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(AASSEO Wyrok w procesie bytomskim.
Pięciu hitlerowców skazano na;karę śmierci.

Z PIETRASZKIEWICZÓW

MARJA MACKIEWICZOWA
Kierowniczka Żeńskiej Bursy Akademickiej U. 5. B.

Opatrzona Św. Św. Sakramentami zmarła dn. 22 Sierpnia 1932 r. przeżywszy lat 59.

Eksportacja zwłok z Domu żałoby przy ul. Zamkowej 24 do Kościoła Sw. Jana od-*
będzie się dziś, we wtorek, dn. 23 b. m. o godz. 7 wiecz.

We środę dn. 24 b. m. o godz. 9 rano odprawione zostanie w Kościele Sw, Jana
Nabożeństwo Żałobne, poczem nastąpi pogrzeb na Cmentarzu Rossa.

O smutnych tych obrzędach zawiadamiają ;

Córka, Synowie, Synowe I Wnuczki.
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Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż:

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK

PONARY
pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONOW“

Parcele od 400 złotych na dogodne spłaty, 2
Iniormacji udziela Zarząd, Wileńska 35 m. 10, od 12—2 i od 6—7-ej.
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Redukcja 45 proc. płac
w zakładach „Schelbiera I Grohmana" w Łodzi.

Wielkie zakłady przemysłowe
Scheiblera i Grochmana postano-
wiły w znaczńym stopniu zredu-
kować płace robotników. W bie-
żącym tygodniu obniżono płacę
tkaczom o blisko 45 proc., ro-
botnikom zatrudnionym w przę-
dzalniach o 15 do 20 proc.

Płace pracowników umysło-
wych mają być także znacznie
obniżone.

W związku z tem do dyrekcji
fabryki zwróciła się delegacja ro=
botników, wskazując na krzywdę,
jaką wyrządza im się wskutek
tak wielkiej redukcji płac. Dy-
rekcja fabryki oświadczyła, że do
tej pory nie redukowała zarob-
ków. Ostatnio jest zmuszona to
uczynić i od swego zamiaru nie
odstąpi.

W znaku wakacji.
Warszawa, 18 sierpnia.

Cisza, cisza. Przeminął zjazd
legjonistów, po którym spodziewa-
no się rozpoczęcia sezonu polity-
cznego, a cisza zalega w dalszym
ciągu. Z kół półoficjalnych nad-
chodzą głosy, że dopiero w nad-
chodzącym tygodniu, kiedy wię-
kszość ministrów powróci jużzwa
kacyjnych wywczasów, zacznie się
ruch, żywsza praca, wzmoże się
tempo.

Ministrowie spędzają wakacje
prawie wszyscy w kraju. Jedynie
minister Zaleski leczył się w Kar-
lowych Varach, zboczywszy tam z
Genewy i Lozanny, teraz zaś wice
minister Beck ma udać się do Stam
butu,

Najwięcej zainteresowania bu-
dzi ciągle skarb. Minister skarbu
p. Jan Piłsudzki na urlopie, a ma-
chiną kieruje wiceminister Sta-
rzyński. W sferach, zbliżonych do
jego resortu, zapewniają, że w tej
dziedzinie wszystko tak się ukła-
da, jak mniej więcej przypuszczał
p. Starzyński w głośnem swem wy
stąpieniu na herbatce u premjera
Prystora, po której obwieszczono
konieczność redukcji poborów u-
rzędniczych.

Musi on już teraz przystąpić do
opracowania preliminarza budżeto
wego na rok przyszły, wrzesień bo
wiem przeminie pod znakiem uz-
gadniania postulatów ministerjum
skarbu z postulatami innych mini-
sterjów. Wiadomo już dzisiaj, że
tendencją ministerjum skarbu jest
zmniejszenie budżetu do minimum
do 2 miljardów przeciwko czemu
jak najbezwzględniej bronią się
poszczególne resorty. Wszelako
pytania, nie wiadomo bowiem, jak
układać ten preliminarz, jakie sta-
wiać przewidywania dochodowe,
jak przedewszystkiem zamknie się
obecny rok budżetowy, a przecież
nie dotarliśmy jeszcze nawet do je-
$o połowy.

Wszystko więc jest płynne i nie
obliczalne. Tem trudniej budować
jakiekolwiek horoskopy i przypu-
szczenia.

Praca ustawodawcza rządu w
chwili obecnej jest jakby zatamo-
wana. Z kół rządowych słychać o-
pinje, że premjer Prystor nie žy-
czytby sobie zbytnio korzystać z

uprawnień, nadanych mu przez
sejm sanacyjny, i dekretować roz-
porządzenia z mocą ustawy. Zape
wniają nawet stamtąd, że rząd za-
mierza wystąpić do sejmu z sporą
liczbą projektów ustaw; mówią o
setce przedłożeń, Z innej strony
utrzymują, że rząd wystąpi do par-
lamentu tylko z najniezbędniejsze-
mi przedłożeniami, które poważ-
niejszego charakteru nie będą no-
siły i nie będą wnikały w kwestje
pierwszorzędnego znaczenia. Ko-
mu wierzyč?... |

Podnosily się tu i ówdzie głosy,
że rząd nosi się z zamiarem przy-
śpieszenia zwołania sesji parlamen
tarnej. Głosy te należy jednak wło
żyć pomiędzy opowieści nierealne.
Nie ma on żadnej potrzeby odwoły
wać się do parlamentu, nie ma on
też żadnego dla siebie interesu
stwarzać platformę do publicznej
dyskusji nad sytuacją wewnętrzną
i gospodarczą i dopuszczać do ujaw
nienia się tych sprzecznych prą-
dów: zachowawczego i radykalno -
socjalistycznego, które się coraz
silniej dobywają ze szpalt prasy sa
nacyjnej na zewnątrz, wskazując
na zarysowującą się coraz jaskra-
wiej różnicę poglądów w łonie o-
bozu rządowego.

Zresztą pod koniec września
zbiera się sesja Rady Ligi Narodów
i Zgromadzenie
Zdaje się, że i p. Zaleski nie chciał
by parlamentu przed załatwieniem
rzeczy bardzo ważnej: teraz bo-
wiem upływa trzylecie stałego man
datu polskiego w radzie Ligi i Pol-
skę czekają nowe wybory. Bodaj-
że, jego zdaniem, byłoby dla niego
i jego taktyki lepiej, gdyby wybo-
ry te odbywały się bez akompan-
jamentu parlamentarnego.
[W gmachu parlamentarnym zre-

sztą taka cisza, jak i w rządzie.
Wprawdzie „urzędują“ obaj mar-
szałkowie, ale to tylko termin prze
nośny. P. Raczkiewicz zajęty jest
dość żywo pracami Rady opieki
Polaków za granicą. Pewne obja-
wy żywotności widać tylko w bibl
jotece, w czytelni, i wśród dzienni-
karzy. Zresztą tak martwo i tak
głucho, jak i w: kołachoficjalnych.

Wakacje, wakacje...

H. w.

O stabilizację pieniężną.
NOWY YORK (Pat). Przybył

tu nieoczekiwanie Montague Nor-
man. Prasa uważa przybycie na-
czelnego kierownika Banku An-
gielskiego za niezmiernie znaczące

i tłómaczy je sobie jako pierwszy
krok w kierunku przeprowadzenia
światowej stabilizacji pieniężnej
na nowych zasadach.

członków Ligi. /

BERLIN (Pat). W toczącym się
przed sądem specjalnym w Byto-
miu procesie przeciwko hitlerow-
skim członkom szturmówki, któ-
rzy zamordowali robotnika Pie-
cucha w Potempie, prokurator za-
żądał kary śmierci dla 5 oskarżo-
nych. W przemówieniu podkreślał,
że chodzi tu o zabójstwo z preme-
dytacją i że wyłącznym motywem
zbrodni jest podjudzanie do aktów
terroru politycznego. Wyrok spo-
dziewany jest w godzinach popo-
łudniowych.

BERLIN (Pat). W poniedziałek
o godzinie 16 min. 45 sąd specjal-

ny w Bytomiu ogłosił wyrok prze-

ciwko 9 szturmowcom hitlerow-

skim, którzy zamordowali w Po-

tempie robotnika Piecucha. Na

karę śmierci skazani zostali oskar-

Terror w Niemczech.
BERLIN, (Pat). Ubiegłej nocy

dokonano pod Gliwicami zama-
chu bombowego na dom, należą-
cy do członka stronnictwa cen-
trowego. Wybuch granatu ręcz-
nego wyrządził znaczne szkody.
f3 GDAŃSK (Pat.) W sobotę wie-
czorem w Sopotach; na ul. Elż-
biety doszło do starcia między
hitlerowcami a komunistami, przy-
czem padło kilka strzałów. W-g

komunikatu hitleroweów, w star-
ciu odnieśli rany dwaj hitlerow-
cy. Od kul rewolwerowych ranna
jest jedna osoba cywilna. Jak po-
daje komunikat policyjny w nie-
dzielę wieczorem około 40 ko-
munistów napadło na 7 hitle
rowców, raniąc 2 z pośród
nich. Po napadzie napastnicy
zbiegli.

BESTJALSKI NAPAD HITLEROWCÓW
NA RODZINĘ POLSKĄ.

KATOWICE (Pat). „Polonia“
donosi o bestjalskim napadzie hi-

tlerowców na dom rodziny polskiej

Barowskich w Jamach na Śląsku

Opolskim. Synowie gospodarza

Barowski Wiktor i Barowski Igna-

cy często namawiani byli do wstą-

pienia do bojówki hitlerowskiej,

Początkowo tłumaczyli, że są neu-

tralni i do bojówki nie zapiszą się.

Gdy jednak w dalszym ciągu nie

dawano im spokoju, oświadczyli

organizatorom bojówki, że są Po-

lakami i z bandytami nie chcą

mieć nic wspólnego. Za odmowę,

a zwłaszcza za przyznanie się do

polskości, postanowiono ich za-

mordować. Sprowadzono złożo-

ną z miejscowych hitlerowców

„Mordkommando“. Zaprowadzono

ich aż do okień pokoju, w którym

spali Ignacy i Wiktor Barowscy.

Bandyci z Mordkommando wrzu-

cili do pokoju granat ręczny, celu-

jąc w łóżka. Granat jednak odbił

się i wybuchł w drugiej części

pokoju.  Barowscy nie doznali
szwanku. Równocześnie bandyci
podpalili dom mieszkalny i zabu-
dowania gospodarcze Barowskich

w kilku miejscach. Płomienie tak

szybko ogarnęło zabudowania, że

Barowscy zaledwie zdołali urato-

wać życie. Dom mieszkalny i za-
budowania spalone doszczętnie.

Sprawcy zbiegli. Ani straż miej-

scowa, ani straże z okolicznych

wiosek, będące pod kierownic-

twem hitlerowców, nie pośpieszy-

ły z pomocą. Alarmowano straże

ogniowe w Bąkowie, w Boruszo-

wie i Kościeliskach, jednak na-

próżno, Nad Barowskimi zlitowali

się sąsiedzi, dając im tymczasowo

dach nad głową. °

HITLEROWCY ZAGARNIAJA GDANSK.
Niebywałe areszty i prowokacje.

GDANSK (Pat.) — „Danziger
Volkstimme* podaje szereg wy-
padków napadów h'tlerowców na
ludność robotniczą i przecho-
dniów. W czasie wczorajszych
prowokacyjnych demonstracyj na-
rodowo-socjalistycznych na przed-
mieściach. Około godz. 12-ej
w dzielnicy robotniczej zebrały się
umundurowane bojówki hitle-

rowskie w sile kilkuset ludzi,
w tem jeden oddział konny.
Przemawia! przywódca _ frakcji
narodowo-socjalistycznej Greiser,
grożąc socjalistom użyciem siły
i zapowiadając, że Hitler przy-
łączy niebawem Gdańsk do
Rzeszy niemieckiej. Następnie
bojówkarze hitlerowcy zaczęli
prowokować ludność robotni-
czą, zrywając odznaki socjali-
styczne i napadając na przecho-
dniów. Po zakończeniu demon-
stracyj udano się pochodem do
Wrzeszcza, gdzie powtórzyły się
prowokacje hitlerowców, — рггу-
czem członkowie bojówki przy
zrywaniu odznak bili prze-
chodniów wielkiemi żelaznemi

kiuczami i hakami.
Na rynku we Wrzeszczu od-

była się druga manifestacja, gdzie
przemawiał przywódca hitlerowców
poseł do parlamentu Rzeszy Hor-
ster, zaznaczając, że już w naj-
bliższym czasie narodowi so-
cjaliści obejmą władzę i zapo-
wiadając bezlitosną walkę z prze-
ciwnikami „brunatnych żołnierzy”.
Następnie pochód udał się do
nowego portu, gdzie kilku hitle-
rowców rzuciło się na pewne-
go żyda, bijąc go i kalecząc w
straszliwy Sposób. Wracając
z nowego portu, demonstranci na-
padli na 16-letniego członka or-
ganizacji socjalistycznej młodzie-
ży, bijąc go pięściami i żelaznemi
kluczami. W ciągu popołudnia
pobito we Wrzeszczu ponow-
nie młodego żyda, przyczem
napastnicy zajęli groźną, postawę
wobe interwenjującego policjanta.
Bojówkarze hitlerowscy napadli
również na 2 młodych mężczyzn
którym zerwano odznaki socjali-
styczne i pobito do utraty przy-
tomności.

Francja przeciwko dalszemu zbrojeniu się
Niemiec.

MARSYLJA, (Pat). Tutejsza
prasa z nietajonym krytycyzmem
odniosla się do sygnalizowanych
z Londynu poglosek o mających
się rozpocząć niebawem rokowa-
niach francusko-niemieckich w
sprawie ewentualnych zmian klau-
zul wojskowych traktatu wersal-
skiego. „Marseille- Soir” opubli-
kował na ten temat artykuł, w
którym paryski korespondent te-
go pisma stwierdza, że raz wstą-
piwszy na podobną drogę ustępstw
trzeba się będzie Francji potem
na niej zatrzymać i na coraz to
nowe żądania Niemiec odpowie-
dzieć wreszcie: „Niel” Autor koń-

czy swe wywody następującą iro-
niczną pointą. Gdybyśmy byli w
r. 1914 zamiast mobilizować się
jak idjoci, pozwolili Niemcom za-
garnąć nasz kraj, zgnieść Rosję i
Serbję oraz pogwałcić neutralność
Belgji, — nie byłoby wojny z
Niemcami. W rzeczywistości więc
nie kto inny, lecz Francja winna
jest nietylko swym własnym nie-
szczęściom, lecz także i nieszezę-
ściom, które zwalają się na Niem-
cy od roku 1914. Za to wszyst-
ko zażąda się od nas wkrótce ra
chunku. Myślicie, że żartaję?
Mówię najpoważniej w świecie.

