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Dr. med. WŁADYSŁAW BUJALSKI
po długich I ciężkich cierpieniach opatrzony S$. $. Sakrament:ml zasnął w Begu dnia 12 sierpnia

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ulicy W. Pohulanka Nr. 41 do kośclola Najśw. Serca
Jezusowego nastąpi dnia 15 slerpnia o godzinie 6 min. 80 wieczór. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione

dnia 16 tegoż miesiąca o gedziale 9 m. 30 reno po którem nastąpi złożenia zwłok w grobach rodzinnych na

cmentarzu Rossa.
O bolesnyzh tych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w głębekim smutku

 

  eraz członek honorowy Wile:

środę 15 b. m. o godz. 18,30. Nabož

pogrzeb na €mentarzu Rossa

Wileński
Wileński

 1P.

D-r. med. WŁADYSŁAW BUJALSKI
Członek honorowy I b. prezes Wileńskiego Tow Ginekologi:znego

NESTOR LEKARZY WILENSKICH
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 12-VII|-1934 r. w wieku 73 lat.

Eksporiacja z domu żałoby przy ul. W. Pohulenka 41 nastąpi we

Jezusowego we czwartek 16 b m. o godz 930, poszem odbędzie się

O tej bolesnej stracie zawiadamia kolegów i przyjaciół zmarłego

edziele od 12 do 13-ej.

chodzi

= $. P. >

1934 r. w wieku lat 78

    
  

      
   
  
  

 

    

fńskisge Tow, Lekarskiego

eństwo żałobie w kościele Serca

e Tow. Ginekologiczne.
e Tow. Lekarskie.

š. Е

MAŁGORZATA z JAKCZEWSKICH
SAWIC ZOWA

po elężkiej chorobie, opatrzona Sw. Sakrsmentami zmarła dnia 13 sierpnia
1934 r., przeżywszy lat 67.

Nabożeństwo żsłobae odbędzie się dn. 14 b m. o godz. 9-ej rano

w kościele św. Trójcy przy ul. Dominikańskiej, eksportacja i pogrzeb

zwłok nastąpi 0 godz. 5-ej po poł.
cmentarz św. św. Piotra i Pawła.

O tych smutnych obrządkech p:

   

Pogrzeb ś. p. biskupa Tymienieckiego
ŁÓDŹ. (Pat). Dziś wieczorem

odbyło się wyprowadzenie zwłok
księdza biskupa dr. Wincentego Ty"
mienieckiego z pałacu biskupiego

de katedry św. Stanisława Kostki.
Na pl. Katedralnym ustawiły się licz
ne delegacje, związki, organizacje,
stowarzyszenia cechowe itd. orkie-
stra wojskowa oraz tłumy wier-
rych, W katedrze w obecności
qrzedstawicieli władz z reprezentan-

 

z kaplicy szpitala Św. Jakóba na

Telefon Redakcji,

codziemnie.

Cenanumeru20 gr.
Nr 218
 

  
 

    

Dekret o nacjonalizacji srebra w
Stanach Zjednoczonych wywołał|
wielkie wrażenie w całym świecie.|
Niektórzy finansiści widzą w rozpo”|
rządzeniu prez. Roosevelta o upan-|
stwowieniu srebra początek nowego |

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 58,

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane
Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Nowy system monetarny świata?
Jakie skutki wywoła nowy de-

kret Roosevelta w czasie najbliż-
szym?

Jak wiadomo, srebrny bill upo”
ważnia rząd Stanów  Zjednoczo-
i:ych do przyjmowania względnie ku-

światoweżo systemu monetarnego,|powania srebra po kursie wyższym

obalenie bloku złotego i nową erę| od rynkowego, ustalonym na 50,01

prosperity. Decyzja rządu Stanów | centów za uncję. Dzięki temu jed-

Zjedn., co do większego użytkowa”;
nia srebra jako czynnika polityki mo|

netarnej, może zmusić inne państwa|

do przyjęcia podobnej polityki i w|
wyniku ostatecznym doprowadzić do
utworzenia nowego systemu mone:|
tarnego na świecie. |

ŻONA i SYN.  

 

RER ŻE. - ` 3 - US SE Gai,

Przed p. viscytem w Niemczech.
BERLIN Pat. Na terenie całej jakie wygłosił przewódca ofiar woj-

Rzeszy odbywały się liczne menife-|ny Oberlindober, zwrócił się z ape-

stacje i zebrania róznych związków |lem do uczestników walk fronto-

i organizacyj partyjnych pod hasłam| wych całego świata, oświadczając,

plebiscytu wyznaczonego na 19 bm.jże Niemcy gotowe są wyciągnąć

M. in. w Bremie w obscności sena'| dłoń de wszystkich pod warunkiem,
tu I burmistrza przemawiał przewód-|że oddana będzie żołnierzowi nie-

ca partyjny Roever, wzywając ze-|mieckiemu i narodowi niemieckie-

b:ane tłumy, by pokazały światu, źe| mu jego godność i neleżny szacu-

за : granitu i darzą pełnem zaufa- nek. W Dormundzie wobec 30,000
niem władze. W Akwizgranieodbył | uczestników przemawiał przewódca

się zlot 20,000 żołnierzy frontowych |okręgu partyjnego w południowej

z całego pogranicza. Jak donosij Westfaljij Wagner, który m. in. o=,

niemieckie biuro informacyjne w|świadczył, że cały Świat wie, czego|

manifestacji tej wzięli udział pogra” |chcą Niemcy—swojej wolności, wol-
niczni mieszkańcy zagłębia Saary, ności pracy i narodowej czci.

Holandji i Belgji. W przemówien'u,

 

nostki, posiadające, srebro wydobyte

przed 21 grudnia 1933 r., uzyskają

zań pewną wartość dodatkową, nie-

usprawiedliwioną układem wydarzeń

na wolnym rynku, a mającą na celu

zwiększenie ich siły nabywczej kosz-

tem Skarbu Państwa, W stosunkach

więc wewnętrzno - krajowych jest

to posunięcie, zmierzające do wpro”

wadzenia pewnej korektywy do ist-

niejącego podziału dochodu społecz*
nego. Natomiast w stosunkach wy”

raiennych z zagranicą stworzenie ag“

gia na srebro, importowane — pod

pewnemi zreszią warunkami — do

Stanów Zjednoczonych odegrać mo”

że w: stosunku do krajów. zasobnych

w ten kruszec, rolę premji eksporto”

wej dla towarów pochodzenia ame-

rykańskiego. Jest więc posunięcie

powyższe eksperymentem nietylko

nowym z punktu widzenia dotych-

czasowych zasad polityki Stanów

Zjednoczonych, ale również nader

oryginalnem.

Pewien wpływ na rozmiary zbytu

amerykańskiego bill ten wywoła nie”

wąpliwie. Jeśli chodzi o rynek kra-

rowy efekt będzie taki sam, ja« np.

przy zmniejszeniu podatków dla pe-

owiadamia krewnych | przyjeclė!
RODZINA.

BERLIN. (Pat). W, sprawie wia”
domości podanych przez jedną z
agencyj amerykańskich o rzekomem|
rozwiązaniu legjonu  austrjackiego

temprezydentaRzplitej i ministra "jak it ZW. saaa a e

wyznań religijnych i ośw. publ. wir ;nspekcji krajowej na Austrję nie
«ewojewody Potockiego i d-cy kor- ‚ Чапо dotychczas żadnej urzędowej
pusu nr. 4 gen. Małachowskiego informacji. Kompetentne koła za-|
iaszę żałobną celebrował kardynał
Kakowsk; w otoczeniu licznego du*'
chowieństwa. Następnie biskup su-;
fragan Tomczak wygłosił okoliczno”,
ściowe kazanie. Pogrzeb śp. bisku-,
pa Tymienieckiego odbędzie się we

 
WIEDEŃ. (Pat). W tutejszym'

Sprawa legionu austrjackiego
w(iąż niewyjaśniona.

pewniają, że o-ile- prawdą jest, że
austrjacki legjom w sile 7,000 ludzi
został rozpuszczony poszczególni

' „egjoniści poumieszczeni w obozach

p acy, o tyle informacje o zniesieniu

mspektoratu krajowego nie znajduje

dotychczas potwierdzenia.

Wyroki śmierci na zamachowców
wiedeńskich.

nu sąd skazał na śmierć przez po”

wtorek o godz 10 rano.

 

Polacy z zagranicy na Pom | w Pozmdskiem.
TORUŃ. (Pat). Bawiąca tu de-

„egacja uczestników drugiego zjazdu

Polaków z zagranicy złożyła wieniec |

u stóp pomnika Kopernika. Następ”

uie w teatrze Narodowym odbyła się

akademja. Po przemówieniu prezy”

denta miasta Bolta, prezesa Het-

czyńskiego, który wygłosił pożegnal-

ne przemówienie w zastępstwie pre-

zesa światowego związku Polaków

marsz. Raczkiewicza, zjazd zamknął

cenzor Świetlik, stwierdzając, że

ćrugi zjazd Polaków z zagranicy

wzmocni węzły łączące Polaków

oraz utworzył poczucie dumy naro“

dowej z przynależności do narodu

polskiego. Po akademji w sali Dworu

Artusa odbyło się śniadanie wydane

ra cześć uczestników zjazdu. Popo”
judniu część delegatów odjechała  

pociągiem przez Poznań do Często”
chowy, druga część do Lwowai
trzecia do Wilna.
POZNAŃ. (Pat), Wieczorem przy”

była do Poznania delegacja drugie”
go zjazdu Polaków z zagranicy, W
chwili wjazdu pociążu na dworzec,
'idekorowany chorągwiami narodo-
wemi orkiestra odegrala hymn. naro-
dowy 1 licznie zebrana publiczność

wzniosla okrzyk niech žyją. Po po-
witaniu przez przedstawicieli władz,
organizacyj, duchowieństwa i komi-
tet przyjęcia z prezydentem miasta
Ratajskim na czele, wycieczka spo”
syla podwieczorek na dworcu, po”
czem udała się do kwater, witana
serdecznie przez ludność wypełnia”
jącą szczelnie cbszerny plac przed
dworcem. i

Pobyt Polaków z zagranicy w Gdyni.
GDYNIA. (Pat). Wczorajsze obra*

dy Zjazdu Polaków z zagranicy mia-
iy nastrój podniosły i serdeczny,

który wyraził się w szeregu wygło”
szonych przemówień, Ks. prof,So-,
bieniowski z Nowego Jorku w imie-

niu delegacji ze Stanów Zjednoczo”

nych Ameryki Północnej dobitnie i

ścigu pracy dla dobra całego narodu

polskiego i zapewnił, že na III Zjeź-

dzie, który odbędzie się za 5 lat, Po-

jonja amerykańska stanie w tym

wyścigu na czołowem miejscu. Pre-

zes Hełczyński stwierdził zasadniczą

zgodność Polaków wszystkich dele-

gacyj na zagadnienie Swiatowego

bez zastrzeżeń podkieślił gotowość|Związku Polaków.

Polonji amerykańskiej stanąć do wy”

Prezes francuskiego;Czerwonego Krzyża
w Polsce.

WARSZAWA. (Pat). Wczoraj
przybył do Warszawy prezes fran",
cuskiego czerwonego krzyża i wice-
prezes międzynarodowej unjipomo”|

cy markiz Edmund de Liliers, Lillers
zwiedził dzisiaj biura zarządu głów-
nego polsk. czerw. krzyża i odbył

konferencję, interesując się specjal-
nie organizacją i rozmiarami pomocy
na rzecz powodzian.  Lillers zwie-

dził też okolice Wilanowa, które

były nawiedzone przez powódź. W
godzinach południowych odbyła się
uroczystość dekoracji Lillersa od-
znaką honorową PCK.

WAESZTOZOOTEAMER.MEDEEZDOAA2

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

| sądzie wojskowym zapadł dziś wy-,wieszenie, dwuch na dożywotnie

| rok przeciwko 9 policjantom, którzy ciężkie więzienie, dwuch na karę po

| wzięli udział му zamachu na urząd| 20 lat cięzkiego więzienia i jednego

| wnej warstwy społecznej, W zastoso-

| waniu do rynkt zagranicznego — ješ“

li rząd zechce wyzyskać w tym kie-

kuńiku otwierające się - możliwości

— spowodować to może mniej lub

więcej trwałe zwiększenie zakupów

ze strony krajów, bogatych w ten

kruszec, a więc w pierwszym rzędzie

Chin i Meksyku. Dotychczasowa bo”

| wiem premja, wynikająca z dewalu-

acji dolara nie okazala się wystar”

| czająca w związku z udziałem ine

nych krajów w tym wyścigu dewa-

|luacyjnym, z Anglją, a przedew-

szystkiem Japonją, na czele.

Kraje europejskie — jak dotych-

czas — zachowują spokój wobec no"

wego posunięcią Roosevelta. Na gieł

dzie londyńskiej ujawnił się poważ”

Kanclerski w dniu 25 lipca. Czterech
głównych oskarżonych o zdradę sta-

Lyonu.

MOSKWA. (Pat). W dniach od

8 do 11 sierpnia w obecności komi-.

<arza wojny Woroszyłowa i dowódcy|

sowieckich sił morskich Orłowa dl

były się na morzu Bałtyckiem ma*

newry czerwonej floty, w których

MOSKWA. (Pat). Inżynierowie!

Gołowackij i Wołkow wynalezli apa-

rat do nadawania przesyłek poczto-

wych z szybkoścą 1000 km. na go-

Gzinę. Przyrząd przypomina pocztę

LONDYN. (Pat). Dziś w irlandz-

kim mieście Cerk doszto do krwa-

wych zaburzeń powstałych na tle

| pezwzględnego ściągania podatków.

| Przebieg zajść był następujący: Gdy

urzędnicy podatkowi zajęli inwen-

iarz dwuch farmerów i gdy nakazali

przymusową sprzedaż bydła na tar

gowisku miejskiem, zebrała się gru”

pa kilkuset farmerów, aby przeszko-

„dzić licytacji. Mimo tę demonstrację

sicytacja rozpoczęła się i w tej samej

chwili wielki samochód ciężarowy,

| na którem znajdowało się 20 farme-

rów, pełnym pędem wjechał na

strzeżone przeź policjantów wrota

targowiska. Wrota zostaiy wylama-

ne a jednocześnie zepsuł się silnik i

samochód stanął, Policja otoczywszy

samochód usiłowała aresztować pro”

testujących farmerów. Gdy inni far-

mierzy w: liczbie kilkuset przybiegli

 

 

Eskadra sowiecka we Francji.

