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Dekrety p. Prezydenta o rolnictwie.
(Tel. od własn. koresp.)

WARSZAWA. Dziennik Ustaw z dn. 26 b. m. ogłasza cztery
dekrety p. Prezydenta o rolnictwie.

Pierwszy z nich mówi o zapobieganiu trudnościom płatniczym
i ustanawia przepisy dla odroczenia wypłat. Odroczenie mogą otrzy-
mać gospodarstwa rolne, leśne,
zakłady | warsztaty przemysłowe

ogrodowe, hodowlane, rybne, oraz
związane z rolnictwem. Za gospo-

darzy rolnych uważani są zarówno właściciele jak użytkownicy
i dzierżawcy.

Instancją udzielającą odroczeń jest sąd okręgowy.
Trzy dalsze dekrety mówią o utworzeniu urzędów rozjemczych

do spraw kredytów rolnych i segregacji wierzytelności na nierucho-
mościach ziemskich, parcelowanych w celu
bowiązań.

spłaty uciążliwych zo-

Sprawa funduszu drogowego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ministerstwo komunikacji opracowało nowelę
o państwowym funduszu drogowym i przekazało ją lzbom handlo
wym do zaopinjowania.

System opłat ulegnie zmianom.

Fundusz pomocy bezrobotnym.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony dekret
o funduszu pomocy bezrobotnym, który ustanawia specjalne zapłaty
i dopłaty na rzecz bezrobotnych, które będą obowiązywać od 1-go
września albo 1-go października, zależnie od tego, kiedy dekret bę-
dzie ogłoszony.

Zniżka cen cukru.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Podjęto rokowania z kartelem cukrowym w spra
wie zniżki ceny cukru o 25 gr. na kilogramie.

Kandydatury na stanowisko Prezydenta
Rzeczypospolitej.

Za kilka miesięcy upływa czas
urzędowania p. Ignacego Mościc-
kiego, jako Prezydenta Rzeczy-
pospolitej. Podobno w kołach
„sanacyjnych” omawiane są na-

Rozgrywki tenisowe
WARSZAWA (Pat). Piątkowe

rozgrywki tenisowe o mistrzostwo
Polski przyniosły wiele sensacji,
z których największą było wyeli-
minowanie najlepszych tenisistów
czeskich z dalszych rozgrywek.
Turniej zbliża się ku końcowi.
Prawie we wszystkich konkuren-
cjach rozegrano półfinały, a w jed-
nej nawet finał.
W grze pojedyńczej panów

pierwszy półłinał przyniósł spo-
dziewane zwycięstwo  Tłoczyń-
skiego nad Warmińskim. Mistrz
polski musiał jednak stoczyć bar-
dzo zaciętą walkę z przeciwni-
kiem. W wyniku zwyciężył Tło-
czyński 6:3, 3:6, 6:1, 6:4. W. dru-
gim półfinale olbrzymią niespo-
dzianką było przegranie doskona-
łego Menzla (Czechosłowacja) z
Hebdą. Zawodnik lwowski poka-

Z niewoli
CZERNIOWCE, (Pat). W dniu

wczorzjszym powrócili z Syberji
do Czorniowiec po 18 letniej nie-
woli rosyjskiej dwaj Polacy Józef
Czerniewski i Karol Aranowicz z
dwiema kobietami. Pod:óż z Sy-
berji do Czerniowiec odbyli wszy-

zwiska ewentualnych kandydatów
na stanowisko naczelne w Polsce.
Jak nes zapewniają, mowa jest
o p.p. Al. Prystorze, W. Sławku,
Wł. Raczkiewiczu i K. Świtalskim.

0 mistrzostwo Polski.
zał wspaniałą grę w głębi kortu,
jak i przy siatce, górując zwłasz-
cza w pierwszym i ostatnim secie.”
Wynik cyfrowy 6:4, 3:6, 10:8, 6:4
dla Hebdy. Do finału w grze poje-
dyńczej panów dochodzą Tłoczyń-
ski i Hebda. W grze pojedyńczej
pań odbyły się również półfinały.
Volkmerówna pokonała Konopac-
ką Matuszewską 6:1, 6:1. W dru-
gim Jędrzejowska łatwo uporała
się z Czeszką Ertel 6:0, 6:3. Do
finału wchodzą Jędrzejowska i
Volkmerėwna,
W grze mieszanej rozegrano

2 półfinałowe spotkania, w którem
para Volkmerówna—Hebda wyeli-
minowała parę Lilpop—Maks Sto-
larow 6:0, 6:3. W grze panów
mistrzostwo Polski zdobył Tar-
łowski, bijąc w finale Majewskie-
go 6:2, 6:2. >
 

rosyjskiej.
scy czworo pieszo. Podróż trwa-
ła 7 miesięcy. Czerniowski i Ara-
nowicz opowiadają o strasznych
warunkach, w jakich spędzają ży*
cie znajdujący się w obozie sy-
beryjskim,

TERROR W ROSJI
MOSKWA (Pat). W Taszkien-

cie skazano na śmierć trzech by-
łych powstańców turkiestańskich
oraz jednego duchownego, oskar-
żonego o roztrwonienie majątku,
należącego do kolektywu. 11 in-
nych oskarżonych skazano na dłu-
goletnie więzienie,
MOSKWA (Pat). Za kradzież

kolejową skazano na śmierć jedną
osobę w Witebsku i jedną w Ro-
stowie n/Donem. Za kradzież zbo-
ża skazano w rejonie urnickim
jednego chłopa na śmierć, w okrę-
gu moskiewskim — 11 chłopów na
10-letnie więzienie,

MOSKWńi, (Pat). Wczoraj za-
padło w ZRRR 5 nowych wyro-
ków śmierci. W Symforopolu na
Krymie skezano na śmierć 2 u-
rzędników składów kolejowych za
syste matyczne kradzieże. W Swier-
dłowsku (dawniej Jekaterynburg)
skazano na śmierć 2 urzędników
budowy politechniki za nadużycia
pieniężne. W Saratowie skazano
1 chłopa na śmierć, 31 — na róż-
ne terminy więzienia do 10 lat za

kradzież zkoża w kolektywach.
W Tyflisie odbywa się proces o
kradzież w składach kolejowych
towarów których w samym tylko
lipcu zginęło na blisko pół miljo-
na rubli. Na ławie oskarżonych
zasiedli między innemi milicjanci,
pilrujący magazynów.

MOSKWA, (Pat). Ilošė wyro-
ków śmierci, ogłoszonych przez
źródła sowieekie wynosi w okre-
sie 6 tygodni 20 wypadków M. in.
na stacji Riażsk, kolei moskiew-
sko-kazańskiej skazano dwie oso-
by na śmierć, pozostałych 5 na
więzienie, za kradzież. Na stacji
Swierdłowsk aresztowano 10 osób
za kradzież, kilka z nich skazano
na śmierć, inne na więzienie do
8 lat. Mimo tych represji kra-
dzieże kolejowe mnożą się coraz
więcej. W wielkiej fabryce tyto-
niu w Charkowie oddano pcd sąd
dwu członków dyrekcji, komitet
fabryczny i kierowników spół-
dzielni robotniczej za pobranie
10-tysięcy dla nieistniejących ro-
botników.

 

Wojna domowa w Ameryce Południowej.
P* RIO de JANEIRO, (Pat). Ofi-
cjalny komunikat rądu rewolucyj-
nego donosi o przystąpieniu do
ruchu powstańczego oficerów ma-
rynarki oraz byłego prezydenta
republiki Bernardesa, który sta-
nął na czele 5 tysięcy ludzi. Sy-

tuacja w Rio jest bardzo poważ-
na. Na jednej z gtównych ulic
wojska federalne ostrzeliwały tłum
z  kulomiotów Z Porto Allegre
donoszą, iż samoloty powstańcze
bombardowały miasto Cuapira.
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Przed rozwiązaniem Reichstagu.
BERLIN (Pat). „Deutsche AlI-

gemeine Ztg.' donosi, że kanclerz
Papen wyjedzie w poniedziałek do
Neudeck celem złożenia prezy-
dentowi Hindenburgowi sprawo-

zdania o sytuacji parlamentarnej.
W związku z tą wizytą kanclerz
otrzymać ma od prezydenta pełno-
mocnictwa do rozwiązania Reichs-
tagu.

50wniosków demonstracyjnych komunistów
niemieckich.

BERLIN (Pat). Frakcja komu-
nistyczna zgłosiła w Reichstagų
około 50 wniosków demonstracyj-
nych, m. in. wniosek o votum nie-
ufności dla rządu Papena oraz dla

ministrów Gayla i Schleichera,
wniosek o uchylenie wszystkich
dekretów, wydanych przez rząd
Papena oraz o amnestję dla więź-
niów politycznych.

Hitlerowcy terroryzują sądownictwo.
BERLIN. (Pat). Przewodniczą-

cy komisji śledczej rejmu prus-
kiego hitlerowiec Freisler zawia-
domił dzisiaj oficjalnie pruskie
ministerstwo sprawiedliwości, iż
zwołał komisję sejmową na 3 i 4
września do Bytomia w celu
przeprowadzenia badań w spra-
wie hitlerowców, skazanych na

śmierć. Žądal on wręczenia ko-
misji sejmowej aktów sprawy oraz
oddania do jej dyspozycji sali w
sądzie na przesłuchanie oskarżo-
nych. Ministerstwo pruskie od-
rzuciło żądanie narodowych so-
cjalstów, ponieważ narusza ono
niezależność sądownictwa nie-
mieckiego.

Rząd hitlerowski w Turyngii.
BERLIN. (Pat). Sejm turyński

dokonał dzisiaj wyboru nowego
rządu. Na czele rządu stanął na-
rodowy socjalista Sauckel. W

skład gabinetu weszło 6 hitlerow-
ców i jeden przedstawiciel Land-
buadu.

Anglicy za równouprawneniem wojskowem
Niemiec.

BERLIN. (Pat). Prasa huggen-
bergowska donosi z Londynu, że
badania angielskich rzeczoznaw-
ców prawnych w sprawie równo-
uprawnienia wojskowego Niemiec
miały dla nich przebieg korzystay.
Początkowe zastrzeżenia czynni:
ków angielskich wobec żądań
niemieckich ustąpiły rzekomo
miejsca przekonaniu, że równou-

prawnienie wojskowe Niemiec
rie wplynie, jak to się obawiano
niekorzystnie na sytuację mię-
dzynarodową (?) Koła londyń-
skie wyrażają nadzieję, że poli-
tycy niemieccy uwzględnią sto-
sunki międzynarodowe i nie tra-
cąc cierpliwości dostosują się do
warunków, które panowały na
konferencji rozbrojeniowej. >

Fantastyczny projekt.
MARSYLJA. Pet. — Le Petit

Marseillais publikuje zriykuł pu-
blicysty Naudeau, proponujący
na znak przymierza pomiędzy
społeczeństwem francuskiem a
niemieckiem zadoptowanie przez
Francję kontyngentu 100 tysięcy
młodych niemców. Zdaniem auto-
ra próba powyższa dałaby w re-
zultacie 1) automatyczne zmniej-
szenie wywrotowego i anty fran-
cuskiego elementu w Niemczech,
który składa się w równej mierze

z młodzieży niemogącej znaleźć
pracy w swej ojczyżnie. 2) Była-
by dowodem zaufania i sympatji
między dwu społeczeństwami. 3)
Dał+by pod względem rasowym
pożądane odświeżenie krwi fran-
cuskiej.

