za-
granicą, >

CHICAGO |Pat). Wiadomość o
zarządzeniu Roosevelta zelektryzo-

wała giełdę zbożową w Chicago. Ce-
na żyta podskoczyła o 2 dolary na
buszlu.
kowała. e,

JAPONJA
, BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Tokio, że bud-
żet marynarki japońskiej wyraża się
cyfrą 715 miionów jenów. Sumą ta
jest o 35 miljonów wyższa, niż w ro-

Również ; kukurydza zwyż!

dopuścić do przerzucenia się po-
żaru na stronę fińską.

|  ** Z Tallina donoszą, że w dro-
dze powrotnej z Rosji sowieckiej
zatrzymał się tu na kilka dni znany
pisarz angielski Wells. Podróż z
Leningradu do Tallina Wells odbył
samolotem.

|  ** Agencja Havasa donosi, że
władze niemieckie odebrały de-
ЭЁ па terenie Rzeszy dziennikowi
szwedzkiemu „Goetteborg Handels
8. Sjofarts Tidnig* na przeciąg 6
niesięcy. Zarządzenie to umotywo-
wano tem, że dziennik znieważył

ikanclerza oraz ministrów Rzeszy.

ZBRGI SIĘ
ku ubiegłym. Projekt budżetu armji
nie jest jeszczę «całkowicie opraco-
wany. Wyrażać się będzie cyfrą 560
miljonów jenów czyli o 113 miljonėw
wyžszy niž w roku ubieglym.

KATASTROFA w RUMUNII.
BUKARESZT, (Pat). W pobližu funcjonarjuszów kolejowych. To

pieczone. okoliczne straże ogniowe i miejsco” im powierzone. Doumergue zastrzegł stacji Rocea zderzyły się dwa po-|jest poważnie uszkodzony. Komun | LUBLIN (Pat). Dziś o godz. 12/
w południe wyciągnięto autobus zį

wa ludność. sobie przestudjowanie projektu w
czasie swego pobytu w Thourn-  ciągi z ładunkiem nafty. Wskutek |kacja kolejowa na tej linji ulegn

eksplozji ladunku- cystern zginęło 6' prawdopodobnie dłuższej przerw

 



   

ZAINTERESOWANI„.
i żaliieresowanie wSią

Dookoła wsi polskiej panuje ostat
nio duży ruch. Wzmogio się zaowu

zainieresowanie Spraw-«m. poiskiegu

rolnictwa, fewne ко{а poliiyczne u-

«uiy nawet terminy taktyczne dla
swoich w tym kierunku zainiereso”
wai, „Hrontem ao wsi , „ironiem do

imaiego cziowieka —— hasia ie rozle-

gają się, jak komendy wojskowe w
cnwiii strategicznych przegrupowaii,

Vla tych, ktorzy nasia te rzuci, mu-

siaiy  Diewąipiwie zaisiniec przy”
czymy, bióre do tych krokow ichi

zmusiiy. Chodzi tylko O to, czy pizy”
czyny te piyną ze szczerego 1 bezin-
teresownego przejęcia Się iragicz-
nym losem wsi polskiej, czy też iiają
one swoje źródio w racnupach, dość

odiegiycn od sziachetnych zamiarów
poprawienia bytu i przyszłości pol-

sui „0 Cchiopa.
ula przysziości wsi nie jest obo*

jętne, kto, w jaki sposób, z jakimi

intencjamu i dla jakich celów —zaj”
muje się jej sprowamu, Lhiop znajdo
wad już w rolsce niepcdlegiej wielu
patronów i orędowników. Nie miał
jednak do nich szczęścia. Nieszczęś”

ciem i chiopa j ropotnika było w du-
żej mierze to, że dobrodzieje ich przy
chodzili do nich zzewnątrz. Lyp przy
wódcy chiopskiego rekrutowai się w
największej mierze z pośród póiinie
ligentów, szachrajów i aterzystow,

wygaaanycn demagożów i zręcznych

kugiarzy.
sizadiiością wśród działaczy lu-

c_.wych był rodowiiy cniop z pro-
stym, chiopskm rvz_.mem i z duszą

chiopską, do wsi prizywiązanąi loso-
wi jej w petni oddaną. A jeśli się na-
wet i taki znaiazł, szybko nasiąkałj

w zgniiej atmosierze zawodowych
„rysunów ludu zajadiością kiasową,
*zoiującą chiopa polskiego z żywego

„ganizmu całego narodu i niszczącą
+ nim poczucie morainego związku

z tosam i ambicjami narodu polsie-
g0. :
Wychowywany przez wiecowych

krzykaczy 1 agitatorów, óbiecujących
ztote gruszki na wierzbie. ciu pol

_ ski dziczał politycznie, W rozwydrzo-
nej licytacji hasei i obietnic szedi na
ślepo za ymi, którzy więcej obiecy”
wali, A obiecywali najwięcej ci, kto”
rzy najmniej czuli moralnych zobo”
wiązań do wykonanią obietnic. U-
szukiwany chłop, oczekujący bez-
skutecznie wykonania szumnych za”
powiedzi „programu klasy chłop”
skiej”, spełnienia chociażby drobnej
części rzucanych mu obietnic, tracii
zauianie do swoich przywódców, wia
rę w ich uczciwość, wreszcie z Coraz

większą nieuinością odnosił się do
polityków wszystkch odłamów, do
polityki samej, do instytucyj państwo
wych i do idei politycznych. £ obser-
wacji własnych postów ludowych na-
bierał uzasadnionego przeświadcze-
"nia, że „„każdy sobie rzepkę skrobie”.

Od chwili uświadomienia sobie tej
prawdy chłop zacząi stronić od poli
tyki kiasowe, i klasowych ugrupo”
wań politycznych. Od tej chwili roz-
począł się szybki upadek partyj kla
sowych. Proces ten przyśpieszało o0-
gólne załamanie gospodarcze w na-

szym kraju, w którem to załamaniu
w jednakiej mierze tracił i kapitał 1
prac . Postępujace równomiernie pro
cesy wzrostu bezrobocia i pogłębiają
cej się dekapitalizacjj usuwały grunt
z pod nóg walki klasowej. Procesy
te bowiem dokumentowały koniecz-
uość współistnienia i współzależność
losów wszystkich czynników  pro-
dukcyjnych. W tej sytuacj; walka
klasowa traciła coraz bardziej rację
"swego istnienia, jaskrawe barwy ra-
dykalizmu społecznego zbladły i zsza
rzały,

Chiop, zawiedziony w nadziejach,
które mu czynili jego przywódcy,
przybity przytem panoszącą się w o-
ploikach własnej zagrody nędzą, na*
uczył się przyglądać prawdzie ży-
cia własnemi oczami. i dzęki temu
potrafił samodzielnie wyciągnąć wie-
„le wniosków na własny użytek,

Przedewszystkiem, odczuwając

zależność własnej nędzy od załama”
nia gospodarczego w całym kraju,
zrozumiał bezsens „idei'* klasowości,
fałsz odrębności klasowej. Sytuacja
gospodarcza całego kraju przekony-
wała go o istnieniu silnego związku
iosem wsi i miasta, o współzależnoś” |
©. szystkich sił produkcyjnych w
haju. Program gospodarczy wsi,
choćby był naslepszy, bez progra-
mu wszystkich pozostałych dziedziu
życia gospodarczego kraju, sharmo-
nizowanych w jedną całość, uwzgięd
niającą wszystkie zależności i po”
trzeby tej całosci, — nie mógł być
„właściwem ;,remedium“ na isinieją-

„ce zło, J aid
Ponieważ cały naród, wszystkie

jego warstwy w załamaniu gospodar”
czem ucierpiały, ponieważ losy wsi
podziela również miasto — stąd ro-
„dzi się zrozumiała potrzeba integral-
nego piogramu naprawy stosunkow
- stroju gospodarczego Polski,

Ten -.__akże imiegralny sposób
„patrzenia na zagadnienia gospodar-
«ze kraju w umysłach najprostszych
nawet ludzi łączył się z koniecznoś-
cią zrealizowa::ia postulatu niezależ-
ności gospodarczej narodu polskiego.
Zbyt silnie — chłopu w szczególnoś-

Co z Żyrardowem?
Przed kilku dniami zamieściliśmy

„wiadomość P.A T-icznej w sprawie”
Żyrardowa, donoszącą o układzie po-
między grupą akcjonaiiuszow  pol-
skich i fiancusuich, Łdawaio się, że

ukiad ten kiodzie kres giośnemu za-
targowi o Żyrardów. Pra:a sanacyj:

na poiraktowaia ten układ, jako wiel
ki sukces noweężo ministra przemy”.

słu i handlu, p. iŃajcamana.
Tymczasem we wtorkowym Gu

merze „Gdzety Polskiej'* czytamy, iż
ukiad ten jest zapewne jeszcze jed-|

nem ogniwem z cyklu machinacyj b.
dyrektora zakładów  żyrardowskich|

| ualistycznym i choćby miał

DZIENNI:.

Zprasv.
kategorjami wielkiej wytwórczości jest 2а-

przeczeniem  najprymitywniejszych  intere-

sów tych szerokicii mas, które nie widzą

przed sobą możliwości nawet najskromniej-
szej wegetacji, a ustosunkowanie się psy-

chiczne do psycho'ogji chłopskiej, wyrażone

w „Mateuszu Bigdzie”, nie jest wcale indy-

widualnym poglądem jednostki, ale odbi-

ciem nastrojów całego obozu Obóz sana-

cyjny jest par excellence obozem intelek-

po stokroć

chłopa na ustach, będzie zawsze duchowo

stał na przeciwnyiu od niego b'egunie. Mo-

żna zmieniać hasła, ale nie zdoła się zmie-

nić natury własnej.

P. Stpiczyński niepokoi się O

MILERSKI

ROMAN DMOWSKI
ukończył 70 lat,

Dnia 9 sierpaia r. b. minęło 70 lat
od dn.a urodzin Romana Dmowskie-
go. Koman Dmowski urodził się w
Warszawie.

Patron dnia urodzin wielkiego
Polaka — św. Roman — stał się
imiennikiem Dmowiskiego.

"rzygotowany do życia skrupu*,
iatnemi studjami uniwersyteckiemi
Roman Dmowski staje do pracy spo-
ieczno-publicystycznej obok Popław
skiego i Balickiego.

£ nazwiskiem Dmowskiego łączą
„się nierozerwalne dziej: ruchu naro-
dowego. „Myśli nowoczesnego Pola-
ka' były drogowskazem dla pokole-

Przed otwarciem I-ch Ogólnopolskich Targów
Futrzarskich w Wilnie.

TEMPO PRAC NA TERENACH TARGOWYCH.

, W związku z ustalonymtermi- jednej z dużych sal w pawilonie
nem otwarcia I-ych Ogólnopolskich|głównym. Tamże okazale zaryso-
Targów  Futrzarskich i Wystawy|wuje się sala futrzaizy krakowskich
Owczarskiej na dzień 18 b. m. na te-

|renach targowych w ogrodzie po”
, Bernardyńskim wre praca około bu-
j dowy pawilonów i stoisk w głównym
| pawilonie Targów Północnych. Z
pośród nowowznoszonych dwudzie-
stu kilku pawilonów imponująco
prezentuje się piękny pawilon Wy-
stawy Owczarskiej nad Wilenką, tu-

i stoiska długiego szeregu najpowaž-
niejszych firm futrzarskich i garbar-
ckich z całeśo kraju a poniekądi
z kilku państw zagranicznych, jak
Łotwy, Rumunji i Angli.

Nadmienić tutaj należy, iż w dniu
otwarcia Targów ną ustawionych
masztach alei wejściowej zawisną
obok flag polskich, flagi U.S.A., an-

dzież wykańczane budowle pawilo | gielska, Z.SR.R., Rumunji, Włoch,

 

p. Boussąc a (przyszłość dzicia „ekipy” sanacyj-
Wyjaśniło się np. —-pisze „Gazeta Pol- nej, która niedłi:go już zejdzie z are-

ska' — że nazwiska pp. sen. Augusta Zaie- ny,

skiego i pos. Janusza Radziw iia jako e- Tak, już nastąpi Aleto niezadługo

weniualnych superarbitrów do rozstrzygnię-

cia sporów między francuską i polską gru-|

pami axcjonarjuszów zosiaty podane w tej

sprawie całkowicie bez ich wiedzy i zgody.

Wyjaśniło się również, że od szeregu dni;

władze piokuraiorskie i sądowe są zajęte

badaniem karnej strony postępowania władz|

zakladuw Żyrardowskich d» momentu na-|

tożenia sekwestru.