PARYŻ Pat. Eskadra sowiecka odleciała daiś rano z Paryża do

MANEWRY CZERWONEJ FLOTY.

! Wynalazek inżynierów sowieckich,

W IRLANDJITAKZE
Rozruchy podatkowe w Cork.

| den z farmerów został śmiertelnie wypadku był następujący:

15 lat ciężkiC$O ny spadek dolara oraz wielki popyt

na sieL.c i cena jego wzrosła.

| Oficjalne koła irancuskie nie są

| wcale zaskoczone zarządzeniem o u”

aństwowieniu srebra w Stanach

Zjedn. W. kołach tych sądzą, że za”

rządzenie to nie będzie miało wpły”

wu na politykę państw bloku ziote-

о.
я Nic nie przemawia za tem—zda-

niem tych kół — aby upaūstwowie-

nie srebra w Ameryce mogło spowo”

dować nową dewaluację dolara zło-

tego.

oskarżonego na
więzienia.

wzięła udział flotylla łodzi pod-
wodnych i eskadra hydroplanów.
Woroszyłow wyraził się z wielkiem
uznaniem o akcji łodzi podwodnych,
które 'wywiązały się ze swego za”
tania lepiej niż kiedykolwiek. ' wy eksperyment amerykański p0z0-

stanie bez wpływu na gospodarczą

| politykę Francji.

Francja posiada w Stanach

Zjedn. minimalny zapas srebra. No-

inflacja w Ameryce.
| Katowicka „Polonia“ donosi z

Noweżo Jorku, że w związku z de-
kretem o upaństwowieniu srebra w
kołach Wall Street panuje przeświad
czenie, że rząd wstąpił na drogę po”
lityki- inflacyjnejj Ogólnie przypu*
szczają, że skarb Stan. Zjedn. doko-
na zakupów srebra na rynkach świa
«owych, co w rezultacie doprowadzi
do dalszej dewaloryzacji dolara.

W. kołach giełdowych krążyły
pogłoski 0 możliwości  zwołanią
międzynarodowej konferencji mone-
tarnej w sprawie stabilizacji cen
srebra oraz oparcia waluty na po”
kryciu w srebrze i złocie. Pogłoski
ie krążą z wielką uporczywością.
Czynniki miarodajne zachowują da-
ieko idącą rezerwę i odmawiają za-
jęcia stanowiska w tej sprawie, Na
skutek wprowadzenia nacjonalizacji
srebra rząd Stan. Zjedn. nie wycofał
z obiegu monet srebrnych, jak to
miało swego czasu miejsce z mone-

tami złotemi.

® Г4 *

Wiadomošci
° r.

telegraficzne
KRAJOWE.

* Dziś popołudniu przyjechał do
Gdańska rumuński wiceminister rol-
nictwa Manoilescu w t-wie swego
sekretarza Cristea, posła rumuń-
skiego w Pradze Cadero į wicemini-
stra rolnictwa Rogera Raczyńskiego.
Po zwiedzeniu miasta i portu goście
podejmowani byli przez radę portu
obiadem.

* Wczoraj przybyli do Krakowa
uczestnicy międzynarodowego kon-
gresu $eograiów. Po
sal wielickich wycieczka udała się

| do Zakopanego i w Tatry.
ZAGRANICZNE.

** Nowy poseł niemiecki w Austrji
von Papen ma, wedle informacyj pół
urzędowych, udać się do Wiednia,
«elem objęcia stanowiska w nadcho-
dzący czwartek

Ponura tragedja
w hotelu.

LUBLIN. (Pat). Dziś rano w

jednym z miejscowych hoteli roze-

grała się ponura tragedja. Kilka dni

temu przybył do Lublina ze Starej

Rafatowki Anton; Hofman, zamożny

rolnik, z dwojgiem jego dzieci, chłop

cemi i dziewczynką, oraz kobietą,

której nazwiska. dotąd nie ustalono.

kupno realności. Dziś ranoustysza-
no dolatujące z pokoju Hofmana

„trzały rewolwerowe. Okazało się,

że Hofman strzelił do swojej towa”

rzyszki oraz dwojga dzieci, poczem

sam popełnił samobójstwo. Hofman

i dziewczynka ponieśli śmierć na

miejscu. Ciężko rannych kobietę i

chłopca odwieziono do szpitala,

gdzie niebawe zmarli. Przyczyna

| krwawego czynu narazie niewyja”

sniona.

 
pneumatyczną, ale nabój zprzesyłką |WORSE TEST INS BWSTROWE SORTED A T VDISKASSN RCA аНЫ

„poruszany jest zapomocą fal elektro-

magnetycznych. Komisarz ludowy
łączności polecił wynalazcom zbu-
dowanie modelu.

 

LONDYN. (Pat). Agencja Reute-

‘ га donosi, że czwarty syn byłego

' króla Alfonsa XIII, zmarł dziś w

przyczem je” wypadku samochodoweśc. Przebieg
Książę

poraniony a 20 innych ciężko pobi- Gonzalo, syn byłego króla hiszpań-

tych. Również trzej policjanci od- skiego wraz ze swą siostrą Beatry:

nieśli poważne obrażenia. Dopiero czą wyruszył na wycieczkę samo”

przybyłe znaczniejsze posiłki poli-,hodową do Karyntji Samochód

«yjne zaprowadziły porządek. | prowadziła księżniczka, która,

ctoczyła formalny bój,

  

Skutki suszy w Ameryce.

WASZYNGTON Pat. — Dziś podj kułów rolnychh w tych okolicach,
przewodnictwem prezydenta Roose-|gdzie susza szczególnie dała się we

velta odbyła się konferencja, mają-| znaki. W związku z tem wystąpiono

ca na celu omówienie sytuacji wy-|z progzamem ograniczenia zasie-

tworzonej przez suszę panującą w| wów.
całych Stanach Zjedn. Stwierdzono, OKLOHAMA-MIASTO Pat. Wsku-
że kredyt przeznaczony w wysoko-|tek suszy daje się zauważyć

ści 525,000,000 dolarów dla ofiar|wielki brak wody. W związku z

suszy jest w danej chwili nie wy-|tem automobilišci płacić muszą
starczający i że rząd będzie musiał|30 centów za galon czystej wody
wyasygnować nowe kredyty. Jedno-|do samochodu, tymczasem galon
cześnie zastanawiano się nad spra-|bezyny kosztuje tylko 17 centów. | na pomoc swoim kolegom, policja wą gwałtownej podwyżki cen arty-

| Austri. Śmierć nastąpiła wskutek |

Syn Alfonsa XIII zginął
w wypadku automobilowym.

chcąc wyminąć pijanego cyklistę,

| cwaltownie przyśpieszyła bieg ma”

„zyny. Samochód skręcił i uderzył o

raur. Wypadek ten zdarzył się wczo”

aaj wieczorem w pobliżu miejscowo”

ści Krumperdori. Księcia Gonzalo,
iktóry odniósł ranę, odwieziono do

miejscowej kliniki, gdzie poddano

go operacji. Wskutek słabego serca

książę nie wytrzymał operacji i

zmarł wczesnym rankiem.

PARYŻ. (Pat). Była królowa

hiszpańska Wiktorja, przebywająca

we Francji, na wiadomość 0 šmier“

telnym wypadku swego syna wyje”

chałą pośpiesznie do Austrji, ;

KLAGENFURT, (Pat). Lekarz,

który obecny był przy śmierci syna

króla hiszpańskieżo don Gonzalo,

oświadczył, że książę zmarł nie

wskutek ran odniesionych w wypad-

ku samochodowym, lecz wskutek

utraty krwi spowodowanej przez he-

mofiljię panującą w rodzinie dynastji

hiszpańskiej. 
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Nędza wsi.
Kryzys gospodarczy, trwający od

lat kilku, obniżył bardzoznacznie.

poziom życia mieszkańcow miast |

To, co jeszcze lat temu pięć było w

naszem życiu zjawiskiem normai-,

nem: przyzwoiisze ubranie, pewne

urozmaicenie pożywienia, książka

gazeta, jakaś kulturalne rozrywka —-

to dzis należy już do zbytku, do za-

mierzchłej rzec można przeszłości

Stabilizujemy się na niższym pozio*
mie, jalk się wyraził szef rządu.

Ale zubożenie i obniżenie stopy

życia, które doiknęło mieszkańca

miasta, niczem jest jeszcze w porów*

naniu z nędzą, która dotknęła miesz-

kańca wsi. W mieście brak możnosz!
nabycią wielu rzeczy, do których
się przyzwyczailiśmy, ale nie brak
przynajmniej jadła, które jest tanie.

Na:uralnie i w mieście są ludzie ubo-
dzy, pozbawieni pracy, którzy

trudnością zdobywają sobe codzien-

ny kawałek chleba. Ale m'asto ma

chociaż jakąś pomoc, jakieś organi-

zacje, Są i roboty publiczne i jakieś

komitety pomocy, opieki; tu biedak
dostanie na kilka dni zarobek, tu ja”

kis obiad, czy zupę, tam jakąś mą-

kę, czy chleb. Dzieci są w szkołach

dożywiane, w lecie wysyłane na ko*
ionje, czy półkolonje. I jakoś może

przetrwać.

Wszystkiego tego niema na wsi;
wieś jest pozostawiona sama sobie

Nawet średnio - zamożny gospodarz

niema dosłownie grosza przy duszy
(Wystarczy mu być może jedzenia,
tego skromnego pożywienia, które

daje własna gospodarka, ale na żad-

ne zakupy, czy to soli, czy nafty,
czy zapałek, nie mówiąc już o narzę”
dziach do pracy, odzieniu i książce

do nauki dla dziecka — nie wystar

czy. A pozostają jeszcze podatki,

zarówno państwowe, jak gminne,

różne dodatkowe ciężary.

A jak w tych warunka-h przed-

stawia się los włościanina małorol-

nego lub t. zw. komornika, pozba
wionego roli zupełnie? Ci, co mają

sposobność osobistego zetknięcia się

z nędzą wiejską, nie mają poprostu

słów dla jej opisania. Wystarczy po”
wiedzieć, że np. dzieci szkolne pew-
nej wsi podgórskiej jadają dwa razy

dziennie: rano rosół, t. zn. wodę na

której gotowane były kartofle, a w
obiad te same kartofle bez żadnej

omasty,

Należy teraz sobie uprzytomnić
że ogromne połacie naszego kraj"

dotknięte zostały w bieżącym -oku

izlęską powodzi. Na obszarze kilku

województw plony zostały zniszcz0-
ne. W.tych województwach zabrak-
nąć może ludziom nawet opisaneg”

przed chwilą rosołu i kartofli, Tam,

gdzie nie sięgła powódź, plony tego'
roczne ogromnie są us:kodzone

przez długotrwałe deszcze, które

utrudniały zbiór.
W warunkach wyżej opisanych

zakrawa na prawdziwą ironję losu

fakt że ceny piodów rolnych zaczy-
nają zwyżkować. To, co jeszcze parę

iat temu, mogło być zjawiskiem po-
żądanem i zapowiedzią nowego, po'

myślnego układu stosunków gospo

darczych, obecnie spowoduje nie-

wątpliwie pogorszenie i tak już bez

nadziejnej sytuacji wsi.

Najsmutniejszą jest w tem wszyst-
kiem rzeczą, że naogół przechodzi

się obok tych zjawisk z zupełnym:

spokojem, a nawet obojętnością, Ot

dopust Boży i nic więcej! Równo

cześnie dzieją się rzeczy absolutnie

niezrozumiałe: rolnicy  olrzymują
premje wywozowe za zboże, cukrem

naszym karm; się świnie angielskie
A zresztą te niezrozumiałe rzeczy

dzieją się nietylko u nas. Na całym
świecie jest wogóle nadmiar, nad*

miar wszystkiego: zboża, mięsa, ka

wy, cukru, nadmiar produktów gór-

niczych, wyrobów przemysłu. Ale z
tego nadmiaru ci, co tego naprawdę

potrzebują, jakoś nie mogą skorzy-
steć.

Widać coś się zepsuło «v mecha*

nizmie świata, a talk samo w mecha-

nizmie życia polskiego. Nikt jednak
poważniej niedomaganiamt naszeżo

zycia się nie zajmuje. Absorbują nas
inne rzeczy. A niedocenianie nędzy

wsi może wyjść wszystkim nam i ca-
łemu państwu na szkodę. Wieś jest

cierpliwa, ale i tu są granice; nie-

wątpliwie zaś głód ; nędza są złym

doradcą. Nie dalej, jak dwa lata te
mu byliśmy świadkami rozruchów
w pow. ropczyckm i sąsiednich, Z
wypadków tych nie wyciąśnięto w
"lsce dostatecznej nauk; i nada!

trwa niedocenianie złych skutków
nędzy na wsi. Czas wreszcie poważ*
niej o tych rzeczach pomyśleć, bo

z;

DZIENNIK WILEŃSKI

Prasy
Na kogo te noże?

„Gazeta Narodowa** wychodząca
| w Częstochowie, drukuje sensatyjny
reportaż z żydowskich ćwiczeń bojo-|
wych w Częstochowie, Ćwiczenia te|
odbywają się na obszernym placu.
fabrycznym oddawna nieczynnej gi-.
cerni „Iron“. Oddajemy głos repor-
terowi „Gazety Narod,':

Przypadkowo o zmroku znajdujemy się

w murach fabryki. Na obszernym piacu|

!łabrycznym ćwiczy kilka grup młodzieży.

Niespostrzeżenie zbliżamy się do jedne- |

śo z oddziałów. Właśnie silny, rozrośnięty |

młodzieniec, ubrany w brunatną koszulę,|

zapewne inspektor, dokładnie objaśnia

słuchaczów i demonstruje... Otoczony jest |

bezładną gromadą młodych żydów. Zwróco-

1е na niego oczy i pochylone ciała świadczą

o wielkiem zainteresowaniu.

