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"REDAKCJA I ADMINISTRACJA Wine, Mostowa I. Telefon Redakcji
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od $ do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi eodziennie,

  

Wszystkim, którzy w czasie długiej i ciężkiej choroby, jak również po zgonie ukochanego Męża i Ojca
naszego

 

Ś. P.

IGNACEGO MATERSKIEGO
okazali nam tak wiele serca, a w szczególności Wielebnemu Duchowieństwu, Slostrom Dominikankom,
p. p. artystom opery Hendrychównie, Miłkowskiej, prof. Ludwigowi, Nowickiemu, Dyrekcji Centrali Banku
Tow. Spółdzielczych, Pracowniczkom i Pracownikom Banku w Wilnie oraz licznym przyjaciołom i znajo-

mym składają z głębi serca gorące Bóg zapłać
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Zawiadamiamy, iž rozpoczęlišmy sprzedaž:

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIALEK
PRZY SAMYM
PRZYSTANKU PONARY

pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW
Parcele od 400 złotych na dogodne spłaty.
Informacji udziela Zarząd, Wileńska 35 m. 10, od 12—2 i od 6—7-ej.
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Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna :

HALINY SIEWICZOWEJ
ul. Jagiellońska 8, — Ii piętro.

Zapisy do oddz. I, II, Ill i IV codziennie od g. 1 do 2 w poł.—Nau-
ka w oddz. IV (kl. I gimnaz.) w/g progr. szkół średn. — ilość dzieci
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łową, koedukacyjną,

A
A
A | Koło im. £. Dmochowskiej P. M. Szkol. Z. W.

otwiera w Wilnie od 1-go września 1932 r.
prywatną

przy ul. DĄBROWSKIEGO Nr. 1.
Zapisy uczniów przyjmują się codziennie oprócz świąt w Sekretar-

jacie Szkoły Handlowej im. Staszica przy ul. Dąbrowskiego Nt 1. 311-'0

Vili oddzia-
szkołę powszechną

Kanikuła polityczna w Warszawie trwa
Sprawa napisów na gmachu sejmowym

władz parlamentarnych.

P. Prezydent Rzplitej wyjechał
do Spały. Także powrócił do Pikie
liszek na dalszy urlop wypoczyn-
kowy p. minister spraw wojsko-
wych. Data jego powrotu nie jest
narazie określona, z czego wynika,
że żadnych ważniejszych posunięć
w rządzie obecnie nie będzie.

Cisza panuje na całej linji za-
równo w Rządzie jak i w Sejmie.
Jedyną troską władz sejmowych
były ostatnio napisy na gmachach.
Senat chcąc zaznaczyć wyraźnie
swoją odrębność od Sejmu, posta-
nowił zamieścić nad bramą złotemi
literami złożony napis: „Senat
Rzplitej Polskiej”.

Dowiedziawszy się o tem za-
rząd Sejmu stwierdził, że nie może
być gorszy od Senatu i postanowił
także ozdobić bramę nietylko zło-
tym napisem, ale jeszcze w doda-

głównem zajęciem

tku orłem. Zarząd gmachów pań-
stwowych piastowało w ręku min.
Robót Publicznych. Zwrócono się
do tego ministerstwa z prośbą o
pozwolenie. Ministerstwo zarząda-
ło projektu zarówno napisów jak i
emblematów. Przedłożono mu ry-
sunki i ostatecznie zatwierdzono.
Robotnicy zabrali się do roboty.

Jednakowoż tutaj wyłoniły się
nowe zasadnicze komplikacje. O-
kazaoł się, że Ministerstwo Robót
Publicznych przekroczyło swoje
kompetencje. Miało bowiem pra-
wo zatwierdzić tylko napis. Spra-
wa orła, emblematu państwowego,
należy do Min. Oświaty. Wobec
tego powędrował z Sejmu nowy
papierek do Ministerstwa Oświaty,
co będzie przedmiotem mozolnego
urzędowania.

Kongres odbudowy gospodarczej.
PARYZ (Pat.) Prace komisji

dla odbudowy gospodarczej Eu-
ropy Centralnej i wschodniej w
Stresie, będą trwały prawdopodo-
bnie od dwóch do trzech tygo-
dni Wezmą w nich udział nastę-

pujące państwa: Polska, Rumun-
ja, Węgry, Grecja, Czechosłowa-
cja, Niemcy, Austrja, Bułgarja,
Jugosławja,  Holandja,  Belgja,
Francja, Szwajcarja, Włochy, oraz
Wielka Brytanja.

Burza gradowa.
BORYSŁAW (Pat.) Dzisiejszej

nocy nad powiatem drohobyckim
przeszła niezwykle gwałtowna bu-
rza gradowa z piorunami. Grad
wielkości orzecha laskowego po-
krył pola kilku metrową warstwą,
która mimo. słońca utrzymywała
się przez cały dzień. Szczególnie
gradobiciem dotknięta została wieś
"Żałokieć, gdzie wszystkie drzewa

—

ogołocone są z liści a w wielu
domach wybite zostały szyby.
„e W Homnisku w czasie tej bu-
rzy piorun uderzył w dom osad-
nika  Koszarskiego, powodując
pożar, którego pastwą padł cały
dom mieszkalny, zabudowania go-
spodarskie oraz inwentarz żywy i
martwy.

 

Sprawa Guilbeaux przed trybunałem
wojskowym w Paryżu.

PARYŻ, (Pat). Przed sądem
wojskowym w Paryżu stanął dziś
Guilbeaux, skazany jak wiadomo
na śmierć w roku 1919.

Jak się okazuje oskarżony,
który w chwili wydania wyroku
przez sąd wojskowy przebywał w
Szwajcarji, nie był nigdy przesłu-
chiwany przez sąd francuski. Sąd,
który wydał wyrok, nie posiadał
żadnych pisemnych dowodów winy
Guilbeaux. Oskarżenie opierało
się jedynie na ustnych informac-
jach, zaczerpniętych w Genewie.
Przewodniczący sądu zapytał o-
skarżonego, czy jest on natodo-
wości francuskiej, na co Guibeaux
odpowiedział twięrdząco.

Dalej przewodniczacy zazna-
czył, że z aktu oskarżenia wyni-
ka, że Guilbeaux przyjął obywa-

telstwo sowieekie, co jest zresztą
bez znaczenia, gdyż wobec
swego kraju ojczystego pozostaje
on nadal Francuzem. Obrońca
uczynił wniosek o cofnięcie aresz-
tu prewencyjnego, 'czemu jednak
sprzeciwił się komisarz rządu,
podkreślając, że gdyby oskarżony
był rzeczywiście tak niewinny jak
się dzisiaj stara wykazać obrona,
to nie ezekalby 14 lat na przyby-
cie do Francji. Komisarz odczy-
tał list Guilbeaux, w którym ten
oświadcza sędziemu śledczemu,
wzywającemu go w roku 1918 do
stawienia się przed sądem, fran-
cuskim, że nie stanie nigdy przed
trybunałem buržuazyjnym a tem
bardziej przed trybunalem woj-
skowym ”

ŽONA I DZIECI.

Po Gyroku
Gorączkowa agitacja
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Wojna domowa
w Ameryce Połudnowej.
RIO DE JANEIRO (Pat) Po

38-godzinnej walce wojska fede-
ralne w sile 10,000 ludzi wyparły
powstańców z zajmowanych przez
nich pozycyj na przełęczach gór-
skich koło Victorino Carmillo w
stanie Sao Paolo. Spodziewana
jest nowa bitwa'w pobliżu Copas
Banito, gdzie zgromadzili się po-
wstaricy.

RIO DE JANEIRO (Pat.) Rzu-
:cono dwie bomby, które dały sy-
gnał do rozruchów w mieście,
ostre zarządzenia władz przywró-
ciły jednak wkrótce spokój. W
starciach dwie osoby: utraciły ży-
cie, kilka jest rannych.

bytomskim.
na rzecz skazanych

na śmierć zamachowców.
BERLIN. (Pat). Prasa narodowo-

socjalistyczna kontynuuje w dal-
szym ciągu namiętną kampanję na

rzecz skazanych na śmierć hitle-

rowców, pod hasłem „nie żądamy

łaski, lecz sprawiedliwości*,

Organ hitłerowców „Angriii“

ogłasza wczorajsze orędzie rządu

Rzeszy i rządu pruskiego, zarzuca-
jąc, że gabinet mierzy jedną miarą

akcję patrjotyczną hitlerowców z

terrorem organizowanym przez ko-
munistów i powstańców polskich

na Śląsku. ,„Angriłt* przytacza te-
legram szturmowców berlińskich

do kanclerza Papena, w którym

między innemi czytamy: „Hańbą

jest, że pięciu niemieckich bojow-

ców o wolność ma być zamordowa-

nych za jednego powstańca pol-

skiego. Hitlerowcy — wywodzi da-

lej „Angrili“ — są žėlnierzami,
chroniącymi granice niemieckie na

wschodzie.
BERLIN. (Pat). W obronie ska-

zanych na śmierć hitlerowców wy-

stosowały związki nacjonalistycz-
ne w Gliwicach, zgrupowane w t.

zw. związkach ojczyźnianych, te-

legram do kanclerza Papena, Krwa

wy czyn

organizacyj

wypłynął z akcji

nacjonalistycznych,

ochronnej, jaką

w Potemcie — zdaniem ,

prowadzą związki wojskowe Stahl
kelmu i szturmówek hitlerowskich

przeciwko ludności polskiej.

Frawdopodobnie dla złagodze-

nia tego szczerego wyznania usiłu-

ją autorowie telegramu w dalszym

ciągu depeszy tłumaczyć swe wy-

stąpienie przeciwko Polakom —

walką z komunizmem,

Wykonanie wyroków śmierci—

jak brzmi telegram — spowoduje

dalsze zamieszki i narazi na

szwank niemieckie granice na

wschedzie, Telegram domaga się

ułaskawienia hitlerowców lub

wznowienia procesu.

Z prośbą o ułaskawienie ska-

zańców zwrócił się również do

kanclerza Papena Stahlhelm.

Przywódca frakcji narodowo-

socjalistycznej w Reichstagu, Frick

wystosował na ręce kanclerza Pa-

pena telegram, w którym ostrzega

kanclerza przed wykonaniem wy-

roków na skazanych na śmierć hi-

tlerowców.

BERLIN, (Pat).  Prezydjum
frakcji narodowych socjalistów w
sejmie pruskim zapowiada podję-
cie na terenie parlamentu akcji
celem uchylenia wyroku sądu by-
tomskiego. Zarząd frakcji zgłosi
odpowiednie wnioski na plenum
sejmu.

Odwiedziny skazanych.
BERLIN, (Pat). Do Bytomia

przybył dzisiaj szef sztabu od:
działów hitlerowskich kpt. Roehn,
który z polecenia Hitlera odwie-
dził skazanych na śmierć sztur-
mowców. Na dworcu powiłał go
poseł hitlerowski Heines na czele

umundurowanych  szturmowców,
którzy wznosili okrzyki „uwolnić
więźniów”. W ciągu kiłku minut
zebrały się w kilku punktach
miasta wielotysięczne tłumy, któ-
re silne pogotowie policyjne sta-
rało się utrzymać w szachu.

Burzliwe demonstracje.
Bi BERLIN, (Pat). W ciągu dnia
wczorajszego we Wrocławiu dó-
chodziło kilkakrotnie do burzli-
wych demonstracyj ulicznych Od-

demenstrowaly w pochodach prze-
ciwko wyrokowi sądu bytomskie-
go. Policja interwenjowała, aresz-
tując szereg osób.

Mobilizacja szturmowców.

działy narodowych socjalistów

BERLIN, (Pat). „Berlin am
Morgen” donosi, że klerownic-
two partji narodowych socja-
iistów zarządziło mobilizację
wszystkich szturmowców. Ur-

lopowani członkowie oddzia-
łów szturmowych wezwani zo-
stali do powrotu. Poszczegól-
ne oddziały są ой wczoraj w
pogotowiu alarmowem.

 Qrędzie rządu Rzeszy
BYTOM, (Pat). Orędzie rządu

Rzeszy i rządu pruskiego w spra-
wie wyroków śmierci w procerie
bytomskim ogłoszone zostanie we

wszystkich dziennikach niemiec-
kich pod rygorem zawieszenia
odnośnych pism.

Terror w Niemczech mimo sądów
doraźnych nie ustaje.

BERLIN, (Pat). Na urząd po-
datkowy w Kożluna Górnym Slą-
sku dokonano ubiegłej nocy za-
machu bombowego, Również w

Prusach Wschodnich w Landbergu
rzucono bombę na zabudowania,
należące do jednego Reischban-
nerowca.

Sądy wyjątkowe w Niemczech.
BERLIN. Pat. Dzisiaj odbyła

się w Berlinie pierwsza rozprawa
przed trybunałem wyjątkowym
dla zwalczania teroru polityczne-
go. Przedmiotem rozprawy było
starcie między hitlerowcami a
komunistami. Oskarżony komu-
nista za zakłócenie spokoju pu-
'blicznego skazany został na 10
lat ciężkiego więzienia Hitlerow-
cy, oskarżeni o nielegalne nosze-

„nie broni, zostali uwolnieni.

Również w całym szeregu in-
nych miast działają już sądy wy-
jątkowe. W Essen skazany został
pewien Relchsbannerowiec na je-
den rok więzienia za oddanie
strzału w bójce z narodowymi
socjalistami. W Altonie trybunał
uwolnił 7 hitlerowców i 1 Reich- |
sbannerowca z powodu braku do-
„wodów, byli oni oskarżeni o wy-
wołanie bójki ulicznej.
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Poważna fabryka perlumeryjn-kosmelyczna |
alfa wyłączną sprzedać swoich wyrobów

BRANŻYŚCIE
na województwa: Wileńskie, Blałystockie i Nowogródzkie.

Pierwszeństwo zamieszkałym w Wilnie lub Białymstoku.

Oferty kierować sub „IKA* do biura ogłoszeń l. KARLIN,

Cena numeru 20gr.

Nr. 206,

  

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z EL przesyłką poestową @.ва
m gr з а.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tękscie gp") 85 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrelogi przed tekstęmm .  Ogłeszenia
cyfrowe, skomplikowane | z zastrzeżeniem e $$ proę. dotej. Terminy

druku moga być przez Administrację dowełnie zmieniane.
onto czekowe w.P. K. O. Nr. 80187.
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Międzynarodowe zawody tenisowe
tw Warszawie.