Nas»wa się przypuszczerie, czy jednym|

z motywów zawarc:'a ugody między p. Bous.

saciem i nieznanymi bliżej przedstawiciela-

|

|

mi grupy polskich akcjonariuszy, nie jest

próba ucieczki przed wymiarem sprawiedli-

wości, wtóry jedynie będzie miarodajny dla

właściwej oceny postępowania p Boussac'a

1jego towarzyszy przez opinję polską.

Karna strona postępowaniąwładz |

zakładów Żyrardowskich znajduje,
znowuż oświetlenie w innem piśmie |
sanacyjnem. Mianowicie w „Kurje-
rze Porannym“ znajdujemy laką Oto)
„„tatkę

„Kurjer Poranny'* doniósł już w nume-

rze niedzielnym, że prokuratura w działal-

rości dawnego zarządu Żyrardowa z p. Mar-
celim Boussaciem na czele ujawriia szereg

uchybien, przewidzianych wyraźnie przez

prawo karne, wobec czego prokurator wy:

stąpił & wnioskiem do sędzieg: śledczego

do spraw szczególrej wagi, Jaqa Demanta
o wszczęci gdziwa przeciwko Marceiemu

Boussac'owi i innym członkom władz To-

warzysiwa Żyrardów z art. 269 K. K. (nadu-

życie zaulania) i $ 268 K. K. (lichwa).

Sprawa toczy się z oskarżenia publicz-

nego i w interesie publicznym, niezależnie

od wszelkich kroków, poczynionych przez

poszczególnych akcjonarjuszów.

Co zatem jest z tym Żyrardowem
i jak w świetle notaiki prasy sanacyj
nej wygląda „,sunces p. ministra

 

 

ukiadu?
Ekipa.

Jużeśmy na tem miejscu zwracali
uwagę na umizy! lewicy sanacyjnej

do stronnictw ludowych i chłopów
wogóle.

„Kurjer Poranny w dalszym cią
gu drukuje artykuty i wywiady, poś-
więcone zegadiieniu pozyskania dla

| sanacji warstwy włoścańskiej, P.
| stpiczyński wyraża pogląd, iż w in-
|teresie trwałości obuzu sanacyjnego

musi być dokonana jego przebudowa
spoleczna. Uwagi swe na ten temai,
w artykule p. . „iylko etap i mic
więcej, kończy p. Stpiczyński tak:

„lo wszakże jast pewne, żz oblicze spo

łeczne Polski musi być wykrysta:izowana—

nie można uniknąć zetknięcia się z rzeczy-

wistością nawet uciekając się do pałki dy-

ktatorskiej, lub podstawiając pańslwo pod

1ewolucję.

To zetknięcie, z naszego punktu widze-

nia — pomujając impulsy natury czysto spo-

łecznej — jest postulatem poliiycznym; na

bankrutujących ziemianach i sklepikarzach

siężar wielkości, wywalczonej dia Polski

przez Marszałka, nie utrzyma się nawe! rok

po zejściu naszej ekipy z areny życia. A to

diugo już nastąpi”

A zatem, ratunek swego oz0zu
widzi p Stpiczyński w oparciu go o
Jhłopa, Siusznic odpowiada na jego
wywody „ABC”

Elitaryzm, wywodzący się czy to z dzie-

dziczności, czy sytuacji majątkowej, a choć-

ly z nowoczesnych metod nobilitowania,

e'itaryzm tworzący nową, uprzywilejowaną

kastę w narodzie — to pojęcie r*wnie obce

i dalekie, jak i wrogie chłopu, który przyzna

każdemu, co jego jest, ale sprawy ogólne

rałatwia „po gromadzku'. Przecież dopiero

dwa lata temu — mimo tylu ze wszystkich

stron ostrzeżeń i zaklęć — reforma szkol-

nictwa odsunęła chłopa od świata wiedzy,

polityka gospodarcza, operując stale tylko

ci — dało się we znaki nieuczciwe,
a obce polskim interesom i polskie-
mu narodowi, pośrednictwo. Podsta-
wa tej niezależności gospodarczejna”

nie w mieście o p zewadze liczebnej
i gospodarczej żywiołów obcych, w
szczególności żydowskich. — Świa-
domość tego szybko przenika do u-
„mysłów szerokich rzesz ludu pol-
skiego.
W jednej ieszcze dziedzinie doko-

nał się zwro: wielki, a znamienny w
psychice polskiego chłopa, Wraz z
mieutnością do działaczy klasowych,
agitatorėw į ge:zefciarzy, imteresu-
jących się chłopera, jako przedmio- 

| zobowiązań

iXajchmana oraz sprawa sławe*"ego |

— powiedzmy sobie szczerze,w dwudziestą|

10cznicę 6-go sierpnia 1914 roku — nieza-'

szego narodi: leży w polskiej wsi, a,

„ekipa“ opiera się przedewszystkiem — па

samej ekipie i jej mentalności, Z tej cegły

nie zbuduje się niczego naprawdę trwałego.

zdolnego przeżyć ponad jedno pokolenie,

rawet na takim fundamencie jak chłopska

opoka. Bo w niej bardzo trudno kopać, jeś-
li się ma na myśli tylko dorywczy interes.

Sanacja zbyt późno pomysiałą 0
chłopie. Ten ostatni już dawno spo”
strzegł, że główcym celem przewrotu
majowego było tylko dobro „ekipy“,
a wszelkie umuizgi do chłopa są li
tylko spóźnioną próbą ratowania te-
go, co się już uratować nie da. Ko-
niec ekipy jest znacznie bliższy, niż
się to pp. Stpiczyńskim wydaje.

Wniosek Polski w Lidze Narodów. 2

Moment (nr. 175) w swej kore,
spondencji z Paryża donosi o zakuli”;
sowych posunięciach kół, kręcących|
się dokoia Ligi Narodów, w związku
z wnioskiem Polski o rozciągnięciu

mniejszościowych na

 
resztę państw
Wniosek ten

kołach mniejszościowych. j
W, Paryżu odbyło się pod prze”;

wodnictwem Milukowa posiedzenie|
poświęcone tej sprawie. W tem gro-
nie posiadają informacje, że wniosek
Polski nie ma nadziei przejścia.

Wcale nie jest właściwe, iż w razie

odrzucenia tego wniosku Polska zażądała

uiszczenia wobec ruej tych zobowiązań, Mo-

że dojść tak daleko, że Polska w takim та-'

zie wystapi z Ligi Narodėw..“ j

Żydowskie wojsko w... Polsce. |
„Moment' (Nr. 1/8) podaje spra”|

wozdanie z oabytego w Warszawie'
an. ŻY lipca zjazdu delegatów org.

„aśrith tiokail' związku wojskowego|
z okręgu warszawskiego. Jest to!
L zw. iszy zjazd komendantow z
tego okręgu, pokcywającego się z
granicami wojewóaztwa warszaw*

skiego. Udziai wzigio 90 komen-
dantow z 52 miast, Łagai zjazd ko”
mendant okręgowy,  Lichienstein,

«tóry omówii rozwoj tej organizacji

wojskowej w Polsce wogóle, a w

okręgu warszawskim w' szczegól-
ności. W. imieniu naczelnego do-'
wództwa ,brsth Hokai'' w Polsce,
przemówił sekretarz generalny, ofi-|
cer, D. Króli w imieniu nacz. do-

wėodztwa „Br. h Trympother“ w.Pol-,
sce — oticer I. Sofowiejczyk, po he”|
brajsku; Lichteustein ztożył sprawo-
zdanie z działalności komendy okrę-
gowej w ciągu ostatnich 3 miesięc,|
od chwili powstania.

Wskazuje, że
„okręg w ciągu tego czasu świetnie

rozwinął się i liczy obecnie 41 oddziałów.

Utworzono 2 oowody — w Pułtusku”

Następny zjazd z tegoż okręgu
odbędzie się 2 października w Płoń-
sku,

„na polu wyszkolenie wojskowego
wszystkie oddziały po otrzymaniu iegaliza-

cji całej Poisve przejdą  przy-

posobienie wojskorre („p. w.“).

Po sprawozdaniu rozwinęła się
dyskusja. Po niej zabrał głos jeden
z członków Centralnego Komitetu,|
Syjon. rewizjonistów, wygłaszając re”
ferat „Żydzi muszą wytworzyć dla!
siebie wojsko”,

„ludzie, którzy kiedyś przeiewali krew

za obce kraje
wytworzyli własny ruch, na czele którego

«toi Żabotiński. Ten ruck ma na celu obro-

nę życia działania żydostwa w Erec

Izrael".

Narazie jednak wojskowa orga”
mizacja żydowska odbywa swe cwi
czenia i przeszkolenia w Polsce, Ко-

rzystając z uprawnień nie przysługu”
iącej żadnej narodowej polskiej or-
ganizacji.

wywołał niepokój w,

 

|

w

zastanowili się nad tem i

i Li duo

stąpił nieoczekiwany dla wielu po”
„sieżnych obserwatorów naszego ży”
cia zwrot do ruchu narodowego, do
tego ruchu, który przeciwnicy usi-
łowali wszędzie dyskredytowač jako
„wroga ludu'', bo — wbrew ich przy”
zwyczajeniom i potrzebom — ruch
ten nikomu nic nie obiecywał, nie
„okłamywał siebie i swoich zwolenni-,

| ków dla demagogii.
Chłop przestał być widzem, cią”,

gniętym na spektakl przez aktorów
politycznych i ich naganiaczy, stał
się natomiast siłą twórczą , stanowią

| cą samodzielnie o własnej drodze roz
woju. Zjawisko to jest wielkiem prze-
„obrażeniem, pozwalającem snuć na-

OO Gaz 13

tem swoich osobistych interesów i| dzieje, że chłop polski sianie się war-
własnej karjery, wzmogła się u chłc | tością czynną, podnoszacą stan go-
pa dążność do samodzielnych pa spodarczy, kulturalny i polityczny
„Eiwań swojego miejsca w życiu spo”! całej Polski, I
'łecznem ; politycznem na:odu. Na-'

 

nia,które odniosło największy triumf
życiowy w chwili podpisywania trak
tatu wersalskiego przez Romana
Dmowskiego, jako prezesa Komitetu
Narodowego oraz lgnacego Pade-
rewskiego,

Myśli Dmowskiego odnoszą naj-
większe triumfy w chwili obecnej,

kiedy cały świat naukowy przychy-
la się do oceny współczesnego kry-
zysu moralnego, społecznego i gospo
darczego jako przewrotu i nastawa-
nia nowej epoki, co Dmowski wyło-
żył z żelazną logiką w: książkach:

„Świat powojenny a Polska” oraz
„Przewrot“.
W: kierunku wsi Chludowa, siedzi-

by Romana Dmowskiego, ogniskują
się życzenia i serca milionów Pola-
ków, śląc bojownikowi Wielkiej Pol-;
ski życzenia zdrowia do dalszej pra-
cy dla dobra Narodu i Państwa,

nów prywatnych znanych fabryk fur| Francji, Łotwy i Wolnego Miasta
trzarskich „Furs“ i „Seal“ z Wilna| Gdaūska, t. j. tych krajów, których
oraz gdańskiei Rauchwaren Vere-| produkcja futrzarska będzie na Tar-
dlungs-Gesellschaft m. b. H., popu-; gach reprezentowana, bądź z któ-
larnej ze swych znaków ochronnych
„Dapo“. Z. S. R. R. ze względu na

jęcia pod swe przebagate eksponaty

Przewóz eksponatów do Wilna
na l-sze Ogólnopolskie Targi Fu-
trzarskie, których otwarcie nastąpi
w dniu 18 b m. odbywać się będzie
przy zastosowaniu ulg; taryfowej Mi-
nisterstwa Komunikacji, ustalającej
bezpłatny zwrotny przewóz nie
sprzedanych eksponatów.

Eksponaty mają być adresowa-
ne: l-sze Ogólnopolskie Targi Fu-
rzarskie w Wilnie, w liście prze”
wozowym należy zamieścić uwagę 
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Ž okazji 20-lecia wymarszu legjo-
row z Krakowa piasa sanacyjna za-

| mieszczą wspomnienia 7. przeszloscii| znaczają się dość
rozważania dotyczące  teražniejszo-

ści. Na szczególną uwagę zasiugują

dwa giosy: „Kurjera Vorannego“i
„Gazety Polskiej”.

W, „Kurj Porann.'' znany puwli-
cysta sanacyjny, Wojciech Stpiczyń-
ski, zastanawia się nad przyszłością
sanacji.
W artykule tym znalazł się mię-

dzy innemi ustęp następujący:
„Na bankrutującyci ziemianach

i sklepikarzach ciężar w..lkości, wy”
walczonej dla Polski przez marszał-
ika, nie utrzyma się nawet rok po
zejściu naszej ekipy z areny życia,
A to — powiedzmy sobie szczerze
„w dwudziesta rocznicę 6 sie1pnia
1914 roku—niezadługo już nastąpi”.

