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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
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Wilno, Piątek 19 sierpnia 1932 r.

 

"REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 de 16 i od
$9 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w miedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

Radca Wileńskiej Izby Kontroli Państwowej
zmarł dnia 16 sierpnia 1932 r.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Antokolskiej Nr. 103

na cmentarz wojskowy odbyło się dnia 18 sierpnia Nabożeństwo żałob-

ne odprawione zostanie dnia 19 sierpnia r. b. o godz. 8 rano w Kościele

Św. Piotra i Pawła na Antokolu.
Cześć Jego pamięci!

   wileńskie] Izb

=,

Prezes I Urzędnicy
Kontroll Państwowe

 

Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż:

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK
PRZY SAMYM
PRZYSTANKU PONARY

pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGĄELLONÓW*
Parcele od 400 złotych na dogodne spłaty.
Informacji udziela Zarząd, Wileńska 35 m. 10, od 12—2 i od 6—7-ej.

szewizm —

Stron 420, form. 24 x 16 cm.
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Žydostwo w starožytnošci. — Upadek cesarstwa

rzymskiego.—Žydzi a islam.—Walka žydėw z chbrzešci-
jańskiem średniowieczem.—Reformacja i wojny religij:
ne.—Żydzi a masonerja.—Rewolucja francuska, —Żydzi
a rozbiory Polski-—zydzi a zmartwycbwstanie Polski.—
Finanserja żydowska. — Socjalizm. — Sjonizm.— Bol-

oto najważniejsze rozdziały

jedynej polskiej historji o żydach p. t.:

ZMIERZCH IZRAELA
5 HENRYK ROLICKI Ž

DO NABYCIA
W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej”, Warszawa, Aleje

Jerozolimskie 17 m. 5.
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Žėon malžonki p. Prezydenta.
je WARSZAWA (Pat.) Dziś o go-
dzinie 12-:ej w południe zmarła w
Spale małżonka Prezydenta Rze-

czypospolitej ś. p. Michalina
Czyżewskich Mościcka. Pogrzeb
odbędzie się w Warszawie.

N

15 (Telef. od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Pan Prezydent w środę rana przyjechał do
Warszawy a wieczorem lekarze wezwali go do Spały, wobee pogor-
szenia się stanu zdrowia jego Małżonki.
łożu przez całą noc.

W czwartek o godz. 12 m. 15 nastąpiła katastrofa.

Pan Prezydent czuwał przy

Zaraz, po
uwiadomieniu, udał się do Spały premjer p. Prystor oraz marszałek
Sejmu p. Świtalski. Wieczorem sprowadzono zwłoki
i umieszczono w jednej z sal na Zamku.

do Warszawy
W piątek zwłoki wysta-

wione będą na widok publiczny, a w sobotę po nebożeństwie od-
będzie się eksportacja do grobów rodzimych na Powązkach.

BERLIN (Pat). Biuro Wolffa
komunikuje: Prezydent Rzeszy
von Hindenbur$ przesłał na ręce
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej telegraficznie serdeczne wy-
razy współczucia z powodu śmier-
ci małżonki p. Prezydenta.

Podróże ministra Zaleskiego i wiceministra
Becka.

(Tel. od własn. koresp.)

WARSZAWA. Minister spraw zagranicznych p. Zaleski w pią-
tek powraca z Karlowych Varów a wiceminister spraw zagranicznych
p. Beck wyjeżdża do Stambułu.

Uroczystości otwarcia linji lotniczej
w Rydze,

RYGA (Pat). O godzinie 11,40
na lotnisku w Spilwe zaczęli zbie-
rać się zaproszeni goście. Gości
przyjmował minister M, Arci-
szewski,

O godzinie 12 przybył premjer
ministrów Skujenieks, minister ko-
munikacji Kursits oraz przedsta-
wiciele władz cywilnych, wojsko-
wych, korpusu dyplomatycznego i
prasy. '

Punktualnie o zapowiedzianej
godzinie na horyzoncie ukazał się
polski jednopłatowiec pasażerski,
który w kilka minut wylądował na
lotnisku, w drodze powrotnej z
Tallina do Warszawy.

Lotnisko było udekorowane
chorągwiami o barwach polskich,
łotewskich i estońskich, a na
dwóch zaś słupach, udekorowa-
nych zielenią, połączonych pomię-
dzy sobą wstęgami o barwach
polskich i łotewskich, powiewały
chorągwie polskie i łotewskie.

Mowę inauguracyjną wygłosił
minister Arciszewski, który w
przemówieniu swem podkreślił, iż
zaprzyjaźnione narody, polski i ło-
tewski dzięki otwarciu nowej linii
komunikacyjnej jeszcze bardziej
się zbliżyły.

Linja ta pod względem komu-
nikacyjnym odegrywać będzie du-
żą rolę w zbliżeniu narodów i po-
zwoli narodom, zamieszkałym na
północy, korzystać z dogodnej ko-
munikacji z południem.

Mówiąc o tem zbliżeniu, mam

na myśli — zaznaczył pan minister
— testament polityczny najwięk-
szego męża stanu i wielkiego pa-
trioty łotewskiego ś. p. Zygłryda
Meierowicza, który wszelkiemi si-
łami dążył do zbliżenia iścisłej
współpracy wszystkich państw
położonych na brzegach bałtyku.
W odpowiedzi na te przemó-

wienie zabrał głos minister komu-
nikacji Kursits, który wyraził po-
dziękowanie dyrekcji „Lotu* za
trudy i pełną poświęcenia pracę,
życząc jednocześnie jak najlepsze-
$o rozwoju nowej linji komunika-
cyjnej.
W koncu przedstawiciel „Lotu“

p. Filipowicz w krótkich słowach
podziękował rządowi łotewskiemu
za zaufanie, którem on obdarzył
polskie towarzystwo „Lot”, udzie-
lając mu koncesji na otwarcie
szlaku, łączącego północ z połu-
dniem i poprosił o przecięcie
wstęgi.

Przecięcia wstęgi dokonał pre-
mjer ministrów Skujenieks.

O godzinie 13 samolot pasa-
żerski wystartował do Wilna, Ze-
brani goście byli podejmowani na
lotnisku śniadaniem, wydanem
przez dyrekcję „Lotu”.
WARSZAWA (Pat). 18 sier-

pnia o godzinie 18 min. 10 powró-
cił do Warszawy samolot Polskich
Linij Lotniczych „Lot“, który od-
był pierwszą podróż na nowo- .
utworzonej linji Warszawa—Wilno
—Ryga—Tallin,
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Reichstag zwołany na dzień 30 b. m.
BERLIN (Pat). Prezydent

Reichstagu po odbytej dzisiaj z
kańclerzem von Papenem konfe-
rencji zwołał posiedzenie parla-
mentu Rzeszy na dzień 30 b. m. na
godzinę 15-tą. i i

BERLIN (Pat). Zwołanie parla-
mentu Rzeszy na dzień 30 b. m.
uważają koła polityczne za dowód,
że kancierz von Papen zdecydo-

wany jest wystąpić otwarcie do
walki i że nie cofnie się on przed
wyciągnięciem ostatecznych kon-
sekwencyj w razie gdyby parla-
ment odrzucił dekrety rządowe.

- O ile przewodnictwo obrad obej-
mie z tytułu starszeństwa Klara
Zetkin, posłanka komunistyczna,
trzeba się będzie liczyć z możli-
wością poważnych incydentów.

Bunt śród szturmowców hitlerowskich.
BERLIN (Pat.) Wśród oddzia-

łów szturmowych w Kolonji wy-
buchnął bunt. Szturmowcy odmó-

wili posłuszeństwa komendantom,
wskutek czego organizacje tam=
tejsze zostały rozwiązane.

Napad hitlerowców na oficera w Tylży.
KRÓLEWIEC (Pat). W Tylży

tłum hitlerowców napadł na pew-
nego oficera litewskiego w jednej
z kawiarń. Oficer został ciężko
poturbowany. Znieważenie oficera

litewskiego, który bawił w Tylży
w sprawach służbowych, pociągnie
za sobą następstwa dyploma-
tyczne.

 

Konferencja dla odbudowy Europy
Wschodniej.

PARYŻ. (Pat). „Le Matin" do-
nosi, że konferencja dla odbudo-
wy Europy Centralnej i Wschod-
niej przewidziana przez konfe-
rencję lozańską, odbędzie się we
Włoszech, w miejscowości Stre-
sie, w dniu 5 września rb. Prze-

wodniczyć jej będzie delegat
francuski do Ligi Narodów Jerzy
Brunet.  Sekretarjat generalny
konferencji obejmie na prośbę
Bruneta sekretarz generalny Ligi
Narodów.

Wzlot prof, Piccarda do stratosfery.
DUEBENDORF (Pat). Dziś o

godzinie 5.05 proł. Piccard wy-
startował do lotu w stratosierę,
Na lotnisku zebrały się tłumy,
które entuzjastycznie žegnaly od-
latujący balon. Prof. Piccard
oświadczył dziennikarzom, że za-
biera ze sobą 650 kg. balastu. Ba-
lon wzniósł się wolno w powietrze,
kierując się ku wschodowi.

BERN (Pat). Balon Piccarda
obserwowano o godzinie 8 nad St.
Gallen.

APPENZELLI (Pat). Po godzi-
nie 8-ej oberwowano tu balon Pic-
carda na wysokości około 11 tysię-
cy metrów ponad górami. Samo-
lot unosił się szybko w górę.

BERN (Pat). Prof. Piccard na-

desłał drogą radjową wiadomość,
pochodzącą z godziny 9 min. 35,
že balon znajduje się na wysokości
14—15 kilometrów nad ziemią i
leci w kierunku Meranu. Obser-
wacje mają przebieg pomyślny.

BERN (Pat). O godzinie 12 w
południe balon prof. Piccarda
znajdował się nad jeziorem Garda
Ва wysokości 16'/: km. Prof. Pic-
card komunikował się drogą ra-
djową, donosząc, że obawia się,
aby balon nie spadł na Adrjatyk;
dlatego też zamierza niedługo
opuścić się na ziemię.

MEDJOLAN (Pat). O godzinie
5 po południu balon prof. Piccarda
opuścił się na ziemię w pobliżu wsi
de Senzano, nad jeziorem Garda.

Nowy lot transatlantycki.
LONDYN (Pat). O godzinie 11

min. 35 lotnik angielski Mollison
wystartował do lotu transatlantyc-
kiego. Odlot natąpił z lotniska
pod Dublinem. Mollison ma za-
miar lądować w Harbour Grace
(Nowa Funlandja) celem odnowie-
nia zapasu benzyny, poczem wy-
ruszy w dalszą drogę do Nowego
Yorku, skąd powróci do Harbour
Grace, odnowi zapas benzyny i
jak tylko warunki atmosferyczne
pozwolą, podejmie powrotny lot
ponad Atlantykiem do Croydon.
Lotnik Mollison oświadczył, że ma

nadzieję dokonania tej podróży w
ciągu 3—4 dni. Wyruszając w dro-
gę, lotnik zabrał ze sobą jedynie
rodzynki, orzechy, trochę słodyczy
i dwa termosy kawy. Obecny przy
odlocie przyjaciel Mollisona namó-
wił go do zabrania także butelki
wódki, mówiąc, że nigdy nic nie
wiadomo. Mollison zabrał ze sobą
pewną ilość listów, w tej liczbie
burmistrza miasta Dublina do bur-
mistrza Nowego Yorku. Przy star-
cie obecnych było 2 tysiące osób.
Start odbył się przy wspaniałej
pogodzie.

Zakończenie irezolucja światowej
konferencji żydów.

GENEWA. (Pat). — Swiatowa
konferencja żydów, obradująca
od kilku dni, ukończyła swe pra-
ce. Przyjęty został  manifest,
skierowany do żydów całego
świate, przypominający prawai

i obowiązki rasowe. Manifest pod-
kreśla, że żydzi przechodzą obec-
nie ciężki okres i protestuje
przeciwko dążeniom do powrotu
do rządzenia przy pomocy bru-
talnej siły. ;

Woli śmierć wojczyźnie, niż dalszy pobyt
w raju bolszewickim.

PARYZ Dziennikarz Henri Guil-
beavx, skazany w roku 1918 za0-
cznie na kerę śmierci przez sąd
wojenny za utrzymywanie kon-
taktu z nieprzyjacielem, powrócił
dziś do Francji nielegalnie i zja:
wił się u prokuratora generalne-
go, oświadczając, że pragnie być
zrehabiłitowany.

Guilbeaux utrzymywał w  la-
tach 1915—17 w Szwajcarji kon-
takt z Leninem, starał się wywo-
łać we Francji rozruchy. Po wy-
buchu rewolucji w Rosji wyjechał

wraz z Leninem w słynnym za-
plombowanym wagonie do Rosji
gdzie, po dojściu do włady Leni-
na, powierzono mu szereg waż-
nych oficjalnych misyj.  Niemo-
gąc długo wytrzymać w raju bol-
szewickim, uciekł do Niemiec, a
stamtąd powrócił obecnie do
Francji. Obecnie wypłynęła kwe-
stja, czy sądownictwo cywilne
jest kompetentne w sprawie, w
której wyrok został wydany przez
sąd wojenny. Prokurator odesłał
akta do sądu wojennego.

 

Protest japoński przeciwko koncentracji
wojsk sowieckich.

PARYŻ (Pat.) Donoszą z To-
kio: Mandżurski minister spraw
zagranicznych zaprotestował wczo-
raj u rządu sowieckiego przeciw-
ko budowie koszar i przeciwko
koncentracji oddziałów  wojsko-

wych w pobliżu Mandżurji, na te-
renie państwa mandżurskiego. Mi-
nister zażądał bezzwłocznego wy-
cofenia oddziałów sowieckich i
przerwania budowy koszar.

Wojska japońskie w Szanghaju.
PARYŻ (Pat). Donoszą z Szang-

haju: Mer miasta zaprotestował
dziś wobec konsula japońskiego

przeciwko przybyciu do miasta
uzbrojonych strzelców japońskich,

* Fa RE

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., 1 odnęsz
za k

OGŁOSZENIA: za wi im. sowa
tekstem (10 lstnowe)pó f r. ma moj

druku me

 

nakrelogi
<yfrowa, skomplikowane | 1 zastrzeżeniem

być przez Administr
nte czekowe w P. K. 0.
   

w tęhscie ) 85 gr. za

ESRO
amieniane.

. 00187.

  

"Kto zostanie prezydentem Stanów
Zjednoczonych.