WARSZAWA (Pat.) Przyjecha-
Ji już do Warszawy wszyscy go-
ście zagraniczni, którzy mają breć
udział w międzynarodowych spo-
tkaniach teniszwych o mistrzo-
stwo Polski. W dniu dzisiejszym
w grze pojedyńczej panów roze-
grano ćwierć finały. Hebda po-
konał łatwo Laskego 6:0, 6:2, 6:2.
Menzel (Czechosłowacja) wyele-
minował Małczuryńskiego 6:3, 6:2,
6:2 Grandguillot (Egipt) zwycię-
żył Pohorylesa 6:2, 7:5, 6:4. Laut-
ner przoglał z Popławskim: 4:6,
1:6, 5:7. Wreszcie Jerzy Stolarow
pokonał Kleina (Czechosłowacja)
5;7, 6:2, 5:7, 6:2, 6:3. Ostatni mecz
Grandguillota przeciw Warmiń-
skiemu został niedokończony z
powodu ciemności. Walka była
bardzo ciężka, pierwszy mecz wy-
grał Egipcjanin 6:0, drugi set przy-
niósł zwycięstwo Warmińskiemu
4:6, w trzecim zwyciężył pono-
wnie Egipcjanin. Dalsze owa se-
ty wykazały przewzgę Warmin-
skiego, który wygrał czwartego
seta 7:5 i piąty 6:5.

Międzynarodowy
PARYŻ. (Pat). Prócz Niemca

Seidemanna, który, jak już donosi-
liśmy, przybył do portu lotniczego
Orly jeszcze wczoraj o godz. 19.50,
inni zawodnicy nadlatywali dopie-
ro w dniu dzisiejszym w następu-
jącej kolejności: Massenbach o g.
7.45, Marienlfeld — 9.28, Lusser —
9.45, Morsik — 10.01, Poss—10.06,
Kalla — 10.10, Fretz — 10.11,
Kleps — 10.23, Hirth 10,30.

Jako dziesiąty przyleciał. Ged-
* gowd o godz. 13 min. 15, Według
dalszych informacyj Bajan przyle-
ciał o godz. 16 do Orly, Żwirko o
godz. 17 min. 59, Karpiński o godz.
18.41.

Karpiński przybył z-pewnem
opóźnieniem, ponieważ zabrakło
mu benzyny, której musiał nabrać
w drodze,

Żwirko jest pierwszym w klasy-

W. cinglach pań Francuzka.
Gallay pokonała Niemkę Kramer
6:1, 9:7. Weleszczukowa przegrała
z Czeszką Ertel 3:6, 4:6.
W grze podwójnej panów pa-

ra czeska Menzel i Klein odnio-
sła zwycięstwo. nad parą Tarose-
ri — Cram 6:3, 6:4, 6:10. Drugie
spotkanie przyniosło zwycięstwo.
parze Hebda — Popławski nad
braćmi Leskiewiczami 6:2, 6:2, 6:3.
W grze mieszanej Volkmerów-

na i Hebda pokonała parę fran-.
cusko-egipską Grandguillota—Gal-
lay 6:2, 6:3. Para czeska Ertel
i Klein wygrała z |parą polską
Dubiecka Wermiński 6:2, 6: 4.

Wreszcie para polska Jędrze--
jowska—Tłoczyński odniosła zwy- .
cięstwo nad parą niemiecko pol-.
ską: Kramer—Jerzy Stolarow 6:1,
6:2. We czwartek dalszy ciąg spot-
kań, między innemi finał w grze
pojedyńczej panów Menzel -prze--
ciw Maksowi -Stolarowowi i półfi-
nałowe spotkania w grze mięszanej
Jędrzejowska — Tłoczyński prze-
ciw Ertel — Klein. ,

rajd samoiotów
fikacji ogólnej, Karpiński drugim.

PARYŻ. (Pat). Z Lugdunu
(Lyonu) wystartowali dzisiaj o $o-
dzinie 8 min. 52 Żwirko i Karpiń-
ski, zaś o godz. 8 min. 53 Bajan.

Kapitan Orliński, który wystar-
tował z Lyonu o godzinie 6 min.-24
powrócił na lotnisko o godz. 7 min.
15, a odleciawszy ponownie o go-
dzinie 8 min. 53, powrócił znów o
godz. 9.24 do portu lotniczego w
Lyonie.

Kpt. Orliński odleciał następnie
wprost do Orly, oznajmiając, iż wy-
cofuje się z zawodów.

Warunki atmosferyczne zwła-
szcza na trasie Lyon—St. Gallen
były dziś bardzo niepomyślne.

O godz. 11 min. 25 przybył do
St. Gallen Bajan, który o 12-ej od-
leciał do Stuttgartu.

Katastrofa Įotnicza.
PARYZ. Pat. Dzisiaj w Chart-

res spadł wskutek utraty szybkoś-
ci samolot wojskowy w momen-
cie, kiedy aparat, będący na ma-

łaj wysokości, przygotowywał się
do lądowania. W czasie upadku
eksplodował zbiornik benzyny.
Dwaj lotnicy spłonęli żywcem.

 

Walka z przestępczością.
WASZYNGTON. Pat. Staraniem

ministerstwa sprawiedliwości two-
rzy się tu międzynarodowy t. zw.
clearing-house .dla identyfikacji
zbrodniarzy całego świata. Archi-
wum tego instytutu posiadać bę-
dą bogaty zbiór nietylko odcisków
palców setek tysięcy przęstępców

ale także wszystkie dane, doty-
czące ich curriculum vitae Rząd
amerykański porozumiał się już
z rządami przeszło 20 państw, т -
któremi zawarł umowy dotyczące
gc odpowiednich dokumen-

tów.

Zamachowcy hiszpańscy przed sądem.
MADRYT, (Pat) Dzisiaj rano

najwyższy trybunał rozpoczął roz-
patrywać sprawę generała San
Jurjo, (jego syna i innych woj-

wystąpień antyrządowych. — Ргс-
kurator w mowie swej domagał
się kary Śmierci dla gen. San
Jurjo, a karę więzienia dla pozo-

skowych, którzy stali na czele stałych oskarżonych.

 

BURZA NA DALEKIM WSCHODZIE.
Chiny w obronie Jeholu.

PARYŻ (Pat.) Centralny rząd
w Nankinie wydał polecenie gu-
bernatorowi prowincji Jehol sta-

wić kategoryczny opór
japońskiej.

władzy

Antysemicka agitacja hitlerowców.
BERLIN. Pat. Przywódca na-

rodowych socjalistów w Berlinie,
Goebbels, ogłasza dziś w czaso-
piśmie hitlerowskiem „Der An-
griff* artykuł p. t.: „Zydzi są win-
ni“, w którym otwarcie wzywa
do pogromów. Goebbels atakuje
szereg niemieckich organów de-
mokratycznych, oświadczając:

„Dzień sądu nadejdzie". Pra-
wdziwi winowajey czują się chwi-
lowo jeszcze bezpieczni pod osło*
ną policji, ale przyjdzie dzień,
kiedy państwo będzie miało inne
zadania i nie będzie chroniło
zdrajców narodu przed gniewem
ludu. Zydzi są winni, nie ujdą
oni zazłużonej kary.į

Niemcy żądają nowej konstytucji.
Prezes „Jungdeutscher Orden“

Artur Maraun wystosowal do pre-
zydenta Rzeszy Hindenburga list
otwarty, w którym apeluje do nie-
go, by — „zdecydował się na zmia
nę konstytucji wejmarskiej, będą-
cej jedynie powodem rozwielmoż-
nienia się partyjnictwa i dema-

gogji“. '
Projekt zmiany konstytucji -

miałby wypracować specjalna ko-
misja, powołana do życia przez
Hindenburga — zaś sama zmiana
powinnaby pójść w duchu „życzeń
większości narodu niemieckiego”.  



 
   

2 DZIENNIK WILENSKI
 

prwlie spadna a myśl kali
Istnieją tendencje, uznawane

ipropagowane nawet przez nie-

które koła katolickie, przeciwsta-

wiające Kościół idei narodowej,

wyzyskując jego powagę i wszech-

światowy charakter do celów pro-

pagandy międzynarodowej. Nawet

tak wybitny skąd inąd działacz

katolicki, świetny publicysta i wy-

trawny teolog jak o. Fryderyk

Muckermann s. J. dobrze znany

Wilnu, w swych publikacjach prze-

ciwstawia dosłownie „czerwonej

(bolszewicko-socjalistycznej) mię-

dzynarodówce — międzynarodów-

kę „czarną, czyli katolicką. Nie-

zmienia to jednak faktu, że właśnie

katolickie duchowieństwo  nie-

mieckie (nie mamy tu na myśli o.

Muckermanna) w pierwszym rzę-

dzie jest niemieckie, nierzadko

„hotdujące zaborczej polityce nie-

mieckiej, a dopiero w drugim rzę-

dzie katolickie. Dość wspomnieć

rolę germanizatorską, jaką ducho-

wieństwo to przed wojną spełniało

w zabranych prowincjach polskich:

w Poznańskiem, na Pomorzu i prze

dewszystkiem na Śląsku. Dość

wspomnieć obecnie osławionego

prałata Kaas'a, przywódcą kato-

lickiego centrum, jednego z naj-

bardziej zażartych wrogów Polski,

gorącego rzecznika „,rewizji' gra-

nicy polsko-niemieckiej, w myśl

oczywiście ponownego zaboru pro-

wincyj polskich przez Prusy. Rze-

czą powszechnie wiadomą jest, ja-

„ką rolę odegrywają niemieccy mi-

sjonarze, jak gorliwymi są propa-

gatorami interesów politycznych i

zwłaszcza gospodarczych swej oj-

czyzny na dalekiej obczyźnie.

Nie ulega wątpliwości, iż takie-

go zaborcześo, agresywnego

nacjonalizmy, Kościół katolicki

nigdy nie pochwalał i pochwalać

mie może. Kościół z natury rzeczy

stoi ponad narodami, z czego

jednak bynajmniej nie wynika, że-

by niemiał uznawać odrębności

poszczególnych narodów i prawa

ich do bytu niezależnego tak poli-

tycznego jak kulturalnego i gospo-

darczego, prawa do normalnego

rozwoju.

Zbawiciel oddał życie swe za

całą ludzkość, ale bo też był Bo-
giem i nie żąda podobnej ofiary ani

od poszczególnych jednostek, ani

od jednostek zbiorowych, jakiemi

są narody. Tylko chorobliwie egzal

towany romantyzm polski mógł

stworzyć równie bezsensowną, sa-

mobójczą i w gruncie bluźnierczą

teorję jaką był mesjanizm.

Instynkt samozachowawczy jed-

nostek i narodów jest przyrodzo-
nym, a Kościół nigdy przeciwko

przyrodzonym, naturalnym

stynktom nie występował, o ile one

nie objawiają się w formie spaczo-

nej. Tak samo nie potępia Kościół
zdrowego egoizmu narodowe-
go, rozumiejąc oczywiście pod ta-

kim zdrowym egoizmem nie za-

borczy, ale jedynie samozacho-

wawczy.

in-

Kościół nie tylko nie potępia i
nie neguje zdrowego nacjonalizmu,

prawa narodów do normalnego, riie

zależnego bytu i rozwoju na zie-

miach, przez Boga im danych, ale

owszem popiera i błogosławi

wszelkim godziwym czynnościom

zmierzającym do umocnienia się

na ziemi ojców, do pomyślnego

rozwoju.

Tak mądry gospodarz, będąc

właścicielem licznych pól, stosuje

uprawę i siew do warunków po-

szczególnej gleby, aby najobfitsze

mogła rodzić plony.

Ktoby zaś nam zarzucił (jak to

często bywa) iż osłaniamy powagą

Kościoła własną politykę nacjona-

listyczną, temu za odpowiedź nie-

chaj służy następująca, autentycz-

na wiadomość:

(KAP) „Giornale d'Italia" podkreśla
akcję Episkopatu i duchowieństwa wło-
skiego, dotyczącą propagandy kupowania
i używania wyłącznie produktów i wyro-
bów krajowych. Dziennik ten zaznacza,
że biskupi nietylko rozesłali okólniki do
probszczów, by skłaniali wiernych do
współpracy z rządem, lecz zwrócili się
również do przewodniczących różnych
organizacyj katolickich, by zwracali uwa-

gę członków na konieczność popierania
przemysłu krajowego.

„Correspondenza* zapewnia ze swej
strony, że przełożeni klasztorów wysto-

sowali podobny apel do podlegających im

zgromadzeń.

Zaznaczamy, że wiadomość po-

wyższą podała Katolicka Ag. Pra-

sowa, a więc co do jej autentyczno-

ści nie może być najminiejszej

wątpilwości. „Giornale d'Italia“

jest pismem katolickiem, więc o-

czywiście także nie dałoby fałszy-

wych wiadomości; zresztą zaprze-

czenia tej wiadomości, jakkolwiek

ukazała się ona mniejwięcej przed

dwoma tygodniami, ze strony ofi-

cjalnego organu Stolicy Apostol-

skiej dotychczas nie było, należy

więc ją uważać za autentyczną.

Nie ulega wątpliwości, iż akcja, jak

wspomniana w powyższej notatce,

odbywać się może jedynie za wie-

dzą i z aprobaty Stolicy Apostol-

skiej. A więc: „Romalocuta”...

Jeżeli episkopat włoski, ducho-

wieństwo świeckie i zakonne pro-

pagują kupowanie i używanie wy-

łącznie produktów i wyrobów kra-

jowych, celem ochrony i podniesie-

nia życia gospodarczego krajowe-

go, to tem samem zajęło zdeklaro-

wane stanowisko co do zagadnie-

nia gospodarki narodo-

wej i nacjonalistycznej i co z

tem związane jest, jak np. cła

ochronne, zasada „swój do swego

po swoje”, tak obłudnie przez

pewne sfery u nas zwalczana.

Rzecz jasna, że to, co episkopat

włoski pochwala i proteguje we

własnym kraju, godzi się też czy-

nić innym narodom, każdemu we

własnej ojczyźnie, t. j. popierać w

pierwszym rzędzie własny prze-

mysł, własny handel, . rozwijać

własne życie gospodarcze, nię się-

gając oczywiście po cudze, co by-

łoby przeciwne zasadom i etyce

Kościoła katolickiego.

Akcja podjęta przez ducho-

wieństwo włoskie jest doskonałą

odpowiedzią dla tych, którzy z

Kościoła pragnęliby uczynić instru-

ment dla celów międzynarodo-

wych, politycznych czy gospodar-

czych.

‚ J. 0.

Z BARDZO DAWNYCH WSPOMNIEN.
Słówko o Inflantach polskich.

'W. czasach przedwojennych,
posłując do wszystkich czterech

dum państwowych, musiałem о-

czywiście często bywać w podróży

między Kaliszem a Petersburgiem.