Naudeeu był autorem, opubli-
kowanego niedawno w prasie fran-
cuskiej artykułu, proponującego
przeniesienie siedziby Ligi Naro-
dów do Gdańska i jest znany z
oryginalności swych pomysłów.

Przymusowa pożyczka w Niemczech.

BERLIN (Pat), W związku z
wczorajszemi naradami przedsta-
wicieli przemysłu niemieckiego z
kanclerzem Papenem w kołach
bankowych obiegają pogłoski, że
rząd Rzeszy w ramach programu
walki z bezrobociem przygotowuje
między innemi projekt 3—4% po-
życzki przymusowej, względnie

daniny od majątku.  Pozatem
zwiększony ma być obieg
banknotów celem zasilenia fundu-
szu walki z bezrobociem. Prasa
zaznacza, że ze względu na stan
Banku Rzeszy zarządzenia takie
nie są jeszcze jednoznaczne z in-
tlacją.

Niemcy pożyczyły 20 miljardów marek.
Pokonanie światowego kryzy-

su gospodarczego i odnowienie
normalnych warunków wypłat
międzynorodowych zależy od pew-
nego stopnia również od tego, kie-
dy Niemcy wznowią regularną
spłatę swych zagranicznych zobo-
wiązań kredytowych.
W latach 1929 — 1930 niemiec-

kie zadłużenie zagraniczne dosięg-
ło 32 miljardów marek krótkoter-
minowych długów zagranicznych.
Obecnie niemieckie długi krótko-
terminowe wynoszą mniej więcej
10 miljardów marek, zobowiązania
długoterminowe około 10 i pół
miljarda marek a wreszcie kredy-
ty inwestycyjne zagranicznego ka-
pitału w przemyśle niemieckim itd.
wynoszą około 5 miljardów marek.

Z drugiej znów strony niemiec-
kie należności zagranicą dochodzą
do sumy 6 miljardów marek, tak,
że cały dług Niemiec wobec zagra-
nicy wynosi okrągło 20 miljardów
marek.

Oprocentowanie i amortyzacja
tej sumy wynosi 5 — 6 procent
rocznie. Coroczne spłaty połączo-
ne z oprocentowaniem i amorty-
zacją wynoszą razem 1.610 miljo-
nów marek.

Natomiast z zagranicy otrzy-
mują Niemcy tytułem odsetek od
swych kapitałów 250 miljonów
marek.

Corocznie więc suma transfero-
wana z Niemiec zagranicę tytułem
oprocentowania i amortyzacji dłu-
gów zagranicznych dochodzi do
1.360.000.000 marek.

Z chwilą, śdy tylko stosunki
wejdą na normalne tory można
spodziewać się znów pewnego
przypływu krótkoterminowych kre
dytów z zagranicy, bez. których
Niemcy nie obejdą się. A wtedy
suma wyznaczona na oprocento-
wanie i amortyzację wzrosłaby do
1,8 a nawet do 2 miljardów marek.

Pokrycie znacznej sumy bez
trudności jest możliwe tylko w ra-
zie aktywności handlu zagranicz-
nego, na którą jednak Niemcy nie
mogą liczyć, ponieważ polityka
celnych odgraniczeń rynków na-
rodowych bardzo utrudnia rozwój
niemieckiego eksportu.

Niemcy stoją więc przed temi
samemi trudnościami w  kwestji
długów zagranicznych i transfero-
wania, przed jakiemi znajdowały
się w roku 1930.

Przeszło 5 miijonów beżrobotnych
w Niemczech.

BERLIN. Według ostatnich
sprawozdań liczba bezrobotnych
w Niemczech wynosi 5.383,000,

Cyfra ta jest mniejsza w po-

równaniu z poprzedniem sprawo-
zdaniem o 10.000.
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я Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.
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NOWA KAMPANJA LEGITYMISTÓW
WĘGIERSKICH.

W ostatnim czasie monarchiści
węgierscy, a zwłaszcza obóz legi-
tymistyczny, wszczęli nową  pro-
pagandę na rzecz Ottona Habsbur-
ga. Oczywiście sprawa ta budzi
wielkie zainteresowanie w „pan-
stwach Małej Ententy, a zwłasz-
cza w Czechosłowacji, tembar-
dziej, że propaganda legitymistycz-
na idzie w parze z propagandą re-
wizjonistyczną.

Kwestja wprowadzenia na tron
Ottona Habsburga — pisze czeska
„Narodni Politika“ związana jest
z kwestją odnowienia dawnych
Węgier i wybudowania środkowo-
europejskiego systemu państw pod
berłem Habsburgów.

Na Węgrzech sytuację uważa
się już na tyle dojrzałą z we-
wnętrznego punktu widzenia a za-
razem i z punktu widzenia między-
narodowego, że wysunąć już moż-

na szereg postulatów natury po-
litycznej. Głównym celem jest wy-
tworzenie środkowo-europejskie-
go systemu państw, któryby zrów-
noważył wpływ Niemiec.

Zagraniczna propaganda na
rzecz Ottona Habsburga jako kró-
la węgierskiego prowadzona ma,
być łagodnie i to tak, aby liczyła”
się z istniejącymi faktami politycz-? - ©
nemi. Wprowadzenie na tron Ot-( ;śwarancji,

"kroku tym nie dopatruje się ataku
tak, aby nie naruszało dotychcza-Mwęgierskiego.
sowego składu politycznego Euro- ;+

tona Habsburga miałoby nastąpić

„munji nie może być mowy.

„ wania

rządy wspomnianych państw, aby
uznały ich zwierzchnictwo.

Oficjalne stanowisko Francji
wobec Europy środkowej co do
praktycznych porozumień gospo-
darczych jest przychylne,
stwierdza „Narodni Politika“, ale
bezwzględnie przeciwstawia się
zamiarom odłączenia Słowaczyzny
od Republiki czechosłowackiej,
tudzież przeciwko jakimkolwiek
zmianom zasadniczym. (O: ustęp-
stwach ze strony Jugosławii i Ru-

Jeśli
we Francji niektóre koła przychyl-
nie odnoszą się do Habsburgów i
ich panowania w Europie środko-
wej, to jest to przeważnie szlachta,
zyskana w salonach. towarzy-
skich, która związana jest z
szlachtą węgierską, albo dzienni-
karze, kupieni za pieniądze. Po-
ważny polityk francuski i publicy-
sta nie podziela zamiarów Zyty.

We wstąpieniu na tron Ottona
Habsburga Mała Ententa dopatry-
wała by się powodów do zastoso-

postanowień traktatu, na
jakim się Mała Ententa opiera,
czyli powstałyby zawikłania. Dla-
tego też rząd węgierski nie zamie-

"rza wprowadzić Ottona na tron
bez uprzednich rokowań, czyli bez

że Mała Ententa w

Francja — pisze
„Narodni Politika* uświadamia

py środkowej t. zn. po wstąpieniu" „sobie tę sytuację i dlatego też nie
na tron Habsburg nie rościł by so-
bie żadnych praw do dawnych te-
renów węgierskich. Natomiast w
planie tym podkreśla się, że sytu-
acja w Europie środkowej może
być uratowana jedynie tem, jeżeli
na Węgrzech silny reżim królew-
ski uirzyma rządy i jeżeli ich
wpływy stabilizacyjne przeniesie
i na sąsiadów. Węgrzy w związku
z tem mówią o Austrji i Czecho-
słowacji, jako państwach, które
nie mogą się utrzymać samodziel-
nie, czego pono dowodzą ich trud-
ności gospodarcze i jako takie mu-
szą prędzej czy później zawrzeć
jakieś porozumienie. I te właśnie
konieczności gospodarcze  Hab-
sburgowie zamierzają wyzyskać
politycznie, bowiem sądzą, że bę-
dą siłą przyciągającą, która zmusi

„przyjęła żądań węgierskich.
Plan przedstawiany jest prze-

ewszystkiem szlachcie francu-
skiej, która pokrewieństwem zbli-
żona jest do byłej cesarzowej Zy-
ty. Są trzy ośrodki, kierujące tą
propagandą i według lego też wy-
tycza się jej działalność, Przede-
wszystkiem węgierscy legitymiści
(na dalszym planie jest rząd wę-
gierski). Przedkładają plan szlach-
cie, ministrom spraw zagranicz-
nych i tym politykom, którzy są
za odnowieniem naddunajskiego
systemu państw. Dalej są to
auslrjaccy monarchiści, pracujący
prywatnie (szlachta), a wreszcie
grupa cesarzowej Zyty, a więc jej
przyjaciele we Francji,  Belgji,
Anglji, Włoszech itd.

ZAMIESZKI W HISZPANII.
Po ułaskawieniu gen. San Jurio.

PARYŻ. Pat.—Z Madrytu do-
noszą: Wiadomcść podana w
nadzwyczajnych dodetkach gazet
o zamienie wyroku śmierci na
gen. San Jurio na bezterminowe
więzienie wywołała w całej Hisz-
panji olbrymie wrażenie. Fakt ten
jest komentowany bardzo żywo
wśród sfer robotniczych, Władze
pclicyjne, obawiając się rozru-
chów, zarządziło pogotowie wzmo-
cnione. W Barcelonie wiadomość
wywołała rozczarowanie, robotni-
cy zarzucają rządowi, że gdy cho-
dzi o syndykalistów, to władze sto-
sują jaknajostrzejsze środki. Zaś
wobec spiskowców prawicowych
są tolerancyjne. Ma wybuchnąć

24 godz'nry strajk protestacyjny.
W całym kraju są dokonywane
w dalszym ciągu aresztowania.
Zywioły reakcyjne maja przygo-
towywać nowy bunt na wypadek
wykonania wyroku na gen. San
Jurio. Garnizon barceloński wy-
słał do Saragosy kompanję żoł-
nierzy. Fresztowany w Barcelonie
arcyksiąže Karol H+bsburg Bour-
bon przebywa w dalszym c'ągu
w więzieniu.
W sprawie wypuszczenia jego

na wolność interwenjował dziś u
gubernatora kcńsul austryjacki.
ingerencja ta pozostała bez skut-
ku.

Rosyjskie organizacje monarchistyczne
na Dalekim Wschodzie.

