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Typ humanistyczny i mat.-przyrodniczy. System półroczny.
Program gimnazjów państwowych.

Początek roku szkolnego 5 września o godz. 17.
Kancelarja czynna w godz. 9—13 i 17—19.

Narady państw rolniczych.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. We środę rozpoczynają się w Warszawie narady
przedstawicieli 8 państw

 

rolniczych środkowej i północnej Europy,
olski, Czechosłowacji, Jugosławji, Rumunii, Estonji, Łotwy,

Węgier i Bułgarji. Chodzi o ustalenie stanowiska przed naradą państw
_ rolniczych, jaka odbędzie się w Strese we Włoszech w pierwszych
» dniach września. ‚ )

Nominacja radcy Babiańskiego
^ (Telef. od własnego korespondenta.]

WARSZAWA. Delegatem rządu polskiego w komisji mięszanej
polsko-niemieckiej w Katowicach, której przewodniezy Kolonder

poc |przy Trybunale mazi polsko-niemieckim w Bytomiu, które-
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| Leon Babiański.
_ Wizyta polskiej fioty wojennej w Szwecji

h A

| "WARSZAWA (Pat.)

4

mu przewodniczy Kakkenbeck,

W najbliższych dniach wyrusza
do Sztokholmu zespół polskiej

_ floty wojennej, złożonej z dwóch
, kontrtorpedowców i trzech łodzi
ki pa, pod dowództwem

|
*

omandora (lnruga. |

Wycof

“i Bankowi Polskiemu polecenie wycofania
net 2-zlotowych.

lad de-

legacji polskiej na bierającą się
dnia 5 września w Stresie t. zw.
"konf ję odbudowy Europy

‚ сепъ:.ЁЁ?Ё“_‚и;%ьощё„{цш1опу' ol.ireform roln. dr. Adam Ro-pad tata»  

 

 żostałwsp następujący:
: „.Ё&о’апіпа:у minister pel-

został mianowany radca M, S. Z.

Wizyta złożona będzie wsku-
tek zaproszenia floty polskiej
przez szwedzką marynarkę wo-

jenną. W Stokholmie okręty na-
sze zabawią 3 dni.

4

nie srebrnych 2-złotówek.
| (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ministerstwo skarbu wydało kasom skarbowym
z obiegu srebrnych mo-

Skład delegacji polskiej na konferencję
® ` оаьц%очг‘ '"Europy Wschodniej.

ski. Członkowie delegacji: dyre-
ktor departamentu min. przem.
i handlu dr. Mieczysław Sokołow-
s i—dyr. depart. ekonom. minist.

se, radca ekonomiczny M. S. Z.
Antoni Roman, naczelnik wydzia-

nomoeny senator Jėzef Targow- łu min. skarbu dr. Jerzy Nowak,

 

Kongres Eucharystyczny w Kopenhadze.
KOPENHAGA. (Pat). Zamknię-

ty został kongres eucharystyczny.
Mszę pontyfikalną w niedzielę
celebrował kardynał Hlond w
asystencji 2 kardynałów i 10 bi-
skupów, 200 duchowieństwa z

różnych krajów Europy, przy
udziale ponad 10.000 katolików
duńskich, szwedzkich, wielu człon-
ków arystokracji i korpusu dy-
plomatycznego.

Anglja wobec nowej fali strajków.
LONDYN (Pat). Na ogólną licz-

bę 16 tysięcy konduktorów auto-
busów w Londynie 12 tysięcy wy-
powiedziało się przeciwko obni-
żeniu zarokbów. Prawdopodobny
jest wybuch strajku.

MANCHESTER (Pat). Wobec
niemożności dojścia do porozu-

mienia pomiędzy przedstawicie-
lami właścicieli zakładów tkac-
kich, a przedstawicielami robotni-
ków oczekiwane jest ogłoszenie
strajku w przemyśle tkackim
hrabstwa _ Lancashire. Strajk
prawdopodobnie rozpocznie się
w sobotę.

Walka sowietów z handlem prywatnym.
MOSKWA (Pat). Urzędowa a-

gencja donosi, że ogłoszone zosta-
ło topo 4 rządu, ustana-
wiające ostre środki dla walki ze
spekulacją. Na zasadzie powyż-

szego rozporządzenia spekulanci
i wyzyskiwacze internowani będą
w obozach koncentracyjnych na
okres od 5—10 lat, bez prawa ko-
rzystania z jakiejkolwietę amnestji.

Holandja nie wpuszcza bolszewików.
MOSKWA (Pat). Delegacja

sowiecka na kongres antywojenny
w Amsterdamie nie otrzymała wiz
wjazdowych do Holandji. Dele-

gacja wystosowała w tej sprawie
list protestujący na ręce Romain
Rollanda i Henri Barbusse'a.

`

Kompromitacja lotnictwa włoskiego.
| PARYŻ. (Pat). Agencja Hawa-

sa donosi z Rzymu: włoski mini-
ster lotnictwa polecił lotnikom
włoskim, biorącym udział w locie
okrężnym samolotów turystycz-
nych, aby wycofali się z zawo-
dów. Decyzja ta powzięta została
na skutek wypadków, jakim ule-

| gły samoloty włoskie. Jak wia-
domo aparat lotnika Sustera spadł
w Elbengis, skutkiem złamania

BRUKSELA, (Pat). Cesyns, któ-
ry powrócił do Brukseli po do-
konanym wraz z profesorem Pic-
cardem locie do stratosfery,
oświadczył, że nie jest prawdą
jakoby aparaty miały być potłu-

NOWY JORK. (Pat). Dzisiaj rozpoczęły się tutaj dwa loty
»k ponad Filantykiem. W jednym
«bierze udział rodzina Hutchinson,
| która odleciała *z Nowego Jorku
"do Saint John w stanie New
Brunswick z zamiarem lecenia
ponad Atlantykiem do Anglji.

Drugi lot rozpoczęli lotnicy

  

   

  
 

PARYŻ. Pat. Minister mary-
arki zarządził vw Cherbourgu
szczęcie dochodzeń przeciwko
pitanowi  Dumesnil dowódcy

Echa katastrofy

się skrzydeł. Lotnik uratował się
za pomocą spadochronu. Dziś
rano taki sam wypadek wydarzył
się lotnikowi włoskiemu Deangeli
który jednak zdołał jeszcze szczę-
śliwie wylądować. Istnieje podej-
rzenie, że wypadki te zostały
spowodowane konstrukcyjną wa-
dą samolotów. Włoski minister
lotnictwa polecił generałowi Tau-
bini przeprowadzić śledztwo.

Wyniki lotu prof. Piccarda.
czone w czasie lądowania balonu.
Przeciwnie, wszystkie aparaty do
robienia doświadczeń są w jak
najlepszym stanie. Do okrešle-
nia wyników lotu potrzeba jesz-
cze będzie pewnego czasu.

Nowe loty transatlantyckie.
Lee i Bochkon, wyruszającj o
10,15 według czasu nowojorskie-
go z Barre Vermont do Harbour-
grace w Nowej Ziemi.

Rodzina Hutchinson, która
rozpoczęła lot nad Atlantykiem,
składa się z ojca, matki i dwóch
córek. Wraz z nimi wylecieli me-
chanik-pilot, radjotelegrafista.

«Prometeusza».
łodzi podwodnej „Prometeusz”,
która jak wiadomo ostatnio zato-
nęła.
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Po wyroku bytomskim.
List Hitlera do skazanych na śmierćKomunikat oficjalny rządu pruskiego

w sprawie wyroku bytomskiego.
BERLIN (Pat). Ogłoszono tu

następujący komunikat urzędowy:
„Wobec aktów gwałtu w walce

wewnętrzno-politycznej,  naraża-
jących w najwyższym stopniu na
szwank autorytet państwa, prezy-
dent Rzeszy na wniosek rządu
wprowadził najostrzejsze kary
przeciwko terrorowi polityczne-
mu. Z chwalą wejścia w życie de-
kret prezydenta musi być w rów-
nej mierze stosowany wobec
wszystkich, którzy naruszają pra-
wo i przepisy ustawowe, bez
względu na osoby i partje. Rząd
Rzeszy w razie konieczności za-
stosuje wszelkie środki siły, jakie-
mi państwo rozporządza, celem
zapewnienia przestrzegania prawa
niezależnie od wpływów partyj-

nych nie ścierpi, ażeby jakiekol-
wiek stronnictwo występowało
przeciwko wydanym przez rząd
zarządzeniom. Również rząd prus-
ki nie ulegnie naciskowi politycz-
nemu przy powzięciu decyzji, czy
może skorzystać z przysługujące-
go mu prawa łaski w stosunku do
bytomskich wyroków śmierci. Na-
miętne ataki i podżeganie opinii
publicznej przeciwko tejnu wyro-
kowi powinno zwrócić się prze-
ciwko sprawcom krwawych wy-
darzeń, nie zaś przeciw rządowi,
który w interesie ogółu każdą pró-
bę naruszenia zasad państwa pra-
worządnego przez podjudzanie na-
miętności politycznych do nowych
wystąpień."

Czy wyrok bytomski będzie wykonany?
BERLIN (Pat). Wieczorna pra-

sa berlińska donosi z kół miaro-

dajnych, że rząd gotów jest wy-
ciągnąć z wyroku sądu bytom-
skiego wszelkie konsekwencje,
niezbędne dla utrzymania autory-
tetu państwa. Oznacza to —
w/g dzienników — że czynniki
rządowe wypowiadają się za wy-
konaniem wyroku.

BERLIN (Pat). Wyrok sądu
bytomskiego przeciwko morder-
com robotnika Piecucha w dal-
szym ciągu wywołuje komentarze,
zarówno w kołach politycznych,
jak i w prasie. Przeciwko wyro-
kowi protestuje kierownictwo
partji narodowo*socjalistycznej, 6-
świadczając, że kanclerz Rzeszy
jako komisaryczny premjer pruski
natychmiast musi uchylić wyrok
śmierci. Spokój w Niemczech nie
będzie wcześniej przywrócony, do-
póki nie nastąpi uchylenie wyroku
bytomskiego. Odpowiedzialni kie-

rownicy państwa powinni zrozu-
mieć powagę chwili, póki jeszcze
czas.

BERLIN, (Pat). Wyroki wyda-
ne przez sąd w Bytomiu na pię-
ciu hitlerowców są nadal przed-
miotem dyskusji w kołach poli-
tycznych.

Cała prasa poświęca obszerne
artykuły tejsprawie. Omawianajest
kwestja, czy wyroki zostaną wyko-
nane, względnie czy rząd pruski
jako instancja miarodajna zdecy-
duje się na skorzystanie z przysłu-
gującego mu prawa laski. Od
wyroku bowiem sądu specjalnego
niema odwołania, przewidziana
jest natomiast możliwość wzno-
wienia rozprawy. Obrońcy ska:
zanych zapowiedzieli postawienie
odnośnego wniosku. W tym wy-
padku nowa rozprawa odbyłaby
się już przed właściwym sądem
zwyczajnym. Rząd pruski w naj-
bliższych dniach ma powziąć de-
cyzję co do zastosowanaia prawa
łaski.

 

Komunistka przewodniczącą Reichstagu.
BERLIN. (Pat). Prasa komuni-

styczna donosi, że Klera Zetkin
mimo złego stanu zdrowia posta-
nowiła wyjechać z Moskwy. Weź-
mie ona udział w kongresie an-

 

tywojennym w - Amsterdamie,
skąd uda się do Berlina, by prze-
wodniczyć na posiedzeniu inau-
guracyjnem.

1

Czy Gorgułow zostanie
ułaskawiony?

PARYŻ (Pat). Od kilku dni mi-
nister sprawiedliwości Renoult za-
jęty jest badaniem raportów pre-
zesa ądu apelacyjnego i prokura-
tora generalnego w sprawie proce-
su Gorgułowa. W. bieżącym ty-
godniu „komisja ułaskawień' zbie-
rze się, aby po gruntownem zba-
daniu dossier, składającego się z
30.000 stronic maszynowego pis-
ma, wypowiedzieć opinję co do
wydanego wyroku. Opinja ta bę-
dzie natychmiast przekazana pre-
zydentowi Lebrun, który po wy-
słuchaniu obrońców mordercy,
wyda decyzję.

PARYŻ (ATE). Obrona zabójcy
„prezydenta Doumera — Gorguło-
wa zwróciła się do prezydenta re-

publiki Lebruna 0 ułaskawienie
skazanego. Obrona podkreśla, że
nie należy posyłać na szubienicę
warjata. Gorgułow w istocie robi
wrażenie szaleńca. Twierdzi on,
że jest zielonym prorokiem, który
głosi zieloną religję naturalistycz-
ną. Gorgułow tłomaczy wszyst-
kim osobom, z któremi jest w kon-
takcie, jak strażnikom i dyrekto-
rowi więzienia, swojej żonie i
obrońcom itd. zasady swej nowej
doktryny.

PARYŻ (Pat). Adwokat Ge-
raud, obrońca Gorgułowa, złożył
w ministerstwie sprawiedliwości
prośbę o rewizję procesu, opiera-
jąc się na pogorszenie się stanu
umysłowego skazańca,

Przymierze niemiecko - włosko-
angielskie.

Sensacyjne rewelacje paryskiej „Liberte".

Cała prasa francuska zajmuje
się nadal nader żywo niemiecką
t. zw. ofenzywą rozbrojeniową.

„Liberte“ m. in. pisze, że jest
rzeczą bardzo prawdopodoną, iż
angielski pace ministrów
Mac Donald przyrzekł von Pape-
nowi poparcie go w sprawie nie-
mieckich żądań rozbrojeniowych.
Według bowiem poufnych infor-
macyj, kanclerz Papen domagał
się w Lozannie podwyższenia si-
ły zbrojnej Reichswehry o 50000
ludzi, na co miał się Mac Donald
zgodzić.

„O ileby więc — pisze dalej
„Liberte”— między Londynem a
Berlinem istniał już jakiś tajny
„Gentleman Agreement"—to sy-
tuacja w Europie przedstawiała-
by się niezwykle poważnie.

Genewa stanie się we wrze-
śniu terenem głównego szturmu”.

4

W tutejszych kołach politycz
nych utrzymuje się pogłoska o
daleko idącem porozumieniu wło-
sko-niemieckiem co do wspólne-
go postępowania na terenie Ligi
Narodów i na światowej konfe-
rencji gospodarczej. Porozumie-
nie to ma również obejmować
sprawę równouprawnienia  Nie-
miec pod względem zbrojeń. W
tej ostatniej sprawie rząd nie-
miecki przygotowuje się do czyn-
nego wystąpienia w niedalekiej
przyszłości.