Niezawsze jeździłem pociągami

pośpiesznemi. Gdym jechał pocią-

giem zwyczajnym _ osobowym,

wówczas widok Inflant Polskich

wynagradzał sowicie nudy wlecze-

nia się w powolrej kolei. Bo to

istotnie piękna część ziemi dawne-

go państwa polskiego. Inflanty

polskie.
Krajobraz śliczny, niekiedy

wprost uroczy. Pagórki, jeziora,
lasy, naprzemian. Rzeżyca, Wysz-
kie, Ruszona, Dyneburg. A przy-

tem ile tam było wtedy polskości.

MW Dyneburgu, gdy przyszło za-
trzymać się dłużej w sali restaura-

cyjnej, na dworcu, w korytarzach,
obok języka rosyjskiego, słyszało
się tylko język polski, może nawet

więcej od języka urzędowego.
Każdy zapytany po polsku, po pol-
sku odpowiadał. Łotewskiego i
białoruskiego nie słyszało się wca-
le. Dziś jest niezawodnie inaczej.

Nawet w opinji potocznej ro-
syjskiej, kraj był wówczas uważa-
ny za polski. Pod tym względem,
pamiętam doskonale następujące
zdarzenie. Jechałem do Kalisza
zwyczajnym pociągiem w dzień w
przedziale drugiej klasy zupełnie
pustym. W Pskowie przysiadła
się jakaś pani w średnich latach
bardzo rozmowna. Robiła wraże-

" nie „Kupczychy”, Zaczęła się tedy

rozmowa na różne tematy. Gdy

pociąg zatrzymał się w Korsówce,
odzywa się do mnie towarzyszka

podróży „My tiepier w Polszie.

(My już teraz w Polsce). „Ipsissima
verba“ utkwiły mi żywo w pamię-
ci. Analogiczny, może nawet -bar-
dziej jeszcze charakterystyczny i
silniejszy symptom ówczesnej о-
pinji rosyjskiej opowiadał mnie
profesor Adolf Pawiński, który ja-

ko profesor uniwersytetu War-
szawskiego słyszał to od swoich
rosyjskich kolegów. W Petersbur-
gu odbywał się aranżowany przez
słery rosyjskie zjazd słowiański.
Jechali goście panslawiści z róż-
nych krajów słowiańskich. W
Warszawie, gdzie jószcze świeże
były wspomnienia krwawych dni
powstania 1863 roku, mogło być
tylko zetknięcie się słer urzędo-
wych z gośćmi. Uroczystości na
szerszą skalę nie było. Dopiero w
Ostrowiu pod Pskowem, a więc
już w  Wielkorosjj w guberni

Pskowskiej, wystąpiło z uroczy-

stem powitaniem przyjezdnych
słowian społeczeństwo rosyjskie,
nie tylko miejscowe, ale i delegaci
z dalszych ważniejszych centrów.
Mówca, który witał, zaczął od
słów mniejwięcej taką treść mają-
cych: „Witamy was miłych gości,
gdy wstępujecie na ziemię rosyj-
ską”. A więc owi rosjanie, podob-
nie jak i moja rozmówczyni z Kor-
sówki uznawali w duchu, że dopie-
ro z Pskowską Gubernją zaczyną-
ła się Rosja. Kraj, który goście

To, co najważniejsze.

Niewątpliwie  najwažniejszem
zagadnieniem dnia jest to, co e-
wentualnie może nastąpić w wy-
padku wykonania wyroku na ska-
zanych przez sąd w Bytomiu bo-
jówkarzach niemieckich.

Wprawdzie gazety jeszcze nie
miały czasu zorjentować się nale-
życie w sytuacji i stąd nie mamy
w prasie większych artykułów,
poświęconych tej sprawie, ale w
depeszach na pierwszych  miej-
scach i podkreślanych tłustym
drukiem wszystkie pisma dają
wyraz swemu zainteresowaniu
wypadkami w Niemczech.

Również podkreślają znaczenie
wypadków bytomskich takie so-
czyste tytuły, jak

„Bunt hitlerowców w Bytomiu
po skazaniu morderców Piecucha'

Tytuł ten zdobi obszerne spra-
wozdanie z procesu bytomskiego,
które zamieszcza „Robotnik*, ale
iinne pisma również zamieszczają
nader wymowne nagłówki.

Jutro zapewne będziemy mo-
gli podać streszczenia specjalnych
artykułów w tej sprawie.

Po wakacjach.

Drugie z. kolei zagadnienie,
które zaprząta uwagę prasy, to
koniec wakacyj.
Jakie zagadnienia postawi przed

nami rozpoczynający się sezon
polityczny? ‘

Na pytanie to cala prasa, bez
różnicy przynależności partyjnej,
odpowiada zgodnie: „zagadnienia
gospodarczo-tinansowe“, bo, jak
slusznie pisze „Glos Narodu“.

„Uchodzące lato mie zmieniło sytu-
acji na lepsze, lecz pogorszyło ją bardzo
poważnie. Ogłaszane co pewien czas da-
ne, mające jakoby świadczyć, że bezro-
bocie słabnie, nie odtwarzają bynajmniej
obrazu istotnych .stosunków  gospodar-
czych w Polsce. Jeżeli tu i ówdzie
zmniejszyła się liczba bezrobotnych, to
jest to zjawisko wybitnie sezonowe, któ-
re zniknie w pierwszych tygodniach je-
sieni, aby ustąpić miejsca innemu: po-
wrotnej fali zwiększającego się coraz
bardziej bezrobocia. Niema absolutnie
żadnych objektywnych danych, aby moż-
na było przypuszczać, że będzie inaczej.
Ze wszystkich ośrodków przemysłowych
nadchodzą zatrważające wiadomości, sy-
śnalizujące dalsze pogorszenie się sytu-
acji, nowe, bardzo intensywne zamiera-,
nie warsztatów pracy, dalszy spadek
konsumcji wewnętrznej i coraz groźniej-
sze wysychanie źródeł podatkowych”.

Po przedstawieniu w ogólnych
zarysach sytuacji „Głos Narodu"
kończy tak:

„Przedstawiamy syłuację finansowo-
gospodarczą w państwie nie dla rekrymi-
nacji, bo i tak nie wieleby to pomogło,
ale żeby podkreślić całą jej powagę w
chwili, gdy kończy się lato i gdy normal-
nie, we wszystkich państwach, rządy
przystępują do nakreślania planów, ujmu-
jących w pewien całokształt system go-.
spodarki państwowej, Opierając się na
poczynionych doświadczeniach i wycią-
gając zeń konsekwencje, już teraz, a
przynajmniej w najbliższych tygodniach
rozpocznie się tam praca, uwzględniająca
zarówno te doświadczenia, jak i sytuację
ogólnoświatową, oraz różne nowe kon-
cepcje, które musiały się zrodzić w
związku z temi przemianami, jakie za-
szły w ciągu letnich miesięcy. I rząd pol-
ski musi się z niemi liczyć. Inna rzecz,
czy potrafi je wykorzystać w całej roz-
ciągłości, a co ważniejsza, czy nauka o-

*statnich miesięcy będzie należycie prze-
zeń zrozumiana!'

Chyba nie potrafi i nauka o-
statnich miesięcy, a nawet ostat-

Ż prasy.

 

nich lat nie będzie zrozumiana.
Do tego zresztą już czas przy-

zwyczaić się.
Prócz pustych frazesów i dekla-

macyj na znane tematy nie usły-
szymy, ani zobaczymy w tej dzie-
dzinie niczego nowego.

Walka z kartelami.

W swoim czasie w Stanach
Zjednoczonych hasło to wypływa-
ło przy każdych wyborach.

Obie walczące grupy uważały
za konieczne hasło to umieścić na
swym sztandarze wyborczym.

Wybory przechodziły okres
wyborczy, a z nim nowa zapowiedź
walki z kartelami, które umiały
jednakże przetrwać zarówno rzą-
dy demokratów jak i republika-
nów.

Coś podobnego
dziać u nas.

Przy każdej zmianie „warty'”
słyszymy o konieczności „zam-
knięcia nożyc* kryzysowych, o
obronie rolnictwa, lub wręcz o
walce z kartelami.

Tak się mówi, a tymczasem
nietylko nie przestają istnieć do-
tychczasowe kartele, ale niemal
co miesiąc powstają nowe.

Właśnie ostatnio w obozie sa-
nacyjnym objawił się nowy Sam-
son, który pragnie obalić niewzru-
szone dotychczas kolumny karte-
lowe.

Tym Samsonem jest według
twierdzenia „ABC sekretarz Ko-
mitetu Ekonomicznego Rady Mi-
nistrów p. Lechnicki.

Należy on do stanowczych
przeciwników karteli i ponoć o-
statnio

„zdołał przekonać także premjera
Prystora, który żywo interesuje się pra-
cami przygotowawczemi do zapowiedzia-
nej obnižki cen.

Jak słychać środkiem presji na kar-
tele mają być obniżki celne i ułatwienia
przywozowe, podobnie, jak to miało już
miejsce z papierem.

W pewnych kołach Min. Przemysłu i
Handlu akcja p. Lechnickiego budzi za-
strzeżenia. Nie brak we wspomnianym
resorcie wyższych urzędników, którzy
twierdzą, że obniżka cen  kartelowych
nie jest ani potrzebna (!) ani możliwa.

Na tle różnicy poglądów na ce-
ny kartelowe toczy się obecnie
ząkulisowa walka w łonie obozu
rządowego.

„Grupa „zniżkowców” składa się z p.
Lechnickiego, posłów rolniczych BB, czę-
ścowo z niektórych wyższych urzędników
Min. Skarbu, Instytutu Badania Konjunk-

zaczyna się

tur oraz last not least — premjera Pry-
stora. :

Natomiast, Ministerstwo Przemysłu i
Handlu (naogół) i posłowie grupy prze-
mysłowej usiłują wszelkiemi sposobami
przynajmniej odroczyć powzięcie wiążą-
cych decyzyj w tej sprawie. я

Zasadniczo walka o ceny jest jednak
przez drugą grupę przegrana. Mówi się
o tem, że zapadło już postanowienie zni-

żenia cen cukru o 20 groszy na kilogra-
mie, a jeżeli chodzi o inne artykuły,

kwestja powzięcia szczegółowych decyzyj
jest tylko — kwestją czasu."

Panu Lechnickiemu życzymy
w jego walce z kartelami całkowi-
tego powodzenia zarówno ze

względu na kartele, jak i na cały
system, który na owych „kolum-
nach kartelowych' spoczywa.

Jeśli kolumny runą, runąć mo-
że i system, a oto dziś w Polsce
każdemu  szczeremu — patrjocie
przedewszystkiem chodzi.

 

Przebudowa faszyzmu.
Przed paroma tygodniami na-

stąpiło raptowne „odmtodzenie“
Rządu Mussoliniego.

Teraz nadeszły wiadomości, że
Mussolini polecił sekretarjatowi
generalnemu Partji Faszystwoskiej
pizygotowywanie projektu refor-
my Statutu partyjnego. Szczegóły
nie są znane. O ile wiadomo chodzi
o zmniejszenie kompetencji niektó
rych organów partyjnych, opanowa
nych przez faszystów t. zw. pierw-
szego okresu, t. zn. z przed r.

1922, Innemi słowy, Mussolini li-
kwiduje i w rządzie i w partji fa-
szystowskiej jedną z luk, tę, mia-
nowicie, która mu w czymś tam
przeszkadza, W. kołach emigracji
włoskiej w Paryżu przypuszczają,
że Mussolini uczuł się dotknięty
rozważaniami pewnych „starych”*
faszystów jak utrwalić siebie u
steru władzy w razie śmierci albo
w razie jakiegoś innego odejścia
„wodza”.

|

Niemcy zapłacą długi ale.. prywatne.
Minister dla spraw gospodar-

czych dr. Warmbold udzielił wy-

słannikowi „Associated Press“

wywiadu w sprawie prywatnego

zadłużenia Niemiec i oświadczył,
że Niemcy dołożą wszelkich moż-
liwych starań, by tylko móc spła-
cić wszelkie zobowiązania pie-
niężne wobec Ameryki.

W tym celu jednak wierzyciele
będą musieli dać dłużnikom  nie-
mieckim lepsze, niż dotychczas,

warunki spłat. Na zapytanie min.
Warmbolda, co spowodowało z
nim wywiad, oświadczył przedsta-
wiciel „Associated Press”, że w
Ameryce rozeszły się ostatnio u-
porczywe pogłoski, jakoby Niemcy
nie miały wcale zamiaru płacić
swych prywatnych długów — i

dlatego chciał on uzyskać ze stro-
ny. miarodajnych czynników  ofi-
cjalne dementi.

!

slowiaūscy przeježdžali od War-
szawy do Korsówki Rosją nie był,
był tylko okupowaną czasowo
ziemią polską. Dziś o położeniu
Inflant polskich dałoby się dużo,
dużo bardzo opowiedzieć, zwłasz-
cza na temat wdzięczności Łotwy
za pomoc militarną Polską. W pa-
mięci mamy wszyscy owe śminy
zabrane przez Łotwę, skutkiem
wykorzystania  polsko-bolszewic-
kiej wojny. Teraz w świeżej pa-
mięci wszystkich jest znowu zam-
knięcie polskiej szkoły w Lucynie.

Gdy mowa była o owym zjeź-
dzie słowiańskim, bodaj że w roku
1867, przychodzi mi na myśl jesz-
cze jeden epizod, którego świad-
kiem oczywiście być nie mogłem,
lecz który opowiadał mi później
bardzo poważny i nie mogący być
posądzony o nieprawdę człowiek
(Bodajże także prof. Pawiński).
Na zjazd ów słowiański, jechał ja-
kiś uczęstnik, który ani rosyjskie-
śo ani żadnego słowiańskiego ję- -

zyka nie znał, Był to może Rumun,
może Grek, może Greko-Rumun,
był duchownym prawosławnym,
który wiózł na przygodnio mającą
być urządzoną wystawę jakiś bar-
dzo kosztowny, ozdobiony brylan-
tami objekt liturgiczny. Jechał
przez Odesę czy, gdzieś na połud-
nie w kierunku Kijowa. Na komo-
rze żądał protokułu, w którym był
by opisany ów przedmiot liturgicz-
ny, jako Piz kosztowny, z do-
kładnem wyliczeniem wszystkich
brylantów, a było ich niemało. U-
rzędnicy komyry uważali że to jest
zbędne, a połączone z ogromną
stratą cząsu. Wywiązała się dłuż-
sza zaogniona dyskusja, w trakcie
której gość wypowiedział słowa,
które się szeroko rozeszły i zosta-
ły dobrze zapamiętane: „Es ist ja
weltbekannt, dass man in Rus-
sland stiehlt“.