Prasa sowiecka ponownie za-
mieszcza alarmujące wiadomości
o przygotowaniach emigracji rosyj-
skiej na Dalekim Wschodzie, skie-
rowanych przeciwko Sowietom.

Według tych wiadomości w
Mandżurji istnieje .40 oddziałów
rosyjskiej organizacji monarchi-
stycznej pod nazwą „Zjednoczenie
walki o wiarę, cara i ojczyznę”.
Centrala lego stowarzyszenia
znajduje się rzekomo w Paryżu,
skąd też nadsyłane są instrukcje i
dyrektywy. Zadaniem tej organi-

zacji jest oderwanie Syberji od So-
wietówi utworzenie rosyjskiego
państwa z Wielkim Księciem Cy-
rylem na czele.

Jednocześnie z monarchistami
rosyjskimi szeroką działalność
antysowiecką prowadzi na Dale-
kim Wschodzie t. zw. „Związek
niepodległej Syberji', na czele któ-
rego stoi alaman Semenow. We-
dług twierdzenia dzienników  so-
wieckich, sztab japoński popiera
obiedwie organizacje emigrantów
rosyjskich.

Drobne wiadomości.
Smierć w Tatrach.

ZAKOPANE, (Pat). W dniu
dzisiejszym turyści, przechodzący
Pustą Dolinką znaleźli zwłoki dwu
młodych osób. Zawiadomione o
wypadku tatrzańskie ochotnicze
pogotowie ratunkowe w sile sze-
ściu wytrawnych przewodników
ruszyło niezwłocznie na miejsce
katastrofy. Na razie brak szcze-
gółów co do nazwisk ofiar. Tu-
ryści prawdopcdcbnie spadli z
turni jak się zdaje jeszcze w
środę, gdyż w dniu tym zauwa-
żono dwoje turystów, boryka-

jących się ze stromą ścianątej
niebezpiecznej turni.

Samolot w wa'ce z burzą
śnieżną.

NOWY JORK. (Pat). Lotnik
ncrweski Solberg i jego towa-
rzysz, których samolot spadł
wczoraj w zatoce Placentia, cu-
dem uniknęli śmierci. Chcąc u-
niknąć gwałtownego deszczu lot:
nicy wznieśli się na wysokość
5.000 stóp, gdzie napotkali bu-
rzę śnieżną, do walki z którą
motor ich samolotu okazał się
za słaby. Lotnikom po upadku
pośpieszyli z pomocą miejscowi
rybacy,

 



 

Proba sil.
Niemcy, państwo „bojaźni Bo-

żej i dobrych obyczajów”, zarzu-

cający nam barbarzyństwo i „pol-
nische Wirtschaft", niebawem sta-

ną się przysłowiowe jako teren

ustawicznych zaburzeń, krwawego

terroru, mordów partyjnych i nie-

bywałego zezwierzęcenia, wobec

czego taka Albanja czy inny Me-

ksyk jest idyliczną Arkadją.
Kto jak kto, a dziennikarze

winni są Niemcom prawdziwą

wdzięczność, gdyż ich to jest za-

sługa, że nie odczuliśmy tegorocz-

nych „ogėrkėw“ i nie porzebowa-

liśmy 'wskrzesać legendarnego

„węża morskiego*".
Niemcy w ciągu tegorocznej

kanikuły zapełniali szpalty pism
całego świata, dostarczając nie-

lada sensacyj, zaś tytuły tego ro-
dzaju jak „Nieustający terror",
„Krwawe masakry hitlerowskie"

i t pod. stały się codzienną, stałą

rubryką. '
Zadziwiającą wprost byla bier-

ność rządu niemieckiego wobec

tych nieustannych śwałtów, po-
grążających coraz bardziej pań-

stwo w odmętach anarchji. Osta-

tecznie jednak miarka się przepeł-
niła, wydany został dekret prezy-
denta, wprowadzający sądy do-

raźne. Przyznać trzeba, iż wobec
panujących w Niemczech stosun-

ków było to koniecznością i jedy-

nie dziwić się można, że rząd Pa-

pena, a nawet poprzednika jego,

Briininga, wcześniej nie zdecydo-

wał się na podobny krok.
Okolicznością, która prawdo-

podobnie popchnęła Papena i Hin-
denburga do wydania dekretu,
była wielka aktywność, jaką w

ostatnich czasach rozwinęli komu-

nišci. Oni to zagarnęli inicjatywę

w swe ręce, większość napadów
i zamachów bombowych przez
nich była organizowana, przy bój-
kach ulicznych między hitlerow-

cami a komunistami ci ostatni
przeważnie byli stroną zaczepną.

Jakoż wydając wspomniany de-

kret o sądach doraźnych, Papen

niewątpliwie liczył na to, iż zwró-

ci się on nieublaganem swem

ostrzem przedewszystkiem, a może
jedynie, przeciwko komunistom.

Stało się inaczej. Jak gdyby

na jakiś tajny rozkaz, komuniści
nagle ucichli, ograniczając się wy-
łącznie do defenzywy, natomiast
hitlerowcy, pewni bezkarności, w
dalszym ciągu szerzą terror, doko-
nywując codzień nowych gwałtów
i napadów.

Jakoż stało się wbrew przewi-

dywaniom i zapewne najszczer-
szym życzeniom Papena, że w

pierwszym zaraz sądzie doraźnym,

który się odbył w Bytomiu, na ła-
wie oskarżonych zasiedli hitle-

rowcy.
Sprawa była jasna, zabójstwo

dowiedzione, i to zabójstwo nie-
słychanie bestjalskie; litera prawa
również jest jasna, niedopuszcza-

jąca żadnych wątpliwości i wy-
krętów. Tak się stało, że sędzio-
wie, wbrew może własnym, we-

wnętrznym życzeniom, a już za-

pewne wbrew życzeniom rządu
(który najchętniej uniknąłby fatal-
nego konfliktu) musieli wydać
na 5 oskarżonych wyrok śmierci.

Jak można się było spodzie-
wać, dookoła tej sprawy rozpę-
tała się burza. Sam Hitler, który

niedawno zapewniał Hindenburga
o swej lojalności, o tem, że za-

mierza prowadzić walkę jedynie
środkami legalnemi, obecnie w

namiętnej odezwie oświadczył, iż
„wolność skazanych jest sprawą
jego honoru, a walka przeciwko

rządowi, który do takiego wyroku

dopuścił, jest obowiązkiem”.

Jakież jest stanowisko rządu?

Zaraz nazajutrz po wyroku wy-

dany został komunikat, w którym
zapewniono, że rząd Papena twar-
do stoi na gruncie prawnym i nie
cofnie się przed żadnemi ewen-

tualnościami. Następnie zaś dano
do zrozumienia, że o ile Reichstag
większością głosów  zażądałby

zniesienia dekretu o sądach doraź-

nych, Papen posiada pełnomoc-
nictwo dane przez Hindenburga,

rozwiązania parlamentu i z pełno-
mocnictwa tego zdecydowany jest
skorzystać.

Wszystko to brzmi bardzo sta-
nowczo, bardzo energicznie —
wszystko to jednak ogólniki, może

nawet bardzo zasadnicze, ale to
sprawa przyszłości... tymczasem
mamy fakt konkretny: w więzie-
miu, w Bytomiu siedzi pięciu ska-

zanych na śmierć. Według przy-
jętej ogólnie praktyki, wyrok sądu
doraźnego, niepodlegający ani ape-

DZIENNIK WILEŃSKI

2 prasy.
Walka o prawo do zbrojeń.
Walkę tę prowadzą Niemcy z

uporem i systematycznością, na
jaką stać ten doskonale dyscypli-
nowany naród.

Jakie są szanse osiągnięcia te-
go celu na zbliżającem się posie-
dzeniu Rady Ligi Narodów, na
którem Niemcy niewątpliwie wy-
stąpią już z oficjalnem żądaniem
równouprawnienia w dziedzinie
zbrojeń.

Nie bez znaczenia jest w tej
sprawie to, jak się na to zapatruje
strona przeciwna.

Zacznijmy od Francji.
Dość miarodajny w sprawach

polityki zagranicznej Temps za-
znacza  przedewszystkiem, že
Niemcy nie mają żadnej podstawy
prawnej do stawiania żądań, jak
wyżej. Będą musiały tedy przejść
na grunt polityczny. A wtedy po-
wstanie pytanie: co Niemcy olia-
rują politycznie za otrzymanie te-
go, czego żądają?

Inaczej mówiąc: jakie ofiarują
warunki bezpieczeństwa  ogól-
nego?

„Zbyt dobrze już się wie o tem —
isze Temps, — że gobinet Papena —

Somaichicż chce przekształcić Niemcy na
państwo militarne".

więc  najelementarniejsza
przezorność _ „ostrzega  opinję
przed ciężkiemi ryzykami polityki
rezygnacji" z postanowień trakta-
tu wersalskiego.

Herriotowska Ere Nouvelle
przypomina, że traktat wersalski
nie jest już tem, co Niemcy wma-
wiają w siebie i w świat.

„Jest to gwarancja pokoju; jego klau-
zule bezpieczeństwa nie kompromitują
bezpieczeństwa Niemiec, lecz chronią
bezpieczeństwo Europy*. Niemcy chcą
mieć armję „conajmniej tak silną, jak
francuska”. Równouprawnienie w tym
względzie Niemiec „byłoby  upośledze-
niem innych”.

Rzecz godna uwagi, że również
i radykalna Depeche de Toulouse
(prorządowa, lecz samodzielna) o-
powiada się przeciwko zwolnieniu
Niemiec z zobowiązań traktato-
wych.

A więc, jeżeli chodzi o Francję,
to niewątpliwie dążenia Niemiec
natrafią na stanowczy sprzeciw.

Czy ten sam nastrój panuje w
Anglii?

Niema żadnej wątpliwości, że
równouprawnienie w zbrojeniach,
reklamowane przez Niemcy, zdo-
było sobie w Anglji silny prąd o-
pinji Jednakże Anglicy inaczej
tę rzecz ujmują, a jeszcze nie tak,
jak sobie życzą Niemcy. Opinia
angielska pragnęłaby, aby żądania
niemieckie sprzyjały rozbrojeniu
innych mocarstw, nie zaś służyły
sprawie uzbrojenia Niemiec.

Możnaby powiedzieć, że „nie
kijem go, tylko pałką”, ale bądź
co bądź są tu różnice pojęć, które
nie będą w pracy dyplomatycznej
małoważne.

Omawiając sprawę walki o
zbrojenia „Kurjer  Warszawski“
stwierdza słusznie:

„Perspektywa jest jasna. Widzą już
ją ludzie, politycznie wrażliwsi w Euro-
pie. Rozważając ją i wykładając, ostrze-
gają przed nią.

eden z nich, w liście otwartym do
senatora Boraha, gorąco apeluje 46 ini-
cjatywy amerykańskiej w „organizowaniu
pokoju”.