żeni Kottisch, Mueller, Wollnitzi,

Graupner — za zabójstwo na tle

politycznem. Główny oskarżony

Lachman został również skazany

na karę smierci za podżeganie do

morderstwa. Oskarżony Hopper
otrzymał 2 lata ciężkiego więzie-

nia. Trzej pozostali oskarżeni —

Hadamik, Nowack i Czaja — zo-
stali uwolnieni,

BERLIN (Pat). Po ogłoszeniu
wyroków śmierci w procesie by-
tomskim, w gmachu sądu i na uli-
cach miasta doszło do burzliwych
scen, wywołanych przez narodo-
wych socjalistów. Interwenjowała
policja, uzbrojona w karabiny i
hełmy stalowe. Narodowi socja-
liści z okrzykami: „Heil, Hitler!“
opuścili salę sądową. Obecny na
sali przywódca szturmówek śląs-
kich por. Heines, opuszczając salę,
oświadczył, że wyrok ten jest sy-
śnałem, który poruszy całe Niem-
cy. Po wyparciu hitlerowców z
$machu sądu, umundurowani па-
rodowi socjaliści utworzyli po-
chód, na czele którego postępo-
wały formacje hitlerowskie, przy-
byłe samochodami ciężarowemi z
Wrocławia. Z największym wy-
siłkiem pogotowie policyjne z bro-
nią w ręku starało się opanować
plac i ulice w pobliżu gmachu są-
dowego. Dopiero po dłuższym
czasie udało się policji sytuację
opanować.

BERLIN (Pat). „Berliner Ta-
geblatt* w wydaniu wieczornem

donosi: W Bytomiu wybuchły roz-

ruchy, spowodowane ogłoszeniem

wyroku w procesie hitlerowców.

Olbrzymie iłumy otoczyły śmach

sądu, z widocznym zamiarem przy-
puszczenia szturmu i uwolnienia
skazanych. W wielu sklepach

żydowskich wybito szyby, jak

również w redakcji miejscowego

organu socjalistycznego. W całem

mieście skonsyśnowano duże od-

działy policji. Kilkakrotnie doszło

już do wymiany strzałów.

TARNOWSKIE GÓRY (Pat).
Partja hitlerowska w Bytomiu, po

otrzymaniu wiadomości o posta-

wieniu przez prokuratora wnios-

ku, domagającego się kary śmierci

dla 5 oskarżonych w procesie o*

zamordowanie robotnika Piecu-

cha, wydała nadzwyczajne wyda-

nie swego organu „Deutsche Ost-
front", w którym w art. pod tyt.:

„To jest sprawiedliwość” omawia

tendencyjnie wniosek prokuratora.

Pod wpływem tego artykułu do-

szło na sali sądowej, gdzie odby-

wała się rozprawa, do demon-

stracji, podczas której salę zdemo-

lowano. Ponadto wybito szyby
wystawowe w redakcji „Volks-

wacht“ w Bytomiu. Atmosiera w

Bytomiu jest nadzwyczaj naprę-

żona.

/

Niebywała prowokacja hitlerowska.
BERLIN (Pat). Omawiając o-

statnie wydarzenia w Głąbsku,
gdzie szturmówka hitlerowska na-
padła na ludność polską, hitlerow-
ski organ ,„Voelkischer Beobach-
ter" ogłasza list otwarty komen-
danta 149 szturmówki „narodowo-
socjalistycznej w Pruetzenwalde,
Магха, do nadprokuratora w Pile,
zawierający pogróżki pod adresem
ks. dr. Domańskiego, prezesa
Związku Polaków w Niemczech.

„Spokój w naszym kraju po-
wróci dopiero wówczas — pisze
Marx — gdy pan nadprokurator
nieco bardziej zainteresuje się
osławionym podżegaczem polskim

dr. Domańskim. Rejestr grzechów
tego pana jest już tak wielki, że
w państwie prawdziwie niemiec-
kiem człowiek taki ani przez
chwilę nie mógłby pozostawać.
Panie nadprokuratorze, stawiamy
i ten wypadek do generalnego
konta porachunku, wkrótce bo-
wiem nadejdzie dzień wolności
Niemiec, wówczas biada ci, biada,
ty wszo polska."

„Voelkischer Beobachter* w
formie zupełnie niedwuznacznej
przytacza dokładny adres dr. Do-
mańskiego, podkreśla jego zna-
czenie dla mniejszości polskiej
w Niemczech.

Niemcy w przededniu rewolucji—
tak twierdzi Ludendorff.

BERLIN (Pat). Ludendorii o-

głasza w swym organie „Volks-
„warte obszerny artykuł, w któ-

rym utrzymuje, że Niemcy stoją

w przededniu wybuchu rewolucji.

Autor artykułu przeprowadza a-

nalogję pomiędzy sytuacją Rosji
w r. 1918 a obecną sytuacją w

Niemczech, oceniając liczbę ofiar,

jakie padły w Niemczech w star-

ciach politycznych od czerwca

r. b, na 6 tysięcy osób. Zdaniem

Ludendoriia, akty terroru organi-

zowane były przeważnie przez

szturmowców hitlerowskich.

Selm pruski zbierze się dn. 30 b. m.
BERLIN, (Pat). Sejm pruski

o godzinie 13-ej.

Dalsza «cżystka» na
BERLIN (Pat). Komisaryczny

rząd pruski przeniósł w dalszym
ciągu w stan rozporządzalności

wielu landratów. Prasa demokra-

tyczna podkreśla, że wśród Za-

suspendowanych urzędników znaj-

zwołany zostal na dzień 30 b. m.

urzędach niemieckich.
duje się również zięć pierwszego

prezydenta Rzeszy Eberta, landrat

Jenecke, jak również inni urzędni-
cy, należący lub sympatyzujący ze
stronnictwem socjal-demokratycz-
nem lub centrowem.
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Ožywienie na gieldzie brylantowej.
. BRUKSELA (Pat). W Antwer-

pji dało się zauważyć na giełdzie
brylantowej wielkie ożywienie.
Z Ameryki i Indyj przybyło tu
bardzo wielu kupców, którzy czy-
nią duże zakupy. Giełda brylan-
towa ma w chwili obecnej obroty
pieniężne na sumy znane tylko w
czasach wielkiej pomyślności. Na-

leży zaznaczyć, iż w okresie wa-
kacyjnym panował tu zawsze ruch
słabszy. Ożywienie w przemyśle
dyamenciarskim zdaje się wska-
zywać na załamanie się kryzysu,
bowiem zmiany w tym luksusowym
przemyśle są zawsze sygnałem
nadchodzenia lub przejścia kry-
zysu.

Niebywałe upały na Zachodzie. |
BERLIN (Pat). Wczorajsza nie-

dziela należy do najbardziej upal-
nych dni, jakie zanotowano w
Niemczech w ciągu ostatnich 80
lat. Berlińska stacja meteorolo-
giczna zanotowała po południu 37
stopni w cieniu. Ludność szukała
ulgi w kąpieliskach, wskutek cze-
50 wydarzyło się wiele nieszczę-
śliwych wypadków. Na pojezierzu
Berlińskiem drużyny ratunkowe

interwenjowały w przeszło 100
wypadkach. Mimo to 12 osób uto-
nęło. Dopiero pod wieczór na-
stąpiło w całych Niemczech ochło-
dzenie, poprzedzone silnemi bu-
rzami. W pobliżu Hamburga sza-
lała trąba powietrzna, wyrządza-
jąc bardzo poważne szkody. W
miejscowości Hitfeld huragan w
ciągu kilku sekund zerwał dachy
40 domów, .

 



 

       

Prima a mf kala.
W artykule pod powyższym

tytułem, drukowanym w sobotnim

n-rze „Dziennika Wil.', omówi-

liśmy rezolucje katolickiego „Ty-

godnia Społecznego”, który świeżo

odbył się w Lille i był przeważnie

poświęcony sprawom gospodar-

czym, w związku z obecnym

wszechświatowym kryzysem.

Г1а braku miejsca zmuszeni

byliśmy odłożyć do dnia dzisiej-

szego ostatni punkt rezolucji, naj-

ważniejszy, który mówi o sprawie

samowystarczalności, o barjerach

celnych, tak dziś rozpowszech-

nionych i o gospodarczem współ-
życiu narodów.

Oto treść rezolucji:
„W dziedzinie międzynarodowej ży-

cie gospodarcze wyklucza zarówno zam-

kniętą w sobie gospodarkę samowystar-

czalną, jak i łączenie poszczególnych

ekonomij narodowych w jedną zwartą

całość, Poszczególne gospodarstwa na-

rodowe mają obowiązek informowania,

uzgadniania i uzupełniania się ze wzglę-

du na ostateczny swój cel, przekraczają-

cy znaczenie gospodarki, a celem tym

jest rozwój cywilizacji ludzkiej wmyśl

pojęć chrześcijaństwa, które dąży do

stworzenia coraz większego braterstwa

i coraz wyższej moralności u ludzi."

Jak widać z powyższego, kon-

gres ustosunkował się negatywnie
do tak zw, kwestji samowystar-
czalności, wypowiada się on prze-
ciwko wytwarzaniu sztucznemu

nieżywotnych w danym kraju ga-
łęzi przemysłu jedynie w myśl

doktryny o samowystarczalności,

skoro produkty te znacznie taniej
i łatwiej sprowadzić można z za-
granicy, odpłacając jej produktami
swojej ziemi i swego, rodzimego

przemysłu.
Rezolucja zjazdu, niewątpliwie

przepojona najszczerszym duchem
chrześcijańskim, jest jednym jesz-

" cze dowodem, jak daleko niestety
najsłuszniejsza zasada odbiega od
naszej smutnej rzeczywistości.

Ze sprawą ceł ma się podobnie
jak z rozbrojeniem. W zasadzie —

' owszem. Któż mógłby się sprze-
ciwiać rozbrojeniu, chociażby cał-
kowitemu?

Któż nie życzyłby sobie po-
koju wieczystego?

Niestety, jest to tylko marze-
nie — o urzeczywistnieniu jego
mowy być nie może, dopóki mamy
sąsiadów, którzy czyhają tylko na
moment, by na nas, rozbrojonych,
napaść, pozbawić ziemi i wolności.

Gdziekolwiek spojrzymy, po
szerokim świecie, wszędzie żarzy
się, niby węgle w popiele, tylko
patrzeć, a wybuchnie zgubny,
wszystko pożerający płomień. Nie
mówiąc o lokalnych zatargach ja-
kiegoś zamorskiego Paragwaju
z Boliwją, na Dalekim Wschodzie
gotują się rzeczy niesamowite,
lada dzień nastąpić może kata-
strofa, której zasiąg daleko prze-
kroczy wschodnio-azjatyckie ob-
szary i łacno rozpalić się może
wszechświatowym pożarem. Cele
Sowietów — zdobycia dla swej
opętańczej doktryny całego świata
—dostatecznie są znane. Jest to
kwestja bytu i niebytu dla obec-
nych władców Kremlu, którzy
doskonale zdają sobie sprawę z
tego, że Rosja, jako wyspa komu-
nistyczna śród morza „burżuazyj-
nego”, długo się nie utrzyma. Albo
komunizm zdobędzie świat, albo
upadnie wcześniej lub później w
samej Rosji.

Rzecz jasna, że pierwsza ewen-
tualność znacznie bardziej się

  

uśmiecha wielkorządcom sowiec-

kim, którzy dla jej urzeczywistnie-

nia wydają dziś miljardy, wyciśnię-

te z nędzy ludu rosyjskiego, na

agitację zagraniczną; gdyby się

jednak nadarzyła pomyślna oka-

zja, nie zawahaliby się użyć siły

orężnej, jak to zresztą próbowali
uczynić w roku 1920.

Że także Niemcy — nietylko

hitlerowskie, ale cały naród nie-

miecki — dyszą zemstą i gotują

się do rewanżu, jest powszechnie

znane. Bardziej dziwnem wydać

się musi, że w takich Włoszech,
które wyszły zwycięsko z wojny,

osiągnęły wszystko, o czem tylko

marzyć mogły, Mussolini wygłasza
mowy, w których wojnę wysławia

jako  najszczytniejsze powołanie

narodów.
Czy w podobnych warunkach

możliwe jest rozbrojenie? Czy roz-
brojenie nie groziloby raczej za-

lewem šwiata przez hordy barba-
rzyńskie, zniszczeniem kultury i

samego Kościoła. Przecie nawet

Chrystus, jakkolwiek jest Księ-

ciem pokoju, przestrzega w swych

przypowieściach, by ludzkość czu-

wała i miała się na baczności, al-
bowiem wróg nie śpi.

Co się rzekło o wojnie i po-
koju, dotyczy również współżycia
gospodarczego narodów, gdzie
również toczą się zacięte wojny,
niby to niekrwawe, a jednak śro-
żące nędzą i niekiedy śmiercią
głodową tysiącom i miljonom.

Teoretycznie jest to oczywiście
anomalją, a nawet nonsensem, że
w Ameryce niszczą miljony wor-
ków kawy, gdy u nas jest ona
przysmakiem, avi jedynie
dla najzamożniejszych, že w sło-
necznej ltalji wrzucają do morza
tysiące centnarów pomarańcz, za
które my płacimy po złotemu za
sztukę, że na Węgrzech wylewają
do Dunaju wino, którego my nie
mamy kropli na wzmocnienie cięż-
ko chorych w szpitalach.

Tak przedstawia się sprawa
z jednej strony. Z drugiej jednak,
w razie zniesienia ceł, stalibyśmy
się terenem niesłychanej eksplo-
atacji ze strony silniejszych go-
spodarczo narodów (w pierwszym
rzędzie Niemców). Nasz skromny

zapas waluty uciekłby zagranicę
w przeciągu bardzo krótkiego
czasu, zostalibyśmy bankrutami,
zaprzedanymi w najcięższą, go-
spodarczą niewolę, co odbiłoby
się przedewszystkiem na najuboż-
szych, szerokich warstwach ludu
pracującego.

Hasła porozumienia się, współ-
pracy i braterstwa narodów są
nie wątpliwie piękne, należy też
stopniowo dążyć do ich urzeczy-
wistnienia, jak wogóle dążyć na-
leży do wszystkiego <co dobre,
piękne,wzniosłe.

Zanim jednak istotnie zostaną
urzeczywistnione — o ile wogóle
zostaną urzeczywistnione—trzeba
aby cała bez wyjątku ludzkość
przesiąknęła tym duchem mi-
łości i zgody chrześcijańskiej
jakim kierowali się uczeni kato-

liccy, obradujący wiLille. Nad
tem trzeba pracować. Zanim się
to jednak stanie, pozostać musi
w sile stara maksyma: si vis pa
cem, parabellum. Jeżeli chcesz
pokoju i bezpieczeństwa bądź
przygotowany do wojny.

Dotyczy to także życia gospo-
darczego.
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Czy potrzebna jest urzędowa regulacja cen
Dnia 31-go bm. wygasa moc o-

bowiązująca rozporządzenia min.
spraw wewnńętrznych z dnia 29
października 1929 r. o regulowaniu
cen przetworów zbóż chlebowych,
mięsa itd. Jak donoszą z War-
szawy, rząd nosi się z myślą prze-
dłużenia mocy obowiązującej tego
rozporządzenia.

yłania się tutaj pytanie: czy
w obecnej sytuacji gospodarczej
*administracyjne regulowanie cen
jest potrzebne?