Warto zapamiętać sobie to, co
publicysta, stanowiący „eniant ter-
rible' obozu sanacyjneżo przez to,

a zdan.
że nieraz śmiało mówi to, co inni tyl-
ko w duchu myślą—a obok tego od-

dużą bystrością
patrzenia, mówj o „odejściu ekipy'.

„Niezadługo to już nastąpi”.
„Powiedzmy sobie szczerze”...

Inny ton brzmi w artykule „Ga-
zety Polskiei'—zawierającym treść
przemówienia przez radjo generała,
wiceministra i posła dr. Stawoj-
Skladkowskiego, utrzymanego w to-
mie i stylu żołnierskiej gawędy, w
;któremstarał się przekonać kole-

gów-legjonistow że są zawsze „mło-

(dzi, mocni i weseli“ i że tę młodość
„„achowają aż do 80-go roku życia,
czyli jeszcze, mniej więcej przez 30
—40 lat. W przełożeniu na język
polityczny znaczy to, że piłsudczycy
zdołają jeszcze tak długo utrzymać
i, na powierzchni życia polityczne-

g0,
Kto ma rację: Stpiczyński, czy

Składkowski?

£: 

 

Donosilismy przed paru dniami,
ze osadzeni w więzieniu sieradzkiem
działacze narodowi z Łodzi rozpo”

|częli głodówkę na znak  prolestu

przec.....90 prze.iągającemu się w
nieskcūczonnošc šledztwu

O przebicgu tej glodėw ki obszer-
ną korespondencję z Łodzi zamie-
szcza „Słowo Pomorskie".

Czytamy w nim m i co nastę-
puje:

„Uwięzieni narodowcy z Łodzi w
dalszym ciągu śłodują. Jest to już
8-my dzień głodówki.

Rodziny zaniepokojone o zdrowie
swych najbliższych zwróciły «ię do
ojca  superjora Wańtuchowskiego,
moderatora Sodalicj; Marjańskiej z
prośbą о interwencję w sprawie
przerwania głodówki. Ks.  Wańtu-
chowski zwrócił się do sędziego śled

' czego, prosząc go o pozwolenie wi-
dzenia się z mec. Kowalskim.

Sędzia śledczy prośbie ojca super
jore odmówił i zezwolenia na widze-
nie się z aresztowanymi nie udzielił,
Ojciec sup. zamierza zwrócić się w
tej sprawie do księdza kapelana wię-
ziennego.

W dniu 4 bm. brat mec, Kowal-
skiego wyjechał do Sieradza w za-

Gładówka łódzkich narodowców.
miarze nakłonienia aresztowanych
do przerwania głodówki, Interwencja
okazała się jednek bezskuteczna,
gdyż p. Kowrlski nie uzyskał zezwo*
lenia naczelnika więzienia na widze-
nie się z uwięzionym bratern.

Dodać należy, że sędzia śledczy
w Łodzi odnośnego zezwolenia udzie-
lił, niemniej władze więzienne w Sie-
radzu żądają zgody prokuratora, nie-
zależnie od zezwolenia sędziego
śledczego. Wobec niemożności sko-
munikowania się z bratem p. Kowal-
ski prosił ks. kapelana więziennego

iem skłonienie ich do przerwania
głodówki.

Do Sieradza miała wyjechać p.
Kowalska w zamiarze naklonienia
męża do zaprzestania głodówki.

Sędzia śledczy udzielił zezwole-
nia na widzenie się, natomiast pro-
kurator sprzeciwił się temu, dając
do zrozumienia, że w ciągu najbliż-
szych kilku dni zezwoleń udzielać
nie będzie z powodu głodówki, któ-
rą uważa za niepodporządkowanie
się władzom więziennym.
W więzieniach w Sieradzu i Łę-

czycy przebywa 14 narodowców”', /
Z BEREZY.

Onegdaj upłynął już miesiąc od
daty osadzenia w obozie izolacyjnym
w Berezie Kartuskiej pierwszej tran-
szy internowanych, wywiezionych z
Warszawy w nocy z 6-go na 7-go lip-
ca. Według zestawień warszawskie-
go „ABC” lista narodowa, osadzo-
nych w Berezie, obejmuje 35 nazwisk
w tem 18 członków byłego ONR'u
oraz 17 członków sekcji młodych
Stronnictwa Narodowego.

okres ustalony w dekrecie z 1/
czerwca, po którym możnaby się
spodziewać wypuszczenia około 250
ludzi,

Według regulaminu wszyscy zam-
knięci, którzy zachowywali się nie-
nagannie mogą być zwolnieni po
' trzech miesiącach.
| Decyzję o tem posiada komendant
j obozu podinspektor Greffner.

Jak już donoszono, czas pobytu

i
i

o inteiwencię u aresztowanych ce-.

|
| rych zgłosili swój udział wystawcy.
Z państw obcych oficjalnym wystaw”

późną decyzję ograniczy się do za- cą będzie jedynie Z, S. R. R.

KU UWADZE WYSTA WCÓW KRAJOWYCH.

„towar jest przeznaczony na targi';

przewoźne za towary wysyłane na
Targi, oblicza kolej w pełnej wyso-
kości w/ś tarył obowiązujących.

Do powrotnego przewozu towary
winny być nadane w ciągu czterech
tygodni po zamknięciu Targów na
stację, z której dany towar pier-
wotnie wysłano. Powrotny nadawca
winien dołączyć pierwotny list prze”
wozowy, kopję tegoż listu dia kon-
troli, wreszcie zaświadczenie Komi-
tetu Targów, że zwracane przedmio-
ly były wystawione, lecz nie zostały
ani sprzedane, ani wylosowane,
Zwrot w kilku przesyłkach jest nie-
dozwolony, przyczem przewóz po-
wrotny dokonywa się tylko w prze-
syłkach zwyczajnych. 'W liście
przewozowym na zwrotną przesyłkę
nadawca winien żądać zastosowania
bezpłatnego przewozu.

Dlą wystawców zagranicznych do
granicy Państwa Polskiego stoso”
wane będą aralogiczne przepisy,
ргхусхет przez Ministerstwo Skar-
bu wydane zostały naskutek zabie-
gów Targów specjalne przepisy o
ulgach celnych.

Wilno na powcdzian
Stan r-ku Nr. 1354 Wileńskiego Woje-

wódzkiego Komitetu Pomocy Ofiarom Po-

wodzi. Wpłaty dokonane w dniu 10 sierp-

nią 1934 r. Ogółem wpłacono do dnia 10

sierpnia b. r zł. 7.476,47. Doktór Eugenjusz

Mancewicz zł. 10. I-sza Wileńska Żydow-

ska Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa zł.

150. Rafał Mackiewicz zł. 2. Ośółem wpła-

cono do 11. 8. zł. 7.638,47.

Konto Nr. 15,555 P.K,O. Wojewódz-

kiego Komitetu Pomocy Ołiarom Powodzi

w Wilnie. Saldo z dn. 8. VIIL. 31 r. — zł.
11.323,77, (W-dniu 9. VIII. 34 1 wpłynęło:

Kasa Oszczędn.-Pożyczk. Prac Magistratu

m. Wilna zł. 200. Administracja „Słowa”

złożone przez czytelników 105,14. Urząd

Gminy Mikołajewskiej, pow. Dziśnieński. zł.

21,33. Miejski Komitet Pomocy Ofiarom Po-

wodzi w Oszmianie zł, 60,50, Inż. A. Kru-

tikow — st. Zalesie k/Smorgoń 71. 5. Mal-

wina Bagińska — Troki, ul. Wileńska 67

zł 3. Gminny Komitet Pomocy Ofiarom

Powodzi — Prozoroki, pow. Dzisna zł. 22.

Związek Urzędników U.S.B, w Wilnie zł.

50. Inspektor Obwodu Szkuinego Miejskie-

go w Wilmie (składki) zł. 19. Urzędnicy
Administracji U.S.B. w Wilnie zł. 144,15.

Razem zł. 11.953,89,

Pracownicy Wojewódzkiego Sekretar-

jatu BBWR w Wilnie. Wojewódzki Sekre-

tarjat BBWR w Wilnie komunikuje, że pra-
cownicy opodatkowali się na rzecz powo-
dzian w wysokości 1 proc. od poborów

przez przeciąg 3-ch miesięcy. Przypadająca

należność za sierpień w sumie zł. 18,80 zo-

stała wpłacona na konto P.K.O. Nr. 15.555.

Wileńska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Wileńska Izba Przemysłewo - Handlowa

wpłaciła na rzecz powodzian sumę zł. 500.

Suma ta przeznaczona była na "rządzenie

uroczystości z okazji 5-cio letniego jubile-

uszu Izby,

Niemcy na powodzian.
Rząd Rzeszy za pośrednictwem

swego posła w Warszawie ofiarowzł
ogó!lnopolskiemu komitetowi pomo-
cy eliarom powodzi 10.420 sztuk
naczyń emaljonowanych do użytku
gospodarstwa domowego, 1.000 łó:
żek stalowych, lakierowanych z ma-
teracami oraz 2.400 narzędzi rolni-
czych. Ogółem ładunek towarów
wynosi 4—5 wagonów.

ёżycia stolicy.
„POKAŻCIE WESOŁE OBLICZE”.

Z racji zjazdu Polaków z zagra-

 

 
Z za murów Berezy Kartuskiej| w Berezie będzie zaliczony nie od;

nie nadchodzą żadnewiadomości. W| terminu zatrzy:nania przez władze,
drugiej połowie przyszłego miesiąca' policyjne lecz cd chwili przybycia:
minie termin trzech miesięcy, to jest

 

Przed nowym rckiem
Władze szkolne wydały zarzą

dzenia w sprawie technicznej orga-
mizacjį nowzgo roku szkolnego w
gimnazjach państwowych.
W roku szkolnym 1934—35 będą

miały gimnazja dwie klasy (I—II) z
planem nauki według nowego ustro-
ju i cztery klasy (V—VIII) z planem
według dawnych typów. Z powodu
znacznego napływu. młodzieży do
klasy I i II nowego typu ilość odr

 

do obozu.

я i

szkolnym.
działów w poszczególnych gimna-
zjach nie ulegnie zmniejszeniu. | targowiskach warszawskich wzrosły

nicy na murąch Warszawy ukazały
się plakaty, w których komitet or-
ganizacyjny zjazdu wzywa mieszkań
ców, aby troski swoje schowali u
siebie, a gościom „pokazali wesołe
oblicze...

ŻYWNOŚĆ W WARSZAWIE
DROŻEJE.

Według danych inspekcji; handlo-
wej magistratu ceny żywności na

Nie można oczekiwać aby w; w ubiegłym tygodniuo 2,30 proc.
gimnazjach były sale wolne, temi bar|GzEEEE=AKWE:*:

 

B SKTIRIIAES A

dziej iż zorganizowanie nauki we-, dzeży ułatwić przyjęcie do klasy I
dług nowych programów wymaga i II przez tworzenie w tych klasach
rozbudowania pracowni: biologicznej
zajęć praktycznych i fizykalnej.

Władze szikolne zarządziły w
wielu gimnazjsch komasację klas
wyższych, aby napływające; mło-

oddziałów równoległych.
Należy zwrócić uwagę, iż od po-

czątku nowego roku szkolnego obo-
wiązuje (z wyjątkiem klasy VIII) no-
szenie przepisarego mundurka,    
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RONIKA.
ООО ЕУИ wyceczki prasy polskie

mad morze.

Dzis punktualnie o godz. 23.50)
(ii.śU przed pėinocąj Z guerwszego |

toru uworca "sobowego odchodzi

pociąg wycieczkowy nad morze, zor”

ganizowany pzez dtadią MŃomisję

Wydawnictw Wiieńskich i Afiljowa";
nychw Wilnie pod piotektoratem|
p. prezesa Dyrekcji Wileńskiej P.

K. P., mž. Kazimierza Falkowskiego.

JAK ZNALEŹĆ MIEJSCE?
Mogą jecnać tym pociągiem tylko

ci, którzy zawczasu zaopatrzyli się

w karty uczestnictwa, wydane przez

Stałą Komisję. Każdy uczestnik wy-

cieczki posiada zgóry wyznaczone

rniejsce, a odnajdzie je łatwo, gdyż

w lewym dolnymi rogu karty ucze”

stnictwa znajduje się odpowiednia

adnotacja, a i wagony posiadają je

również.

STAROSTOWIE.
Każdy wagon posiada swego sta”

rostę. Poznać go można po žioleto-

wej opasce na iewym rękawie i lite-

rze, właściwej wagonowi, którym

się opiekuje, Wszelkie informacje,

potrzebne podróżnemu, od niego

mogą być czerpane.