Inny utrzumuje, że możnaby w tem
i owem ustąpić Niemcom, lecz pod warun
kiem, iż „otrzyma się od nich uzupełnia-
dao Ernie pokojowe”,

rzeci, apeluje do czujności Herriota,
radzi mu dążyć do zdobycia na Niem-
cach, wzamian za pewne równouprawnie-
nie zbrojeniowe, rękojmi równowartych,
des garanties ćquivalentes.

Koniec końców: Niemcy stwarzają
fakty dokonane, świat zaś tonie w mo-
rzu słów”. :
A słowami faktów dokonanych

nie da się obalić.

Moralność hitlerowska.

W związku z procesem w By-
tomiu „ABC* robi zestawienie
trzech niezmiernie charaktery-
stycznych dokumentów.

Pierwszy dokument, to proto-
kół oględzin zwłok zamordowane-
go przez hitlerowskich bojówka-

rzy Piecucha:
„Na ciele znajdowało się ogółem

29 ran, z których dwie były względnie
lekkie. Szczególnie ciężkie uszkodzenia
znajdowały się na szyi. Tętnica była zu-
pełnie rozerwana. W krtani znajdowała
się duża rana. Śmierć nastąpiła wskutek
uduszenia, ponieważ krewwydobzycajnca
się z tętnicy zalała tchawicę i płuca.

Śmiertelne uszkodzenie ciała nastą-
piło, gdy Piecuch leżał na ziemi. Na szyi
widać pozatem uszkodzenia skóry, które
niewątpliwie pochodzą od nadeptania
nogą. Pozatem jest piecuch pobity na
całem ciele. Otrzymał on ciężkie uszko-
dzenia tępą stroną toporu lub kijem. po
głowie. Inne rany wyglądają tak, jakby
mu wbijano koniec kija bilardowego w
twarz.

Następny dokument, to zezna-
nie brata zamordowanego.

Wówczas porwali mojego brata za
nogi i wyciągnęli go z łóżka, Mnie ude-
rzono w głowę i odwrócono twarzą do
ściany. Słyszałem, jak szereg razów spa-
dał na mojego brata. Potem zażądali
odemnie, bym stanął twarzą do ściany.
Zastosowałem się do tego żądania. Tym-
czasem mój brat uciekł do położonego
obok pokoju. Jeden z tych, którzy
wtargnęli, strzelił przez półotwarte drzwi,
poczem poświecił tam latarką. Jeszcze
przez kilka minut słyszałem żężenie bra-
ta. W parę chwil potem usłyszałem, jak
odjeżdża auto. Mogę dokładnie powie-
dzieć, że mordowanie mojego brata trwa-
ło pół godziny, od pół do drugiej do dru-
giejgodziny. 3 s :

Trzeci nie mniej pouczający
dokument, to znana już z prasy
depesza Hitlera do morderców, wy
słana po wyroku.
W zestawieniu z dwoma pierw-

szemi nabiera ona szczególnego
posmaku.

„Moi towarzysze! Wobec tego najpo-
tworniejszego, krwawego wyroku, czuję
się z wami złączony w nieograniczonej
wierności. Wolność wasza jest od tej
chwili sprawą naszego honoru, a walka
przeciw rządowi, przy którym to było
możliwe, jest naszym obowiązkiem.

Adoli Hitler.
Komentarzy chyba nie potrze-

ba. Ježeli chodzi o zjawiska tego
rodzaju wogėle, to czynią one nam
zrozumiałemi te sympatje, jakie-
mi ostatnio obdarza hitleryzm pe-
wien odłam „obozu niewykrytych
sprawców.

Trudno, pokrewieństwo ducha
też ma swoje znaczenie.

  

я Niezależność Z. Z. Z.

Skorośmy wspomnieli o po-
krewieństwie duchowem, to nie
od rzeczy będzie przytoczyć głos
„Robotnika”, który odpowiada na
uroczyste zapewnienia Moraczew-
skiego, że jego organizacje robot-
nicze t. zw. Z. Z, Z. są całkiem
niezależne od BB.

„Jakiś tam jednak związek pomię-
dzy temi obiema organizacjami musi
istnieć, skoro — jak mamy na to dowo-
dy — zdarzało się, iż z komitetu woje-
wódzkiego BBWR, gdy ich nie mógł wy-
płacić p. Moraczewski; zdarzało się, iż
z komitetu wojewódzkiego BBWR wy-
płącano pensje skretarzom Z.Z.Z., gdy ich
nie mógł wypłacić p. Moraczewski; tda-
rzało się, iż komitet wojewódzki BB. stro-
fował kierowników Z.Z.Z., iż z ich winy...
hamowana jest robota organizacyjna ZZZ.!

Gdyby istotnie między temi orga-
nizacjami nie było związku, to skądżeby
BB., w którym siedzą przecież przedsta-
wiciele wielkiego przemysłu i obszarnic-
twa, otaczał taką czułą opieką i dbało-
ścią organizację p. Moraczewskiego?

oś tam z „niezaležnošcią“ nie jest
w porządku!”

Za bliskie pokrewieństwo w
każdym razie ręczyć możemy.

lamordowany „książę Bowrhon"—
pospolitym oszostem.

PARYŻ (Pat). Paryska służba
identyczności sądowej (instytucja
preiektury policji] stwierdziła
wczoraj po południu, że znaki na
ciele zamordowanego księcia Ed-
gara Bourbon, ustalone w parys-
kim instytucie medycznym, odpo-
wiadają całkowicie znamionom,
ustalonym 11 grudnia 1916 roku
przez policję włoską na ciele nie-
jakiego Carlo Lorieli, urodzonego
19 listopada 1866 roku w Arce
(Włochy).

Woda gorzka „Franciszka Józefa" -—
zasila krew składnikami odżywczemi.

lacji, ani kasacji, powinien być
wykonany w ciągu 24 godzin, o ile
prezydent nie skorzysta z prawa

łaski Od czasu wydania wyroku
upływa tydzień (wyrok zapadł w
poniedziałek, 22. VIII), Hinden-

burg milczy, milczy rząd Papena,
hitlerowcy krzyczą, a skazani
siedzą, Ti

Nie można się jednak dziwić

rządowi który stanął wobec nie-

zmiernie trudnego zagadnienia,

zagadnienia które zdecyduje mo-
że o przyszłości Niemiec. Prasa

niemiecka nazwała zagadnienie

owych pięciu skazanych „Macht

probe*—próba sił.

O ile Hindenburg, oczywiście
za zgodą rządu, zdecyduje się
skorzystać z prawa łaski, ani ży-

wa dusza w Niemczech nie uzna
to za akt dobroci — będzie to

dowodem bezsilności obecnego
rządu, któremu potem nic nie

pozostanie, jak ustąpić miejsce
Hitlerowi. @

©О ile wyrok zostanie wyko-
nany—należy się liczyć z praw-

dopodobieństwem wybuchu woj-
ny domowej. Stosunki zbyt są

napięte, namiętności rozognione.
Jaki byłby wynik takiej wojny —
trudno dziś przewidzieć. W razie
zwycięstwa Hitlera—przewrót na
całej linji, społeczny, polityczny
i gospodarczy nietylko w duchu

racjonelistycznym, ale i... komu-

nistycznym, gdyż stronnictwo Hi-

tlera nazywa się przeeie narodo-

wo - socjalistycznem i w

programie swym ma bardzo ra

dykalne pomysły, żywo przypo-
minające doktrynyke munistyezne.

W razie zwycięstwa rządu —

utrwalenie się kliki wojskowej

Schleichere, być może restaura-
cja Hohenzollernów, w każdym

bądź razie powrót do starych,

prusko-junkierskich, przedwojen-
nych tradycyj.

Czy na długo?
Minionych kształtów żaden cud

do życia nie powraca. Można je

najwyżej na czas pewien zgalwa-
nizować.

Na razie faktem jest, że

Niemcy stanęły na rozdrożu,

wobec wielkich, decydujących

wypadków.

„(Gdyby Chrystus wrócił na ziemię”, Fakty I pogłoski,
Pod powyższym tytułem jeden „ choćby w najmniejszym stopniu

z miesięczników angielskich ogło-
sił ankietę poświęconą obecnemu
katastrolalnemu kryzysowi gospo-
darczemu oraz rozwiązaniu jego w
myśl wskazań Ewangelji, czyli że:
jak poradziłby Zbawiciel, sdyby w
tej właśnie dobie wrócił na ziemię.

Z pośród licznych odpowiedzi
wyróżnić należy świetny artykuł
znanego katolickiego publicysty
Chestertona. Zamieszczamy go w
streszczeniu, jako dopełnienie do
naszych artykułów „Kryzys gospo-
darczy a myśl katolicka,

Chesterton z punktu stawia
sprawę na właściwej płaszczyźnie,
stwierdzając, iż samo założenie
ankiety: coby było, gdyby Chry-
stus wrócił na ziemię —jest błędne
i niechrześcijańskie.
— Wszakże Chrystus jest na

ziemi, wśród nas — odpowiada
Chesterton. — On żyje na ołta-
rzach i rozwiązuje problemy, tra-
piące ludzkość, tak samo, jak to
czynił ongiś na ziemi. Rozwiązuje
problemy ograniczonej liczby lu-
dzi, którzy dobrowolnie stali się
Jego uczniami. Nie ukazał się im w
roli wschodniego sułtana, ani rzym
skiego wojownika, to też dzisiaj
nie ukazałby się w roli policjanta,
ani agenta prohibicji.

Twierdzę, że Kościół katolicki
w dalszym ciągu udziela rad ludz-
kości, tak samo, jak udzielał ich
Chrystus, gdy żył na ziemi. Kapi-
talizm dlatego tylko runął w prze-
paść, iż nie opierał się na funda-
mencie zasad chrześcijańskich. Je
rozolima również runęła w gruzy
bo nie chciała słuchać Chrystusa.
— Lat temu czterdzieści —

ciągnie dalej Chesterson — gdy
gyłem chłopcem, nasza obecna u-
przemysłowiona cywilizacja pysz-
niła się kwitnącym stanem zdro-
wia, chociaż była śmiertelnie cho-
ra. Parlamenty, partje polityczne,
prasa—wszystko to tworzyło chór
pochwalny, sławiący dobrodziej-
stwa takiej właśnie cywilizacji.
„Business' rozrastał się z każdym
dniem, posiadacze małych warsz-
tatów skazani byli na wymarcie.