* *

Ministerstwo Reichswehry o-
głosiło oficjalny komunikat w
sprawie ostatnich pogłosek, do-
tyczących rokowań  francusko-
niemieckich co do kwestji roz-
brojeniowej, w którym dementuje
wszystkie te wiadomości.

bojówkarzy.
BERLIN (Pat.) Hitler wystoso-

wał do skazanych na śmierć w
Bytomiu hitlerowców depeszę na-
stępującej treści:

Towarzysze moi! Wobliczu te-
go potwornego, krwawego zama-
chu łączę się z wami w uczuciu
bezgranicznego przywiązania. Wol-
ność wasza jest od tej chwili
sprawą naszego honoru, zaś

walka przeciw rządowi, który
dopuścił się tego wyroku, na-
szym obowiązkiem.

Na łamach swego
„Voelkischer Beobachter" ogla-
sza H.tler odezwę, zawierającą
niezwykle ostre ataki na rząd Pa-
pena. który przywódca narodo-

Dalsze rozruchy po
KATOWICE, (Pat). Z Bytomia

donoszą, że noc z poniedziałku
na wtorek przeszła pod znakiem
demonstracyj hitlerowskich. Dziś
rano panował spokój. Oczekiwa-
na jest odpowiedź na prośbę %
ułaskawienia skazanych. W go-
dzinach porannych rozeszły się w
Bytomiu pogłoski, o zamordowa-
niu Piecucha. Pogłoski okazały
się te nieprawdziwe, Miejscowa
organizacja hitlerowców wystoso-
wała depeszę do komisarycznego
ministra Prus w sprawie niedo-
puszczenia wykonania wyroków
śmierci. W mieście panuje duże
podniecenie w związku z wczoraj»
szemi zajściami. Podniecenie to
potęgują nadjeżdżające bezu-
stannie z okolic auta z bojów-
kami  hitlerowskiemi, które
mają nie dopuścić do wykona-
nia wyroku.

Na ulicach miasta w róznych
punktach ustawione są kara-
biny maszynowe, obsługiwane
przez policję.

Prasa berlińska donosi, że de-
cyzjj w sprawie skazanych na
śmierć hitlerowców należy ocze-
kiwać dopiero za kilka dni.

BYTOM, (Pat). Dzisiaj w po:
łudnie przed gmachem sądu
! więzienia w Bytomiu odbyły
się demonstracje narodowych
socjalistów.

organu

 

wych socjaiistów czyni wyłącznie
odpowiedzicinym za wyrok sądu
bytomskiego, wyrok ten—pisze
Hitler—ostatecznie zadecydo-
wał o stanowisku narodowych

socjalistów wobec rządu Pa-
pena. Nazwisko Papena zapisane
zosłało na kartach dziejów nie-
mieckich krwią bojowców naro-
dowych. Odezwa kończy się o-
świadczeniem, że teraz rozpo-
cznie się walka o głowy ska-
zańców.
W Bytomiu noc minęła spo-

kojnie. Gmach sądowy obsadzo-
ny jest silnymi oddziałami policji.
Po ulicach krążą wzmocnione pa-
trole z karabinami.

wyroku bytomskim.
Policja rozproszyła  demon-

strantów, którzy po pewnym cza-
sie zebrali się znowu. Wiele osób
aresztowano. Z Wrocławia przy-
była dzisiaj do Bytomia wię-
ksza liczba narodowych socja-
listów. Po mieście krążyły po-
głoski, że skazani na Śmierć
przewiezieni być mają do
Nissy.

BERLIN (Pat). Po ustąpieniu
szturmówek wrocławskich z By-
tomia tłumy zaczęły znowu gro-

madzić się przed gmachem sądu.

Silne kordony broniły dostępu do

wnętrza gmachu. Przez całą noc

policja pozostaje w pogotowiu
alarmowem. Sklepy żydowskie zo-

stały w całem mieście zamknięte.
Żydowski handlarz owoców został
przez rozjuszonych hitlerowców
rozebrany na ulicy do naga i po-

bity do krwi. Wobec możliwości
powtórzenia się rozruchów wła-
dze rozważają ewentualność ogło-

szenia stanu wyjątkowego.  Do-
wódca szturmówek śląskich Hei-

nes wygłosił przemówienie do
wrocławskich oddziałów, oświad-

czając, że gdyby wyrok został wy-
konany, całe Niemcy, jak jeden
mąż wystąpią z protestem.

Duch hitlerowski na uniwersytetach
niemieckich,

BERLIN. Pat. Profesor na:
dzwyczajny uniwersytetu w Hei-
delbergu, Gumbel, znany pacy-
fista, na wniosek senatu akade-
mickiego został pozbawiony pra-
wa wykładania na uniwersytecie.
Koła nacjonalistyczne od szeregu
lat prowadziły ostrą kampanię
przeciwko profesorowi Gumbelo-

wi. Na terenie uniwersytetu do-
chodziło wskutek tego niejedno-
krotnie do zajść między mło-
dzieżą prawicową a lewicową.
Prof. Gumbel jest matematykiem
specjalnie zajmuje się statystyką,
cieszy się sławą wielkiego uczo-
nego. Obecnie przebywa w Ame-
ryce.

W obronie Lejzora Grynbauma.
GDANSK. Pat. Komisarz'ge-

neralny Rzeczypospolitej w Gdań-
sku wystosował do senztu gdan-
skiego pismo w sprawie napadu-
hitlerowców na obywatela pol-
skiego Lejzoera Grynbauma. Żos
tał on napadnięty w dniu 15 b.m.
przez trzech osobników niosą
cych odznaki hitlerowskie. Jeden

z hitlerowców przystąpił do Gryn-
bauma i bez żadnego powodu u-
derzył go kilkakrotnie w twarz.
Towarzyszący Grymbaunowi dwaj
jego bracia uciekli przed napast-
nikami. Napadnięty udał się na
policję,! gdzie spisano protokół.
Dotychczas napastników nie wy.
kryto.

po m

Žyd w Poznaniu fabrykan-
tem odznak hitlerowskich!

Berlińska prasa republikańska
z wielkiem zadowoleniem i ironją
opowiada groteskowo brzmiący
fakt, a mianowicie, że o ile cho-
dzi o własną kieszeń, to hitle-
rowcy zapominają o patrjotyzmie
i rasowej nienawiści. Mimo an-
tysemityzmu i antypolskiego na-
stawienia, narodowi socjallści za-
mówili emblematy partyjne w
kształcie kanciastego krzyża w
Polsce w żydowskiej fabryce
Jabłońskiego w Poznaniu. Zamó-
wienia dokonywane były już od
dłuższego czasu przez oddział
Hitlera w Gdańsku, skąd odznaki
te wysyłane były do Niemiec i
rozchodziły się w całej Rzeszy.
Tak pisze prasa republikańska.

Istotnie, fakt nie do uwierze-
nia, że zaborcze odznaki, będące
symbolem ducha nienawiści do
Polski, fabrykowane były właśnie
w Polsce.

Nadmieniamy, że tą sama
wiadomość znajduje się w nie-
których pismach żydowskich.

Von Papen—
agentem... żydowskim.
Możliwość kompromisu mię-

dzy gen. Schleicherem a Hitle-
rem istnieje. Ale możliwość kom-
promisu osobistego v Papena z
hitłeryzmem jest — zdaje się —
wykluczona. Bo oto prasa hitle-
rowska urochomiła w ostatnich
dniach ubiegłego tygodnia tra-
dycyjną _ „artylerję najcięższą”,
i p. kanclerz Rzeszy, von Papen
przeczytał o sobie w dziesiątkach
dzienników „narodowo - socjali-
stycznych” z piątku i z soboty,
że jest on — von Papen — ni-
czem  innem, jeno agentem
„mędrców Sjonu" i że, sztandar
von Papena, to poprostu „sztan-
dar żydów”, którzy zapłacili praw-
dopodobnie temuż v. Papenowi
duże pieniądze za to, by krzyw-
dził biednego Hitlera.

Nieszczęsny mąż zaufania „per-
sonelu Hohenzollernów” znalazł
się raptownie w pozycji zgoła
nieprzewidzianej,
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„To jest Gdynia“.
W tych dniach „Berliner Tage-

blatt' ogłosił pod powyższym tytu-

tem („Das ist Gdingen“) artykuł

wstępny, w którym mało się mówi

o Gdyni, zato bardzo dużo Q pak-

cie polsko-sowieckim. Widać z te-

go, że opinja niemiecka jest do

żywego zaniepokojona tym paktem

iuważa, że nastroje antyniemiec-

kie, których wyrazem były ostat-

nie zjazdy w Gdyni, w najściślej-

szym są związku z dojściem do

porozumienia z Sowietami.

Artykuł naogół perfidny, wart

jednak bliższego poznania.
Rząd polski — zdaniem „Berl.

Tagebl." — podpisał pakt z So-

wietami, by w ten sposób wywrzeć

nacisk na Rumunję, a zarazem

krok ten miał być represją, skie-

rowaną przeciw Francji za to, że

w Lozannie zawarła porozumienie

z pominięciem Polski i odmawia

Polsce swej pomocy linansowej.

Ale podpisanie paktu nie ozna-

cza jeszcze jego ratyfikacji. I tu

autor artykułu w rozważaniach
swych przechodzi na teren poli-

tyki wewnętrznej w Polsce.

„Polska, zgrubsza podzielona,

składa się z dwóch obozów: z rzą-

dów Piłsudskiego i narodowej opo-

zycji. Nad porządkiem w kraju

panuje Piłsudski, lecz nad umy-

słami panuje ideologja narodow-

ców. Wewnętrznym jej wrogiem

jest rząd, wrogiem zewnętrznym

są Niemcy...
„Jej antyniemieckiemu frontowi

odpowiada długoletnia przyjaźń z

Francją i kategoryczne życzenie,

aby żyć w zgodzie i z Rosją —

choćby nawet bolszewicką."

Po podpisaniu paktu — zda-

niem ,„Tageblattu* — na widownię

wystąpiła opozycja. W ciągu

dwóch tygodni z kawałka papieru

zrobiła „sprawę narodową”, utwo-

rzyła jednolity front wszystkich

Polaków i tem samem zamknęła

Piłsudskiemu drogę powrotu. Dla

polityki zagranicznej pakt nie po-

siada wielkiego znaczenia, bo

przecież Polska i Rosja podpisały,
już pakt Kelloga.

„Natomiast realne znaczenie
posiada on dla wewnętrzno-pol-

skiej walki o władzę. Oznacza on

moralne zwycięstwo opozycji nad

regime'm, a tem samem uwień-

czenie rozwoju stosunków zmie-

rzających od dwóch lat w tym

kierunku. Zarazem wytworzył on
tak jednolity front antyniemiecki
całej ludności, jakiego dotąd nigdy
nie bylo“, Ą i A

I wlašnie ten jednolity front
przeciwniemiecki najbardziej nie-

pokoi autora artykułu; równo-
cześnie jednak widocznie nie traci

on nadziei na frontu tego nietrwa-

łość. Bowiem. — jak słusznie za-
uważa „Kurjer Poznański”, ,,zwró-

cić należy szczególną uwagę na
intrygę, zawartą w ustępach zmie-

rzających do podrażnienia w spra-

wie paktu polsko-sowieckiego am-

bicji Piłsudskiego i rządu przeciw-

ko obozowi narodowemu, jako

zwolennikowi oddawna wyrówna-
nia stosunków z Rosją Sowiecką,

a umocnienia frontu wobec Nie-

miec. Nadmieniamy, że w odnoś-

nych ustępach artykułu nagroma-

dzone jest mnóstwo zwrołów,

określeń, przymiotników, mają-

cych rozdrażnienie Piłsudskiego i

rządu przeciwko obozowi narodo-

wemu spotęgować.

„Jasne jest, że „Berl. Tageblat-

łowi'' nie chodzi oczywiście o we-

wnętrzne stosunki polskie, choć

sympatje jego i ogółu Niemców

w tej dziedzinie stoją bezwzględ-

nie po stronie Piłsudskiego i pił-

sudczyzny, — że, przeciwnie, cho-

dzi organowi berlińskiemu o utrą-

cenie paktu przez niedojście do

jego ratylikacji przez Polskę

właśnie i wyłącznie z pobudek

zewnętrzno-politycznych. Jeżeli

„Berl. Tageblatt“ powiada, że

pakt polsko-sowiecki jest mniej-

więcej bez wartości dla polityki

zagranicznej Polski, natomiast wy-

łączne znaczenie ma dla we-

wnętrznych stosunków  politycz-

nych w Polsce, to stawia on spra-

wę w znacznej mierze do góry no-

gami. „Berl. Tageblatt" zdradza

to zresztą sam w ustępach końco-

wych swego artykułu, w których

podkreśla silniej, niż kiedykol-

wiek, antyniemiecki front ludności

polskiej oraz dokonywanie się

„zwrotu Polski na mapie Europy”,

co manifestuje się „dziesięć kilo-

metrów od Gdańska".

„Trzeba to jednak skorygo-

wać w tym sensie, że zdrowy in-

stynkt samozachowawczy narodu

2 prasy.
„Paragrat na wietrze”.

Życie gospodarcze, a przede-

wszystkiem jego niedomagania i

sprzeczności są dzisiaj centralnym

punktem zainteresowań społeczeń-

stwa.
Nic też dziwnego, że lwia część

artykułów prasowych poświęcona

iest sprawom gospodarczym.

Bardzo ciekawy z tej dziedziny

artykuł znajdujemy w wychodzącej

w Katowicach „Polsce Jutrzej-
566

szej”.

trze” omawia sprzeczności jakie

zachodzą w naszem życiu $ospo-

darczem pomiędzy piękną  teorją,

a nader przykrą praktyką.
„Jest źle jednak, gdy między gło-

szonymi abstrakcjami a wymową życia

istnieją sprzeczności, wykazujące w ży-

ciu Narodu pospolite kłamstwo i mnogość

burzących dysproporcji, prowadzących

do zapalenia opon mózgowych , nietylko

samej Konstytucji, ale i wszelkich, wy-

pływających z niej ustaw. ы

W naszym kraju wystarczy wskazač

chociažby jedną zasadniczą sprzecznošė,

sprzecznošė, jaka zachodzi pomiędzy ha-

słami o wolności naszego życia gospodar-

czego a rzeczywistością uniewolnienia

tegoż przez wszelkie obciążenia, prze-

chodzące przecież poniekąd analogiczne

prawa fizykalne o wytrzymałości ma-

terji“. ы

W. odrodzonej Rzeczypospolitej,

pisze dalej autor artykułu
„zanim pomyślano o konieczności za-

sadniczego odbudowania państwa, w

pierwszym rzędzie powstrzymano pęd do

głębszego oddechu gospodarczego drogą

krótkowzrocznego nakładania podatków,

nieproporcjonalnie wysokich w porówna-

niu do wzrostu dochodu społecznego”.