Zwiacaliśmy już niejednokrot-
uie uwagę na ostry atak, jaki od
pewnego czasu prowadzi lewica sa-
nacyjna przeciwko swym  towarzy*
szom broni z prawego skrzydła,

Wprawdzie dotychczas ataki te,
któremi się wsławił przedewszyst-
siem p. Wojciech Stpiczyński na ła-
mach  „Kurjera Porannego', były
iaczej teoretyczne, to jednak od-
zwierciadlały one doskonale nastro-
-e, panujące w łonie sanacji.

Obecnie lewica sanacyjna p-ze-
szła do „akcji bezpośredniej" ataku-
jąc z imienia i nazwiska poszcze-

gólne osoby.
Charakierystycznem jest, iż

vbjektem napaści stali się działacze
«anacyjnej konserwy z Wilna, a mia-
uowicie byli ministrowie pomajowi,

Mark Turok omawia (Moment
181) obecny zjazd Polaków zagra-
nicznych i znaczenie światowego
związku.

Związek zest organizowany przez
koła, na.c.ące do obozu rządowe”
go i, tak jawnie, tutaj odzwiercia-
dliła się cicha walką z poiskiemi
qartjami opozycyjnemi, szczegóinie
z 'endekami, posiadającemi dosyć
duże wpływy wśród Pclaków zagra”
nicznych, Jaką rolę mają w tem
Żydzi?

„Ze  szczesśólnem zainteresowaniem

winni żydzi wogóle, a żydzi polscy w

szczególności, obserwować przebieg obec-

nego zjazdu. Przeważnie żydzi, jak  irupa

rarodowa w tym zjeździe nie brała udzia-
lu. Faktycznie jednak wśród delegatów
znajdują się nievtórzy zydzi W tym

zjeździe biorą udział Polacy bez różnicy

eligji. Żydzi zagranicą uważają siebie pod

względem narodowym za Polaków, uważa-

ją się przez to członkami światowego

związku.”

Jak zwykle, informacje najbliż-|
szych sojuszników sanacji nie są po”

 
Sanacyjna „Gazeta Polska: do-'

nosi z Nowego Jorku, że Nowojorsii
„Jewish Daily Bulietim ogłosił trzy
mapastliwe astykuiy przysiane z Pos
ski przez borysa Dmolara, berliń-
„kiego korespondenta ŻATA. |

Smolar twierdzi, . że partje: rzą-
dowa, narodowo-demokratyczna i

socjuiistyczna są jednakowo antyse-
mickie. Ustawodawstwc polskiė jesi
mastawione ną ruinę gospodarczą
żydów. Rząd wystąpił przeciw naro-
dowym radykaiom i ich pogromom
tylko z powodu zabójstwa min. Pie-
rackiego. Rząd ma siłę, by zabronić
antysemityzmu, ale licząc się z na-

rodową demokracją toleruje propa-
śandę antyżydowską,

Podczas ostatnich rozruchów (?)
delegacja żydów. BBWR. miała zwró
cić' się do pułk  Siawka, biagając:
„Zbaw nas!“ Siawek miai cynicznie
odpowiedzieć: „Nic nie mogę zrobić.
Żydzi są znienawidzen; na całym
świecie”. Słysząc to jeden z delega-

 
Z okazji ll-go Zjazdu Polaków z

zagranicy zorganizowano w Warsza”
wie wystawę p. n. Polska i Polacy w!
swiecie.

Odświętna szata Al. 3-go Maja,
balon na uwięzi w ciągu dnia ilumi-
nacja wieczorem, smugi refiektorów,

festony i girlandy zieleni, tonącej w
biało - czerwonej powodzi flag, oto
zewnętrzna bogato dekoracyjnie po-
myślana strona wystawy, która ścią”
ša z całego miasta tłumy publiczno”
ści.

Na wystawę „Polska i Polacy w
swiecie”, Mu.eum wojska wWar-
szawie užyczylo swoich terenów,
ustępując halę armat, boczne galerje
i iemia oraz przestronny dzie-
dziniec muzealny.

Wystawa została zorganizowana
z myślą o naszem wychodźtwie, a
zadaniem jej jest przedstawić w for-
„mie pośglądowej najcenniejsze mo-
menty polskiej kultury ; cywilizacji,
najważniejsze fragmenty zdobyczy
materjalnych, ekspansji gospodar-,

  może być zapóźno. {

 

czej zarówno wewnątrz jak i naze-|
waątrz kraju oraz dorobek pracy ro-|

Dochodzi nas głos, a raczej słowa, wy-;

mawiane powoli, wyraźnie, z dużemi przer-

wami:

„Jeśli masz w ręku nóż lub bagnet wów

czas wolną ręką oślep przeciwnika. Oślepić

przeciwnika już umiecie — przypominam—

(,twartą dłonią chwytać go za twarz, tak,

cby rozstawione palce zakryły mu oczy,—

kciuk zaś zahacz o jego brodę. Teraz nożem

vderz w dolną część brzucha, można także

w bok, w pachwinę, jak się uda, to w szyję

za szczęką, poniżej ucha... Wybierać miejsce

*rzeba tak, aby cios nie ześlizgnął się po gu-

ziku, lub ubraniu; uderzaj całą siłą!”

Co dnia prawie obiegają prasę
narodową wiadomości o organizowa-

niu się w Polsce żydowskiej siły fi-
zycznej. Przeciw komu?

Charakterystyczny atak.
pp. Meysztowicz i Niezabytowski.

Otóż panom tym zarzucono mia-
uowicie popełnienie nadużyć przy
sprzedaży z licytaeji przez Wileński
Bank Ziemski maj. Kozłowsk w
pow. Postawskim.

Majątek ten miał nabyć za ce-
rę znacznie niższą od istotnej war-

tości p. Niezabytowski.
Jeżeli informacje posiadane przez

nas są słuszne publicystom kurjer-
kowym chodzi nietylko o skomp:o-
mitowanie swych konkurentów, ale
jednocześnie o dopomożenie aferzy-
stom żydowskim, których kapitały
zorganizowane są w: dobrach Ko-
„łowskich. ‚

Ciekawi jesteśmy, jak dalej po-
toczy się ta pouczająca rozgrywka
w obozie sanacyjnym?

Zydzi w Związku Polaków.
zbawione pewnej pikanierji swoistej.
Polska, posiadająca cztery miljony
żydów w kraju, miałaby według
tych planów żydowskich wpuścić do
organizacji światowej Polaków za-
granicą także i żydów zagranicz”
nych, obcych obywateli, W ten spo”
sób od strony zagranicy zostałby
zrealizowany pomysł ,Judeo—Pol-
ski“.

Artykuł pisma żargonowego był
pisany na kilka dni przed ukonsty-
luowaniem Naczelnej Rady Związku
Polakow. Przewidywania i pobożne
życzenia żydów znalazły swe ро-
twierdzenie w składzie Rady. Na
trzynastu członków Rady, mieszka-
jących zagranicą, nie znalazło się
miejsca anii dlą przedstawiciela ka*
tolicko-polskich organizacyj w Ka-
nadzie, ani dla przedstawiciela
Związku Wzajemnej Pomocy T-w
Polsko - Katolickich w  Westfalji.
Tych ostatnich zresztą nie dopusz-
czono wcale na zjazd.

Ale dla pana Tannenbauma z
Austrji miejsce się znalazło...

Amerykańscy żydzi o Polsce.
tów miał zemdleć.

Smolar utrzymuje dalej ,że atmo*
,stera w Polsce przesycona jest żądzą
«krwi żydów. Żydzi polscy są w weż:
pośrecuieni iizycznem niebezpieczeń
stwie. Uchrona że strony władzy nie

istnieje. Zydzi narażeni są na siaie
ataki na ulicach

Smolar żąda wysłania do Polski
komisji dia zbadania sytuacji i spo”
rządzenią wykażu ustaw antyżydow*
skich.
Artykuiy te „Jewish Daily Bulle-

in“ poprzedził sensacyjnem oświad*
czeniem, że rząd polski nie spełnił
obowiązku ochrony życia obywateli
polskich żydów, że przyjął program
antysemicki, zusłużenie tracąc zau-
tanie żydów.

Niektóre organizacje żydów ame-
rykańskich zapowiedziały protest
przeciw artykuiom p. Smoiara. Spo”
ddziewane są protesty żydów pol-
skich. SZADOK

k

 

Wystawa p. n. Polska i Polacy w Świecie,
daków naszych, pozostających poza
granicami naszego kraju,

Całość, już według samej tylko
nazwy, dzieli się na dwie części:
Polska... i Polacy w świecie.

Rzeźby, wykresy, obrazy, mapy
plastyczne, fotograłje, fotosy i tak
modne fotomontaże, oto zasadniczy
materjał wystawy, którym operowa-
10,

Niestety organizatorzy wystawy
nie potrafili się zdobyć na niezbędne
minimum objektywizmu, to też wy”
stawa nosi zbyi wyraźne pięino kie-
runku politycznego, panującego о-
kecnie w Polsce.

Atrakcjami wystawy jest samolot
braci Adamowiczów, samolot mjr.
Skarżyńskiego, naprawdę świetnie
postawiony pod każdym względem
pawilon monopoli państwowych,
trofea egzotyczne i t. d.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu"
SZPRSEDIKWYTZTWWACYDUZETEZTSZYA

|
Siedemdziesięciolecie urodzin Ro-

'mana Dmowskiego zbiega się jedno-
cześnie z 50-leciem „ego pracy spo-
leczno - politycznej. Jubileusz ten
ma w sobie coś naprawdę niezwykłe”

|go. [aka jest już kolej rzeczy ludz-
kich, że połwiecze czyjejś działal-
ności, choćby na,bardziej świetnej i
owocnej, jest zarazem przeważnie—
zamknięciem tej działalnosci; jubi-
lat, któremu składa się hołdy, jest
już zwykle więcej człowiekiem za-
sług, niż dalszej pracy i walki o
przyszłość,

Wi tym wypadku jednak rzeczy
mają się przeciwnie: Dmowski to
człowiek zasług, który mimo swego
wieku zachował zdumiewającą ży-
wotność i młodość umysłu. Ambicją
jego jest nadal kształtować otacza-
jącą rzeczywistość, a nie spoczywać
na laurach najczcigodniejszych choć-
by jubileuszów — i stąd pochodzi

; niechęć, z jaką Dmowski odnosi się
do wszelkich obchodówi u:oczystoś
ci, urządzanych na jego cześć, A
przecież trudno nam dzisiaj powstrzy
mać się od pobieżnego choćby rzutu
oka na to, co Dmowski zdziałał dla
Polski w ciągu tych długich dziesiąt- ków lat swej pracy, które dia kraju
naszejo miały charakter podkażdym
wzglęaem przełomowy.

Początki tej pracy przypadają na
okres, w którym dusza polska prze-_
żywała bardzo niebezpieczne zala-|
manie się. Panujący wówczas w u-|
mysłach warstw  oswieconychprąd |
pozytywistyczny wychodził z zało-|
żenia, że wobec beznadziejnościwalił
ki zbrojnej o odzyskanie niepodległoś
ci należy zabrać się do „pracy orga-
icznej”, pracy „od podstaw”,
która polegałaby przedewszystkiem
na rozbudowie gospodarczych funda-
mentów społeczeństwa. Trzeba przy
znać, że przywódcy pozytywizmu,
dzieki wytrwalej i usilnej propagan-
dzie położyli pewne zasługi w tej
dziedzinie, Nie zdołali oni jednak
stworzyć myśli politycznej o szer-
szych perspektywach, tembardziej,
że zafascynowani byli potęgą państw
zaborczych i nie wyczuwali zupełnie
przemian, zachodzących w sytuacji
międzynarodowej,

Na takim podłożu wk 'ótce potem
plenić się poczęły chwasty „ugody” z
zaborcami i trójlojalizmu _ Równo-
cześnie część inteligencji, opanowa-
na przez doktryny socjalistyczne, za-
częła je propażować wśród r "otni-
ków; coraz większy posłuch znajdo-
wać też poczyrały w sferach oświe-
conych hasła fałszywie pojętego hu-
manitaryzmu, oraz obojętnego, jeśli
nie wręcz wrogiego ustosunkowania
się do religii ; tradycji narodowych.

Jeśli doa_.ay do tego, że każdy z
trzech zaborów coraz bardziej zacieś
niał się do swych własnych, codzien-
nych spraw i zabiegów, że coraz
mniej było czynników, podtrzymują-
cych wspólność myśli i odczuwań, —
dojdziemy do przekonania, że poło-
żenie . prawdę było groźne.

Ale duch narodu czuwał; czekał
on tylko chwili sposobnej, by zrzucić
okowy, w jakie zakuła go bierność
i małość samych Polaków, Kuźni
odrodzenia staje się wychodzący w
Warszawie tygodnik „Głos*, które
mu ton wkrótce poczyna nadawać
Popławski.

Jakie głównie zadania postawił
sobie w pierwszym okresie swego
istnienia ruch wszechpolski?

Dążył on przedewszystkiem do
odbudowy zagrożonej, bądź nawet
zatartej już częściowo jedności du-
chowej narodu polskiego, "zwalczał
więc wszystkie prądy, które tę jed-
ność niszczyły, czy osłabiały. Trójlo-
jalizmowi przeciwstawiał dążenie do
zjednoczenia i niepodleżłości ziem
polskich; partykularyzmowi dzielni-
cowemu — poczucie odpowiedzial-
ności na losy całości narodowej, bez
wzgiędu na ko.dony graniczne; prą-
dom klasowym — hasło przyciag-
nięcia wszystkich warstw społecz-|
nych do wspólnej pracy, prowadzo*|
nej w imię najwyższych interesów  narodowych.

Wiej pracy udział młodego wów-|
czas Dmowskiego jest ogromny. Naj-
wybitniejszem dziełem jego z tego 0-|
kresu są wydane w r. 1903 „Myśli!
nowoczesnego Polaka'* —-książka, |

© .

Z życia
KONGRESY MIĘDZYNARODOWE

w WARSZAWIE. |
W. ciągu najbliższych 3-ch ty-

śodni odbędzie się w Warszawie ca-_
ty szereg zjazdów międzynarodo”.
wych 1 zawodów, na których гаро-
wiedziany jest liczny udział delega-|
tów z dwudziestu kilku państw.

W. dniu 25 sierpnia rozpoczyna
obrady w Warszawie Międzynarodo-|
wy Kongres Geografów przy udziale
200 delegatów z Polski i zagranicy,
Obrady zjazdu trwać będą do 31
sierpnia r. b.