Wiadomo na calym šwiecie, že
w Rosji kradną,

Alfons Parczewski.

” °

Rožne
Podróżni jadący szlakiem Pa-

ryż — Władywostok widzą w Ba-
ranowiczach z okien wagonu no-
wowybudowane mury cerkwi pra-
wosławnej. Nieświadomy  cudzo-
ziemiec prawdopodobnie myśli, że
silne i potężne jest prawosławie
we wschodnich prowincjach Pol-
ski, skoro na.tak wielki wysiłek
finansowy zdobyć się może; wy-
budowanie dużej murowanej świą-
tyni w kilku ostatnich latach to
nie byle co. — Takie mniemanie
nie byłoby jednak słuszne: wpraw-

dzie ludność prawosławna Barano-
wicz czyni pewne wysiłki, by zbu-
dować sobie cerkiew, nigdy jednak
nie stałoby się zadość tym żąda-
niom, żeby nie wydatna pomoc na-
szego rządu. — Zupełnie zresztą
słusznie rząd uznał za wskazane
popierać nad granicą pogańskiej
Rosji, choćby nawet dużemi sub-
sydjami kult religijny. — To nie-
wątpliwie jedna z najskuteczniej-
szych broni przeciw zarazie bol-
szewickiej.

Dawanie pieniędzy na budowę
cerkwi świadczyłoby o rozumnem
traktowaniu spraw religijnych
przez czynniki rządowe, ale... pod
jednym warunkiem; warunkiem
tym byłoby conajmniej równorzęd-
ne traktowanie religji katolickiej
z prawosławną. O to jednak cu-
dzoziemiec jadący z Paryża do
Władywostoku posądzić rząd pol-
ski nie może. Bo oto zaraz za Ba-
ranowiczami przejeżdża stację

graniczną Stołpce. Tam również
z okien wagonu widzi mury innej
świątyni, ale jakże różniące się od
nowych kopuł i ścian cerkwi bara-
nowickiej. W Stołpcach o kilka-
seł metrów od toru kolejowego
stoi kościół katolicki. Wygląd je-
go do niedawna wprost  roz-
paczliwy, teraz, choć lepszy, daje
jednak temat do rozmyślań niewe-
sołych dla Polaka-katolika, a
dziwnych dla cudzoziemca.

Krótka historja świątyni stoł-
peckiej taka: wybudowana została
w 1624 roku przez wojewodę miń-
skiego, Aleksandra Służkę, razem
z ufundowanym dla OO Dominika-
nów klasztorem. — Piękna barok-
kowa świątynia stała się wkrótce
ośrodkiem życia katolickiego i
promieniowała kulturą na szeroką
okolicę. — Jednym z pierwszych

przeorów był O. Fabian, zmarły
12. 7. 1644 roku, wsławiony świę-
tością swego życia. Ciało O. Fa-
biana zupełnie nie ulegało zepsu-
ciu, a coraz większa ilość cudów
sprawiła, że jeszcze przed rozbio-
rami wszczęty został proces kano-
nizacyjny świętobliwego męża. —
Gdy przyszły rozbiory, rządowi
carskiemu zależało na bezwzględ-
nem tępieniu religji katolickiej ja-
ko głównej ostoi polskości. Rozu-

mie się klasztor Dominikanów z
rozpowszechnionym w dodatku
kultem dla błogosławionego Fabi-
ana był solą w oku rusyfikatorów,
to też OO Dominikanie zostali wy-
pędzeni, a kościół w 1867 roku za-
brany na cerkiew. — Szczególny
niepokój najeźdzców budziło nie-
tknięte zębem czasu ciało O. Fa-
biana, puścili się więc na taki

koncept: rozgłosili wiadomość o
wywiezieniu ciała do Rosji, w rze-
czyiwstości natomiast rzucili je do
głębokiego dołu w podziemiach
koościoła i tam zasypali kamie-
niami. Na szczęście widział to pe-
wien żyd stołpecki, dzięki czemu
tajemnica wyszła z czasem na jaw,
a ciało błogosławionego ciągle
niezepsute, powróciło na należne
mu miejsce w. specjalnej kapliczce
pod kościołem.

W 1915 roku w czasie wojny
pożar zniszczył miasteczko, a
wraz z niem spłonął dawny ko-
ściół Dominikanów a ówczesna

cerkiew prawosławna. Z pięknej
świątyni, której wspaniała archi-
tektura świadczyła o polskiej kul-
turze, zostały tylko same mury, fa-
talnie przez ogień zniszczone. —
W 1921 r. mury rewindykowano
na rzecz prawego właściciela, Ko-
ścioła katolickiego, a odbudową
zajął się miejscowy komitet. Od-
budowa olbrzymiej świątyni i od-
powiednia restauracja przechodzi-
ły i przechodzą możność zuboża-
łego przez wojnę miejscowego
społeczeństwa katolickiego, to też
prace posuwają się żółwim kro-
kiem. — Dzięki wysiłkom miejsco-
wych proboszczy oraz ofiarności
parafjan mury zostały pokryte da-

chem, zabezpieczone od zniszcze-
nia, a cmentarz dookoła doprowa-
dzony do możliwego wyglądu. Na-
tomiast okropnie wyglądają dwa
kikuty pozostałe po dawnych wie-
żach, oraz całe wnętrze kościoła.
Obecnie nowy proboszcz, ks. Du-
da-Dziewierz, zabiera się energicz-
nie do dalszej pracy restauracyj-
nej. — Przedewszystkiem zamie-
rza odbudować wieże, na co ze-
brał już dwa tysiące złotych; ko-
sztorys obliczony został na sześć
tysięcy.

Jasnem jest, że z wydatną po-
mocą przyść musi rząd i to z wielu
względów. — Przedewszystkiem
dla tej przyczyny, dla jakiej praw-
dopodobnie pomaga przy budowie
cerkwi |w Baranowiczach. —
Stołpce leżą jeszcze bliżej granicy,
to też każdy rząd polski powinien
w miarę możności wpływać na
podniesienie poziomu religijnego

miarki
ludności wogóle, a przedewszyst-
kiem ludności katolickiej, — Trud-
no wymagać od dygnitarzy sana-
cyjnych by zajmowali się moralną
pracą misjonarską, natomiast na-
leżałoby się spodziewać, iż choć
materjalnie przyczynią się do
podniesienia zewnętrznej powagi
religji katolickiej, do czego właś-
nie w Stołpcach nadarza się do-
skonała okazja.

W latach „radosnej twórczości,
na restaurację kościoła stołpeckie-
go kapnęło zaledwie od rządu
pięć tysięcy złotych. — Niezależ-
nie od tego w czasie swego poby-
tu w  Stołpcach P, Prezydent a-
sygnował na ten cel tysiąc zło-
tych.

Niewspółmierność pomocy rzą-
dowej przy budowie nowej cerkwi
prawosławnej w Baranowiczach i
przy ratowaniu starej świątyni ka-
tolickiej w Stołpcach jest bardzo
charakterystyczna. s

Sama powaga Państwa wyma-
ga, by szanowało ono swe pamiąt-
ki i by dbało o swą powagę. —
Wspaniały nowy śmach stacji ko-
lejowej w Stołpcach niewątpliwie
stanowi doskonałą propagandę
naszej państwowości na granicy
kulturalnej Europy i dzikiej Sow-
depji Stojące natomiast o kilka-
set metrów mury starej świątyni,
nie świadczą zbyt dobrze o głębi
kultury wewnętrznej dziś w Polsce
panującej. Różne pomniki „ku
czci”, stawiane po całej Polsce,
różne tablice wmurowywane w
każdy nieomal budynek stacyjny
niewątpliwie mniejsze robią wra-
żenie na «cudzoziemcach  niżby
zrobiła wspaniała świątynia kato-
licka, świadcząca o odwiecznej
kulturze polskiej kraju, a dziś
zrządzeniem losu stojąca na ru-
bieży świata cywilizowanego.
W ostatnich dniach odbyły się

wybory do nowego Komitetu Od-
budowy Kościoła w Stolpcach.
Proboszcz i parafjanie z nową e-
nergją zabierają się do pracy nad
swą ukochaną świątynią, «Wysił-
kom tym nie mogą się mimo tak
ciężkich czasów obojętnie przyglą-
dać czynniki państwowe. — Jeden
zredukowany samochodzik dygni-
tarski, czy jakaś opuszczona para-
da nie wpłynie na poderwanie po-
wagi Państwa, natomiast pomoc
przy odbudowie tak cennego za-
bytku doda ludności kresowej o-
tuchy i nadziei, że jednak może
nie wszystko w dobie sanacyjnej
zawali się i skruszy.

Dom.
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SZKICE | OBRAZKI,
KLINKIERY,

Bardzo to ładnie brzmi taka nazwa.
Klinkier... to musi być coś jak gdyby

dźwięcznego, od biedy nawet można by

tak nazwać nowy typ gramofonu albo

suczkę ratlerkę z metryką 0 czternastu

pokoleniach arystokratycznych.

Ale klinkier — to co innego.
Klinkierem nazwano te żółte i fiole-

towe kosteczki, któremi obmurowano na-

razie ulicę Zamkową a przedwczoraj

przystąpiono do wykładania niemi jezdni,

Bardzo się ucieszyły wszystkie ludy

wileńskie na wieść o tem, że już nie bę-

dą wyłamywać obcasów na kocich łbach
i strasznie też z tego powodu posmutnia-

ły wszystkie szewcy.
Klinkier wzbudził zachwyt.

Typ jakiś mało ochrzczony ale za to

wielce nosaty ogląda z synkiem klinkiery.

— Tate dus ist a chałwe?
— Nyl dus ist a brukowoje

— Wkusne??

— Ny — magistrackie!
Znajomy mój człowiek wielce podej-

rzany zapytuje?

— Czy nie wiadomo panu dlaczego
ustawiono na Zamkowej owe barykady?

— Rzecz prosta — powiadam — bę-

dą brukować jezdnię!

Znajomy mój uśmiecha się wielce ta-

jemniczo.

— Dlaczego pan się śmieje?

— Tajemnica!!

rabote!

— No niech pan mówi, to ciekawe.

— Napozór zdawałoby się, że to
roboty brukarskie, Ale to nie prawda.
— A więc co?

— To robota policji!

— Być nie może,
— Niech pan słucha. Policja chcąc

uchronić szyby pewnej redakcji, które

komuniści co pewien czas wybijają —

obmurowała redakcję murem z cegiełek.

— Ale czyż podobna?

— Naturalnie, bo i praktyczne i ta-
nie. Cegiełki leżą a oszczędza się na po-

licjancie i na dochodzeniu śledczym.

— No dobrze, ale komuniści mogą, o

ile by chcieli temi właśnie cegłami
wszystkie w Wilnie szyby powybijać.

— Nie zrobią tegol
— Czemu?
— Policja pomyślała bardzo spryt-

nie. Cegiełki te są tak kruche, że łamią
się w ręku.

Q niech no pan spojrzy. Już połowa

cegiełek popękała od samego transportu,

a druga za lada dotknięciem kruszy się i

odpada... *

Spojrzałem na klinkier.

Tak! znajomy mój ma rację. Cegiełki

rysuje się pod pazknociem, a w blokach

równo poukładanych z trudnością można

wyszukać kilka całych cegieł.
Tó ma być więc klinkier po, którym

potoczą się wszelkiego rodzaju wekihuły.

Przecież po tygodniu zostanie z nie-
$o miazga.

M. Junosza,
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KRONIKA.
Wystawa Przemysłu i Rzemiosła.

— Zebranie w sprawie or-
ganizacji wystawy.  Onegdaj
w lokalu Izby Rzemieślniczej przy
ul. Mickiewicza odbyło się zebra-
nie przedstawicieli cechów rze-
mieślniczych i związków w spra
wie organizacji wystawy rzemiósł
i drobnego przemysłu, która, jak
wiadomo, odbędzie się w dniach
od 15 do 25 września.
_ Po długiej i ożywionej dysku-

sji postanowiono:
1) Domagać się od dyrekcji

wystawy zwolnienia od opłat. za
stoiska niezamożnych rzemiešl-
ników,

2) wystosować memorjał do
Władz z prośbą o udzielenie kre-
dytów dla niezamożnych rzemieśl-
ników, którzy z braku pieniędzy
nie mogą brać udziału w wysta-

wie,
3) Ponieważ zdarzają się wy-

padki, że władze skarbowe tym
rzemieślnikom, którzy posiadają
na wystawie swoje eksponaty,
podwyższają podatki, przeto po-
stanowiono zwrócić się do Mini-
sterstwa Skarbu z odpowiednim
memorjałem, domagając się wy-
dania zarządzenia, zabraniającego
władzom skarbowym wyzyskiwa-
nia tej okoliczności przy wymia-
rze podatków.
W końcu postanowiono zwo-

łać na dzień dzisiejszy do lokalu
klubu Przemysłowo - Handlowego
(Mickiewicza 33) drugie zebranie
organizacyjne.

Wysłania memorjałów podjęła
się Izba Rzemieślnicza.

Apel Związku Cechów.

— Zarząd Związku Cechów
Wzywa wszystkich rzemieśników
o przyjęcia udziału w wystawie,

która odbędzie się w Wilnie od
15 do 25 września 1932 r.

Nad wystawą tą objęło pro-
tektorat Ministerstwo Przemysłu
i Handlu, dając nazwę Wystawy
Przemysłu i Rzemiosła.

„ Będą tam wystawione wyroby
kilkuset fabryk i warsztatów rze-
mieślniczych z całej Polski. Nie
powinno zbraknąć tam i nas!

Czasy są ciężkie, nawet bar-
dzo. Trudności finansowe zatru-
wają wszelką inicjatywę i chęć
do pracy. Jednak rzemieślnik
Polak rąk  nieupuściłl Prawie
Wszyscy za małym wyjątkiem,
stoimy przy swych warsztatach,
nie spuszczając z oka wydajności
zagranicy i firm konkurencyjnych.
Ceny spadają. Konkurencja,
zwłaszcza nieuczciwa używa

wszelkich środków, by nas zgnieść!
Nie dajmy się! Pokażmy co

wytwarzamy. — Zademonstrujmy
swe wyroby. Wystawmy nie jakieś
nadzwyczajności, lecz to co co-
dziennie nasz Zakład wytwarza,
a jak weźmie nas wielka ilość
udział, nie będzie to nas drogo
kosztowało.