Fałszywie pojęty kult państwa

doprowadził do tego, że
„życie gospodarcze, przypotężnieją-

cych obciążeniach, w logicznem następ-

stwie, zaczęło się kurczyć, zaś np. ob-

ciążenie na rzecz państwa w 1928—29 r.

było dwukrotnie wyższe od przedwojen-

nego". ŻY) ;

Ten sam pęd przejawił się w

samorządzie, którego wydatki

kosztem życia gospodarczego
„w latach 1926—29 wzrosły o 134

procent, powodując nadto zadłużenie z

295 na 855 miljonów. Był to śwałt zadany

życiu, które ze złego posiewu oddaje

równe owoce”. : .

« Nikogo nie zastanawiał widocz-

Artykuł pt. „Paragraf na wie-

ny przejaw wyczerpania podatni-
ków i nic dziwnego, że w tak nie-
zdrowej atmosferze musiało dojść
do rażących nadużyć podatkowych
na tle wymiaru podatków i stoso-
wania kar.

„Przemysł, handel czy rzemiosło w
w determinacji chwyta się wszelkich
środków obrony. Chwyta się ich jak to-
nący deski ratunku i tem chętniej, że
najczęściej podsuwają mu ją ludzie, któ-
rzy raczej stać winni na straży prawa,
występować przeciw łapownictwu, nie-
porządkom podatkowym, Czyż rzadkie
na terenie Polski, a głośne na Śląsku są
wypadki opodatkowywania nadmiernego
upatrzonej firmy, której następnie pry-
watnie stawia się propozycje, że za np.
1 miljon „honorarjum” podatki te zredu-
kowane zostaną do uzasadnionej sumy?
Czyż mało jest afer przeprowadzania ulg
podatkowych za łapówkę? Czyż mało
nieetycznego wyciskania na patrjotyczne”
cele mnogości sum od przemysłu, handlu
i rzemiosła za poparciem najwyższych
czynników państwowych?'*

Walka z teśo rodzaju naduży-
ciami jest niekiedy wprost bezna-
dziejna i dlatego

„śdykolwiek nawet wkracza w rze-
kome nadużycie prawo — precyzyjność
dokonywanych nadużyć powoduje, że ani
kupiec nie zdradza pośrednika, ani po-
średnik kupca, ani księgi nie wykazują
jakiejkolwiek nieprawidłowości, ani sę-
dzia nie ma podstaw do wyrokowania. I
następnie sędzia kiwa głową w ubolewa-
niu nad paragrafem na wietrze, a wszyscy
inni śmieją się w kułak i zapijają emo-
cjujące godziny dochodzeń czy roz-
prawy“.
W zakończeniu artykułu do-

maga się wydania specjalnej usta-

wy, skierowanej przeciwko nadu-

życiom skarbowym. Niestety nie

będzie to lekarstwo skuteczne, a

to z tego powodu, że ustawę taką

wykorzystać przy obecnym syste-
mie rządów mogliby także i ci,

przeciwko komu jej ostrze miało
być wymierzone.

Bez zmiany systemu rządów i
bez zmiany ustaw podatkowych o
naprawie złego nie sposób mówić.

Przypominamy ustawę o nadu-
życiach wyborczych, która w rę-
kach sanacyjnych administratorów
stała się jeszcze groźniejszym orę-

żem w walce o „usanowanie'” ciał

ustawodawczych.

EITISTEAMEGTOTRIOAT S

ZE STOLICY.
Warszawa, 23 sierpnia.

Bezsprzecznie dużą atrakcję

dla Warszawy było przybycie

mayora miasta Chicago, Antoniego

J. Czermaka. Czytało się o nim

wiele dawniej: kiedy został wybra

-ny mayorem (pierwszy mayor mii

jonowego nuasta — Słowianin),

kiedy podejmował walkę z Al Ca-

pone, kiedy przyjechał do Europy

i odwiedził swoją ojczyznę, która

jako jednoroczne dziecko opuścił.

Ledwo rok, jak zasiadł na fotelu

władzcy największego po Nowym

Yorku i Londynie miasta, a już

przybył do Starego Kraju.

Jest to bardzo typowe dla dzia

łaczy z tamlej strony Oceanu, że

sdy zajmą wybitniejsze stanowi-

ska, przyjeżdżają do pierwszej swej

ojczyzny. Dają w ten sposób uj-

ście swym tęsknotom i zadośćuczy

nienie ambicjom. Objaw to zresztą

bardzo miły i radosny. Obserwo-
„wać to można znakomicie na na

szych działaczach.
Wyjazd p. Czermaka, który w

pisowni swego nazwiska zachował

pisownię rodzinnego kraju, został

spowodowany nie tylko pewną pro

pagandą przyszłorocznej wystawy

światowej w Chicago, lecz również

potrzebą zadośćuczenienia tym

narodowościom, które przyczyniły

się do jego wyboru. Czermak jest

demokratą: poprzedni mayor Thom

pson był republikaninem i za jego

rządów stanowiska w mieście by-

ły zajęte przez typowych Amery-

ikanów. Teraz jest wręcz naod-

wrót: Czermak wyszedł dzięki po-

poparciu — jeśli można powie-

dzieć — „mniejszości  narodo-

wych”. Jeździ teraz po Euro-

pie, żeby odwiedzić  ikra-

je swych wyborców: Czechosłowa

cja, Węgry, Polska, Niemcy. Nasi

przy nim zajęli kilka bardzo poważ
nych stanowisk; żeby wspomnieć,

że stanowisko kontrolera miejskie

go, odpowiadające stanowisku wi-

ceprezydenta, spoczywa w ręku
polskiem.

Towarzyszy mayorowi Chicago

cała ekipa: poza rodziną znajdują

się przy nim przedstawiciele samo

rządu powiatowego i miejskiego,

jest delegat policji, Włoch z pocho

dzenia, odpowiadający naszemu na

czelnikowi komisarjatu, jest także

dziennikarz, przedstawiciel kon-

"cernu Hearsta, który popierał Czer

maka przy wyborach, a teraz re-

prezentuje najsilniejsze pismo w

Chicago.

Czermak robi wrażenie bardzo
korzystne i nader ujmujące. Za-
wdzięcza to prostocie, bezpośred-
niości, otwartości, szczerości, Bar-
dzo opanowany, spokojny, nie u-
znający żadnych nerwów. Lotność
umysłowa przebija się w żywości
oczu. Podbija słuchacza duma, z
jaką mayor Chicago mówi o swem
pochodzeniu czeskiem, o współpra
cy doskonałej z Polakami, których
ceni wysoko.

Szeł ośmiomiljonowego miasta.
Szef drugiego z rzędu liczebnością
miasta polskiego, boć Chicago li-
czy ponad pół miljona Polaków.
Chciałby zadzierzgnąć stosunki
handlowe, chciałby pozyskać mia
sta i kraje dla przyszłej wystawy
światowej, która zresztą, jest im-
prezą prywatną. Może słusznie o
o sobie powiedzieć, że coś repre-
zentuje.

Od Czermaka przejdźmy do —
Czyńskiego.

Głośna to była swego czasu po-
stać. Stał przez lata na czele sek-
ty satanistów. Wydawał książki o
wiedzy tajemnej, okultyzmie, czar
nej magji i td. Miał wielkie wzię-
cie pośród swych zwolenników, na
których posiadał magiczny wpływ
Był podejmowany na dworze cesar
skim, gdzie kultów tajemnych wiel
bicielką była carowa Aleksandra.
Pozostawał w stosunkach z satani
stami innych krajów, zwłaszcza z
słynnym Papiusem, który go pa-
sował na mistrza w Polsce.

Byłoby bardzo ciekawe zbada-
nie zliżej dziejów i działalności
tych sekt tajemnych, które działa-
ją w Polsce, posiadają szeroki za-
sięg wpływów i oddziaływują na
liczne koła zwolenników, uchyla-
jąc się od jakiejkolwiek kontroli
społecznej. Wyjaśniłoby się zape-
wne wiele objawów naszego życia
obyczajowego. Niewiadomo prze-
cież, komu służą, jakim wpływom
podlegają, do czego zmierzają owe
tajemne organizacje, które swemi
mackami ogarniają nawet takie sie
ry, jakie trudnoby o to pomawiać.

Najznamienniejszy w tem jest
szczegół, że Czyński pod koniec
swego życia począł odczuwać i ro-
zumieć swe błędy. Przed śmiercią
miał pojednać się z Boyem. Śmier-
ci się bał, usuwał wszelkie emble-
maty satanistyczne z mieszkania,
jakby chciał zerwać z doktryną,
której obłędnie służył całe życie.
Wszak trzeba było złożyć z życia
rachunek... H. W.

Chmury na Dalekim Wschodzie.
Ofenzywa japońska na Jehol.

PARYZ (Pat.) Agencja Indo-

Pacifique donosi, że Japończycy
rozpoczęli ofenzywę w kierun-

ku prowincji Jehol, gdzie to-

czą się zażarte walki. Plan ja-

poński, zmierzający do przy-
łączenia tej prowincji do Man-

dżurji, zdaje się napotykać na

wiele trudności. Generał Czang-

Sue-Tjang zdecydowany jest na
energiczną interwencję. Oddziały
jego skoncentrowane są głównie
na południe od wielkiego muru
chińskiego”. Generał zdecyduje
się na prowadzenie walki dopiero
wówczas gdyby japończycy prze
kroczyli mur chiński.
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czeństwo niemieckie. Złudzeniom

oddawały się tylko odnośne czyn-

niki polityczne, utrzymujące w

ostatnich latach naszą politykę za-

graniczną na torach błędnych.

Czy zwrot — nie Polski — ale

ozzaników politycznych

który tak martwi „Berl. Tage-

blatt“, jest trwalem, zasadniczem

odwróceniem się od orjentacji

wschodniej, jest ostatecznem zro-

zumieniem istoty niebezpieczeń-

stwa niemieckiego, to przyszłość

oczywiście dopiero okaże”.

DZIENNIK WILEŃSKI
 

ComówiJ.E.biskup Rancon 9 położeniu
katolików na Łotóie.

Korzystając z pobytu w Wilnie
na uroczystościach konsekracyj-
nych J. E. biskupa Rancana, zwró-

ciliśmy się do dostojnego gościa,

by uzyskać nieco bezpośrednich
informacyj o położeniu katolików,
zamieszkałych na Łotwie.

J. E. biskup Rancan nader
życzliwie przyjął przedstawiciela
redakcji „Dziennika Wileńskiego,
udzielając obszernych i wszech-
stronnych informacyj o interesują-
cych nas sprawach.
—Przedewszystkiem, jak się

ułożyły stosunki pomiędzy pań-
stwem łotewskiem, a Kościołem
katolickim?
—Stosunki te uregulowane zo-

stały konkordatem pomiędzy Ło-
twą a Stolicą Apostolską, który

został zawarty w 1922 r., a ratyli-
kowany 3 listopada tegož 1922
roku,

Kościół katolicki na mocy tego
konkordatu jest osobą prawną,
mogącą posiadać własny majątek,
a w życiu wewnętrznem i organi-
zacji korzysta ze wszelkich swo-
bód. Arcybiskup ma zapewnioną
katedrę i odpowiednie lokale dla
kurji.

Dawny kościół pojezuicki św.
Jakóba, zabrany w czasach Gu-
stawa Adolfa na kirchę protestan-
cką, został zwrócony katolikom i
jest obecnie kościołem katedral-
nym,

Ponadto do dyspozycji kurji zo-
stał oddany dawny klasztor po-
cysterski, zabrany w swoim cza-
sie przez moskali. Również odpo-
wiedni gmach otrzymało semina-
rjum duchowne, przeniesione do
Rygi w 1924 roku z Aglony, gdzie
egzystowało od 1920 r. w gmachu
klasztoru podominikańskiego.

Duchowieństwo katolickie na
Łotwie korzysta z szeregu przy-
wilejów prawa kanonicznego.

Osoby duchowne, poczynając
od subdjakonów, zwalniane są od
powinności służby wojskowej, a
w wypadku skazania duchownego
przez sądy koronne, ma on prawo
odbywać karę nie w więzieniu,
lecz przy klasztorze. Wyjątek sta-
nowią wyroki cięższe.

Dalej konkordat zapewnia cał-
kowitą nietykalność świątyń, swo-
bodę zakładania (prywatnych)
szkół wyznaniowych, oraz tworze-
nie organizacyj kościelnych.
— Czy wszystkie te prawai

przywileje dało się zdobyć odrazu,

bez walki?
— Z początku były pewne tar-

cia, co się ujawniło m. in. w trak-
cie dysputy nad konkordatem w
sejmie łotewskim. Jednakże kon-

kordat został uchwalony głosami
większości partyj łotewskich i fra-
kcji polskiej. Charakterystycznem
jest, że przeciwko  głosowały
wszystkie pozostałe mniejszości,
a przedewszystkiem Niemcy, któ-
rzy najdłużej zajmowali stano-
wisko nieprzychylne Kościołowi
katolickiemu.
— Jak liczni są katolicy na

Łotwie?
— Ostatni spis ludności wy-

kazał, iż na Łotwie zamieszkuje
451 tys. katolików, co stanowi
24—25% ogółu ludności.
— Jakie narodowości składają

się na te cyfry?
— Naturalnie większość sta-

nowią Łotysze. Drugie miejsce
zajmują Polacy. Jest trochę Li-
twinów i trochę Niemców.
— Przechodzimy teraz do kwe-

stji, która nas najbardziej intere-
suje: jak się przedstawia współ-
życie poszczególnych narodowo-
ści? W swoim czasie głośna była
u nas sprawa zajść na tle śpiewów

kościelnych w pow. Iłłuksztań-
skim.
— Sprawa kazań i śpiewów

jest uregulowana w myśl zasady
per turnum.

Tak naprzykład w Rydze każ-

dej niedzieli we wszystkich ko-
ściołach parafjalnych (a jest ich 3)

odbywają się kazania we wszyst-

kich trzech językach: łotewskim,
polskim i niemieckim. Śpiewy zaś

w tym języku, w jakim tej nie-

dzieli ma być kazanie po Sumie.

Jeżeli chodzi o wypadki w Łat-

galji, to, chwała Bogu, należą one

już do przeszłości, a wywołane zo-

stały nie przez ludność miejsco-

wą, lecz przez czynniki nieodpo-

wiedzialne, nie związane bezpo-

średnio-z danemi parafjami.
Wystąpienie tych czynników

w paru paraljach wywołało za-
kłócenie porządku, ustanowionego
rozporządzeniem władzy duchow-
nej, ale dziś sprawa została całko-
wicie załatwiona i obie narodo-
wości współżyją ze sobą w zupeł-
nej zgodzie.

Zwracam uwagę, že ten porzą-
dek istnieje w całem państwiei
nigdzie pozatem nie został naru-
szony.
— Czy wpływy katolicyzmu na

Łotwie rosną?
— Niewątpliwie tak. Objawia

się to nawet w wyborach sejmo-
wych. Tak obecnie w sejmie
frakcja katolicka liczy 8 posłów,
$gdy dawniej miała ich tylko 6.
Ż ramienia tej frakcji, jako jej
prezes, przez 6 lat byłem wice-
marszałkiem sejmu.