Wówczas to „wikary Chrystu-
sa", głowa Kościoła katolickiego,
rozesłał na świat wici. Było to Re-
rum Novarum, które stwierdzało,
iż skupienie bogactw w rękach ka
pitalisty, nakłada na miljony rol
nych pracowników jarzmo niewol-
nictwa. Że jednakże nie wydobę-
dziemy się z pod jarzma, hołdując
komunizmowi, który obala natu-
ralne prawa wolności i podważa
istnienie rodziny. Że byłoby naj-
lepiej gdyby biedni robotnicy byli

właścicielami owoców swej pracy,
miast wywalczać sobie prawo
strajkami.
—Nie jest to czysto teologiczna

rozmowa z Duszami powiada Ches
terton, ale jasny program ekono-
miczny. Złem było tylko, że nikt
nie chciał działać stosownie do te-
go programu. Trudno było przy-
puszczać, że miljony pogan, ateu-
szów, agnostyków i purytanów, o-
raz słabych katolików, usłuchają
hasła, jak posłuszni żołnierze, że
zaczną dzielić prywatną własność
między biedniejszymi od siebie, że
przekonają miljonerów o koniecz-
ności rozdzielenia dóbr na szereg
części, na rzecz obcych ludzi. Tak
samo trudno było uwierzyć, że naj
wyższy kapłan sanhedrymu, albo
prokurator Judei zacznie radzić
się wieśniaka, przybyłego z Naza-
retu na osiołku.

Była to jednak dobra rada, a
że była dobra, o tem przekonano
się w czterdzieści lat później.
— A teraz stwierdzam bez naj

mniejszego wahania—kończy Che-
sterton, —: że gdyby współczesny
świat usłuchał dobrej rady papie-
ża, udzielonej czterdzieści lat te-
mu, gdyby uczynił wysiłek w kie-
runku decentralizacji kapitału, nie
uciekając się do metod komunisty
cznych, gdyby prosty, szary czło-
wiek miał możność zostania właś-
cicielem drobnej własności — nie
znaleźlibyśmy się w takiej piekiel-
nej matni, jak dzisiaj. Że jednakże
szliśmy drogą pogańskich metod,
dzisiaj musimy bronić wartości,
które nie zasługują na obronę.
— Przekonany jestem, że Chry

stus powiedziałby dzisiaj to samo,
co Kościół wypowiada ludzkiemi
ustami. Że powinniśmy spełnić na
kazy dekalogu, że nie wolno nam
pożądać wołu sąsiada, że nało-
miast nasz sąsiad powinien mieć
woły. A któż z nas ma sąsiada,
który posiada wołu? Wół to zna-
czy możność produkowania, którą
w dzisiejszych czasach posiada tyl
ko spółka geszefciarska, spółka
fabrykująca konserwy z wołowiny.
Kościół od wieków ostrzegał ludz
kość, ale świat nie słuchał dobrych
rad i znalazł się wreszcie w nie-
bezpieczeństwie. Gdybyśmy trzy-
mali się katolickich przepisów,
zwalczających lichwę, toby kłopo-
ty świata zmniejszyły się o poło-
wę. Wyzywam każdego, kto ośmie
li się stwierdzić, że chrześcijańska
idea zawiodła — zawiedli tylko ci,
którzy nie żyją według zasad Chry
stusa. 1 SAW] NZ,

 

Organizacja żydostwa.
W Genewie zakończyła właśnie

obrady międzynarodowa konfe-

rencja żydowska. Została ona

zwołana pod wpływem pogarsza-

jącej sę nieustannie wwszystkich

krajach położenia żydostwa. W
obradach uczestniczyło około 150
delegatów organizacyj żydowskich
z różnych państw. "

Byla takže na konferencji dele-

gacja žydostwa z Polski. Sytuację

żydów w Polsce omawiał pos.

Rosmarin, który m. in. dowodził,

że żydzi u nas znajdują się w fa-

talnie ciężkiem położeniu gospo-

darczem, a winę tego przypisywał

przedewstkiem ingerencji państwa

(istniejącej i w innych krajach),u-

trudniającej rozwój gospodarki in-

dywidualnej. Podczas konferencji
kilkakrotnie dochodziło do niepo-
rozumień pomiędzy sjonistami a
niesjonistami, u nas w kraju od-
danymi BB. Pomiędzy uczestni-

kami był także i pos. Griinbaum.
Konierencja genewska, której

ton naczelny nadawali, żydzi z
Ameryki, zakończyła się postano-
wieniem odbycia w r. 1932-im
wszechświatowego kongresu ży-
dostwa. W tym celu powołano o-
sobną  egzekutywę, która ma
przeprowadzić wybory na ów kon-
gres.

Najwięcej  zaniepokojenia u
uczestników konferencji wzbudził
fakt, że ruch antysemicki ogarnia
cały świat. Prezes egzekutywy dr.
Józef Tannenbaum, wygłaszając

referat o „krucjacie przeciwko ży-
dom”, odmalował ponury dla ży-
dów obraz zwrotu przeciwko nim
i wywodził, że „nigdy w ciągu dłu-
gich dziejów cierpień fale ruchu
antysemickiego nie nabrały tak
uniwersalnych rozmiarów i nie
były w takim stopniu uzbrojone
we wszystkie możliwe środki
techniczne zagłady”. Błąd Renena
o wyższości rasy aryjskiej nad se-
micką stał się ojcem biologicznego
antysemityzmu. Najsilniej uwy-
datnia się to na przestrzeni od
„morza Bałtyckiego aż po Ren, od
źródeł Wołgi do Morza Czarne-
go“. Na 15 miljonów żydów żyje
w krajach europejskich prawie 10
miljonów. P. Tannenbauma prze-
pełnia największą goryczą stan
rzeczy w Niemczech. Żyje tam
582.000 żydów kulturalnie całko-
wicie zasymilowanych, ekonomicz
nie związanych z gospodarką nie-
miecką. Podczas wojny żydzi byli
Niemcom oddani: jakkolwiek sta-
nowią 1 proc. ludności, dostarczali
Niemcom 17 proc. żołnierzy, a z
tej liczby 12 proc, poległych na
polu bitwy; najmłodszym ochotni-
kiem był 13-letni chłopiec żydow-
ski Józef Zippes, który stracił na

froncie obie nogi. Nienawiść po
klęsce Niemcy wylali na żydów
jako na „mniejszość jedynie
zwartą”,

Konferencja zakończyła się u-
chwaleniem i ogłoszeniem rezo-
lucji do całego świata i manifestu
do narodu żydowskiego.
'W rezolucji konferencja „przed-

stawicieli narodu żydowskiego,
jednego z najstarszych kultural-
nych narodów świata” — zakłada
protest przeciwko atakom  anty-
żydowskim i pisze:

„O losie każdego narodu stanowi sam
naród. Również naród żydowski otrzy-
maskuteczną broń swej obrony i wyzwo-
lenia dopiero po uzyskaniu samodziel-
ności politycznej. Jedynie świadomy
swych sił żywotnych naród żydowski
znajdzie poparcie opinji publicznej świa-
ta. W rozrganizowaniu reprezentacji na-
rodu żydowskiego w światowym kongre-
sie żydowskim upatrujemy stanowczy
krok na tej drodze”.

Manifest do narodu żydowskie-
go nawołuje żydów do wytrwania,
wiary w własne siły i popierania
„postępowych odłamów. ludzkości,
które nie zostały zatrute trucizną
antysemityzmu”.

INajdonioślejszym objawem kon-
ferencji jest zapowiedź zwołania
parlamentu żydowskiego, mające-
go być wyrazem jego samodziel-
ności politycznej. Nie idzie to w
myśl ideologji sjonistycznej, ałe z
drugiej strony jest dowodem
wspólnoty żydostwa całego świa-
ta bez względu na stopień asymi-
lacji kuliuralneji zainteresowań
gospodarczych w danem państwie.
Jeden z czołowych przewódców
konterencji dr. Stephen Wise z
Ameryki wręcz stwierdził, że Pa-
lestyna stanowi tylko fragment
żydowskiej pracy narodowej, ale
jest sercem i duszą życia żydow-
skiego.

Biuro egzekutywy kongresowej
ma być w Nowym Jorku, a biuro
pomocnicze w Berlinie.

H. w.

Niemiła przygoda
posła Wiślickiego,

WARSZAWA. Osławiony po-
seł żydowski z B, B. p. Wiślicki,
będzie miał 6 września nieprzy-
jemną rozprawę o niezapłacenie
honorarjum adwokackiego.  Za-
skarżył go adwokat R., ktoremu
zamiast 500 zł, po licznych upo-
mnieniach, wpłacił tylko 200 zł.,
oświadczając, że to wystarczy (!).
Adwokat zgotował kiepskiemu
płatnikowi niemiłą niespodziankę,
$dyż położył areszt sądowy na
djety poselskie.

P. Wiślicki, jak wiadomo, jest
człowiekiem bardzo bogatym.

 

Wysoko płatny spoczynek
Wobec zniesienia kilku kura-

torjów szkolnych oraz reorgani-
zacji pozostałych, mają nastąpić
liczne zmiany personalne. Między
innymi w stan spoczynku ma
być przeniesiony zasłużony dla
„wychowania państwowego” ku-
rator poznański dr. Namysł.

Ustalonym już w sanacji zwy-
czajem dr. Namys! ma otrzymać
inne  wysokopłatne stanowisko.
Oczekiwana jest mianowicie jego
nominacja na dyrektora Państwo-
wych Wydawnictw we Lwowie.

Proces Oipiński — Starzyński
nie odbędzie się.

Swego czasu donosiliśmy o
odroczeniu procesu, jaki wicemin.
Starzyński wytoczył byłemu admi-
nistratorowi sanacyjnego pisma
„Głosu Prawdy** Olpińskiemu, któ-
ry publicznie zarzucił p. Starzyń-
skiemu, iż pobrał około miljona
złotych łapówki od kartelu droż-
dżowego za przysługi, jakie wy-
świadczyć miał kartelowi z racji
swego wysokiego urzędu.

Obecnie jedno z pism warszaw-
skich donosi, że proces wogóle się
nie odbędzie, z tej racji, iż jest to
kłótnia rodzinna — i że nie należy
tej sprawy wywlekać na forum
publiczne, aby nie dawać zgorsze-
nia. Sprawa ta ma być natomiast
rozpatrywana przez sąd honorowy
klubu B. B. z posłem Hołyńskim,
jako superarbitrem na czele.

Opinja publiczna nie może się
zgodzić z tem, jakoby sprawa tego
rodzaju zarzutów, postawionych
urzędującemu wiceministrowi, by-
ła sprawą „rodzinną” obozu rzą-
dowego. Zarzut został postawiony
p. Starzyńskiemu publicznie, nie
jako członkowi stronnictwa, lecz
wysokiemu urzędnikowi państwa..

Maniiestacja na cześć więźniów
brzeskich.

Nowy Sącz był w dn, 21 b. m.
świadkiem olbrzymiej manifestacji
ludowców z okazji poświęcenia
sztandaru Stron. Ludowego. Zgro-
madziło się ponoć około 30 tysięcy
osób.

Na uroczystość tę przybyli
m. i posłowie Witos i Kiernik.