Pamiętajmy również, że mo:
żność wytwórcza Narodu—stano-
wi o Jego żywotności!
„ Wzywamy więc wszystkie pol-

skie Zakłady, zwłaszcza chrześci-
jańskie do jaknajszerszego wzię-
cia w tej wystawie udziału.

We czwartek 25 sierpnia 1932 r.
o godz. 8 wiecz. w sali przy uł.
Mickiewicza 33 odbędzie się orga-
nizacyjne zebranie, na które za
praszamy tą drogą wszystkich
rzemieślników!

Zarząd Związku Cechów.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Odjazd J. E. ks. Biskupa

Rancana. Wczoraj w godzinach
porannych opuścił po kilkudnio-
wym pobycie Wiino J. E. ks. Bi
skup Rancan.

Odjeżdżającego Biskupa
gnał dziekan ks. Swirski.

SPRAWY MIEJSKIE.
— 1830-lecie wileńskiej Stra-

ży Ogniowej. Dnia 18 września
r. b. Wileńska Straż Ogniowa ob-
chodzić będzie jubileusz 130-lecia
swego istnienia.

— Sprawa dopłat dziesię-

Clogroszowych Arbonu. W
związku z ustawicznemi skargami,

iż Towarzystwo  Miedzymiasto-
wych i Miejskich Komunikacji
Autobusowych „Arbon” */pobiera
w Wilnie bezprawnie po 10 gr.
jako dopłatę do biletu, w dniu
wczorajszym Magistrat sprawę tę

rozpatrywał.
W najbliższym czasie sprawa

dopłaty do biletów zostanie defi-
nitywnie rozpatrzona i wydana
zostanie instrukcja jak i kiedy
wolno pobierać dopłatę.
— Podatek od psów będzie

utrzymany. Do ministerjum
spraw wewnętrznych wpłynęły
zapytania od niektórych woje-
wodów, czy wobec zmiany art. 21
ustawy o tymcz. ureg. finansów
komun. może być nadal pobiera-
ny podatek od psów. Minister-
jum wyjaśniło, że wymiar podat-
ku od posiadania przedmiotów
zbytku skasowano głównie wsku-
tek trudności określenia pojęcia,
co jest zbytkiem, a co nim nie

że-

jest.
Ten sam przedmiot w rękach

jednego posiadacza jest zbyt-
kiem, w rękach innego stanowi
przedmict codziennego użytkui
nieodzownej potrzeby.

Nie było inteneją ustawodaw-
cy znoszenie podatku od psów,
opartego zresztą na odrębnym
statucie. Po za względami fiskel-
nemi podatek ten uważany jest
za środek przeciwko nadmiernej
ilości psów w miastach i miastecz-
kach, a co zatem, za środek ochro-
ny przeciw wściekliźnie.

SPRAWY W/'OJSKOWE.
— Rocznik 1914 r. Dnia 1

września r. b. rozpocznie się w
Wilnie rejestracja rocznika 1914.
Wydział wojskowy Magistratu m.
Wilna przygotowuje już odpo-
wiednie spisy i materjały do tej
rejestracji.

SPRAWY SZKOLNE.
— 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 iświąt.
Mickiewicza 23.

Sala do wynajęcia
w orzęakowao

od 11—3 I od 6—8 wiecz.

 

  
   

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Czy Bank dla Handlu i
Rzemiósł będzie zllkwidowa-
ny. W jednym z poprzednich
numerów naszego pisma donosi-
liśmy o postanowionej przez ogól-
ne zebranie udziałowców Banku
dla Handlu i Rzemiósł likwidacji
tej instytucji.

Ponieważ postanowiono iikwi-
dacji nie przeprowadzać do cza-
su uzupełnienia przez wszystkich
udziałowców udziałów do sumy
100 zł., przeto likwidatorzy skie-
rowali ostatnio do sądu pierwszą
serję spraw o dopłatę do udzia-
łów.

— Szkodliwa konkurencja.
Pomimo memorjałów i interwen-
cji organizacji rzemieślniczych
warsztaty mechaniczne i stolar-
skie Państwowej Szkoły Technicz-
nej przy ul. Holendernia przyj-
mują zamówienia zarobkowe po
cenach znacznie niższych, aniżeli
tego rodzaju zakłady prywatne.

Wskutek tego wytwarza się-
konkurencja, która powoduje
wzrost bezrobocia wśród pracow-
ników stolarskich i ślusarskich.
W związku z tem  zaintereso-

wane organizacje zamierzają zwró-
cić się do władz centralnych
w Warszawie z prośbą o inter-
wencję.
— Dyplomy mistrzowskie.

Swego czasu odnośne władze o-
głosiły konkurs na wykonanie ar-
tystycznego dyplomu  mistrzow-
skiego wileńskiego rzemiosła. W
dnlu wczorajszym przybyło -do
Wilna 1000 artystycznych dyplo-
mów, które przez Wileńską Izbę
Rzemieślniczą rozdane zostaną
mistrzom-rzemieślnikom.

SPRAWY ROBOTNICZE,
— Memorjał w sprawie za-

trudnienia bezrobotnych. W
związku ze złożonym przez Zwią-
zek Pracowników Handlowych,
biurowych i przemysłowych do
Urzędu Wojewódzkiego memorja-
łem w sprawie zatrudniania bez-
robotnych, zastępujący nieobec-
nego p. Wojewodę, p. Wicewoje-
woda Jankowski przyjął w dniu
23 b. m. Zarząd tego Związku.

Po wysłuchaniu próśb związku
p. Wicewojewoda zażądał przed-
stawienia dokumentalnych  da-
nych co do rzekomo nieprawidło-
wego zatrudniania beztobotnych
przy robotach użyteczności pu-
blicznej, poczem p. Wicewojewo-

da zakomunikował delegacji, że

po otrzymaniu tego materjału
osobiście tę sprawę rozpatrzy.

RÓŻNE.
— Podziękowanie. Komitet Organiza-

cyjny Akcji Katolickiej paraiji Ostro-
bramskiej wraz z całą pielgrzymką, skła-
da tą drogą nijserdeczniejsze podzięko-
wanie Najczcigodniejszemu Ks. Kanoni-
kowi Stanisławowi Zawadzkiemu; pro-
boszczowi parafji Ostrobramskiej, za zwol
nienie na czas trwania pielgrzymki do
Częstochowy ks. Józefa Wojczunasa z
obowiązków paraijalnych.

Komitet i Pielgrzymi.

WYPADKI

— Kradzież palta z wozu. W dniu 23
b. m. Arcimionek Michał (Kijowska 8)
skradł na rynku Łukiskim z wozu Bojaro
Franciszka zam. we wsi Olgimiany śm.
gierwiackiej palto wartości 20 zł. Arci-
mionka ze skradzionem paltem zatrzy-
mano.
— Nieszczęśliwy wypadek na moście

Raduńskim. W dniu 23 b. m. na moście
Raduńskim Wołodkowicz Wincenty wsku
tek spłoszenia się konia spadł z wozu
doznając ogólnego potłuczenia ciała. Le-
karz Pogotowia, po udzieleniu pomocy
odwiózł wymienionego do szpitała św. Ja-
kóba w stanie niezagrażającym życiu,

DZIENNIK WILEŃSKI

Eksport rękawiczek wileńskich zagranicę.
Jak nas informują, delegaci

zrzeszonych łabryk rękawiczek
wileńskich, którzy, jak już donosi-
liśmy, powrócili ze swej podróży
handlowej po Europie zdołali na-
wiązać szereg pertraktacyj z fir-
mami zagranicznemi dla zbytu wi-
leńskich rękawiczek. Delegaci wi-
leńscy w pierwszym rzędzie za-
warli umowę z kilku poważnemi
firmami w Bukareszcie, dokąd
eksportować „będą  zgórą 200
tys. par rękawiczek wileńskich,
Pozatem nawiązano kontakt han-

dlowy z przedstawicielami firm w
Szwajcarji, Jugosławji, Holandji,
Anglji a nawet Ameryki.

Narazie do tych państw będą
fabryki wileńskie wysyłały po
100 tys. par rękawiczek rocznie.
Należy jednak przypuszczać, iż
podaż zwiększy się znacznie, gdy
odbiorcy przekonają się o dosko-
nałej i wysokiej wartości rękawi-
czek wileńskich.

Fabrykanci nasi zamierzają
również rzucić na rynki chińskie i
japońskie rękawiczki wileńskie,

Rokowania przedstawicieli handlu
sowieckiego ze sferami przemysłowo-

handlowemi.
W Wilnie w ostatnich dniach

bawili przedstawiciele „Torgpre-
du“ i „Winiesztorgu“ sowieckiego,
którzy przeprowadzili kilka konte-
rencyj gospodarczych z czynnika-
mi przemysłowo-handlowemi na
temat nawiązania stosunków w
sprawie podjęcia wymiany towa-
rów pomiędzy Związkiem Sowiec-

kim a województwami wschodnie-
mi. Przedstawiciele sowieckiego
handlu i przemysłu żywo intereso-
wali się sprawami gospodarczemi
i w wyniku rozmów zamierzają
sprowadzać z Wileńszczyzny i wo-
jewództw sąsiednich surowce,
tłuszcze zwierzęce i t. d.

 

Ważne wyjaśnienie w sprawie przymusowej
likwidacji piekarń.

Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z roku 1929 o u:

rządzeniu i mechanizacji piekarń
przewiduje, że wszystkie piekar-
nie mają się mieścić na parterze,

posiadać wysokość conajmniej

wynoszącą 3 mtr., składać się

przynajmniej z 5 pomieszczeń

i tp
Šios te wymagania z punk-

tu widzenia budowlanego i tech-

nicznego odnoszą się nietylko do

piekarń nowopowstałych, ale i do

istniejących vw czasie wejścia
w życie powołanego rozporzą
dzenia.

Ponieważ ogromny procent

starych piekarń mieści się w su-

terynach i nie odpowiadają one

wyżej omawianym wymaganiom

rozporządzenia, właściciele ich

zostali wezwani przez władze ad-

ministracyjne do zlikwidowania

tych piekarń pod grożbą przymu-

sowego opieczętowania wspom-

nianych zakładów pracy.
Dotychcząsowa praktyka szła

przeważnie po linji, że decyzje w

tych sprawach wydawały w l-ej
instancji starostwa.

Jak jadnak wyjaśnił Najwyż-

szy Trybunał Administracyjny ta-

kie postępowanie jest wadliwe z

powodu obrazy istotnych form

postępowania. )
A mianowicie: Urząd Woje-

wódzki w Łodzi zatwierdził de-
cyzję 1-ej instancji, nakazującą

zamknięcie piekarni W. Wajnber-

ga w Łodzi, ponieważ mieści się
ona w suterynie, posiada niewy-
starczającą wysokość i nie jest
zmechanizowana i wobec tego,
że nie odpowiada wymaganiom
rozporządzenia z r. 1929—nie m»-
że w dalszym ciągu funkcjono-
wać.

Sprawa oparła się o Najwyż-
szy Trybunał Administracyjny.

Obrońca skacżącego adwokat
Herszberg wśród innych zarzutów
wskazywał, że w omawianej spra-
wie miał miejsce niewłaściwy tok
postępowania, ponieważ zgodnie
z przepisami w sprawach o likwi-
dację piekarni suterynowych ja-
ko I sza instancja orzekać winien

urząd wojewódzki, od którego od
wołania winno rozpatrywać do-
piero Ministerstwo właściwe.

Najwyższy Trybunał Admini:
stracyjny, przychylając się do wy-
wodów obrony, uchylił orzeczenie
wojewody łódzkiego w przedmio-
cie likwidacji omawianej piekarni
z powodu rozpoznania sprawy
przez niewłaściwe władze.
W tych warunkach przypu-

szczać należy, że Władze zrewi-
dują decyzje starestw w  przed-
miocie likwidacji piekarń i w roz-
patrywaniu spraw wezmą pod
uwagę ciężką sytuację gospodar-
czą, budowlaną i kredytową oraz
niemożność starych piekarń przy-
stosowania do wymagań podane-
go na wstępie rozporządzenia.

)

Teatr i muzyka.
W „Lutni* dziś i jutro o godz. 8.15

po raz 5-ty świetna komedjo-iarsa p. t.
„Kłopoty Bourrachona”.
Pożegnalny występ St. Gruszczyńskiego.

Dziś o godz. 8.15 w Teatrze Letnim +
ostatni występ St. Gruszczyńskiego i Ja-
niny Leitzkówny.

Jutro premjera nowej Rewji p. t.
„Tylko dla dorosłych” z udziałem Duetu
Ney i Włodzimierza Boruńskiego.

„Tylko dla dorosłych”.

Rewja Sempolińskiego zmienia swe
oblicze. Ulubieniec Wilna chce dać wi-
dzom szereś produkcji najznakomitszych

artystów. W nowej rewji ujrzymy nie-

zrównaną parę taneczną Herzego i Ninę

Ney'ów, których produkcje były rzeczą

atrakcyjną najlepszego teatru Rewji „Mor

skie Oko”, Piątkowa premjera zapowiada

się ze wszechmiar interesująco, pikantnie,
a nadewszystko — wesoło. Tych argu-

mentów chyba wystarczy. Ceny miejsc,
mimo zwiększonych kosztów zostaną do-
tychczasowe.

POLSKIE RADJO WILNO.
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 Polsce. 19.15: Opera

w Wilnie Bogusławskiego odcz. wygł.

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.

Piątek dnia 26-go sierpnia 1932 r.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka z

płyt. 15.35: Kom. met. 15.40: Utwory Mo-

zarta (płyty). 16.30: Kom. LOPP. 16.40:

Czy istnieje nieśmiertelność istot ży-

wych? 17.00: Koncert. 18.00: Odczyt.

18.20: Muzyka tan. 19.15: Z prasy litew-

skiej. 19.45: Przegląd prasy rolniczej.

20.00: Koncert. 21.00: Mikrofon jako kry-

tyk. 22.40: Wiad. sport. 22.50: Muz. tan,

Z ZA KOTAR STUDJO.
KOMUNIKAT.

Powtórzenie odczytu.
Odczyt p. Wiktora Piotrowicza o pa-

miętnikach Hipolita Korwina - Milew-

skiego, niedokończony w ubiegłą niedzie-

lę z powodu przerwy w nadawaniu, po-

wtórzony zostanie w całości dzisiaj o go-

dzinie 16.40. м

Z działalności Bogusławskiego w Wilnie.
O godz. 19.15 zabierze głos przed

mikrofonem wileńskim p. Tadeusz Szeli-

gowski, który opowie o początkach ope-

ry w Wilnie, zainicjowanej przez Wojcie-

cha Bogusławskiegoi posiadającej w na-

stępnym swym rozwoju szere$ pięknych

kart.
Opera Wagnera w radjo.