Czy Hoover zostanie ponownie
obrany na stanowisko prezydenta
Stanów Zjednoczonych, czy utrzy-
ma się w roli mieszkańca Białego
Domu w Waszyngtonie — jest to
jeszcze pytanie bez odpowiedzi.
Szanse Hoovera w wyborach listo-
padowych nie dadzą się narazie
obliczyć i przewidzieć. W szere-
gach własnej partji prezydenta,
w obozie republikanów, panuje
spora doza sceptycyzmu wobec
niepowodzeń politycznych Hoove-
ra, który zbyt pohopnie i zbyt
lekkomyślnie zapowiadał publicz-
nie powrót dobrobytu w okresie
największego natężenia kryzysu.
Mocno brzmią oskarżenia i zarzu-
ty przeciwników Hoovera, słabo
zato dźwięczą argumenty jego
zwolenników.

„Zawiódł na całej linji — pisze
wpływowy tygodnik „Nation* —

zawiódł. Jego brak przezorności,
brak sympatji w kraju, jego prze-
sądy i błędy na polu polityki go-
spodarczej i społecznej odstręczy-
ły odeń 'wyborców. Ale najwięk-
szym błędem Hoovera jest jego
nieudolność jako kierownika. Hoo-
ver stracił zupełnie zaufanie w
szerokich masach ludności, którym
pozostał obcy w czasie kryzysu,
nie orjentując się w potrzebach i
interesach  najszerszych warstw
pracujących. On i jego doradcy
zawiedli całkowicie nadzieje i za-
ufanie pokładane w nich jako w
kierownikach państwa. Odczuwa-
my głęboką i gorącą potrzebę
obrania na przewodnika człowie-
ka takiego jak Lincoln, człowieka,
któryby posiadał zrozumienie ko-
niecznych potrzeb szerokich mas,
któryby stał blisko ich życia co-
dziennego i umiał wglądać w orga-
nizację życia społecznego. Zamiast
takiego człowieka, mamy na czele
rządu prezydenta, który nie umie
odsłonić prawdy, nie chce spojrzeć
w oczy rzeczywistości, nie potrafi
przyznać się do popełnionych błę-
dów”. `

Mimo wszystko, Hoover jest
dobrej myśli, a jego optymizm
rośnie wraz z wzbierającą coraz
wyżej przeciw niemu falą zarzu-
tów. Gdy w marcu 1928 roku
wkroczył on w podwoje Białego
Domu, nic jeszcze nie zapowiadało
wybuchu kryzysu w Stanach.
Możnaby sądzić, iż wiara Hoo-
vera w zwycięstwo własne pod-
czas wyborów opiera się na tem
samem lekceważeniu, jakie oka-
zuje on wobec doniosłości kryzy-
su. Coprawda konkurent jego — —
F. D. Roosevelt, nie jest tak za-
ciętym i bojowym przeciwnikiem,

jakim był przy poprzednich wy*
borach A. Smith.

Wzamian za to Roosevelt po-
siada jednak te wszystkie cechy
i zalety, których było brak Smi-
thowi: Smith był katolikiem, a
jeszcze nigdy w historji Stanów
katolik nie był prezydentem,
Smith chwalił się publicznie, że
lubi i umie pić i jest przeciwnikiem
prohibicji, Smith był wreszcie po-
chodzenia plebejuszowskiego i wy-
szedł z dzielnicy emigranckiej
New-Yorku, czego nie mogli mu
darować stuprocentowi Ameryka-
nie.

Roosevelt natomiast pochodzi
z dawnej rocziny ameryke nsklej,
znanej dobrze w dziejach Sta-
nów. Dobry mówca umie trafiać
do serc i umys'ów słuchaczy ze
wszystkich klas, pozostając przy-
tem gentlemanem w każdym ca-
lu. Jako mówca bije Roosevelt
Hoovera o kilka długości.
kz Programy wyborcze demokra-
tów i republikanów nie różnią się
wiele między sobą. Obie partje
wypowiadają się 2a utrzymaniem
paktu Kellogga, za trybunałem roz-
jemczym, obie odnoszą się z tym
samym brakiem zaufania do kon-
ferencji  rozbrojoniowej, obie
też niechętnie ustosunkowu-
ją się do projektu skreślenia
długów wojennych. W  kwe-
stji prchibicji demokracji wypo-
wiadają się dość kategorycznie
za zniesieniem zupełnem billu
Volsteada, natomiast republike-
nie, którzy są podzieleni w tej
kwestjj, wypowiadają się za
wprowadzeniem pewnych zmian
i modyfikacyj w tekście prawa
prohibicyjnego.

Najważniejsze i najgłębsze
różnice dzielą obie  partje w
kwestji polityki celnej, ceł ochron.
Republikanie występują w obro-
nie ceł ochronnych i umów handl.
preferencyjnych natomiast de-
mokraci wypowiadają się za za-
wieraniem takich umów  handlo-
wych, któreby pozwoliły—zwłasz-
cza dłużnikom Stanów — impor-
tować towary do Ameryki i w
ten sposób regulowzć częściowe
swe zobowiązania.

Decydującą rolę w kwestji
ponownego obioru Hoovera i zwy-
cięstwa partji republikańskiej ode-
gra ukształtowanie się sytuacji
gospodarczej w kraju.

Jeśli kryzys zelżeje i sytuacja
się poprawi—zwycięstwo Hoovera
będzie pewne. Jeśli sytuacja gos-
podarcza pozostanie bez zmiany—
szanse demokratów i Roosevelta
pójda w górę.
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Tajemnicza sprawa zamordowanego
księcia de Bourbon.

PARYZ (Pat.) — O przeszłości
zamordowanego księcia Edgara
Bourbon donoszą, iż znany. był
on władzom policyjnym na fran-
cuskiej Riwierze południowej pod-
czas wojny. W roku 1916 był on
zaaresztowany we Włoszech pod
zarzutem szpiegostwa na rzecz
Austrji. Książę Bourbon bronił się
wówczas energicznie, a interwen-
cja dworu hiszpańskiego spowo-
dowała, że księcia wypuszczono
na wolność. W-g depeszy policji
nicejskiej, książę Bourbon znany
był tam jako awanturnik, który,
żyjąc na szeroką stopę, nie zaw-
sze płacił rachunki hotelowe.—
W okresie tym, jak ogólnie twier-
dzono, otrzymywał on fundusze
od dworu austrjackiego, który
używał go da rozmaitych robót
politycznych. Jak już doniesiono,
po drugiej wojnie bałkańskiej,
gdy utworzone zostało niezawisłe
państwo albańskie, Edgar Bour-
bon był kandydatem na tron
Albanji. W zamiarach tych po-

 

magał mu amerykański syrdykat
finansowy, z którym książę na-
wiązał stosunki przez swą żonę
Fmerykankę. Pomagał mu w tem
również dwór austijacki. Jak wia-
domo, królem albańskim został
wówczas Niemiec, książę von
Wied. Po rozpadnięciu się cesar-
stwa austrjackiego, książę Bour-
bon, nie otrzymując już pomocy
pieniężnej, pozostał nagle bez
środków do życia.

PARYZ (Pat.) Ojciec byłej ce-
sarzowej austrjackiej Zyty, książę
Sykstus de Bourbon-Parme oznaj-
mił przedstawicielowi „Journal“,
że może bez wahania oświadczyć
na łamach swego dziennika, że
zamordowany w hotelu paryskim
osobnik, podający się za Edgara
księcia de Bourbon-Parme, jest
oszustem, podszywającym się pod
to nazwisko z niewiadomych po-
wodów. W rzeczywistości w ro-
dzinie Bourbon nie było nigdy
księcia, noszącego imię Edgar.

0 autonomję uniwersytecką.
„Kurjer Polski* notuje w for-

mie pogłoski, jakoby w kołach
miarodajnych rozważane są nadal
pewne projekty, związane ze
zmianą ustawy o szkołach akade-
miekich. Omawiany ma być pro-
jekt zmiany w tym duchu, ażeby

rektor był wybierany nie na prze-
ciąg roku, jak dotychczas, lecz
na przeciąg lat trzech i ażeby
wybór jego zyskiwał zatwier-
dzenie Prezydenta Rzeczypos-
politej.

Zjazd eksporterów drzewnych w Gdyn/.#ч ' )(Telefonem od własnego korespondenia.

WARSZAWA. W Gdyni rozpoczęły się obrady zjazdu Rady
Naczelnej związków drzewnych Reprezentowane są komitety z Kra-
kowa, Lwowa, Warszawy, Wilna i Gdyni. Zjazd ma na celu unor-
mowanie handlu drzewem na rynkach światowych, Projekt zjazdu
dała Czechosłowacja.
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Przeienie Dogodne d myśl kabolitka.
Przed paru dniami zamieści-

liśmy artykuł o tem, jak toBra-

zylja pozbywa się nadmiaru kawy,

topiąc miljony worków w morzu,

paląc i używając łącznie ze smołą

do budowy szos. :

A unas kawa jest droga,biedni

ludzie zamiast kawy wciąż je-

szcze używają palonego zboża, ja

podczas wojny światowej.Ale go-

rzej jest w innychkrajach, w kto-

rych kawy brak jestwielki. W Tur

cji, gdzie kawa jest napojem naro”

dowym, panuje tak wielki brak

kawy, że rząd dyktatora Kemala

musiał zaprowadzić „karty kawo

we”, a ludzie przed składamika-

wy wystają ogonkami. „Podobnie

jak z kawą ma się rzecz i z innymi

produktami. W południowych Sta-

nach Północnej Ameryki niedaw-

no temu niszczono olbrzymie pola

bawełny. Nietylko zaś w Polsce

chłopi i bezrobotni chodzą nago i

nie mogą przyodziać swojego cia-

ła. Tak jest w całej Europie po-

łudniowo-wschodniej, tak jest w

Chinach i gdzieindziej.
Niedawno temu czytaliśmy, że

w Kanadzie był taki nadmiar zbo-

ża, iż wielkie zapasy jego niszczo-

no i w piecach niem palono. A u

nas snują się ludzie bezrobotni od

domu do domu, żebrząc @ kawałek

chleba. Gdzieindziej np. w Chi-

nach, tysiące ludzie umiera z gło-

du.
Na wyspie Jawie, która jest

jednym z największych producen-

tów cukru trzcinowego, jest taki

urodzaj cukru, że nie można go

sprzedać. Niszczyło się tamolbrzy

mie plantacje trzciny cukrowej,

zaprzestawało jej hodowania, znaj-

dujący przy tem chleb robotnicy

pozostali bez pracy i utrzymania.

A u nas w Polsce płaci się za tonę

cukru 1.500 zł., a na głowę jednego

mieszkańca Polski przypada prze-

ciętnie zaledwie 10 kilo spożytego

cukru rocznie. Wieś nasza dzisiaj

wogóle zapomniała, jak cukier

smakuje, bo chłopa dawno nie

stać na takie zbytki, jak cukier.

W innych krajach jest podobnie.
Obliczono, że cyfra bezrobot-

nych w Europie i Ameryce wyno-

si obecnie około 25 miljonów. Po-

nieważ na każdego chlebodawcę

wypada przeciętnie conajmniej

trzech członków rodziny, otrzy-

mamy horendalną cyfrę 100 miljo-

nów ludzi głodnych i nagich. Czy

można się dziwić, że na wiadomość

o takiem marnotrawstwie, ludzi
tych ogarnąć musi nie tylko roz-

pacz ale straszny gniew, przeciw-

ko ustrojowi, który do takich po-

tworności doprowadza. Niewątpli-

wie, coś w tym naszym ustroju

gruntownie się zepsuło — ale co?
ijak to naprawić? Oto pytanie,

nad którem najtęższe głowy dziś
napróżno się biedzą, nieznajdując

rozwiązania.
Nic dziwnego, że w dzisiej-

"szych warunkach radykalizm spo-
łeczny i radykalizm polityczny

wszędzie rośnie, że jesteśmy świad
kami głębokich zaburzeń w świe-
cie. :

Jedni zwracają oczy swe ku
wschodowi w nadziei, że stamtąd
przyjdzie światło zbawcze. Ale
tam panuje mrok gęstrzy niż gdzie-
kolwiek na świecie. Cóż bowiem
znaczą miljony worków zatopionej

kawy, zniszczone plantacje cukru
w porównaniu z temi olbrzymiemi
skarbami, które zniszczone i za-
przepaszczone zostały przez rządy
bolszewickie. Cóż znaczy nędza
miljonów bezrobotnych w porów-
naniu z bezgraniczną nędzą i gło-
dem, panującym w Rosji. Dodajmy,
iż nie jest to objaw przejściowy,

spowodowany rewolucją. Od cza-
su przewrotu bolszewickiego mija
15 lat. Rządy sowieckie ustaliły
się — ale naprawy najmniejszej
nie widać, przeciwnie, nędza jest
coraz ogólniejsza, coraz większa.

Nie brak i takich, co szukają
ratunku w dyktaturze jednostek—
ale i dyktatorzy zawodzą. Włochy
Mussoliniego, mimo pozorów ze-
wnętrznych ładu i potęgi należą
do krajów najciężej dotkniętych
kryzysem gospodarczym. Dykta-
torskie zapędy Hitlera prowadzą
Niemce do przepaści wojny domo-
wej, bandytyzmu i bankructwa.
Przykładów podobnych możnaby
więcej wyliczyć.

W ogólnem zamieszaniu i szu-

kaniu po omacku wyjścia ze śle-

pej uliczki, w którą ludzkość nie

bez własnej winy zabrnęła, oczy
wielu zwracają się w stronę Ko-
ścioła, który, ile razy ludzkość
przechodziła przez podobne, cię-
żkie kataklizmy, spełniając swe
zadanie nauczycielskie, zabierał
głos, wykazując wielką przenikli-
wość, zmysł praktyczny, wielkie
doświadczenie i zrozumienie za-
gadnień, stojących daleko poza
słerą zagadnień czysto duchowych.

Jakoż na temat obecnego prze-
silenia gospodarczego kilkakrotnie
zabierał głos Ojciec św. zabierali
też głos biskupi oraz organizacje
katolickie.

„Widzimy, że w czasach dzisiejszych

zgromadza się nietylko bogactwa i stwa-

rza się kapitał, ale że olbrzymia potęga

i despotyczna władza nielicznych ludzi
owładnęła życiem gospodarczem, którzy

najczęściej nie są nawet właścicielami,

ale tylko stróżami i zawiadowcami odda-

nego im kapitału, którym rozporządzają
według swojej samowoli. Przedewszy-
stkiem dotyczy to potentatów tinanso-

wych, którzy rozporządzając kredytem,

rozporządzają siłą żywotną gospodarstwa
tak, że bez ich zgody nikt nawet oddy-

chać nie może. Z nieograniczonego, wol-

nego współzawodnictwa, które pozosta-

wia przy życiu tylko najsilniejszych, bę-
dących przeważnie ludźmi gwałtu, bez

sumienia, wyrosła ta potęga przemocy i

siły”.