__ Od 4 do 6 września obradować
będzie w Warszawie Międzynarodo-
wy Zjazd przeciwgruźliczy przy u-
dziale 1000 delegatów. Na Zjazd ten
jo raz pierwszy przybędą do stolicy,
reprezentanci Litwy w charakterze
oficjalnym. 
 

Roman Dmowski.
która stała się nietylko wyznaniem
wiary młodego ruchu narodowego,
ale zarazem speiniła doniosłe znacze
nie wychowawcze: nauczyła znów
realnego i męskiego odnoszenia się
do zagadnień narodowych, pouczyła
'udzi, že istnieją interesy narodu,
których nie woino poświęcać dla ja
«ichś oderwanych doktryn, rozwiała
irujący czad bierności.

„Myśli nowoczesnego Polaka“ są
najwybitniejszem dziełem pierwsze-
$o okresu ruchu wszechpolskiego.

Drugi okres działalnosci Dmow-
skiego — to jego praca polityczna,
zmierzająca do wyzyskania dla spra*
wy poiskiej konjuniktur, zarysowują-
cych się na horyzonciemiędzynaro-
dowym, oraz późniejszych lai wojny
światowej. Obrazowo można powie-
dzieć, że jeśli w pierwszym okresie
Dmowski był swego rodzaju nieofic-
jainym ministrem wychowania pub-
licznego w najszczytniejszem znacze
niu iego słowa, to w okresie drugim
stał się minisiiem spraw zagranicz-
nych nieistniejącego jeszcze wów-
czas państwa polskiego.

Dmowski rozumiał, że zbiiża się!
chwila owej „wojny ludów”, o którą
modlił się w swych „Księgach Piel-
$rzymsitwa” wielki nasz wieszcz na-

! rodowy, Adam Mickiewicz; rozumiał
że w wojnie tej Polska może odzy-
skać niepodległość i zjednoczenie,
jeśli zdobędzie się na odpowiednią
postawę polityczną. Rozumiał też, że
miejsce Polsk! w tej rozgrywce jest
Fo stronie wrogów Niemiec, jako pań
stwa, najbardziej zagrażającego ną-
szym interesom narodowym, a nawet
wprost bytowi naszej Ojczyzny.

Swe poglądy wyłożył w książce
1. t. „Rosja, Niemcy i kwestja pol-
ska“, wydanej w r. 1908, która, dzię-
ki swej niezwykle bystrej i subtelnej
analizie położenia międzynarodowe-
$o, miała charakter wręcz proroczy.
Dowiodły tego niezbicie późniejsze
wypadki.

Niestety, niecałe społeczeństwo
zdolne było wówczas pojąć głębo-
kość koncepcji Dmowskiego, z pew-
nych stron posypały się na niego
gromy, jako na „ugodowca”* w sto-
sunku do Rosji

A przeceż jakżeby wyglądała
sprawa polska w czasie wojny i kon-
ierencji pokojowej, gdyby nie właś-
nie linja polityczna Dmowskiego,
która tak jasny wykład i uzasadnie-
nie znalazła w zsiążce „Niemcy, Ro-
sia i kwestją polska*! Dzień 28
czerwca 1919 r., dzień podpisania
traktatu wersalskiego był ostatecz-
nem zadokumentowaniem słuszności
tej polityki— zarazem zaś zakończe-
niemi drugiego wielkiego okresu dzia-
lalnošci Dmowskiego.
Okres trzeci — to okres pracy nad

zapewnieniem wskrzeszonemu pań-
stwu polskiemu warunków rozwoju i
trwałości, pracy tem trudniejszej, że
zbiegła się ona z zupełnym przewro-
tem w dotychczasowem życiu spo-
łeczno - politycznem, gospodarczem
1 kulturalnem całego świata. Ambi-
cją Dmowskiego staje się stworzyć
taką myśl polityczną, i kulturalną,
któraby Polsce nietylko zapewniła
siłę i trwałość, ale wysunęła zara-
zem Ojczyznę naszą na czoło naro-
dów.
„Dmowski bowiem jest nietylko

Polakiem, ale i Europejczykiem, w
najlepszym, nie kosmopoliiyczno -
isasońskiem tego słowa znaczeniu.
Podczas, gdy najtęższe umysły Za-
chodu, zasugerowane pojęciami mi-
nionej doby, nie są zdolne do spoj-
rzenia prawdzie w oczy i wyciągnię-
cią z niej konsekwencyj — autor
„Świata powojennego" i „Przewro-
tu“ nie cofa się przed na'śmielszemi
choćby wnioskami i sformułowania-
mi, wie bowiem, że tylko przez od-
rzucenie różnych złudzeń i sugestyj
można będzie ocalić z naszej cywili-
zacji to, co jest w niej wielkie i świę-
te, pokonać żywioły rozkładu i przy-
stąpić do budowy lepszego jutra.
W! tej pracy Dmowski cieszy się

poparciem najlepszej części społe-
czeństwa polskiego, w szczególności
j go młodych pokoleń.Pod jego świat
łem, doświadczonem kierownictwem
idea narodowa, obejmująca coraz
szersze kręgi narodu, kroczy szybko
do ostatecznego zwycięstwa.

—

stolicy.
Automobilklub Polsk; w porozu-

mieniu z Aeroklubem R. P. zwołał
co stolicy ną dzień 15 września ogól-
zopolski zjazd gwiaździsty samo-
chodów, w których weźmie udział
blisko 500 maszyn. :

W SEZONIE ZIMOWYM GRAĆ
BĘDZIE 9 TEATRÓW.

W] chwili obecnej jest już rzeczą
pewną, że w sezonie zimowym grać
będzie w stolicy 9 teatrów. Pięć z
pośród tej liczby, a mianowicie
teatry: Narodowy, Nowy, Polski,
Maly i Letni prowadzone będą przez
T, K.K. T, czyli Tow. Krzewienia
Kultury Teatralnej, z pp. Szyfmanem
Kaden-Bandrowskim na czele.

Poza T. K.K.T. funkcjonować
będą teatry następujące: Opera pod
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W. dn. 12 sierpnia b. r. zmarł na
skutek długoirwałej i ciężkiej cho-
roby nerek ś. p. dr. Wiadysiaw Bu-
jaiski, którego imię nazbyt dobrze
iest znane wszystkim warstwom na-
<zego społeczenstwa. Źmarły nale”
žai do zanikającego dziś typu leka-
izy, — „lekarzy w istocie, a nie z

imienia,— do dawnego, przedwo-
jeńiego autorameniu, wychowane-

go w szczytnych i pięknych irady-

cjach, wysoko dzierzącego sziandar

swej godności, brzydzącego się tego

wszystkiego, co nadętą uczonością i

geszeiciarstwem tiąci.

S. p. dr. Bujalski pochodził z ror
cziny lekarskiej, osiadłej w Słoni-
mie, ziemi Grodzieńskiej, Urodzii się
w r. 1862, do szkoły średniej u-
częszczał w: Wilnie, poczem wstąpił
na wydział nauk lekarskich Uniwer-
sytetu Warszawskiego, który ukoń-
czył w r. 1889. Nie poczuwając się
po opuszczeniu uniwersytetu należy-

<ie przygotowanym do samodzielnej
wraktyki lekarskiej, wyjeżdża ś, p.
dr. Bujalski do Petersburga, gdzie w
viągu 3-ch lat pracuje pod kierun-
siem znakomitego akuszera i gine-
kologa prof. Otta, i śdzie na podsta-
wie drukiem ogłoszonej pracy p. t.
„O przebiegu w normalnych poło-
gach okresu poporodowego” dyplom
£oktora.medycyny przy Wojskowej
Akademji Mecycyny zyskuje. W.
tym okresie drukuje w polskiem
czasopismie  lekarskiem „Gineko-
„ogja” szereg mniejszych piac z za-
kresu chorób kobiecych. — Z Pe-
tersburga przyjeżdża do Wilna, jako
uzbrojony w poważną erudycję spe-
cjalista - akuszer i ginekolog, i odtąd
sie rozstaje się z naszem miastem,
dla którego sporo przywiązania i
sentymentu żywi. Po za praktyką
prywatną pracuje ś. p. dr. Bujalski
wspólnie z nieżyjącym dziś dr. A,
Rymszą w prywatnym zakładzie po-
:ożniczo - ginekologicznym przy ul.
Czystej (obecna klinika uniwersy-
tecka), po zlikwidowaniu zaś tego
zakładu otwiera szpitalik na kilka
ióżek we własnym domu przy ul.
Wielka Pohulanka, gdzie, nie oglą-
dając się na zysk materjalny, uczci-
wą i serdeczną opieką swe chore
otacza. Niemałą z pewnością jest
rzesza pacjentek, która z bezintere-
sownej pomocy lekarskej Zmarieżo
korzystała, która tyle Mu dobrego
zawdzięcza. Niezwykle uprzejmy,
delikainy i wyrozumiały w stosunku

do chorych, był ś. p. dr. Bujalski

również gentlemanem, w lepszem

tego słowa znaczeniu, i w stosunkach
koleżeńskich. Jako człowiek, odzna-
czał się Zmarły coraz rzadziej spo-

tykaną w naszych czasach prawo-

ścią charakteru — miał własne prze-
konania, te przekonania szanował,
szedł własnemi drogami, wolny od
wszelkiego, tak: dziś modnego i po-.

płatnego, oportunizmu, nie oglądając

się na innych, kierując się zawsze

wymogami swego subtelnego sumie-

via.
Odszedł w zaświaty duch nieza”

leżny, — zgasło gołębie serce, Wra-

ca do Matki - Ziemi światły lekarz,

kryształowo czysty człowiek, dobry

Polak i patrjota. Niech Mu tedy ta
uasza ziemia lekką będzie!

Dr. W. Odyniec.

Stan rachunku Nr. 1354 W'ieńskiego

Wojewodzkiego Komitetu Pomocy Ofiarom

Powodzi.
Izba Przemysłowo - Handlowa zamiast

urządzenia uroczystego Plenarnego Zebra-

nia z powodu 5-lecia istnienia Izby 500 zł.

Drukarnia „Ruch” według listy ofiar Nr. 143

15 zł, Bank Rzemieślniczy według "sty ofiar

Nr. 58 15 zł. 80 gr., Personel restanracji „Pa-

lais de dance” 56 zł., Przekazano z Wołko-=

iaty pow. Postawskiego 3 zł. 87 gr. Ogó-

łem wpłacono do 148,34 r. 8.229 zł. 14 gr.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wil.*

Ku uczczeniu ś. p. Marji Moszyńskiej

čla najbiedniejszych m. Wilna Kazimie-

rzostwo _Dowgiałłowie zł.5  Włodzimie-

1z0stwo Jastrzębscy zt. 5, Marja Strzemin-

ska zł, 5, Alina Erdmanowa zł. 5, Karolo-

stwo Kisielowie zł. 5.
Na powodzian Michalina Zapaśnikowa

1 zł. gr. 50.

T. Ż. dla najbiedniejszych 1. zł. na po-

wodzian 1 zi,

LBL RAT ROPOOSONDYORTOŁACCEI

wej, Teatr Ateneum pod kierunkiem
p: Biegańskiego, Teatr Aktora pod
kierunkiem St, Jaracza i Teatr Ka"
meralny pod kierunkiem K. Adwen-
iowicza.

AUTOSTRADA NA OKĘCIE.
Otwarcie autostrady im. Żwirkii

Wigury dlą ruchu kołowego nastąpi
przed otwarciem Challenge, około
24 b. m,

Właściwe roboty brukarskie są
'už ukończone, trzeba jeszcze obsiać
'rawą boczne pasy jezdni oraz wyre-
gulować oświetlenie gazowe.

Autostrada, zabrukowana bazal- tową półkostką kamienną ma długo”
kierunkiem p. Korolewicz-Waydo" ści 4 i pół km. i szerokości 8 mtr.

-
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KRONIKA.
POLACY Z ZAGRANICY W WILNIE.

Przyjazd delegatów światowego
Związku Polaków z zagranicy do
„Wilna nastąpi w dniu dzisiejszym o
godz. 7.50.

Ustalony został przez Komitet
przyjęcią szczegółowy program po-
bytu w Wilnie naszych rodaków z
zagranicy,

W. pierwszym dniu przewidziane
test uroczyste powitanie przybyłych
przez przedstawicieli władz pań-
stwowych, samorządowych oraz
członków Komitetu. Dzień ten roz-
pocznie się od nabożeństwa o godz.
%,30. Potem nastąpi zwiedzanie mia-

 

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują  mastępujące

apteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 įtelei 16-31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 |te.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Wielka ; (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

SPRAWY MiEJSKIE
— Powrót z uriopu prezydenta

miasta. W bieżącym tygodniu wra-
ca z urlopu wypoczynkoweżo pre-
zydent miastą p. dr. Maleszewski,

Jednocześnie rozpocznie urlop
wypoczynkowy wice-prezydent inż.
H. Jensz. :
— ZŽ Komitetu rozbudowy. W po-

czątkach przyszłego tygodnia odbę-
Gzie się posiedzenie Komitetu Roz-
budowy. Komitet zajmie się sprawą
przyznania pożyczek osobom  ubie-
gającym się o pomoc finansową przy
qrzebudowie mieszkań dużych na
małe oraz remencie domów i miesz-
kań. i lala
Jak już donosiliśmy liczba tego ro-

dzaju petentów jest bardzo nieznacz-
ua, gdyż podyktowane w roku bie-
żącym przez Bank Gospodarstwa
Krajowego warunki kredytowe są
bardzo uciążliwe,

Š Z MIASTA.
— Szczątki ludzkie znaleziono

na ul. św. Anny, W dniu 13 bm,
„odczas kopania dołów pod słupy
relefoniczne przy ul, św. Anny natra-  łiono na kości ludzkie.  Wydobyto
2 czaszki i kości kończyn, które о-
desłane zostały na zbadanie do za”
xładu medycyny sądowej przy szpi-
talu św. Jakóba. Pochodzenia kości
narazie nie ustalono.

SPRAWY SANITARNE.
— Ponowne szczepienie ospy.