Pozatem wzrost znaczenia i
wpływów katolicyzmu przejawia
się w liczebności i sile organizacyj
katolickich.

Tak, jak w Polsce Stowarzy-
szenie Młodzieży Polskiej, tak na
Łotwie mamy Związek Katolickiej
Miłodzieży Łotewskiej — „Łatwi-
jas Katolu Jaunatne Biedriba”.

Akcji Katolickiej odpowiada
stowarzyszenie pod nazwą „Saule“

(„Słońce').
Ponadto istnieje T-wo Oświaty

Katolickiej, które utrzymuje gi-
OW w Kamieniu (Jaunagło-

na). ‹ peak
Nie bez znaczenia pozostaje

działalność zakonów, których ma-
my 2 męskie (kapucyni i marjanie)
oraz 1 żeński.

Również wśród młodzieży aka-
demickiej daje się zaobserwować
rozwój życia religijhego i zainte-
resowanie się sprawami religij-
nemi.
— Jak przedstawia się sprawa

nauczania religji?
— Nauczanie religii obowiązuje

tych jedynie, co wyrazili życzenie
korzystania z nauki.
W praktyce są bardzo rzadkie

wypadki nieuczęszczania na wy-

kłady religii. Odczuwamy raczej

brak nauczycieli i są wypadki, gdy
w braku księży prełektów musimy
posługiwać się katechetami świec-
kimi.

Na tem kończymy nasz wy-
wiad, zapytując J. E., jak się czuje
w Polsce?
— Polskę, a przedewszystkiem

Wilno — odpowiada z uśmiechem
biskup Rancan — znam nie od

dziś,
Byłem nieraz w Warszawie,

Poznaniu, Krakowie, Częstocho-
wie, gdzie ostatnio odprawiłem re-
kolekcje.

Mam tu wielu przyjaciół i ko-
legów, z którymi łączy mnie wiele
węzłów jak wspólnych przeżyć
koleżeńskich tak i pracy dusz-
pasterskiej.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Seminarjum misyjne w Lublinie.

Seminarjum misyjne w Lubli-

nie jest przeznaczone do wycho-

wywania wyłącznie łacińskich ka-

płanów, święconych do  dyspo-

zycji Stolicy świętej dla wykony-

wania posług duchownych ku po-

żytkowi Rosjan. Od 1-go stycznia

rb. zostało ono przez samą Stolicę

św. oddane w zależność od Ко-

misji Biskupów polskich. Ko-

misję stanowią: prezes — 4. Е. Ks.

Kardynał Hlond, PrymasPolski;

członkowie: — J. E. Ks. Arcybi-

skup Fulman. Sekretarzem Ko-

misji został wybrany prowigorycz-

nie przez J. E. Nuncjusza Apostol-

skiego w Polsce ks. kan. P. F.

Chodniówicz, rektor tegoż semi-

narjum.
Dzisiejszy stan rzeczy w Rosji

uniemożliwia kapłanom  katolic-
km udania się tam w celu pracy

nad zbadaniem dusz. Skoro tylko
jednak opatrzność pozwoli na to,
otworzy się tam niezmierzone po-

prostu pole pracy dla kapłanów

katolickich. Trzeba ich więc za-

wczasu do tego przygotować. Za-

danie to właśnie spełnia od kilku

lat Instytut Misyjny w Lublinie.

"Toteż ci, co czują powołanie do

kapłaństwa, a chcieliby, gdy Bóś

pozwoli, poświęcić się pracy kato-

lickiej w Rosji, niech idą za głosem

bożym, ne lękając się przyszłej

pracy w kraju, w którym czasowo

zapanował antychryst, bo rola tam

będzie urodzajna, żniwo obfite, a

praca wdzięczna i pełna zasługi.
Seminarjum misyjne przyjmuje

jako kandydatów, bez względu na

wiek i narodowość, absolwentów
gimnazjów ze świadectwem doj-
rzałości, oraz studentów uniwersy-
tetu, a także alumnów seminarjów
duchownych za pozwoleniem
miejscowego biskupa. Podania o
przyjęcie należy składać pod adre-
sem: Rektor Instytutu Misyjnego,
Zielona 3, Lublin. Do podania na-
leży załączyć: metrykę chrztu, od-
pis świadectwa dojrzałości, cur-

riculum vitae, polecenie prefekta
lub proboszcza, świadectwo lekar-
skie i fotografję. Wszelkie infor-
macje można otrzymać osobiście,
listownie lub telegralicznie (tel.
14-14 i 8-73),

szewizm —

Stron 420, form. 24 x 16 cm.
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Żydostwo w starożytności. — Upadek cesarstwa
rzymskiego.—Żydzi a islam.—Walka żydów z cbrześci-
jańskiem średniowieczem.—Reformacja i wojny religij:
ne.—Żydzi a masonerja.—Rewolucja francuska.—Żydzi
a rozbiory Polski.—zydzi a zmartwychwstanie Polski.—
Finanserja żydowska. — Socjalizm. —Sjonizm.—Bol-

oto najważniejsze rozdziały ®

Jedynej polskiej historji o żydach p. t.:

ZMIERZCH IZRAELA
HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA
W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej", Warszawa, Aleje
Jerozolimskie 17 m. 5.

SZKICE I OBRAZKI.
„OMNADINA“.

Dziwna to wielce nazwa i uczona

wielce. Nie oznacza ona jednak ani na-

zwy nowego tanga, ani nowej pomadki

karminowej do ust.

Omnadina jest lekarstwem.

Jest nazwą szczepionki somis

zamkniętej w malej bialej ampulce szkla-

nej o pojemnošci 2 cm, |

Długie zapewne lata siedziały uczo-

ne bakterjologi i lekarze w białych labo-

ratorjach, szczepiły i przeszczepiały kró- 4

likom i morskim świnkom wstrętne cho-

róbska, by po latach pracy mozolnej, po

opracowaniu tajemniczych formuł i dy-
stylowaniu w probówkach, powiedzieć

sobie...

— Nareszcie mamy go. Lek zdrowie
powracający ciężko chorym odkryliśmy.

Następnie z wielkich dystylatorów
nalewano surowicę w małe. ampułki, na

gorąco iutowano je szkłem i posłano w

świat by lek zdrowie ludziom powracał,
Jakto zwykle bywa, środek nazwa-

ny „Omnadiną* stał się sławnym, a nie-

znane zostały dla ogółu nazwiska jego

odkrywców.

Niemniej jednak  lekarze-praktycy

poznawszy się na jego zbawiennym dzia-

łaniu zaczęli go stosować na całej kuli

ziemskiej od San-Francisko po Włady-

wostok i od Ziemi Franciszka-Józefa aż
po Ziemię Ognistą.

„Omnadina“ — leczy,

„Omnadina“ — pomaga.

Przy anginie i schorzeniu nerek,

przy zajęciu osierdzia i malarji, przy cho-

robach iniekcyjnych wreszcie... (
Wszystkie kliniki i wszystkie apteki

całego świata w gablotach oszklonych

miały zapasy białych ampułeczek „Omna-
diny”.

Wszędzie, tylko nie u nas!

Dlaczego?!

Nie wiadomo...

„Omnadinę”, wyrabianą przez Mona-
chijskie zakłady Bayera, zapisano na
czarną listę środków lekarskich, które
do nas sprowadzać nie wolno.

Zakaz niektórych specyfików lekar-
skich, zda się zupełnie uzasadniony w

wypadku, gdy taki czy inny lek wyrabia-
ny jest przez nasze zakłady przemysłu

chemicznego.
„Omnadiny* zaś fabryki nasze nie

wyrabiają, gdyż nie posiadają tajemnicy
jej produkowania i, jak nas poinformo-

wano... posiadać nie będą.
Ale szpitale i kliniki potrzebują dla

swych chorych cudownego leku, zam-

kniętego w białej ampułce. Tysiącom
ludzi „Omnadina'** uratować może zdrowie

i życie nawet. |

Nie! Nie wolno! — powiedziano przy
zielonym biurku ministerstwa i zabro-
niono wwozu leku.

Bo to lek obcy, lek niemiecki.

Dziwnem zdaje się nam to papiero- |
we rozumowanie.

Niemiecki?! Dobrze, nienawidzą Pru-

saków i gardzą nimi; nieznośną jest dla

nas ich buta; wszyscy rozumieją aż nad-
to ograniczenia przywozu niektórych ar-

tykułów z Niemiec do Polski, ale, ażeby

pozbawiać ludność własnego państwa po-

mocnych środków leczniczych dlatego
tylko, że fabryki Bayera leżą w Niem-
czech i skazywać na niedolę tysiące cho-
rych Polaków, a zabiegi polskich lekarzy
paraliżować — trzeba mieć na to papie-
rowy umysł, albo złą wolę.

Zakaz przywozu do Polski „Omnadi-
ny” (naprawdę zbawiennego środka prze-

ciwko wielu ciężkim chorobom) wydaje

się nam i o tyle mało zrozumiałym, że

inne produkty Bayerowskie (np. Aspiri-

na) nie objęte są zakazem przywozu.

Rozmawiając z kilku lekarzami na
temat zakazu wwozu tak „Omnadiny*

jak i „Compellonu*, zapytywałem, czy
nie dadzą się one zastąpić jakąś kra-

jową szczepionką.

Odpowiedziano mi, że nie i że już

niejednokrotnie zwracano się do mini-

sterstwa z prośbą o uchylenie zakazu.

Ministerstwo zawsze odmawiało,
Nie wiadomo, jakiemi racjami biuro- |

kratycznemi kierujesię władza? To jedno

jest pewne, że zakaz ten szkodzi tysią- |

com chorych obywateli, którym už

 
 

stwo pomóc i uratować by mogło,

M. Junosza.

Drobne wiadomości.
Wypadek samochodowy.
BERLIN (Pat.) W dniu 22 b.

m. przed południem w Komorni-
kach wydarzył się tragiczny wy=
padek samochodowy. Wskutek
pęknięcia opon w przedniemi
tylnem kole samochód, kierowa-
ny przez hr. Józefa Tyszkiewicza,
w którym ponadto znajdował się
Alfred hr. Mycielski z Wolsztyna,
zrulowal. Hr. Mycielski doznał
skomplikowanego złamania nogi
oraz nadwyrężenia kręgosłupa,
hr. Tyszkiewicz zaś odniósł jedy-
nie okaleczenie twarzy i uległ
ogólnej kontuzji. Rannych prze-
wieziono do szpitala w Poznaniu.

 
Cena 10 zł.
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KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Dostojnicy kościelni o-

puszczają Wilno. Skończył się
już ostatni akt uroczystości kon-
sekracyjnych. Przybyli na tę uro-
czystość goście opuścili Wilno.
Wczoraj o godz. 4.w poł. wyje-
chał z Wilna J. E. ks. Arcybiskup-
Metropoliia Ropp, który udał się
do maj. Meluzyna gdzie spędzi
kilka dni.

Wczoraj o godz. 7 rano opu-
ścił nasze miasto J. E. ks. biskup
Kazimierz Bukraba, który w to-
warzystwie matki i braci udał się
do Nowogródka, gdzie na grobie
ojca odprawi modły.

J. E. ks. biskup Rancan opu-
ści Wilno dziś rano, udając się
pociągiem do Rygi.
— Wyjazd ks. kanonika

Żebrowskiego. W dniu wczo-
rajszym ks. kanonik Leon Że-
browski na kilka dni wyjschał do
Stołpców.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Przejęcie elektrowni ste-

fańskiej przez miasto. Na wczo-
rajszem posiedzeniu Magistratu
uchwalono przejąć pod zarząd
miasta prywatną elektrownię znaj-
dującą się na ul. W. Stefańskiej.

Elektrownia stefańska przez
kilkanaście lat zasilała prądem
ul. Stefańską i sąsiednie. Obecnie
Magistrat po przejęciu jej bęzie
zasilał prądem miejskim tę dziel-
nicę.
— Kasowanie szkół żydow-

skich. Ze względów oszczędno-
ściowych Magistrat m. Wilna ska-
sował kilka lokali szkół żydow-
skich. Szkoły posiadające niewy-
starczającą ilość uezniów skomple-
tował w jednym lokalu. Na tej
komasacji rocznie zaoszczędzi
kilka tysięcy złotych.
— Konferencja w sprawie

rzeźni miejskiej. Onegdaj u In-
spektora Weterynarji Wojewódz-
kiego Urzędu Wileńskiego odbyła
się konferencja, poświęcona spra-
wom bolączek rzeźni miejskiej
w Wilnie.

SPRAWY KOLEJOWE.

— Inspekcja. Onegdaj i wczo-
raj p. wicemin. komunikacji Czap-
ski i dyr. dep. 5-go Jędrzejewski
w otoczeniu wyższych urzędni-
ków kolejowych dokonali inspek-
cji nowobudującej się kolei Wo-
ropajewo-Druja.
W Szarkowszczyźnie p. wice-

minister był owacyjnie powitany
chlebem i solą przez miejscową
ludność z wójtem na czele.

Otwarcie ruchu nastąpi pra-
wdopodobnie w listopadzie na od-
cinku do Szarkowszczyzny.

SPRAWY SANITARNE.
— Epidemja jaglicy nie wy-

gasła. Mimo trwającej akcji za-
pobiegawczej przeciwko epidemji
jaglicy w Wileńszczyżnie, choro-
ba ta w pow. dziśnieńskim, bra-
sławskim, wilejskim, postawskim
i święciańskim daje się we znaki
ludności.

Na epidemję jaglicy choruje
około 4000 osób z cego prze-
ważna ilość dzieci. Do walki z
epidemją jaglicy zmobilizowano
kolumny  przeciwjagliczne pod
kierunkiem wybitnych lekarzy.

OSOBISTE.
— Prezes izby Kontroli Pań-

stwa w Wilnie p. Jan Pietra-
szewski powrócił z urlopu wy-
poczynkowego 22 sierpnia r. b.
i objął urzędowanie.

SPRAWY SZKOLNE.
_  — Powszechna szkoła II-
tewska. Inspektorat m. Wilna
komunikuje. Z dniem 1 września
1932 r. zostaje uruchomiona Pu-
bliczna Szkoła Powszechna z li-
tewskim językiem nauczania w
Wilnie dla dzieci w wieku obo-
swiązku zkolnego.
— Państwowa Srednia Szko-

ła Przemysłowo - Handlowa
Żeńska Im. Dmochowskiej.
Egzamina wstępne odbędą się w
dniach: 1, 2 i 3 września o g
8-ej rano.

Podania przyjmuje i informa-
cji udziela kancelarj» codziennie
od 100j do 2-iej uł. Wileńska 10.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
‚ — Ruchoma wystawa prze-

mysłu krajowego i rzemiosła.
W dniu 18 sierpnia 1932 r. w lo-
kalu Izby Rzemieślniczej wWilnie
przy ul. Mickiewicza 23 odbyło
się informacyjne zebranie w spra-
wie wzięcia udziału rzemiosła wi-
leńskiego w ruchomej wystawie
przemysłu krajowego i rzemiosła.