Organ katolicki „Polonia” tak
komentuje słowa powyższe:

„Chodzi więc o to, aby wpływy tych
nielicznych ludzi gwałtu i bez sumienia
ograniczyć, nadużycia ich usunąć i nowy
rzeczy porządek stworzyć. Celem jego
ma być zaspokojenie materjalnych po-
trzeb ludzkich przez harmonijną współ-
pracę wszystkich czyników produkcyj-
nych dla wyższych celów społecznych,
ujętych w ramy nowej organizacji według
zawodów, opierających swoją działalność
na szerokim samorządzie. Obok zaspoko-
jenia potrzeb, nowy ustrój musi zapewnić

człowiekowi osobistą wolność, bez której

niema odpowiedzialności, i uchronić go

zarówno od przemocy kapitalizmu, jak i

niewoli państwowej gospodarki i samo-
woli policyjnej faszyzmu”.

Bardziej sprawiedliwy podział

dóbr, skupionych dziś w ręku nie-
licznych jednostek był zawsze

przez Kościół polecany, co nie-

oznacza jednak mechanicznego
podziału tych dóbr. Jednocześnie
jednak stwierdzić trzeba, że Ko-

ściół stał zawsze na stanowisku
poszanowania własności osobistej.
I w tem jest właśnie największa
trudność: jak pogodzić sprawiedli-
wy podział dóbr z poszanowaniem
własności osobistej, nie uciekając
się do przymusowego wywłaszcza-
nia wielkich kapitałów, co byłoby
bardzo niebezpiecznym preceden-
sem, równią pochyłą, która mogła-
by łacno zaprowadzić do bolsze-
wizmu.

W. następnym numerze przyto-
czymy kilka głosów uczonych ka-
tolickich o przebudowie ustroju
społecznego i gospodarczego w
myśl wskazań Kościoła.

 CAAÓCROd ZOE AE i RAAO EDOOZOEG RKATOTT GA STAI

Francja w walce z kryzysem.
Zapasy złota Banku Francus-

kiego wzrastają bez przerwy i prze
kroczyły 80 miljardów franków,
gdy od szeregu miesięcy ilość ban-
knotów w obiegu nie zwiększyła
się wcale. Najpoważniejszą jed-
nak troską Francji pozostaje spra-
wa finansów publicznych. Poważ-
na redukcja wydatków i zmniejsze
nie amortyzacji długów wydają się
nieuniknione. Spadek bezrobocia
ma charakter czysto sezonowy,
wzmocniony jeszcze odpływem ro-
botników cudzoziemskich. Zresztą
coraz bardziej „przyjmuje się” for-
ma częściowego bezrobocia.

Wpływy z podatku obrotowe-
go są niższe od przewidzianych o
jedną trzecią, liczba wagonów na-
ładowanych spadła o 22 proc. zwła
szcza w prowincjach przemysło-
wych. W porównaniu z rokiem
1930 import francuski zmniejszył
się o 38 proc., a wywóz o 55 proc.
Zapewne spadek cen światowych,
ograniczenia dewizowe i niewypła-
calność większych krajów współ-
działały z tym stanem rzeczy. Tem
niemniej objawy są nader znamien
ne.

Rząd stosuje do walki z kryzy-
sem różne środki. Praktykuje się
coraz szerzej, ku zadowoleniu eks-
porterów francuskich, system u-
mów kompensacyjnych z innemi
państwami, oraz kontyngentów na
ważniejsze artykuły przywozu. Dla
zaradzenia kryzysowi francuskich
kopalń węgla (wiele z nich jest nie
czynnych przez 7 — 10 dni w mie-
siącu) zredukowano kontyngent wę
k

ж

gla zagranicznego. Przywóz węgla
do Francji ma być. zredukowany z
32 do 18 miljonów tonn, z czego
12 miljonów tonn przypada na ga-
tunki niewydobywane w kraju.

Jeśli chodzi o przemysł włókien
niczy, to na ostatniem posiedzeniu
naczelnej rady ekonomicznej posta
nowiono dążyć do intensywniejsze
go rozwoju hodowli owiec, produ-
kcji wełny i bardziej praktycznej
organizacji jej sprzedaży.

Program narodowy rozbudowy
ekonomicznej, uchwalony przez
parlament zaczyna wywierać już
pewien wpływ na kształtowanie
się życia gospodarczego. Na pierw
szy ogień pójdzie elektryfikacja
3000 klm. kolei żelaznych. Tech-
niczna strona tego przedsięwzię-
cia jest gotowa, ale brak studjów
co do opłacalności i amortyzacji
nowych linji kolejowych hamuje,
jak dotąd, wykonanie projektu,
Sprawa ta będzie załatwiona do-
piero na jesiennej sesji parlamentu
wraz z rewizją i usprawnieniem re
gulaminu eksploatacji linij daw-
nych,

I NTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,IINNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie
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Z prasy.
Endecy wszystkiemu winni...
Zjazd w Gdyni poprzedzony

s sk
został artykułem „Gaz. Polskiej”,

która twierdziła, że źle się stało,

iż Pomorze nie zostało wyswobo-

dzone w ten sposób, jak Wielko-
polska. Zbłądzili, twierdzi or$an
B. B., ci, którzy zdołali

„zdrowy odruch najbardziej przeko-

nywującego plebiscytu, plebiscytu zbroj-
nego na Pomorzu powstrzymać. W jakiej
mierze skutkiem tego właśnie, że na je-

dynem Pomorzu nie odbył się plebiscyt

krwi, jest dzisiejszy nacisk skierowany na
tę właśnie-część ziemi polskiej? —Kto

odpowiedzieć potrafi?.." о

Lwowskie „Slowo Polskie“ wy-

mienia wyražnie „winowajcow“,

którzy powstrzymali oręż legjo-

nistów.
„Oręż ten już ż początkiem 1919 roku

zrywał się do marszu na wybrzeże, na

Gdańsk. Myśl ta, zrodzona wśród po-

wstańców poznańskich, wyrastających z

ducha 6-go sierpnia, została zdławiona

przez przywódców obozu narodowego,

którzy — z Paryża — owładnięci byli

przez tę szkodliwą idee fixe, że Polska

swoje terytorjum narodowe ma otrzy”

mać zadarmo, aktem łaski zwycięskiej

ententy, a nie — broń Boże — z własnej

woli na drodze wskazanej przez Józefa

Piłsudskiego."
Poniżej cytujemy odpowiedź,

jaką „Słowu Polskiemu dał „Głos
Narodu“ — pismo bynajmniej nie
„endeckie“.

| „Tak, tak, endecy wszystkiemu win-
ni. Endecy winni, że w roku 1914 Legjo-
ny walczyły po stronie Austrji i Niemiec;
a nie Francji i Anglji Endecy winni, bo
nie szli za politykami z N. K. N., którzy
już wtedy żądali głośno Pomorza i Śląska,
ani jednej ziemi polskiej się nie wyrze-
kali, o królu polskim Habsburgu lub
Hohenzollernie ani myśleć nie chcieli,
Jakiebyśmy szerokie otrzymali wybrze-
że, gdyby dzieje się potoczyły inaczej,
gdyby nie zwyciężył Foch, gdyby nie ten
Paderewski i Dmowski, którzy w Wer-
salu walczyli o przyznanie Polsce Po-
morza. Endecy winni, że w r. 1919 nie
ufali ślepo tym genjalnym wodzom, co
odrazu Polskę tak dobrze urządzili, tak
mocną stworzyli armję i tak genjalnie
wojowali, że wróg nigdy nie zagrażał
stolicy, żeśmy cały świat zdobyć mogli.
Endecy wszystkiemu winni i im po-
krewni „partyjnicy”, chadecy, piastowcy.”

15 lat im za mało.
W „Polsce Zachodniej” ukazał

się artykuł p. Wojciecha Stpi-
czyńskiego, głośnego w swoim
czasie redaktora „Głosu Prawdy”,
dziś prezesa Zw. Strzeleckiego.
Jego zdaniem „klan“ legjonowy
jest „trzonem”, na którym

„zasadza się cała Polski dzisiejsza
rzeczywistość polityczna i polityczna
przyszłość, Ten trzon tylko jest stałem
jądrem naszej państwowości, wokół któ-
rego dokonuje się proces krzepnięcia
ideowego narodu. Poza nim wszystko
jest płynne.”

Po tych skromnych słowach p.
Stpiczyński pisze dalej:

„Przed sześciu laty, na pierwszym
zjeździe legjonowym po przewrocie ma-
jowym, w Kielcach, wyraziłem kc) -
nanie, že na ten wlašnie klan spada obo-
wiązek dźwigania odpowiedzialności za
Polskę, przynajmniej przez lat 15, Prze-
ciwnicy byli łaskawi zapamiętać to moje
ówczesne stwierdzenie, szukając w niem
zapewne orzeczenia o ich losie.

Dzisiaj musiałbym skorygować ra-

chunek z przed lat sześciu. Sądząc z

działalności partyj opozycyjnych w ubie-

głym czasokresie, termin piętnastoletni
wypadnie zapewne przedłużyć.” с

Upodobali sobie sprawowanie
władzy i uszczęśliwianie narodu.

No, nic dziwnego. Ale czy Polska
wytrzyma?

Czego oni nie widzą?
Pod tytułem „w oparach krwi”

ogłosił „Naprzód” artykuł wstęp-
ny, poświęcony sprawie mordów,

skrytobójstw i wogóle lekceważe-

nia życia ludzkiego w polityce
ostatniej doby.

Omawiane zjawisko nasuwa
„Naprzodowi“ następujące  re-
fleksje:

. „Życie ludzkie spadło dziś mocno w
cenie. Zabić człowieka, to dziś nic wiel-
kiego, nic nadzwyczajnego. Mnożące się
wraz ze wzrostem nędzy mordy z chęci
zysku, a dalej mordy polityczne i mor-
derstwa sprawiedliwości są dziś na po-

rządku dziennym. Zwłaszcza w nieby-

wały sposób rozpowszechniły się dwa
ostatnie rodzaje morderstw. Niesie je
ze sobą rosnąca fala faszyzmu.”

W fali tej odróżnić można wy-
raźnie dwa nurty. Tam mianowi-
cie, gdzie faszyzm dopiero usiłuje
zdobyć władzę,

„tam szaleje jawny terror uliczny,
tam dokonuje się codziennie niezliczo-
nych, wyrafinowanych morderstw na
przeciwnikach politycznych. Są to właś-
nie owe mordy polityczne, najulubieńszy
i najohydniejszy środek walki band fa-
szystowskich.*

" „Klasycznym krajem tego ro-
dzaju terroru faszystowskiego są
w chwili obecnej hitlerowskie
Niemcy.

| bnt. Romana RUBARSKIEGO

„Druga faza krwawej kąpieli, którą
faszyzm gotuje każdemu krajowi, który

nawiedził, zaznacza się już morderstwami
sprawiedliwości. Tam gdzie jakiś duce
ustabilizował się już na czas jakiś, tam
obok spotykanego zawsze jeszcze maso-
wego terroru ulicznego, postrachem dla
ciemiężonego proletarjatu stają się ulega-
lizowane wyrokiem sądowym mordy
sprawiedliwości. By zbrodnicze życie nie
kołatało zbyt długo w nieszczęsnym
przestępcy, rozbudowuje się tam i wpro-
wadza instytucję sądów, działających w
trybie przyspieszonym, rozbudowuje się i
wprowadza okrutną i nieludzką karę
śmierci, Widzimy to we Włoszech Mus-

soliniego, „widzimy na Węgrzech Horthy'-
ego,widzimy i gdzieindziej, bližej nas.“
Nie jesteśmy bynajmniej zwo-

lennikami faszyzmu, zapytujemy
jednak, czemu „Naprzód”, wska-
zując na Włochy, Niemcy, Węgry,
nie widzi tego, co się dzieje w bol-
szewji, w Hiszpanii, co się działo
.па Węgrzech za czasu Beli Kuhna?

Likwidacja „Narodu Wybranego*,

Pod takim tytułem omawia
(Moment 182) znana powieścio-
pisarka i publicystka żargonowa,
p. Rachela Feigenberg, zadania
przyszłej polityki żydowskiej, któ-
re powinny być omawiane na kon-
ierencji żydowskiej w Genewie
(dn. 14. VIII i nast.). Żydzi mogli
świetnie rozwijać się, zanim w
świecie panowały idee liberalizmu.
W okresie terytorjalno-nacjonali-
zacji dla żydów właściwie niema
miejsca śród innych narodów. Ży-
dzi muszą mieć również odrębne
terytorjum.

„Jeżeli kraj posiada wolny grunt,
aby wytworzyć żydowską jednostkę te-
rytorjalną, wówczas winno być wytwa-
rzane także odrębne żydowskie tery-
torjum, jak to czynią Sowiety. Jeżeli zaś
w kraju takich wolnych terenów niema,
żydom z tego kraju winien być dany te-
ten gdzieś indziej.”

Skąd wziąć fundusze na tę ko-
lonizację?

„W tym celu winien być wytworzony

uniwersalny fundusz kolonizacyjny, na

który muszą złożyć się wszystkie kraje,
posiadające u siebie żydów...*

Czy ten fundusz mają żydzi
otrzymać w formie pożyczki?

„Uniwersalny fundusz kolonizacyjny

dla żydów winien być im dostarczony,

jako odszkodowanie za pogromy, doko-

nywane na nich w ciągu 2 tys. lat. Nad-

szedł czas spłaty nam wielkiego długu,
który nam winien jest świat za rabunek
i ruinę w ciągu setek lat.

A jeżeli narody rdzenne nie uwzglę-

dnią tych żądań żydowskich?
Wówczas jesteśmy straceni. Ale je-

dnocześnie świat dowie się o tym okrop-

nym fakcie, że żydzi jako bezdomni, zde-

klarowani oberwańcy, są znacznie nie-

bezpieczniejsi od żydów spółzawodników
na polach pracy i handlu.

Żydzi winni właśnie wyraźnie prze-

mawiać do świata.”

Opinja ta, jako wyraz poglą-

dów pewnej części społeczeństwa

żydowskiego, — i to nietylko w
Polsce, — jest ciekawa z kilku

względów. Wskazuje ona, że nie-
którzy żydzi poczynają już rozu-
mieć swoją rolę „narodu wybra-
nego” za skończoną. Wskazuje
ona, że około 3 miljonów żydów
w Polsce jest za dużo i że dla nich
trzeba szukać terenów koloniza:
cyjnych w krajach, obfitujących w
nadmiar ziemi. Wskazuje ona,
że i ta rozsądna część żydów nie
na tyle jeszcze wytrzeźwiała, aby
umieć osądzić, kto kogo rabuje i
doprowadza do ruiny, czy narody
rdzenne żydów, czy też odwrotnie.