O godz. 19.45 nadana zostanie z płyt

gramofonowych jedna z najcelniejszych

oper Ryszarda Wagnera p. t. „Walkirje”.
Słowo wstępne do tej interesującej audy-

cji waste prof, Micha Józelowicz.
ztuka ludowa i jej sprawy.

W środę dn. 25 b. m. o godz. 18.40

rozgłośnie polskie transmitować będą z

Warszawy odczyt dr. Marcelego Nałęcz-

Dobrowolskiego, poświęcony zagadnie-

niom racjonalnej opieki nad przemysłem
ludowym w Polsce, który wzbudza coraz
szersze zainteresowanie, jąko swoisty wy”
raz kultury narodu,

 

Imiany programów  podcięły Wy-
dawnictwa podręczników szkolnych.

Przeprowadzona w kwietniu

przez wydawców zniżka cen pod-

ręczników szkolnych o 10 —20

proc. nie przyczyniła się do ро-

prawy sytuacji w tym dziale prze-

mysłu wydawniczego. Produkcja

bowiem podręczników szkolnych

uległa znacznemu ograniczeniu z

powodu zmiany programów  na-
uczania w związku z reorganizacją

szkolnictwa średniego. Również

i produkcja baletrystyki, zwłasz-

cza poważnej, stale malała w II

kwartale br. Wydawnictwa seryj-

ne i perjodyczne o charakterze

poważniejszym, nie znajdowały

odpowiedniej ilości prenumerato-
rów i wymagały wskutek tego co-
raz większych wkładów ze strony
wydawców.

Wskutek zmiany programów
nauczania handel księgarski, który

w miesiącu czerwcu lat poprzed-
nich zwykle rozpoczynał już

wstępne zakupy sezonowe, w ro-

ku bieżącym nie wykazywał żad-
'nego zainteresowania w tej mierze.

Księgarnie ograniczały się do
sprowadzania od wydawców tylko
pojedyńczych egzemplarzy książek
i to tylko na podstawie konkret-
nych i zadatkowanych zamówień.

iI ai

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
asisD ASST T TATSIA

Zdemaskowanie oszusta.
Przed niedawnym czasem osiadł

w Wilnie niejaki Eljasz Sochacki,

pochodzący z Czortkowa. Podczas

swego pobytu w Wilnie dopuścił
się on sprytnego i pomysłowego

oszustwa. Skad nawiązał mia-

nowicie kontakt z pewną warszaw
ską dużą wytwórnią portretów i na
desłał jej wielką ilość zamówień z
adresami i odbitkami fotograficz-
nemi. Tytułem zaliczki za nadesła-
ne zamówienie firma wypłaciła mu
1000 złotych poczem sumiennie
wykonała wszystkie zamówienia i
rozesłała je według podanych
przez Sochackiego adresów.

Jakoż rozesłane portrety szybko
wróciły do Warszawy z powrotem
gdyż wyjaśniło się, że wszystkie
podane przez Sochackiego zamó-
wienia były likcyjne. Sprawa
oparła się o policję i w dniu wczo-
rajszym pomysłowy oszust areszto-
wany został przez policję wileńską
i skierowany do dyspozycji władz
sądowo-śledczych.

Sprawa wymiany

З

więźniów z Litwą
posuwa się naprzód.

Jak wiadomo delegat Między-
narodowego Czerwonego Krzyża
p. S. Brown w dniu 26 b. m.
przeprowadzi w Kownie z rządem
litewskim rokowania w sprawie
wymiany więźniów z Polską, Z
uwagi na to, że część więźniów
Polaków przebywa w niezmiernie
opłakanych warunkach, a ponad-
to, że jeden z nich zapadł na
ciężką gruźlicę, a kilku innych

cierpi na silne zaburzenia psy-
chiczne i są bliscy obłędu, Brown
poczyni jaknajdalej idące stara-
nia, by zwolnienie więźniów na-
stąpiło jaknajszybciej. Przed wy-
jazdem delegat Ligi Narodów wy-
raził mniemanie, że władze litew-
skie, kierując się względami hu-
manitarnemi, bezwzględnie przy-
chylą się do życzeń Międzynaro-
dowego Czerwonego Krzyża.

Aresztowanie kupca pod zarżutem
uprawiania przemytu.

W dniu wczorajszym  areszto-
wany został w Wilnie właściciel
wielkiej piekarni przy ulicy Ste-
fańskiej 6, niejaki A. Buksztelski.
Policja przeprowadziła jednocześ-
niew mieszkaniu Buksztelskiego
dokładną rewizję, poczem odsta-
wiono go do aresztu centralnego.

Jak się dowiadujemy areszto-
wanie Buksztelskiego znajduje się
w pewnym związku z wykryciem
wielkiej afery przemytniczej.

Szczegóły tej sprawy ze wzglę-
du na toczące się w dalszym ciągu
śledztwo nie możemy narazie
ujawnić.

————

Z pogranicza.
Kolektywy sowieckie płoną.

Z pogranicza donoszą, iż na
terenie Białorusi sowieckiej w nie-
których okręgach ponowiły się
zamachy sabotażowe na kolekty-
wy sowieckie.
W dniu 21 b. m, wieczorem

w zagadkowych okolicznościach
spalił się kolektyw  „Bliicher*
w okręgu zasławskim, kolektyw
„Stalinów* w okręgu drujskim
oraz dom kooperatywy urzędni-

ków sowieekich w Gródku Ostro
szyekim. W jednym dniu trzy
zagadkowe pożary użyteczności
państwowej sowieckiej postawiły
na nogi całą milicję sowiecką,
która rozpoczęła energiczne do-
chodzenia.

Dnia 22 b. m. w okręgu koj-
danowskim spłonął budynek ze
zbożem  tegorocznem. Dwóch
włościan milicja aresztowała.

Ucieczka włościan białoruskich, wypartych przez kolonistów.

Na odcinku granicznym Tu-
rowszczyzna w miejscowości Bu-
kradowo patrol K. O. P. zatrzy-
mał grupę włościan sowieckich,
którzy zbiegli z terenu Bialorusi
sowieckiej. Grupa zbiegów liczyła
11 osób, w tej liczbie kobieta
i troje dzieci. (lciekinierzy po-

Litewski przemytnik prosi

Na odcinku granicznym Orany
patrol K. O. P. zatrzymał prze-
mytnika litewskiego z pow. ko-
szedarskiego, który dobrowolnie
oddał się w ręce władz polskich
z prośbą o niewysiedlanie go

chodzą z okręgu kojdanowskiego.
Opowiadają oni, że życie jest
bardzo ciężkie ze względu na
osiedlenie w tym okręgu kilku
tysięcy wielkorusów, którzy są
otaczami specjalną opieką rządu
sowieckiego.

o opiekę władze polskie.

z granic, ponieważ jest on ściga-
ny przez strażników litewskich.
Przemytnik ten należał do bandy,
która przed kilku dniami* na
odcinku Marcinkańce postrzeliła
dwóch strażnikow litewskich.

Z Rosji sowieckiej.
Sowiety z lotu ptaka.

Istnieje moc relacyj z różnych
podróży po Sowietach. Sowiety nę
cą żądnych wrażeń europejczyków
to tež „inturist“ — turysta-cudzo-
ziemiec — stał się w Sowietach
gościem niezmiernie częstym.

Istnieje również cały szereg o-
pisów. tych podróży, lecz bezsprze-
cznie jednemi z najciekawszych są
wrażenia młodego Anglika Fullera,
który wybrał się w podróż do So-
wietów.. własnym samolotem.
Wrażenia swe wydał obecnie Ful-
ler w niewielkiej książeczce.

Będąc człowiekiem bogatym,
latał on na swoim własnym samolo
cie po całej prawie Rosji, oglądając
podczas 2 miesięcy nietylko mia-
sta, ale także „kołchozy” i odległe
zakłady przemysłowe.

Agenci „czeki“ Fullerowi nie
towarzyszyli, a że samolot jego z
powodu braku benzyny, albo u-
szkodzeń opuszczał się w nieprze-
widzianych marszrutą miejscowo-
ściach — mógł on bez żadnej kon-
troli obserwować przejawy życia
rosyjskiego.

Nie należy się po tem wszyst-
kiem dziwić, że wrażenia mr. Ful-
lera różnią się krańcowo od opi-
sów stronniczych podróżników po
Rosji.

Fuller widział całe pociągi wy-
syłanych na roboty chłopów, odło-
giem leżące pola kołchozów, ober-
wanych włościan robotników.
W Kuźniecku, zegnani z okolcz-

nych wiosek, mieszkają chłopi w
nędznych lepiankach i za swoją, w

 

"Ile kto zużywa mydła.

najlepszym razie 12-godzinną pra-
cę, otrzymują jadło ledwie wy-
starczające do podtrzymania ży-
cia. Skutkiem okropnych warun-
ków higjenicznych i głodu, szerzą
się tam przenajrozmaitsze epide-
mje i śmiertelność osiąga niepraw*
dopodobne rozmiary. Fuller prze-
bywał w Kuznieckostroju — „du-
mie' bolszewików — cały prawie
tydzień.

Codziennie przybywało tam
1—8 pociągów z nowymi robotni-
kami, a mimo że pociągi odchodzą-
ce były prawie zupełnie puste, to
jednak, jak informowali go o tem
pracujący na budowie Amerykanie
ilość robotników nieznacznie tyl-
ko, albo wcale się nie zwiększyła.

Napływ nowych robotników z
trudem tylko pokrywał to, co za-
bierał cmentarz.

Wskutek częstych uszkodzeń
samolotu, Fuller kilkakrotnie o-
puszczał się w miejscowościach, le-
żących około  Kuznieckostroja.
Znajdują się tam tylko starcy i
małe dzieci; nawet kobiety i pod-
rostki zostali uprowadzeni do
przymusowej pracy.
W wioskach tych z największym

tylko trudem zdobyć można kawa-
łek chleba, nie mówiąc już o na-
biale.

I to dzieje się w Zachodnej Sy-
berji, jednym z najbardziej uro-
dzajnych krajów Rosji sowieckiej.

Fuller stracił podczas swej sy-
beryjskiej podróży 15 klg. wagi.

=

Polska, jak dotąd nie zadużo.

Utartem już jest zdanie, że ilość
zużywanego mydła jest miernikiem
kultury danego kraju. Nie należy
jednak w tym wypadku rozumieć
kultury duchowej i umysłowej, a
raczej „fizyczną'. Właściwszem
więc tu byłoby użycie określenia
„cywilizacji* zamiast „kultura:
im bardziej naród ucywilizowany,
tem więcej mydła zużywa.

Jaskrawo widzimy to na przy-
kładzie Niemców, którzy dla swej
„kultury” duchowej zwani są „bar-
barzyńcami Europy" a mimo to
pod względem zużycia mydła stoją
na I miejscu. W Niemczech zużycie
mydła wynosi 10 kg. rocznie na o-
sobę.

Na drugiem miejscu znajduje się
Anglja z 9,5. kg. mydła rocznie na
osobę, 3) Francja — 9 kg., 4) Cze-
chosłowacja —5 kg., 5) Węgry —
4,5 kg., 6) Rumunja — 3 kg., 7) Pol-
ska — 2,5 kg.

Na ostatniem miejscu wśród
państw europejskich znajduje się
Rosja z 1 kg. mydła na osobę rocz-
nie.

Przy bliższem wniknięciu w po-
dział konsumcji mydła w krajach,
gdzie zużywa się dość tego artyku-
łu, widać, iż w takiej np. Czecho-
słowacji gros konsumcji obejmuje

właściwe Czechy, zaś w prowin-
cjach wschodnich, na Słowaczyźnie
na Rusi Podkarpackiej, konsumcja
mydła jest tak mała, iż sięga za-
ledwie 1 kg. na głowę, t. j. wynosi
tyle co w Rosji sowieckiej. Poza-
tem w każdym omal kraju zazna-
cza się różnica między wsią a mia-
stem w koncumcji mydła, na nie-
korzyść wsi oczywiście.

Niewątpliwie i u nas, w Polsce,
tabela konsumcji, gdyby ją ułożyć
wg. rejonów, wypadłaby podobnie
jak w Czechosłowacji, przyczem
należałoby uwzględnić jeszcze i to,
że wyroby mydlarskie u nas są
przeciętnie — jeżeli chodzi o tań:
sze gatunki—droższe niż w Niem-
czech lub w Anglii, co wpływa ha

mująco na rozwój konsumcji. Poza
tem zaś organizacja handlu myd-
łem oraz propaganda higieny —
stoją na niższym poziomie, niż w
krajach zachodnich Europy — co
nie przyczynia się również do
zwiększenia konsumcji mydła jako
powszechnego środka hiśjeny.

DEKETRT SEN

Pamietajcie o herbaciarni

dla inteligencji.
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Z KRAJU.
Pożary w pow. brasławskim i święciańskim
We wsi Raciny, gm. słobudz-

kiej w pow. brasławskim piorun
uderzył w zabudowania braci
Kapturów. Powstały ogień zni-
szczył dom mieszkalny, chlew z ży-
wym inwentarzem i spichrz z te-
gorocznemi zbiorami.

Ogień z trudem zlikwidowała
przybyła na miejsce brasławska
straż ogniowa. Od uderzenia piaru
na poważnie kontuzjowany Kon-

| stanty Kaptur. W stanie ciężkim
R odwieziono go do szpitala powia-

towego.
Przykry widok przedstawiał

palący się chlew, gdzie w płomie-
niu ginęły 2 krowy i 3 świnie. Nikt

nie mógł przedostać się do chlewa,
ażeby zerwać kłódki i wypuścić
trzodę na wolność. Straszne ryki
żywcem palącej się trzody przypra
wiały o rozpacz gospodarza i ze-
brany tłum. Kobiety i dzieci płaka-
ły. Straty wynoszą kilka tysięcy
złotych.
W pow. święciańskim w zaśc.

Lachowszczyzna gm. twereckiej
na szkodę Fr. Kasowskiego od ude-
rzenia pioruna spalił się chlew oraz
znajdująca się w nim trzoda chlew-
na: kilka krów, świńi cielęta.

Straty wynoszą kilka tysięcy
złotych.

Maniiestacja antyniemiecka.

Rynek nieświeski był w nie-
dzielę miejscem solidarnej mani-
festacji ludności wszystkich wy-

protestacyjną, która została jedno-
głośnie uchwalona, poczem wzyscy
zebrani ruszyli pochodem przed

znań i narodowości przeciwko za- "Starostwo. Tu burmistrz, p. Hen-
kusom niemieckim, zmierzającym
do zawładnięcia Pomorzem.