Ż dniem 1 lipca upłynął, jak wiado-
mo, wyznaczony przez władze
miejskie termin: ochronnego szcze”
pien'a ospy dzieciom. Ponieważ w
wyznaczonym terminie z powodu
upieszałości rodziców wielu  dzie-
ciom szczepienia ochronne nie zo-

vtały dokonene, magistrat wyznaczył
do dnia 1 września dodatkowy  ter-
min. Szczepienia ospy dokonuje
«odziennie między 10 a 11 Ośrodek
Zdrowia (Wielka 46).

Wszyscy opieszali rodzice mają
w'ęc ostatnią sposobność do zabez-
pieczenia swoich dzieci przed za”
padnięciem na ospę.

SPRAWY SZKOLNE.
— Państwowa Szkoła Średnia

Przemysiowo-Handlowa im, E. Dmo-
chowskiej w Wilnie, Egzamina dla
nówowstępujących rozpóczną się dn.
20 sierpnia o g 10 rano w lokalu dz.
Przemysłowego Królewska 8 (w
ogrodzie Berna:dyńskim). Podanie o
przyjęcie składać należy do' dn. 15  sierpnia w kancelarji Wileńska 10.

3

Stanisław Cywiński.

Literatura w Wilnie
i Wilno w literaturze.

Otomamytrzysta pięćdziesiąt lat
literatury w Wilnie i o Wilnie, za*| nej pracy, oraz niemało czasu. Bibljo pierwsi,
czętej za czasów Zygmunta Augusta

i wspomnieniem 6 tym królu zakoń-|
czonej. W, ciągu tych wieków do-
strzegamy dwa wyraźne okresy roz-
xwitu: od r. 1569 (t. zn. od przybycia!
Jezuitów do Wilna), do r. 1632włą: |
cznie (t. }. 40 wydanią Lyriców Sar-
biewskiego), okres walk religijnych
* jednocześnie wielkiego ruchu umy-
słowego, okres, trwający lat przeszło
sześćdziesiąt, Epoka druga, obejmu”.
jąca mniej więcej tyle samo lat,
ciągnie się od początku wieku
XIX-go do powstania styczniowego.

W okresie tym Wilno pozwala się
wyprzedzić jedynie Warszawie, usu-
wając natomiast w cień wszystkie in-
ne ośrodki kulluralne w Polsce, na-
wet Kraków, Potem jednak przycho-
dzi długi okres zastoju spowodowany
głównie (lecz nie jedynie) przez czyn |:
niki zewnętrzne, Dziś — wraz z odzy|
skaniem wolności i odbudowaniem|
Uniwersytetu, żdaje się świtać i dla
literatury polskiej w Wilnie nowa!
era, ,

 
Nakoniec nieco statystyki.
Nim do niej przystąpimy, należy

stwiedzić, że o ścisłej, dokładnej,
traktowanej naukowo statystyce ru-
chu wydawniczego w Wilnie, na
nie może być mowy. Rzecz taka wy-

| druków polskich

sta, w godzinach popołudniowych
wycieczka do Werek i wieczorem
teatr.

W, drugim dniu rodacy nas; zwie-
dzą Troki i kościół św. Piotra i
Pawła. O godzinie 21 odbędzie się
„czarna kawa' w górnych salonach

| hatelu Georges'a, gdzie przybyli bę-
dą mieli możność zetknięcia się na
gruncie towarzyskim z przedstawi:
cielami wileńskiego społeczeństwa,

Trzeci i czwarty dzień programu
wypełnią w. dniu 16 i 17 odjazd do
Białowieży i zwiedzanie puszczy
Białowieskiej, |

SPRAWY PODATKOWE.
— Sprzeczności między wymia-

rem podatku dochodowego przez
władze skarbowe a zeznaniami
płatników. Obecnie da władz skar-
bowych wpływać zaczynają wyja”
snienią płatników w sprawie wymia-
'u podatku dochodowego. Wyjasnie-
1ia mogą składać wszyscy ci płat-
ricy, których zeznania nie pokry-
wają się z wymiarem władz skar-
bowych.

Jeżeli chodzi o Wilno, to sprzecz-
ność między zeznaniami płatników i
wymiarem władz skarbowych do-
tyczy bardzo wielu wypadków

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Wyrejestrowywanie się kup-

tów z rejestru handlowego, W związ
fu z przepisem, nakazującym — рго-
wadzenie ksiąg handlowych wszyst-
im kupcom figurującym w rejestrze
Landlowym, zanotowano ostatnio na
terenie Wilna masowe wypisywanie

| sę kupców z rejestru. Dotyczy to
kupców niższych kategoryj, gdyż
większe przedsiębiorstwa mają przy-
miusowy nalkaz prowadzenia pra-
widłowych ksiąg handlowych.

POCZTA I TELEGRAF,
— Nowe międzymiastowe  linje

teleioniczne, Wileńska dyrekcja
poczt i telegrałow dążąc do uspraw'
nienią i rozbudowy  międzymiasto-'
wej sieci telefonicznej, przystąpiła
co budowy nowej linji telefonicznej
va szlaku Wilno — Wilejka, Lida —
Wołkowysk, Newogródek — Słonim,'
Lida — Baranowicze i Nowogródek
— Lida. !

Pozatem zmiana przewodów
przeprowadzon, zostanie na odcinku
Lida — Grodnc. :

Ta rozbudowa międzymiastowej
steci telefonicznej zapewni - Wilnu
sprawne i szybkie połączenie się ze
wszystkiemi miastam; Ziem Północ”
wo*Wschodnich.
— Uzupełnienie do Spisu abonen-,

tów telefonicznych. Wyszedi z dru-|
ku Dodatek do Spisu abonentów
państwowych ; koncesjonowanych
sieci telefonicznych w Polsce na:
1934 r. :

Každy abonent, ktėry oplacil na-
iežnošė za otrzymany Spis główny
utrzyma wkrótce z miejscowego u-;
'zędu pocztowego bezpłatnie jeden
egzemplarz dodatku do spisu, za-
wierający spis abonentów Dyrekcji
Okręgu Poczt i Telegrafów w -)
nie

   

i

ю imi
Abonenci lub osoby, któreby ży-

czyły sobie. nabyć większą ilość do-
datków mogą nabyć je w urzędach
pt. Dodatek Dyrekcji Wileńskiej w
cenie 50 gr. za eszempiarz lub zbro-
*zurowany Dodatek do spisu wszyst-
Lich 8 Dyrekcyj Okr, P, i T, w cenie
4 zł, 50 gr. za egzeplarz,

1)  
magałaby długiej, mozolnej i wytraw

śrałją „Estreichera,. podstawa
wszelkiej statystyki wydawniczej w.
Polsce, produkcję książkową na zie- į
miach naszych wschodnich uwzglę-
dnią bardzo niedokładnie, Jeśli więc
pomimo to ośmielamy się poniżej dać
pewne dane statystyczne, to wycho-
dzimy z założenie, że winno nam za-
ieżeć przedewszystkiem na zaryso-
waniu pewnego stosuniku do siebie
poszczególnych epok oraz środowisk
kulturalnych, u to się da zgrubsza
zrobić już na podstawie tych danych
ułamikowych, * któremi możemy już
dziś rozporządzać,

O statystyce takiej próbujemy
mówić tylko w zakresie w. XIX.
Prawda, Kraszewski w IV t, swego
Wilna zbiera druki wileńskie i ogól-
na ich ilość do r. 1799, wedle pod-
sumowania J. Czarneckiego
(Turkowskiego) przedstawia się !

 
763|

„ laciūskich 516°
w _ Cyrylickich (cerk. - sło |

wiańskich i ruskich) 55!

 

 

DZIĘNNiK WILERSKI

Zbiórka podręczników i pomocy szkolnych
dla dziatwy z miejscowości dotkniętych powodzią.

Zbliża się początek roku szkol- kie Inspektoraty szkolne i dyrekcje
nego, a z nim troska o książki, pomo, szkół ogólno - kształcących zaraz po
ce i przybory szkolne dla dziatwy 4] rozpoczęciu roku szkolnego wśród
okolic dotkniętych powodzią. młodzieży szkolnej,

Zarząd Główny Towarzystwa Prócz tego zwraca się Zarząd
Szkoły Ludowej w Krakowie, jako Główny T. S. L, z gorącym apelem
Sekcja Pomocy Szkolnych przy Wo-

powodzian w Krakowie przystąpił! publiczności o ofiary na

czypospolitej, Zbiórkę tę przepro-| mitei pomocy dla powodzian, Sekcja
wadzą za porozumieniem się z Mini-| pomocy szkolnych przy T. S. L. w
sterstwem W. R. i O. P. i odpowied-| Krakowie. Przesyłki są wolne od

do wszystkich firm księgarskich i pa-
'ewódzkim Komitecie pomocy dla pierniczych jak również do ogółu,

! ten се!.'
do zbiórki potrzebnych podręczni-|Wszelkie zebrane dary nadsyłaćna”
ków szkolnych na terenie całej Rze-| leży pod adresem: Wojewódzki Ko-:

3

Tragadja rodzinna „rzy ul. Młynowejl.
dniu wczorajszym przy ul, kowie raz w tygodniu spotykaii się| W

jiłynowej rozegrała się tragedja| w mieszkaniu przy ul. Miynowej 2.
madżeńska. 65 letni urzędnik gminy| Przed paru tygodniami Siestrzen-
„Woiožynj  „Eusiachy Siestrzence-| cewicz vtrzymał anonim, iż żona je”

| wicz wystrzałem z rewolweru zranił go zdradza żo z jakimś bezrobot-
ciężko swoją żonę Marję. Cięzko! rym inżyniereni, który dniami i no”
:anną Siestrzencewiczową wezwane| «alu, przesiaduje w domu. Siestrzen-
pogolowie raiunkowe przewiozło du) cewicz początkowo nie wierzył ano"
szpitala, zaś niedosziego zabójcę|umom, lecz, gdy raz przyjechał do
aresztowaia policja, | Wilna i miai sposobność zauważyć,
Powodem tragedjj była rzekomo| iż istotnie jego żona spotyka się z

zdrada małżeńska, | jakimś mężczyzną, począł ich. śle-
Na wiadomość o wypadku nie- | dzić, Śledztwo zazdrosnego maiżon-

zwłocznie na ul, Młynową udał się jka doprowadziło w dniu wczoraj”
uasz współpracownik, który w domu|szym do targnięcia się na życie mał-

' calszym ciągu tego artykułu można wnio-

i wakacje w Kolonjach w  Świątaikach, to

nich Kuratoijów Szkolnych wszyst opłaty pocztowej,
 

Zbiory nam - dopisują.
Od długich tygodni codzienne ko-

munikaty PIM'a (Państwowy lnsty-:
tut Meieoroiogiczny) ogłaszane przez
sadio wieczorem informują nas, że

na terenie województw zachodnich,

środkowyca i południowych panują
dnie dżdżyste — pochmurne a tylko
na wschodzie zwiaszcza na północ”
nym wschodzie panuje pogoda.

Urodzaje w tym roku dopisały
nacgói w całej Polsce, Gdyby nie ten
diugotrwaiy okres dżdżysty — mie-
libyśmy tak piękne zbiory, że —

 

Listy do Redkcji.
Szanowny Panie Redaktorze!

W. reportażu, umieszczonym w Nr. 217

„Dziennika Wileńskiego”, pod tytułem

„Tam, gdzie dziatwa nabiera sił* wkradiy

się mieścisłości, © 'sprostowanie któryca

winiejszem uprzejmie proszę.

Aczkolwiek na wstępie powołanego

wyżej artykułu jest mowa o tem, że do

rozwoju Kolonji letnich w Świątnikach

jrzyczynił się wybitnie Urząd W/ojewódz-

ki, udzielając pokaźnych subwencji, to

jednakowoż z myśli, wypowiedzianych w|

skowąc, iż stanowisko Urzędu Wojewódz-

liego tamuje rozwój Kolonji letnich w

Świątnikach, nie dając pewności, że Ko-

lonje będą się tam miešciiy przez szereg

następnych lat, a nawet projektując wy-

„ksmitowac Kolonje, urządzając na ich

miejsce Kolonję rolniczą dla Organizacji

Młodzieży Pracującej. Otóż w rzeczywisto-

ści jeżeli w b. roku dziatwa biedna w tak

znacznej ilości miała możność spędzić swe

przedewszystkiem naieży to zawdzięczać

Łardzo życzliwemu ustosunkowaniu się Wo-

i-wódzkiego Wydziału Zdrowia i Opieki

Społecznej do pracy prowadzonej w Świąt-

r kach przez Zrzeszenie Komitetów Rodzi-

c.elskich Szkół Powszechnych w Wilnie,

Urząd Wojewódzki nietylko że pod tytu-

łem darmym udziela ośrodek, a raczej

cćwór w Świątnikach dla Kolonj: letnich,

prowadzonych przez Zrzeszenie, ale doko-

wszelkich  remon-
tów i inwestycji, na przeprowadzenie któ-

rych Zrzeszenie nie posiadałoby własnych

iunduszów, a co najważniejsze pokaźnemi

subwencjami w naturze i pieniądzach

mrożliwiło utrzymanie i przekarmienie licz-

nej rzeszy ubogiej dziatwy, O rzekomym

trojekcie  wyeksmitowania  Kolonji ze

Świątnik nie było mowy, natomiast istniał|

projekt oddania do dyspozycji O, M, P н
gruntów ornych, dzierżawionych obecnie|

frzez osobę prywatną. |

Z poważaniem

Wacław Węckowicz

Prezes Zarządu Zrzeszenia

Komitetów  Rodzicielskich
Szkół Powszechnych

m. Wilna.
Dn. 13 sierpnia 1934 r.

Wilno, ul. Wiwulskiego 12 m, 4,

nywuje na swój koszt  
u-

  

druków litewskich i totewskich 21
„ niemieckich 4

4 į

t. zn. razem druków 1459 |
— ale Kraszewski sam dodaje: „ре-
wni jednak jesieśmy i wiemy to naj-

że się znajdą xięgi niepo”|
mieszczone luiej, o których, wiado-

przy obecnej konjunkturze rok 1934!
ругоу r. diugo pamiętny — i kto wie
<zy nie byiby on przeiomowym dia
naszego kryzysu.