2

Drobne wiadomošci.
Nowy poseł estoński w

Warszawie.

TALLIN. Pat, — Rząd estoński
mianował p. Pusta ministrem peł-
nomocnym w Warszawie.

Katastrofa kolejowa.
KRAKOW. Pat.—Wczoraj wie-

czorem pociąg osobowy, jadący
z Tarnowa do Krynicy, najechał
na pociąg towarowy. Wskutek
zderzenia 27 osób z pośród pa-
sażerów pociągu osobowego od-
niosło kontuzje od spadających
pakunków. Katastrofa nie przy-
brała większych rozmiarów.

Upały we Francji.

PARYŻ. Pat.— Temperatura w
Paryżu osiągnęła nienotowaną w
tym roku wysokość 33 stopnie.
W całej Francji panują upały,
dochodzące w Tulonie do 30
stopni, w Marsylji do 36, w Ni-

mes do 38. Jedynie na wybrze-

żach Normandji i w Bretanji no-

tują 25 st.

 

[nowa książka p. t.: |

Przyszłośćgospodarcza Świata
już opuściła prasę drukarską.

Zawiera następujące rozdziały:

I. Istotne fakty | zagadnienia. ii. Równowaga gospodarstwa

światowego przed wojną I skutki wojny. lil. Obroty handlowe

w powojennem gospodarstwie światowem. IV. Kredyty zagra-

niczne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI. Przysz-

łość gospodarstwa światowego. Vil. Racjonalizacja. VIII. Ró-

wnowaga przemysłu i rolnietwa. IX. Ciężary publiczne i spo-

łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka

i kryzys ustroju gospodarczego. X1, Ruch naturalny łudności

a przyszłość gospodarcza. XII. Konsekwencje mniejszego po-

stępu gospodarczego. XIll. Ogólne wnioski i przewidywania.
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Zakłócenie uroczystości kościelnych
w Holszanach,

Od wtorku krążą w Wilnie uporczywe pogłoski o zajściach, ja-

kie wydarzyły się w Holszanach w pow. Oszmiańskim w dniu 15 b.

m. w czasie odpustu Wniebowzięcia Matki Bożej.

Nie znamy szczegółów zajścia, a na zapytanie nasze wtej spra-

wie od powołanych czynników nie otrzymaliśmy niestety żadnych

wyjaśnień.
Podobno zakłócona została procesja kościelna w chwili,

wyszła poza obręb kościoła.

gd

Zajście mieli spowodowąć komuniści, co wywołało silną reakcję

ze strony wiernych.

Zajście zlikwidowała policja.

Sądzimy, że władze w tej sprawie wydadzą komunikat nie po-

zostawiając ludności na pastwę pogłosek, które coraz
1е

uporczywie

krążą w Wilnie, wywołując wskutek mijczenia miarodajnych czynni-

ków może silniejszy oddźwiek niżby w istocie się należało.

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Nuncjusz Apostolski na grobach

poległych.

(KAP) Dnia 15 b. m. odbyło się

uroczyste nabożeństwo w kaplicy

na polach Osowa, gdzie odbył się

pamiętny bój z bolszewikami w r.

1920.
Dorocznym zwyczajem w dniu

tym w godzinach popołudniowych

udał się na pola osobiście do gro-

bów bohaterów JE. Ks. Nuncjusz

Apostolski, arcybiskup Marmaggi,

w towarzystwie księdza sekreta-

rza Rutkowskiego. Ks. Nuncjusz

dłuższą chwilę spędził w kaplicy,

modląc się za obrońców wiary i

ojczyzny, prosząc Boga, aby ich

krwawa ofiara stała się posiewem

najwyższych cnót wśród młodych
zwłaszcza pokoleń Polski.

Przyjazd Ks. Nuncjusza do gro-

bów bohaterów dał sposobność
licznie zebranej ludności do owa-
cyj na cześć dostojnego przedsta-
wiciela Ojca św., który, za czasów

swej nuncjatury w pamiętne dni

1920 r. pozostał w Warszawie,
krzepiąc na duchu żołnierzy i lud-
ność cywilną.

api religijne w Meksyku.
(Kap) „Osservatere Romano”

zamieszcza wiadomość, z miasta
Meksyka, że z rozporządzenia
rządu zostały aresztowane wszysi-
kie zakonnice Szarytki i Siostry
Dobrego Pasterza z Angers i osa-
dzone w więzieniu.

Klasztory obu zgromadzeń zo-
stały skonfiskowane na rzecz skar-
bu państwa. Przyczyną rozporzą-
dzenia było, że Siostry wspomniz-
ne nauczały religji i przygotowy=
wały dziatwę do pierwszej Komu-
nji św.

Śmierć na placówce misyjnej.
(KAP) Z Kantonu donoszą o

śmierci dwu misjonarzy Jezuitów,
którzy, zaopatrując chorych, zara-
zili się cholerą. Są to oo. Paul i
Mac-Cullough.

Hitleryzm i żydzi.
W ostatnich swych rozważa-

niach o hitleryźmie oświetlił Ro-
man Dmowski także sprawę sto-
sunku tego ruchu niemieckiego do
żydów, zaznaczając w: zakończe-
niu, że żydzi są raczej powścią-
gliwi w zwalczaniu hitleryzmu:
„Widocznie, popierwsze, nie chcą
w przyjaznych sobie sferach róż-
nych krajów dyskredytować Nie-

miec i szkodzić ich interesom,
których interesy żydowskie sta-
nowią część olbrzymią. Powtóre
zaś spodziewają się, że antysemi-
tyzm hitlerowców przeminie, po-
zostanie, jak inne tego rodzaju
ruchy, epizodem. Słychać nawet,

że pewne wpływowe siery żydow-
skie w Niemczech, czynią dyskret-
ne zabiegi koło przywódców hitle-
ryzmu. Cel tych zabiegów może
być tylko jeden: żeby furor teuto-
nicus, odwrócił się od żydów w
innym kierunku.

Potwierdzeniem tego poglądu
było znane już i u nas wystąpienie
dra Maksa Naumanna, członka
związku żydów narodowo-nie-
mieckich, który wnacjonalistycz-
nej „Deut. Allg. Ztg.' oddawał
pokłony hitleryzmowi.

Podobną wskazówkę zawierają
wwagi bundowskiej „Folkscajtung“
warszawskiej:

„Niedawno po wyborach do
sejmu pruskiego przedrukowa-
liśmy tajny okólnik, jaki bankier
niemiecko-żydowski Kahan roze-
słał swoim klientom. W okólniku
tym p. Kahan wyjaśnia swym
klientom, dlaczego giełda zareago-
wała hosą na zwycięstwa wybor-

cze Hitlera. Można na Hitierze
polegać, pisze p. Kahan: człowiek,
który tyle zdziałał w dziedzinie
organizacji, odniesie także sukces
na polu gospodarczem. A bankier
ten, jak widać, zna nastrój swych
klientów.

Ludzie, którzy przybywają z
Niemiec i stykali się tam z boga-
tymi żydami niemieckimi, zapew-
niają, że w kołach tych nie odczu-
wa się szczególnego lęku przed
Hitlerem. Nic nie szkodzi, po-
wiadają oni, nie jest tak stra-
sznie!

Sam Hitler nie jest antysemi-
tą lecz jest człowiekiem „rozsąd-
nym*. To robią tylko jego pa-
chołkowie, ale on s bie z nimi
poradzi. Natomiast, powiadają ci
żydzi dalej, Hitler jest wogóle
człowiekiem „statecznym* i „roz-
sądnym“, nietylko w stosunku do
żydów. Tak mówiono  dotych-
czas w pewnych kołach ży-
dowsko - niemieckich  pocichu.
Obecnie gdy Hitler juź jest
faktycznym władcą Niemiec, i je-
żeli nie dzisiaj,j to jutro stanie
także formalnie u steru, bankie-
rzy niemiecko-żydowscy już także
otwarcie poczęli umizgać się do
Hitlera".

Można uważać za rzecz pew-
ną, że żydzi niemieccy dołożą
wszelkich starań, by hitlerowców
utrzymywać w przekonaniu, że
znaczenie ważniejsze od walki z
żydami jest zwrócenie się prze-
ciw Polsce i np. odebranie jej
Pomorza. (l nas zaś niektóre
pisma żydowskie starają się wma-
wiań w nas jakiś sojusz polsko-
żydowski przeciw ruchowi Hitlera.
Niechaj naprzód pomyślą o sta-
nowisku żydów w Niemczech wo-
bec Hitlera i wobec Polski.

 

SZKICE | OBRAZKI.
OPINJA.

Powiada mi przyjaciel poniektóry
(a mam ich na nieszczęście wiele, bo

z wrogami dam sobie jakoś zawsze radę)

te słowa:
— Jesteś człowiekiem wesołym!
A ja wtedy uśmiecham się smutno.

Ale trudno, ludziska zacne, co utopiliby

mnie w łyżce wody, ubrdrali sobie, że

jestem wesołym...
To samo zresztą powiada o mnie

mój redaktor...

Opowiadałem mu kiedyś o strasznem
przeżyciu.

Było to zresztą tego roku w miesiącu

czerwcu...
Licytowano mi meble, kanarek

zdechł, dziecko z zachłanności pożarło

dwie tuby cennych iarb olejnych (praw-
dziwe Lefrantei), a do tego goszcząca

u mnie stryjeczna babka mojej żony na-

żarła się zielonych śliwek i tak jęczała

i skręcała się w drugim pokoju, aż brzę-

czały szyby...
Opowiadałem o tym dniu fatalnym

ze łzami w oczach, a redaktor zataczał

się ze śmiechu,

— Czego się pan śmieje? — pytam.

— Achl. Achl. bo pan to tak do-
wcipnie opowiada...

Człowiek ten śmiałby się również,
gdyby mnie widział w agonji, na domiar

zaś złego opowiadałby, że umierałem

bardzo dowcipnie.

Opinja jest zatem fatalną stampilą,
która człowiekowi wybija los i która po-
zostaje raz na zawsze jak znak na za-

dzie trakeńskiego konia.
Jeden z zacnych moich wierzycieli

ma znowu niestartą opinję człowieka po-

nurego.
Ponure to homo ma dużo pieniędzy,

złote serce, ale i okropną wadę.
Wada ta polega na tem, że gdy

złapie jakiegoś biedaczynę, musi mu opo-

wiedzieć conajmniej kilkanaście „kawa-

łów”.
Boże, cóż to za tortura!!

Wiele razy przychodziłem do tego
człowieka, oblewały mnie zimne poty.

Bo, primo, musiałem prosić o po-

życzkę, co nie jest rzeczą miłą, a se-

cundo, wiedziałem, że czeka mnie porcja
dowcipów.

Czego ja nie przechodziłem u tego

poczciwca?!.,.
Łaskotałem się pod stołem, żeby się

uśmiechnąć, wykrzywiałem twarz roz-

paczliwie, aż rozbolały mnie wszystkie
mięśnie...

A ten gadał i gadał i śmiał się ra-

dośnie z własnych kawałów...
Musiałem wyglądać wtedy na dobrze

dojrzałego nieboszczyka i pot kroplisty
rosił moje czoło...

Ten przyjemniaczek kończył i przy-
glądając mi się, mówił:

— Ale się pan uśmiał, aż

zbladł!
— Okropnie!

Unikam tego człowieka, choć mu nic

nie jestem winien i przestrzegam przed

nim swoich bliźnich...
Jest to człowiek ponury...
Opinja zatem, jak wynika z tego

makabrycznego feljetonu, jest to istota:

rodzaju żeńskiego i jako taka obłudna

jest i na wiarę nie zasługująca.
Nie lubię też dlatego t. zw. „ludzi

przyzwoitych”...
Cóż to za kanalje czasami kryją się

pod tem mianem.

Dobrze taki wygląda, schludnie się
ubiera, na uściech ma uśmiech misjona-

rza, a pod kamizelką, tam gdzie winno
być serce, ma stary zardzewiały garnek,
pełen zła.. zła perlidnegoi ukrytego,

którem tylko od czasu do czasu wstręt-
nie na świat bryzga...

Nie... stanowczo nie warto wierzyć
opinji, która jest jako kobieta, histe--
ryczna i fałszywa.

M. Junosza,

  
 



 

 

KRONIKA.
Napis na kaplicy Ostrobramskiej.

W tych dniach kierownictwo
robót, odnawiając kaplicę Ostro-
bramską, zdjęło napis z Ostrej
Bramy „Sub Tuum praesidium,
Mater Misericordiae confugimus“,
ktėry—jak wiadomo—byl umiesz-
czony na froncie kaplicy.

Jak się dowiadujemy, tekst

łaciński zastąpiony zostanie na-
pisem w języku polskim.

Napis ten nie będzie malowa-
ny, lecz zostanie ułożony z wy-
pukłych liter, koloru t. zw. „ka-
miennego”, a nie jak dotychczas
złotego.

Roboty budowlane w Katedrze Wileńskiej.
Komisyjne otwarcie ofert przez

komisję techniczną okazało, iż
wpłynęło 7 ofert (najpowažniej-
szych firm krajowych) na roboty
budowlane około wzmocnienia
portyku Bazyliki wileńskiej. Ofer-
ty te są obecnie rozpatrywane
przez kierownictwo robót.

Roboty około wzmocnienia fun-
damentów portyku Bazyliki będą
jedne z pierwszych tego rodzaju
robót w Polsce. Umocnienie fun-
damentów dokonane będzie przy
zastosowaniu najnowszych zdoby-
czy technicznych. Pod ciśnieniem
sprężonego powietrza wtłaczany

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Pogłoski o zmianie na

stanowisku proboszcza ko-
ścioła św. Jana. Od kilku ty-
godni uporczywie krążą po
mieście pogłoski jakoby z dniem
1 września proboszcz kościoła
św. Jana ks. Miłkowski przenie-
siony ma być na probostwo do
Kalwarii.

Notujemy ten fakt z obowiąz-

ku dziennikarskiego.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Magistrat zabiega o pro-

longatę terminu płatności il
raty pożyczki angielskiej. Wo-
bec ciężkich warunków finanso-
wych samorządu wileńskiego,
Magistrat zamierza zwrócić się

do odnośnych władz z prośbą
o spowodowanie prolongaty ter-
minu płatności Il giej raty przed-
wojennej pożyczki angielskiej,

której termin płatności przypada
na m. listopad rb.

SPRAWY PODATKOWE.
; — Izba skarbowa przejmuje
agedny egzekucyjne Magistratu
Wileńska Izha Skarbowa przygo-
towuje się do przejęcia egzeku-
cji administracyjnej od Magistra-
tu, które nastąpi w końcu b. r.