Po poświęceniu sztandaru prze-
mówili do olbrzymich rzesz lu-
dowców: sen. Kulerski, a następ-
nie posłowie Wrona, Pawłowski
i Kiernik. Imieniem Stron. Naro-
„dowego witał zgromadzonych b.
major Słyś, imieniem P. P. S. p.
Zawierucha, imieniem Zw. Zawo-
dowych p. Matkowski, Nastrój
zebranych doszedł do szczytu en-
tuzjazmu, śdy na mównicy ukazał
się p. Witos. Okrzykom na cześć
opozycji i więźniów brzeskich nie
było końca.

Wspomnieć należy o przeszko-
dach, jakie stawiano uroczystości.
Gdy uroczystość wyznaczono na
7 lipca, akurat na ten dzień zapo-
wiedziano pokaz gazowy na ryn-
ku, Wi dn. 7 bm. nie można było
odbyć poświęcenia sztandaru, po-
nieważ  legjoniści mieli odbyć
zjazd. Pojawił się zakaz przyby-
wania wozami do N. Sącza, „nie-
znani sprawcy' porozlepiali za-
wiadomienia, że uroczystość wca-
le się nie odbędzie. Kilka or-
kiestr chłopskich policja zawróciła
z drogi, porozsyłano listy ze sfał-
szowanym podpisem prezesa miej-
scowego zarządu Stron. Lud., że
zgromadzenie nie odbędzie się,

Policja uświetniła uroczystość
wystąpieniem w hełmach szturmo-
wych.

Ostateczny zanik wpływów
sanacji w Wielkopolsce.
Jak wiadomo, ostatnio odbyły

się w kilku gminach w Wielko-
polsce wybory do rad miejskich
Po Rekoniewicach i Opalenicy,
gdzie obóz narodowy zdobył zde-
cydowaną większość, przyszła ko-
lej na Witków. Mimo olbrzymiego
nacisku, na 6 mandatów lista na-
rodowa zdobyła pięć.

Wyniki te dowodzą, że dziś
cała prawie opinja społeczeństwa
wielkopolskiego skupia się w ru-
chu narodowym i katolickim.
„Sanacja trzyma się tylko na-
ciskiem, lecz i ten coraz mniej-
sze sprawia wrażenie i zazwyczaj
daje już rezultat odwrotny od
oczekiwanego.

Jakie formy przybiera ten na-
cisk, dowodzi fakt, że komisa-
ryczny burmistrz w Witkowie,
Michalik, członek BB., usiłował
skłonić pieniędzmi bezrobotnych
do napadu na członków OWP.
Przeciwko burmistrzowi wniesiono
skargę do prokuratora.

PODZIĘKOWANIE.

Panu Doktorowi Ordynatorowi K. Pa-
włowskiemu i Jego asystentowi dr. J.

Gołąbowi, składam na tej drodze najser-
deczniejsze podziękowanie za pieczoło-
wite i troskliwe zaopiekowanie się mą
żoną w czasie ciężkiej jej choroby, oraz
głębokie uznanie dla Ich wiedzy, przy
pomocy której mogła do zdrowia po-
wrócić.

Feliks Dangel.

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.

 

 

 

 



 

 

 

 
 

KRONIKA.
100 politycznych więźniów litewskich

odzyska
Z Kowna donoszą, iż zgodnie

z naszą zapowiedzią w dniu 26
b. m. nadzwyczajny delegat Mię-

dzynarodowego Czerwonego Krzy-

ża Sydney Brown przybył do
Kowna, gdzie niezwłocznie został
przyjęty przez premjera rządu

litewskiego. P. Brown w ciągu
dnia dzisiejszego przeprowadzi

konferencje . z poszczególaemi

wolność.
ministrami oraz z prezydjum Li-

tewskiego Czerwonego Krzyża.
P. Brown jest optymistycznie

usposobiony co do wyników na-

rad z czynnikami litewskiemi i

żywi nadzieję, iż narady w War-

szawie oraz obecne w Kownie

doprowadzą do pomyślnych wy-
ników i przeszło 100 więźniów

politycznych ulegnie wymianie.

Historyczne dokumenty wracają do Polski.
Ze Stołpców donoszą, iż w

dniu wczorajszym powróciła spe-
cjalna komisja polska, która bra-
ła udział w konferencjachz przed-
stawicielami władz sowieckich w
Moskwie w sprawie zwrotu histo-
rycznych dokumentów polskich.

Konferencje komisyj polsko-
sowieckich doprowadziły do de-
finitywnego porozumienia. Wła-
dze sowieckie oświadczyły goto-

SPRAWY MIEJSKIE,

Oj te bruki, te bruki... Magi:
strat m. Wilna prowadzi obecnie
roboty brukarskie na ui. Nowo-
gródzkiej koło W. Łapy. Po za-
kończeniu tych robót nastąpi
przebrukowanie i wyb:ukowanie
części ul. Dzielnej na Zwierzyń-
cu, Przejazd, Piekiełko, Nieświes-

kiej. :
Na robotach tych zatrudnia

się około 35 robotników.

— Oświetlenie przedmieść.
W wyniku ostatniej inspekcji o-
świetlenia przedmieść naszego
miasta prezydjum Magistrztu wy-
dało polecenie przystąpienia do
robót nad dodatkowem oświetle-
niem niektórych przedmieść. W
miarę funduszów rozpoczęto już
roboty dodatkowego oświetlenia
na ul. Chełmskiej, Chocimskiej,
Swietlanej i Lwowskie.
— Uruchomienie betoniarni

I układanie chodników. Wobec
trudności finansowych miast be-
toniarnia miejska uruchomiona
została dopiero przed 3 tygod-
niami. Wyrabia ona płyty chodni
kowe, krawężniki oraz wszelkie
roboty betonowe dla potrzeb wy-
działu kanalizacyjnego. Fabryku-
je się głównie t. zw. spody i słu:
py betonowe do ogrodzeń oraz
kręgi do studzien.

Układanie nowych chodników
Magistrat rozpocznie w drugiej
połowie września r. b. W pierw-
szym rzędzie zostanie zaopat'zo-
na w chodniki ul. Zawalna, od
Wielkiej do Małej Pohulanki. (l.
Mickiewicza wyłożona zostanie
trwałemi i eleganckiemi krawężni-
kami. Z płyt chodnikowych wy-
jętych z tych ulic będą wykłada-
ne chodniki na przedmieściach.

Z MIASTA.
— Zdejmowanie rusztowań

z Ostrej Bramy. W dniu wczo-
rajszym kierownictwo robót przy-
stąpiło do zdejmowania ruszto-
wań z Ostrej: Bramy.
W tymże dniu zdjęte zostały

rusztowania od strony ul. Piwnej.
— Wystawa przemysłu i rze-

miosł. W dniu 25 sierpnia r. b.
w lokalu Klubu Handlowego przy
ul. Mickiewicza 33-a odbyło się
Il zebranie w sprawie wzięcia
udziału rzemiosła wileńskiego w
Ruchomej Wystawie Przemysłu
Krajowego i Rzemiosła, mającej
się odbyć w Wilnie od 15—25
września r. b.

Przewodniczył prezydent Wi-
leńskiej lzby Rzemieślniczej. p.
Władysław Szumański.

P. Andrzej Wasio, Dyrektor
Ruchomej Wystawy po omówie:
niu znaczenia propagandowego
Wystawy, zaznajomił zebranych
z technicznym sposobem urzą:
dzenia stoisk dla poszczególnych
zawodów.

Cena za stoiska dla rzemiosła
została ustalona zł.5 = za 1 mtr.
kwadratowy, z tem, že meją byč
stosowane indywidualne ulgi.

Bliższych informacji udziela
Biuro wystawowe w lokalu Izby
Rzemieślniczej, tel. 359, gdzie też
przyjmowane będą zgłoszenia od
1 do 7 września r. b. włącznie.

SPRAWY PODATKOWE.
— Koszta egzekucyjne wzro-

sły. Zgodnie z rozporządzeniem
władz centralnych uległ całkowi-
tej zmianie sposób obliczania
kosztów egzekucyjnych od na:
leżności, ściągniętych na podsta-
wie tego rozporządzenia.

Jakkolwiek ustanowione w tem
rozporządzeniu jkoszta egzekucyj-

“ne nie są naogół znacznie wyż-
sze od poprzednio obowiązują-
cych, to jednak dla płatników

płacących najdrobniejsze sumy
podatkowe są one dość uciążli-
we, zwłaszcza ze względu na
opłaty za upomnienia, wynoszące
przy zaległościach do 600 zł. w
kwocie zł. 1 gr. 50 bez względu
na to, czy zaległości wynoszą kil-
kadziesiąt groszy, czy łeż 600 zł.
Władze skarbowe zwracają zatem
uwagę płatników, posiadających
drobne załegłości podatkowe, aby
je uiścili dobrowolnie, nie wycze-
kując upomnienia, pociągającego
za sobą uciążliwe dla nich dopła-
ty, które mogą być uniknione.

vė  

wość wydania około 10.000 róż-
nych dokumentów dawnych ar-
chiwów rosyjskich, dotyczących
Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny,
Nowogródczyzny, Lubelszczyzny i
innych ziem polskich, a głównie
b. Królestwa Polskiego.

Pierwszy transport dokumen-
tów polskich odejdzie z Lenin-
gradu dnia 28 b. m. zaś z Mo-
skwy dn. 2 września r. b.

э

SPRAWY SANITARNE,
— Lustracje, protokuły... i

kary. W dniu wczorajszym na
wileńskich rynkach komisje lu-
stracyjne sanitarne dokonały lot-
nych lustracyj inspekcyjno-sani-
tarnych. Zbadano na 6 rynkach
przeszło 120 próbek artykułów
spożywczych i nabiału. Lustrato-
rzy stwierdzili, iż w kilku wypad-
kach ujawniono falszowane mle-
ko, śmietanę i masło.

Włościan fałszerzy pociągnięto
do odpowiedzielnošci karno-admi-
nistracyjnej. Ponadto lustratorzy
sanitarni zlustrowali stragany, wo-
zy i kosze sprzedawców. Stwier-
dzono, iż nie wszyscy wieśniacy
i przekupnie przestrzegają czy-
stość i w wielu wypadkach stwier-
dzono brudne i zaśmiecone wozy
z artykułami spożywczemi i ko-
sze z owocami. Spisano kilka-
naście protokułów.

Ze względu na panujące cho-
roby zakaźne, lustracje sznitarne
będą przeprowadzane na rynkach
co tydzień. Niszależnie od tego
w pewnych okresach przeprowa-
dzane będą inspekcje sanitarne w
sklepach spożywczych, mleczar-
niach i t. p

NEKROLOGJA,
— Zarząd Oddziału Wileńskiego Le-

gii Inw, W. P. powiadamia, że w dniu

25 bm. zmarł w Szpitalu Wojskowym na

Antokolu Kolega nasz 80% inwalida wo-

jenny ś. p. Ludwik Norkiewicz. Pogrzeb
odbędzie się dnia 27 bm. (sobota) o godz.