„Kurjer Poznański”, który w
swym dodatku gospodarczym po-
święca sprawie tej osobny artykuł,
odpowiada na powyższe pytanie
stanowczem: nie. Nie, gdyż życie
gospodarcze cierpi pod nadmia-
rem, a nie brakiem towarów, zaś
nadmiar powoduje spadek cen @о`
ostatecznych granic, jak wiadomo
— nawet poniżej poziomu kosztów
produkcji. Koła rolnicze i przemy-
słowo-handlowe _ niejednokrotnie
zwracały rządowi na to uwagę.
Ostatnio b. wyraźnie wskazała na
anomalję utrzymania przy życiu
Ee z czasów wojennych —
onferencja gospodarcza w min. p.

i h., odbyta w dniu 24 czerwca a
oraz wielka konferencja rolnicza z
dnia 11 czerwca rb. Rząd jednak
trwa przy swojem i zamierza pro-
longować moc obowiązującą, na
których podstawie rozwijają dzia-
łalność osławione komisje cen-
nikowe.

ByłobyKURZ aby rząd
zdecydował się przynajmniej na
wprowadzenie kilku zmian w do-
tychczasowem rozporządzeniu, w
szczególności, aby ograniczył wy-
dki, w których mają być powo-
Sa komisje cennikowe i nadał
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im charakter reprezentacji czyn*
nika fachowego oraz ograniczył
artykuły, podlegające urzędowej
reglamentacji.

Dotychczasowa działalność ko-
misyj cennikowych cierpiała głów-
nie pod wpływem braku fachowo-
ści u spornej ilości członków tych-
że komisyj. Debaty komisyjne na-
zbyt często nacechowane były ta-
nią demagogją, a nie znawstwem
rzeczy. To też należałoby powie-
rzyć obowiązek delegowania
przedstawicieli do komisyj cenni-
kowych instytucjom poważnym,
dającym rękojmię  sumiennego
traktowania = odnošnego  obo-
wiązku.

Co się tyczy listy artykułów
podlegających reglamentacji, to —
jak rzekliśmy — należałoby ją o-
graniczyč.

Szczytem wszystkiego jest
fakt, iż na podstawie rozporządze--
nia z dnia 29. 10. 1929 r. można.
było reglamentować cenę luksu--
sowych gatunków artykułów
pierwszej potrzeby (np. wysoko-
wartościowych wędlin). Natural-
nie jest to anomalja, jakich mało!

Wogóle zaś, powtarzamy, ni-
gdy nie byliśmy entuzjastami urzę-
dowego regulowania cen, tego za-

„ bytku z czasów wojennych, dzisiaj
natomiast przedłużenie mocy obo-
wiązującej cytowanego rozporzą-
dzenia uważamy za czysty ana-
chronizm.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
МЕЗОЕЧСОЛЫСЕМЯWOZEWĘZNWERTOWPDAWE
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DZIENNIK WILENSKI

Z prasy.
Pod bramami Sejmu.

Pod powyższym tytułem  za-
mieszcza „Gazeta Warszawska”
artykuł posła Rymara, w którym

autor wymienia najpilniejsze spra-

wy, które wymagają zwołania izb
ustawodawczych.

A więc  przedewszystkiem
sprawy Banku Polskiego.

Z ogłoszonego niedawno spra-
wozdania B. P. wynika, że

„pokrycie statutowe Banku minimal-
nie wynosi 40 a faktycznie — 42,5 proc.
Ze 100 milj. zł. bezprocentowego kredy-
tu rząd podjął już 90 miljonów zł. Z 320
milj. zł. dozwolonego bilonu puszczono w
obieg przez kasy Skarbu i Bank Polski
— 316 milj. zł. Kasy państwa, zwłaszcza
o każdym pierwszym miesiąca, są puste.

E lay i rezerwy zużyte. Lada dzień sta-
nąć możemy poza prawem. Wie o tem
rząd, wiedzą siery gospodarcze, dysku-

tuje się różne projekty, pomysły, omawia

lany. Decyzja nieubłagalnie należy do—

šiai
Rząd widzi chętnie Sejm,

większości sanacyjny Sejm,
Wolał na okres 7 miesięcy pełnomoc-
nictwa. Próbował to dekretami, to roz-
porządzeniami, to własnymi zabiegami
obchodzić trudności. Ale pełnomocnic-

twa są ograniczone — a trudności się

piętrzą. Coraz to nowe zagadnienie pu-
ka do bram Sejmu." иа

Sprawy skarbowe tež nie cier-

nawet w
na urlopie.

pią zwłoki, bo
„Dotychczasowe dochody Skarbu

nie pokrywają wydatków państwa. Roś-
nie poważny deficyt. Stąd płyną dwa

wnioski: Słyszymy, iż opracowano  sze-

reg nowel podatkowych: ma przyjść po-
datek obywatelski dla samorządów, mają

przyjść różne podatki i opłaty na „Fun-

dusz Drogowy”, ma powstać drogą przy-

musowych opłat poważny „Fundusz po-

mocy bezrobotnym”. tymi mogą

przyjść pomysły i inne. I drugi wniosek:
trzeba dalszych oszczędności, trzeba

zmiany polityki bankowej, trzeba zmiany

ludzi, którzy rządzą. | znowu trudno w

tych sprawach ominąć Sejm”. | *

Domagają się takže wyjašnie-
nia sprawy:

„monopolu zapalczanego, požyczki

zapałczanej i sposobu jej użycia, umów

międzynarodowych, politycznych i han-

dlowych, budowy dalszej kolei Śląsk —

Gdynia. Budzą najwyższyniepokój de-

krety już wydane lub zapowiedziane:

mieszkaniowy, węglowy i t. zw. „rolni-

cze”.
Ma tedy rząd poważne trudności do

pokonania. Coraz jaśniejszą staje się ko-

nieczność zwołania Sejmu”, | ;

Ale społeczeństwo nie spodzie-
wa się już dziś od Sejmu czegoś

więcej, niż mógłby dokonać rząd

bez udziału parlamentu. Dlaczego?
Na to pytanie pos. Rymar od-

powiada w sposób następujący.
„Sejm jest w swej większości sana-

cyjnym. Istota położenia tkwi w tem,

że nie większość sejmowa wytworzyła

rząd, ale rząd dobrał sobie posłuszną mu

większość. Dlatego nie mamy tej drugiej

instancji, budzącej w społeczeństwie

wiarę i zaufanie. Dlatego nie mawołania

tak powszechnego, jakby być powinno, o

Sejm, o czynny Sejm. х

Nie usunął trudności rząd bez Sej-

mu, nie usunie ich usanowany Sejm.

Trzeba pójść dalej. Trzeba zmienić

rząd i sejmową większość”.

Bilon i banknoty.
Również o sprawach skarbo-

wo-bankowych pisze krakowski
„Naprzód”, przypominając o prze-
strogach podczas ostatniej sesji

udzielanych ministrowi skarbu w

związku ze zwiększaniem kredytu
rządowego w Banku Polskim.

„Zwracano uwagę na wrażenie, jakie /

ta operacja wywoła 'w kraju i zagrani-
cą, gdzie taki sposób uzupełnienia „do-

chodów” nie jest w tej mierze praktyko-

wany. Zlekceważono te przestrogi, a na-

wet zapewniano, że zwiększenie kredytu

to tylko środek ostrożności, w rzeczy-

wistości.skarb nie będzie potrzebował z

niego korzystać. Okazało się coś zupeł-

nie przeciwnego: korzystano  pełnemi

garściami, aż pokazuje się — dno. A co
będzie dalej? Wszak jesteśmy dopiero
w piątym miesiącu roku budżetowego;
stoimy bez rezerw bilonowych i kredy-
towych, skąd skarb weźmie na uzupel-
nienie realnych dochodów, które — jak
ubiegłe miesiące wykazały — nie wy-
starczają na pokrycie wydatków? Rezer-
wa4 miljony w bilonie i 10 miljonów w
Banku Polskim — razem 14 miljonów to
mniej niż wynosi efektywny deficyt za
lipiec br., który — bez pożyczki w Ban-
ku Polskim — wynosił 16.9 miljonėw“.

„Naprzód* nie znajduje odpo-
wiedzi na to pytanie.

Nie dziwimy się temu, bo chyba
nikt odpowiedzi tej dać nie jest w
stanie.

Przypuszczać należy, że i rząd
także znajduje się w podobnej sy-
tuacji.

Echa zjazdu legjonistów.

Zjazd legjonistów w Gdyni nie
przestaje w dalszym ciągu zasilać
łamy dzienników najrozmaitszemi
na ten temat uwagami.

„Gazeta Polska“ nie mając naj-
widoczniej innych zmartwień po
raz niewiadomo który podnosi
beznadziejną dyskusję o „orjen-
tacjach” politycznych wojny świa-
towej.

„Orjentacja“ endecka i polityka en-
decka, jeśli ją oceniać nawet najžyczli-
wiej wystarczyłaby w najlepszym razie,
aby z Polski niepodległej uczynić małe,
niezdolne do życia państewko, zamknię-
te w t. zw.. etnograficznych granicach.

To, że Polska jest dziś wielkiem Pań-
stwem — to napewno zawdzięczamy w
największej mierze owej „mylnej”* poli-
tyce Twórcy Legjonów — i bohaterstwu
niewielu, którzy w myśl jego żądań i
wskazań umieli walczyć, ginąć i umierać
— ścigani podówczas szyderstwem i
zniewagą ze strony tych, którzy dziś ła-

o „bohaterstwo” raczyli im przy-
znać”,

Autorów podobnych wywodów
nie mamy naturalnie zamiaru
przekonywać.

Podajemy uwagi „Gazety Pol-
skiej' jako przykład zadziwiającej
ślepoty i tępoty.

Zakutych łbów nic i nikt nie
przekona. Możnaby jedynie zapy-
tać, komu zawdzięczamy, że
Mińsk i Kamieniec nie należą do
Polski, jakkolwiek zdobyte zosta-
ły orężem Polski?

Wyłączność.
„Również zjazdowi w Gdyni po-

święca nieco uwagi „Kurjer Po-
znański*, który tak pisze na temat
honoru b. legjonistów.

„Słowa prezesa BB. Sławka o hono-
rze b. legjonistów jako takie nie wywoła-
łoby krytyki, gdyby w nich nie mieściło
się zarazem branie honoru na specjalną,
czy zgoła wyłączną własność legjonistów.

Ta łączność jest tem mniej uzasad-

niona, że w szeregach b. legjońistów

znajdują się obok ludzi bardzo dzielnych

także jednostki bardzo nieciekawe. Za-

dziwia w wysokiej mierze, że na zjazd,

na którym się tak silnie podnosi kwestję
honoru, mógł oddział, b. legjonistów po-
jechać pod przewodem osobnika skaza-
nego w roku 1931 za kradzież na sze-
ściomiesięczne więzienie, z A órofo trzy
miesiące odsiedział, a reszta znajduje się
w zawieszeniu”. .

Wiytącznošė honoru jest herezją
jeżeli nie wręcz głupstwem, a w
danym wypadku lepiej o honorze
nie wspominać.

Szanujemy bezwzględnie tych
legjonistów, którzy szli na front z
myślą o Polsce, lecz gdy o honorze
zaczynają mówić panowie od de-
fenzywy lub wręcz bohaterowie z
„Qazy*”, wolimy od wszelkich u-
wag na temat honoru powstrzy-
mać się.
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Jeszcze jedna szkoła w Dyneburgu

zostanie zlikwidowana.

Z Dyneburga donoszą, že do

dnia 1 września rb. ma nastąpićli-

kwidacja IV polskiej szkoły pod-

stawowej w Dyneburgu, która po-

łączoną zostanie z II polską szkołą

podstawową. Decyzję taką po-

wziął magistrat tutejszy na wnio-

sek kierownika wydziału szkolne-

go G. Jelisiejewa. UB;

Chociaż uchwała pomieniona

motywowana jest względami czy-

sto oszczędnościowemi,  jed

wpływ pośredni mają tutaj iostat-

nie rozporządzenia p. Kienińsza,

mocą których magistrat tutejszy

musi zaangażować nowych 11 na-

uczycieli dla wykładania języka

łotewskiego, historji i geografji

Łotwy w samorządowych szkołach

podstawowych.

Nadmienić należy, iż jednocześ-
nie ze szkołą polską będzie zlikwi-
dowana jedna szkoła łotewska, ro-
syjska i żydowska.

Jednocześnie z przyjęciem po-
wyższej decyzji magistrat uchwalił
nie zwalniać żadnego z nauczycieli
etatowych, a tym nauczycielom,
którzy utracą posady w szkołach
likwidowanych, uchwalono dać za-
jęcie w szkołach, do których li-
kwidowane będą przyłączone.

Ponieważ uchwała powyższa
musi być zrealizowana do 1-g0
września rb., w najbliższym czasie
zwołane zostanie nadzwyczajne
posiedzenie Rady miejskiej, na
którem to zapadnie ostateczna de-
cyzja w sprawie likwidacji wymie-
nionych szkół.

STSSIRR RODEO POCOO SAMOWRÓC

Dziwne operacje |
-_ Banku Rolnego
Donosi o nich wczorajszy Ro-

botnik:

„Z kół bankowych komuniku-

ja nam, że p.sen. BBWR J. Stec-

ki, naczelny przywódca klasowych

organizacyj ziemiańskich, uzyskał

w swoim czasie gwarancję Pań-

<twowego Banku Rolnego dla

zaciągnięcia większej pożyczki

osobistej w jednym z banków

prywatnych.

Ostatnio Państwowy Bank Rol-

my musiał zapłacić dług p. Stec-

kiego w tym banku prywatnym.

Cóż to za sposób rozporządza-

mia pieniędzmi państwowemi na

regulowanie prywatnychzobowią-

zań działacza politycznego?! Mo-

że kierovrnictwo Banku Rolnego

zrozumie obowiązek wyjaśnienia

tej sprawry”.

; K

 

Imwi napad Strzelców.
W ubiegłą niedzielę we wsi

Wysoka, w powiecie Wadowic-
kim, okolo 20 strzelców napadło

na kilku ludzi, zebranych na po-
gawendkę u jednego z miejsco-
wych gospodarzy Jana Witka.
Awanturnicy usiłowali pobić obe-

cnych, a specjalnie kierownika
placówki O. W.P. Franciszka Nat-
tę, na którego rzuciło się kilku

napastników. Zebrani nie dali się

steroryzować i napastników wy-
pędzili. Z powodu ustawicznych

napadów bojówek strzeleckich,

wszystko, co uczciwsze, opuszcza
szeregi Strzelca, to też liczba je-
go członków w powiecie Wado-
wickim szybko maleje.

Komuniści biją sjonistów.
SOSNOWIEC (Pat.) W niedzie-

lę podczas zlotu organizacyj sjo-

nistycznych na ulicy Modrzejew-
skiej na pochód uczestników te-

go zlotu napadła grupa komuni-
stów. Bójkę zlikwidowała policja,
aresztując 5 napastników.

TPS MA“

Bialorutenizacja Cerkwi
Prawosławnej w Polsce.