W związku z tem liczba sekwe-
stratorów państwowych będzie
zwiększona, przyczem część pra-

cowników miejskich dotychczaso-
wych przejdzie na służbę pań-
stwową.

W najbliższym czasie wydana
będzie dla urzędów skarbowych
instrukcja, wprowadzająca system,

opierający się na komasacji zale-
głych podatków u jednego płat-
nika, który dotąd musiał mieć do
czynienia z kilkoma egzekuto-
rami.

Sekcja egzekucyjna Magistra-
tu m. Wilna ma być zupełnie
zlikwidowana, co w znacznym

stopniu ograniczy czynności wy-
działu finansowego.
— Weterynaryjne opłaty

stempiowe. Wobec wielu niepo-
rozumień, wynikających przy sto-

sowaniu opłat stemplowych od

świadectw weterynaryjnych, Mi-

nisterstwo Rolnictwa wyjaśniło, że

opłacie stemplowej w wysokości
5 zł. podlegają tylko świadectwa
weterynaryjne, wydane przez Pań-

stwowy Ulrząd. Świadectwa wyda-
ne przez samorządy opłacie stem-
plowej wogóle nie podlegają.

Z MIASTA.
— Walka z pornografją.

Władze bezpieczeństwa przystą-
piły do energicznej walki z roz-
powszechnioną w Wilnie porno-

grafją. W związku z tem zarzą-

dzono cały szereg konfiskat wy-

dawnictw pornograficznych zaró-

wno krajowych jak zagranicznych.
Władze będą w pewnych ter-

minach przeprowadzały specjalną
inspekcję, mającą na celu tępie-

nie pornogrefji w naszem mie-

ście.
SPRAWY SANITARNE.

—ow stan jadło-
dajni i kawiarni wileńskich.
W ciągu ostatnich dni miejskie
władze sanitarne wspólnie z ko-
misją lustracyjną z ramienia władz
administracyjnych dokonały  in-
spekcyj: w restauracjach, jadło-
dajniach, kawiarniach, mleczar-
niach, budkach z wodą sodową i
lodami i t. p., położonych na te-
renie m. Wilna. Lustracja ta wy-
padła dla zakładów gastronomicz-
nych nie zbyt pomyślnie, bowiem
stwierdzono, że sprzedawcy nie
przestrzegają czasami najelemen-
tarniejszych zasad higjeny. Sze-
reg zakładów nie posiada najnie-
zbędniejszych przyrządów do kon-
serwacji produktów. Kuchnie są
brudne. W wyniku lustracji wy-
dano zarządzenia w celu usunię-
cia wszystkich tych uchybień w
ciągu tygodnia.

SPRAWY SZKOLNE.
— Komasacja szkół po-

wszechnych na terenie m.
Wilna. W dniu wczorajszym w
Sali Posiedzeń Rady Miejskiej
odbyło się specjalne posiedzenie
poświęcone komasacji szkół po-
wszechnych na terenie m. Wilna.
Na posiedzeniu tem rozpatrzono
kilka projektów komasacji, poru-
szono sprawę komornego lokali

- szkolnych i środki obniżki tegoż.  

będzie cement w grunt pod funda-
denty portyku kościoła. Prócz
tego fundament, na którym opie-
rają się kolumny portyku, wzmo-
ceniony będzie zapomocą wiłocze-
nia w grunt specjalnych betono-
wych belek. Naturalnie przed roz-
poczęciem robót cały portyk bę-
dzie podstemplowany  odpowie-
dnio obliczoną konstrukcją

Podobne skomplikowane robo-
ty są przeprowadzane w Płocku
celem ratowania wieży zegarowej
tamtejszej katedry, mury tej wieży
zarysowały się i grożą zawale-
niem.
 

Pozatem rozpatrzono projekt t.
zw. systemu jednolitego w szko-
łach. W wyniku dłuższych obrad
postanowiono wszcząć starania w
kierunku obniżki komornego lo-
kali szkolnych, zlikwidować 6 lo-
kali szkół żydowskich, zjednoczyć
7 szkół itp.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Pielgrzymika  wincenty-

nek, wracając z Częstochowy do
Rygi zabawi w Wilnie 3 dni, t. j.
20, 21, 22.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Ceny na chleb. Wileński

Starosta Grodzki podaje do ogól-
nej wiadomości, iż ceny na chleb
z dniem 22 sierpnia b. r. obowią-
zują następujące: chleb żytni py-
tlowy 65% — 37 gr. za jeden kilo-
gram; chleb żytni sitkowy — 30 gr.
za jeden kilogram; chleb żytni ra-
zowy — 27 gr. za jeden kilogram.

Jednocześnie zaznacza się, że
z tym dniem będzie wypiekany
nowy typ chleba t. zw. sitko-
w ego, dotychczas na terenie mia-
sta Wilna nieznanego. Chleb sit-
kowy będzie pośredni między py-
tlowym 65% a razowym, przyczem
będzie znacznie tańszy od pytlo-
wego. Winni żądania lub pobiera-
nia wyższych cen od wyżej wy-
znaczonych, będą karani grzywną
do 3.000 zł. lub aresztem do 6
tygodni.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Piekarze nie interesują

się losem swojej branży. W
dniu 17 sierpnia miało się odbyć
w lzbie Rzemieślniczej posiedze-
nie Komisji Piekarskiej, które
jednak nie odbyło się z powodu
braku quorum.

Na zebranie to nie stawili
się właściciele zakładów  piekar-
skich, ponieważ na porządku
dziennym rozpatrywane miały
być sprawy, dotyczące niestoso-
wania się przez właścicieli pie-
karń do nowej umowy zbiorowej.
W związku z tem Chrześcijań-

ski Związek Zawodowy Piekarzy
zwołuje na dzień 21 bm. na go-
dzinę 9 rano do lokalu przy ul.
Metropolitelnej 1 walne zebranie
członków, na którem rozpatrzona
zostanie ta sprawa.

— Zebranie szewców. W po-
niedziałek, dnia 22 bm o godzi-
nie 7 wiecz. w lokalu przy ul.
Metropolitalnej 1 odbędzie się
walne zebranie Chrześcijańskiego
Związku Zawodowego Szewców,
na którem omawiana będzie spra-
wa wciąż wzrastającego bezro-
bocia.

— Likwidacja strajku w ce-
gielni ponarskiej. Jak już do-
nosiliśmy strajk robotników w
cegielni Milejkowskiego w Pona-
rach częściowo został już zlikwi-
dowany.

Ostateczne zlikwidowanie za-
targu zależne jest od wypłaty
zaległych pieniędzy za pracę.
W tym celu w niedzielę od-

bedzie się zebranie cegielników,
na którem najprawdopodobniej
ustalony zostąnie termin tych
spłat i robotnicy przystąpią do
pracy. н

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Już znowu wzrasta bez-

robocie w Wilnie. Według da-
nych statystycznych stan bezro-
bocia w Wilnle w porównaniu z
ub. tygodniem zwiększył się o
40 osób. Liczba bezrobotnych w
Wilnie i na prowincji wynosi 7645
osób w tej liczbie 1632 kobiety.
— Praca dla bezrobotnych.

Wśród sfer przemysłowych Wilna
poruszona jest obecnie sprawa
zatrudnienia pobierających zasiłki
bezrobotnych przy już zorganizo-
wanych pracach, jak np. budo-
wie i naprawie dróg, oraz innych
robotach publicznych.

Zdaniem sfer przemysłowych
chodzić powinno [o ulżenie cięż-
kiej doli bezrobotnych, pozbawio-
nych nietylko pracy, ale najbar-
dziej prymitywnych środków do
życia i utrzymania. Spowodować-
by to mogło z jednej strony wye-
liminowanie osób mzterjalnie nie-
zależnych, posiadających bądź to
majątek, bądź też inne poza pra-
cą źródła dochodów, z drugiej
strony umożliwiłoby rozszerzenie
akcji zasiłkowej na osoby istotnie
potrzebujące pomocy.

 

DZIENNIK WILEŃSKI

Wystawa Ruchoma Przemysłu Krajowego
i Rzemiosła w Wilnie.

Z inicjatywy tutejszych sfer
rzemieślniczych i Wileńskiej Izby
Rzemieślniczej w dniach od 15
do 25 września r. b. w gmachu
kupców i przemysłowców m. Wil-
na przy ul. Mickiewicza 33 odbę-
dzie się Wystawa Ruchoma Prze-
mysłu Krajowego i Rzemiosła.
Protektorat nad wystawą objął
minister handlu i przemysłu.
W Wystawie udział weźmie z

górą 200 firm, różnych gałęzi z

całej Polski.
W czasie wystawy odbędą się

rozmaite pokazy, odczyty i t. p.
Wobec wielkiego zaintereso-

wania Wystawą w Izbie Rzemiešl-
niczej przy ul. Mickiewicza 23 u-
ruchomiono specjalne biuro in-
formacyjne z tel. Nr. 3—59, gdzie
przyjmowane są zgłoszenia do
udziału w wystawie oraz udziela-
ne wyczerpujące informacje.

Naprawa ulicy Wiosennej.
W dn. 13 bm. Bo L

artykuł o fatalnym stanie ul.
Wiosennej na Antokolu. W związ-
ku z tem otrzymujemy od Zarzą-
du oddziału antokolskiego związ-
ku właść. średnich i drobnych
nieruchomości następujące in-
formacje:

Na apel do Magistratu w tych
dniach przysłano trzech robotni-
ków, którzy zasypali rowy. W
tej sprawie została też przyjęta
delegacja Z. W. S. i D. N. mia-
sta Wilna i właścicieli nierucho-
mości przy ulicy Wiosennej dnia
17 bm. przez inżyniera Wątorskie-
go, naczelnika wydziału drogowe-
go, która przedstawiła mu groźny
stan ułicy Wiosennej i okazała
będące tam wądoły i rowy na
zdjęciu fotograficznem. P. inży-
nier Wątorski, przyznając koniecz-
ną potrzebę niwelacji i wybruko-
wania ulicy Wiosennej, wyraził
przekonanie, że roboty te zosta-
ną dokonane na jesieni roku
bieżącego, oraz zaznaczył, że
musi się porozumieć w tej spra-
wie z prezydentem „w celu wy-
rażenia zgody na zmianę już u-
stalonego planu co do brukowa-
nia ulic i postawienie ulicy Wio-

sennej na wcześniej-
szem.
W tej samej sprawie na dru-

gi dzień wspomniana delegacja!zo-
stała przyjęta przez wice-prezy-
denta Czyża, w zastępstwie Pre-
zydenta, będącego na urlopie
P. wice-prezydent Czyż, w obec-

miejscu

ności p. inżyniera Wątorskiego t
ławnika p. Safarewicza oświad-
czył, iż wie dobrze o potrzebie
niwelacji i wybrukowania ulicy
Wiosennej i przyrzeka użycie
wszelkich możliwych środków do
uporządkowania ulicy Wiosennej,
podkreślając konieczność tegoż,
ze względu na położenie tej ulicy
przy kościele św. Piotra i Pawła,
oraz polecił inżynierowi Wątor-
skiemu wstawienie pozycji na
wrzesień rb. przewidującej wyda-
tek na uporządkowanie ulicy
Wiosennej.

Zaznaczyć trzeba,
ciele nieruchomości
Wiosennej złożyli Magistratowi
pisemne oświadczenie, wyrażają-
ce zgodę na odstąpienie skraw-
ków swych gruntów, potrzebnych
przy regulowaniu ulicy Wiosen-
nej, zgodnie z już opracowanym
planem przez wydział drogowy.

że właści-
przy ulicy

Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Ostatnie przedstawienie wieczo-

rowe „Azeła* w Lutni. Dziś ostatnie
wieczorowe przedstawienie „Azefa”.

Jutro premjera „Kłopoty Bourra-
chona”.
— Premjera nowej Rewji w Teatrze

Letnim Rewja „Morskie Oko*. Dziś
premjera nowej zupełnie Rewji, którą
wystawia pan Sempoliński, chcąc jak-
najbardziej umilić przebywanie w Te-
atrze Letnim. Nowe szlagiery: „Katiu-
sza”, „Promienie B. B.“, „Aniol dozorca”,
„A może jutro przyjdziesz znów”,
„Chciałbym kogoś pokochać”, „Ja nie
lubię tłoku”, „Aktualja polityczne” i in.
Tytuł nowej rewji „My dajemy pienią-
dze”. Kto to my? My to: Gruszczyński,
Carnero, Kozłowska, Leitzkówna, Sulima
oraz Sempoliński.

Jutro i codziennie Rewja.
— W Parku Sportowym. Niebywałą

atrakcją Wilna jest dzisiejszy występ w

jednym tylko koncercie fenomenalnego i

pierwszego barytona Opery Warszaw-

skiej Eugenjusza Mossakowskiego, po-
wszechnie znanego z płyt gramofono-

wych. Szczegóły w afiszach o

mach. Koncert zaś symfoniczny odtworzy

wytrawny i powszechnie znany dyrygent

Michał Małachowski. Początek punktu-
alnie o godz. 8.15 wiecz.

Jutro wieczór gwiazd i ulubieńców
stolisy, artystów teatru „Morskie Oko“:
Stanisławy Nowickiej (królowej tanga) i

Karola Hanusza (króla piosenek i pa-

rodji).

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek dn. 19-go sierpnia 1932,
11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka z

plyt. 15.35: Kom. met, 15,40: Muzyka z
płyt 16.30: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół
Rolniczych. 16.40: „Kilka słów o Gruzji”.
17.00: Muzyka lekka. 18.00: „W turczań-
skim zaścianku szlacheckim'* odcz. 18.20:
Muzyka lekka. 19.15: Z prasy litewskiej.
19.45: Przegląd prasy rolniczej. 20.00:
Koncert. 21.00: „Frazes a prawda” felj.
22.00: Melodje filmów dźwiękowych.
22.40: Wiad. sportowe. 22.50: Muz. tan.

Sobota, dnia 20 sierpnia,

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
z płyt. 15.25: Kom. met. 15,30: Wiad.
wojskowe. 15,40: Słuchowisko dla dzie-
ci. 16.05: Koncert życzeń. 17.00: Koncert.
18.00: Odczyt. 18.20: „W Pałacyku Ła-
zienkowskim“. 18.50: Muzyka lekka.
19.15: Tygodnik litewski. 19,45: Poga-
danka muzyczna prof. M. Józefowicza.
20.00: Koncert. 20.40: Na widnokręgu.
22.05: Koncert chopinowski. 22.40: Wiad.
sport.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Odczyt o Gruzji.

Dzisiaj o godz. 16,40 dr. I. Nakaszy-
dze wygłosi ze studja warszawskiego od-
czyt p. t. „Kilka słów o Gruzji”, opisując
tragiczną historję bohaterskiego narodu
górali gruzińskich, walczących od wie-
ków o uzyskanie niepodległości.