Przewodniczył dyrektor Izby
Rzemieślniczej p. Młynarczyk.
Pan dyr. Wasiakw dłuższem prze-
mówieniu wyjaśnił zebranym cel
i zadania ruchomej wystawy, oraz
zakomunikował, iż wystawa taka
odbędzie się w Wilnie w czasie
od 5 do 25 września b. r. w lo-
kalu Klubu Handlowego przy ul.
Mickiewicza 33a. Pomimo kryzy-
su, jaki przeżywa rzemiosło, po-
stanowiono wziąć gremjalny u-
dział w Wystawie, gdyż jest ona
najtańszym *i najlepszym  środ-
kiem propagandy rzemiosła. Na-
stępne zebranie w tej sprawie z
udziałem szerszych warstw rze-
miosła odbędzie się w dniu 25
sierpnia b. r. o godz. 20-ej w lo-
kalu Klubu Handlowego przy ul.
Mickiewicza 33a, na które Izba
zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych rzemieślników.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Nadzwyczajne walne ze-

branie Cechu rzeźników i wę-
dliniarzy odbędzie się w dniu
24 b. m. o godz. 7.30 wiecz. w
lokalu Cechu przy ul Niemieckiej
Nr:25;
— Walne zebranie Chrz. Zw.

Zaw. Piekarzy. W lokalu Domu
Chrześcijańsko - Ludowego przy
ulicy Metropolitalnej 1 odbyło się
onegdaj walne zgromadzenie
członków Chrześcijańskiego Związ-
ku Zawodowego Piekarzy.

Przewodniczył obradom p. Sta-
nisław Biretto.

Na wstępie p. Władysław O-
strowski szczegółowo zreferował
„sprawozdanie z eałokształtu dzia-
łalności zarządu Związku w osta-
tnim okresie bieżącege roku. Ze
sprawozdania tego wynika, że
szereg właścicieli piekarń nie sto-
sowało się do niedawno podpisa-
nej umowy zbiorowej. Otóż sta-
raniem zarządu Związku władze

właścicieli tych podporządkowały
do warunków obowiązującej umo-
wy zbiorowej.

Również staraniem zarządu t.
zw. dni wychodne podzielone zo-
stały w ten sposób, iż każdy z
bezrobotnych otrzymuje obecnie
dwa dni tygodniowo
W dalszym ciągu Związek czy-

ni starania celem podziału tych
dni wychodnych pomiędzy bezro-
botnych w tan sposób, ażeby ka-
żdy z nich otrzymał po trzy dni
tygodniowo (coś około 30 zł)

Następnie omawiano sprawę
zamiejscowych piekarzy, przyby-
łych do Wilna w poszukiwaniu
pracy, przyczem postanowiono
podania tych piekarzy o przyję-
cie do Związku odrzucić, a to ze
względu na wielkie bezrobocie
w zawodzie piekarskim.

Z kolei p. Janulewicz złożył
sprawozdanie kasowe za tenże
okres. W przemówieniu swem p.
Janulewicz zaznaczył, iż wpływy
kasowe zwiększyły się prawie o
100 proe.
W końcu poinformowano ze

branych, że piekarń, które do-
tychczas nie udzielają dni wy:
chodnych jest tylko 8. W tej
sprawie Związek interwenjował
u Starosty Gdrodzkiego, i w Iz-
bie Rzemieślniczej. Najprawdopo=
dobniej sprawa ta w najbliższych
już dniach pomyślnie zostanie
załatwiona.
— Zebranie malarzy. One-

gdaj w lokalu Centrali Chrześci-
jańskich Związków Zawodowych
przy ulicy Metropolitalnej 1 od-
było się walne zgromadzenie
członków Chrześcijańskiego Związ-
ku Zawodowego Malarzy pod
przewodnictwem p. prezesa Du-
dzińskiego.

Po odczytaniu i zatwierdzeniu
porządku dziennego i po omó-
wieniu szeregu spraw  organiza-
cyjnych, składek członkowskich
oraz wciąż wzrastającego bezro-
bocia postanowiono walczyć z za
lewem wileńskiego rynku pracy
przez niefachowych malarzy, nie-
posiadających żadnych kwalifika-
cji zawodowych, którzy, jak
stwierdził zarząd związku, przyj
mują do wykonania roboty ma
larskie po cenach o 60 proc. niż-
szych od cen,. ustalonych umową
zbiorową.

Malarze ci w większej mierze
przyczynili się do wzrostu bezro-
bocia w ich zawodzie.

Drugą wielką bolączką mala-
rzy jest prowadzenie przez osoby
nie fachowe nielegalnego rzemio-
sła — szkolenie terminatorów i
przyjmowanie ich do pracy.
W związku z tem postanowio:

no zwrócić się do odnośnych
władz o interwencję.
— Zebranie krawców. W

dniu 29 b m. odbędzie się w lo-
kalu Centrali Chrześcijańskich
Związków Zawodowych przy ulicy
Metropolitalnej 1 walne zebranie
członków Chrześcjańskiego Związ
ku Zawodowego Pracowników
Krawieckich.

Zebranie te zwołane zostało
w celu omówienia szeregu bolą-
czek zawodu krawieckiego.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież w skiadnicy magistrac-

kiej. Jak się dowiadujemy, komisja kon-
trolna magistratu skonstatowała ostatnio,
iž ze składnicy magistrackiej zaginęły w
sposób zagadkowy 77 worków z wapnem
betonowym, stanowiącym własność ma-
gistratu W związku z tem magistrat wy-
stosował skargę do policji śledczej. W
przywłaszczeniu tych worków podejrzany
jest niejaki Narbutowicz, magazynier ma-
gistracki, który miał te worki sprzedać

i pieniądze przywłaszczyć sobie. Policja
prowadzi dochodzenie.
— Kradzieże, W dniu 22 b. m. nie-

znani sprawcy za pomocą dobranego
klucza dostali się do mieszkania Ogonow-
skiego Grzegorza (Ludwisarska 4), skąd
skradli garderobę męską, bieliznę oraz
inne drobne rzeczy, łącznej wartości
300 zł.

W. dniu 22 b. m. Nowik Dymitr (Ru-
dnicka 25) skradł z niezamkniętego mie-
szkania Andrukajtisa Kazimierza (Ru-
dunicka 25) wyroby tytoniowe wartości
115 zł. Nowika zatrzymano. Skradzio-
nych rzeczy nie odnaleziono.

dniu 22 b. m. Jankowski Jan
(Pożarowa 9) i Lisowski Bronisław (Ra-
duńska 26) skradli z -niezamkniętego
mieszkania Pławskiej Zofji (Młynowa 9)
zegarek męski wartości 60 zł. Sprawców
kradzieży zatrzymano. Zegarek odna-
leziono.

WYPADKI
— Zamach samobójczy. W dniu 22

b. m. Kołańcówna Józefa, lat 17, z za-
wodu służąca (Podzamcze Nr. 1) w celu
pozbawienia się życia wypiła esencji
octowej. 7

DZIENNIK WILEŃSKI

Sprawa wymiany więźniów pomiędzy Litwą
a Polską.

W związku z prowadzonemi
pertraktacjami w Warszawie z de-
legatem i szefem Międzynarodo-
wego Komitetu Czerwonego Krzy-
ża w Genewie p. Sidneyem Brow-
nem w sprawie nawiązania per-
traktacyj z rządem litewskim ce-
lem wymiany więźniów politycz-
nych między Polską a Litwą, do-
miadujemy się, iż prowadzone od
dwóch dni pertraktacje w War-
szawie doprowadziły do pomyślne-
$o porozumienia. Rząd polski
zgadza się bez zastrzeżeń na wy-
mianę więźniów politycznych z
Litwą.

Po porozumieniu p. Browna z
czynnikami rządowemi, delegat

udaje się przez Łotwę do Kowna,
gdzie w dniu 26 b. m. przeprowa-
dzi konferencję z premjerem, mi-
nistrami: spraw wewnętrznych,
wojskowych i obrony krajowej.

Jak nam komunikują, obecna
konferencja _ najprawdopodobniej
doprowadzi do porozumienia rzą-
du litewskiego z polskim i jeszcze
w m. wrześniu wymiana więźniów
politycznych nastąpi.
W obecnej chwili w więzie-

niach litewskich znajduje się
zgórą 150 więźniów politycznych
narodowości polskiej i w więzie-
niach polskich około 100 narodo-
wości litewskiej.

 

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. $. Р.
— Rewja artystów Morskie Oko.

Dziś przedostatni występ w Rewji „My
dajemy pieniądze'* Stanisława Gruszczyń-
skiego i Janiny Leitzkówny.

Jutro pożegnalny występ St Gru-
szczyńskiego i Janiny Leitzkówny w
rewji „My dajemy pieniądze” z udziałem
całego zespołu.
— Występy Józefa Winawera. Zna-

komita nowość w „Lutni”*, Dziś świetna
komedja Laurent Doillet'a p. t. „Kłopoty
Bourrachona".

Jutro i dni następnych „Kłopoty
Bourrachona' z gościnnym występem Jó-
zefa Winawera.

—Premjera nowej Rewji w Teatrze
Letnim. Wobec wyjazdu St. Gruszczyń-
skiego i J. Leitzkówny dyr. Sempoliński
przygotowuje nową rewję p. t. „Tylko
dla dorosłych”, która ujrzy światło ram-

py już w piątek. W nowej Rewji ujrzy-

my fenomenalną parę taneczną, stale

występującą w Teatrze Morskie Oko —

Irenę i Jerzego Ney.

POLSKIE RADJO WILNO.
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 Estonię”, 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.

Czwartek, dn. 25-go sierpnia.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
(płyty). 15.35: Kom. met. 15.40: Rozma-
itości. 15.50: Muzyka z płyt. 16,40: Hi-
polit Korwin-Milewski — Pamiętnikarz,

polityk, działacz. odczyt, Wiktor Pio-
trowski. 17.00:Transm. międzynarodowego

meczu tenisowego. 17.40: Koncert. 18.40:

Przemysł ludowy w Polsće. 19.15: Opera

w Wilnie Bogusławskiego odcz. wygl.

T. Szeligowski. 19.45: „Walkirja“ opera

w trzech aktach Wagnera. Objaś. Prof.

M. Józefowicz. 21.50: Kom. 22.00: Muz.
tan. 22.40: Wiad. sportowe.

" 7 ZA KOTAR STUDJO.
Przyroda w słowie i muzyce.

Przebojem dzisiejszego programu ra-

djowego jest audycja z cyklu „Przyroda

w polskiej pieśni”, która nadana zostanie

ze studja wileńskiego о godz. 16,45 i

trwać będzie całą godzinę. Wezmą w

niej udział: Wanda Hendrych (sopran),

Adam Luwig (baryton) i podwójny kwar-

tet solistów. Przy fortepianie T. Szeli-

gowski. Pierwsze ogniwo cyklu, objęte

tytułem ogólnym „Niebo”, zawiera mu-

zyczne odzwierciadlenie takich pojęć,

jak Bóg, słońce, gwiazdy, mrok, noc itd.

W następujących utworach: 1) Kiedy ran-

ne wstają zorze — odśpiewa kwartet

męski. 2) Moniuszko — Ojcze nasz i

Pieśń do słońca (kwartetmęski).3)Cho-

pin „Gdybym ja była słoneczkiem na

niebie". 4) Szymanowski „Głos w mro-

*. 5) Żeleński „Drzemie blask mie-

6) Niewiadomski „W księżycową

7) Szeligowski „O ciche szumy,

8) Świerzyński „Cicha
10) Karło-

i b)

u
siąca“.
noc", 7) "
szepty wieczorne . ‚

посР`.У 9) Gomółka „Psalmy“. K

wicz a) „Skąd pierwsze świazdy

„W blasku księżycowym .

W przerwach recytowane będą wy=

brane utwory Kochanowskiego, Potoc-
Karpiń-

kiego, Morstina, Krasickiego, rpi

Šiais Mickiewicza, Slowackiego i in-

nych.
Samolotem przez Łotwę i Estonię.

O godz. 18-ej nadany zostanie zWar-

szawy barwny feljeton jednegoz pierw-

szych pasażerów, którzy odbyli przelot

nowootwartą linją lotniczą Warszawa—

Wilno—Ryga—Tallin. Należał do nich

red. Tadeusz Strzetelski, który opowie

radjosłuchaczom o tem, jakwyglądaŁo-

twa i Estonja z kabiny polskiego samo-

lotu pasażerskiego.
Mik mówi...

Pomimo, iż w Wilnie rozpoczęto już

układanie na jednej z ulic porządnego

bruku, pozostało jeszcze wiele bolączek

nieusuniętych, 0 których przypomni

wszędobylski Mik w feljetonie p. t. „Co

nas boli? (godz. 19,45).

Roczna Szkoła Pracownic Gospodar-
czych Związku Pracy Obywatelskiej Ko-
biet przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3/5 m. 3,

przyjmuje zapisy nowowstępujących ucze-
nic od dnia 16 sierpnia do 1 września,

codziennie od godz. 10-ej do godz. 12-ej.

Zadaniem Szkoły jest przygotować
praktycznie dziewczęta w dziedzinie go-

spodarstwa domowego. 801—5

UARTGARSASBANBIT CA

PODZIĘKOWANIE.

Po odbytej szczęśliwie pielgrzymce
do Częstochowy, Komitet Organizacyjny
Akcji Katolickiej parafji Ostrobramskiej
składa tą drogą serdeczne Bóg zapłać,
za przyczynienie się do uskutecznienia
pielgrzymki do Częstochowy: J. E. Ks.
Arcybiskupowi Metropolicie R. Jałbrzy-
kowskiemu, przewielebnemu Ks. Prała-
towi Leonowi Żebrowskiemu, czcigodne-
mu Ks. Józefowi Wojczunasowi za czyn-
ny udział w pielgrzymce, przełożonej
Sióstr Szarytek, Władzom kolejowym,
Redakcjom pism, zarządowi Polskiego
Radja oraz wszystkim pp. kierowniczkom
i pp. kierownikom wagonów.

Równocześnie Komitet Organizacyjny
podaje do wiadomości, że pielgrzymka
składała się z 688 osób, w tem płatnych
553 i kólejarzy 135. Wpłynęło do kasy
Komitetu zł. 17.463,70. Wydatki stano-
wią: koszta biletów zł. 13.300,40; nocieg
za 3 doby 670 osób zł. 2590,50; koszta
Ryngrafu zł. 638.—; wydatki organiza-
cyjne zł. 875,80; pozostało zł. 59,—. s
Akcja Katolicka Parafji Ostrobramskiej.

J. Baranowski.

Dramat śród pastuszków.
Wie wsi Adamowicze, pow. po-

stawskiego powstało zaniepokoje-
nie, kiedy, mimo późnej godziny,
dn. 18 maja ub. r. nie powrócił z
pastwiska syn jednego z gospoda-
rzy tej wsi 14-o letni Stanisław
Adamowicz.