KIEROWNIK WYCIECZKI.
Stała Komisja Wydawnictw Wir

leńskich złożyłą kierownictwo wy-

cieczki w sprężyste ; niestrudzone
ręce p. redaktora Eugenjusza Kotla-

rewskiego, który będzie posiadał na

oknach swego przedziału ciemno”

zielone trójkąty i takiego samego

koloru opaskę ra lewej ręce. P. re-

14 GODZIN W WARSZAWIE.

Pociąg wycieczkowy stanie w
„Warszawie 0 godz, 8 m. 17 rano naj
dworcu Gdańskim i z tegoż dworca
odejdzie do Gdyni o godz. 10 m. 25
wieczorem, tegoż dnią (12 b. m.). W
ten sposób wycieczkowicze nasi bę-
dą mieli niespełna 14 godzin na po-
znanie pięknych zabytków stolicy.

NAD MORZEM.

Podróż z Warszawy do Gdyni bę-
dzie trwała całą noc. U celu wy”
cieczk; znajdziemy się 13 sierpnia o
godz. 9 m. 12 rano, zajmiemy zaraz

kwatery na etapie emigracyjnym, a
potem pójdziemy na morskie rozto”|
cza, kierowani przez przewodników,,
którzy ciekawym niestrudzenie będą|
udzielali wszelkich wyjaśnień. |

 
W POWROTNĄ DROGĘ, |

Z Gdyni pociąg wycieczkowy
odejdzie w drogę powrotną 15 sierp-
nia o godz, 2 m. 16 po południu, Mi-
niemy Warszawę 0 godz. 12.08 w
nocy z 15 na 16 sierpnia (stacja War”.
› гаа - Praga), aby osięgnąć Wilno|
o godz. 9 rano w dniu 16 sierpnia. |

i

NIE SPÓŹNIAĆ SIĘ! |i
Uczestnicy wycieczki winni po”:

starać się о wczesne zajmowanie,
miejsc. Spóźnieni stracą okazję do
miłej, pokrzepiejącej rozrywki, no i
20 złotych, gdyż pieniądze za nie-,
wykorzystane karty uczestnictwa
zwracane nie będą w żadnym wy-,
padku, Nadmieniamy wkońcu, że nie daktorowi Kotlarewsk.emu podpo-

rządkowanį są wszyscy starostowie.
odebrane do wczoraj karty ucze-
stnictwa dzisiaj tracą ważność.

JAKA DZIŚ ByDZIE POGCDA?
Zachmurzenie zmienne,  miej-

scami przelotny  des”rz. Nieco

chłodniej. Skłonność da burz. Umiar-

kowane wialry z kierunkow zachod

nich.

uYŻURY APTEK:

Dzi > mocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego — ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-18), Jurkowskiej : Romec-
kiego ui, Wileńska Nr. £; V odowicza —
Nr. 2 (olo, 16 31,, Erumkina — ul. Nie-
miecka sr. 23 Iteiet. 3-29) i Kostkowskie-
į0 — ul. Kalwaryjska Nr. si, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oss” wszyst
šis © przedmieściach, prócz Śmiviszek.

 

Z MIASTA.

—Dola* spada, Zanotowana zniż-
ka dolara, w ciągu dnia wczorajsze”
go trwała dalej, Na czarnej giełdzie
za dolara płacono 5.10. W: związku|
ze spadkiem dolara przed kasami
Banku Polskiego gromadziły się ol-
brzymie ogonki osób, pozbywają-
cych się waluty amerykańskiej.

— Przerwa w robotach na górze
Zamkowej. Ze względów technicz-
nych przerwane zostały roboty kon*
serwatorskie ną górze Zamkowej.

SPRAWY MIEJSKIE
— Stargnia mzylsiratu 0 do-

datkową dotację z Funduszu
Pracy. W związku z całkowitem
już prawie wyczerpaniem kredytów
inwestycyjnych przez samorząd wi-
leński, wczorz; lokaiu lrzędu
Wojewódzkiego odbyła się konfe-
rencja zainteresowznycn czynników,
w której zfremienia miasta Na
wzięli wic--prezydent inż. Jenszi
kierownik wydziaiu dregowego inż. |
Wątorski. Poruszana była sprawa.
uzyskania dodatkowej dotacji na,
delsze kontynuowanie robót, zabez-
pieczających brzegi Wilji przed
skutkarhi ewentualnej powodzi. Spra-
wa ta jest dla miasta niezwykle do-
niosła, gdyż w razie przerwania ro
bėt, budowene obecnie nad Wilją
aleje. wiosenna woda na Wilji obró-
zi w niwerz, zaprzepaszczając w ten
sposób czły uczyniony dotychczas
wysiłek. Dla zabezpieczenia brze-
gów potrzebna jest obecnie suma
1150000 złotych, o taką też dotację
Funduszu Pracy ubiega się mzgi-
strat.

Jest nadzięja, że dotacja ta w
jnajbiiższej przyszłości zostanie Za-
rządowi miejskiemu udzieloną.
— Magistrat zawsze się spóż-

nia. Władze miejskie zamierzeją

t

 Ponowne podjęcie robót  nasiąpi
wkrótce.

iSTT

Stanisław Cywiński, ;

Literatura w Wilnie
i Wilno w literaturze.

' < (Daiszy
„„Ponad le wszystkie jednak pi*

sma wybija się Atheneum, redago-
wane w 1. 1841 — 52 przez J. I: Kra-
szewskiego, przebywającego stale w
Gródku i Hubinie na Wołyniu. Cen-
nego tego pisma wyszło 66 tomów.
Pisywali tu tak przedstawiciele „pra-
wicy' literackiej: Giabowski, Rze-
wuski,  Hołowiński,
Žiemięcka, Ign. Chodžko, Tyszyūski,
jako też „lewicowcy”: Szczeniowski,
Fisz, Groza, jak wreszcie pisarze o
mniej  okreśionem zabarwieniu:
Sztyrmer, Pl. Jankowski, Felińska,
Bujnicki, Syrokomla, Wróblewski,
„Winnicki, Dołęga - Chodakowski,
Pług, D. Chodźko, Jaroszewicz, Da-
niłowicz, nakoniec nawet C. Norwid
przysyła tu z Warszawy swój wiersz
Pożegnanie (1842),

Niemal każdy zeszyt Alheneum
obejmował kwestje filozoficzno - re-
ligijne, literackie, historyczne oraz!
artystyczne,

Ale Atheneum było jeno fra-
śmentem działalności Kraszewskie-
śo, który jest tem dla Wilna, czem
Wyspiański dla Krakowa, czem Tet-
majer dia Podhala —i jeszcze więcej.
W L 1829 — 30 uczy się on tu na U-
niwersytecie na wydziale literackim;
od grudnia 1830 przebywa półtora
roku w więzieniu, poczem rok prze-
szło mieszka tu na wolności, a i póź*
niej kiikakroć do  Wilna zagląda.
Olbrzymia część twórczości jego aż
do r. 1882, coś około pięćdziesięciu
tomów, ukazuje się w pierwszych
wydaniach w Wilnie właśnie. Kra-

Chołoniewski, |

zwrócić baczną uwagę na zachowa-
nie czystości na ulicach miasta. W

5)

ciąg).
kiadnie, jak nikt przed nim ani po,
nim, zna jego dzieje, stan jego aktu:
alny, oraz tkwiące w nim na przysz-

iość możliwości, toteż rozumie nasze
miasto i ceni je. Omawiając nap. w
pierwszym zeszycie Atheneum szcze;
gółowo stan polskiego ruchu wy”
dawniczego, ną pierwszym planie
stawia Wilno, usuwając stanowczo
w cień Warszawę, już nie mówiąc o

innych środowiskach naszej kultury.
Nie będziemy, oczywiście, wy*

mieniać wszystkich dzieł Kraszew*
skiego, drukowanych w Wilnie w l.
1830 — 63, nadmienimy tylko, że nie
było prawie roku, by jakaś nowość

ZANA ТЕЛЕ
»

Nareszcie plan w
Związek Miast Polskich wystoso-

wał do wszystkich zarządów miej-
skich — miast, liczących ponad 15
tys. mieszkańców pismo okólne, w
którem informuje, że podług przewi-
dywań Związku Fundusz Pracy 0-

prze się w swej dalszej działalności
na wieloletn'm do 10 lat) planie go-
rpodarczym, przyczem przyjęta bę-
dzie zasada koncentracji robót co do
ich rodzaju i miejsca prowadzenia.

Cała uwaga ma być skupiona na
budowie drog bitych i wodnych,
meljoracjach i robotach eleklryfika-
cyjnych, przyczem mają to być ro-
boty prowadzone w dużej skali, roz-
wiązujące w ciągu kilku iat pewne
zagadnienią gospodarcze.

Poza robotamį na wielką skalę
ma być również zwrócona baczna
uwaga na zorganizowanie robót w
miejscowościach, będących stosun-|
kowo dużemi skupiskami bezrobo-,
cia. I w tej dziedzinie ma nastąpić

tym celu jezdnie mają być częściej
polewane, na ulicach zaś ustawione
zostaną dodatkowe kosze do śmieci.
— Wprowadzenie nowej tary-

fy napotyka na trudności. Spra-
wa obniżenia taryfy opłat za prze:
jazdy dorcžksmi samochodowemi,
ulegnie jak się dowiadujemy, zwła-
ce, gdyż wchodzące w życie z
dniem 15 bm. nowe prawo przemy-
słowe wyłącza przejazdy pojazdami
mechaniczneini z pod kompetencji
irzędu przemysłowego. Jakim wła-
jzom przekazany zostanie ten re-
sort wyjaśni rozporządzenie wyko-
nawcze, które wkrótce ma się uka-
žač.

Jak wiadomo, sprawa obniżenia
taryfy za przejazd taksówkami po-
<unęła się już bardzo znacznie ua-

„ orzód i wkrótce miała być wnrowa-
dzona w życie.

Należy przypuszczać, że władze
do kompetencj. kiórych przekaza-
ne zostaną dorożki samochodowe
podjętą inicjatywę zrealizują.

SPRAWY SANITARNE.

— Przedsiębiorstwa sezonowe pod
szkiełlkiem władz sanitarnyci. Wła-
Qze sanitarne podjęły lustrację skle
pów sezonowych. Szczególna uwaga
zwracaną jest na stan higjeniczny w
sodowiarniach i sklepach owoco*
wych. Naogół daje się zauważyć po-
iepszenie się stanu sanitarnego tych

przedsiębiorstw w związku z tem
ilość sporządzonych protokułów jest
znikoma,

SPRAWY WOJSKOWE.
— Dotńatkowe posiedzenie Ko-

misji Poborowej. iialežy pizy-
pomnieė, że najbliższe dadułkowe|
posiedzenie Komisji Poborowej wy
znaczone zostało na dzień 16 b. m.
Wszyscy mężczyźni, którzy z jakich-
kolwiek powodów nie uregulowali|
swego stosunku do wojska mają
obecnie sposobność wywiązania się
z ciążącego na nich obowiązku.

Komisja poborowa  urzędować
będzie w lokału przy ui. Bazyljeń-
skiej 2 od godz. Ś-ej rano.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Nowa_olejarnia na ziemiach

półn-wschodn. W najbliższym
czasie ma powstać w Lidzie druga
z kolei na ziemiach  północno-
wschodnich wielka olejarnia, która
zasilać będzie województwa nowe-
gródzkie, wileńskie, białostockie i
poleskie.
—Ostre sankcje za przekrocze”

nie prawa przemysłoweso. Ż dniem
15 b. m. wchodzi w życie znowelizo-

Adam: oraz ciąg ich dalszy p. t: Ra*
fael i Ezop w Roczniku Literackim
(1843), redagowanym przez Podbe-
reskiego w Petersburgu.

Anafielas, trylogię z dziejów Lit-
wy, złożoną z trzech części (Witolo-
rauda, Miadows i Witoldowe boje),
pisaną białym, w części zaś rymo-
wanym wierszem, wydaje tu Kra-
szewski dwukrotnie w l. 1840 — 6.
Na specjalną uwagę zasługuje wyd.
Ii (1846), zdobi je bowiem 50 drze-
worytów Smokowskiego, oraz ilu-
stracja muzyczna Moniuszki, W cz.
III mamy dzieje Wilna i Trok za
Kiejstuta ; Olgierda.

Powieściami historyczaemi na tle
Wilna w w. XVII są: Ostatni rok pa-
nowania Zyśmunta III, (1833), oraz
Kościół Święto Michalsk; w Wilnie
(1833, 2 t.), Akcja tego utworu jest
osnuta na tle wypadków pierwszych jego pióra nie ukazała się tutaj, cza-

samj zaś jednego roku kilka nawet
dzieł wydawał ten niestrudzony pi-
sarz.  Ograniczymy się tylko do
wiskazania dzieł najważniejszych,
mających z Wilnem związek treścio-
wy.