Echa Olimpjady.
Szerokie koła miłośników sportu

zainteresuje niewątpliwie feljeton p. t.
„Z Olimpjady”, napisany przez specjal-
nego korespondenta Polskiego Radja z
Los Angeles. Usłyszymy go dzisiaj
o godz. 18-ej.

Wieczór symfoniczny.

O godz. 20-ej wystąpi w studjo radjo-
wem po dłuższych studjach zagranicą
p. Eugenja Umińska Jaworska, skrzy-
paczka rokująca świetne nadzieje w roz-
woju swej karjery artystycznej. Artystka
przygotowała tym razem „Koncert na
skrzypce i orkiestrę” Brahmsa, utwór
pełen liryzmu, skupienia i prostoty. W
części symfonicznej orkiestra  Filhar-
monji Warszawskiej pod dyrekcją Grze-
gorza Fitelberga wykona „Warjacje na
węgierskie tematy ludowe” Zadora oraz
kilka najcelniejszych utworów R. Wa-
$nera, m. in. fragmenty z opery „Tristan
i Izolda”, i uwerturę „Polonia”.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Polecamy bardzo gorąco Czytel-

nikom naszym zredukowanego urzędnika
sądowego, zam. przy ul. Moniuszki 16—4,
który nie może opłacić wpisowego za
syna swego (w sumie zł. 138), lat 18-tu,
który uczęszczał do gimnazjum im. T.
Czackiego w Wilnie do kl. 7-ej i pomimo,
że zdał RE — został. skreślony.
Tow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego

 

-4 Paulo powyższe sprawdziło.
Łaskawe ofiary „dla ucznia 8 kl."

przyjmuje Administracja „Dziennika Wi-
leńskiego"* lub bezpośrednio pod powyżej
wskazanym adresem. <

Jak sie zabezpieczyč
od pioruna?

Kilka wypadkėw uderzenia pio
runa w antenę nieuziemioną lub u-
ziemioną- wadliwie spowodowało,
że radjosłuchacze ulegli panice i
uważają antenę radjową za przed
miot najbardziej na uderzenie pio-
runa narażony. Pogląd ten jest nie-
słuszny, bowiem jak obliczają sta-
tystyki, na sto uderzeń pioruna w
różne przedmioty znajdujące się
na powierzchni ziemi lub wody, za
ledwie cztery przypada na uderze
nie pioruna w antenę nieuziemioną
natomiast nie zanotowano ani jed-
nego wypadku uderzenia pioruna
w antenę uziemioną w sposób pra-,
widłowy.

Oczywiście statystyka powyż-
sza nie rozróżnia anten nieuziemio
nych i uziemionych w sposób wa-
dliwy, uważając te ostatnie za nie-
uziemione. Wobec powyższego na
leży przedewszystkiem odpowie-
dzieć na pytanie, co to jest źle uzie
miona antena? Złe uziemienie jest
to uziemienie wykonane z cienkie
$o drutu do jednego milimetra śre-
dnicy, lub z drutu żelaznego, albo
linki antenowej, wiązanej z kawał
ków cienkiej, pokrytej silnym osa-
dem związków chemicznych mie-
dzi lub poszarpanej. „Zasadnicza

część uziemienia, kawał blachy
cynkowej lub mosiężnej, powinien
posiadać możliwie dużą powierzch
nię, przynajmniej 1 m. kw. Blacha
ta powinna być zwilżana wodą.
Przewodnik metalowy, prowadzą-
cy do owego kawałka blachy powi
nien być do blachy w kilku miejs-;
cah dobrze przylutowany. Przewo
dnik ten powinien być przynaj-
mniej tak gruby jak linka anteno-
wa użyta na antenę: jest rzeczą
bardzo pożądaną, aby przewodnik
ten był dwa lub nawet 4 razy grub
szy. Dla ułożenia przewodnika bie
gnącego od uziemienia do odbiorni
ka należy wybrać najkrótszą drogę
przyczem przewód nie powinien
być zwijany w krążki i spirale, jak
również nie powinien posiadać za
krętów pod kątem ostrym lub pro

stym. W miastach, gdzie uziemie-
nie przeważnie przyłączone jest do
rury wodciągowej, największą u-
wagę, zwrócić należy na miejsce,
w którem przewodnik jest do owej
rury przyłączony. Miejsce to po-
winno być zlutowane albo przynaj-
mnjej po oczyszczeniu rury do me-
talicznego połysku należy przewo-
dnik kilkanaście razy dookoła ru-
ry okręcić i następnie zacisnąć
przy pomocy szerokiego pierście-
nia z blachy mosiężnej zaciskają-
cego śrubą zawarte pod nim zwoje
przewodnika.

Pomiędzy uziemieniem a odbior
nikiem poobieg nietylko tak zwane
„dobre filmy”, czyli którego rów-
nież doprowadzona jest antena, a-
by umożliwić uziemianie jej w cza
sie burzy. Przełącznik ten powi-
nien być utrzymywany w stanie
czystym, wszelkie kontakty 4 śru-
by dociskające przyłączone doń
przełączniki, powinny być silnie do
kręcone. Przewodnik wyprowadzo
ny na zewnątrz budynku powinien
przez okno wychodzić w rurce gu
mowej lub porcelanowej i naze-
wnątrz powinien być z doprowa-
dzeniem anteny zlutowany bowiem
wszelkie inne połączenie stanowi
dla prądów i wyładowań wielki o-
pór.

Gdy zachowamy w pamięci po
wyższe wskazówki i gdy co pe-
wien czas instalację naszej ante-
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Tajna fabryka podrabianych kosmetyków.
W dniu wczorajszym władze

bezpieczeństwa publicznego w
jednym z budynków przy ul. Ba-
zyljańskiej wykryły zakonspiro-
waną fabrykę kosmetyków. W fa-
bryce tej fabrykowano perfumy,
mydła, wody kolońskie jako po-

chodzenia zagranicznego i naj-
lepszych fabrych krajowych. -

Aresztowano kilka osób. Zna-
leziony towar załadowano na
auto ciężarowe policyjne, które
skierowano do wydziału śled-
czego.

EFSWAKPEM TAK: CIBPTEYR CEROOOZAWDERÓRT ODZEW KARSracZEWEŃ

Najdroższe są ceny artykułów
monopolowych.

Zwracaliśmy już uwagę na to,
że przyczyną kryzysu w Polsce w
dużej mierze jest to, że między ce-
nami za produkty rolne a cenami
za produkty przemysłowe jest wiel
ka różnica. O wysokości cen pro-
duktów przemysłowych pisały już
i pisma sanacyjne, zapowiadając ze
strony rządu pewne kroki, zmierza
jące do obniżenia cen. Tymczasem
okazuje się, że rząd w tej sprawie
nietylko nic nie zrobił, ale, że naj-
wyżej wyśrubowane są ceny za pro
dukty, wyrabiane przez przedsię-
biorstwa państwowe. Sanacyjny
tygodnik „Prawda*, stwierdzając
ten stan rzeczy, pisze:

Przyjmując cenę przeciętną z
roku 1928 za 100 — to obecnie pła
ci się z roku za ziemiopłody 63,9,
za zwierzęta na rzeź 47,0, za na-
biał 46, 1, za mąki i kasze 60,5, za
mięso i słoninę 55,9, za towary ko-
lonjalne 78,4, za drzewo 37,2, za
przędzę 48,4, za odzież i obuwie
61,4. Ale za tytoń płaci się 106,6,
za sól aż 104,5, za benzynę i naftę,
w których cenie zainteresowane
jest silnie państwo, jako właściciel
największego przedsiębiorstwa w
przemyśle naftowym, aż 110,8, a za
nawozy sztuczne 85,6.

Państwo które przy każdej spo-
sobności podkreśla, że dalsza zniż-
ka cen, zwłaszcza w przemyśle,
jest koniecznością, które nie cofa
się nawet przed wprowadzeniem
obni*ck celnych na pewne towary,

Nocna bitwa

 

aby zmusić krajowych  produ-
centów do obniżenia cen — nie
tylko broni się przed obniżeniem
cen wyrobów, produkowanych,
lecz, korzystając ze stanowiska mo
nopolisty, nawet je podwyższa.

Zalecając producentom prywat
nym obniżanie cen, jako najskute-
czniejszą receptę na podtrzymanie
produkcji, państwo samo woli za-
mykać jedno po drugim ze swoich
przedsiębiorstw, aby produkcję po
zostałych sprzedawać po niezmie-
nionych cenach.

Ładunki kolejowe spadły od ro
ku 1928 o okrągło 41 proc. Za-
miast każdych 100 wagonów, któ-
re ładowało się przeciętnie w roku
1928, ładuje się obecnie tylko
58,9 wagonów, ale taryfy nie zo-
stały obniżone, aby zwiększyć ruch
przewozowy — przeciwnie od ro-
ku 1928 kilkakrotnie w różny spo-
sób zostały podwyższone. Prze+
„mysł metalowy w memorjale, wy-
stosowanym do ministerstwa ko-
munikacji wykazuje, że w ostatnim
czasie taryfy przewozowe na ma-
szyny rolnicze zostały podniesione
o około 50 procent, skutkiem cze-
$o znaczna zniżka cen maszyn rol
niczych została poprostu zarekwi-
rowana przez koleje państwowe i
nie doszła do rolnictwa.
— Takie słuszne, ale gorzkie,

uwagi pod adresem sanacyjnej go-
spodarki, piszą jej dotychczasowi
przyjaciele.

na wodach chińskich.
Walka statku strażniczego z chińskimi piratami.

Korespondent pism  wiedeń-

skich, A. Thayer, spotkawszy w

Hankau swego kolegę z czasów wo

jenych, b. oficera marynarki austr-

jackiej, który pełni obecnie w Chi

nach funkcje dowódcy statku straż

niczego na Jangtsekiangu, udaje

się wraz z nim na nocną wyprawę

po rzece. Statki strażnicze rządo-

-we, pozostające przeważnie pod do
wództwem byłych oficerów mary-
narki austrjackiej i niemieckiej,
mają za zadanie patrolować wiel-
kie rzeki w środkowych Chinach
i wyławiać barki i bandytów, któ-
rzy napadają i grabią dżonki kup-
ców chińskich.

Thayer opisuje swoją wyprawę
i przygody nocne na Jangtsekian-
gu.

„Statek, na pokład którego wy-
windowałem się, był krótki a sze-
roki, płaskodenny. W oslaniają-
cych jego boki płytach stalowych
powycinane były strzelnice, a na
przednim pokładzie sterczała groź
nie lułą armaty szybkostrzelnej.
Wśród personelu oficerskiego za-
uważyłem mechanika — Czecha z
Pragi, drugiego porucznika — Wło
cha, — z Florencji. Obsługa arma-
ty oraz żandarmi na statku —
Chińczycy. Podoficerowie żandar
merji, t. zw. makaje zwerbowani
byli jak się później dowiedziałem z
pośród byłych piratów i bandytów.
Używają ich tutaj dla ich znajomo-
ści rzemiosła bandyckiego i kryjó-
wek pirackich u brzegów Jantse-
Kiangu. Międzynarodową załogę
dopełniał pilot — rodem Chorwat
z Zagrzebia,

Na pokładzie, pod pokładem,
we wszystkich kątach stały kara-
biny, skrzynki z nabojami, pudełka
z whisky i papierosami. Słońce
wzeszło i ruszyliśmy wdół rzeki.
Każdy napotkany po drodze statek

KRONIKA POLICYJNA.
— Obława na złodziei. W

dniu wczorajszym podczas obła-
wy na złodziei w poczekalniach i
pomieszczeniach kasowych insty-
tucji użyteczności publicznej a-
resztowano kilku złodziei kieszon-
kowych. Między innemi podczas
obławy w magistracie aresztowa-
ny został niebezpieczny złodziej
Zyliński oddawna poszukiwany
przez policję bezskutecznie. Aresz-
towanych osadzono w areszcie
centralnym.

— Sąsiedzka kradzież, W dniu 17
b. m. z niezamkniętego mieszkania Woł-
kowiczowej Reginy (Ułańska 15) Andrze-
jewska Zofja, zam. tamże, skradła 50 zł.
Złodziejki na razie nie zatrzymano.
Skradzionej gotówki nie odnaleziono.

WYPADKI
, — Podrzutki, W dniu 17 b. m. zna-

leziono koło prochowni wojskowej pod-
rzutka płci żeńskiej w wieku około 3 dni.
„W dniu 17 b. m. w klatce schodo-

wej domu Nr. 4 przy ul. Zawalnej zna-
leziono podrzutka płci męskiej w wieku
około-7 dni. Podrzutki umieszczono w
przytułku Dzieciątka Jezus.

— Pod kołami taksówki. W dniu 17
b. m. szofer Misiunas Wincenty (Swiro-
nek 1), prowadząc taksówkę Nr. 14021
na trakcie lidzkim, pomiędzy wsią Ko-
miny a Porubanek, najechał na Czarnego
Arona „ (Raduńska 20). zarny doznał
złamania lewej nogi. Śzofer Misiunas
przewiózł Czarnego do szpitala Św.
Jakėba.

TB ET30 AMVUSNS

ny będziemy przeglądać i popra-
wiać możemy być spokojni, że ra-
djo pioruna na nasz dom nie spro-
wadzi,

    

zartzymywaliśmy dla dokonania re
wizji. Tak przeszło dwa dni w zu-
pełnym spokoju, bez żadnych przy
god,

Trzeciego dnia, gdy zapadła
ciemna, bezwzględna noc, rozpo-
częto przygotowywania bojowe na
pokładzie statku. Z.armaty zdjęto
pokrowce, skrzynie z granatami u-
stawiono obok, przy strzelnicach
stanęli strzelcy z karabinami w
garści Zabłysły światła naszego
reflektora i biały promień zaczął
wędrować po tafli rzecznej, prze-
szukując wybrzeża swemi macka-
mi.

Wtem... światło na środku rze-
ki. Podpływamy zwolna i ostro-
żnie. Zakotwiczony statek. Dwaj
oficerowie chińscy, ja i kilku żoł-
nierzy wchodzimy na pokład taje-
mniczego statku. Zapalamy nasze
latarki elektryczne, W. ich świetle
dostrzegamy wiszącą nieruchomo
postać na mostku kapitańskim.
Trup. Powieszony sternik. Już go
tujemy się do zejścia po drabince,
śgdy w tem z naszego statku rozle-
$a się sygnał — alarm! Tłoczymy
się jeden przez drugiego schodząc,
ja zostaję.

Świecąc sobie latarką, kręcę
się po zamarłym w bezruchu i ci-
szy statku. Pod mostkiem kapitań
skim leżą trzy trupy — żołnierze
z ranami postrzałowemi.