Jeszcze w nocy zarządzono po-
szukiwania, w czasie których soł-
tys tej wioski natknął się na zimne
już zwłoki zaginionego, leżące na
łące pobliskiego folwarku „Borki”.

Uwiadomione o wypadku wła-
dze wdrożyły śledztwo.

Na miejscu wskazanem leżało
ciało młodego Adamowicza a rana
w plecach świadczyła, że zginął
on od kuli. Obok zwłok bowiem
porozrzucone były części obcięte-

«Sanacyjne» nadużycia w wydziale
powiatowym w Żywcu.

Skradziono pieniądze przeznaczone dla bezrobotnych.

Jeszcze nie zostały zapomniane
wielkie nadużycia popełnione w
wydziale powiatowym w Żywcu
w 1928 r. przez sekretarza Kacka,
sięgające do 200.000 złotych (w
następstwie czego popełnił samo-
bójstwo). Obecnie znowu p. Ru-
decki, skarbnik komisarskiej Rady
Powiatowej w Żywcu, znalazł się
w więzieniu, gdyż sprzeniewierzył
kilkadziesiąt tysięcy złotych na
szkodę wydziału, a to przeważnie
pieniędzy przeznaczonych na po-
moc bezrobotnym. Rudecki, wiel-
ki „sanator”, zaufany b. starosty
Galotzego, i p. Skaleckiego, przy-

znał się do defraudacji 15.000 zł.
Komisja lustracyjna wykryła brak
"około 90.000 zł.

Jeśli uprzytomnimy sobie, że
w ciągu kilku lat, od 1928 r. do
1932 r. skradziono w wydziale po-
wiatowym w Żywcu około 300.000
zł., to zrozumiemy, że gdyby nie te
kradzieże, wynikłe skutkiem bra-
ku kontroli, to bezrobotni tego po-
wiatu mogliby wszyscy w tym o-
kresie mieć pracę i zarobek.

Łudność żywiecczyzny jest o-
gromnie oburzona na gospodarkę
„sanacyjną“ w komisarskiej radzie
powiatowej.

Nowa fala strajkowa w Łodzi.
W okręgu łódzkim daje się za-

uważyć nowa fala strajkowa. W
Zgierzu jeszcze nie zakończony
został strajk kilku mniejszych fa-
bryk, który wybuchł przed tygod-
niem, a już wczoraj zastrajkowało
kilka większych zakładów prze-
mysłowych. Porzuciło już pracę
około 2.000 robotników. Zatar$
powstał na tle sprawy urlopów i
obniżenia płac. Właściciele przed-
siębiorstw zwrócili się do inspek-
toratu z prośbą o zwołanie konfe-
rencji. Została ona wyznaczona

na najbliższy poniedziałek.
Również w zakładach przemy-

słowych Poznańskiego w Łodzi
wymówiono pracę wszystkim ro-
botnikom z terminem na dzień 26
sierpnia. Firma ta nie zamierza
podobno przeprowadzić redukcyj
personalnych, natomiast chce pod-
dać rewizji taryfę stawek zarob-
kowych. Nie obniżała bowiem
płac od 1928-go roku i uważa
przeprowadzenie obniżki za ko-
nieczne.

11.000 kandydatów na 100 wolnych posad.
Jak wynika z obliczeń Urzędu

Statystycznego w Łodzi, sporzą-
dzonych za orkes do 1 czerwca rb.
na 100 wolnych miejsc w poszcze-
gólnych zawodach wypadło prze-
ciętnie 2.085 mężczyzn i 1.331 ko-
biet, przyczem np. w grupie pra-
cowników umysłowych: na 100 po-

sad przypadło 11.203 kandydatów;
w grupie włókniarzy: na 100 posad
— 7,010 kandydatów; w grupie
metalowców: na 100 posad —
3.262 kandydatów itd.

Cylry te są wymowną ilustracją
stanu bezrobocia!

ZLITWVYV.
ZMIANY USTAWY O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ.

Specjalna komisja ministerstwa
obrony krajowej opracowała już
zmiany ustawy o służbie wojsko-
wej. Zmiany te przewidują rozsze-
rzenie ulg dla osób, których powo-
łanie do wojska może źle wpłynąć
na materjalną sytuację ich rodzin.
Jak dotąd, zwalniano od służby
wojskowej tylko jedynaków. O-
becnie mają być zwalniani od służ-

by wojskowej, względnie mają
otrzymywać prolongaty, popisowi,
mający małe dzieci, lub będący
jedynymi żywicielami rodzin.

Pozostałe zmiany ustawy do-
tyczą porządku powoływania do
armjii popisowych. W krótkim
czasie projekt nowej ustawy wpły-
nie do gabinetu ministrów.

20 ŻYDOWSKICH DZIENNIKARZY ŻYDOWSKICH JEDZIE
DO KOWNA.

Prasa żydowska donosi, że w
krótkim czasie przybędzie do
Kowna wycieczka dziennikarzy
wileńskich w składzie 20 osób.

Celem wycieczki będzie zapozna-
nie się z życiem gospodarczem i
kulturalnem Litwy.

Dał się powiesić za
brata.

Przed sądem okręgowym w
Kaliszu stanie Kazimierz Pacho-
łek, który skazany został na do-
żywotnie ciężkie więzienie. Odpo-
wiadał on wraz ze swoim bratem
straconym na szubienicy, Józefem
Pachołkiem, vel Johnem Górą,
członkiem bandy Al Capone'go,
który za mordercze napady ska-
zany został na szubienicę i został
stracony 13 lipca b. r.
W czasie procesu przed są-

dem doraźnym Józef Pachołek,
chcąc ratować swego brata, a
wiedząc, że stryczek go nie mi-
nie, wziął na siebie winę zamor-
dowania posterunkowego Łuczyń-
skiego w dniu 16 lutego b. r. Do-
piero po straceniu Józefa Pachoł-
ka, wyszło na jaw, že morder-
stwa tego dokonał Kazimierz Pa-
chołek.

Krytycznej nocy posterunkowy
Łuczyński obchedził swój rejon
w Kaliszu. Gdy znalazł się na
ul. Ciasnej, natknął się na podej-
rzanych osobników, których chciał
wylegitymować. Wówczas jak się
okazało, Kazimierz Pachołek wy-
dobył rewolwer istrzelił do po-
licjanta dwukrotnie. Ciężko ran-
ny padł na ziemię zemdlony.
Wtedy bandyta podszedł do leżą-
cego i strzelił do niego, kładąc
go trupem na miejscu. Pazatem
Kazimierz Pachołek odpowiadać
będzie zą napad z bronią w ręku
i postrzelenie sklepikarki Arzlo-
wej w Kaliszu, którą to winę
również wziął na siebie brat ban-
dyty, Józef z FHmeryki.

Kazimierz Pachołek odbywa
obecnie wyrokiem sądu doraźne
go karę bezterminowego wiezie-
nia, jednak sąd okręgowy, wsku-
tek ujawnienia nowych zbrodni,
skazać go może na śmierć.

Historja jednego czeku.

Pewien elegancki, młody czło-
wiek wszedł do magazynu w No-
wym Jorku i kupił sobie krawat,
płacąc za niego czekiem jednodo-
larowym. Tego samego dnia wła-
ściciel sklepu oddał go w restau-
racji, restaurator oddał go dostaw-
cy. Czek przechodził z rąk do rąk
i gdy został przedsławiony w ban-
ku, posiadał 20 podpisów, ale oka-
zało się, że nie ma pokrycia. Na
rachunku młodego, eleganckiego
pana nie było ani jednego centa i
bank odmówił zapłacenia czeku
bez pokrycia. Każdy następny
właściciel czeku, przedstawiał
swemu poprzednikowi rachunek
na zapłacenie 1 dolara. Wówczas
właściciel sklepu z krawatami we-
zwał wszystkich 20 handlowców i
zwrócił się do nich z następujące-
mi słowy: „Panowie, robiąc tran-
zakcję handlową wysokości 1 do-
lara, każdy z was zarobił przynaj-
mniej 25 proc. Jeśli każdy z was
zrzeknie się 5 proc. swego zarobku
i wniesie 5 centów, wówczas po-
wstanie kapitał, który pokryje
czek. W przeciwnym razie poniosę
stratę 1 dolara. Byłoby to jeszcze
najmniejszą biedą, lecz rozumieją
panowie, że w przyszłości wszyscy
nie zechcemy przyjmować czeków
od nieznanych nam klientów. In-
teresy stoją już i tak źle, a w ten
sposób staną się jeszcze gorsze,
gdyż wśród nieznanych nam kli-
entów dosyć jest takich, u których
na koncie jest dostateczna ilość
pieniędzy”. Handlowcy  jedno-
myślnie wyrazili swą zgodę, prze-
konani zupełnie argumentami ko-
legi i 1 dolar został wniesiony do
banku. W rezultacie 20 handlow-
ców zrobiło obrót na 20 dolarów,
zarabiając 20 proc. przy pomocy
czeku wartości 1 dolara nie mają-
cego pokrycia.

 

go karabinu oraz łuska od śmier-
cionošnego pocisku.

Ustalono, że dnia krytycznego
Adamowicz bawił się na łące z
pastuszkami z „Borek“ — Wikto-
rem Jakimowiczem i Konstantym
Fiedorowiczem; ich więc poczęto

badać. | a
Jakimowicz początkowo twier-

dził, że nic o zabójstwie nie wie,
lecz później oświadczył, iż około
godz. 15, kiedy wraz z Fiedorowi-
czem oglądali karabin, wzięty
przez F. jego chlebodawcy, przy-
szedł Adamowicz, który również
żywo interesował się bronią. Na
jego prośbę Fiedorowicz począł
rozbierać karabin, a po wyjęciu z
magazynu kul, usiłował odłączyć
zamek. W tym momencie niebacz-
nie pociągnął za cyngiel, co spo-
wodowało wystrzał, a kula ugo-
dziła Adamowicza, przyprawiając
$o o śmierć.

Badany poraz drugi Jakimo-
wicz zmienił zeznanie, twierdząc
iż Adamowicz zabity został przez
Fiedorowicza na błotach w czasie
sprzeczki, poczem wspólnemi si-
łami przenieśli ciało na inne miej-
sce, pozorując nieszczęśliwy wy-
padek.

Fiedorowicz w czasie śledztwa
początkowo twierdził, iż Adamo-
wicz zabił nieostrożnie, gdy roz- .
bierał karabin, później jednak,
wobec stosowania specjalnych me-
tod badania, opowiedział, iż w
pewnym momencie wszyscy trzej
udali się w zarośla na błotach,
gdzie znaleźli gniazdo dzikich ka-
czek z kilkoma jajkami. Adamo-
wicz chciał zabrać jaja, lecz temu
sprzeciwił się zarówno Jakimo-
wicz, jak również i on sam.

Wywiązała się sprzeczka, w
czasie której do Adamowicza od-
dał strzał, trafiając go w plecy.
Zwłoki przeniesiono na łąkę i roz-
rzucono przy nich części karabinu.
W takim to stadjum sprawę

skierowano do sędziego śledczego,
który ponownie zbadał obu
chłopców.

Tu obaj indagowani cofnęli o-
statnie swe zeznania, które jak
twierdzili, złożyli pod wpływem
strachu i zgodnie oświadczyli, iż
fatalny strzał nastąpił niebacznie
w czasie rozbierania karabinu, po-
nieważ w lufie pozostała zapom-
niana kula. Po wypadku obaj
chłopcy uciekli do lasu, pozosta-
wiając rozebraną broń na łące.

Wobec tak sprzecznych wyja-
śnień, Fiedorowicza postawiono w
stan oskarżenia o zabójstwo (art.
453 K. K.).

Sprawa znalazła się przed
III-im wydziałem karnym sądu о-
kręgowego w składzie pp. Cz.
Sienkiewicza, J. Zaniewskiego i K.
Bobrowskiego. Oskarżał podpro-
kurator p. J. Korkuć, zaś jako
rzecznik oskarżonego wystąpił z
urzędu obr. sąd. p. Izdebski.

Oskarżony Konstanty Fiedoro-
wicz podtrzymywał swe ostatnie,
a jednocześnie pierwsze zeznanie,
wyjaśniając, iż inne wersje powsta
ły na skutek wywartej na nimi
Jakimowiczu presji przez policję.

Po zbadaniu innych świadków,
a m. in. Jakimowicza, którego ze-
znanie pokrywało się w zupełności
z wyjaśnieniem osk. Fiedorowicza,
sąd, przychylając się do wniosku
obrońcy, zmienił kwalifikację
prawną czynu i uznając, iż oskar-
żony jest winien zadania b. cięż-
kiego uszkodzenia ciała przez nie-
ostrożność, wskutek czego nastą-
piła śmierść Adamowicza (art. 468
cz, I K. K.), skazał Fiedorowicza
na 6 miesięcy więzienia, zawiesza-
jąc jednocześnie wykonanie kary
na przeciąg 5-iu lat. Kos.

a> 1

Ruch wydawniczy.
Wczoraj, dzisiaj i jutro. Świę-

to morza, zgromadziwszy nad
brzegami Bałtyku przedstawicieli
całego społeczeństwa polskiego,
mimowoli rzuciło pytanie, od któ-
rego rozwiązania zależy w dużej
mierze nasz dostęp do morza: Co
dalej w Gdańsku? Rozwiązaniem
tego zagadnienia zajmuje się w
8-ym numerze „Tęczy* wybitny
publicysta p. poseł Ryszard Pie-
strzyński. W dzieje dnia wczo-
rajszego wprowadza czytelnika
inny artykuł, poświęcony nie-
dawnym chwilom, p. t. Okropności
Kalisza. W tem zestawieniu
szczególnie wybija się swoim cha-
rakterem i tematem artykuł p. S.
Jeleńskiego, :

3-ch Kl. Koedukacyjna
Szkoła Handlowa

z 4-tą klasą specjalną o kierunku samo-
rządowym

a w SMORGONIACH
przyjmuje zapisy = wszystkich czterech

as,
Warunki przyjęcia wysyla Kance-

larja ŠredniejŚzkoły Handlowej w Smor-
$oniach po nadesłaniu znaczka na od-
powiedź. 1889—0

 

 

 

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Wr. 1. TELEFON Nr. 1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,IINNE ROBOTY

wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-e| DO 4-ej POP.P
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: na zielonej trawce. Kulisy—w sto- Zasługi jej podnosi fakt, że ukończenia 3-ch letniej Szkoły __. Przy Szkole jest dobrze zorga- tylko 3.206 pkt., a w poszczegól- w C.I. W.F., na które nasz mistrz
й dole. Mimo, że przedstawienie pracuje wśród młodzieży rozbitej, Handlowej. : „ nizowany internat. © nych konkurencjach miał on: w wybiera się.

miało się zacząć o czwartej, a jest niezorganizowanej w żadne stowa- Uczniowie, którym warunki Wobec otrzymania doskonale skoku wdal 6 mtr. 7 cm., oszczep
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Z KRAJU.
W Gudelach.