Przedewszystkiem więc trzeba
wymienić dzieje Wilna, których t. I
ukazał się w r. 1838, po paru jednak
latach ten sam tom, przerobiwszy go
gruntownie i uzupełniwszy trzema
innemi, wydaje Kraszewski ponow-.
nie (1840 — 2) (Tu na szczególną u--
wagę zasługuje  bibljografja wiłeńr|
ska do końca wieku XVIII). Następ-
nie wspomnieć należy o dwu arty-;
kułach, umieszczonych w Tygodni-|
ku Petersburskim w latach 1837 —

t
1838: Literatura w Wilnie w poczat-;
kach XIX wieku, oraz Handel Iešię: |
garski w Wilnie, Także w noworocz-:
niku Radegast (1843) znajdujemy je- szewski kocha Wilno, zna je tak do- $o  Wspomnieria uniwersyteckie:

pięciu dni października 1639 r., kie-
dy to, z powodu prowokacji kalwi-
nów, zbór ich naprzeciwko kościoła
św. Michała (gdzie się dziś: mieści
Kuratorjum Szkolne), został przez
ludność katolicką zburzony. Dla nas
obecnie najciekawszy jest rozdział
wstępny, gdzie autor maluje typogra-
fję dawnego Wilna,

I później w twórczości Kraszew-
skiego znajdujemy utwory, osnute w,
całości lub w części na tle Wilna,
nader często o charakterze autobio-
graficznym, jak: Pan Karol (1833),
Improwizacje dla moich przyjaciół,
(1834), Cztery wesela (1834, Historja
prawdziwa o Janie Dubeltowym, Po-
eta ; Świat (Poznań 1830), Powieść
bez tytułu (1856), Obrazy z życią i
podróży (1842), Pamiętniki niezna-
jomego (Warszawa, 1846), Metamor-
fozy (1859), Historja o bladej dziew-
czynie z pod Ostrej Bramy (1841),
wreszcie Sfinks gdzie pod postacią

robotach miejskich ©
ikoncentracja w celu uniknięcia rów”
uoczesnego prowadzenia kilku drob-
mych robót, natomiast takiego ich
organizowania, aby zmierzały one
do rozwiązania w danem mieście ja-
kiegoś lokalnego zagadnienia. |

Zasada ta wyrazi się w praktyce
prawdopodobnie w tej formie, że!
Fundusz Pracy zaniecha zawierania
z poszczególnemi miastami co rok
umów, zawierać natomiast będzie
jedną umowę o sfinansowanie w cią-
gu kilku lat zgóry określonych robót
inwestycyjnych.
W najbliższemi

zasady mają być
czynniki rządowe.

Związek Miaist Polskich intormu-
je już teraz zarządy miast o tych
tendencjach, -aby mogły one w od-
powieūnim czasie przygotować na*
ieżycie opracowane wniosk; i przed-
sławić je Funduszowi Pracy za po-
srednictwem wojewodów. :

czasie powyższe
rozważane przez

 
wane prawo przemysłowe. Na mocy
nowych przepisów wyznaczony zo”|
stał do dnia i stycznia 1933 roku!
termin zarejesirowanią się wszyst-

kich  przedsiębionstw _ rzemieślni-
czych, nie posiadających kait rze-
mieślniczych,

jednocześnie przy sposobności
należy podkreślić, že znowelizowa-
ne prawo przemystowe przewiduje;
bardzo ostre sankcje za przekrocze:|
nie przepisów ustawy przemysłowej.|
Tak naprzykład nowe prawo za
przekroczenie przepisów przewiduje
karę 3000 złotych oraz $ miesiące
aresztu. Dotychczas maksymalny
wymiar kary za tego rodzaju wykro-
czenia ograniczał się do 1000 złotych
1 2 tygodni aresztu.

SPRAWY SZKOLŁNI.
— Przediużenie ieryj letnich w

gimnazjach z powodu remontu 10-
kali. Kuratoijum wileńskiego okrę*
gu szkolnego zezwoliło dyrekcjom
tych gimnazjów, w których lokalach
przeprowadza się remont, na prze-
dłużenie ieryj letnich nie dłużej jed-
nak niż dwa tygodnie. W związku
z tem, jak się dowiadujemy, zajęcia
szkolne w gimnazjum Elizy Orzesz-
kowej mają się rozpocząć z dniem
28 b. m. Z przedłużenia ieryj mogą
gimnazja koizystać jedynie wów*
czas, gdy remont lokali nie może
być wcześniej wykonany.
— W szkołach powszechnych

opóźnienia zajęć nie będzie. Pize-
prowadzany obecnie przez Zarząd
miejski remont w 64 lokalach szkół
powszechnych dobiega już końca.
Wszystkie lokele zostaną na czas
wyremontowane i odświeżone, tak,

  że zajęcia szkolne rozpoczną się bez
opóźnienia. i i ki
— Gimnazjum śia dorosłych

Humanistyczne Koedukacyjne Zz 04-!
działem matematyczno - przyrodni-
czym im. Ks. P. Skargi w Wilnie,
ul. Ludwisarska 1, przyjmuje wpisy
uczniów (uczenic) od lat 18 na rok
szkolny 1934—35 do kl. l i Il no-
wego ustroju oraz klasy V, VI, VII
i Vill starego typu

Egzamia wstępny rozpocznie się
dnia i6 b. m.

Kancelarja czynna codzieanie od
godz. 16 m. 30 do 18 m.30. Począ-
tek roku szkcinego dn. 20 b. m.

 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną. 

Я Sie  
doktora Fantazusa został podobno
odmalowany Andrzej Towiański,

Nie wszystkie te utwory stoją na
równym poziomie, bo są śród nich i
zupełnie liche, ale dla czytelnika wi-
leńskiego ukrywają one mnóstwo cie
kawych spostrzeżeń i obrazków oby-
czajowych, tak, że niektóremi z nich
warto się podzielić,
„ Więc np. w powieśc; Poeta i
Świat Wilno daje bohaterowi, Gusta-
wowi, powód do refleksyj o wyższoś-
ci wisi nad miastem, refleksyj do złu-
dzenia przypominających nam nieco
późniejsze Wspomnienią wioskiNor”|
wida, pisane najwyraźniej pod wpły-|
wem tej powieści. |
W obrazach z życia 1 podróży,

daje nam autor wspomnienia z Wil-
na w l. 1830—5. Więc np. czytamy.
tu: „Nigdzie niema więcej ruchu, jak.
na Dominikańskiej i Trockiej
z Niemiecką*, Palej, jednak autor

krytycznie stwierdza, że „nie znaj-
dziesz w Wilnie najmniejszego podo-
bieństwa do stolicy, chociaż nią było
kiedyś”, „Nikt też strojów w Wilnie
nie sprawia, oprócz tych co się na

nich znają”. „Każdy nowo przyjezd-
ny tak odbita na tej swojskiej masie,
że. go wszyscy poznają odrazu.
Wszystkie powozy są policzone, ko-|
nie znajome—pociemku ie poznawają|
mieszkańcy, zupełnie tak jak na wsi,|
i tak jak na wsi wiadomowszystkim,
kto kogo kocha, kogo nie lubi, gdzie
bywa, co robi, „wiele ma pieniędzy,
od kogo je pr ża

| Następnie mamy opisy kościołów
ji uroczystości, domów. „drążkarzy”,
| faktorów, kawiarni i trakijerów (tu

występuje nieśmiertelny  Krysztale-
wicz, wierszokleta owych czasów, o
którym mówią i Morawski i Syro-
komla). Następnie Kraszewski opo-
wiada o maskaradach, o akademi-

ъ
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Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— tyużich ŻWóżacChi w itelu

spopula yzowania akcji zapobiegaw-
czej i organizacji Straży Pożarnych,
zarząd okręgu Zw. Str. Pož. R. P.
organizuje na terenie całego woje-
wództwa wileńskiego „Tydzień Prze-
<ciwpożarowy. który będzie trwał
od dnia 27.1X do 3X r. b.
W związku z powyższem okręg

wzywa wszystkie zarządy powiatowe
oraz straży pożarnych do рожо\у-
wania już Komiteiow Tygoania.

ćwiczebny zjazd strażacki.
W dniu 30 b. m. odbędzie się zjazd
Siraży Pożainyca w Wilnie, cziem
stórego jest porównanie sprawności
poszczegóinych siraży Oraz Zzade-
monstrowarie dorobku strażackiego
za rok uolegiy.
W zjeździe wezn.ą udział pized-

siawicicle Sirażactwu ŁOiLEWsniego.

 

Teal i mużyśa
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
jw dalszyin ciągu komeaja w 5-ca aktach J.
dxiedrzynskiego „Życie jest skomplikowane ,

— fbPrzeastawienia niedzielne, Jutro O

godz. 4 popoi, 1 6 m. Su wiecz. „Życie jest
skompiikowane .
— wre praca przygotowawcza nad no- |

wą wieędenską sensacyjną komedją „uo0iow-
жа , w której pole ao popisu znajdą: В.
Sciborowa, W. Scibor, W. iNeubeli, A. Lo-
aziuski, M, nielecki,, $. Martyka 1 J, bu-

dzyūski,
tę nowość na targi ze wzgiędu na probiem

kryzysu i gotówki, poruszany w sposób do-
wcipny w iej sensacyjnej koraedji Кегу-

serja W. Ścibora.
djeatr muzyczny „Lutnia” Dziś

wznowioną zostanie przepiękna operetka
Gramichstaedtena „Oriow”. W rolach głów-
mych wystąpią: Janina Kulczycka oraz Ka-
zimierz Dembowski Komiczną roię biiete-
ra teatralnego odtwarza K. Wyrwicz-
Wichrowski Ceny miejsc propagandowe
od 25 gr.

Popołudniówka niedzielna, Jutro
na przedstawieniu popołudniowem melodyj
na operetka Gilberta „Katia-tancerka' z J.
Kulczycką i R. Peterem w rolach głów-
nych. Będzie to ostatni występ znakomi-
tego artysty opery R. Petera. Ceny miejsc
propagandowe od 25 gr.

— „Ptasznik z Tyrolu",
premjera wartościowej operetki „Ptasznik

Dyrekcja specjalnie przygotowuje|
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Powrót do epoki
kamiennej.

Patroi policyjny przytrzymał o-
statnio w N. Reptach powracają-
cych z wyprawy kłusowniczej Aato-

miego Koiodzieja i Mikołaja Mular-

czysa,  Kilkunastoletnich  miodzie-
ndszków, którzy są przedmiotem

podziwu policji.
Чако dowod rzeczowy klusow-

nictwa zabrano im dwa ubite zające
oraz bażanta. Broni nie posiadali.
Ofiary Kiusowniczego mordu nie
posiadały eż na sobie śladów wy-

strzałów. Poprostu doszli oni do

fenomenaiiej wprawy w rzucaniu
kemieniami, któremi, jak to udo-
wadniali wobec policji, trafiają па
wieiką nawet ociegłosć z miechyb-
mą dokładnością. Kamieniami też
ubili zająca i bażanta.

Miao caiego podziwu dla po-

mysiowych bezrobotnych,  poiicja

skieroweia przeciw nimm doniesienie

o nłusowniciwo.

ii ww Aż iis i,

KRONIKA POLICYJNA.

— Napau на miustjonaijusza ZA”

Kiauu Gczyiicacji MUEjSKiCJ Na UL.
zosta cięzko pobity

sprawców
DiuwacKIiEgU

pizeź | iuewyjasiuOimyci

iuukctjonarjusz miejskiej L4by aCzyn

ieścyjnej, rawei barioszewicz, U

narę пара$с:
przewieziono do szpiiaia $W, JUuKODA,

Walka  pujanycu ma NOZE.