Strzały. Z naszego statku, Wyj
muję rewolwer i strzelam w po-
wietrze. Kierując się słuchem,
skaczę z prawej burty w wodę i w
minutę później siedzę już w szalu-
pie, którą wysłano na moje poszu-
kiwanie. Kierujemy się w stronę
naszego statku, gdy wtem między
szalupą a statek wsuwa się bez-
głośnie jakaś ciemna masa — łódź
piratów.

Motor naszej szalupy warczy z
całą siłą. Pędzimy pełnym gazem.
Ale tuż za nami pędzi już pogoń—
motorówka piracka. Jasno — chcą
nam odciąć odwrót. Nasz sternik
wpada na myśl szaloną — skręca
w bok, zawraca i całym rozpędem
kieruje naszą łódź na motorówkę
piracką. Zderzyć się z nimi i za-
topić ich. Jeszcze minuta, a dziób
naszej łodzi werźnie się w tamtą
motorówkę. Krzyk i w ostatniej
sekundzie sternik pirackiej moto-
rówki skręca w bok, zostawia nam
drogę wolną.

Teraz zalała nas fala oślepiają-
ca z reflektora. Grzmot, błysk —
Strzela nasza armata. Plusk, wy-
buch granatu. Pękł o kilka me-
trów zaledwie od motorówki pira-
ckiej. Drugi strzał. Motorówka
staje. Dopędzamy ją — karabiny
wycelowane w załogę. Sześciu pi-
ratów i sternik zakuci w kajdany
wędrują na pokład statku strażni-
czego. Nad ranem przybijamy do
przystani Kiangczau i posyłamy
jeńców do miasta, do więzienia”,

  
      

      
    

   

  
Od Administracji.
Przypominamy wszystkim naszym
Prenumeratorom zamiejscowym
którzy zalegają z opłatą prenu-
meraty „Dziennika Wileńskiego"
że o ile do I-go Września r. b.
nie opłacą należności, będziemy
zmuszeni bezwzględnie wstrzy-

mać przesyłanie pisma.
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Z KRAJU.
Areszt domniemanego sprawcy wielkiego

pożaru w Lidzie
LIDA (Pat). W dniu 17 sierpnia

został aresztowany i osadzony w

więzieniu lidzkiem Abram Winer,
współwłaściciel spalonego składu

manufaktury „Jakób Winer i s-ka"
przy ul. Suwalskiej. Aresztowanie

nastąpiło na skutek pewnych po-

szlak o spowodowanie ostatniego

wielkiego pozaru w Lidzie w dniu
13 lipca b. r. Pożar ten, jak wia-
domo, wyrządził kilkusettysięczne

straty. Ze względu na toczące się

śledztwo szczegóły trzymane są
w tajemnicy.

Znowu straszny wypadek rozszarpania

pastucha przez rozwścieczonego buhaja.
W dniu wczorajszym na łące

w pobliżu wsi Kiersnowo, gm. ja-

nowskiej wydarzył się znowu
straszny wypadek zabicia pastu-

cha przez rozwścieczonego bu-

haja. Podczas paszenia bydła 16-

letni Szymon Pukszo i 14 letni

Andrzej Temszo poczęli drażnić

wielkiego byka. Buhaj doprowa-

dzony do wściekłości przez na*

trętnych chłopców rzucił się na

Pukszę i w mgnieniu oka rozszar-
pał mu rogami brzueh, poczem

rozjuszone zwierzę rzuciło się na
struchlałego wstrząsającym wy-
padkiem A. Temszę i poczęło go

tarzać po ziemi. Nieprzytomnego

chłopca z narażeniem życia wyr-

wali włościanie, którzy pośpieszyli

na pomoc. Sz. Pukszo zmarł nie

odzyskawszy przytomności. Tem:

szo odwieziony został do szpitala.

Uszkodzenie sieci telefonicznej.

Z Pińska donoszą, iż onegdaj

na drodze między Małorytą a Oł-

tuszą nieznani sprawcy zniszczyli

na znacznej przestrzeni linję tele-

Ofiara

LIDA (Pat). W nocy z dn.17

па 18 Ъ. m. we wsi Ostryna gminy

dokudowskiej w czasie pożaru

spalił się 14-letni Józef Zemajtel.

foniczną. Skutkiem tego sabotażu

w ciągu 9 godzin połączenie

między kilku miastami było przer-
wane.

pożaru.

Pożar powstał na skutek zaprósze-

nia ognia przez ojca ofiary, który

palił w stodole papierosa.

Ile pochłaniają pożary.

LIDA (Pat). W/g obliczeń sta-

tystycznych P. U. U. W., na tere-

nie powiatu lidzkiego w czasie od

1 stycznia b. r. do dnia dzisiejsze-

go spaliły się ogółem skutkiem po-

żarów 203 nieruchomości, ogólnej

wartości przeszło 300 tysięcy zło-

tych. Do obliczeń tych nie włą-

czono szkód, wyrządzonych przez

ostatni wielki pożar w Lidzie. —

Większość pożarów powstała

skutkiem nieostrožnego obchodze-

nia się z ogniem.

(RIPEPAS S EEUE

Po igrzyskach olimpijskich.
Niemcy skarżą się na ciepło, a Finnowie na zły nastrój.

Dopiero teraz po skończonych

Igrzyskach Olimpijskich poszcze-

gólne reprezentacje olimpijskie de-

batują nad przyczynami swoich

niepowodzeń. Najwięcej ma się

rozumieć mają do powiedzenia

Niemcy, którzy jechali do Los An-

geles w przekonaniu, że uda im się

wywieść koło kilkunastu złotych

medali olimpijskich, gdy tymcza-

sem 90 ludzi ekspedycji niemiec-

kiej zdobyło tylko trzy medale.

DZIŚ PREMIERA! Najbardziej atrakcyjny podwójny program! 1) Najp'ękniejsi gwiazdory
Y

EL ekranu Ryszard Barihe'mess I Douglas Falrbanks w wielkim rewelacyjnym dźwiękowcu

«R L I 0 S» (Współczesna miłość) W rol gl: Irena Bordoni I Jack Buchanzn, bohater „Mon-
te Carlo". Na l-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4. 6, 8 i 10,20.

OT I L iii DUPATEITZ

Dźwi
kinQO-
TEATR

ulica Wileńska 23, tal. 923,

pe 2 ai

JEDYNA NA KRESACH WSCHODNICH

CHRZEŚCIJAŃSKA HURTOWNIA

PAPIERU i MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH

„PADIER SPÓŁKA ARCYJNA“ |.

+) Przebój
erotyczny

Niemcy są markotni i narzekają

na klimat; jeden z nich powiedział,

że klimat w Kalifornji jest dla

europejczyków wprost zabójczy.

Finnowie zaś mówią, że przy-

czyną ich niepowodzeń było złe

nastawienie psychiczne, które wy-

wołane zostało dyskwalifikacją

Nurmiego.
Słowem, Niemcy i Finlandja są

wysoce niezadowolone z rezulta-

tów Igrzysk.

Paryżanka

 

„„„DZIENNIK „WILEŃSKI

SPORT.
Przed biegiem kolarskim

«Dziennika: Wileńskiego».
W pierwszych dniach września

odbędzie się tradycyjny bieg ko-
larski ulicami Wilna o puhar prze-
chodni „Dziennika Wileńskiego.

Zanim jednak nastąpi start tej
największej imprezy kolarskiej
Wilna, kolarze nasi będą mieli
szereg imprez o charakterze tre-
ningowym. I tak 28 b. m. będzie-
my mieli na szosie grodzieńskiej
o godz. 10 zawody na dystansie
50 klm. Zapisy do zawodów przyj-
muje do dnia 27 b, m. p. Andruko-
wicz, Zamkowa 10.

Wkrótce zaś odbędzie się
otwarcie treku kolarskiego na
Pióromoncie. Treningi na treku
już się rozpoczynają. Karty wstę-
pu na trek wydaje p. Felitan w lo-
kalu Wil T. C. i M, Niemiecka 9.

Widzimy więc, że kolarze nasi
starannie szykują się do tego-
rocznego biegu kolarskiego „Dzien
nika Wileńskiego", który rok rocz-
nie dużem cieszy się powodze-
niem wśród sportowców wileń-
skich.

Punktacja klubów ligowych.
Mecze piłkarskie o mistrzo-

stwo Polski każdej niedzieli przy-
noszą nam wiele sensacyj. Dowia-
dujemy się nieraz o całkiem nie-
oczekiwanych wynikach, które
gmatwają co chwilę tabelkę ogól-
nej punktacji.

Obecnie prowadzi Cracovia
dwoma tylko punktami przed Po-
gonią. Cracovia ma 13 gier i 20
punktów, a Pogoń ma tyleż gier,
ale o dwa punkty mniej. Na trze-
ciem miejscu znajduje się Legja,
która ma gier 12, a punktów
znacznie mniej, bo tylko 15. Na
dalszych miejscach znajdują się
następujące kluby: Wisła, Ruch,

Warta, Ł. K. S., Garbarnia, War-
szawianka, 22 p. p. z Siedlec, Po-
lonja i na ostatniem miejscu są
Czarni.

Decydująca więc walka rozegra
się zapewne między Cracovią, Po-
gonią i Legją. Najwięcej jednak
szans ma obecnie Cracovia.

Na szarym, jak widzimy, końcu
znajdują się drużyny o bogatej
tradycji piłkarskiej: Polonja i
Czarni. Obu tym drużynom grozi
spadek z Ligi, bo Czarni mają przy
największej ilości rozegranych
meczów najmniej punktów — 5!!7
Polonja zaś ma o dwa punkty wię-
cej — 7.

Najbliższe mecze ligowe.
W nadchodzącą niedzielę, 21

b. m. rozegrają się następujące
rozgrywki ligowe: Wisła u siebie
spotka się z Pogonią, w Warsza-
wie zaś Polonja walczyć będzie
z Cracovią, w Poznaniu Warta

spotka się z Ruchem, a w Siedl-
cach 22 p. p. stoczy bój z Ł. K. S.

Najbardziej nas interesuje wy-
nik meczu Cracovii z Polonją i Po-
goni z Wisłą.

Wielkie zawody pływackie.
Przed paru dniami podaliśmy

wiadomość o mających się odbyć
w niedzielę propagandowych za-
wodach pływackich, organizowa-
nych przez P. K. S. Dziś zatem
przypominamy, że zgłoszenia nad-
syłać należy do sekretarjatu P.
K. S., Brzeg Antokolski 8a. Zgło-

szenia przyjmowane będą do so-
boty włącznie. Żadnych specjal-
nych powiadomień do klubów roz-

- syłać się nie będzie.
Zawody odbędą się w basenie

3 B. Sap. w niedzielę 21 b. m.
o godz. 11 min. 30. Zawodom
przygrywać będzie orkiestra.

Tabelka klubów wioślarskich,
Po regatach wioślarskich o mi-

strzostwo Polski tabelka najlep-
szych klubów znacznie się zmie-
niła, wygląda ona obecnie nastę-
pująco: 1) K. W. 04 Poznań 270

. pkt.; 2) Wisła Warszawa 214 pkt.;
3) Kalisz 149 pkt.; 4) B. T. W. 94
pkt.; 5) Polonja Poznań 74 pkt.;
6) A.Z.S. Kraków 73 pkt.; 7) Wło-

 

wynajmujących pokoe z utrzymaniem

oGzośzeia”"-ZTEYNKM - WILEŃSKIEGO”
I do wszyst-

Į kich pism po
BIURO REKLAMOWE STEFANA GRABO
„SKIEGO „W„Wilnie, Garbzrska 1, tel. 82.

UWADZE SZKÓŁ, INTERNATÓW

€la uczącej się młodzieży

przy|-
mujecenach bardzo tanich

A iai aiwna

  WILNO, Zawalna 13 Telefon 501 LEKARZE SPRAWY

NA SEZON SZKOLNY „|| MAJĄTKOWE

DETALISTOMISPÓŁDZIELNIOMWIELKI | Dr. Ginsberg oe sprzedania dziaki
poleca p.

WYBÓR MATERJAŁÓW SZKOLNYCH I KANCELARYJ-

NYCH PO CENACH NISKICH.

WŁASNA WYTWÓRNIA ZESZYTÓW, BRULJONÓW i IN- KR 4—8 Wieika 34. 9463—2 |
BÓW INTROLIGATORSKICH. .567.

NYCH WYRO "—— 72 = OE s =
- am osadę esjerki.

aria Posady kucharki poszu- Kucharka potrzebna od 4 AKUSZERKI! Zi Icigėnia ой 10 — 121

|, kuję. Swladectwa. Reko- zaraz do Bursy Związku й: od 16 do 22 kino „Wir“
PRACA l mendacje. Zołnierski 12, Osadników. Źgłaszać się AKUSZERKA Vielka 25. 9468

m. 2. gr z powienien! codzien- MARJA
———————m=" |||| | е od godziny 2 do 4

Młody oi Kasjerka z kaucją do Zygmuntowska 16 LAKNEROWA pg

A IE = znatiktórżea 300 zł. Lakier ra 722: VI—1 Rar 9 do Szkol i i
r mi- rzyjmu godz. :

:хрыі[епи. inkasenta, raz. Zgłoszenia do Orr TAS zkola clerpliwoše

gońca, woźnego ew. kel-

nera. Zgodzi się na wy-

nistracji „Dziennika Wil.“ |

pod „Kasjerka“. 9471 | RÓŻNE i

Choroby skórne,
ryczne i moczopłciowe.

WILEŃSKA 3

 

ziemi w Wilnie rozmaitej
wielkości Dowiedzieć się
w Cukierni „Bronisława”
od godz. 10 —3 pp. ul.

wene-

 

WZP69 — Moja córka uczy
się grać na fortepianie,ls2

jazd. Dowiedzieč się авОоаоЧЕа ARIA AKUSZERKA a żona moja na wiolon=
Wilno, ul. Dobrej Rady szyżąca samotna, inteli- ŚMIAŁOWSKA czeli.
7 m. 2. — $T4 gentniejsza samodzielna Do zyskownego przed” przeprowadziła się. LA b?

rw średnim w

Feiczer praktyczny ро-

szukuje miejsca na pro-

wincji w bliskości košeio-

ła. Oferty do Administr.

pod „Felczer“. 9421

Zgodzi

Kasia.

FELIKS DANGEL. e

Pan Meller.
Nowelka.

(Dokończenie nastąpi.)

Od traktu leżącego w bok od

dworu płynęty, jak gayby nieusta-

jącym szmerem strumienia, odgio-

sy toczących się wozów. !