W pismach wileńskich ukazała

się notatka o tem, że ma nastąpić

zmiana na stanowisku rektora Se-

minarjum Duchownego — Ргамо-

sławnego w Wilnie. Mianowicie
na miejsce dotychczasowego rek-

tora Tuczemskiego ma być na-

znaczony duchowny białoruski.

Notatka ta jest bardzo charak-

terystyczną, bowiem obsadzenie

przez białorusina stanowiska rek-

tora Seminarjum Duchownego

Prawosławnego oznacza  pierw-

sze realne posunięcie władzy Du-

chownej Prawosławnej w sprawie

t. z. białorutenizacji Cerkwi Pra-
wosławnej w Polsce.
W sprawie tej niejednokrotnie

zabierała głos zarówno prasa bia-

łoruska jak i rosyjska. Ostatnio

zagadnieniem tem również zainte-

resowała się miejscowa prasa pol-

ska, jak to widać z dwóch obszer-

nych artykułów w „Kurj. Wileń-

skim” (Nr. Nr. 87 i 113) i kilku ar-
tykułów „Słowa”.
Nader charakterystycznem jest,

że nietylko zdania, wypowiedziane

przez wspomniane dwa pisma pol-
skie co do rozwiązania sprawy

białorutenizacji Cerkwi  Prawo-
sławnej, są sprzeczne ze sobą, lecz
najwięcej kłócą się na tym tle

między sobą sami białorusini.
Przyjrzyjmy się bliżej głosom

prasy. „Kurjer Wileński” twierdzi,

że bezład w życiu cerkiewnym
prawosławnym w Polsce zależy w
znacznym stopniu od prawosław-

nego duchowieństwa rosyjskiego,
cudzego i nie dostosowanego do
potrzeb życiowych ludności bia-
łoruskiego i ukraińskiego; że dzia-

łalność duchowieństwa tego po-
lega na szkodliwych tendencjach
rusyfikacyjnych, czemu przypisać
należy, że ukraińcy i bialorusini
tracą zaufanie do Cerkwi; *z du-

chowieństwa zaś wytworzył się
typ urzędników formalnie lojal-
nych, lecz mało korzystnych dla
Państwa i wiernych.

Skutkiem tego wśród ludności
prawosławnej białoruskiej nastą-
pił upadek religijności, wzrost ate-
izmu, obok szerzącego się komu-
nizmu i przestępczości. Jako śro-
dek na te bolączki mające znacze-
nie ogólne, państwowe „Kurjer

Wil." doradza by kierownicze sta-
nowiska w djecezjach i parafjach
zostały obsadzone nie przez rosjan,
gotowych rzekomo w każdej
chwili zmienić swoją narodowość
dla karjery, lub korzyści osobi-
stych, lecz przez znanych bialo-
ruskiemu i ukraińskiemu społe-
czeństwu, prawdziwych przedsta-
wicieli tych narodów.

„Słowo* wypowiada zdanie
wręcz przeciwne. Uważa bowiem,
że białorutenizacja cerkwi jest
rzeczą wogóle szkodliwą dla Pań-
stwa i dlatego, że „ruch biało-
ruski dotychczas słaby, odrazu na-

biera na sile, gdy. będzie mógł
wykorzystać dla swych celów
białorutenizacji Cerkwi  Prawo-
sławnej w Polsce. Na udowodnie-
nie tego twierdzenia „Słowo”
przypomina, że ruch odrodzenio-
wy ukraiński rozpoczął się w
Cerkwi  Unickiej (ukraińskiej).
Dlaczego, dziwi się „Słowo”, Po-
lacy mieliby pomagać ruchowi od-
rodzoniowemu białoruskiemu, two
rząc dla niego Białoruską Cer-
kiew'”'?
W ten spasób, jak widzimy,

obydwa prorządowe pisma Wileń-
skie w tak ważnej sprawie zajęły
krańcowo różne stanowiska co w
łonie tak „jednolitego“ i „zgrane-
go“ stronnictwa jak BB nie jest
nowością.

Rosjanie wileńscy zajmują sta-
«nowisko nie zupełnie wyraźne.
Aczkolwiek do niedawna organ
Rosjan „Nasza Żyźń* zawzięcie
zwalczał t. z. „Białoruski Prawo-
sławny Komitet", który pierwszy
na gruncie wileńskim poruszył
sprawę białorutenizacji Cerkwi
Prawosławnej. Dzisiejszy organ
Rosjan „Nasze Wremia* nieco spo
kojniej ustosunkowuje się do tej
sprawy, aczkolwiek zasadniczo
jest przeciwny białorutenizacji.

Z kolei zobaczymy jakie stano-
wisko zajmują sami białorusini,
Przedewszystkiem trzeba zazna-
czyć, że białorusini dotychczas nie
posiadają religijnych organizacyj
czysto o charakterze ściśle nauko-
wym czy społeczno narodowym.
Sprawami religijnemi zajmowały
się od czasu do czasu białoruskie
ugrupowania polityczne, traktując
te kwestje z punktu politycznego.
Zainteresowanie sprawami religij-
nemi ze strony ugrupowań bia-
łoruskich (za wyjątkiem może
partji B. Chadeków) było powierz-
chowne. Politycznych prowody-
rów białoruskich więcej intereso-
wały wpływy duchowieństwa
wiejskiego na wyborców niż za-
gadnienia religijne. Dlatego wi-
docznie tylko przed wyborami na-
stępowało ożywienie na froncie
religijnym. 'Wi ten sposób przed
ostatniemi wyborami do ciał usta-
wodawczych powstało w Wilnie
na czele z b. senatorami białoru-
skimi pp. Bohdanowiczem i Na-
zarewskim t. z. „Białoruskie Pra-
wosławne _Objednanie". Lecz
przeszły wybory i od tego czasu
powyższe „Abjednanie'* nie oka-
zało żadnych odznak życia.

Obecnie jesteśmy podobno
jeszcze dość daleko od wyborów,

 

dlatego to szczególne zaintereso-
wanie się sprawami cerkiewnemi
ze strony wszystkich ugrupowań
białoruskich nadaje powyższym
sprawom charakter niezwyczajny.

Z ugrupowań białoruskich po-
litycznych najwięcej sprawami re-
ligijnemi, a szczególnie sprawą
Cerkwi Prawosławnej, — zajmo-
wała się dotychczas partja Biało-
ruskich Chadeków.

Aczkolwiek B. Chadeków u-
ważają w kołach białoruskich za
organizację katolicką, B. Chadecja
pretenduje do zajmowania się
sprawami Cerkwi Prawosławnej.
Zadanie nie lekkie, tem bardziej,
że jak to można sądzić z szeregu
artykułów w „B. Krynicy”, Biało-
ruska Chadecja jest zwolenniczką
idei Uniji Cerkiewnej, chcąc wi-
dzieć Unję Kościoła Katolickiego
z Cerkwią Prawosławną w Polsce
w postaci nowego Kościoła ob-
rządku wschodniego, który to Ko-
ściół miałby być „Narodowym Ko-
ściołem Białoruskim”. Miałoby to
bezwątpienia dla  białorusinów
duże znaczenie polityczne, gdyż
zatarłoby dotychczasowe różnice
religijne pomiędzy białorusinami
katolikami a prawosławnymi, a
oprócz tego zasadniczo rozwiąza-
łaby zagadnienie bialorutenizacji
Kościoła i Cerkwi.

Pozatem inne ugrupowania
białoruskie polityczne do spraw
religijnych odnosiły się bez spe-
cjalnego zainteresowania się aż
do roku 1930.
W roku 1930 ruch wokół spra-

wy Cerkiewnej nabiera intensyw-
ności w związku z zapowiedzia-
nym  ogėlnie-polskim  Soborem
Cerkwi Prawosławnej. Wówczas
powstaje w Wilnie t. z. „Białoru-
ski Prawosławny Komitet" na cze-
le z byłym właścicielem klubu
„lotto w Wilnie p. Wiernikow-
skim. Komitet ten rozpoczyna bar-
dzo ożywioną działalność. Zaczy-
na wydawać swój organ pod na-
zwą  „Świetacz Białorusi”, wy-
puszcza kilka brukowych jedno-
dniówek, w których w nadzwyczaj
ostrych wyrazach atakuje ducho-
wieństwo prawosławne, nie szczę-
dząc autorytetu nawet swego
Arcybiskupa Teodozjusza Wileń-
skiego, zaś osobliwie ostro wystę-
puje przeciwko systorzowi
prawosławnemu w Wilnie, zarzu-
cając poszczególnym członkom te-
$o konsystorza rozmaite naduży-
cia. W rezultacie polemiki po-
wstaje proces, który zakończył się
tem, że sekretarz „Biał. Praw.
Komitetu” student Soroko zostaje
skazany na 1 miesiąc więzienia.

Brutalna polemika, nietakt i
obraźliwy stosunek do duchowień-
stwa, ostre wystąpienia przeciwko
wszystkim ugrupowaniom biało-
ruskim, walka ze wszystkimi i
przeciwko wszystkim, sprawia to,
że „Białoruski Prawosławny Ko-
mitet“ w końcu swej 2-ch letniej
działalności zostaje zupełnie izolo-
wanym od reszty organizacyj i u-
$rupowań białoruskich  społecz-
nych i politycznych i traci wszel-
kie znaczenie zarówno w społe-
czeństwie białoruskiem jak i w
hierarchji cerkiewnej. Komitet za-
wdzięcza swoje niepowodzenie nie
tylko powyższej taktyce, lecz mo-
że jeszcze więcej temu, że nie po-
trafił w przeciągu 2-ch lat sko-
optować nikogo z poważnych sił
społecznych białoruskich,  Komi-
tet obecnie, jak przy swojem zało-
żeniu składa się zaledwie z kilku
osób. Prezesem jego w ciągu 2-ch
lat pozostaje wyżej wspomniany b.
właściciel klubu p. Wiernikowski,
wiceprezesem jest p. Bildziukie-
wicz najbliższy współpracownik
znanego na gruncie wileńskim p.
Wołejszy, zaś trzecim członkiem
jest niejaka wiejska panna Wiera
Lukaszyk. Jedynym zaś duchow-
nym, ideowo należącym do komi-
tetu jest A. Kowsz, jedyny du-
chowny prawosławny, który nale-
żał ponoć do „Hromady“.

Przy takim składzie osobistym
komitet nietylko zdołał zdobyć za-
ufanie szerszych warstw białoru-
skich, lecz nawet stracił takowe
tam, gdzie cieszył się pewnemi
sympatjami. Tak odeszły od komi-
tetu świeżo zorganizowane _grup-
ki młodzieży: „Białoruska Prawo-
sławna grupa studentów U. S. B.“
i „Związek Białoruskiej Prawo-
sławnej Młodzieży”. Wogóle „Bia-
łoruski Prawosławny Komitet,
pomimo braku powagi i solidności,
miał jeszcze jako takie znaczenie,
śdyby był jedyną czynną organi-
zacją prawosławną białoruską,
wyraźnie stawiającą za cel biało-
rutenizację Cerkwi Prawosławnej.

Z chwilą zaś, gdy powstają no-
we białoruskie prawosławne gru-
py „Białoruski Prawosławny Ko-
mitet'' traci resztki swego znacze
nia, zaś na widownię występują
nowe organizacje, o których po-
mówimy w następnym artykule.

Wypadek ze spadochro-
nem.

KATOWICE (Pat.) Prasa dono-
si ze Sląska Opolskiego, że na
lotnisku sportowym w Nyss, w

 

czasie ćwiczeń w skokach ze spa-
dochronem, lotniczka niemiecka
Gayer z powodu nierozwinięcia
się spadochronu, spadła na zie-
mię i odniosła cięzkie obrażenia. |
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KRONIKA.
Ofiary

Wczoraj o godz. 5 wieczorem
piorun uderzył w komin cegielni
mieszczącej się pod Nr. 145 przy
ul. Kalwaryjskiej.

Wskutek tego został uszko-
dzony szczyt komina i ciężko po-
ražony Aleksander Perwenis, ro-
botnik lat 28 zamieszkały w tej
samej nieruchomości.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Echa konsekracji. Pomi-

mo, iż uroczystości konsekracyjne

dobiegły końca, to jednak do-

stojni goście pozostają jeszcze
w Wilnie.

Wczoraj o godz. 8 rano J. E
ks. biskup Bukraba wspólnie z
9. Е. ks. biskupem Rancanem
odprawili w kaplicy Ostrobram-
skiej wspólną Mszę Świętą, na
której obecna była rodzina bisku-
pa Bukraby.
W godzinach popołudniowych

o. o. Jezuici przyjmowali obu bl-
skupów skromnym obiadem

* *
*

Wczoraj rano opuściła nasze
miasto Kapituła Pińska. Pozostał
w Wilnie tylko ks. kan. Wasi-
lewski.

Również w godzinach rannych
opuścili miasto przybyli na tę uro-
czystość delegaci z Pińska, Brze-
ścia nad Bugiem, Lublina i in-
nych miast.

* *
*

Jak się dowiadujemy J E ks.
Arcybiskup Metropolita Edward

baron Ropp wyjeżdża z Wilna

dziś o godz. 4 po poł. i udaje się
do Melanina, skąd następnie uda
się do Pińska.

Również dziś opuszcza Wilno
J.E. ks. biskup Bukraba, który
uda się do Nowogródka.

Z Nowogródka ks. biskup po-
jedzie do Warszawy, a następnie
—jak już podawaliśmy — w dniu

28 b. m. do Pińska, w dniu 8
września do Kodnia i 14 września
do Brześcia nad Bugiem, gdzie
dokona aktu poświęcenia kaplicy.

Narazie niewiadomo kiedy J.
E. ks. biskup Rancan opuszcza
Wiłno. Najprawdopodobniej dziś.

Miasto nasze było świadkiem

wielkiej, podniosłej uroczystości,

która zapewne na długie lata po-

zostanie w pamięci wszystkich
wilnian.
—Dzień św. Bartłomieja.

We środę, dnia 24 sierpnia r. b.,
w kościele św. Bartłomieja na
Zarzeczu odbędzie się uroczysty
obchód dnia patrona tegoż ko-
šciola, „ :

Porządek nabożeństw:
Q godz. 6 rano—prymarja, o

9—wotywa, о 11—5ита 1 о5
iecz. uroczyste nies”pory.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Magistrat umarza podat-

ki? W ostatnim miesiącu na
skutek próśb zbiorowych i indy-
widualnych Magistrat m. Wilna
odroczył względnie umorzył 346
podań w sprawach podatkowych
na ogólną sumę 12.450 złotych.

Wśród odroczonych podań by-
ło 154 żydowskich.
— Układanie jezdni przy ul.

Zamkowej już się rozpoczęło.
Wczoraj rozpoczęły się od dłuż-
szego czasu zapowiadane roboty
na ul. Zamkowej, gdzie jak wia-
domo jezdnia zostanie wyłożoaa
klinkierem.

Zwieziony klinkier  znajdu:
je się po obu chodnikach ul.
Zamkowej. Kilkadziesiąt kostek
tego materjału jest już pęknię-
tych. Pęknięcia te nastąpiły w
drodze i w czasie przeładunku z
wagonów na wozy ciężarowe.