Wczoraj wieczo.em w jednej Z pr

wiurna naprzeciwko rynku urzewiie”

go ua mieusta.onem tie wynikia

krwawa bojka mięuzy giupą pija”

nych OSODIIKOW, Мжгоссе w ruch

poszty noze. Łaszła konieczność in”

ierwencji nietylko policji, ale i Po”

gotowia Kaiunkowego. + osoby Zo”

staty aotkiiwie poiurpowane, Jedne”

go z pijanych, ktorego szczególnie

! ukliwie pokiuto nozami, Pogoto-
We anei ES P o у

wie Matunkowe przewiozio do SZpi“

z Tyrolu“, posiadającej przepiękną muzykę | tala.
oraz pełne humoru libretto. W roiach głów-| w s

nych ujrzymy J. Kulczycką, B. Halmirską,| nie rozkiadu. Na brzegu Wijji, w lesie Ła-
D. Lubowską, K. Dembowskiego (rola tytu- „kret, ujawniono zwioki mężczyzny w stanie

łowaj, M. Domosławskiego, K. Rewkow-
skiego i K. Wyrwicz-Wichrowskiego. Opra-
cowanie reżyserskie M. Domosławskiego.
Zespół baletowy wykona piękne tańce ty-
rolskie w układzie J. Ciesielskiego. Pre-
mjera wzbudziła ogólne zainteresowanie,

Polskie Radjo Wilno
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:
Rozmastości. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.
12.03: 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 czytać?" 18.15: Kon |
cert. 18,45:
felj,
Kulczyckiej. 19.50: Wiad. sport. 19.55:
Wil. kom. sport. 20.00: Koncert Chopinow-

„Śniadanie z mikrobów” —

|

19.15: Piosenki w wykonaniu Janiny|

ski, 20.30: „Wilno przed przyjęciem chrze-/
20.40: Kecital.
21,02;

21.00;
wiecz.

šcijaūstwa“ — po$
Transm. z. Gdyni. Dzien.
21.12: Koncert muzyki lekkiej. 22.00: Po-|
$adanka aktualna. 22.10: Kom. met. 23.10:
Autoironja — aud. humorystyczno-satyrycz-
na. 23.40—24.00: Plyty.

Niedziela, dnia 12 sierpnia.
8.05: Muzyka. 8.30: Pieśń. 8.38: Gimna-

styka. 8,40: Muzyka. 9.05: Dziennik por.
9.20: Chwilka pań domu. 10.00: Transm,
nabożeństwa. Kazanie „Przykazanie Chry-
stusowe“, wygl ks. J. Kryda. Po transm,
muzyka religijna (płyty). 11.57: Czas. 12.00:
Hejnał. 12.05: Kom. met. 12.10: III kon-
cert z cyklu „Muzyka współczesna”. 13.00.

4 Feljeton muzyczny. D. c. koncertu. 13.45:
„Na rumuńskiem pograniczu'— odcz. 14,00:
Koncert. 15.00: „Kazuich o powodzi” —
felj. wiejski, 15.15: Audycje dla wszyst-
kich. 16.15: Koncert. 17,05: Chwiika Stra-
ży Ogniowej. 17.10: Koncert solistów. 18.00:
Odczyt rolniczy. 18.15: Muzyka taneczna
(płyty). 18.45: Transm. z Warszawy. 19.00:

Ikach („Jedną z postaci charaktery”
stycznych wileńskich był ongi Aka
demik .. Cała populacja wileńska pe-
wien rodzaj szacunku miała dla Aka
demika“). Dalej czytamy o teatrze
(wspomnienia o aktorach Skibiń-
«kim, Górskiej, Każyńskim, oraz o
sztukach: o , nieśmiertelnym' Axu-
rze, Damie Białej, dramatach Kotze-

bue'go; za to „rzadko grywano
Fredra ').

W| Metamorfozach wreszcie opo-
wiada nam autor o całej kolonji aka*
demików przy ulicy Łotoczku.

„Wilno było jeszcze naówczas
śospodą młodzieży, która tu z dale-
kich stron pokarmu na długą podróż
życia szukać przychodziła, i ulice

|jego brzmiały weselem, a echa oko-
licy rozlegały srę pieśniami, a mło*

„,dzież czyniła młodym ów gród pra-
stary, połamany w bojach, sczernia-
ły w pożarach, U stóp zwalonego
zamczyska na górze miastu panują-
cej kwitły fiotki jak ta młodzież
świeże, choć z gruzów ciągnące ży-
cie. Przed wieki lane dzwony grały
pobożną pieśnie, która uszom mło-
dym była wezwaniem na ucztę, choć
starym brzmiała pogrzebem wszyst-
kich pokoleń, które pochowała”,

Gdzieindziej tak pięknie autor
mówi o książkach:

„W ówezesuym Wilnie pelno ich
było wszędzie; niezliczone  talangi
przemyślnych żydków  roznosiły je
po ulicach. Spotykało się z niemi
wszędzie. w rogu Kardynalji, gdy
uczniowie wychodzić mieli z Uni-
wersytetu, pod św. Janem, w najdal-
szych miasta zakątkach”

Następnie tak charakteryzuje ży-
cie na Uniwersytecie: `

„W Wilnie duch jedności, zgody
i pobratymstwą rozwijał się może
dzielniej, niż gdzieindziej; Uniwersy-

— Odnalezienie zwiok ludzkich w sia-

rozkiadu. Zwłoki były zaniesione warstwą

piasku, grubości okofo 1 m. l ożsamości

zwłok nie udało się ustalic.

— Ciężko pobita teściowa. Romuk A-

polonja, lat 62 (Subocz 16j zameldowała w

policji, iż zięć jej, Mateler Józel, pobił ją

Lekarz stwierdził u Romukowej ciężkie

uszkodzenie ciała. : 4

—- Ukradziona przez znajomą. Ciecha-

nowicz Róży (Zawalna 3U' siiadziono z

mieszkania maszynę do szycia, poduszkę i

ręcznik, ogólnej wartości 100 zi. Docho-

dzenie ustaliło, że kradzieży dokonała

Adamowiczowa Steianja, która maszynę

zastawiła w lombardzie, sama zaś wyje-

chała do majątku Surwiliszki, pow. świę-

ciańskiego. 4 Е 4

—Kradzież przy ul. Piwnej. Na szkodę

Zgierskiego Arnolda, zamieszkaiego przy ul.

Piwnej Nr. 2 — skradziono garderobę męs-

ką i 40zł. gotówką Straty wynoszą 1135zł.

—Podrzuiek, Szorelis Michalina (Ob-

jazdowa 8) dostarczyła do II Komisarjatu

P. P. podrzutka, płci męskiej, w wieku

około 2 tygodni, którego znalazła na scho-

dach domu, w którym zamieszkuje. Dziec-

ko umieszczono w przytułku Dz. Jezus.

Najskuiecniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

jatmużniczych „Cariiasu”.

 

Audycja poetycka. 19.15: Muzyka lekka.
20.00: Myśli wybrane. 20.02: Feljeton aktu-
alny. 20.12: Koncert popularny. 20.50:
Dzien. wiecz. 21,00: Trąbka i capstrzyk z
Gdyni. 21.02: Na wesołej lwowskiej fali.
22,00: „List z Brasławszczyzny”. 22.15:
Wiad. sport. 22.30—23.30: Godzina życzeń
(płyty). W przerwie kom. met.

tet nie stał się, jak owe wykoszla-
wione niemieckie, zakonem jakimś,
potrzebującym  inicjacii, nowicjatu,
podzielonym na klasy i czysto ludz-
kiem zbiegowiskiem, małującem za”
wczasu świat i jego namiętności —

ale całością świętą i wielką, która
pociągała ku sobie wszystko otacza”
jące, pragnęła się powiększać ; nie
gardząc filistrami, z nimi szukała
przymierza, by w nich tchnąć swego
ducha *,

A oto opis, jak wita Uniwersytet
świeżo przybyły doń student:

„Wielkie mury akademickie, nad
któremi unosił się cień króla Stefa-
na, uderzyły go ogromnem wraże-
niem, profesorowie wydali mu się
bogami, bibljoteka — świątynią, ga”
binety — jakieriiś tajemnic Eleuzyń-
skich przybytkami, a że wszystko
nęciło, zrazu nie wiedział, co po”

cząć ze sobą”.

Ale oprócz podziwu dla Uniwer-
sytetu, dostrzega też na nim Kra-
szewski ciemne plamy, które nieco
wcześniej stwierdzał w Pamiętniku
Tomasz Zan:

„Duch religijny nie rozbudził się
był wówczas, a szczątki XVIII wie-
ku silnie się czuć dawały w duchu
Uniwersytetu Wileńskiego. Rzadko
się można było spotkać z. Ewangelją
i otwartymi jej wyznawcami; nawet
między tymi, co już nosili suknię du-
chowną, obojętność była największa
dla źródeł poświęconych, z których
by mogli zaczerpnąć wiarę gorętszą;
od nich zwracano się do innych i
zdawały się im czystszą wodą pły-
nące“.

(d. c. n.) 
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Z KRA
UROCZYSTOSCI w WORNIANACH

WIZYTACJA PASTERSKA. — POŚWIĘCENIE „SZTANDARU
STOW. MŁODZIEŻY. — KONFERENCJA DEKANALNA.

(Od specjalnego
Onegdaj Worniany były świad-

kiem podniosłych uroczystości kato-
lickich. W, dniu tym odbyła się wi:
zytacja pasterską parałji wormiań-
skiej, dokonana przez J. E. ks, Ar-
cybiskupa Metropolitę Jałbrzykow-
skiego, konłerencja dekanalna i
wreszcie poświęcenie sztandaru Ka-

tolickieżo Stowarzyszenia Młodzie-
zy (S. M. P.)

Wspomniane uroczystości stały się
dla miasteczka nielada wydarze-
niem, tembardziej, że przybyło na
mie duchowieństwo z całego deka-
natu, przyjechali licznie ziemianie
i tłumy parafjan, dochudzące blisko
do 4 tysięcy osób.

Miasteczko od rana przybrało od-
świętny wygląd; domy udekorowane
były zielenią i kwiatami, nad ulica-
mj zwisały girlandy, uwite z kwia-
tów i zieleni, a na drodze wjazdo-
wej wznosiła się okazała brama
triumfalna, zbudowana przez miej-
scowych parafian. Podobne bramy
były również wstawione: jedna na-
przeciw gminy a druga przed ko-
sciołem.

Uroczystośc; rozpoczęły się w po”
łudnie z chwilą przybycia Arcypa-
sterza, który przyjechał do Wor-
nian o godz. 12 w towarzystwie ks.
kanclerza Sawickiego, ks. dziekana
Sielewicza i ks. proboszczą Chodyki.
Przy bramie koło gmachu gminy Ar-
cypasterza powitali przedstawiciele
miejscowych władz i społeczeństwa.
Duchowieństwo zaś wi'ało J. E. ks.
Arcybiskupa-Metropolitę u wejścia
do kościoła.

W. kościele Arcypasterz, po wy:
słuchaniu sprawozdania miejscowe

Walka między braćmi na kosy.
W dn. 7 b. m.'drem,

na tle nieporozumień mejątkowych |Jan doznał
między Srarabejko |kosą w lewą rękę. Umieszczono go

Janem, mieszkańcem Głębokiego, |w szpitalu w Głębokiem.

GŁĘBOKIE Pat.

wynikła bójka

a bratem jego Szarabejko Fileksan-

Fatalna pomyłka.
Muzykant Konstanty, zam.w Nie: |w ręku i krzyknął „stój”. Muzykant

mierzu, gm. rudomińskiej przywiózł|przypuszczał, że to bandytaistrzelił
do Il komisarjatu P. P. swego brata| do niego z rewolweru.

z raną postrzałową| rozpoznałAifonsa, lat 16,
nogi. Muzykant zeznał, iż wracał
z parobkiem z Wilna na 6 km.
traktu oszmiańskiego, podskoczył
do miego jakiś osobnik z, laską

 

Dziś |

 
zdrowianie,budzi obaw.

Tryumf czeskiej produkcji filmowej 1934 r.

Ju.
KAT.

korespondenta.) : ‚ -
go proboszcza : odprawieniu nabo-

zeństwa za zmeriych paratjan, wy”

giosił przemówienie powitaine, po
którem przystąpił do bierzmowania
wiernych. bierzmowanie odbywało

się w kościele i częściowo na cmen-

„arzu kościelnym. Sakramentu bierz-
mowania dostąpiio 800 osób,

Zkolei odbyia się druga uroczy-
siość. Było nią poświęcenie sztan-
daru Katolickiego Stowarzyszenia
Miodzieży. Aktu poświęcenia doko-
nał Arcypasterz na cmentarzu, gdzie
też wbito w drzewce nowowyświę:
conego sztandaru 33 gwoździe.
Pierwszy $wóźdź wbił Arcypasterz,
po nim duchowieństwo, dalej przed-
stawiciele władz i społeczeństwa.

Również na tym cmentarzu J. E.
ks. Arcybiskup dokonał przeglądu
organizacyj Akcji Katolickiej, reli-,
gijnych i społecznych,

W. godzinach popołudniowych
obradowała na plebanii konferencja
dekanalna. Tematem narad były
sprawy kościelne. i

Kto był świadkiem tych uroczy-
stości, na dlugo je zachowa sobie
w pamięci, bo były bardzo piękne,
rzewne i takie bliskie sercu każdego
katolika-Polaka. Trzeba było wir
dzieć zbliska tę młodzież wiejską,
zrzeszoną pod sztandarem Kat.
Stow. Młodzieży, trzeba było sły-
szeć jej śpiew: „Nie damy naszej
ziemi”, mocarny i rzewny, trzeba

było wreszcie ogarnąć wzrokiem ty-
sięczne tłumy włościan, skupionych
i nabożnych — ażeby móc wyrobić
pojęcie o tych uroczystościach i o
znaczeniu ich dla życia parafjii wor-
niańskiej, m. r. S.