Musiaio być ich bardzo wiele,

bo szmer ten nieustępował ani na

chwilę. > SS

Wreszcie ojciec mój zwrócił się

do matki. 43

— Zabierzcie chlopca i idžcie

do domu, ja jeszcze pójdę na tol-

wark przypilnować by czego nie

ukradli...
— Tylko bądź ostrożny, to

„dzicz, a ty jesteś taki porywczy —

molestowała matka.

— No idźcie, już idźcie... :

Ojciec znikł w cieniu, a mnie

zaniesiono do tóżka. ; :

Matka kazała Mikołajowej spać

ze mną, a sama poszła do dalszych

pokoi.

zapytałem.

jeku (i2 lat siębiorstwa

pracowała) ze šwiadect-

wami poszukuje posady.

Wilno, Zawalna 16 — 5a

Gdy zostałem sam z piastunką <

9475—1

9474 WZKZZECZECWNINKOWOZWK Gry.

—Mikołajowo, a co tak traj-
kotało od pożaru.
— To strzelali.
— Strzelali?... a kto?
— A Bóg ich wie, ci albo tam-

ci, jedno zło, jedna gadzina, Boże
bądź mi miłościw.
— To... to była bitwa?
— A jakże byś ty chciał,
Byłem rozczarowany... Więc to

tak wygląda bitwa?
W. pokoju ojca wisiał obrazek,

na którym ułani z dobytemi szab-
lami, na spienionych koniach,
wdzierali się na góry, na których
były poustawiane armaty.
— Więc to taka jest bitwa —

powiedziałem głośno, a niańka aż
podskoczyła na łóżku.
— 0! patrzcie go. A ty byś

chciał ażeby i nas spalili...
Nie powiedziałem już nic na to

i zły odwróciłem się do ściany.
— Ci dorośli zawsze muszą

przesadzić — pomyślałem i zasną-
item mocno.

Na drugi dzień około jedenastej
przyjechał Szyja, pachciarz z mia-
steczka, opowiadając wszystkim,
że dziś o świcie wkroczyli Niemcy,
że teraz zakładają już telefony, że

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

potrzebny barska 1, m. 16,
jest spólnik z gotówką ERA ip

lub z hypoteką. Św. JET- żę gąbinet kosmetyczny wszystko to znosić.
się na wyjazd. ski Zauł. 3 m. 3 g. 3—8. poprawia

'odawki, kurzajki i wą
i a a)

———>--— 55575————2

— Ja — ja się uczę

cerę, Usuwa

pani burmistrzyna z córką i zię-
ciem cały czas siedziała w nocy na

balkonie i że po „ruskach'”* ani śla-
du...

Szyja opowiedział to najpierw
rodzicom, potem karbowemu i Mi-
kołajowej, a wreszcie poczłapał do
kuchni, gdzie przed licznie zgro-
madzonym audytorjume powtarzał
od nowa całą historję.

Ja plątałem się za żydem i u-
miałem już całe opowiadanie na
pamięć, gdy matka odwołała mnie
do pokoju.
— To pewno ten Meller, to stra

szydło — pomyślałem i niechętnie
powlokłem się na pokoje.

Ale ku memu największemu
zdumieniu w pokoju nie było pana
nauczyciela, a zegar, o dziwo! po-
kazywał punkt dwunastą.

Natomiast na stole ustawiono
drugie śniadanie.

Usiadłem cicho, jak trusia, bo-
jąc się by w złą godzinę nie wypo-

wiedzieć nazwiska nauczyciela.
Ale widocznie ojciec sam sobie

o nim przypomniał, bo powiedział:
— Pan Meller dzisiaj nie przy-

szedł, ze mną więc będziesz miał
lekcję.

Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Mostowa 1. #,

cławek 67 pkt.; 8) Syrena War-
szawa 50 pkt.; 9) A. Z. S. Poznan
36 pkt.; 10) Tryton Bydgoszcz 33
pkt.; 11) Oficerski Jacht - Klub
Warszawa 29 pkt.; 12) Toruń 26
pkt.; 13) Płock 26 pkt.; 14) 3 B.
Saperów Wilno 24 pkt.; 15) Kole-
jowy K. Wioślarski Bydgoszcz 21
pkt; 16) Warszawskie Tow. Wio-
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K. DĄBROWSKA
(F-ma istnieje od r. 1874) DRZYNE
Wilno,ul.Niemiecka3m.1i

Tędy wyszłol

Matka: Bubuś, a teraz
na dobranoc daj pannie
guwernantce buzi.

Bubuś: Ahal Abym od
niej tak samo w papę
a jak wczoraj ta-

uś.

— Żona

 

Myślałem, że opuszczę na ta-
lerz łyżkę trzymaną w ręku. Ale
ojciec chwilę pomyślał i rzekł:
— Albo nie... nie mogę, dziś nie

będziesz miał lekcji.
Chciałem zeskoczyć z krzesła i

ucałować ojca, ale, gdym spojrzał
na niego, odleciała mnie chęć.

Ojciec był jakiś przyśnębiony
i nie dowcipkował jak zwykle.

Widocznie tak żałował stodoły
sąsiada z Zarzecza, która się dziś
w nocy spaliła.
— Bóg raczy wiedzieć co nas

tu jeszcze czeka — powiedział do
matki, a ta westchnęła smutno.

Poszedłem do ogrodu, który
dziwnie mi się pusty wydawał, po-
biegłem więc szukać Mikołajowej.

Zastałem ją przed kuchnią w
czasie ciekawej dysputy z kuchar-
а.
— Mikolajowo, czy Mikołajo-

wa wie, lekcji nie będzie, bo pan
Meller nie przyszedł,
— A... Bóg nas uchronił od tej

zmory.
— Zmory? dlaczego Mikołajo-

wa nie łubi pana nauczyciela?
A któż go lubi. Przecież t В

son.

PRZYJMĘ uczące się pa-
nienki z całodziennem u-

na miejscu

Królewska 5—3.
Marja Ottowiczowa.

 

kojowe w dużej kamie-
nicy z wygodami do wy-
najęcia. Orzeszkowej 3

risharmonji u Sy: Ši -Ž

Zapowiedž noweį kampanįji antyreligijnej
w Sowietach.

(KAP) Wladze sowieckie wal-
czą z coraz większemi trudnościa-
mi gdy chodzi o realizację ich za-
rządzeń zwłaszcza odnośnie przy:
musowej dostawy zboża i mięsa,
handlu kolektywnego, oraz t. zw.
„jednolitego podatku  rolnego'.
Członkowie gospodarstw kolek-
tywnych coraz mniej okazują ocho-
ty do wypełnienia tych zarządzeń,
a to grozi poważnemi niebezpie-
czeństwami dla całego systemu.
Poszukując źródeł niepowodzenia
i sposobów zaradczych władze so-
wieckie _ mobilizują ponownie
„związek wojujących  bezbožni-
kėw“ jako organizację, na której
najbardziej mogą polegać, wzywa-
jąc ją do wytężonej walki z religją.
Wychodzący w Charkowie organ
centralnej rady związku wojują-
cych bezbożników ZSSR. w ostat.
niem wydaniu (Nr. 12) ogłasza
odezwę „do wszystkich rad okrę-
gowych i dzielnicowych, wszyst-

kich jaczejek związku wojujących
bezbożników Ukrainy“, w której
m. in. pisze: „Wszystkie organi-
zacje związku wojujących bezboż-
ników winny w najbliższym czasie
wypowiedzieć bardziej jeszcze niż
dotychczas zdecydowaną walkę
przeciw kontrrewolucyjnym usiło-
waniom popów, sekciarzy, kuła-
ków i ich agentów, oportunistów
wszelkich odcieni. We wszystkich
jaczejkach związku  wojujących
bezbożników przeprowadzić trze-
ba te uchwały, aby każdy bezboż-
nik nietylko przez agitację, ale
jstotnie stawał za przykład, mobili
zując członków kolektywów do
wypełnienia konkretnych zadań,
jakie z tych uchwał wypływają...
Odpowiedzialni sekretarze rad o-
kręgowych i dzielnicowych związ-
ku wojujących bezbożników pono-
szą osobistą odpowiedzialność za
wypełnienie powyższych zarzą-
dzeń' i t. d.

Królowa Wiktorja i Boliwja.
Z okazji nowego zatargu zbroj-

nego między Boliwją a Paragwa-
jem dzienniki angielskie przypomi
nają, że W. Brytanja była swego
czasu w r. 1865 również w zatargu
z Boliwją który łatwo mógł dopro-
wadzić do przelewu krwi.

Poszło o to że w Boliwji znie-
ważono okrutnie angielskiego po-
sła przywiązując go do osła na któ
rym obwieziono go po stolicy Bo-

ślarskie 15 pkt.; 17) Grodno 10
pkt.; 18) WiL T. W. 9 pkt; 19)
А. 7. $. Warszawa 8 pkt.; 20)
Chełmża; 21) 3 P. A. C. Wilno;
22) P. K. S. Wilno; 23) Kujawski
K. W.; 24) P. K. S. Kalisz.

Pozostałe kluby, jak widać z
tabelki, nie mają widocznie ani
jednego punktu i przez to samo
nie figurują na  punktacyjnej
liście,

Wśród pań najwięcej punktów
mają: 1) Warszawski Klub Wio-
ślarek 68 pkt., 2) Bydgoski Klub
Wioślarek 45 pkt, 3) Kalisz 14
pkt.; 5) Grodno 13 pkt.; 4) Ро-
znański Klub Wioślarek 7 pkt.;
5) A. Z. S. Wilno 7 pkt.

Kluby wileńskie będą jeszcze
miały możność poprawienia swo-
jej beznadziejnej pozycji przez zdo-
bycie chociaż troszkę punktów na
wrześniowych regatach u nas na
Wilji.

Ja. Nie.

c w nau-

9454—9

9459—2

 

mieszka-
nie 3 pokojowe z kuch=
nią, elektrycznością ul.

Popowska Nr. 22.

Tanie dni.

twoja była
przecież zawsze bardzo
oszczędna. Odkąd to zro-
biła się taką rozrzutną?
— Odtąd kiedy kupcy

zaprowadzili „Tanie dnl
oszczędnościowe".

liwji do ośmieszenia. A zrobiono to
dlatego że ówczesny poseł angiel-
ski zalecał się w niepraktykowany
w Boliwji sposób do jednej z urodzi
wych Boliwijek.

Wojna wisiała na włosku. U-
chroniła Anglję od tej nieprzyjem-
nej ewentualnošci ignoracja królo-
wej Wiktorji.
— Tak — powiedziała królo-

wa $dy wojna już była prawie zde-
cydowaną — ale gdzie leży Boli-
wja?
To wpłynęło otrzeźwiającą. Sko

ro jest to taki kraj o którym można
nawet nie wiedzieć gdzie się znaj-
duje nie wypada Anglji prowadzić
z nim wojny.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 18. VIII 1332 r

Belgja 123,66—124,17--123,55.
Gdańsk 173,85—174,28—173,62.
Holandja 359,40—360,:0 —258,50.
Londyn 31—3),15—30,85.
Nowy York 8,92—8,94—8 90,
Nowy York kabeł 8,925—8,945—8,905.
Paryż 35—35,09—34 91.
Praga 26,39—26,45—26,33.
S:wajearja 173,95—174,38—173,52.
włochy45,72—45,95—45,49.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe;
3 poź. budowl. 35',. 4/, Inwest.

96,25. 4/, poż. inwestycyjna seryjna
1031,. 6'/, dolarowa 54. 7%, stabilizacyj-
na 51,25—52,75—51'4,., 10], kolejowa
100,75. 4'|,|, ziemskie 38. 8%, L. Z. m.
Warszawy 58—:8,75—58,25. 10'|, L. Z.
m. Siedlec 51,25. Tendercja mocniejsza.

Bank Polski 71. Tendencja słabsza.

  

BILLIE DOVE...
„„jest pięknością rasową. Kiedy w wie-
czorowej sukni ukazuje się na ekranie,
wszyscy podziwiają jej wytworność i

wdzięk.
Urodę bez skazy może kobieta zdo-

być jedynie dzięki Taky, który usuwa
raz na zawsze szpecące włosy i puszek,
nie pozostawiając najmniejszego śladu.

Taky, krem o miłym zapachu, używa
się wprost z tuby, bez żadnych przy-
gotowań. Jednorazowe zastosowanie wy-
starcza,

Wszędzie do nabycia.
Cena sprzedaży: Duży słoik kremu:

zł. 4,50. Mały słoik kremu: zł. 3,50.
Generalne __przedstawicielstwo dla

Polski: ROTTER i Ska, Fabryka Chem.
Kosmet., Lwów.

 

—Mason? dlaczego. Co to jest?
— To taki Niemiec co djabłu

duszę sprzedał... Nie bój się, jak
te jego przyszły, to teraz dopiero
on pokaże co umie. Nie darmo sam
„starszy“ z, ziandarów na niego
mówił, że to „opasnyj“.

Zrobiło mi się jakoś głupio.
Nauczyciela mego miałem tro-

chę za dziwaka, trochę za starego
audziarza, ale nie pomyślałem
nigdy o tem, że to człowiek, aż tak
straszny.

I do tego djabłu duszę sprzedał!
Spojrzałem na kucharkę. Ta

zdawała się przytakiwać moim
myślom.

— A bo to on jeden taki, stary
moj to te czasy pamiętał. Dość lu-
dzi wygubili... A ten do tego Nie-
miec.

-— Ależ on jest Polakiem — za-
przeczyłem.

Niańkę to oburzyło.

— O! siedziałbyś cicho. Wiedzą
ludzie jak to jego ojciec miał młyn,
a że djabłom odsypnego dawał, to
się wzbogacił.

Od nawału wzruszeń ubiegłej
y i dnia rozbolała mnie głowa.

 

Powlokłem się do swego po-
koju.

Pierw próbowałem bawić się
ołowianemi żołnierzami, ale głowa
mi ciążyła nieznośnie więc położy-
łem się na łóżku.

Nie mogłem zrozumieć jednego.
Jakto? Meller, Meller, mój

nauczyciel z djabłami wchodził w
komitywę i był jakimś okropnym
człowiekiem.

Od trzech dni nie było już u
nas pana nauczyciela, z miastecz-
ka zaczęły napływać niesłychane
wieści, a ojciec mój kazał zakładać
konie do bryczki i gdzieś pojechał.

Przed wieczorem powrócił,
przywiózł mi piernikowego pajaca
i zdawał się być niesłychanie
wzburzony,

Gdy matka podała ojcu obiad,
rodzice zaczęli z sobą rozmawiać
po francusku, a matka kazała
mnie wyjść z pokoju.

Wyszedłem obrażony do ogro-
du, a gdym powrócił, zauważyłem,
że matka musiała płakać, a ojciec
wzburzony chodził wielkimi kro-
kami po pokoju.

#5 Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI
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