Na rynku zebrał się tłum złożo-
ny z kilku set osób i wysłuchał
trzech przemówień wygłoszonych
przez p. Łopuskiego w imieniu lud-
ności polskiej, p. Kuleszę — biało-
ruskiej i p. Burgstoka — żydow-
skiej. P. Kulesza odczytał rezolucję

Z Baranowicz donoszą: Wczoraj
rano w odległości 1 km. od wsi
Iszkołdź gminy wolmanowskiej
znaleziono z rozbitą głową Pasz-
kiewicza Józefa mieszkańca wsi
Iszkołdź. Po przywiezieniu go do
mieszkania z trudnością zdołano go
przyprowadzić do przytomności.
Paszkiewicz Józef oświadczył, że
powracając z pola do domu został
napadnięty przez swego brata Ka-
rola Paszkiewicza i Adamowicza
Kazimierza. Napastnicy uderzyli
go ostrzem siekiery w skroń. Na-
tychmiast przeprowadzone docho-

W dniu 23 sierpnia r. b. Sąd
Okręgowy w Nowogródku roz-
patrywał sprawę b. sekretarza
CKZB. Nowogródek Besaraba Ma-
cieja z Korostowa, oraz kilku in-
nych oskarżonych o działalność ko
munistyczną. W wyniku rozprawy

 

rici wręczył protest vice-staroście,
p. Rudnickiemu-Sipajle. Wiec wy-
kazał, że opinja publiczna ludności
całej Polski jest jednolita pod
względem oceny zachłanności nie-
mieckiej i že niema nigdzie pol-
skiego obywatela, ktėryby pozwo-
lił na jakiekolwiek zakusy na pol-
skie morze i na Pomorze. Dom.

Bratobójstwo.

dzenie doprowadziło do ujęcia na-
pastników, którzy przyznali się do
winy. Paszkiewicz Karol kierowa-
ny żądzą zawładnięcia majątkiem

swego brata namówił Adamowicza
Kazimierza do zamachu na życie
Paszkiewicza Józefa. Adamowicz
sądząc że go zabił zrabował go-
tówkę i zbiegł wraz z bratem olia-
ry, pozostawiając rannego na miej-
scu zbrodni. Złoczyńcy zostali
aresztowani, oraz wszczęto prze-
ciwko nim postępowanie w trybie
doraźnym.

Wyrok na komunistów.

skazani zostali: Besarab Maciej na
5 lat ciężkiego więzienia, Mazuro
Jan, Buszejko Józef i Skworoda
Jan po 4 lata c. więzienia każdy.
Skazani aresztowani zostali w
grudniu r. ub.

DZIENNIK WILEŃSKI

Bohdanów.
Piszą nam:
Wieś Bohdanów położona w

odległości 2 klm. od stacji kolejo-
wej tejże nazwy w bardzo malow-
niczej miejscowości nad rzeczką
Oszmianką dopływem Berezyny,
posiada mały kościołek drewnia-
ny który w święto i niedzielę sku-
pia tłumy 4.000 parafjan na nabo-
żeństwo i kazania.
We wsi znajduje się kooperaty-

wa zaopatrująca mieszkańców w
artykuły spożywcze oraz 1 sklep
polski. W całej parafji niema ani
jednego żyda. Życie społeczne
wśród mieszkańców Bohdanowa
jest w rozkwicie, młodzież skupia
się w organizacji SMP. oraz ochot-
niczej Straży Pożarnej.

Dnia 30/VII odbyła się herbat-
ka SMP., na której obecni byli Ks.
proboszcz Moczulski i Ks. Dziekan
Piekarski. Zebranie odbyło się w
bardzo serdecznym nastroju, mło-
dzież w serdecznych słowach dzię-
kowała swemu Dyrektorowi Ks.
Moczulskiemu za opiekę i finanso-
wą oraz moralną pomoc i prosiła
go aby nadal miał to Stowarzysze-

nie w swej opiece.
Dnia 15/VIII jako w 12-tą rocz-

nicę zwycięstwa oręża polskiego
nad hordami bolszewickiemi od-
było się uroczyste dziękczynne
nabożeństwo celebrowane przez
Księdza Proboszcza. Wieczorem
zaś uroczysta akademja pod pro-
tektoratem Ks. Proboszcza. Aka-
demję zagaił Patron SMP. p. Mi-
chał Hryniewicz, oraz miejscowy
chór młodzieży odśpiewał prasta-
rą piśń praojców naszych „Boga
Rodzica”,

Została odegraną 3-ch aktowa
komedyjka przez zespół amatorski
miejscowej młodzieży.

Ks. Proboszcz Moczulski dba-
jąc o rozwój ducha katolickiego
powierzonej sobie parafji zaprasza
w październiku rb. Św. Misję, któ-
rą prowadzić będzie Czcigodny
Ks. Jezuita O. Antoni Wilusz, pa-
rafjanie Bohdanowscy z upraśnie-
niem oczekują dni misyjnych by
usłyszeć Słowa Boże z ust tak za-
cnego Kaznodzieja jakim jest Ks.
O. Wilusz.

Paraijanka M. K.

Wyorany skarb w glinianym garnku.

W pow. mołodeczańskim we
wsi Tałuje gm. bienickiej Monid
Jakób, orząc na swojem polu w
poblizu tejże wsi, wyorał pługiem
garnek gliniany, w którym znaj-
dowalo się około 500 szt. dro-

bnych starych monet. Znalazca
skarbu, zameldował o tem w sta-
rostwie, które zainteresowało się
temi monetami i poczyniło kroki
dla zbadania ich wartości.

Bibuła komunistyczna.

W tych dniach w lesie przy
wsi Bułatowszczyzna i Zawita II
gminy Horodziej pow. nieświe-
skiego znaleziono dwa worki po-
rzuconej Lteratuty komunistycz-
nej, którą ludność miejscowa od-

dała na posterunku P. P. w Ho-
rodzieju. Oba worki już nadgniły,
wskutek długiego leżenia na sło-
cie. W obu workach znajdowało
się kilka tysięcy sztuk b'buły ko-
munistycznej.

SeLilis iDa WPIZR OCZ: ЕНЕт

«Jeszcze Polska nie zginęła».
Hymnem zakazanym

„Piast' donosi, że w niedzielę,
7 sierpnia, na stację w Komarnie,
koło Lwowa, wyszli miejscowi lu-
dowcy po przyjeżdżających posła
Witosa i Pawłowskiego z muzyką,
która zamierzała przywitać ich
pieśnią: „Jeszcze Polska nie zgi-
nęla“.

Zanim posłowie wysiedli z wa-
$onów, wpadł na peron zastępca
starosty w Rudkach i oświadczył

b. posłowi Pasickiemu, organizato-
rowi zgromadzenia, że... zakazuje
grać tej pieśni. Następnie poszedł
do dyrygenta i zagroził mu natych-
miastowem zamknięciem, gdyby
się do tego nie zastosował (?!!)

Zebrana ludność nie mogła
wyjść ze zdziwienia, śdyż nie pa-
mięta by władze austrjackie kie-
dykolwiek zrobiły coś podobnego.

SPORT.
4

Przed biegiem kolarskim
«Dziennika Wileńskiego».

Uwaga kolarze,

Zapisy do biegu kolarskiego
„Dziennika Wileńskiego” już się
przyjmują. Czwartego września
wszyscy najlepsi cykliści Wilna i
Grodna staną na starcie ulicznego
biegu by walczyć o puhar prze-
chodni.

Codziennie widać na ulicach
trenujących kolarzy.

Wszyscy, którzy chcą wziąć
udział w biegu muszą koniecznie
poddać się oględzinom lekarskim.
Bezpłatna Przychodnia Sportowa

przy ul. Wileńskiej 48 przyjmuje
we wtorki, środy i czwartki od
godz. 17 do 19 wszystkich spor-
towców.

Zmiany trasy podamy zapewne
już jutro.

Dziś zatem przypominamy, że
trasa jest ciężka i wymaga dłuższe-
go treningu, a więc zanim jeszcze
czas, to do roboty.

iIFierwszych dziesięciu otrzyma
piękne żetony pamiątkowe.

Kolarze jadą na start!
Przed biegiem ulicznym „Dzien

nika Wileńskiego” będziemy mieli
w nedzielę 28 b. m. wyścig szoso-
wy na 50 klm. o mistrzostwo woje-
wództwa Wileńskiego.

Wyścig ten będzie doskonałym
zarazem treningiem do biegu ulicz-
nego i ostatnim sprawdzianem sił
naszych sportowców.

Motocykliści szukają lisa.
Urozmaiceniem bogatego pro-

śramu imprez motocyklowych bę-
dzie zorganizowana przez W. T.
C. i M. pogoń za lisem.

Ciekawa ta impreza praktyko-
wana dotąd przez automobilistów
i przez kawalerzystów znajduje
teraz zwolenników i wśród moto-

cyklistów, którzy w niedzielę na
górach ponarskich szukać będą
ukrytego na samochodzie lisa.
W danym wypadku lisem bę-

dzie p. Kurec naFordzie, a koman-
dorem raidu p. Urniaż.

Zbiórka wszystkich motocykli-
stów przy kapliczce w Ponarach.

Zawody pływackie w Trokach.
Na ostatniem zebraniu związku

pływackiego zapadł szereg zna-
miennych uchwał. Zabroniono w
pierwszym rzędzie startować
uczniom w barwach klubowych,
solidaryzując się w ten sposób z
uchwałami Kuratorjum Szkolnego.

Chcąc jednak dać możność ry-
walizowania postanowiono obok
konkurencji klubowych przepro-
wadzić konkurencje specjalne dla
młodzieży szkolnej.

Program regat trockich, które
jak wiemy odbędą się w niedzielę,
jest b. bogaty.
W pierwszym rzędzie wprowa-

dzono biegi dla chłopców i dziew-
cząt do lat 14, a nawet i ludzie nie-
co poważniejsi wiekiem będą mieli
również możność wykazania swo-
ich zdolności pływackich, startując
w kategorji ponad 35 lat.

Senjorzy zaś nasi, to znaczy ci,
którzy najwięcej mają do powie-
dzenia, startować będą jak zwykle

na dystansach od 100 mtr. do 1500
mtr.

1

|

 Początek zawodów w Trokach
o godz. 11 w niedzielę.

GIEŁDA;
WRRSZAWA (Pat) 24. VIII 1832 r.

Belgja 124—124,31—123,69
Gdafsk 173,85—174,25 —173,42
Holandja 359,30—360,20— 358,40.
Londyn 30,88—30,85—31,02—30,72
Nowy York 8,92—8,94—8 90,
Nowy York kabe! 8,925—8,945—8,905
Paryż 34,98—35,07—34,89.
Praga26,39 —26,45—26,33
$ twajcarja 173,50 —173 93—172,07
włochy 45,78 —44—46 —45,57.
Berlin 212,30.
Tendencja niejednolita,

3, poź. budowlara36—36'|,.
4%/, poż. inwestycyjna 96'/,—96,25.
41, inwestycyjna seryjna 103.
5 |, kolejowa 30,75.
6, dolarowa 54,75.
41, dolarowa 48,45.
7%, stabilizae. 52—53,25—52,38—55.
4,9%, L. Z. m. Warszawy 45.
50, L Z. m. Warszawy 47
8”„ L. Z. m. Warsz. 58—58,75—58,50
10% L. Z. m. Lublina 56,75.
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CHRZEŚCIJAŃSKA HURTOWNIA

WILNO, Zawalna 13 Telefon 501

NA SEZON SZKOLNY

NYCH PO CENACH NISKICH.

Egzystujące od 1925 roku w Wilnie.

lach i żłobkach.
Anatomia i fizjologja
Higjena i bakterjologja

Dyetetyka dziecka

  

 

w plerwszem swojem arcydziele mówionem

JEDYNA NA KRESACH WSCHODNICH
 

PAPIERU I MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA"
poleca p. DETALISTOM ISPÓŁDZIELNIOM WIELKI
WYBÓR MATERJAŁÓW SZKOLNYCH I KANCELARYJ-

WŁASNA WYTWÓRNIA ZESZYTÓW, BRULJONÓW i iN-
NYCH WYROBÓW INTROLIGATORSKICH.  

  
    
  

      

RETOKE EAT AUSTRIA ORO ITS PZL "ZAST OKAAS TEST

Roczne Kursy Pieięgnowania i Wychowania Dzieci

Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w szpitalach, przedszko-
— Wykładane są następujące przedmioty:

Choroby dzieci I pielęgnowanie
dziecka chorego

czątek seansów o g. 4, ostał. s. o g. 10,20.

„Dowództwo 19 baonu.K. O. P. „Słobódka*
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
z własnych materjałów przedsiębiorcy, Instalacji
odociągowej-kanalzacyfnej ujęcia wody z je-
ziora orsz dołów gnilnych i filtrów chłonnych w
koszarach K. O. P. w Słobódce. Kosztorysy śle-
pe, warunki przetargu można otrzymać do dnia
31 sierpnia w Szefostwie Budownictwa K. O. P.
w Warszawie Nowy-Swiat L 23, zaś z dniem 1-go
i2-go września b r. u kierownika budowy inž.
Stenistawa Danecklego w hotelu Szlacheckim w
Wilnie między godz 9-tą a 14 tą

Od dnia 3 września w kwatermistrzostwie
19 baonu K. O. P. „Słobódka* w Słobódce.

Termin składania ofert uyływa w dniń 8
września godz. 10-ta, w którym to terminie odbę-
dzie się otwarcie ofert | rozprawa ofertowa w
Dowództwie Brygady (KOP) „Wilno* w Wilnie.

Do oferty winien być dołączony kwit kasy
Skarbowej na złożoną kaucję w kwocie 5 proc.
oferowanej sumy.

Dowództwo Baonu K. O. P. „Słobódka” za-
strzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez
podania powodów ioferenci z tego tytułu żadnych
pretensji rościć nie będą".