Przy robotach nad układaniem
nowej jezdni zatrudniono narazie
20 robotników.

RÓŻNE.
— Osobiste. W dniu wczo-

rajszym powrócił z urlopu ławnik
Żejmo i objął urzędowanie. Rów-
nież rozpocząl pracę w wydziale
Opieki Społecznej nowy ławnik
dr. Safarewicz.

Z MIASTA.
— Walka z żebractwem w

wilnie. Według zestawienia Ko-
mitetu Społecznego Walki z że-
bractwem i Włóczęgostwem w
ostatnich czasach coraz częściej
przybywają do Wilna wieśniacy,
którzy ubierają się w łachmany:i
żebrzą na ulicach.

Większość z nich—jak stw'er-
dził wywiad — posiadają na pro-
wincji własną ziemię, która przy
dobrej gospodarce wystarczyłaby
na utrzymanie rodziny.

Z takimi żebrakami Komitet
wciąż walczy. W ciągu ostatnich
kilku miesięcy urzędnicy Komite-
tu zdemaskowali 35 takich żebra-
ków i oddali w ręce policji, któ-
ra odesłała ich do miejsca stałe-
go zamieszkani»

SPRAWY PODATKOWE.
— Podatek od nieruchomo-

ści. Władze przemysłowo-handlo-
we zwróciły się do władz skarbo-
wych z prośbą, ażeby związki ko-
munalne mogły przekazywać u-
rzędom skarbowym do egzekucji
należności z tytułu podatku jod
nieruchomości, płatne w czterech
ratach, dopiero po upływie roku
obrachunkowego.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
.— Przebieg spisu mnieszka-

niowego i przemysłowo-han-
dlowego w Wilnie. Spis miesz-

 

burzy.
W tym samym czasie drugi

pierun uderzył przechodzącą przez
podwórze domu Nr. 19 ul. Zbo-
żowej, 70-letnią Wiktorję Hory-
nową, zabijając ją na miejscu.
Zwłoki zabezpieczono na miejscu
do czasu przybycia władz sądo-
wo-śledczych.

 

kań, budynków, przedsiębiorstw i

zajęć przemysłowych i handlo-

wych, który jak podawaliśmy po-
przednio rozpoczął się dnia 1-go

sierpnia b. r., został w pierwszym
rzędzie przeprowadzony na Zwie-
rzyńcui Sołłaniszkach. Obecnie
od dnia 22 sierpnia zostanie spi-
sany Antokol. Materjały zebrane
podczas spisu przez komisarzy
spisowych są następnie przeglą-
dane i kontrolowane przez urzęd-

ników Centralnego Biura Staty-
stycznego m. Wilna. W razie

ujawnienia jakichś niedokładności
czy wątpliwości będą wysyłani
kontrolerzy do tych nierucho-
mości na terenie których zostały
one ujawnione. Wskutek tego
może się zdarzyć, że mimo, iż na
Zwierzyńcu i Sołtaniszkach spis
został ukończony będą tam się
zgłaszali kontrolerzy Centralnego

Biura Statystycznego jeszcze w

ciągu najbliższych czterech ty-

godni i zbierali dodatkowe infor-
macje | wviaśnien'=.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Dyplomy mistrzowskie.

Rzemieślnicy, którzy złożyli przy
lzbie egzamin mistrzowski winni
zgłosić się do Biura lzby przy ul.

Mickiewicza 23 m. 5 (codziennie

w godzinach urzędowych od Brej

do 14-ej) najpóźniej do dnia 15

września 1932 r. celem zamiany
tymczasowych zaświadczeń o zło-
żeniu egzaminu na Dyplomy.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Wpisy na rok akademic-

kl 1932-33 odbędą się w O. S. B.
w dniach od 15.IX do 1 paździer-
nika. Z dniem tym rozpoczną
się wykłady.|
W związku z zapisami podaje-

my nowy cennik opłat jakie obo-
wiązywać będą wstępującą mło-
dzież. Nowe opłaty, ustalone
przez ministerstwo W. R. i O. P.
wynoszą dla nowo wstępujących,

wpisujących się po przerwie i

przechodzących z innego wydzia-

łu 1) wpisowe 30 zł, 2) opłata
manipulacyjna zł. 10, 3) opłata
za badanie lekarskie zł. 4. Opła-
ty zryczałtowane na pierwszy rok
studjów wynosi zł. 270 na drugi
rok zł. 250, na trzeci zł. 220, na
czwarty i dalsze po zł. 200.5

Studenci, którzy już w zeszłym
roku przebywali na (lniwersytecie
S. B. opłatę wniosą według do-
tychczas obowiązującej  wyso-
kości.

SPRAWY SZKOLNE
— Trzymiesięczne koncesje

dia szkół prywatnych. Dowia-
dujemy się, iż prywatne szkoły
otrzymują koncesje tylko na trzy
miesiące a to w związku z tem,
że od nowego roku szkolnego
wchodzi w życie nowa ustawa
szkolna. Koncesjonarjusze będą
musieli w ciągu tych trzech mie-
sięcy wykazać, że pod wszelkiemi
względami zastosowali się do no-
wych wyganiań szkolnych, gdyż
w przeciwnym bowiem razie kon-
cesja nie będzie przedłużona.
Najgłówniejszemi wymaganiami są:
odpowiedniość lokalu szkolnego
pod względem higjeniczno-sani-
tarnem, rejentalne zobowiązanie
koncesjonarjusza, że wszelkie o-
bowiązki materjalne wypływające
z prowadzenia szkoły będzie po-
nosić punktualnie, zaświadczenie
moralności nauczycieli jak no-
wych tak i starych, piśmienna de-
klaracja rodziców posylających
swych dzieci do tych szkół, że
punktualnie będą uiszczać czesne
i inne.
— Koncesjonowane przez

Kuratorjum O. S. W. Koeduka.
cyjne Kursy Wieczorowe (z pro-
gramem gimnazjum państwow.)
im. „Komisji Edukacji Narodowej”
pod protektoratem Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Wilnie od dnia
15 sierpnia przyjmują zapisy na
rok szkolny 1932—33 do wszyst-
kich klas gimnazjum. Typy hu-
manistyczny i  matematyczno-
przyrodniczy. System półroczny.
Zakres: Duża matura, mała ma-
tura, szkoła powszechna. Odczy-
ty. Lekarz szkolny. Zbiorowe
wycieczki. Nauka rozpocznie się
dn. 1 września. Sekretarjat Kur-
sów czynny od godz. 15—20 po poł.
oprócz niedziel i świąt. Mickie-
wicza 23.

Teatr i muzyka.
— Teatr Lutnia „Kłopoty Bourra-

chona*, Dziś pełna humoru farsa Lau-
rent Doillet'a p. t. „Kłopoty Bourracho-
na .

— Trzy ostatnie pożegnalne występy
w Rewji „My dajemy pieniądze'** Stani-
sława Gruszczyńskiego i Janiny Leitz-
kówny. Dziś dana będzie doskonała
rewja p. t. „My dajemy pieniądze” ze
Stanisławem  Gruszczyńskim, znakomi-
tym odtwórcą najnowszych przebojów
oraz Janiną Leitzkówną, primabaleriną
Opery Warszawskiej na czele.
— W Parku Sportowym. Dziś kon-

cert symłoniczny pod batutą Michała
Małachowskiego, oraz na żądanie pu-
bliczności wystąpi poraz drugi i ostatni
w zupełnie nowym repertuarze król ba-
rytonów w Polsce, artysta Opery War-
szawskiej i scen zagranicznych Eugenjusz
Mossakowski Moląń siyswecrwinw 2.

DZIENNIK MILEŃSKI

Demoralizacja i rozprzeženie w;szeregach
komunistów.

W. uzupełnieniu podanej przez

nas wiadomości o rozłamie w

K. P. Z. B. i rozprzężeniu wśród

członków i prezydjum Okręgo-
wych Komitetów otrzymaliśmy

szereg informacyj.

Antypaństwowa akcja, prowa-

dzona prżez Komitet Miński za

pośrednictwem wypróbowanych

wywrotowców zawiodła na całej
linji. Intensywna agitacja komuni-
styczna, prowadzona na terenie

województw wschodnich, rozbijała

się coraz silniej o zwarte szeregi
kresowego społeczeństwa — ро!-
skiego. | овн

Świadczy o tem najwymowniej
następujące sprawozdanie, ode-
brane przed kilku dniami specjal-

nemu delegatowi K. P. Z. B., który
bawił w nadzwyczajnej misji w
związku z popełnionemi naduży-
ciami w łonie Komitetów Okrę-
gowych. ,

Komintern za pośrednictwem
K.P. Z. B,, starając się wykorzy-
stać cieżką sytuację ludności za-
mieszkałej na terenie województw
wschodnich, rzucił w ostatniem

półroczu 2.325 tys. zł. na propa-
gandę komunistyczną zarówno na
różne związki robotnicze w mia-
stach, jak również i na wieś oraz
na wojsko i młodzież szkolną i
uniwersytecką. Za pośrednictwem
specjalnych łączników C. K. P.
K. Z. B. miał kontrolować rozwi-
jającą się propagandę komuni-
styczną na tych ziemiach.

Systematyczna propaganda ko-
munistyczna, prowadzona na na-
szych ziemiach przy pomocy ol-
brzymich kapitałów, nie dawała
takich rezuliatów, jakich spodzie-
wały się czynniki, kierujące Cen-
tralnym Komitetem Partji Komu-
nistycznej. Ciągłe napominania,
okólniki i rozkazy Centralnego
Komitetu nie odnosiły skutku,
gdyż prezesi Komitetów Okręgo-
wych: Wileńskiego, Nowogródz-
kiego i Białostockiego nie byli w
stanie uchronić organizacji od
bankructwa i zmusić aktywnych
członków zarządów do intensyw-
niejszej pracy, bowiem przesta-
rzałe i bezsensowne hasła bolsze-
wizmu po 15 latach wszystkich
znudziły i przestały interesować.
Wpływy komunistyczne na na-
szych ziemiach z każdym dniem
poczęły zmniejszać się. Wszystkie

wystąpienia komunistyczne, za-
równo w mieście jak i na wsi, w
ostatnich czasach przechodziły

Areszty wśród

bez najmniejszego echa, co dopro-
wadzało prowodyrów mińskich do
wściekłości,

Z upadkiem wpływów komu-

nistycznych poczęły się szerzyć

w zastraszający sposób wypadki
nadużyć w  pattji, komitetach
okręgowych, rejonowych, jaczej-
kach. Miejscowi organizatorzy ko-
munistyczni pieniądze, przezna-
czone na agitację i pomoc komuni-
stom, znajdującym się w więzie-
nach, zużywają na własne potrze-
by. Według danych Centralnego
Komitetu prezes Okręgowego Ko-
mitetu Wileńskiego roztrwonił w
ciągu ostatnich 6 miesięcy zgórą
850 tys. złotych, z czego na cele
partyjne wydał zaledwie 329 ty-
sięcy złotych. Pozostałą sumę w
wysokości 521 tys. złotych z
członkami zarządu wydał na wła-
sne potrzeby i w obawie kary
zbiegł.

Dalej C. K. stwierdza, iż w

organizacjach komunistycznych

panuje dezorganizacja. Komitety

nie posiadają żadnych wydaw-

nictw propagandowych, nie prze-

jawiają większej akcji, zakrojonej

na szerszą skalę. 'W jaczejkachi

podkomitetach okręgowych znaj-

dują się ludzie nieudolni, którzy

zamiast uprawiać propagandę ko-

munistyczną — kradną, hulają, nie

przejawiając żadnej akcji na ze-

wnątrz.
Komitet Centralny w okólni-

kach I, II, III, IV, V, aż do 29 na-
kazywał wykorzystanie obecnej
sytuacji w Polsce, a zwłaszcza na
kresach wschodnich i przeprowa-
dzenie energicznej akcji propagan-
dowej. C. K. nie skąpił funduszów,
wydał zgórą 1 miljon rubli na ten
cel, który nietylko nie przyniósł
pozytywnych wyników, lecz skom-
promitował całą akcję komuni-
styczną. Poniesiona klęska na te-
renie Ziem Wschodnich — jest
wyłączną winą kierującego prezy-
djum i w związku z tem Centralny
Komitet polecił swym pełnomoc-
nikom generalnym przeprowadze-
nie dochodzeń doraźnych oraz do-
konanie z gruntu reorganizacji
Okręgowych Komitetów K.P.Z.B.
i ich agend.

Nie jest to pierwszy dokument

podobnej treści, który ostatniemi

czasy wpadł w ręce naszych

władz bezpieczeństwa. Rodzi się

podejrzenie, czy nie mamy do czy-

nienia z celową akcją usvpiającą.

elementów wywrotowych
w Wilnie.

Jak się dowiadujemy policja
śledcza naszego miasta przepro-
wadziła nocy ubiegłej szereg re-
wizli i aresztowań wśród osób
poszlakowanych o działałność wy-
wrotową, W wyniku rewizji poli-
cja ujawniła obfity materjał kom-

promitujący. Kilku osobników za-
trzymano i osadzono w areszcie
centralnym do dyspozycji proku-
ratury. Nazwiska aresztowanych
oraz szczegóły nie mogą być na-
razie ujawnione.

Podziękowanie
Składamy najserdeczniejsze podzię-

kowanie wszystkim, którzy brali udział
w ratowaniu naszego mienia w czasie po-
żaru w dniu 13 lipca r. b., a w szczegól-
ności dowódcy garnizonu panu pułkowni-
kowi Śliwińskiemu, który użyczył pomocy
wojska, dowódcy 5-go pułku lotniczego
panu  pułkownikowi waszkiewiczowi,
który osobiście kierował akcją ratowni-
czą, komendantowi placu m. Lidy panu
majorowi Sadowskiemu, pp. kpt. Chrza-
nowskiemu, Traczewskiemu, Synowcowi,
poruczn. Cybulskiemu, Stankiewiczowi,
wszystkim pp. oficerom, -podoficeromi
szeregowym garnizonu biorącym udział w
akcji ratowania, oraz obywatelom m. Li-
dy, a w szcześólności pp. F. Albrechtów-
nie, Dziadowiczównie, Pileckiemu,
Marcinowskiemu, Narkiewiczowi, Noso-
wiczowi, Mikule, Adamonisowi, Młodziań-
skiemu, Ziembickiemu i innym, a także

oo. Pijarom, którzy tak ofiarnie nas przy-
garnęli, dając dach nad głową. Wyrażając
tą drogą naszą wdzięczność, składamy
najserdeczniejsze „Bóg zapłać”.

Borkowscy.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 24 sierpnia.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Świecka
pieśń chóralna w ciągu wieków” (płyty).
15.35: Kom. met. 15.40: Muzyka (płyty).
16.40: Przegląd czasopism kobiecych.
17.00: Koncert. 18.00: „O morskich ogro-
dach”, odcz. 18,20: Muz. tan. 19,10:
Rozmaitości. 19.15: Przegląd litewski.