Dnia 21-go bm., przy niedzieli,
korzystając z pięknej pogody, —
wybrałem się na przechadzkę w
kierunku na znane Karolinki. Je-
stem mieszkańcem „tutejszej pa-

Zwierzyńca, więc  prze-
chadzki takie są u mnie na po-
rządku dziennym — z powodu wa-
kacyj. Tak też i tym razem. Skie-
rował mnie w te strony wyłącznie
sybarytyzm. Idę — i cóż widzę?
Oto rzecz w tych okolicach nie-
zwykłą. Większe i mniejsze grup-
ki ludzi, mieszkańców Wilna i po-
bliskich wiosek. Wszyscy kierują
się do położonej o kilka kilomet-
rów od Wilna wioski Gudele.
Wzrok mój zaczyna błądzić po
idących, wyszukując kogoś, ktoby
mię poinformował o przyczynach
tej wędrówki. !

Nagle usłyszałem kilkakrotnie
rzucone slowo „przedstawienie“.
Aha, więc trzeba zbłądzić do tych
Gudel i zobaczyć, czy posłuchać,
kto i jak tam co zrobił. Jednem
słowem — muszę i ja zobaczyć
przedstawienia. Idę za innymi.

Po półgodzinnej, skwarnej dro-
dze jestem na miejscu.

Nie wierzę własnym oczom.

głośne liczenie publiczności odzy-
wa się zza kurtyny głos, że to do-
piero próba... w dzwonieniu.

Jednak — doczekaliśmy się.
Trafnie dobrana, barwna sztuka
w pięciu odsłonach przewinęła się
przed oczyma zebranych, pozosta-
wiając dodatnie wrażenie i na wi-
dzach i na wykonawcach. Bardzo
słabe to było czasami, ale... prze-
cież pierwszy raz... przecież coś
się robi! A to grunt!

Po „Wieslawie“ — tańce i
śpiewy krasnoludków, w wykona-
niu miejscowej małej dziatwy.

Organizatorką tego święta, bo
świętem prawdziwem dla tutej-
szych widzów było to przedsta-
wienie i urozmaiceniem  nieco-
dziennem, jest p. Eugenja Śmilgie-
nówna, nauczycielka z mołode-
czańskiego, spędzająca w Gude-
lach wakacje. Za to, co zrobiła,
należy się jej pełne uznanie. Dała
ona piękny przykład szerokim
rzeszom nauczycielskim, spędzają-
cym wakacje czy to w miejscu
swej stałej pracy, czy to gdzieś in-
dziej.

Dzielnie sekunduje w pracy p.
Śmilgienównie miejscowa rodzina

DZIENNIK WILEŃSKI

2 pogranicza.
Ujęcie agentów

Na odcinku granicznym Mika-
szewicze patrol K. O. P. zatrzy-
mał kilku osobników wtej liczbie
kobietę, obywateli sowieckich,
którzy nielegalnie przedostali się
na teren polski w sprawach agi-

komunistycznych.
tacyjnych.

Wśród zatrzymanych znajduje
się wybitny komunista przezwis-
kiem „Chwat”. Aresztowanych wy-
wrotowców skierowano do dyspo-
zycji władz śledczych.

Przez zemstę niszczył słupy graniczne.
Na graniey polsko- sowieckiej

w rejonie Michniewicz zatrzyma*
no mieszkańca zaścianka Fruknie
Łukasza Łukjanowa, który do te-
go stopnia nienawidził bolszewi-
ków, iż w nocy z narażeniem
własnego życia przedostawał się
na teren linji granicznej i z za-
wziętością niszczył sowieckie słu-

py graniczne. Wczoraj Łukjano-
wa przyłapano na niszczeniu słu-
pa granicznego sowieckiego.

Zatrzymany Łukjanow zdradza
objawy pomieszania zmysłów.

Zaznaczyć należy, iż Łukjanow
b. oficer carski przebywał dłuższy
czas w więzieniach sowieckich.

BIEAiRКЕЛЕРОWIRE BR ODC OTARO KTE NAGAI STRSETD ZOROEE

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Handlowej w Smorgoniach.

Dowiadujemy się, że w dniu 1
września rb. o godz. 9 rano odbę-
dzie się w Smorgoniach uroczyste
otwarcia roku szkolnego w Śred-
niej Szkole Handlowej, Ponieważ
Szkoła Handlowa w Smorgoniach
otrzymała w tym roku doskonale
urządzony lokal państwowy na
pomieszczenie Szkoły i internatu
oraz prawo na urochomienie klasy
IV-tej o kierunku samorządowym,
więc uroczystość otwarcia roku

Klasowej Średniej Szkoły Handlo-
wej.
W czasie ferji uczniowie (nice)

odbywają praktykę w samorzą-
dach.

Uczniowie Szkoły korzystają z
odroczeń służby wojskowej i pra-
wa wstępu do Szkoły Podchorą-
żych Rezerwy.

Świadectwo ukończenia Szkoły
daje prawo uzyskanie w państwo-
wej służbie cywilnej stopnia urzęd-

 

SPORT.
Mistrzostwa pływackie Wilna.

Nareszcie wyznaczony już zo-
stał termin mistrzostw pływackich
Wilna, które definitywnie odbędą
się najbliższej niedzieli w Тго-
kach. 3

Zawody te dla sportu plywac-
kiego mają duže znaczenie juž nie
propagandowe, ale czysto sporto-
we, bo w basenie 50 mtr. w Tro-
kach można będzie bez żadnych
zastrzeżeń przeprowadzić prawi-
dłowo wszystkie konkurencje.

Pływacy nasi licznie zgromadzą
się na starcie, by ustanowić sze-
reg rekordów. Po zawodach nie-
dzielnych na Wilji możemy śmiało
spodziewać się ciekawych walk w
poszczególnych konkurencjach.
Ciekawi jesteśmy wyników Wirbi-
lisa z Wil. T. W., który doskonały
osiągnął czas na 100 mtr. i na 400

mtr., płynąc bez większego wy-
siłku. Ponadto ciekawi jesteśmy,
co nam pokażą pływacy z 1 p. p.
leg. z Nowickim i Subotowiczem
na czele, a prócz tego zobaczymy,
czy P. K. Ś. potrafi wygrać, jak
w poprzednich latach, w punktacji
ogólnej. Pogoń ma dużo mło-
dzieży, w pośród której są utalen-
towani pływacy.

Troki staną się więc w nie-
dzielę terenem walki pływaków.
Walka ta musi wypaść imponują-
co, bo prócz konkurencyj klubo-
wych odbędą się konkurencje dla
młodzieży szkolnej i dla kursan-
tów, którzy przebywają obecnie
w Trokach pod kierownictwem
kap. Ostrowskiego.

Mistrzostwa Wilna mają roz-
począć się o godz. 12.

Kto prowadzi w Lidze?

Po ostatnich bojach piłkar-
skich o mistrzostwo Polski w dal-
szym ciągu prowadzi jednak jesz-
cze Cracovia 21 pkt., mając 14
gier. Tuż zaraz znajduje się Po-
goń, gier 13, punktów 18. A więc
Pogoń ma dużo szans zdobycia w
tym roku tak upragnionego ty-

Na trzeciem miejscu kroczy
Legja, mając już tylko 15 pkt., a 12
gier; 4) Ł. K. S.; 5) Warta; 6) Wi-
sła; 7) Ruch; 8) Garbarnia; 9)
Warszawianka; 10) 22 p. p.; 11)
Polonja; 12) Czarni 14 gier, 5 pun-
któw (!!); tak, tylko pięć! Zapew-
ne trzeba będzie Czarnym rozstać

Oto na obszernej polance, przed  Kamińskich. Krótkie przemówie- wypaść ma tembardziej imponują- nika II kat. З tulu mistrza Polski. się z Ligą.
stodołą — mrowie ludzi. „Siery nie po skończonem przedstawie-. Co. Jednocześnie przy sposobno- Za dzieci urzędników czesne Słaba i kn
wyższe” siedzą na  taboretach, niu jednego z „artystów” było jed- Ści podajemy warunki zapisu do opłaca skarb państwa. apa 20IMA Pa:
stołkach, krzesłach, ba, nawet na
płotach, a proletarjat, tak sobie —
po turecku — na zielonej trawce.
„Wszyscy zwróceni w stronę stodo-
ły, gdzie zrobione jest z pionowo i
poziomo powiązanych drągów, dy-
wanów, samodziałów — scena.

Prawdziwa scena, mimo, że też

już szósta, za zaciągniętą kurtyną
odbywa się jeszcze generalna pró-
ba. Czekają wszyscy, więc cze-
kam i ja, boć pono błogosławieni
cierpliwi...

Nareszcie! я
Przed kurtynę wchodzi jakaś

pani, jak się później dowiedziałem
organizatorka i reżyserka tego
przedstawienia i zapowiada, że za
chwilę zostanie odegrana sztuka M:
pt. „Wiesław”.

nym peanem podzięki i wdzięcz-
ności dla „Pani* za to, że kształci
ich w języku ojczystym, podnosi
ducha daje miłą rozrywkę. Było
to — zdaje się — najlepsze wyna-
grodzenie dla p. Śmilgienówny za
poniesione trudy przy pracy nad
młodzieżą.

rzyszenie. Za tydzień młodzi gu-
deleńscy pozostaną znów sami, ale
jednak po p. Śmilgienównie pozo-
stanie im wiele, wiele.
W najbliższą niedzielę znów do

Gudel pójdą tłumy okolicznych
mieszkańców, aby ujrzeć „Kwiat

paproci”. Wybiorę się i ja i radzę

się tam wybrać wszystkim tym,
*" którym dobre chęci i czas pozwo-
lą na tego rodzaju przechadzkę.

Witold Zahorski.

Szkoły:
Do klasy 1-ej ukończenie 7-miu

oddziałów Szkoły Powszechnej lub
3 klasy Gimnazjum (bez egza-
minu).

Do klasy 2-ej i 3-ej z promocją
odpowiednich Szkół Handlowych.

Do kla$y 4-tej ze świadectwem

materjalne nie pozwalają skończyć
4-tej klasy po ukończeniu klasy
3-ciej i złożeniu egzaminu otrzy-
mują świadectwa ukończenia 3-ch

W roku szkolnym 1932-33 kla-
sa IV-ta uruchomiona będzie na-
pewno.

Zapisy przyjmuje Kancelarja
Szkoły Handlowej w Smorgoniach
od godz. 10—12.

Zamiejscowi dołączają znaczek
na odpowiedź.

urządzonych budynków dla Szko-
ły na każdym kursie jest po kilka-
naście miejsc.

Tajemnicza wizyta w Inspektoracie Szkolnym w Oszmianie,

W nocy z 19 na 20 b. m. nie-
znany sprawca za pomocą otwar-
cia lufcika zakradł się od strony

podwórza do kancelarii Inspekto-

ratu Szkolnego w Oszmianie, mie-

szczącym się przy ul. Holszańskiej.

okazji, że mu nikt nie przeszka-
dzał i poczęstował się konfiturami
z butelek, pozostawionych przez
jedną z urzędniczek w kancelarji.
A że widać smakowały mu, po-
stanowił zabrać ze sobą.

Konkurent Wieczorka w pię-
cioboju, Lukhaus, jest obecnie w
słabej formie, to też spodziewać
się należy, że Wieczorek 4 wrześ-
nia w Bydgoszczy zdobędzie z
łatwością tytuł mistrza Polski.

Lukhaus na zawodach w Bia-
łymstoku w pięcioboju osiągnął

49 mtr. 87 cm. (tyle samo co Wie-
czorek), dysk 36 mtr. 85 cm,
1500 mtr. 4 min. 56,5 sek.

Pisząc o pięcioboju, nadmienić
należy, że prawdopodobnie Wojt-
kiewicz z Sokoła do Bydgoszczy
nie pojedzie, gdyż akurat w tym
czasie rozpoczynają się egzamina

 

„Zjazd sąsiedzki''
szkół rolniczych.
W dniach 3 44 września r. b.

w Bukiszkach odbędzie się Zjazd
Związku Sąsiedzklego Szkół Rol-
niczych województwa wileńskiego
i nowogródzkiego. W zjeździe
weźmie udzial 12 szkół rolniczych
wraz z dyrektorami i personalem

GIEŁDA.
Waluty i dewizy:
WARSZAWA (Pat.) 23. VIII 1932 r.

Belgja 124,00.
Gdańsk 173,85—174,28—173,42.
Holandja359,35—360,25 —358,45.
Londyn 30,90—30,85—31,03—30,73.
Nowy York 8,92—8,94—890,
Nowy York kabel 8,925—8,945—8,905.
Paryż 34,99 --35,08—34 90.
S wajcarja 173,40 —173 83—172,97.
Berlin 212,30
Tendencja niejednolita,

Papiery procentowe;52 : Е
Dzwonek jeden, drugi.. Na Nieznany sprawca gromy Butelki te znaleziono jednak nauczycielskim. 3% poź budowli. SS40=SŃAE 40

szuflady w stołach kancelaryjnych jeszcze nieopróżnione na śmietni- Program dwudniowego zjazdu poż. inwestycyjna 97'/,--97. 971. 4ój,
Pod kołami pociągu. : „i przeszukal dwie szaly z aktami. ku, na podwórzu Inspektoratu. si — otwarcie Z o Inwestycyjna e Pak 5%

u Pociąg osobowy zdążający z rem i nie słyszał zbliżającego się Dowodem, że sprawca nie był Policja prowadzi dochodzenie, godz. 10 rano w dniu 3 września dolar. 4814460 ZA ka 4%
3 Drohiczyna w kierunku Snitowa pociągu. zawodowym włamywaczem, służy poszukując sprawcę tajemniczej i przemówienia powitalne. 53,75—531.—53. 107, kolejowa 101."B,ы najechał na K. Pieńkowskiego, fakt, że do otwierania szuflad i wizyty. Ё , а obiebal BG K aaaa,

głuchego. Koła pociągu obcięły Sala do w najęcia szafy posługiwał się on pg AnY”Mloiczej ma s. 4 L. Z. ziem. 397%, 4%, Lo Zo mę
1 i ji nož ami. KSI IF EIRTNS DANIS arszawy 45, 50), L. Z. m. W 8.

pozwać Sałace na „20 y 2 inż. Adolf Garczyński. Protekto- 8% L. Z m a 591,-58,88 —
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zatrzymaniu pociągu Pieńkowski
zmarł. Trupa zabezpieczono. Nie-
szczęśliwy wypadek nastąpił z wi-
ny Pieńkowskiego, który szedł to-

Wielki podwójny programi!! Dziś I!
skiego—postać Dziecka D

ulięy— w filmie
2) Znakomita gwiazda ekranów świata

©LGA CZECHOWA w filmie p. t..