Lecz — niestety — deszcze jakie
w okresie zbiorów od dłuższego już
czasu panują zwiaszcza na ierenach
wysoko w kullurze uprawy zbóż po-

stawionych — nie pozwalają nawet

ludzić się co do pomyślności prze-
cięinych zbiorow w koisce, zwłasz”

<za jesii uwzględnimy niedawną klę-
skę powodzi,

bazą niejako w tej zadeszczonej
naszej Polsce — była w okresie zbio-
rów Wileńszczyzna.
Diaiego też dopisały nam i zbiory.

b. niewiele siabsze od tegorocznych
dobrych ; u nas urodzaji,

Nadchodzi dla naszych wyjątko-
wo ubogich rolniczo kresów moment
złagodzenia napięcią kryzysu.

Nadchodzi — piszemy — ale czy
czynniki od rolnika niezależne — a
od których rolnik nasz zależy — nie
wpłyną decydująco na zmarnowanie
uadchodzącej okazji?

myśli?  Wiartoby było już ujawnić
swoje stanowisko — w porę rzucić w

teren właściwe instrukcje

Co rolnik ma robić w terenie?
Czy rzucić w jesieni większe masy

na rynek i nie czekać wiosny, która
cala up. w ub. r. 1933*34 gorszą ce”
nę niż jesień — a nioże szybki sprzęt
i rzucenie na giełdę warszawską
przed innymi też pozwoli w dużym
stopniu wyzyskać sytuację?
A więc co będzie celowsze — po-

daż zaraz czy wiosną — czy wskaza-
me jest wogóle hamowanie podaży
zboża jesienią — może pozwoli to
odbić się za rok ubiegły.

Zawsze twierdziliśmy, że warun-
ki geo - przyrodnicze Wileńszczyzny
i Nowogródczyzny są w dużem stop-
niu odmienne od reszty połaci Rzpli-
"tej, Dziś to stwarza wyjątkową kon-
junkturę — żależnie od właściwego
nastawienia się przy realizacji zbio-
rów. На

Nieraz słyszymy, że te różne zjaz-
dy jakie odbywają różne organizacje
to właściwie ty!ko „młócą sieczkę” i
poza długiem gadaniem mało zosta-
wiają. i

Od gdyby tak zaraz bez wielkich
przygotowań odbył się zjazd — na-
wet nie b. liczny — naszej elity rol-|
niczej i zajął w tej materji stanowi-
sko — mógłby tem łatwo zadać kłam
plotce, że zjazdy choć odbywają się
nie przynoszą nic konkretnego.

Stanowisko przez elitę zajęte į lo-
gicznie umotywowane dać może dziś
ogółowi: rolników bardzo wiele ko-
rzyści,

Choć mamy okres ogórkowy i ur-
lopowy — kto wie czy powaga za-

roku 1806 Wilno i Warszawą posia”;
dają druków polskich po 82 każde.
W latach 1794 — 1814 zabór pruski
f

INr. 2, gdzie mieszką Marja Siestrzen
sewiczową zdołai uzyskać garść
szczegółów.

Maiżeństwo S. żyło ze sobą dość|
zgodnie, Siesterzencewicz przebywał|
w Woiożynie na stanowisku urzęd-
nika gminy, zaś Siestrzencewiczowa|
była urzędniczką w Wilnie, Małżon-|

Dnią ii bm. około godziny рё!
do dziesiątej wieczorem, w pobliżu
Zielonego mosiu grupa podpitych
tpryszków napadia na przechodzą-
<ego spokojnie ulicą Stanisława Ru-
dowicza (Wiłkomierska 82 m. 6).

Napastnicy dotkliwie pobili Ru-
dowicza, który ma poważnie uszko- 

}

| wiedenskiej „Gotowka“ w 3-ch akiacia.
Czy nasz samorząd rolniczy o tem ;

į

(wraz z Wrocławiem) może się posz-;
czycić tylko 470 pozycjami, gdy Zie-j poz, przy 141 Warszawy.

czone oko.

————S

ieair i iiliżyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim, — Wycieczka Polaków г

„agramcy w ieatize Letnim, Dzi: o godz. 8

m. 30 wiecz. Teatr Letni gra pv raz ostatni

-wietną komedję S, Kiedrzyńskiego „Zycie

jest skomplikowane ,

jąca do pubiiczności pozostawia niezaiarte

Sztuka ta przemawia-

wrążenie.

! Jutro premjera sensacyjnej komedji

— feair muzyczny „Luinia”, Dziś pre-

mjera operetki „Ptasznik z Tyrolu Wyko-

zawcami partji głównych w dzisiejszej pre-

mjerze będą pp. J. Kulczycka, R, Haimirska,

K. Dembowski, Wł. Szczawiński, K. Wyr-

wicz - Wichrowski, oraz M, Domosławski

reżyser dzisiejszej premjery. Balet pod kie-

1ownictwem i z udziałem J Ciesielskiego i

M, Martówny. Dekoracje i kostjamy pod

kierownictwem J. Ciesielskiego, wykonane

teatralnych '

ko- |

 
w _ pracowniach malarniach

loczątek o godz. 8 m. 30. Wycieczki

1zystają ze zniżek.

— Šrodowa popoiudniowka, W

u godz. 4 pop. raz jeszcze ukaże się poce-|

sach propagandowych z wyst. J, Kulczyckiej i

1ekordowy „Ortow“,

Poiskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 14 sierpnia,

6.30: Pieśń. 5.35: Muzyka. 6,38: Gimna-
styka. 6,53: Muzyka. 7,05: Dzien. por. 7.10:
Muzyka, 7.20: Chwilka pań domu. /,30: Roz.
maitości. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał, 12.03:
Kom, met. 12.05: Przegląd prasy. 12.10: Mu-
zyka iekka z Ciechocinka, 13,00: Dzien, poi,
13.05: Audycja dla dzieci. 13.20: Koncert
symłoniczny (płyty). 13.55: Z rynku pracy.
14.00; Wiad. gospod. 14.05:Chwilka rezerwi-|
sty. 16,00: Muzyka lekka. 17.00: P. K. 0,
Skrzynka. 17.15: Muzyka operowa (płyty).
18,00: Wenecja nad Brdą — Bydgoszcz od-
czyt. 18,15: Recital. 18,45: Słuchowisko dla
dzieci „Rocznica”. 19.15: Recital wioloncz.|
19.40: Piosenki francuskie (płyty). 19.50:
Wiad. sport. 19.55: Wil. kom. sport. 20,00: ,
Myśli wybrane. 20.02: Kwadrans literacki,

\ 20.12;: Operetka „Najpiękniejsza z kobiet”.
| 21.40: Codz. odc. pow. 21.50: C, d. operetki.
22.15: „Dzieci nieślubne” odczyt. 22.30: Mu-
zyka taneczna. 23,00: Kom. met.

środe |

 

 

gadnienie nie przemawia za pośpie”
chem.

Może ta sprawa jest nie mniej po- |
ważną od np. zagadnienią odwojowa-
nia kasacji Studjum Rolniczego
Wilnie А.
 
mie Wschodnie (t. zw. Zabrane) w
tym samym czasie wykazują aż 1483
jpozycje, t, zn. przeszło trzy razy ty”|

ie. Jeszcze w r 1823 Wilno та 117|
Zato w!

 

| „terunkowy PP Osiński

į
w

i

żonki i oddania dwóch strzałów: je-
cen tratił w okolicę ramienia, dru-
gi zaś utkwił w brzuchu,

Stan rannej budzi obawy, lecz
nie jest beznadziejny,

Wieczorem  Siestrzencewiczowej
dokonano operacji. Siestrzencewicza

skierowano do sędziego śledczego.

Napad nożowy grzy ul. Wiłkomierskiej.
Ponadto jeden z opryszków, o-

perujący nożem, przebił Rudowiczo-
wi dłoń przecinając żyły.

Przybyły na wołanie napadnięte-
go policjant ograniczył swą  inter-
wencję do wylegitymowanią nożow-
ca, którego dla przyczyn wprost
miepojętych nie zatrzymał,

Skutek był ten, że bandyci w
dalszym ciągu awanturowali się na
ulicy, a ranny Rudowicz, pomimo
cużego upływu krwi, musiał szukać
schronienia w mieszkaniu i dopiero
po dłuższym czasie dostał się do
pogotowia, gdzie mu zatamowano
Frwotok i nałożono opatrunek.

Z powodu znacznego upływu
krwi musiał on położyć się do łóżka.

Prócz wylegitymowanego nożow-
ca został rozpoznany jeszcze jeden
z napastników.

Miejmy nadzieję, że władze bez-
pieczeństwa zajmą się nieco  gorfli-
wiej bandytami.

KRONIKA POLICYJNA.
— Skradłi skarbonkę z ofiarami

na powodzian, Wczoraj niewykryci
sprawcy skradli z szatni restauracji
Ziemiańskiej skarbonkę z ofiarami
na powodzian,

Sprawców kradzieży poszukuje
policja.
— Zatrzymanie awanturnika, Po-

Franciszek,
pełniący służbę na Moście Zielonym,
został wezwany do domu nr. 52
przy ul, Wileńskiej dla usunięcia z
pracowni krawieckiej — awanturu-
jącego się osobnika. Po wezwaniu
do opuszczenia lokalu, osobnik ten,
który był w stanie nietrzeźwym, u-
derzył posteruukowego, a następnie
począł go kopać. Przy pomocy
osób wojskowych awanturnika za-
*rzymano i osadzono w areszcie.
Nazywa się Szałkutun Romuald,
bez stałeżo miejsca zamieszkania.
— Kradzież przy ul. św. Jacka,

Władysławowi  Jacewiczowj (św.
Jacka 9) w nocy przez otwarte okno
skradziono z mieszkania męskie u-

ranie i rewolwer ogólnej wartości
435 zł.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jaimužniczych „Caritasu“.

UIANOUDOWKAONCEOWH

    

roku 1892 Ziemie Wschodnie dają
tylko 2 druki polskie na ogólną ilość
1648,

Na pracach Rutkowskiego i Czar-
neckiego opieram poniższą tabelę.
  

TABLICA PORÓWNAWCZA POLSKIEGO RUCHUWYDAWNICZEGO"W L. 1794 — 1893
 

  

  

 

        

mość nas nie doszła, lo też nie eh Inne środo Ogółem
może pominąć canych Miłowido-; Lata  |Wilno |w10c| Połochj Kijów] Kraków Lwów Warszawa Poznzń > Taa Zagranicą| całość

jąc: ; i leelu'wa, badającego Skoropieczainyja u 1% | | % 1% 1 / ef produkcji
słowiano-russkya izdanja, wyszed- у
sziją iz zapaduo-russkich tipogralij | a: 1603 r 5 basi 445 | 17,7 146 747| 29,7 es Į 23 575 1229 143| 5,6 2511aa : ю żę i 1804—13 63 58 — 391 1126 113 970 |20, 78 |24 688 |274; 102 | 3,1 32395 iSee który Pe 1814 23 | 839| 19,1 ala 467 |107| 240 1525 [352] 115 |26] 970 |222! 132 | 3“ 4332ogólną ilość dzieł, pisanych cyrylicą, || 1824—53 768| 16,2 1 |= 460 |,97) — 282 2016 [425] 111 | 23 697 11477 398| 8,4 4743a wydanych w tym czasie w Wilnie| "> S 1 1 5 518| 10,7, 372 1759 1524 258 |48| 14743 1157 1055 [19,5] 5397na 154, (że pominierny wątpliwe) czy-|| 18 3 5| 8,2 =| 44 922 [1271 1131 1651 1255] 248 [75] 1212 [167] 952 [139 7256е : > 1654 63 818| 8,4 —| 86] 1177 |122] 1080 5467 [31,,] 618 [63Į 1559 |16| 1310 [134 9734li prawie trzy razy tyle, co Kraszew-|| 1664-73 191] 18 | —| 20] 251 [218] 1725 s1ie8 |295] śs0 |79| 1417 |131] 1041 |9e] — 10783ski, 1874 83 246| 16 —| 18] 3931 [25 | 27% 5724 136,21 1004 |64] 1253 | 81 779 |„ag]j 15751Toteż więcej zaułania budzą da-|| 1684 93 m] oda] —| 26| 5946 34 2626 551 131 1053 59] 1664| 94 798 | a: 17691
ne dlą w. XIX, istoremi m. in. postu- - i: $ у я т - # | tšuje się tanże Czarnecki, opierający Rezem | 5145] 63 | 181 | 199] 16668 20,9] 10511 | 128] 26351 32,3] 4708 58] 10978 | 13,5] 46710 |8, 81437się zasadniczo na Esireicherze, iecz|| 1794- 1893 į l i {
uzupełniający tak jego, jako ież Rut-
kowskiego, co w roku 1894 sporzą-
dza dla wystawy krajowej we Lwo-

  
Tabela powyższa wymaga pew-, cję, nie może jeszcze wciąż Wilnu Poznań wykazuje 6,7 proc. ogólnej

„ych komentarzy. Widzimy tu prze-|dorównać. Dopiero powstanie stycz: | polskiej produkcji książkowej, gdy

, czesnej literatury Potocki.

dewszystkiem, jak do roku 1843 Wil-
no góruje w ruchu wydawniczym nad
wszystkiemi ośrodkami kultury pol-

skiej, z wyjątkiem Warszawy; jak w
«wu następnych  dziesięcioleciach
Kraków i Lwów zaczynają wyprze-

dzać Wilno, ale zato Poznań, acz za-

wie graiikon polskiego ruchu wydaw
niczego w ciążu ostatniego siulecia.
Gralikon ten załącza do swej Współ-

Dane ie przynoszą mnóstwo arcy”

ciekawych szczegółów. Np. w r. 1799
wyszło w Wilnie 184 druków, gdy w  całej pozostałej Polsce tylko 121; w| silany -w owym czasie przez emigra- wie (16 proc.), W tym samym czasie |

  

С о уеаот

 

EEE STOKATOLS MAT

| niowe hamuje w sposób stanowczy ij Wilno tylko 1,5 proc. Ciekawy jest
$wałtowny produkcję wydawniczą| wreszcie nieustanny wzrost ogólnej
Wilna, koncentrując równocześnie! produkcji wydawniczej polskiej. :

75 proc. całego ruchu wydawniczego == Dane požniejsze, po r. 1893 nie
polskiego w trzech miastach: War- są nam znane dokładnie,
szawie (w l. 1864 — 93 aż 32,3 proc.), |
Krakowie (26,7 proc.), oraz we Lwo-| _(Koniec).
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"Z KRAJU.
Zatarg o park miejski w Baranowiczach.
BARANOWICZE. (Pat). Przed

kilku laty magistrat m. Baranowicze

zakupii od hr. Rozwadowskiej na

«rańcach miasta 6 ha ziemi poro”

śniętej krzewami i młodym lasem

za 13,000 zł, Zakupiony teren prze”

znaczony został na park miejski.