5-ej po poł., z kostnicy Szpitala Wojsko-

wego na Antokolu na cmentarz woj-

skowy.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Walne zebranie Zwziąku

Cechów. W związku z wygóro-
wanemi podatkami Związek Ce-
chów postanowił wszcząć akcję,
przeciwstawiającą się ściąganiu
tych podatków.
W tym celu w poniedziałek

odbędzie się w lokalu Związku
Cechów przy ul. Bakszta 1 walne
zebranie, poświęcone omówieniu
sposobów, przy pomocy których
rzemieślnicy walczyć będą z wy-
górowanemi podatkami.

SPRAWY SZKOLNE.
— Dokształcająco-zawodo-

wa nauka dia terminatorów.
lzba Rzem'eślnicza w Wilnie

podaje do wiadomości, iż z dniem
1 września r. b. w szkołach do-
kszłałcająco zawodowych m: Wil-
na rozpoczyna się rok szkolny.

Wszyscy właściciele warszta*
tów rzemieślniczych, lub ich za-
stępcy którzy prowadzą samo-
dzielnie warsztaty kształcą jedno-
cześnie terminatorów (uczni) wia-
ni w myśl art. 117 i 118 Ustawy
Przemysłowej, oraz $ 9 Przepisów
Regulujących Sprawy Terminator-
skie w Okręgu Wileńskiej Izby
Rzemieślniczej—bezwzględnie po-
syłać swoich terminatorów do
szkoły doks tałcająco zawodowej,
w-g bliżej podanego wykazu:

Do Męskiej Szkoły Dokształca-
jąco - Zawodowej Stowarzyszenia
Techników Polskich w Wilnie, ul.
Kopanica Nr. 1, uczęszczają ter-
minatorzy grupy budowlanej,me-
talowej i drzewnej.

Do Męskiej Szkoły Dokształca-
jąco-Zawodowej im. "Promieni-
stych” w Wilnie, ul Trocka Ne 14
terminatorzy grupy włókienni-
czej".
bo Żeńskiej Szkoły Dokszt.-

Zawod. im. Konopnickiej w Wil-
nie ul. Królewska Nr. 8, — termi-
natorzy grupy włókienniczej;

Do Żeńskiej Szkoły Dokszt.-
Zawodowej im. Św. Teresyżw Wil-
nie, ul. Połocka Nr. 2 — termina-
torzy grupy włókienniczej;

Do Publicznej Szkoły Dokszt.-
Zawodnwej Nr. 1 w Wilnie, ul.
Miłosierna Nr. 2 — terminatorzy
grupy skórzanej, Sia pi) i u-
sług osobistych (obojga płci).

Do Zydowskiej Szkoły Dokszt.-
Zawod. T-wa „Pomoc—Pracy* w
Wilnie uł. Subocz Nr. 19 — ter-
minatorzy obojga płci wszystkich
zawodów.

Mistrzowie kształcący termina-
torów, w wypadku stwierdzenia
niezastosowania się do wymie-
nionych zarządzeń zostaną po-
ciągnięci do odpowiedzialności
karnej w myś; art. 126, 129 i 192
Ustawy Przemysłowej grzywną

DZIENNIK WILEŃSKI

Organizacje rzežniczo-wedliniarskie
protestują przeciwko pogwałceniu świąt.

Onegdaj w lokalu przy ulicy
Niemieckiej 25 odbyło się pod
przewodnictwem p. Michała Żyt-
kiewicza walne zebranie człon-
ków Cechu rzeźników i wędli-
niarzy.

Na zebraniu tem był obecny
przedstawiciel Urzędu  Przemy-
słowego m. Wilna.

Na wstępie postanowiono spra-
wę zmiany statutu, wobec braku
quorum, odroczyć do przyszłego
walnego « zebrania, które  naj-
prawdopodobniej odbędzie się za
miesiąc.

Następnie postanowiono starać
się w jednej z instytucyj kredyto-
wych o długoterminową pożyczkę.

P. J. Uziałło poinformował ze-
branych o pracach nowopowsta-
łego komitetu dla ulepszenia su-
rowca skórzanego. Komitet ten
mą ną cełu dążenie do ulepszenia
sposobu zdejmowania skór, co
umożliwiłoby eksport ich zagra-
nicę.

Jednoczešnie poruszono kwe-
stję tajnego uboju bydła, który w
ostatnich czasach szczególnie roz-
powszechnił się w Wilnie ista-
nowi jedną z największych bolą-
czek branży rzeźnicko-wędliniar-
skiej. Postanowiono jednogłośnie
domagać się u władz podjęcia jak-
najenergiczniejszych kroków ce-
lem wytępienia tajnego uboju.

Rozpatrywano również sprawę
handlu mięsem i artykułami wędli-
niarskiemi pod otwartem niebem
oraz handlu domokrążnego i po-
stanowiono domagać się u władz
wydania zakazu, zabraniającego
prowadzenia wspomnianych han-
dlów, jako uprawianych przez nie-
fachowców i w warunkach an-

tysanitarnych.
W końcu postanowiono wnieść

protest przeciwko projektowi
wprowadzenia handlu w dni świą-
teczne, co jest wprost niedopusz-
czalne i niezgodne z nakazami re-
ligji i co w konsekwencji wytwo-
rzyłoby nowy, szkodliwy sposób
konkurencji, zgubny dla rzemiosła
i handlu polskiego.
W tymże samym dniu odbyło

się w lokalu przy ulicy Metropoli-
talnej 1 walne zebranie członków
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego handlarzy mięsnych i
wędliniarzy pod przewodnictwem
p. W. Ostrowskiego.

Na wstępie wyjaśniono, że na
złożone do władz memorjały w
sprawach uregulowania —шеро-
rządków na rzeźni miejsk. i w hali
oraz na rynkach wileńskich, od-
powiedziano, iż w najbliższym cza-
sie zostaną one uregulowane.

Wielką dyskusję wywołała
sprawa handlu w niedziele i
święta.

Postanowiono  jaknajenergicz-
niej przeciwstawić się zrealizowa-
niu tego projektu, jako szkodliwe-
go dla rzemiosła i handlu chrze-
ścijańskiego.

Omawiano również sprawę po-
tajemnego handlu w niedziele, jaki
uprawiają handlarze żydzi przez
t zw. „czarne wejście”.

WI tej sprawie walne zebranie
postanowiło zwrócić się do Sta-
rosty Grodzkiego z memorjałem,
domagając się wydania zarządze-
nia, nakazującego policji zwraca-
nia, baczniejszej uwagi na upra-
wiających ten proceder handlarzy-
żydów.

RADOSNĄ TWÓRCZOŚĆ MAGISTRATU.
Sprawa klinkieru.

Magistrat m. Wilna nadesłał
nam list następujący:

Wobec nieścisłych informacji,
jakie pojawiły się w prasie miej-
scowej w sprawie dosławy klin-
kieru przez Państwową Wytwór-
nię w Izbicy, prosimy uprzejmie
o umieszczenie następującego wy-
jaśnienia:

1) W warunkach dostawy klin-
kieru przez Państwową Wytwór-
nię w Izbicy nie określono ściśle
terminu dostawy. Ze względu, że
tabor miejski samochodowy może
przewieźć nie więcej jak 3—4 wa-
gony dziennie, zastrzeżono, iż do-
stawa dzienna nie może przekra-
czać powyższej ilości wagonów.
Warunek ten Państwowa Wytwór-
nia z nadwyżką wykonała.

2) Pierwsze transporty klinkie-
ru, jakie nadeszły do Wilna, od-

ty wykazały większe uszkodzenia
zewnętrzne poszczególnych sztuk
klinkieru, a nawet pewne defor-
macje, Magistrat zwrócił się do
Dyrekcji Klinkierni z odpowie-
dniem przedstawieniem sprawy.
Państwowa Klinkiernia w Izbicy
wydelegowała do Wilna inż. Pau-
lewicza dla zbadania sprawy na
miejscu, który stwierdził, że rze-
czywiście w poszczególnych wy-
padkach klinkier nie był należy-
cie sortowany, wskutek czego
Państwowa Klinkiernia gotowa
jest każdą sztukę nie nadającą się
do bruku wymienić.

Zmagazynowany na ul. Zamko-
wej i Wielkiej klinkier będzie
przed układaniem jeszcze raz
przesortowany, wskutek czego nie
może być mowy użycią do na-
wierzchni nieodpowiedniego ma-powiadały w zupełności klinkie- _ terjału.

rowi dostarczonemu jako wzór Magistrat m. Wilna.
przy omawianiu warunków do- W. Czyż.
stawy. Ponieważ dalsze transpor- 7.1 537

—

Zamieszczając powyższe wy-
jaśnienie, przedewszystkiem za-
znaczyć musimy, iż pierwotne in-
formacje wyszły z tego samego
źródła, co obecne sprostowanie,
tj. z prezydjum Magistratu. Coś
się widocznie zmieniło, skoro
pierwotne dane o klinkierze Ma-
gistrat wycofuje. Nie przeczy
jednak p. wiceprezydent Czyż, że
dalsze transporty, a stanowią one
80—90 proc. ogólnej dostawy,
„wykazują większe uszkodzenia
zewnętrzne a nawet pewne de-
formacje”. Łatwo może przekonać
się o tem każdy, oglądając ułożone
stosy klinkieru na ul. Zamkowej.

Materjał, nadesłany do Wilna
z Państwowej Wytwórni w Izbicy,
jest w porównaniu z prawdziwym
kinkierem tylko jego lichą imi-
tacją.

Piszący te słowa widział wy-
łożony w Sofji przez b. cara Fer-
dynanda plac przed pałacem kró-
lewskim klinkierem  sprowadzo-
nym z Niemiec. Klinkier, jakiego
użyto w Sofji, przedstwia cegiełki

identycznego koloru, co klinkier
izbicki, lecz jest twardy, równy
i mocny jak kość słoniowa. Każda
cegła ma żłobione krawężniki dla
odpływu wody i zatrzymywania
się podków końskich w czasie
śołoledzi. Klinkier nadesłany do
Wilna jest kruchy i wykonany
niesłychanie prymitywnie o nie-
ściętych krawężnikach. Jak widać
z dotychczasowych partji, Wilno
zrobiło zły interes na klinkierze
i bez porównania lepsza byłaby
kostka drzewna, czerpana z rodzi-
mych lasów, jeżeli nie chciano
użyć asfaltu.

„Niewiadomo, kto tu jest bar-
dziej winien, czy Wytwórnia Pań-
stwowa Klinkieru, dostarczająca
skandalicznie lichą imitację, czyMagistrat, który bez kontroli spro-
wadza i przyjmuje podobny to-
war — faktem jest, że mamy tu
jeden jeszcze przykład „radosnej
twórczości” i „kultu niekompe-
tencji“,
A Grecja płaci.