 

w wyniku której Szarabejko
silnego  pokaleczenia

Następnie
w rannym swego brata

Alfonsa. Muzykanta umieszczono
w szpitalu Sw. Jakóba. Stan jego  

Film

i ski

„kę w Stokholmie.

'żyną ASK. Łotwa.

 

DZIENNIK MIEERSKI

IGRZYSKA KOBIECE
W LONDYNIE.

LONDYN (Pat), Wczoraj w 5-boju
rozegrano trzy konkurencje, a mia-
nowicie: 100 m, skok wdal i
oszczep. Kwaśniewska w oszczepie
miała najlepszy wynik 36 m. 95 cm.,'
a skoczyła 478 cm. W. tych trzech
konkurencjach Kwaśniewska  znaj-
duje się na 5-tem miejscu.

LONDYN (Pat). Rozegrany finał
w hazenie pomiędzy Czechosłowacją
a Jugosławją o mistrzostwo świata
zakończył się sensacyjnem zwycię-,
stwem Jugosławii 6:4 (4:3). !

ZAWODY W AMS1ERDAMIE. |
AMSTERDAM (Pax). W najbliž-,

szą niedzielę odbędą się w Amster-,
damie na wielkim stadjonie olimpij-
skim międzynarodowe zawody lek-
koatletyczne z udziałem Holendrów,
Szwedów, Finów ; Duńczyków. Z
Folski startuje Kusociński. Najcie-
kawszym punktem programu będzie
pojedynek Kusocińskiego z Nielse-
nem ną 4 mile angielskie, Kusociń-

zamierza zaatakować rekord
światowy Iso Holla na tym dystan-
sie (19:0,1), a pozatem zrewanžowač
się Duńczykowi za niedawną poraž-

Dziś mecz piłkarski z Łotwą. |
Dziś o godz. 16 min. 30 odbędzie |

się międzynarodowe spotkanie pił-;
karskie.

Na boisku przy ul. Werkowskiej
Makabi wileńska spotka się z dru-,

Piikarze totew
scy jutro rozegrają mecz z mistrzem|
Wilna.

Juirzejsze imprezy sportowe,

Jutro mieć będziemy wyjątkowo
sporo imprez 'sportowych o cieka-
wym przebiegu. a więc rano o $. 9

„rozpoczną się na Wilji zawody pły”
, wackie w basenie 3 Bat. Sap. W tym
samym czasie rozegrane zostaną dwa
przedbiegi czwórek wioślarskich, |

O godz. 15 na Wilii rozpoczną się
regaty  wioślarskie pod  nazwą'
„pierwszy krok wiošlarski'. Meta'
mieści się przy Wil. T. W.

SPO
slane mecz towarzyski ASK. Łotwa;

RT
—WKS. mistrz Wilna,

Oczywiście, że prócz tych imprez
o charakterze wybitnie sportowym
mieć będziemy jutro
czek turystycznych, a zwłaszcza

Wielkie zawody kolarskie na torze,
Biorąc pod uwagę, że maraton o

mistrzostwo Polski odbędzie się 2
wrześnią w Wilnie ze stariem i metą
na Pióromoncie, przeto aktualną
kwestją stała się sprawa organizo-
wania w czasie maratonu wielkich
zawodów kolarskich na torze,

Lekkoatleci weszli już w ścisłe
porozumienie z kolarzami, którzy w
dniu tym zobowiązali się przepro-
wadzić szereg ciekawych konkuren-
cyj kolarskich. Zawody kolarskie na
torze powinne

ków wileńskich, a przyjadą zapew-
ne, jak zawisze, kolarze z Grodna.

Przypominamy, że po wyścigach
torowych na Picromoncie, w połowie
września odbędzie się doroczny bieg
kolarski o puhar przechodni ,,„Dzien-
niką Wileńskiego”. Termin tego
6 wyścigu zostanie niebawem poda*|
ny do ogólnej wiadomości.

Wszechpolskie regaty żeglarskie na
jeziorach Augustowskich,

Oficerski Yacht-Klub R. P. orga"| jak człowi
nizuje w najbliższą niedzielę dn. 12 Wilnie mus
sierpnią r. b. regaty żeglarskie па
jeziorze Krechowieckiem w Augu-
stowie, Udział zgłosiło 7 klubów z
Warszawy w ogólnej liczbie 25
yachtów. Regaty te będą jedną z
większych imprez żeglarskich i prze-
pięknych jezior Augustowskich.

Początek o godz. 14, Start i meta
na przystani oddziału augustowskie-
go Yacht-Klubu Polski,  Kierow-
nictwo regat spoczywa w rękach
por. Trzepałko.
W dniach 13 i 14 sierpnia r. b. o

„odz. 10 odbędą się również na je-
ziorach Augustowskich rozgrywki
żeglarskie o tytuł mistrza Polski,
przyczem w rozgrywkach zastosowa
na będzie szachownica olimpijska.

Podając do wiadomości zapo-

sporo wycie”|

!

 
zgromadzić na star-,

cie wszystkich najlepszych zawodni-

|

|

Od godz. 15 otwarta będzie na wiedź o mających się odbyć w Au-'
placu Katedralnym meta zawodów! gustowie wielkich regatach wszech-

| a nie wykorzystanych niestety akcyj

Wi pierwszym dnfu ciągnienia 3-ciej
klasy 30-ej polskiej państwowej loterji kla-
sowej, większe wygrane padły na numery
mastępujące: :

100.000 zł. — 51389.
Po 15.000 zł. — 116522 130321 139940

157404,
Po 10.000 zł. — 96482 161238 163309.
5.000 zł. — 154964. *
Po 2.000 zł. — 29904 65282 166962.
Po 1.000 zł. — 45034 66073 89195 103310

104026 120121 149755,
Po 500 zi. — 660 10652 13415 23226

27039 28463 32765 34264 65646 65981 68186
73253 75741 83495 91300 97856 117259 118646

128691 129080 137181 144564 152160 153676
159074 167388.

Po 400 zł. — 1570 2911 4532 8580 17100
17508 21686 24902 32888 48554 49437 49466
50979 57457 64719 65795 88638 95843 97166
97359 98426 109814 115079 116092 121977
135818 140937 144787 160034 162001 164569.

Ciąśnienie popołudniowe:
50.000 zł. — 122589.
15.000 zł. — 124095.

Po 10.000 zł. — 60821 100364,
5.000 zł. — 51815,
Po 2.000 zł. — 15257 23633 35889 66880

116926 133452 156808.

Po 1,000 zł, — 3458 21122 46601 60533
SERZEZDEOWZEEZZE,DER RA AERPDREÓI

było przecież w Augusiowie zorgani-
zować regaty 0 mniej poważnym
charakterze, niż mistrzostwa. Trze-
ba wierzyć, że gdyby instytucje
„morsko-żeślarskie' w Wilnie tro-
szeczkę troskliwiej opiekowały się
kwestjami propagandoweni, to nie“
wątpliwie Troki i Brasiaw nie traci-
iyby z dnia ną dzień swych wielkich,

rozwojowych.
Doprawdy, że żal ściska serce,

ek pomyśli, że u nas w
i zawsze wszystko marno

wać się, a niweczy się praca, która
w zasadzie powinna rodzić szereg
projektów i 'niciatyw, ale nie zaspa-
hajać się snobizmem i codziennością.

Sekcja bokserska A. Z. S, Wilno.
Podaje się do wiadomości osobom.

zainteresowanym, że treningi sekcji
będą się odbywały w poniedziałki i
czwartki od godz. 18 do godz. 19na|
przystani wioślerskiej A. Z, S-u, ul.|
Kościuszki 12 (koło boiska 6 pułku
piech. Legjonów).

Pierwszy trening odbędzie się w
poniedziałek 13 b. m. Zapisy nowo-
wstępujących przyjmuje kol. Ćwikliń
ski na treningach, |

 
Subotowicz wyjeżdża doWarszawy.|

Dowiadujemy się, iż najlepszy|
pływak wileński Aleksander Subo-|

motocyklowych, a więc: raidu Legji| polskich wyrażamy swoje zdziwie- towicz zostaje wysłany przez Wil.
na trasie Warszawa— Wilno—War" nie, że regaty te nie zostały wyzna- Oddział Pol.
:zawa, zjazdu plakietowego i gwiaž-
dzistego. Zamknięcie mety nastąpi
punktualnie o godz, 19. Ci wszyscy,
którzy przybędą po terminie nie bę-
dą brani pod uwagę przy klasyfiko-
waniu miejsc.

O godz. 16 min. 30 na stadjonie
przy ul. Werkowskiej rozegrany Z0-

 

Zw. Plywackiego do
czone do Trok. czy też do Brasła-, Warszawy na specjalny kurs pły-
wia. Jest to jeszcze jeden dowód, że wacki i waterpclowy. |
nasze organizacje żeglarskie w Wil-|
nie nic nie robią,

Pominięcie

Trzeba przypuszczać, że utalen-
towany nasz pływak na kursie w

Trok i Brasławia,: Warszawe jeszcze bardziej opanuje
przez wyznaczenie regat do Augu-, swój styl, poprawiając niedawno
stowa jestwielirą krzywdą, wyžą-, ustanowion
dzoną sportowi wileńskiemu. Można mtr.

y rekord Wilna na 100

 

Kto wygrał na loterji?
78768 130479 138072 141913 168534,

Po 500 zł — 1447 18590 22416 32951
41698 44035 84417 100329 120899 124805
143943 149486 152019.

Po 400 zł. — 253 2958 5652 29732 40323
43256 52142 52194 54894 69077 77056 82536
86751 91869 97994 100095 116687 125775
129415 137644 138181 152339 152507.

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia aflsze
osólniki Giskaty, bilety wizytowa
„Ceny konkurencyjne.

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44,

KAUERWDOOAAAWAANAA

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Przedgiełda. Do-

Чаг 5,20. Dolar złoty 8,911/. Rubel za piąt-
11 4,58, za dziesiątki 4,59. Czerwońce 1,20.
Budowlana 44. Dolarówka 53, Inwestycyj-
ma 116. Stabilizacyjna 675.  Dillonowska
83. Śląska 64,50. Warszawska 62.

WARSZAWA (Pat), Giełda. Waluty:
„Belgja 124,25—124,56—123,94. Berlin 206,50
—207,50—205,50, Gdańsk 172,58—173,01—
172,15. Fiolandja 358,10—359,00—357,2U. Ko-
penhaga 119,10 — 119,70 — 118,50. Londyn
26,63—26,76—26,50. Nowy Jork kabel 5,23—
5,26—5,20. Oslo 133,80—134,45—133,15, Pa-
ryž 34,90'/>—34,99—34,82, Praga 21,97—
22,02—21,92. Stokholm 137,40 — 136,10 —
136,70. Szwajcarja 172,77—173,20—172,34.
Wlochy 45,43—45,55—45,31, — Tendencja
niejednolita,

Akcje: Bank Polski 87. Lilpop 9,55. —
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Budowlana 43,50.
inwestycyjna 117. Inwestycyjna seryjna 119.
Konwersyna 63,25—63,00—63,15. Kolejowa
59,00—59,50. Dolarówka 53. Stabilizacyjna
67,75—67,50. 4 i pół proc. l. z. ziemskie
!49,25—50,25, — Tendencja dla pożyczek
WE mocniejsza, dla listów niejedno-
ita.

CEDUŁA URZĘDOWA
GIEŁDY PIENIĘŻNEJ W WILNIE

z dnia 9 sierpnia.
Waluty: Dolar 5,23 (w żądaniu), 5,21

(w płaceniu).
Czeki i wpłaty: Londyn 26,75 (w żą-

daniu), 26,50 (w płaceniu). Paryż 35 (w
żądaniu), 34,80 (w płaceniu).

Monety: Ruble 46,10 (w żądaniu), 45,80
(w płaceniu),

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 10 sierpnia 34 r.
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto I standart

15,38. Żyto II standart 14,50—14,75. Mąka
pszenna gat. I C — 33,12—33,75. Mąka
Iszenna gat. II E — 30. Mąka pszenna gat.
III A — 23,75. Mąka pszenna gat. II B—
16,25. Mąka żytnia 55 proc, — 25—25,50;
65 proc, — 21,50—22. Mąka żytnia razo-
wa 17,50.

Ceny orjentacyjne: Mąka pszenna gat.
I E — 32—33. Mąka żytnia sitk, i razowa
17,50—18. Otręby żytnie 10,75—11,25. O-
tręby pszenne miałkie 12—12,50. Siano
5,50—6,50.