Dotychczas magistrat wpłacił na

poczet należności za ten plac 45000

zł. przeprowadził kosztowne inwe-

styoje jak np. porobiono aleje, za”

sadzono drzewika itp., oraz korty

tenisowe. Plenipotent hr. Rozwadow

skiej, jej mąż Jaskold Klepacki

zwrócił się do magistratu Barano-

wicz o zezwolenie na przeprowa”

dzenie przez ten park ulicy w celu

vzyskania łatwiejszego dostępu do
gruntów będących własnością hr.

Rozwadowskiej, które zostały prze-
zmaczone na parcelację budowianą.
Zarząd miasta prośbie tej odmówił,
uważając za niemożliwe i niedopusz-
tzalne przecinać park ulicą. Klepac-
ki skierował sprawę do Sądu Grodz-
kiego, który skargę oddalił, zaś Sąd
Okręgowy uchylił wyrok Sądu
Grodzkiego i wydał Kiepackiemu
tytuł wykonawczy. W dniu 9 bm.
Klepacki przystąpił do intromisji z
komornikiem i w parku wyciętych
zostało 46 drzewek. Wobec po”
wszechnego oburzenia i interwencji

 

Peżary.
BRASŁAW, We wsi Bojtkowo

gminy miorskiej z nieustalonej przy”

czyny spalił się dom mieszkalny i
chlew Bohdanowiczów Antoniego i
Hilarego. Straty wynoszą 1050 zł.

POSTAWY. We wsi Wasieliny,

gm.. postawskiej, spalił się dom
Lapuszyńskiej Tatjany oraz dom i
stodoła Łapuszyńskiego Szymona.
Straty wynoszą 3.500 zł.

u Starosty Powiatowego, zabroniono |

dalszego wycinania drzew w parku,'

temi więcej, że z ramienia zarządu

Baranowicz, wiceburmistrz inż,

Wiinnikow z chwilą uzyskania infor-,

macji o otrzymaniu przez Klepac-

kiego tytułu wykonawczego z Sądu

Okręgowego, prosił o wstrzymanie

się na dwa do trzech dni z wylkona-

riem tego tytułu ze względu na zło”

żoną kasację, podkreślając również

względy humanitarne niedopuszcza”

jące niszczenią parku będącego je”

dynem miejscem wypoczynkowem

dla mieszkańców miasta. Przyczyną

kioku  Klepackiego była jedynie

-hęć osiążnięcia jeszcze wyższej

ceny za drogo sprzedawane działki

zarząd m, Baranowicz w wyniku

złożonej kasacji uzyskał z Sądu

Okręgowego w Nowogródku orzecze-

tie  wstrzymujące wykonanie u-

grzednio uzyskanego przez Klepac-

kiego tytułu wykonawczego. Przed-

wczesna gorliwość  Klepackiego

przyniosła jednak  Baranowiczom й

ich mieszkańcom  niepowelowane straty. Zarząd miejski występuje

irzeciwko Klepackiemu na drogę

'sądową o odszkodowanie za znisz-

| czone ogrodzenie parku i wyrąba-

nie 46 drzewek.

 

Pożar lasu w majątku —:

p. Chomińskiego.

ŚWIĘCIANY. W lesie Aleksan-

dra Chomińskiego w maj. Olszew

gm. Świrskiej wskutek zaprószenia

ognia wybuchł pożar, który zniszczył

wyrobioną papierówkę wartości 400

(zł, i 6500 kg kory świerkowej wart,

| 120 zł. należącej do firmy leśnej Ba-

lata i Bejszowicza, Aleksander

Chomiński żadnych strat mie po”

j niósł. 

Licytacja mebli ks. Pszczyńskiego.

Z Katowic donoszą, że w ubiegłą ;berg, a reszta pozostała niesprze-

sobotę odbyła
zamku księcia Pszczyńskiego zapo”

się w Pszczynie, na| ianą,
Ponowną licytację władze skarbo-

hr. Rozwadowskiej. W: dniu 11 bm.'

 wiedziana licytacja mebli, dywanów,|we wyznaczyły na dzień 16 b. m.

obrazów i t. d.

handlarzy  starożytnościami, oraz
hrabią Aleksander Hochberg z Mo-
nachjum krewny księcia Pszczyń-
skiego.

Część mebli nabył książę Hoch-

 

||
Do licytacji stanęło kilku żydów,|

Książę Pszczyński wystosował
nowy protest do sekretarjatu Ligi

, Narodów, skarżąc się na zajęcie jego |
| ruchomości przez polskiewładze.

Zaznaczyć wypada, że książę
Pszczyński winien jest zą podatki

' jedenaście miljonów zł. }

| związku lekkoatletyczneśo z propo”

 

DZIENNIK MIEERSKI |

SPORT
Apel de pięściarzy wileńskich.

Kapitan sportowy Wil, Okr. Zw. W.K.S. Wojtkiewicz,

Bokserskiego p. B. Mirynowski wzy- Lukmin, Konard, Czyž, Orlicz, Nor-

wa do treningów wszystkich czoło” wicz.

wych zawodników wileńskich | AZS, — Widing, Szczypiorek I

Kwestja rozpoczęcia treningów i Jur.

jest bardzo 1ktualna, gdyż 2 wrześ- ŻAKS. —

nia ma się odbyć w Wiilnie mecz z Kłoces.

drugim garniturem Warszawy. Ośnisko — Poliksza, Matiukow,

Wszystkie kluby, należące do W., Zawadzki, Nowicki,  Krasnopiórow,

O. Z. B. i ich kierownicy, proszeni, Malinowski i Gawałkiewicz

są o dołożenie wszelkich starań, by Trening; odbywać się będą w sali

czołowi pięścia'ze uzyskali jaknaj:| Ogniska K.P.W. Kolejowa 19. Wtor-

iepsze warunki treningów. Chodzi| kami i czwartkami od godz 18, a nie-

tutaj w pierwszym rzędzie, o tych! dzielami o godz. 9 rano „tiuting“. O-

bokserów, którzy są w wojsku. | becność wszystkich zawodników: ko-

Kapitan sportowy wyznacza doj nieczna, bo termin meczu jestbardzo

treningów następujących bokserów: bliski, į

Z wody na wodę pe Wileńszczyźnie.
pierwszym rzędzie powinna mło-
dzież szkolna, która z zamiłowaniem
przecież uprawia sporty wodne, a
trzeba wiedzieć, że radjo ze swej

strony ofiarowvje szereg pięknych

nagród sportowych, które przyznane
będą za najlepszą wycieczkę.

Warunki udziału w konkursie są

Sandler. Cwaj,Atlas,

Lato dobiega swego kresu i nie-

bawem rozpocznie się ostatni etap

sezonu sportów wodnych.
Wycieczki kajakowe cieszyły się

w tym roku specjalnem powodze-

niem. Na jeziorach i rzekach wileń-

szczyzny było wyjątkowo śwarno i

lłoczno, a pocieszającem faktem jest

to, że przyjeżdżało do nas cały sze- bardzo proste. Trzeba edbyč4-dnio-

reg osób z odległych terenów Polski, wą wycieczkę (można i dłuższą), a

zachwycając się krajobrazem Wileń | potem opisać swoją wyprawę kaja-

szczyzny. | kową.

Chcąc, by propaganda turystyki | Wypracowanie powinno mieć cha

wodnej ną W'leńszczyźnie poszła; rakter ogólny, mogący zainteresować

właściwemi drogami, referat sporto-, szerszy ogół turystów, a więc trzeba

wy radja wileńskiego ogłosił przed w nim wspomnieć koniecznie, o wa-

kilku miesiącami ciekawy konkurs| runkach technicznych, jak: spław-

sportowy na wycieczkę turystyczną,|ność rzeki, połączenia z jeziorami,

po odbyciu której trzeba przedsta”|noclegii t. d.

wić komisji konkursowej piękny o-! Termin nadsyłania prac upływa 1

pis swych wrażeń sportowych, listopada. Udział w konikursie możą

Konkursem ‚г wody na wodępo| brać wszyscy turyści wileńscy.

Wileńszczyźnie” zainteresować się w a a

Japonki startują w Poznaniu,
WARSZAWA, (Pat. W naj- kanie to ma charakter rewanżowy,

bliższą niedzielę, to jest 19 bm. ro- gdyż pierwszy mecz rozegranyprzed

zegrany zostanie w Poznaniu mecz 4 laty w Warszawie, zakończył się

lekkoatletyczny między kobiecą zwycięstwem: Polski w stosunku

reprezentacją Polski i Japonii. Spot:, 54:36. i :

Lekkoatleci Ameryki chcą startować
w Warszawie,

WARSZAWA. (Pat). Bawiąca w 5.000, tyle przynajmniej domagają

Europie grupa lekkoatletów amery- się rekordziści amerykańscy.

kańskich zwróciła się dopolskiego

 

 

Popierajcie Polską Macierzzycją przyjazdu do Polski ma dwa
Szkolną.starty, Przyjazd amerykańskich

lekkoatletów kosztowałby nas zł.

   

Zyś,

 
' ku, który ma w sobie niemało kryminalnej

, romantyki: Pewien chiński kupiec wynajął

I „rykszę“, ażeby go zawiózł z dworca kole-
jowego do miasta, odległego o ładny kawał

drogi. Tymczasem kupcowi zrobiło się nie-

dobrze i poprosił, żeby ryksza się zatrzy-

mał. Ten jednak, widząc, że i tak choremu

nic nie pomoże pędzi dalej, chcąc jak naj-
prędze dostać się do miasta, Gdy już, zna-

lazł się w mieście, jeden z przechodniów

zwrócił mu uwagę, że wiezie trupa. Nad-

szedł policjant, zabrał zwłoki razem z ryk-

szą na komisarjat. Rykszę uwięziono a zwło

ki zostawiono na  komisarjacie i nakryto

prześcieradłem. Odkomenderowano policjan

ta do pilnowania nieboszczyka,

Policjant przekonany, że trupowi nic

się nie stanie, odszedł na miasto, Tymcza-

tem nieboszczyk, który w_ rzeczywistości
popadł tylko w omdlenie, obudził się, wy-

sunął się z pod prześcieradia i nie rozu-

miejąc co się stało, ukrył się w kącie. Gdy

policjant wrócił, przekonał się ku swemu

przerażenie, że trupa niema, Przerażony

pobiegł do domu, żeby naradzić się z żoną
co teraz robić. Żona postanowiła energicz-

nie działać. Trup musi być koniecznie na

miejscu. Pobiegli więc oboje na cmentarz,

udśrzebali świeży grób, wyjęli stamtąd

zwłoki, przetransportowali na  komisarjat

i włożyli pod prześcieradło.

Następnego dnia inspektor policji spro-

wadził rykszę z więzienia, ażeby przepro-

wadzić dalsze dochodzenia. Na widok

zwłok ryksza zawołał: „To nie jest mój

trup, mój był młody, a ten jest starył* W

tej chwili wylazł z kąta „młody trup*, któ-
ry dopiero teraz zrozumiał, cosię stało i

przedstawił się inspektorowi. „To jest mój

trup!“ zawołał uradowany ryksza i począł
skakać z radości.

Teraz policjant musiął się do wszystkie-
go przyznać i byłby napewno surowo @-
karany, gdyby nie przyszedł mu z pomo-

«ą los. Ponieważ nie wierzono mu, śdy о-

świadczył, że trupa wyśrzebał na cmenta-
rzu, sprowadzono wdowę prawdziwego
nieboszczyka, celem dokonania identyfika-

cji zwłok: Zwłoki miały bardzo podej-
rzany wygląd. Sprowadzono lekarza, żeby

stwierdził przyczynę śmierci. Teraz do-

piero wykryło się, że zmarły nie zginął na

M
DRUKARNI

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Bro: „ tabele, I
okólniki' plakaty, "bllatywizytowe
Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-14,
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uOm mni i a mak kin wis

Przygoda «żywego nieboszczyka».
Pisma szanghajskie donoszą, © wypad- chorobę, którą podała wdowa, tylko

zamordowany przez swąskaaka, NG
przekłuła mu we śnie serce śrubą szpilką,
Na nic nie zdaly się wykręty, po jakimś

czasie morderczyni wyznała prawdę,
Kosžtowalo ją to głowę. Policjant zaś nie

stracił posady, czego najbardziej się oba-
wiał, tylko został skazany na obiciepięt
bambusem, Uważano go bowiem za na-
rzędzie boskiej sprawiedliwości, stąd też
tak łagodna, jak na chińskie stosunki kara,
T—

———

Od 11-tu lat istniejąca szkołu „ŻRÓ.DŁO PRACY” 'z trzyletnim kursem
srawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centraluej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wiucentego 2 Paulo.

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Giełda, Waluty:

Belgja 124.20, Berlin 207.30, Gdańsk 172.60,
|olandja 358,15, Londyn 26.20 Nowy Jork
5.21*/s, Nowy Jork kabel 5.217/s, Oslo
133.90, Paryż 34.891/, Praga 21.377, Szwaj-

" carja 172.74, Włochy 45/43,
Akcje: Bank Polski 87 — 86.%, Cukier

19'/:, Lilpop 9.60 — 9.75. Tendencja nie-
;ednolita, "ŻA

Papiery procentowe: Budo AB
'nwestycyjna seryjna 119.50, konwersyjna
€3.10 — 63.50, dolarowa 69.50 — 68, dola:

ówka 53.25 — 53,50, stabilizacyjna 67.50—

67.63, stabilizacyjna—drobne 57.38 — 67.63,
„tabilizacyjna—setki 67.73, 44/: proc, listy
zastawne ziemskie 50.50 — 49.75. Tenden-
cja niejednolitą,

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 13 sierpnia 1934 r,

Za 100 kg. parytet Wilno,
Ceny tranzakcyjne, Żyto UU standart

— 15. Mąka pszenna gat. I C — 32.25 —

16.25, Mąka pszenna gat. Il E — 29,75,

Mąka żytnia 55 proc. — 25.50. Mąka żyt-

ria 65 proc. 21.50. Mąka żytnia sitkowa 18.