 

Harce samochodowe
— Adolf Pilecki pod kołami „Arbo-

na*. W dniu 20 b. m. szofer Rynkiewicz
Józef (Wiłoldowa 31) prowadząc autobus
firmy „Arbon” Nr. 38478, przy zbiegu ul.
Mickiewicza i Jagiellońskiej, najechał na
Pileckiego Adolfa (Białoskórnicza 3). —
Pilecki doznał lekkich obrażeń.
— Nieuważny szofer. Szofer Kremer

Czesław (Senatorska 25), prowadząc ta-
ksówkę Nr. 38048, na ul. Sapieżyńskiej,
najechał na przechodzącą przez jezdnię
Pocieszynównę Eugenję (Senatorska 13).
Pocieszynówna doznała. lekkich obrażeń
i po wypadku udała się do domu.
FT UTNSATTASTETEORIISERIOCTS

19.30: Program na środę. 19.35: Prasowy
dziennik radjowy. 19.45: „Ze świata ra-
djowego', pog. 20.00: Koncert. 20.55:
„Pomniejszanie współczesności”, feljeton.
21.10: Koncert. 22.00: Muz. tan. 22.40:
Wiad. sport.

Środa, dnia 24 sierpnia.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
(płyty). 15.35: Kom. met. 15,40: Audycja
dla dzieci. 16.05: Utwory fort. Schuberta
(płyty). 16.35: Kom. tow, gimn. „Sokół”.
16.45: Audycja z cyklu: „Przyroda w pol-
skiej pieśni”. 17.45: Wielcy śpiewacy na
płytach. 18,00: „Samolotem przez Ło-
twę i Estonję*”, felj. 18.30: Muzyka tan.
19.15: Litewska audycja. 19.45: „Co nas
boli”, przechadzki Mika po mieście.
20.00: Słuchowisko. 20.45: Kwadr. lite-
racki (St Wasylewski). 20.55: Koncert
solistów. 22.05: Muz. tan.

„>

ZAPOWIEDŹ.
W dniu jutrzejszym rozpoczynamy w naszem piśmie

druk niezwykle oryginalnej powieści angielskiej

Dr. H. M. Stephensona

DZE

Na nujoyższem Gzęórzu.
(On the highest hill)

Autor, z zawodu lekarz, rozpoczął karjerę literacką stosunkowo

późno, bo w czterdziestym roku życia. Urodził się w roku 1882, ukoń-

czył uniwersytet w Cambridge, poczem wyjechał na parę lat do Afryki.

Gdy wybuchła wojna, wstąpił do korpusu lekarskiego armji. W roku

4918 odniósł ciężkie rany. Po wojnie osiadł na wsi i peświęcił się

praktyce lekarskiej, oraz pracy literackiej.

Powieści jego, napozór sensacyjne, odznaczają się niezwykle

oryginalnem ujęciem. Dr. Stepbensona interesuje specjalnie najgro-

źniejszy jego zdaniem dział przestępczości, mianowicie, szantaż. Boba-

terowie jego utworów, to z pewnością ludzie rzeczywiści, tak świetnie

podpatrzone i tak trafnie oddane są icb tragiczne przeżycia.

Powieść Stepbensona wywoła niezawodnie wśród naszych czytel-

ników równie silne wrażenie, jak wśród czytelników angielskich.

3

Skończyły się złote dnie Abramka Krindera.
Międzynarodowego  hochszta-

plera nazwiskiem Alfred, Wiktor,
Manulel, Henryk, Paweł, Dagel,
Kupionier, Czachno, Zaczcio, Pas-
ko, Keneberg i t. d. ujęto w czasie
przeprawy jego do Rosji sowiec-
kiej. Prawdziwe nazwisko hoch-
sztaplera brzmi Abram Krinder i
pochodzi on z Krymu. W roku
1921 przybył do Polski, gdzie roz-
począł szantaże i kradzieże, W
1924 roku zmuszony był opuścić
Polskę i w ciągu 8 lat grasował we

Reklamowy banknot
Przed kilku dniami w godzi-

nach wieczorowych do restauracji
zawitało kilku osobników, którzy
zamówili sutą kolację z napojami
wyskokowemi. Goście bawili się
wesoło do godziny trzeciej w no-
cy, kiedy restaurację zamyka się.
Wówczas kelner zwrócił uwagę
wesołych gości, że byłby już czas
uregulować rachunek, wynoszący
161 zł. Jeden z gości, znany w re-
stauracji pod nazwiskiem Bolesła-
wa Józełowicza, wręczył wówczas
kelnerowi banknot 50-dolarowy,
przyczem zaznaczył, że reszty nie
potrzebuje, gdyż jutro przyniesie
sam do restauracji należność w
złotych i weźmie z powrotem
swój banknot, który nie chciałby

Włoszech,  Hiszpanji, Portugalji,
Węgrzech, Austrji, Niemczech i
Francji. Krinder pięciokrotnie był
żonaty i ostatnia jego żona Elżbie-
ta Orda z Węgier wydała oprysz-
ka w ręce sprawiedliwości.

Krindera wczoraj odstawiono
do granicy węgierskiej i wydano
tamtejszym władzom, bowiem
pierwsza policja węgierska w Bu-
dapeszcie poszukiwała oszusta i
wysłała za nim listy gończe do
wszystkich komend policji świata.

dolarowy za 161 zł.
rozmienič.

Przez dwa dni czekał zarzą-
dzający restauracją na Józefowi-
cza. Widząc jednak, że Józefo-

wicz nie zgłasza się, Andrzejewski

posłał do banku Bunimowicza wy-

mienić banknot na złote polskie.
Jakież wielkie było jego zdumie-
nie, kiedy dowiedział się, że
banknotu bank nie wymienił z tej
przyczyny, że rzekomy banknot
50-dolarowy nie przedstawia żad-
nej wartości, gdyż jest to tak zwa-
ny banknot reklamowy.

Wobec takiego zwrotu, po-
szkodowany zarządzający restau-

racją złożył skargę do policji, któ-
ra wdrożyła w tej sprawie do-
chodzenie.

 

TEATRY MIEJSKIE.
LUTNIA.

„Kłopoty Bourrachona”, komedjo-
farsa w trzech aktach,

Niema zapewne bardziej omó-
wionego tematu: filmu, powieści
czy komedji, jak zdrada małżeń-
ska, niema zapewne nic śmie-

szniejszego nad zdradzonego mę-

ža i niema juž zapewne czlowieka,
któryby z fabuły, utkanej na ten
temat, śmiał się serdecznie i ocho-
czo.

Tak zawsze bywa, a intryga,
choćby najzręczniej zamotana, już
dziś nikogo nie interesuje.

Ale zdrada pani Bourrachon,
primo i secundo voto, oraz kłopo-
ty nieszczęśliwego aptekarza, pana
Bourrachona, są tak niekończącą

się taśmą niespodzianek dla wi-
dza, że ten przepędza trzy godziny
spektaklu pomiędzy zdziwieniem,
zainteresowaniem i śmiechem.

Powiedział Makuszyński, że
Francja i Italja są to kraje, w któ-
rych koncentruje się złoto słońca
we krwi, uśmiechu i pomarańczy;
my dodamy od siebie, że złoty sło-
neczny śmiech synów Francji da
się skondensować i w słowie pi-

sanym.
Tak się też już zresztą ułożyło,

że komedje i farsy piszą tylko
Francuzi. Piszą je i inni, ale to co
„tamci napiszą staje się czemś

tak męczącem, jak ciężki dowcip

czy stara żona.

Trudnoby powtarzać  tabułę
„Kłopotów Bourrachona“, gdyż i
na to trzebaby być Francuzem,
bądź biegłym stenografem, który-
by na sobotniej premjerze notował
kaskady dowcipów, bon mot i
kalamburów.

Pomówimy o samej grze.
Rolę tytułową opracował go-

ścinnie w Wilnie bawiący p. J.
Winawer.

Pana Winawera poznaliśmy ja-
ko artystę dramatycznego o wiel-
kiej inteligencji i opanowaniu sce-
ny w „Azefie'; tym razem oglą-

damy go jako niepospolitego akto-
ra komedjowego.

Przeskok gwałtowny. Z cięż-
kiego dramatu do groteski. Ale
pan Winawer dokonał tego skoku,
jak to się mówi po „olimpijsku”,
„bez tyczki”.

I skoczył świetnie.
(Wielki kameleonowy talent ar-

tysty, przedzierzgnął Winawera w
aptekarza safandułę, zawojowane-
go przez siostrę (Zielińską) i świa-
ta nie oglądającego z za stołu la-
boratoryjnego. Opanował grę
świetnie, jego typ Bourrachona
jest dobrze opracowany, podpa-
trzony i żywy. |

Pani Zielińska (siostra) poka-
zała nam, jaką nie należy być
siostrą. Świetna (jak zawsze) w
mimice, ruchliwa i opanowana,

stworzyła typ, który zdał się nam
być przeniesiony na scenę z wi-
downi.

Ani jednej szarży, w tak tru-
dnej roli, ani jednego niedocią-
gnięcia,

Dzielnie sekundowal jej tym ra-
zem p. Gliński, dobry odtwórca
epizodów i ról charakterystycz-

nych. Typ dobry, opracowany, a
zdenerwowanie, które zawsze to-
warzyszy artyście, tym razem wy-
szło mu na dobre. Pan Gliński
(profesor) dał nam dobrze naryso-
wany typ drobnego mieszczanina
francuskiego w todze profesor-
skiej.

Pani Grelichowskiej wypadło
być żoną (II-o voto) tak pożało-
wania godnego męża, jak pan
Bourrachon.

Trudna to życiowo i scenicznie
rola, ale pokonała ją pani Greli-
chowska z właściwym sobie
wdziękiem i dowiodła, że nietylko
potrafi być czułą kochanką Hen-
ryka, żoną aptekarza, ale i bardzo
kochającą... mamą. =

Brawo, mila pani Bourrachon!
Panowie Wyrzykowski i J. Wa-

silewski byli dwoma warjantami
kochanków...

Realny i zdobywczy doktór
(p. Wasilewski) z każdą nową

Bójka w kawiarn* „Leśniczówka.
Znajdujący się wczoraj w po-

łudnie w kawiarni Leśniczówka,
mieszczącej się w domu przy ul
Dzielnej 48, goście byli świadkami
następującego zajścia. Do wspo-
mnianej kawiarni weszło 5 pod-
chmielonych osobników, którzy
zażądali od właściciela kawiarni,
32-letniego Czesława Olidy, bu-
telki piwa.
W czasie, gdy Olida nachylił

się, ażeby wydostać z pod bufetu
żądaną butelkę, jeden z osobni-
ków uderzył go tępem narzę-
dziem w głowę. Poczem wszyscy
opuścili kawiarnię.

Rannego opatrzyło Pogotowie
Ratunkowe. Właściciel kawiarni
wyraził przypuszczenie, że napadu
dokonano na tle zemsty osobistej.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zatrzymanie awanturni-

ków. Na ul. Kalwaryjskiej ja-
dący dorożką dwaj osobnicy w
odpowiedzi na zażądaną opłatę
rzucili się na dorożkarza Jana
Czereszko i dotkliwie go pobili.
Interwenjujący posterunkowySmo-
liński również został znieważony
przez awanturników. Dopiero kie-
dy przybyło z pomocą kilku po-
licjantów, sprawców zajścia zdo-
łano aresztować.
— Zatrzymanie rabusiów.

We wsi Góry pod Wilnem do
mieszkania Heleny Staszkiewiczo-
wej wdarło się ub. nocy 4-ch o-
sobników, którzy dokonali rabun-
ku. Rabusie zrabowali kilka cen-
niejszych przedmiotów. Wracają-
cy w tym czasie brat poszkodo-
wanej zauważył rabusiów i wsczął
alarm. Wślad za sprawcami udali
się prawie wszyscy mieszkańcy
wsi na koniach i wkrótce zbie-
gów ujęto.

— Kradzieże, W dniu 20 b. m. Haj-
bowicz Bronisław (Tyzenhauzowska 24),
Nowikowa Nina (Wąwozy 24), Januszew
Dominika i Bojarojć Michał (Wąwozy,
dom Daleckiego) za pomocą wybicia
szyby w oknie dostali się do mieszkania
Stankiewiczowej Heleny (wieś Góry 5), |
skąd skradli garderobę męską oraz dam-
ską łącznej wartości 300 zł, Złodzieje zo-
stali zatrzymani. Część skradzionych
rzeczy odnaleziono i zwrócono poszko-
dowanej.

W dniu 21 b. m. Wysocki Władysław
(Obozowa 17), Wilkaniec Bolesław i Fie-
dukiewiczówna Genowefa (Trwała 50) za
pomocą wyrwania skobla dostali się do
składu Wołoncewicza Adolfa (Kalwaryj-
ska 56), skąd skradli garderobę damską
oraz wędliny łącznej wartości 200 zł.

dniu 21 b. m. Wojtkiewiczówna
Janina (W. Pohulanka 34) skradła z nie-
zamkniętego mieszkania Konczo Tadeu-
sza (W. Pohulanka 34) gotówkę oraz inne
drobne rzeczy łącznej wartości 134 zł.
Złodziejka po dokonaniu kradzieży zbie-
gła.

WYPADKI

— Żebraczka zemdlała z gło-
du i wycieńczenia. Wczoraj w
południe w lokalu gminy żydow-
skiej przy ulicy Orzeszkowej 7
zemdlała z głodu i wycieńczenia
żebraczka 35 letnia Rocha Złatki-
nowa, zamieszkała przy ulicy Skła-
dowej 4.
— Ostrożniej z rybą. W dniu 21 b. m.

Klukowski Franciszek, zamieszkały we
wsi Dojlidy gminy niemenczyńskiej, po
spożyciu ryby w straganie na rynku Łu-
kiskim, zatruł się. Lekarz Pogotowia po
udzieleniu pomocy odwiózł Klukowskie-
go do szpitala Żydowskiego w stanie
niezagrażającym życiu.

— Upadek z rusztowania, W dniu
20 b. m. Kozłowski Piotr, Śniegowa 9,
e: z rusztowania przy ul. Wielkiej
r. 58, doznając ogólnego potłuczenia

ciała, Lekarz Pogotowia udzielił Ko-
złowskiemu pomocy i odwiózł go do
szpitala św. Jakóba w stanie nie budzą-
cym obaw o życie.

rolą oszlifowywuje swój talent
sceniczny i zapowiada się (rola
doktora) jako as sceny.

Pan Wyrzykowski dobry i po-
prawny technik sceny, był roman-
sowym amantem. Grał dobrze i
z werwą. Uznanie jednak dla jego
typu Henryka, nie może nas po-
wstrzymać od uwagi, że wolimy
pana Wyrzykowskiego w drama-
cie, który jest właściwą jego
„skėrą“.