WE CASINO |
Wielka 47. tel. 15-14.

 

      

 

zjum)

(specjalność hygjena szkolna).

szkoły, w imieniu właścicieli.

 

ы Organizuje się i

Prywatna koedukacyjna Szkoła Powszechna „, Promień
grona nauczycieli z wyższem wykształceniem.

Uruchomia się od I do V oddziału włącznie (oddz. V=1 ki. gimna-

Urządzenie lokału szkolnego zastosowane do nowoczesnych wy-

czorem przyjmuje Władysław Arcimowlcz,

 

na odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.

od 11—3i od 6—8 wiecz.

     
  

    
   wstały

  

też!

 

  
      

   

kierujący organizacją
; 9478—01    

 

ZIECKO ULICY
„Tajemnica Pani „$“

10, w dnie świąteczne od godzinie 2-ej.

PODYTWZEWPOTTREBEZOK CT OZORANY RDABETOTTR.ZOO ANSTETIASEDA
PETUEYPODZIECRESRTYTOPTODECDAETSZYNE ITREEUKRAINE DEETPADA AB

Dziuniu, kładź się do łó-

żeczkel Wszystkie mal

gniazdkach.

Dziunia (rano o 5-ej): [JJTIDNEDNINNIRNNNNNNNI

Wszystkie akta zostały poprze-
wracane i porozrzucane, lecz nic
z tych akt nie brakuje.

Nieproszony gość skorzystał z

w roli tytułowej

cztery funty!

wstawaj!

ich mamusie

n
u

śródmieściu 627 kw. sąż-
Га 2еоо аоыа ‘1 własnej ziemi, owoco=

)

m——ouuwa || AKUSZERKI!
y ogród, dochód mie-

sięczny 250 zł., cena

 

urocza i rozkoszna
Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe. Ceny

Wielki człowiek: —Tak
jest. Opowiadała mi mat-

© ka, że kiedy się urodzi- (

ptaszki śpią już w swych łem, wsżyłem zaledwie

16000 zł. można na raty.

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.

1) Ujrzycie postać żywą, realną —wyczarowaną z mroków życia amerykań- PRZYJMĘ uczące się pa-Ai

Sally O'Nei « trzymaniem, na

kach).

 

Mieszkania
I pokoje | wszystkiemi

Baczność!l! _ Mieszkanie
a wynajęcia 6-pokojowe,
orytarzowy system, ze

wszelkiemi wygodami, na Uczenice

Mieszkanie 6 pokojowe m:

nicy z wygodami do wy- elektryczność

u dozorcy. 9470—
 

2 mieszkania 4 pokojowe

nienki z całodziennem u-

 

utrzymaniem. Ars

 

Zwierzy:
najęcia. Orzeszkowej 2 niec, Fabryczna Nr. 40.

 

rat nad zjazdem objął wojewoda
Beczkowicz.

 

PRACAmiejscu i

pracy w charakterze:
9454—9 expedjenta, inkasenta,

gońca, woźnego ew. kel-Do odnajęcia szešcio-
$ pokojowea z 520. Zgodzi się na wy. Salezjańska

wyzodami
Zygmuntowska 20. Wia- R
domość udozorcy. 9534 ,

Dowiedzieć się
Wilno, ul. Dobrej Rady

gr4

 

zorcy lub woźnego, goń-

—4 7 żoną i dzieckiemw
aa ciężkich warunkach ma-

 

Bona z szyciem poszu- m. 26.
9531—2 kuje posady do starszych

dzieci.
Ma b. dobre świadectwa

rodziny poszukuje Aįiaymagie Ponarska

 

Szkoła

=

brze gotować. Troeka 11

8E28' wyjechać: ZEE"

i

59,75. 10%, L. Z. m. Lublina 57',. 8,
L cy m. Łodzi 57,25. Tendencja niejed-
nolita.

ERZEICAZSCZTARKOAPOAKOSETBZEDCEABAPETERSSRT STSEI

Poleca slę uczciwą i pra-
} cowitą staruszkę do pi- L gyj4
lnowania domu, małych

5 ю 2 е LE (konwersacja anzyczarszazwawaawawamy dziECI I pomocy koło go:
+ od 75 groszy. Początek seansów o godz. 4, 6,8 i francuska, pomoc w nau- spodarstwa

Królewska 5—3. at chłopiec z do-
Marja Ottowiczowa.

Babki.

Pyta pewien staruszek
gr—4 małego Jasia:

— АВ jak się powodzi

twej babce mój mały?

— Dziękuję, dobrze.

A twej babcl?

domowego

Rzemiosł jų
ul. Dobrej Rady 22, wy-

przyjmę na Poszukują posady do- konuje o) Rudi roboty
Opieka nad wychowaniem religijnem spoczywa w ręku ks. dr.| Mamusiu, NPZTABIAUTWEGNASSIY “^ stancję lub odnejmę 3 wchodzące w zakresLeona Puclaty, prof. U. S. B. iki ааааа * piętrze. Ś-to Jańska 11, „koje blowane z Sa: Zgodzę się na kaźdą „i jarstwa tanio я
Opiekę lekarską objął dr. Witold Sylwanowlcz, adjunkt U. S. B. Wszystkie ptaszki Ju Kupno m. 3,u dezorcy. — 9504-1 Pokoje ume| aiziski pracę, gdyż znajduję się ałeSlAfOŃ 2:32. ! ke wk

KARNIA
magań pedagogiki.—Opłaty uśtalono jak najniższe. „ (osobny domek) zdatne terjalnych. Referencje. Poszuku:; osady о- 11 xgZapisy Ono jątkiem świąt) w lokalu szkolnym przy 1101 Do sprzedania 3 domy na bibliotekę, oraz 7 po: Mieszkanie osobny do- Majowa 66. m. 1. gr—4 chmistrzym. Roczna glow gą

ul. Wiwulskiego 4, m. 7 (róg ul. Piłsudskiego) od g. 4 do 6 wie- UL Il drewniane położone w kojowe w dużej kamie- mekz ogrodem3 pokoje, SWINdGCEK© Uruiani do

LZWIERZYŃSKIEGOgr—4

WILNO, Ul.Mo-OGŁOSZENIE. Wychowawczyni:

 

| SI 2Aa aiški E |-formacje: Mickiewicza słoneczne, odremontowa- Wielka 27—3 od 11—1 g.
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na do- LEKARZE į AKUSZERKA 46 m. ei 3 — 4 ppoł. ne do wynajęcia. Anto- E "Z grū naucz zcająca freblowską Tsiefon 12-44, `

stawę mięsa i słoniny do Szpitali MiejskichiPrzy- pośrednictwo wykluczo: kolska 8. DBT=1 sam do w najęcia ul metodę poszukuje posa-
uk MARJA hej 9476—0 Wilkomierska Nr.3m.11. Posady kucharki poszu- dy do mi. dzieci. (Imie PRZYJMUJE

Oferty, ze wskazaniem ceny ryczałtowej lub[| mpį Cymbier LAKNEROWA Uczenice przyjmę na Unė szyč. Skromnych wymag. WSZELKIE

 

ROBOTY

w zakres drų-
karstwa

1! Introllgator-
stwa wcho-

 

 poszukuje

 

dwadzieścia punktów po pensie. Oto dziesięć szylin-
ow.

Położył pieniądze na stole, rzucił zebranym „do-
branoc” i wyszedł. W chwilę potem dało się słyszeć
trzaśnięcie ciężkich drzwi frontowych.

—Drażliwa bestja — zauważył ogromny mło-
dzieniec o ślamazarnej twarzy.

Student, który zaproponował zakończenie gry, za
brał wygraną i życząc dwom pozostałym dobrej nocy,

    
  
   
  
  

   

    
  

   

 

— No, więc, po pierwsze, kompromitujesz się na
kilka frontów. Znam twoich rodziców i...
— Właśnie — przerwał Walters. — Znasz mo-

ich rodziców, — to znaczy ojca — i wiesz, jakie ja
mam słodkie życie w tym zapowietrzonym Cotsha-
a Chyba należy mi się za to jakaś rozrywka tu-
taj

— Ma się rozumieć — odrzekł Causton — ale są
rozrywki, które kosztują więcej niż można sobie na
to pozwolić. Słuchaj, Walters. Wiem, że twój, stary
jest djabelnie surowy, nawet jak na pastora, i rozu-
miem, że reakcja z twojej strony jest zupełnie natu-

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1.

 

“|, ustępstwa od cen rynkowych, należy składać TT pełne utrzymanie, z uży-SOSEEDYZEZEZZA speaj rdr A Poważne RE! refer.
у ul. Zarzeczna 2', m. 5

ma m. Wilna w terminie do @та 29 sierp- MOCZOPŁ. Tel. 15-64, 7 W. Kasztanowa„Am,s 6. „kit <od. Wilae;:prże- Podgórna Ri 6,Rogin: ZGUBY m. 2. d dao ж ad

n t A [CKIE 12, rój iękna pozycja, las, wo- ska. -
Otwarcie ofert i ustny przetarg odbędzie sięZ ы róg "= jaRA. > Šukaikas, Gausi
a Wach ELLI Odpowiedni na letnisko. przyjmę uczące się pa- Zgubiono rewolwer „Na-tający do przetargu powinni złożyć kaucję ślę SW RO niankl" na Wietikanie z oe kiza No 20ggo Pre: Imie dobrze goto- sady. Zgodzi się wyje-

® Lr rd fert 1 udzielanie informacyj dakcji „Dziennika Wil." całodziennem utrzyma- Aaaa SC post. poosańskaom ET ы Sza” arzyjmowanie ofer udziela! Kiba Bogu: mos: UWięc pan 9d 2 do 4. gr3 niem. KC dostępne. Połubinskiego„Vineente“ 0 Jerski 4 m 23. 9533
Nr. 4). zaczął od zupełnie skrom- ‚ . —l go z posterun . Р. ®

;э‹‚‘…" seme Istrai m. Wilna. Matka (wieczorem): — nych początków? OCEwaza W.-Solecznikach. 9528||| ——=——>->į

: : 1) : е i : 2—Przepraszam — zaczął — że wyrwałem się z kiego miejsca jak Cambridge, no, i Oxford także,
paru powiedzeniami, które cię dotknęły. gdzieby człowiek mógł się tak swobodnie oddawać

i ni WU SZM (0 KZII. — Wporządku — odparł ze śmiechem Walters. swoim upodobaniom, nie narażąc się na żadne na-

Przekład autoryzowany z angielskiego. "MA Jeżeli tak, to gadaj, bo za kilka minut wy- žė RP I czemuż to można się oddawać,
4 c ю. * * *„Choćbym zawisnął na najwyższem wzgórzu, Causton zignorował arogancko — drwiący ton Ani podług mnie, ani podług ciebie, ale wo-

Niem, że twa miłość pójdzie zamną wszędzie skierował się do wyjścia. —Słuchaj, Walters — rzekł po pauzie. — Przy rzekę, piłkę nożną, tennis, wszystko. Jeżeli jesteś
O. matko moja! O, matko moja! 38 — Przepraszam, że rozbiłem zgromadzenie — szedłem z tobą pomówić i nie ruszę się stąd, dopóki  osłem elegantiarum — to wolno ci nosić białe getry

Rudyard Kipling. rzekł — ale umówiliśmy się, że po dziesiątej nie za. nie powiem tego, co mam na wątrobie. Potem bę- itrzcinki. Jeżeli jesteś innego pokroju osłem i choru-

ол : Ša niedziałkiem kupę chemii. — Niech i tak będzie — odparł grzecznie, ale ze  warzystwa Naukowego. Jeżeli...
—Dziesięć po dziesiątej. Czas się rozejść. Causton, w którego mieszkaniu odbył się brydż, znudzoną miną Walters. — Słucham obydwoma usza- — O, nie błaznuj! — przerwał mu bez uśmiechu

= Skończono e„strof i Ei skinął głową. Ślamazarny młodzićniec wydobył pod- mi. Walters,
ugi gracz pozostał na krześle w p , em :

: zm — Zaczekaj chwilę — rzekł gospodarz. — Nie kich granicach, co ci się żywnie podoba — zakonklu-
— Nie, psiakrew. Zagrajmy jeszcze raz — rzekł. odchodź. Zaraz wrócę. Pójdę przeprosić tylko tego dował Causton. — Wszyscy tu są tolerancyjni,

ias ergo sto ok Dan a durnia, Waltersa. Coprawda nie warto, ale znam je- — Słuchaj, Causton, wierzę, że masz dobre chę-
й — Dziwne, że nie dwieście, ale poszczęści 1

:

Zastał Waltersa na jego kwaterze, ale jakby go- tować. Dlaczego nie zaproponujesz odrazu, ż
Fuszer, który po trzechkierach zapowiada trzy bez  tującego się do wyjścia. Nie odpowiadając na bar- wstąpił do Cicu? ym
atu, weg: A amargas 2 й dzo chłodne powitanie, usiadł na krześle bez zapro: uCicu” (wymowa Ciku”) składa się z początku-— Čo tam! Trzeba czasami ryzykować,I zresz

niu tego słowa i nie można mu było zarzucić ani bu- nion (Międzyuniwersytecki Chrześcijański Związek w
—Na szczęście, nie. fonerji, ani zarozumiałości, lecz taktu i intuicji posia- Cambridge) i stanowi popularną nazwę tej instytucji,
—Dziękuję ci — rzekł Harry Walters. — Sto dał tyle, co większość dwudziestoletnich młodzień- (d. c. n.)

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

w blurze Wydziału Zdrowia i Opieki Spolecznej WENERYCZNE,SKÓRNE, przyjmuje od godz. 9 do Sprzedaje się folwark walnością fortepianu. Ul.

w tymże dniu o godz. 10-tej rano. posady. Swiadectwa do- Kucharka poszukuje po-
| Dowiedzieč

III „Selfmade man*.

uskutecznia się w Magistracie — Wydział Zdrowia

H. M. STEPHENSON. ców, to znaczy mniej niż za mało. ralna. Ale posłuchaj, Niema na świecie drugiego ta

—Jesteś rozgrzeszony. Czy masz jeszcze co do ga-  stępstwa, kimkolwiekby był...

BONI. odpowiedzi kolegi. góle. Jeżeli jesteś sportowcem (a jesteś!) — to masz

Rozdział I. czniemy nowego robra. Mam do odwalenia przed po dziesz mnie mógł wyrzucić. jesz na intelektualizm, to możesz się zapisać do To-

w. ręczniki i usiadł przy stole. — Jednem słowem możesz robić w bardzo szero-
który nie zamierza się ruszyć z miejsca.

$o rodziców i chłop ma dobre strony. ci” Zdaję ci się, że schodzę na psy i chcesz miie ri

się bardziej niż powinno było — odparł tamten. —

szenia. Był poczciwym chłopcem w pełnem znacze- jących liter Cambridge Intercollegiate Christian U-
nie byłeś moim partnerem.

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI,  ze