Len czesany Horodziej, basis 1, skala
303.10 — 2260—2290. Kądziel grodzieńska
basis 1, skala 216.50 — 970—1000. Inne
śatunki bez zmian.

 
zrozumiały dla wszystkich.

| DWA LOKALE

 

PAP iER Spółka | Akcyjna"
WILNO, UL. ZAWALNA 13, tel. 561

POLECA na sezon szkolny zeszyty znormalizowane,
bruljony i inne artykuły szkolne i kancelaryjne. —

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów
i innych wyrobów introligzstorskich. —

„BciganiLudzie«
oparty na głośnej powieści „Czarny Mąż" A. M=charda. Wysoce emocjonulący, szarpiący nerwy, dramat życiowy.
w rekgł Sue w czeskiej sgany i ekranu z Magdą Sonią oraz ulubionym chłopcem Jankiem Feherem w io-
Isch tytułowych. Akeja toczy się w przecudnej Marsylji i okelicy. Najlepsze dodatki dźwiękowe w n'dprcgramie.

Ceny od 25 gr. Sala dobrze wentylowasa

Rewelacja sezonu. Prawdziwe arcydzieło filmowe odznaczone złotym medslem. £00 najpiękniejszych girisów.
Bajeczna Rewja Kolorowa|

BIUROWO - SKLEPOWE
i od ul. Jagieliońskiej 8
‚ or:z mieszkanie 5-cie pokojewe
! od ul Wileńskiej 32
odnajmę zą 80—90—150 zł, z wygodami.

Irformacje u dozorcy.
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ELOI G Ww l A Z D Y B R O D W A Y U ZEREM TENOKAMA Kupno 3 R zdekorator,
Wielka kawalkada gwiazd, w rol. gł Madge Evans, Jaaki Cooper, Ailce Urady i inni. Tańce slynrego zespołu. = Sprzeda | baka) RY a:

a O aka eee|| łaskBAR2Dziś. Ceny od 25 gr. — Rozkoszna trzpiotka Anny Ondra io bag аао ) R E i R o apicerstwa  wcho.zące
i iwywokIzY mężczyzna Iwan Pietrowicz w filmie p. t: „ZEMSTA NIETOPERZA kičiai,iowe kai Žas dako.saškoaių“ | eozaawan

 

Porywająca treść, wystsws, muzyks, śpiew, humor, teńce. Reż. Karola Lamacza. Muzyka Jara

  

 

Straussa Na scenie: |. WESOŁY KARAWANIARZ ozeretka w 1 skcie ze Śpiewami | tań-| Wilkomierska 3mli, / NAUCZYCIELKA POLECAMY da ana нге-| ввуей, Bronifratelska 8= cam. Osoby: Fifi-1 Grzybowska, Maiysia—K. Pcdgórska, Panl- E. Londonowne, Pan—Z. ja. Tamże lsESS dia Fmłoda. do majątku do 2 ia wiedeńskich m Ee sł
Winter, | Karawaniarz-Wi. Orsza—Bojarsk!, ja WE EkinAEHe dczni, — może być z dziewczynek (5 i 6 od- ns m. sea GO 7 že pi ESBKTOD OZ

‚ ll. Barcelona, nastrcjcwa inscenizacja z ućziałem I. Grzybowskiej, „szy*Bojar > = ‚ о 2 A Е
«COLOSSEUM» Šiiėgo Trio Grey. iil. Szajękokiae wykona Wł Orsza Bojarski. IV. Clapcluś, bomba hu LŽ Rar” dział) z konwersacją iran k'ego.— Informacje bliž: 2 . 943—2 U dentysty.

moru—komedja w 1 akcie. Osoby: Teściowa—l Grzybowska, Clapcius—S, Janowski, Anetka— ‚ си5Ка potrzebna od i Fat w Adm. „Dz, Wil.“ |Elkssiitiisasanoous — Kto z państwa naj-
L. Szeli, Ziąć—Wł. Orsza-Boja ski, Reż. Wł. Orszy-Bojarskiego. — Zespoł muz. I. Borkuma

Do wynajęcia 3 miesz-| września r. b. 
„о

Pokój |
umeblowany ze wszel-
kiemi wygodami “do wy- | i
najęcia. Niemiecka "| Słowiańska 2-a,

 

MIGNON G. EBERHART

Biała

№ wynajęcia
4 pokoje, przedpokój i
suchnia z wygodami, ul.

| eo

| SŁONECZNE MIESZKA

  

(P.zekł.d autoryzowany z angielskiego).

Niema co mówić zagapiiem się. Ale skorzystałem z okazji żeby ,

z nim porozmawiać.

— Pizyglądam się papucze — odpariem. — I myślałem o tem, co

mi powiedział Marcel.
Patrzyłem mu prosto w oczy. Zesztywniał. Žrenice mu znierucho-

miały jak u kota, a twarz, osionięta rudym zarostem, jakby zszarzala. ›

Patrząc mi mocno w oczy, zapytał:
— Cóż cn panu q owiedziat, jeżeli już o tem mówimy? ; a
Zawzhaiem się, ale rozuniejąc, że nie popełnię szkodliwej omyłki, |

jeżeli będę z x1m troch szczesy, odrzekłem: :
— Powiedział mi, że pan, pastorze, kazal mu ziožyč laiszywe zezna-

nią co do swego alibi za tę noc, kiedy został zabity nieznany człowiek. |
Powiedziai, że pan nie był wcale chory i że on nie czuwał przy panu,

Musiał być przygotowany na to pytanie,
nieokreślonem..

—No, więc?

Odparował moje słowa

nowiłem zaniechać tego wygodnego gestu do czasu zagojenia się rany.

— No, więc? — odrzitciie:.m tym samym tonem.

Nieruchome, żółtawe oczy zamigotały ostrożnie gniewnym bly-
skiem. Zrozumiai, że chciałem go przycisnąć do muru. :

Przez cawilę milczał, ale było widać, że długo nie wytrzyma. Lu-
dzie tego typt nie um.eją nać sobą panować, к
wzbierającej „< maską nieruciomych oczu, wyjąłem pudełko z papiero-

Wzruszyłem ramionami, «o mnie przyprawiło o taki ból, že posta- |

į
+

|
1

|
j

Świadomy wściekłości,

sami i przechysiwszy si, ze swego krzesła, poczęstowałem go uprzejmie:
— Może pan pastor pozwolil

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSK. —

(entrum midsią

 

DO WYNAJĘCIA «znia przy uł. Orzeszko- 
— Pan mrie znieważa!

— O, cóż znowu? — zaprotestowałem miękko. — Czy to zniewaga
częstować kogoś papierosami? Oj, bo pan zdepcze ptaka-

Spojrzał pod nogi i cofną. się z pośpiechem.
Pucci znów zaskrseczała i wskoczywszy trzepoiliwie na

przyjrzała mu się jednem okiei:, z takim wyrazemje«by już nie wątpiła,
że tego człowieka trzepaby wziąć pod nadzór.

On mru<nął coś pod nosem, niewątpliwie poc jej adresem i nie-
wątpliwie coś bardzo niezgodnego z kapłańską sza':.

—Ależ, panie pastorze — zaprotestowałem z w ;. zutem.
Stał przece mną w długin: czarnym serducie — szarpanym wiatrem,

Zgłaszać |
się osobiście: ul. Wileń-
ska 25 m, 3 od g. 10 do

{

krzesło, |

usiłującym rownież pozbawić go kapelusza — wbrew swym szatom, dzi- |
wnie świecki, Chociaż. pasto.zy są ludźmi i zresztą tajemnicza choro-
ba, która go qrzywiod:a do A., mogła go przyprawić o cierpkie uspo-
sobienie. Ale nie, to było coś więcej niż cierpkość, to byta żywiołowa
wściekłośc, hasmowana resztkami woli,

— Panie pastorze — powtórzyłem z wyrzutem — takie słową w
ustach sługi bożego. Czy mógiwym prosić o zapałkę? `

Nie wytrzymał, Pusunąi się groźnie w moją stronę, potrząsając rę-
kami, które wydały mi się bardzo muskularne.

—Powiedziałeś pen poli:ji! $

—Jeszcze nie.
—Dlaczego co?
Odetchną: głęboko,

wzburzeniem,

— Dlaczego pagzzjie powiedział tego policji a mnie pan mówi? —
zapytał spokvjn.ej, alE”. tym samym czujnym wyrazem oczu.

— Nie m:«iem czasu — 0 iparłem prawie szczerze. — Wczoraj skła-
dałem ważniejsze zeznerńa. Na'uralnie moim obowiązkiem jest zeznać i to,

— To nis nie znaczy. Brak alibi nie dowodzi niczego.
— Oczywiście. Ty!ko, że policją będzie ciekawa, dlaczego pan ukuł

sobie fałszyw:= alibi?

starając się najwidoczniej zapanować nad

 

Zstarg honorowy,
S edmlole!ni Stas:o po-

syla podezas lekeji swe-
mu sąsladowi w ławce

 dłużej czeka — pyta z
uśmiechem dentysta,
otworzy*szy drzwi swe-
go gabinetu przyjąć.

ZAKŁAD FRYZJERSKI
w dobrym punkcie, do-   

 

„ NIE 3 pokojowe z kuch- odremontowane, 3 pok.| wej Nr. 3, o weru1kach| | : skonale prosperujący do| kartkę. gia inią, wygodami i balko-, | kania 6-3 pokojo-| mieszkanie z : kucbnią,|proszę dowiedzieć sie|* R 941—2 sprzedania. Przy zakia- „BG, szkole spiorę cię sieja kazeattmem do wynajęcia, ul.| mieszkania 6—3 pokojo- | sjoneczne, _ kanalizacja, u dozorcy. £97—2 dzie mieszkanie. Adres |na  kfaśne japko, ale| starczyłem panu ubraniem, i2. |Mickiewicza il-a m. 7.| we z wygodami. Jasiń-| ejektryczność i woda. : : """"""“""""" w Adm, „Dz. Wil.” musiż na mnje zacze-| które pan już nosi prze-959—3 950—3| skiego 7 — 4. 958| Popławska 28—1. p————2208:; 3 947—3 Viač“, szło dwa lata. |
AT T AIIA.- WOEREZCIDEEGACZEKA Z?OOSEARS

RSE 2) Machnąl gniewnie rękami i skoczył na równe nogi, ! Na to pytanie pastor Robe:t odpowiedziai zdumiewająco dorzecznie:Si. Proszę pana, w dziesiejszych buizliwych czasach ataków naKościół, my duchowni musincy unikać rozgłosu w choćby mimowolnymA. takiemi paca -— wskazał na północne skrzydło hotelu—obec tego musiałem się zabezpieczyć, P ież lm: :
o.

y an przecież rozumie co to

Żi temi siowykiwnął mi głową i oddalił się jak triumfator.To jest, byłby się oddalil, gdyby nie Pucci, która zahaczza surdut długim szarym szpcnem,
tem, jakby ją mordowano, Mu:

' : r. ywszy go
nie chciała puścić, skrzecząc przy-T iała też, broniąc się pastorowi, uszczyp-nąć gowpas bo ama i wsadził palec w usta.Wszystko to siważe zaniechawszy godności, wyniósł się z gniewn m: i Zrobiło

> ope is Ё ym pośpiechem. Zrobiło

iedząca na krzesie Pu:o rzuciła mi djabels | jrzeni
: 1 5 3 jabelsko chytre si wstrząsnęłą się radośnie, M-siała być usposobiona oka— Co pan powiedzi u i i i
5 ma pan powiedział pastorowi Robartowi? — rozległ się za mną

: 2‹_%таіеш się. Stała przecie mn
rozjaśnionemi śmiechem, strojva i
harmonizował efektownie
nabakier i takąż apaszką.

— Nic -- odrzektem,
Spowaž: <la, '
== Co się stało? Czy ja zrobiłam
—Nic, nic, nic... Nie zlego...
Spostrzegiem,

glem jej pow "dzieć,
słusznie, dlac. ego?

—Nic, nic, nic m:
ślałem gorączkowo.
wyjaśnił mi zagadkę

ą zarumienicna od chłodu, z oczamielegancka. Jasno popielaty kostjumz czerwonym beretem, włożonym zawadjacko

co złego?

że mówię” od rzeczy i umilkłem Przecież. ni
e mc г „ Przecież. nie może nie powinna wyglądać tak czarująco. Zapytałaby

do tego. Nic mi do tego, Nic,— Rozmawialiśmy — rzekłem
swego fałszywego alibi,' — wykrzyknęła zaintrygowana, ale poważna.

RIC NIC; = my

głośno. Pastor

(u 9 p)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

 
 

 