Zmieszawszy jednak nasze u-
wagi w retorcie wrażeń, przyj-
dziemy do wniosku, że „Bourra-
chon' się udał, i że warto go zo-
baczyć. „Zastępca”,
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Z KRAJU.
Fatalne skutki burzy,

Onegdaj burza z piorunami,
która przeszła nad powiatami po-
stawskim i brasławskim, wyrzą-
dziła poważne szkody na wsi
i spowodowała ofiary w ludziach
i żywym inwentarzu.
W gminie duniłowickiej u Flor-

jana Sztalera w kol. Bojarow-
szczyzna spaliła się stodoła ze
zbiorami tegorocznemi i narzę-
dziami rolniczemi. Straty wynoszą
5.000 zł. U Jerzego Matoszki we
wsi Siergiejewo również spaliła
się stodoła ze zbiorami tegorocz-
nemi. W czasie, kiedy piorun ude-
rzył w stodołę, spało w niej dwuch
braci gospodarza: Wincenty i Ka-
zimierz. Obaj zostali porażeni i
w stanie ciężkim odstawieni do
szpitala powiatowego. Również
od pioruna spaliła się stodoła
Marji Kobylnickiej, przepełniona
zbiorami tegorocznemi. We wsi
Glinszczyzna u Ignacego Lutec-
kiego ogień, spowodowany pioru-

nem, zniszczył tegoroczne zbiory
i narzędzia rolnicze. W m. Posta-
wy od pioruna: zabity został koń
należący do Aleksandra Szum-
skiego. W pow. brasławskim w
zaścianku Kolniszki od pioruna
spalił się dom mieszkalny oraz
zbiory żyta i jęczmienia na szkodę
Symforjana Koraluka. Straty wy-
noszą 2.000 zł. We wsi Czury-
łowo gm. leonpolskiej spaliła się
od pioruna stodoła z żytem i sia-
nem. Straty nie ustalone. We wsi
Nowinka - Dubniki śm. jedskiej
ogień, spowodowany piorunem,
zniszczył stodołę A. Babronka na
sumę 4.000 zł. i stodołę Pawła
Puszkorowa we wsi Maciesze,
tejże gm. na sumę 1.000 zł.

Od pioruna został zabity w
swojem mieszkaniu Ignacy Bejnar,
lat 33, w zaśc. Dzimidowo gm.
jedskiej. Powstały jednocześnie
pożar został w zarodku ugaszony.

Czyn godny naśladowania.
W Zabłociu, w malutkiem mia-

steczku na Kresach, z inicjatywy
ks. Antoniego Twardowskiego od-
bywają się co tydzień odczyty dla
ludu. Ks. Antoni Twardowski po-
wołał do tej pracy młodzież szkol-
ną, spędzającą wakacje bądź w
samem miasteczku, bądź w oko-
licznych majątkach.

Młodzież posiadająca wolny
czas i dużo dobrej woli pośpieszy-
ła ochotnie na zew Księdza. I dziś
w każdą niedzielę po nabożeń-
stwie odbywają się w Domu Pa-
rafjalnym odczyty o najrozmaitszej
treści, wygłaszane przez młodzież
polską. | miło jest patrzeć na
młodziutkie twarze prelegentów i
słyszeć ich dźwięczne głosiki, gło-
szące słowa prawdy, piękna i
cnoty.

Ostatni odczyt, któremu chcę
parę słów poświęcić, miał charak-
ter wspaniałej akademii, bo dzień
15 sierpnia jest drogi każdemu
Polakowi, wszak to dzień naszego
zwycięstwa, dzień triumfu oręża
polskiego, 12-ta rocznica „Cudu
nad Wisłą”.

Uroczystość _ poniedziałkowa
rozpoczęła się nabożeństwem, po-
czem na cmentarzu kościelnym u-
stawiły się sztandary rozmaitych
organizacyj jak Młodzieży Pol-
skiej, Strzelca itp., by w skupie-
niu ducha posłuchać akademii, a
temsamem oddać cześć Tym, któ-
rzy złożyli swe życie na ołtarzu
Ojczyzny.

Akademja rozpoczęła się prze-
mówieniem nauczyciela, pana
Edwarda Krzysztofowicza, który
w krótkich, ale głębokich i pięk-
nych słowach podkreślił znaczenie
zwycięstwa nad Wisłą. Następnie
chór kościelny, złożony z młodzie-
ży wiejskiej, wykonał pieśń „My
chcemy Boga”. Wreszcie na mów-
nicę weszła, młodziutka prelegent-
ka, panna Miarja Cepkówna — u-

czenica z Warszawy.  Wygłosiła
ona odczyt pt. „Bolszewicy pod
Warszawą”. P. Cepkównaw ślicz-
nym swoim odczycie przedstawiła
nam dokładnie sytuację, w jakiej
znalazła się Polska 12 lat temu i w
jaki sposób z ciężkiej opresji wy-
szła. Męstwo żołnierza polskiego,
—pogarda śmierci, ułność dziecię-
ca w Boga i opieka Marji sprawiły,
że nasza Ojczyzna pokonała sil-
niejszego od siebie wroga.

Panna Cepkówna, mówiąc o
dzielności naszych żołnierzy nie
mogła nie wspomnieć o Tym, któ-
ry w stule z krzyżem w ręku szedł
na czele oddziału młodych boha-
terów — uczniów gimnazjalnych,
krzepiąc wśród nich ducha i zapa-
lając do walki. Był nim śp. Ks.
Ignacy Skorupka; zapisał się On
chlubnie w naszej historji i jak
powiedziała prelegentka „stał się
symbolem najwznioślejszych uczuć
narodowych, najszczytniejszych i-
deałów duszy polskiej, wodzem
duchowym Narodu”,

Po odczycie chór odśpiewał
pieśń „Hej do apelu". Dalej bierze
udział znowu uczenica, tym razem
z Wiilna, panna Janina Mazurkie-
wiczówna, deklamując „Hymn do
Boga' Kochanowskiego. Aka-
demja została zakończona odśpie-
waniem przez wszystkich „Boże
coś Polskę”,

Opisując tak szczegółowo ostat-
ni odczyt, chciałem mocniej pod-
kreślić pracę młodzieży naszej
nad oświatą ludu, a przedewszyst-
kiem gorąco podziękować Organi-
zatorowi tych wspaniałych uczt
duchowych.

Bardzobym chciała, by malut-
kie Zabłocie stało się wzorem dla
innych miasteczek, by młodzież
spędzająca wakacje wśród ludu
niosła pod ich strzechy oświaty
kaganiec.

Halina Grabowska.

Cyganie kradną konie,
Ostatnio dają się dotkliwie od-

czuć na wsiach wędrujące tabory
cygańskie w pow. święciańskim i
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PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie
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JEDYNA NA KRESACH WSCHODNICH
CHRZEŚCIJAŃSKA HURTOWNIA

PAPIERU i MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH

„DAPIER SPÓŁKA AKCYJNA"
WILNO, Zawalna 13 Telefon 501

NA SEZON SZKOLNY

poleca p. DETALISTOM i SPÓŁDZIELNIOMWIELKI

WYBÓR MATERJAŁÓW SZKOLNYCH i KANCELARYJ-

NYCH PO CENACH NISKICH.

WŁASNA WYTWÓRNIA ZESZYTÓW, BRULJONÓW i IN-

wil.-trockim.
Posterunki policyjne w ostat-

nich dniach zarejestrowały szereg
kradzieży koni. Istnieją poszlaki,
że winowajcami kradzieży są cy-
ganie.

Poszkodowani są: Bolesław
Bójko ze wsi Kazunosy, Feliks
Biper z tejże wsi, Dawid Szmu-
kler w m-ku Wormiany, Michalina
Sawicka z zaścianka Golbiny-
Młyn, Wincenty Malan we wsi
Zwieraliszki gm. rzeszańskiej i Jan
Janczałek we wsi Markuny.

732-V1

 

AKUSZERK!
NYCH WYROBÓW INTROLIGATORSKICH. 1900” ie pakią* RGGAO

AKUSZERKA  szymi odemnie
UWADZE SZKÓŁ, INTERNATÓW RPP WPA MARJA — В dlaczego Majer

wynajmałscyc, Bamiodzieżyitp."| LEKARZE | LAKNEROWA aa
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BIURO REKLAMOW . | Choroby czne,

SKIEGOw Wilnie,cerberkalala.|ia p mięięy  dmacówaa . MNKKKMKKNMNNNI
731-32

Sai Okręgowy w Wilnie ogłasza przetarg:
1) na uszycie i dostawę materjałów na u-

miindurowanie niższych funkejonarjuszów Sądu.
2) na robotę związaną z przeróbkąiremon- Choroby skórne, wene-

tem niektórych pokoi w gmachu Sądowem.
Oferty składać na imię prezesa Sądu Okrę-

jowego pokój Nr. 104 w godzinach urzędowych.

Biiższych informacyj udziela Intendent Sądu po-

kėj Nr. 3,

4251—0

 

Dr. Ginsberg
в 3 gry

ryczne i moczoplciowe,

WILEŃSKA 3
od godz. 5—1 | 4-—&

tel. 567.

ię d lny wybór ofert.
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Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1.M/ydawca: ALEKSANDER ZMIERZYŃSKI,

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Czwartego września bieg Kolarski

„Dziennika Wileńskiego".
Został już ostatecznie wyzna-

czony bieg kolarski o puhar prze-
chodni „Dziennika Wileńskiego”.

Czwartego” września ulicami
Wilna przelecą na stalowych ru-
makach najlepsi kolarze naszego
miasta, bo przypuszczać należy,
że nikogo nie zabraknie na starcie.

Trasa z przyczyn od nas nie-
zależnych zostanie nieco zmienio-
na. Narazie możemy podać zmia-
nę zasadniczą, która spowodowała
się zamknięciem ulicy Zamkowej.
Kolarze więc z Królewskiej pojadą
szlakiem autobusów Nr. 1, aż do
dworca kolejowego i dalej bez
zmian. Zpowrotem, począwszy od
Mickiewicza, trzeba będzie prze-
jechać koło województwa i czynio-

ne są starania w Magistracie, by
pozwolono otworzyć nam na parę
godzin ulicę Syrokomli, łączącą
ostatni odcinek trasy z metą, któ-
ra mieścić się będzie, jak zwykle,
na placu Tyszkiewicza.

Pierwszych dziesięciu zawodni-
ków otrzyma pamiątkowe żetony,
które niebawem będą już wysta-
wione w jednem z okien, do oglą-
dania. Mistrz biegu stanie się po-
siadaczem puharu przechodniego.

Zgłaszać się. do biegu może
każdy. Inormacje udziela p. An-
drukowicz, Zamkowa 10.

Bieg organizuje technicznie
Wileńskie Towarzystwo Cykli-
stów i Motocyklistów.

 

Z Rosji sowieckiej.
Wybitny działacz białoruski idzie pod klucz
za sprzeniewierzenie

Z Mińska donoszą, iż aresz-

towany tu został wybitny działacz
komunistyczny Piotr Turczenko,
vel Rodziewicz, który przez dłuż-
szy ezas prowadził akcję komu-
nistyczną na terenie województw
wsehodnich, a następnie po ukoń-
czeniu specjalnych kursów in-
struktorsko-agitacyjnych w Miń-
sku, Turczenko-Rodziewicz wyde-
legowany został na teren Zagłę-
bia, skąd zmuszony był po krót-
kim czasie zbiec przed areszto-
waniem. Po ucieczce z Zagłębia
Rodziewicz przez pewien czas
bawił w okręgu łódzkim, gdzie
prowadził działalność  komuni-
styczną wśród robotników. Po
nieudałej kampanji Rodziewicz
przeniósł się do Białostockiego,
gdzie był aresztowany. Po zwol-
nieniu z więzienia Rodziewicz
otrzymał misję założenia kilka

pieniędzy partyjnych.
jaczejek wśród robotników woj.
wileńskiego na co otrzymał znacz-
ną sumę gotówki. Pieniądze Ro-
dziewicz roztrwonił na hulanki
i pijatyki. Wobec jednak zasług
Rodziewicza |Centralny Komitet
Kom. Partji nie wyciągnął z tego
konsekwencji i polecił Rodziewi-
czowi przenieść się na teren Ło-
twy, gdzie powierzono mu wzmoc-
nienie wpływów komunistycznych.
Polecenia Centrali Rodziewicz
nie wykonał i z otrzymanemi pie-
niędzmi zamierzał zbiec do Hme-
ryki. Zwabiony do Połocka został
on aresztowany, lecz udało mu
się zbiec i ukryć się w Mińsku,
skąd zamierzał zabrać swoją żonę
i wyjechać zagranicę. W chwili,
gdy już miał gotowy zagraniczny
paszport na nazwisko Michała
Łukniejewa został aresztowany
przez agentów G. P. (I.

Sowiety już i matematykę zbolszewizowali.
Moskwa (Centropress). — W

ostatnich latach sowiety gorączko-

wo bolszewizowały całe życie pu-

bliczne. Bolszewizowano nietylko

wszystkie stowarzyszenia obywa-

telskie, ale przystąpiono również

do bolszewizacji stowarzyszeń i in
stytucyj naukowych. Bolszewiza-
cja ta polegała na tem, że w sto-
warzyszeniach i instytucjach nau-
kowych zakładano komórki komu
nistyczne, których zadaniem było

zmienić działalność organizacji, tak
aby odpowiadała marxiszmowi. Ta
kie komórki śledziły również dzia-
łalność poszczególnych członków

organizacji i miały przekonać się,
czy który z nich nie odchyla się
od stalinowskiej linji generalnej.

Pewną samodzielność potrafiły

zachować stowarzyszenia matema-
tyczne, bowiem matematyka, to
nauka, którą nie tak łatwo zbolsze
wizować, jak np. geografję lub hi-
storję, Książki wydawane przez
Stowarzyszenie Matemaczne miały
charakter ściśle naukowy, a mowy
cyfr nie były uzupełniane mową
komunistyczną, Fakt ten nie u-
szedł uwadze sowieckich czynni-
ków i wkrótce w moskiewskiem
Towarzystwie Matematycznem za
panował ruch, który zakończony
został gruntowną reorganizacją.
„Przegląd Matematyczny” nazwa-

*

nyny zostal „Sowieckim przeglą- |
dem matematycznym” a na czele
tej starej moskiewskiej intsytucji
naukowej stanął inicjator tej reor-
ganizacji, komunista Ljusternik.

Z oświadczenia nowej redakcji
„Sowieckiego przeglądu matematy
cznego” możemy dowiedzieć się,
jak przeprowadzona została bolsze

 

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go

rewiru Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie przy
ul. Wileńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art. 1030 U.
P. C. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu
2-go września 1932 r. od godz. 10 rano, w Wilnie
przy ul.
sprzedaż z licytacji należącego do Ewy Godfrydo- przyjmie młoda, emery-
wej majątku ruchomego, składającego się z urzą- towana nauczycielka. —

dzenia domowego oszacowanego na sumę zł. 1003 Zgłoszenia 7
na zaspokojenie pretensji Stefanji Siiźniowej I in- Nr. 41 od g. 10 do 16-ej.
nych wierzycieli w sumie zł. 2063, gr. 05, z pro-
centami i kosztami.

Kijowskiej Nr, 4 m. 12, odbędzie się

Komornik Sądowy J. Mościcki.

MAEVA pan utrzymywać stosun-
ków hanalowych z Maje-

przeprowadziła się.
Garbarska 1, m. 16, róg
ul. Mickiewicza. — Tam-
że gabinet kosmetyczny
poprawia cerę,
brodawki, kurzajki i wą-

70:

ipokoje

а PRZYJMĘ uczące się pa-
nienki z całodziennem u-
trzymaniem, na miejscu
pianino — (konwersacja
francuska, pomoc w nau-
kach). Królewska 5—3.
Marja Ottowiczowa.