(=) w-z. Slemiejski kapitan
Kwatermistrz Baonuį 850—0 o
 

CHOR.  WENERYCZNE,
MOCZOPŁ. I SKÓRNE głogoł”

 

CÓRA EWY.
dramat miłosny. W rol. gl. kobiecej prześliczna
Suzy Vernon. Na 1-szy seans ceny zniżone. Po-

Dr.Zeldowicz Doktór R. SZYRWINDY
skórne i moczopłciowe.

masy

6, 7 1 8 września r. b. w
AKUSZERKA ul. Biskupiej 4 o godz. 4-tej po poł. odbędzią ala
MARJA licytacja zastawów od Nr. 69087 do Nr. 106298

LAKNEROWA opłaconych włącznie do czerwca r. b. 410-0 o

Lanai Konkarsogy
upadłościowej Wileńskiego Towarzystwa

Handl. Zastaw. (Lombard) zawiadamie, że Wan:
lokalu Lombardu

Uczenice na stancję na Ppłk. emer. przyjmie
dogodnych warunkach x gim. kaladuzd ja @
przyjmie młoda, emery- wygodami ogrodem.
towana nauczycielka. — Opieka i lekcje francus-
głoszenia ul. Subocz kiego I niemieckiego za-

Nr. 41 od g. 10 do 16-ej. pewnione Wielka - Pohu
9480—2 lanka 53—4. 9538 —1

Mieszkanie sliczne sło- po wynajęcia mieszke-
neczne Il piętro 6 pokol, nie 3 pokojowe z kuch=
przedpokój, korytarz, nią ulica Popowska Nr. 22 

przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7, m. 5.

WZP69

Posad.
kuję.

kucharki poszu-

mleczywie,

 

 

|| MAJ. owa |
Domek z ogródkiem
lub mieszkania 2-u I 4-0

cowitą staruszkę do

Potrzebna
wlądectwa Reko- do majątku gospodyni-

mendacje. Zołnierski 12, kucharka znająca się na
m. 2. gr gospodarstwie wiejskiem

Poleca sią uczciwąipra- Oferty z odpisem świa- Pokój do wynajęcia z
i. dectw—składać w admi-

Inowania domu, małych nistracji Dzien. Wil. oka używalnością
dzieci i pomocy koło go- žicielowi kwitu Nr. 9548.

wanna, kuchnia—balkon
2e wszelkiemi wygodami Pokój do wynajęcia dla
do wynalęcla—Žygmun- pań lub uczni-nie kl. młod-
towska Nr. 8 PE szych Kalwaryjska 35—1.
się u dozorcy. -

drobiu ete. — +

wszelkiemi wygodami i
telefonu, NAUKA

МИсК!ем/сга 19 —24. о- прииинннниннлинининии

  

8Р:"°1°"° (s spodarstwa domowego 9547 A = tamże od 3 a
snowa wierzynie: t ie P —18 codziennie. 9526 lauczycielk|23. Oglądać od godz. 15 16 m. 2. ga) Mieszkania ||——wychowawczyni, młodejdo 19. 9518—0 I pokoje ' pAtso ZE os na

a Ja od zarez 4, po- wieś poszukuję. Wyma-
kojowe z wygodami ui. gane referencje, konwer-

PRACA Ł Salezjańska Boe sA RZ Cfiarna_ 2 dozorca. 9540 sacja możmuzyka,
RETORIKAESA 1 Szkoła 6—8, III piętro. 9512—0 Mieszkania dowynaję:wynaję: gimnastyka, sporty. Ofer-

Młody chłopiec z do«
brej rodziny poszukuje Rzemiosł

 

Do wynajęcia

ty listowne: maj. Kosty-cia od zaraz 3 pokojowe
pac ki p. Kościeniewicze pow.dami Krak

Bi Aaaa owak Wiejski M. P. K. tab 0-

 

 

 

Poszukuję posady o-

 

  

pracy w charakterze: w domu Nr. 6 przy ul.
expedjenta, inkasenta, ul. Dobrej Rady 22, wy- Gimnazjalnej, йй Sądu sopste Wilno, „ul Sw,gońca, woźnego ew. kel- konuje wszelkie roboty Okręgowego i Gimn. Le- Przy inteligentnej pol- Jacka 3. 384—1
nera, Zgodzi się na wy- wchodzące w zakres Jewela 4 i 5 pok. miesz- Sklej rodzinie uczenice
jazd.  Dowiedzieć się Stolarstwa tanio i solid- kania, ze wszelkiemi wy- znajdą dobre ułrzyma- į {
Wilno, ul. Dobrej Rady nie. Telefon 2-32. grl godami. 9523—4 nie, opiekę, pomoc -w į ZGUBY li

weneryczne, 7 m. 2. gr4 językach obcych. Ładne
PRZYJMĘ uczące się pa- Pokoje. Duży  cgród :

Adres: Podgórna 8 m. 1 Zgub. świadectwo doj-

 

 

 

Patologia ogólna 9—1 1 5—8 w., tel. 2-77, nienkiz całodzi -
od ka nad dzieckiem SE)Tasóstę ae R : wę st Poszukują posady do- ACE a tzymaniem, AX. malejąco (obok ulicy Sierakow- rzałości Nr. 357/110 z

W kursach biorą siaiał proleterowie naszej A ikrę spe D-r Zeldowiczowasam ZteiaięeWR brzegotować. Trocka u I Sae zed A Šo Alenia Ik
SES w chorobashi dlečiccyci. eni ES. POZZOWRA w» 20: l. kobiGco weneryczne, 7 t racę, dyż znajdoję się T*© gr—% kach). Krėlewsk: 5—3, Mleszkanie pieciopoko- Ad. Miekiewieza na Imlę
eis TEmaR% 466 cz, PEZET '  AKUSZERKI > Aon у O S Akiai,L Mis Otesi, joweodremontowanebar- Jerzego Grzybowskiego
BLB е _—i 4—6. ul. Mickiewicza24,EIEDCTWTECZRPETĘ ciężkich warunkach ma- Gospodyni poszukuje 9454—9 dzo ładnie wszelkie wy- un. się. 95.

383r 704—0 terjalnych. Referencje. posady. Swiadectwa do- — gody balkon, słoneczne.
fp Majowa 66. m. 1. gr—4 bre. Ulmie dobrze goto- ak > na sns Anis е п Kupno

rwszi 7 “ MIALOWSKA wać Stefańska 34, m. 3. staneję lub odnejmę 3 wskaże dozorca. 3 į
szkole „DZIECKO POLSKIE 4 M. BłumowicZ_ przeprowadziła się. * 9539 pokoje цтеЫочіпв z Sprzedaż

pryw. powsz. pod kierow. STEF. ŚWIDA| LEKARZE j HL. Garbarska 1, m. 16, róg W (HOWAWCZIi- utrzymaniem. Arsenalska 2-8 pokoje z kuchnią
ia do kl. I gi „Choroby weneryczne, ul, Mickiewicza. — Tam- 6 m. 5. 9527—3 elekt. wan. do wynajęcia Kupię 30 ha ziemi w

Przyjmują się zapisy i podani e k R >=skorne i moczoplciowe. żę gabinet kosmetyczny naucz zrającafreblowską Osoba Intelig. w wieku — Suwslska 7 m. 6 pow. Białostockim lub

2 proj nyc i Kzie4 445,| Dr. Sz. Bernsztejn ul. WIELKA 21, oprawia cerę, usuwa A: oaYEоЦКЦеICE) Dowynajęcia „pokój u- 9546—1 stronach Białowieskich i% ы Ё ! ‚ 1 mł. dzieci. (imie bądź pracy chętnie zgo- meblowany z używalnoś. К -Micklewlcza 11—11 (gdzie Kino „Lux )| Ckoroby skórne wene- tel: ROAR 3—1. o gry szyć. Skromnych wymag. dzi się na probostwo, cią wanny, telefonu zca: 2 pokoje z balkonemZEE
Egzam. wstępne od 29-VIII; zajęcia rozpoczną| ryczneImoczopłciowe : 3 Poważne świad, i refer. łaskawe zgłoszenia skie- łodziennem utrzymaniem ładnie umeblowane do Zwierzyniec ul. Mila Nr.3
się 5-1X. — Niezamożnym możliwe ustępstwa
w opłatach 411—0 o

9—1 i od 4—8 pp.
Mickiewicza 28, s.MATKA KAMAN Dz. solidnemu

gr4 miesz. 8.
rować do Admin.
Wil. pod H. K.

ul. Zarzeczna 2', m.5
od 2 do 7 w. grl

Zawalna 22 wynajęcia. Telefon. Arse- m. 4 dla „Lokatorki*, *
9519—1nzlska 4 m. 5. 9545—1 403—1

|OOOO>>:_—-—

H. M. STEPHENSON. 2)

Na najoyższem GZgÓrZU.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

— Nie mówię o religii — odparł Causton. — To

raczej twoja specjalność, nie moja. Wiem, że zamie-

rzasz zostać pastorem. Chcę ci tylko przemówić do

rozsądku i ty to wiesz. Dlatego zaznaczyłem, że tutaj

można się bawić, nie narażając się na szwank ani kie-

szeni, ani reputacji.
— Nie rozumiem, do czego zmierzasz — rzekł z

irytacją Walters. — I zresztą jeżeli chcesz co po-

wiedzieć, to mów prosto, bez owijania w bawełnę.

— Dobra — odrzucił Causton. — Więc, po pierw

sze, znam Godfrey'a i jego klikę jak nie można lepiej.

Możesz przegrywać szylingi w brydża z Petersem,

Johnsonem i innymi z tego kółka, bo to cię nie zruj-

nuje, ale nie stać cię przecież na pokery z Godfrey'em

Nortonem i Spółką.
Walters zaśmiał się krótko.
—Dlaczego nie? Jeżeli się dobrze gra, to się je-

dno z drugiem pokrywa. Co z tego, że gramy na duże

stawki? Ostatnim razem ja wygrałem. | wogóle

szczęście mi sprzyjaw tym semestrze.
Causton nie uwierzył końcowemu zapewnieniu,

ale nie robiąc żadnego komentarza, zmienił temat.

— Słuchaj, Walters. Gdybyś był z gatunku tych

bezmozgich łapserdaków, którzy tu się zjawiają tylko
poto, żeby było kogo wylewać, tobym nie ruszył pal-
cem. Obaj wiemy, jaki jest twój ojciec. Jak sądzisz,
coby się stało, gdyby ciebie wylali?
— Do czego, u djabła, zmierzasz?
— Do tego, że Millie Carter ma u władz uniwer-

syteckich ustaloną opinję. Jeżeli cię z nią zobaczą,
będzie bieda. Jeżeli cię z nią zobaczą po zmierzchu,
wylecisz jak z procy. Czy ona warta, żeby się dla
niej tak narażać?
— Millie Carter jest porządna dziewczyna — od-

parł gniewnie Walters. — Daj mi pokój ze swojemi
morałami, bo...
— Dobrze, — przerwał Causton. — Tem lepiej

dla niej, chociaż to dla ciebie nie stanowi żadnej róż-
nicy. Rzecz w tem, że nasi protektorzy myślą inaczej.
I jeżeli zostaniesz wylany z powodu dziewczyny...

Caustonowi zabrakło wymowy, a Harry Walters
poruszył się niespokojnie.

Pastor Walters był surowym moralistą i, jak się
wyrażali jego przeciwnicy, toczył wojnę z grzechami
z zaciekią bigoterją. W swoim czasie zyskał rozgłos
odmową udzielania chrztu nieślubnym dzieciom i
miał tę zasadę, że nie wierzył w niewinność tam,
gdzie mógł podejrzewać przewinienie. Harry wycho-
wał się w atmosferze strachu przed ojcem. Gdyby pa-
stor wiedział, że syn grywa w karty o pieniądze, na-
wet na niewielką skalę, praktykowaną u Caustona,
byłby go zaraz odebrał z uniwersytetu i Harry wie-
dział o tem aż nadto dobrze. Stary Walters mawiał

z upodobaniem, że pierwszą cnotą chrześcijańską jest
stałość, a właściwie nieugiętość. Nawiasem mówiąc,
inni utrzymywali, że miłosierdzie. Strach, wywołany
przez Caustona przyprawił Harry'ego o nowy wybuch
irytacji.
— Jeżeli — rzekł po dłuższej przerwie Causton

— ta dziewczyna jest taka jak mówisz, to psując jej
opinję, postępujesz niehonorowo. Ale znam cię i
wiem, że nie byłbyś zdolny do takiej rzeczy. Najlepiej-
by było, żebyś ją puścił kantem. Poco narażać się na
takie okropne ryzyko dla niczego? Twoja przyjaźń
nie przyda jej się na nic, a jej — może cię zgubić.
— Czy już skończyłeś kazanie? — zapytał Wal-

ters, udając że tłumi ziewnięcie.
Causton wstał powoli z krzesła, patrząc na kole-

śe, który spoglądał ostentacyjnie na zegar. Wzru-
szył więc ramionami trochę gniewnie trochę bezrad-
nie i w kilka minut później znalazł się zpowrotem w
swojem mieszkaniu. |

Ślamazarny młodzieniec ślęczał nad jakiemiś pla
nami rozłożonemi na stole. Obaj studjowali archite-
kturę i schodzili się wieczorami dwa razy na tydzień
na wspólną naukę.

— Przepraszam cię, Tomie — zaczął Causton —
że cię tak zostawiłem, ale musiałem pomówić z tym
durniem.
— Trudziłeś się na darmo — odpowiedział ko-

— Masz rację — westchnął Causton. — Ale je-
go ojciec dostał parafję od mego wuja. Ježdžę tam
co rok, znam Harry'ego oddawna i mam dla niego u-
znanie. Czy opowiadałem ci, jak on raz uratował
dziewczynę przed bykiem?
е — Coś słyszałem, ale nie wiem dokładnie, jak to
yło

‹ — Opowiem ci. Kiedyś idąc z matką, zobaczył
byka, goniącego dziewczynę. Wyrwał więc matce
parasolkę, skoczył do rozwścieczonego bydlęcia i o-
tworzył nagle parasolkę. Naturalnie byk zdębiał, a
tymczasem dziewczyna uciekła. Prawdopodobnie u-
ratował jej życie. O, Harry Walters ma swoje dobre
strony.
— Gdyby nie miał, toby się nie zbakierował —

odrzekł kolega. — Prawdziwe łotry rzadko się ba-
kierują. Weź takiego Nortona. Założę się, że tej ka-
nalji będzie się dobrze powodziło, przynajmniej na
tym świecie, a do tamtego jeszcze daleko.
„‚ — Jesteś mądrzejszy, niż na to wyglądasz — po-

chwalił go po koleżeńsku Causton. — A teraz weźmy
się do roboty. Przechodziliśmy późny okres przej-
ściowy...

Zabrali się spokojnie do pracy i przestali myśleć
o Harry'm. Inna sprawa, czyby się tak zachowali,
gdyby przeczuwali, jaki los czeka „upartego durnia”.
Czasami zdarzają się rzeczy nieprawdopodobne, o

których przeciętny człowiek wie tylko z gazet i wte-
dy świat przewraca 4 poprostu do góry nogami,

d. c. n.)
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lega. — 0 jest na złej drodze. Znam się na symp-
tomach, a już jak kto chce zejść na- hy. ję sa-
memi słowami nie przekona. aż 4
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