Mąka żytnia razowa 17.  Siemię. Iniane,

basis 90 proc. loco wagon stacja załadowa-

na — 42.

Ceny orjentacyjne. Żyto I standart
15.50 — 16. Mąka pszenna gat. I E —3233.

Mąka pszenna gat. III A — 23.50 — 24,
Mąka pszenna gat. III B — 16—-16.50.Otrę:

ły żytnie 10.75 — 11,25, Otręby pszenne
miałkie 12.25 — 13. Siano 5.50 — 6.50,

Len — bez zmian.

Następne notowania giełdy odbędą się

w czwartek w dniu, 16 sierpnia rb, gdyż
we środę przypada święto,

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

   

  

   

   
   

   

  

     

 

 

PREMJERAI Już dzis pierwszy zwiastun sezenu. Najb:rd"iej obfity i najciek wszy program, . SPRZEDAM — sez
zukuję

Potežny tilm R f i GG) FT"; Phte želamą UWADZE FIRM MIESZKANIA
a w dob: stanie

SZPiEGOWSKI „NOC Na fPoŃncie' wzm:| Rolaiczo - Handlowo - Przemysłowych, ||ia „is
obraz, który olśai | zachwyc! każdego. Podwójne życie szpiega Zdrada. Hańbiący sąd. Sytuaeje kez wyjścia. | się w Administracji. Każda firma powbna zamieśsić swe ogłoszenie w Przewodniku I Spisie bry latali kod >

Nad program: 1) Po az pierwszy na polskim ek'anie pierwszy rewelacyjny dodatek rysuakowomuzyczny 972—1|| Wystawcėw 1-szych Ogólnopelskich Targów Futrzarskich, które się „Dz. “ ю 3

w języku peiskim „Gwiazdy, gwiazdery I gwiazdeczki”, 2) najnowszy „Fex" oraz AA w? odbędą w Wilnie * Z й 966—-

J @ r.

23 film, któ h ję świat od dai : —:— Wyd „91 18 VIII. — 9.IX 1984 r. M Wynajęcia
Petężny film, rym zachwyca się świat odznaczony złotym medalem ydawnietw.ba PRACA to wędzie * CORNYR informatorem dla każdego Kagra I przemysłowcaJĄ| & zowoie. przedpokój +
ZeErweny dm *"u |vszystkie Z ogłoszeniami nie zwiekać. o u.

>
30850 Ggłoszenia | artyruły opisowe firm, przedsiebierstw, fabryk I t d. Sło 2-a, m, 12.

Rekordowa obsada: urocza Raquel Torres, prześliczna Greta Nissen oraz największy tragik |od 25 gr. Potrzebna młoda, przyjmuje Dyrekcja Targów oraz wyłączne zsstępstwo wydawniet a 959—-3

Ameryki Cha Bickford. Nad program: Atrakcje dźwiękowa. ! Biuro Reklamowe Slefena Grabowskiego w Wilale, Garbarska 1, a tak- ANO wk

Dzis! © pi aowe A ausK z nama waże: Niemiecka 35 | uppwaźnieRe | Ml
Ž = = sksnediónika=drE SUIGGR y. wnocześnie nad=lenia się, że mogące si е 0 i |) į

Cadowny film o pięknej miłości o. t. & SKO Ń cz GNA PIES Ń », Sara) Wymaga- Targów Futrzarskiech wydawnictwa opodobne za,Manė |

TEATR W rol. g! Liana Haid I WIIII Forst. Czar miłosnych uzojeń.. Przepiękna muzyka,. Cudowne| ne referencje. Przycho- nego z powyższem wydawniatwem nie msją sklep Adr

melodje. Film został nagrodzony złotym medalem Wiedeń skiej Akademji Filmowej. dziće—Wileńska 29 — 2 Wydawnictwo Przewodnika |Spisu Wystawców i spo: A ° «i a

Na scenie: „MOKRY GO.u'" arcyśmie zna komedja. Obsada: W. ©rsza-Bojarski Z.| od godz. 9—10 (od po- I-szychOgólnopolskich Targów Fut dministracj е

Winter, St. Podgėrsks, w. Lukaszewlez. „PIENIĄDZ“ Inscenizacj» śpiewno taneczna w wyke-| niedziałku). 961—3 gów Futrzarskich

- raniu W, Orszy-Bojarskiego | Trio Grey, „FRONTEM DO MORZA" operelka w 1 akcie ze : w Wilnle. 1B BPBW VW 60

śslewami | tańcami w wyk. pp. ©rszy-Bojarskiego, Ir. Grzybowskie], St Podgó'skiej, Trio

A or # \тпцг:т. w. Lakisignionmų o» — „TANIEC IN * = ” PB WRZ, Z polecenia,

^ DYJSKI“ wyk. slynna tancerks Durma. Zespół muzyczny |. Borkuma. ARSZAWSKI majster 7Mieszkania DO WYNAJĘCIA 'M „| Do mieszk.

SPRZEDAJE SIĘ DOM! paawe OPOYA i =.| , | duży pokój Panikos Kana mai Kocińskiegi sakės

LE Kupno ! „AAA4AALAAkAKRAŁAŁAAAAAĆ| Katorskie, cementowe, pokoje : | utrzymaniem dla dwuch kuchnia tanio do wyna-| jakiś niewyraźny typ i

DWA LOKA murowany Z O$r, Owoc. murarskie. Literacki 5 .. osób (może być mło-| jęcia. Wilno, Z ożwiadaie: y

LEPOWE żę, Sprzedaż Wilno, Bakszta 9—3. KUPIĘ mniejszy m. 20. 920—2 : PO KÓJ SŁONECZNY| dzież szkolna iub aka-| towska Nr. э ж:: cBiydiód db pina

BIUROWO - SK Z WACC Da oO ris ZIEMSKI RSA ae.z mo-  demicka). Niemiecka 3| mość u dozorcy. 978—1| PO pożyczkę dwudziestu

od ul. Jagiellońskiej 8 1 POWO wyjazin DOM DREWNIANY | "4 kasS i Ieškai, Ššaj S m 9. : Z złotych. Zpolecenia pa-

oraz mieszkanie 5-cio pokojowe т « dwu 4-ro pokojowych| morg. na  Kujawach. SŁUŻĄCA ||| Wilkomierska 3 m. ,| ——— ————————— TT ia

od ul Wileńskiej 32 sprzedaje się meble:| mieszkaniach z wygoda Boa wykluczeni).| dobrem  gotov:. niem vis-a-vis kośc, św. Rafa: | MIESZKANIA 4i5 pok. luksusowo od-| go pana Psińskiegol

d —90—1501 odami szały,  tremo, biurka,|mi na Zwierzyńcu do Zgłosz. Bydgoszcz, Ciesz| pracowita, uczciwa. zgła- ia. Tamże mieszkanie dia 3 i 5 pok. z wygodami| remontowane, ze wszel- | — Nie zna 7—m6-

odnajmę za 80— Ц. & wyg ° r ; Ż > kowskiego 22 m. 5. 993| Szać się tylko z reko- uczni, — może być z do wynajęcia. Domini-| kiemi dak. > Talos SE na_ pan 7—mó.

lnformaeje u 4d "orev. łóżka, stołowy  pokėj.| sprzedania. Informacje Li dalai Adas łodzi : mi wygodami, 'e-| wi niestropiony tem typ.
mendaci. «s w  całodzieanem  utrzyma- | kańska 8, Dozorca wska-|towa 11, Dozorca wska-|— To ja i

Portowa 23—24, 969|Antokolska nr. 122.976-3| „aaaaaanaanananannkanńą| Administracji, 980 niem. śr że. 952—1| że. : 980| prze.ała =] panu jutro    

    

MIGNON G. EBERHAR

Biała Pa

EEį
о 45)/ > že (i

(P.zekład autoryzowany z angielskiego).

Lovschien. był zdenerwcwany, wystraszony i mizerny, Czuiem jed- |

nak, że dia niego te dwa morderstwa

że mi to przyszio do głowy d.:tego, że jego tłuste, śniade,

ne łapy wydawały mi się rękami

Pastor wydawał się zde  
dę pastorem, dbałym o niesa::zitelność swej, duchowej szaty,

i nie być
Pani Greta «ównicź nie ruradzała się ze swemi myślami, Odbłyski '

|ręcich oczach tylko czasami. Jeżeli się ją

, twarz jej miewała ostry wyraz nie-

zóżny od codziennej uśmiechniętej pewnościsiebie.

tajemnicy odbjały się w jej

zaszło niespodziewanie w samc iności,

pokoju, bardzo

nie były czemś przypadkowem. Mo-
ubrylantowa-

11 urodzonego mordercy.
zdowanie podejrzany. Mógł być napraw-

aie mógł

Nawet pokojówka Marieune chodziła pogrążona w smutku i po”

nurym gniewie.
W rezuitacie jedna tylko pani Byng nie miała osłony osobistych

trosk przeciwiko grozie sytuacji. Odbijało się to na jej twarzy. Była o*

kuopnie mizer ia j miała pod cczami czarne podkowy. Ale nie przyzna”

niespodziewaną rolę w naszyru dziwnym dramacie,

Czułem cdnak, że na je, wrażliwości najsilniej
dosięgającą swych ofiar tak pewnie i nieodparcie,

ze potworny dramat rozwijał się systema-
przed nieznaną ręką,

Później stwierdzil:smy,

|
|

|

wała się do strachu. Na to była zbyt odważna. Zresztą i ona odegrała !
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zaciężyła obawa

tycznie. Nieznata ręka usuwała przeszkody w miarę jak powstawały, Je-
pP .

żeli czyjes życie zagroziło jej b-zpieczeństwem, lub stanęło na drodze do

“| Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 
jej celów, śmierć zjawisła się bez ostrzeżenie i zabijała bez skrupułów,

Wszystko to składało się na plan działania niesłychanie logiczny

i wypracowany. Od początku « zuliśmy instynktownie, że śmierć grasują

ca pośród nas wybier« sobie ofiary podług pewnego programu, Później

okazało się to prawdą
Słowa pani Byng przypsawiły mnie o silnyw.'rząś, Przez chwilę

milczałem z wiażenia, dopiero widząc, że mi się bacz''e przygląda, a bo”

jąc się, żeby n.e wyczytała za dużo z mej twarzyody "łem:

— Pani si; jednak mogła omylić, >

— O, nie! Opowiem panv jak było. Policji nie powiedziałam i nie
powiem, bo lu.ię tę dziewczynę, ale.., Czy pan wie, który jest mój pokój?

— Na drugim piętrze? :
Skinęła głową.

 

 

—Pod nurcerem jedenas:7m, na zakręcie korytarza z południowego ,
skrzydła. Stale pan tan.iędy przechodzi, idąc do siebie, Otóż w tym ko-
rytarzu, prawie iawpros; mega pokoju, mieści się tablica rozdzielcza. Na-
zewnątrz wyg:ąda to jak. szafae. W] noc śmierci nieznajomego człowieka |
cierpiałem na bezsenność. Wi”hura tak się tłukła o okna, że niesposób
było zmrużycć cka. Ale w momencie chwilowego przyciszenia — (aha!
wtedy, gdym ja usłyszał krok; na żelaznych schodach!) — doszły mnie
jakieś szmery, iakby od strony sallu, W; naszym hotelu jest bardzo cicho.
Hałas w nocy — to cas nadzwyczajnego. Wstałam z samej ciekawości
i wyjrzałam ostrożnie na koryterz. W hallu świeciło się mrocznie, a koło
otwartyci: drzwiczek tablicy stsia panna Sue z ręką na głównym wyłącz-
niku. Na drug! dzień spiawdz:łam. Otóż panna Sue przekręciła wyłącz”
mik i światło w hallu zgasło. Wróciłam do siebie i — zakończyła pani
Byng z pocz:"iem efeklu dramatycznego — w trzydzieści minut potem
policja wsininęje mnie z łóżka,

—Ale.. może to jednak nie była ona! Może to była gospodyni!
O, nie! Oua. Mam dobre uczy, młody człowieku, 3 =
— Sama pani mówiła, że było mrocznie,
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— E —zalecierpi'wiła się. — Chcesz pan, to mi wierz, Nie, to niel
Ale wiem, co inówię. — Spojrzała na Sue, rozmawiającą w bramie z do”
ktorem. — Cry można wziąc ej krótkie jasne włosy za rudy materac
pani Grely?

— Jak była ubrana?
Nie mogłem zaprzeczyć, ele jeszcze napierałem,

— Wi czarny płaszcz. Zresztą gospodyni jest korpulentna, a ona
szczupła i drobtej kości. Tajemnica urody polega na kościach, Dobre koś-
«cj to rasa Nie sztuka mieć c:eiwone policzki i błyszczące oczy. Sztuka
mieć rasowy kościec. £nowu n'epogoda. Wiatr nie ustaje i zachmurzy*
ło się na dob e.

| Odwróciła się rapiownie Ku nam szła Sue.
| Przed luachem poszedłe'n z Sue na krótki spacer. Za jej radą sta-

Ten krótki spacer przez stare

rališmy się udwwać, że wszysiku zło zostało w hotelu. Dowodziła nawet,
że nie widzi idących za nami ćwóch aniołów stróżów.

uliczki i most, pod którym płynęła
szara woda, cdbijająca szace niebo, był dla nas jak dziwne interludjun:
spokoju. Sue zaśpiewał: „Sur le pont d'Avignon" i Le cceur de ma mie
est petit, si pei, petit" Głosik miała nikły, sopranowy, nie zasfugujący
wogóle na miano głosu «le wesoły i miły.

Zapytaia mnie o koleje nego życią i miejsce pracy. Opowiedziałem
o meksykańskich robotnikach : ich wiecznej mananie, o pobycie w №-
wym Oricanie i o starym szlaku chisholmskim, wydeptanym kopytami
tysięcy żółtych, długorożich wołów

Wszystko to wydowało się ogromnie dalekie iszczęśliwe.
— Lubi pan nasz Dziki Zachód? — zapytała.
Odpowiedziałem, że bardzo, dodając, że i tam się wszystko zmienia,

teksaskich.
#

, Nie wiem, ale w takich razach zawsze mówi się coś w tym rodzaju.

 

*) Na mośc:e w Avignen. *, Serce mojej miłej jest małe, maluteńtkie
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