9454—9

usuwa

Dowód.

wizacja moskiewskiego Towarzyst
wa Matematycznego, W. oświad-
czeniu tem powiada się, że do o-
statniej chwili towarzystwo to za-
chowało charakter czysto akademi

cki, a towarzystwo reprezentował
profesor Jegorow, reakcjonista i
zwolennik kościoła, walczący prze

ciwko rządowi sowieckiemu w
dziedzinie szkolnictwa wyższego i
w. dziedznie nauki pod płaszczy-

kiem tradycyj akademickich i apo-
litycznej nauki'. Dlatego postano
wiono towarzystwo zreorganizo-
wać. Przedewszystkiem matematy

cy - komuniści postanowili wyklu-
czyć profesora Jegorowa i innych
przedstawicieli „reakcyjnej mate-

matyki*. Według nowego statutu
stowarzyszenia, celem sowieckich
matematyków ma być, postawie
matematykę do służby budownict-
wa socjalistycznego”. Wybrano no

wy zarząd towarzystwa i powołano
do życia nowe komisje, które mają
starać się o to, „aby matematyka
nie była nadużywana dla celów
reakcyjnych'.

W Rosji Sowieckiej nastała
więc nowa era komunistycznej
matematyki.

sžaaNi TEATR
WIETLNY

Dziś wielka premiera.

* FLIP I FLAP
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MEGAN

«P
Po raz pierwszy w Wilnie. Niezrównani komicy

dawno oczeklwani w Wilnie ukażą się na
ekranie naszego kina w 100 proc. filmie

dźwiękowym najnowszej produkcji 1932 r.
Początek seansów o godz 4, 6, 8 I 10 m. 15. W dnie świątecz-

ne od godz. 2.

ANONS: Wkrótce „KRÓL WALCA” dramat z życia wielkiego kompozy-
tora JANA STRAUSSA.

ZRSEAPREYTAROTACWRÓZOÓWRCZERZZWORO OSZOREM.CRA OWERAEAPWSR IS SALAA

Przyjmę na stancję uczą- Do wynajęcia pokój u- Poszukują posady do- Felczer praktyczny po-

 

„CZERWONE BRODY"
kartka z historji o Mandżurji.

Kopalnie złota. — TowarzystwoSzetugi. — Bandytyzm a polityka.

Z Charbina donoszą:
Bandytyzm w Chinach jest

czemś już tak tradycyjnem i histo-
rycznie starodawnem, że opisanie
iego dziejów wymagałoby wielu lat
pracy i dałoby w rezultacie — sze-
reg grubych tomów.

Kilka zaś potężnych rozdziałów
tej historji należałoby z pewnoś-
cią poświęcić bandytyzmowi w
Mandżurji. Stanowi on bowiem
dzięki swemu specyficznemu cha-
rakterowi niejako osobną gałąź hi-
storyczną, niepozbawioną ani ro-
mantyzmu, ani niezwykle cieka-
wych rysów.

Mniejwięcej w połowie 19 wie-
ku odkryto w Północnej Mandżurji
w dolinie rzeki Albazikha (jeden z
dopływów Amuru) niezwykle bo-
gate złoża złota. Ponieważ zaś w
Chinach od czasów dynastji Juan
(13 w. po Chr.) wszelkie kopalnie
złota należały zawsze do rodziny
cesarskiej, rząd, czyli cesarz, —
wysłał w tamte okolice liczną kolu
mnę robotników, zaangażowanych
mniej lub bardziej dobrowolnie,
która miała zazadanie zbudowanie
odpowiednich szybów i innych po-
trzebnych urządzeń oraz eksploa-
tację złóż.

Tymczasem, cała ekspedycja
była fatalnie zorganizowana, bra-
kło żywności, ciepłej odzieży, od;
powiedniego pomieszczenia itd.,
tak, że pracujący tam kulisi zaczę-
li wskutek chorób masowo wymie
rać, popełniać samobójstwa, a w
końcu uciekać.

Dezerterzy ci z początku pro-
wadzili niesłychanie nędzny żywot
w górach Kingan, który woleli je-
dnak od morderczej pracy rządo-
wej w kopalni złota, lecz po pew-
nym czasie odkryli niedaleko swo-
ich siedzib jeszcze bogatsze złoża
złota, niż w dolinie Albazikhi i, na-
turalnie zaczęli je eksploatować,
oczywiście na własny rachunek.

Kopalnia dezertetów była zo-
rganizowana w zupełnie swoisty
sposób. Zbiegli robotnicy utworzy
li coś w rodzaju komunistycznej
społeczności, którą rządziła wybie
ralna przez wszystkich członków
rada, złożona z 25 osób, w kopalni
pracowano wspólnie i zyskami dzie
lono się równomiernie. Komunisty
czna ta republika nazwała się „To
warzystwem  Szetugi“ i utrzymy-
wała stosunki handlowe z Syberją,
skąd kupcy dostarczali jej wszyst-
kiego, wzamian za złoto.

Oczywiście „Towarzystwo Sze
tugi“ zyskało sobie w okolicy sza-
loną popularność, zwłaszcza wśród
kulisów pracujących na kopalni
rządowej. Ucieczki stamtąd stały
się czemś masowem i rząd chiński
musiał w końcu w braku robociz-
ny posyłać do Albazikhi więźniów
„skazanych na ciężkie roboty, przez
co jednak panujące tam stosunki
w niczem się nie polepszyły ani nie
pogorszyły,

Ale i „Towarzystwo Szetugi”
w końcu zaczęło mieć dosyć no-
wych zbiegów i od pewnego czasu
odprawiało z kwitkiem wszystkich
nowoprzybyłych. Na szczęście dla
tych ostatnich odkryto znowu w
dorzeczu Sungari jeszcze jedną ko-
palnię złota i tam założono filję
„Towarzystwa,

Wkrótce jednak i tego było za-

UL. WIE!
А №“` M

 

   

    

   

Nad program: Dodatki dźwię-

   

mało.
Członkowie obydwu  „towa-

rzystw* byli oczywiście wyjęci z
pod prawa i uważani przez władze
i okoliczną ludność — zresztą nie
bez racji — za zwyczajnych bandy
tów. Sami oni nazywali się z du-
mą: „Hong Hou Tseu“ — czyli
„Czerwone Brody“' i krążyły o nich
legendarne opowieści.

Dzięki jednak przypływowi co-
raz to nowych awanturników, oba
towarzystwa zamknęły definity-
wnie listę swoich członków, zmu-
szając przez to spóźnionych amato
rów kopania złota za własny ra-
chunek, do zajmowania się tym ra-
zem już najzwyczajniejszym ban-
dytyzmem

Proceder ten tak się wkrótce
rozpowszechnił, że w końcu wła-
dze wysłały w tamte strony silną
wojskową ekspedycję karną, któ-
ra po długich i uciążliwych wal-
kach położyła kres sławetnym „To
warzystwom Szetugi“.

Nie położyła ona jednak kresu
bandytyzmowi, lecz wprost przeci
wnie zaczął on dopiero teraz na-
prawdę hulać.

I tak „Czerwone Brody'* hulają
tam do dzisiaj.

Nikt sobie dotychczas nie mógł
z niemi dać rady, tembardziej, że
świetnie zorganizowani bandyci
mieli niemały wpływ na historję
Mandžurji w ostatnich kilku dzie-
siątkach lat, — a to dzięki przy-
mierzom, zawieranym raz z Japoń
czykami, raz z Rosjanami, a raz
znowu z Chińczykami, co przy tam
tejszym ciągiym bałaganie wojen-
no - rewolucyjnym, nie było rzeczą
zbyt trudną.

Z nich też rekrutują się przewa
żnie wszyscy główni chińscy kon-
dotjerzy (gen. Czang - Tso - Lin,
Czang - Su - Ljang, Maa i in.) i
stąd prawdopodobnie pochodzi ta
ich „kawalerska fantazja”.

Czy Japończycy dadzą sobie o-
becnie radę z „Czerwonemi Bro-
dami' jest rzeczą nad wyraz wą-
tpliwą. Musiałby być naprzód po-
kój w Mandżurii,
A pokój w Mandżurji jest na-

razie ciągle jeszcze tylko tak zwa-
nem popularnie — marzeniem ścię
tej głowy.

ВЕНЕ КИК RODZ ZOGOCE

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

„ Orzeszkowej 11.
__od 11—3 1 о4 6—8 wiecz.

GIEŁDA.
Waluty i dewizy;

WARSZAWA (Pat.) 22. VIII 1882 r.
Holandja 359,25—360,15 —358,35.
Londyn 30,87—30,90—31,04 —30,02.
Nowy York 8,921—8,941—8.90i,
Nowy York kabel 8,926 —8,946 - 8,56
Oslo 154:/,—155,27—153,73.
paryż34,99—35,08—34,90.
Praga 26,39—26,45—-26,33.
Szwajcerja 173,70 —174,13—173,27.
włochy45,70—45,93—45,47.
Berlin 212,30.
Tendencja słabsza.

Papiery procentowe:
3: poź. budowl. 35,90—35,75. 47/9

poż. inwestycyjna 96,75—97. 6*/, dola-
rowa 55. 4% dolar. 48'|,—48,35—-48,40,
7%, stabilizacyjna 55 -53!/,—53,75. 10'|
kolejowa 101. 4'|?|, L. Z. ziemskie 39,75
—59'4. 8% L. Z. m. Warszawy 58—
59,25. 10%, L.Z. m. Lublina 56. 8| L. Z;
m Lodzi 57,40. 10'|, L. Z. m. Siedlec 52.
Tenaencja mocniejsza.

Akcje: BT
Bank Polski 73—73'/,. Cukier 20” „—

21. Starachowice 7,75. Tendencja moc-
niejsza.

Pożyczki polskie w Nowym Yorkus
Dillonowska 57,45. Stabiliczcyjna 53, War-
szawska 40. Sląska 42.

  

ce się panienki lub chłop meblowany z używalnoś- zorcy lub woźnego, goń- szukuje miejsca na pro- | Жирто
ców. Pianino na miejscu, cią wanny, telefonu z ca- ca. Zgodzę się na každą wineji wbliskości kościo- Ё $ rzedaż Ё
opieka zapewniona. Ce- todziennem utrzymaniem pracę, gdyż znajduję się ła. Oferty do Administr. р
na niska. Sawicz 16 m. 10 solidnemu Zawalna 22 z żoną i dzieckiem w pod „Felczer*. 9427

9501—2 -niesz. 8. 9519—2 ciężkich warunkach ma:———— — Р ТА М ТКА
Uczenice na žado Ža A. pak Poszukuję „posady o. zupełnieЁ ata . m. 1. @г—
dogodnych _ warunkach 6pokojowa Mieszkanie aa gr AE Ge Ai pe

z wygodami nowo-odre- wielo-
montowane ul. S to Jań- Bona z szyciem poszu- pałę"odgbęj Toe letnia

ul. Subocz ska 11 u dozorcy. 9524 Kuje posady do starszych m. €*: g gwaran-
ya MA Naksas cja) zł.

9480—2 a b. dobre świadectwa 1.200. Ki-
EEEal? Wielka 27-3 od 1-1s. Salezjańska jowska 4. H. Abelow.

g BE ZEE STRA

BeBe oczięłże O> Posady kucharki poszu- Szkoła I zpwszkół średnich przyjmę W pewnem mlastecz kuję. Świadectwa ko Rzemiosł i ZGUBY |
na mieszkanie z całko- ku anglelskiem dało się mendacje. Zołnierski 12
witem wtezypiankem. o odczuć lekkie trzęsienie m. 2. | gr. ul. Dobrej Rady 22, wy-
Z. os 07 ziemi. Ponieważ cbawla- konuje wszelkie roboty Zgub. znak
się; 0: ię 07-050 (no się dalszych wstzą- Poszukuję posady służą. *chodzące w zakres rowerowy Nr. 1959 —
m. 19. 00—1 sów pewna rodzina WYS- cej za małą opłatą, z stolarstwa tanto I solid- 1982 r—un, się. 9521
Pokój do wynajęcia z łała troje małych dzieci możnością chodzenia na nie. Telefon 2-32. gr2

ożulkiemi wygodami į 49 dziadka, mieszkalą- kursa 5 dni tygodniowo swayegamannaeznncią APARORWENOWZNZKĄ
używalnością telefonu, *99,* innej części kraju od 6 do 9 wiecz. Umiem r
MIOSWI<za,10--24. Do: Po Roc dniach qoprze gotować i szyć. | SPRAWY | DRUKARNIA
wiedzieć się tamże od dziadek wysłał doTodzi- [popre świadectwa. W. MAJĄTKOWE |

16—18 codziennie. 9526
 

Do wynajęcia slijcie trzęsienie.

w domu Nr. 6 przy ul.
Gimnazjalnej, obok Sądu
Okregowego i Gimn. Le-
lewela 4 i 5 pok. miesz- - r
kania, ze wszelkiemi wy- |
godami. 9523—5 j PRAC
 

Przyjmę 5 ciu uczni na
mieszkanie z calkowl-
tem utrzymaniem. Opie-
ka troskiiwa (I. Garbar-
ska 7 m. 5. 9525

brej
pracy
expedjenta,

 

Przyjmuję uczni z ca-
łodziennem utrzymaniem Jazd.

kiewicza 44 m. 17. 9493 7 m. 2.

3 '= i Poleca slą uczciwąi pra-

gofca, wožnego ew. kel- dobremi
nera. Zgodzi się na wy- potrzebna

Dowiedzieć
ceny dostępne ul. Mie- Wilno, ul. Dobrej Rady

     
 

ców następujcą depeszę Rynkiewiczówna, ul. Ko-
Zabierzcie dzieci, przy- lejowa, dom kolejowy,

Nr. 46 — 2 koło mostu
Raduńskiego. 9492—1

cowitą staruszkę do pi-
Inowania domu, małych

A 1 dzieci i pomocy koło go- |
spodarstwa domowego

01115 Za utrzymanie Ponarska

Młody chłopiec z do- 15 m. 2.
TOdZKW ВОае о opa S
w charakterze: Służąca do wszystkiego

inkasenta, z dobrem gotewaniem I

gr—4

świadectwami
Jagiellońska

Nr. 6 m. 22.

cza 23

się

gr4

lub mieszkania 2-u I 4-0
pokojowe do wynajęcia MostowaUl.1. Tel: 12-44
Sosnowa
23. Oglądać od godz. 15

Duży lokal pod biuro z
centralnem ogrzewaniem
do wynajęcia Mickiewi-

1 INTROLIGATORNIA

, WIERZYŃSKIEGO,z ogródkiem

(Zwierzyniec) SRZYJMUJE DO DRUKU
9518—1 DZIEŁA, BROSZURY

BILETY WIZYTOWE,

ZAPROSZENIE,

I ROŻNE KSIĄŻKI

DO OPRAWY

tamże sklep. WYEORIWA
9482 -1 PUNK TUALNIE.

LOKALE |

 

 

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW. NIECIECKI.
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