ESTEOABA TATAIT NTT B NAT ETC NASTS CK KO
pieniężnę do zł. 1.000, względnie
aresztem do 2-ch tygodni.
W wypadku stwierdzenia winy

rodziców, lub opiekunów termi-
natora, lub też, gdy udowodnio-
ną zostanie wina samego termi-
natora, takie same kary ponosić
będą rodzice, opiekunowie i ter-
minatorzy.
— Roczne Kursy Pielęgno-

wania I Wychawania Dzieci
egzystujące od 1925 roku w Wil-
nie. Program obejmuje kurs te-
oretyczny i praktykę w szpitalach,
przedszkolach i źłobkach — Wy-
kładans są następujące przedmio-
ty: Anatomia i fizjologja, Higjena
i bakterjologja, Patologia ogól-
na, Higjena dziecka, Opieka spo-
łeczna nad dzieckiem, Dyetetyka
dziecka, Choroby dzleci i pielę-
gnowanie dziecka chorego, Psy-
chologja i wychowanie, Gry i za-
bawy. W kursach biorą udział
profesorowie naszej wszechnicy i
lekarze specjaliści w chorobach
dziecięcych. — Zapisy są przyj-
mowane w lokalu Rocznych Kur-
sów Handlowych przy ul. Mickie-
wicza 22—5, od godz. 5—7 wiecz.
codzień oprócz świąt. Telefon
16 02.
— 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 |  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
oprócz niedziel i świąt. Mickie-
wicza 23

— 8-mio kl. Gimnazjum Human,
Koedukacyjne im, J. I. Kraszewskiego w

Wilnie, sA Ostrobramska 27, przyjmuje
do klas I-VII. Egzaminy wstępne roz-
poczną się 2 września o godz. 9-ej. Kan-
celarja czynna codziennie w godz. 9—13,
Opłata za naukę od 25 zł. mies, Nieza-
możni korzystają z ulg. Dla uczniów (nic)
będzie zorganizowana bezpłatna czytel-
nia podręczników. Przy Gimnazjum
istnieją Kursy Wieczorowe dla do-
rosłych. Dyrekcja.

ZABAWY.
— Sobótka wioślarska. Wi-

leńskie Towarzystwo  Wioślarskie
zawiadamia, że dzisiaj na przy-
stani wioślarskiej odbędzie się
zabawa taneczna.

Sobótki Wil. T. W. cieszą się
dużem powodzeniem, zwłaszcza,
że wstęp na sobótkę jest bez-
platny.

Początek o. godz. 8,

"jący reportaż z

> 3

Katastrofy samolotowe na kresach.
W ostatnich dniach na terenie

województw wschodnich zanoto-
wano kilka wypadków katastrof
samolotowych. A mianowicie w
dniu onegdajszym na polu wsi
Dorejki gm. piotrowskiej spadł
samolot wojskowy wraz z dwo-
ma lotnikami. Dzięki szczęśliwe-
mu zbiegowi okoliczności wypa-
dek ten nie pociągnął za sobą
tragicznych następstw.

Również zanotowano katastro-
fę samolotu wojskowego w pobli-
żu wsi Kukle koło Dworca. Skut-
kiem defektu motoru samolot

wraz z dwoma lotnikami spadł
na pola. Dwaj lotnicy odnieśli
ciężkie poranienia. Rannych lotni-
ków umieszczono w szpitalu w
Nowogródku. Samolot uległ po-
ważnemu uszkodzeniu.

Ponadto zanotowano wypadek
uszkodzenia aparatu wojskowego
pod Karolinem, gdzie skutkiem
lądowania aparat wywrócił się
wraz z dwoma lotnikami. Lotnicy
odnieśli lekkie uszkodzenia ciała.
Samolot uszkodzony odwieziony
został do Grodna.

Przed wprowadzeniem nowego kodeksu
karnego.

W Sądzie Okręgowym, Apela-
cyjnym i Sądach Grodzkichw
szybkiem tempie prowadzi się
praca przygotowawcza do wpro-
wadzenia nowego kodeksu kar-
nego, wchodzącego w życie z
dniem 1 września r. b. W zwią:

zku z temi przygotowaniami w
Sądach Grodzkich przerwano se-
sje karne na kilka dni.
W związku z wejściem nowej

ustawy karnej proces Wulfina
został przesunięty na m.przyszły.

 

Echa procesu o zabójstwo
Ś. p. St. Wacławskiego.

Apl. adw. Barańczyk za znieważenie policjanta skazany został przez
Sąd Grodzki.

Jeszcze żywo w pamięci czy-
telników tkwią wypadki listopa-
dowe z roku ubiegłego, których
najpoważniejszym epizodem był
proces, toczący się w połowie
kwietnia b. r. przed Sądem Okrę-
gowym przeciw L. Załkindowi,
Ch. Oguzowi i Szmuelowi Wulfi-
nowi, oskarżonym o wzięcie udzia-
łu w zajściach ulicznych, w czasie
i z powodu których zabity został
ś. p. Stanisław Wacławski.

Jak wiadomo, z ówczesnych
wyczerpujących sprawozdań, za-
mieszczanych w prasie, procesowi
towarzyszyła specyficznie podnie-
cona atmosfera, jaka panowała
śród przybyłych tłumów.

Policja, obarczona specjalne-
mi zarządzeniami władzy sądowej,
z trudnością utrzymywała spokój,
lecz mimo wszystko dochodziło do
różnych incydentów.

O niebywałem podnieceniu i
zdenerwowaniu mas świadczy
m. in. zajście, jakie się rozegrało
w tym czasie w kuluarach sądu
między pełniącym służbę st. post.
Wincentym Kazimierczykiem a
aplikantem adwokackim p. Izaa-
kiem Barańczykiem.
W czasie usuwania tłumu z ko-

rytarzy gmachu sądowego zarea-
$ował przeciw zarządzeniom p.

Barańczyk przez stawianie oporu
i obrzucenie policjanta stekiem
obelrzywych słów w rodzaju:
„bestja”, brutal, swołocz”,

Na tle tego incydentu powstał
protokuł, a po przeprowadzeniu
dochodzenia, sprawa sądowa, któ-
rą rozpoznawał wczoraj Sąd
Grodzki w osobie p. sędziego Ta-
rasiewicza.

Epizodyczna, aczkolwiek b.
charakterystyczna ta sprawa ścią-
śnęła do szczupłej sali sądowej

wiele ciekawych, przeważnie
żydów, czułych niezmiernie na
wszystko to, co się tyczy, choćby
ubocznie, zajść listopadowych.

Po zreierowaniu oskarżenia,
osk. Barańczyk przyznał się czę-
ściowo do winy, zasłaniając się
jednak  nieświadomością  zarzą-
dzenia.

Zbadani świadkowie zobrazo-
wali przebieg zajścia, wobec cze-
go Sąd, uznając oskarżonego p.
Barańczyka za winnego znieważe-
nia będącego w służbie policjanta
przez obłajanie go, skazał na karę
grzywny w kwocie 100 zł., z za-
mianą na dwa dni aresztu oraz na
zapłacenie 10 zł. opłat sądowych
i wszystkie koszta postępowania
sądowego.

Kos.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— W Lutni. Dziś i jutro o godz. 8

m. 15 wesoła, szampańska farsa Laurent
Dillet'a p. t. „Kłopoty Bourrachona”, ze
znakomitym artystą teatrów łódzkich
w roli tytułowej, który wystąpi już tylko
dziś i jutro.
— Rewja „Tylko dla dorosłych* w

Teatrze Letnim. Dziś i jutro o godz. 8
m. 15 Rewja artystów „Morskie Oko” z
nowo-pozyskanemi siłami duetem Ney'ów
oraz Boruńskim p. t. „Tylko dla doro-
słych”,
— W Parku Sportowym. Dziś kon-

cert symfoniczny pod batutą M. Mała-
chowskiego oraz wystąpi pierwszy raz w
Wilnie znakomity zespół jazzowy, znany
z filmu „Romanse cygańskie”, Six hot
players band. W. programie najlepsze
przeboje jazzowe. — Początek o godz.
8.15 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 27 sierpnia,

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Utwory
Maklera i Wagnera (płyty). 15.25: Kom.
met. 15.30; Wiad. wojskowe. 15.40: Słu-
chowisko dla dzieci. 16.05: Koncert žy-
czeń (płyty). 16.50: „Na srebrnym ekra-
nie”. 17,00: Koncert. 18.00: „Na zba-
raskich bastjonach“, odczyt. 18.20: „Jak
powstaje złoty'* — reportaż. 18,45: Muz.
tan. 19.15: Tygodnik litewski. 19,35: Pra-
sowy dziennik radjowy. 19.45: „Ciotka
Albinowa mówi.” 20.00: Koncert. 20.50:
„Na widnokręgu”. 21.05: Koncert. 22.05:
Koncert chopinowski. 22.40: Wiad. sport.
22.50: Słuchowisko „Szwejk na tyłach”.
23.20: Muz. tan. :

Niedziela, dnia 28 sierpnia.
10.05: Transm. nabożeństwa.

Odczyt misyjny. 11.58: Sygnał czasu.
12.10: Kom. met. 12.15: Koncert. 12.55:
„Profilaktyka w Kasach Chorych“ — od-
czyt. 14.00: „Czar zabytków Małopolski
wschodniej“. 14.15: Koncert. 14,30: „Kry-
zys rolniczy, a žycie spoleczno-gospodar-
cze” — odczyt. 15.05: „W jaki sposób
wieś może dojść do dobrego buaja”.
15.40: Audycja dla dzieci. 16.05: Audycjażołnierska, 16.45: Wiad. przyjemne i po-
żyteczne. 17.00: Koncert. 18,00: „Techni-ka przyszłości” — odczyt. 18.20: Muzyka
taneczna. 19.10: „Zabiegi o unję kościel-
ną w Polsce przed 350 laty” — odczyt.19.35: Skrzynka techniczna. 20,00: Kon-cert. 21.50; Wiad. sport.

Z ZA KOTAR STUDJO.
O polskiem morzu.

W. sobotniej .audycji dla młodzieży
nadane zostanie o godz. 15,40 z Warsza-
wy piękne słuchowisko znanej autorki
p. Ewy Szelburg Zarembiny p. t. „Gdzie
szumią fale Bałtyku”, w którem w formie
napoły realnej, napoły fantastycznej za-
warta została opowieść o morzu pol-
skiem.

11.35:

Jak się robi pieniądze?
Wydział transmisyj PolskiegoRadja

przygotował na dzień dzisiejszy interesu-
ennicy Państwowej

p. t. „Jak powstaje złoty?”W reportażu
tym mikrofon pod wytrawnem  kiero-
wnictwem red. Tadeusza Strzetelskiego
chwytać będzie „na gorącym uczynku”
proces przetapiania metali szlachetnych
na błyszczące, ozdobne krążki monet.
Ciekawa ta transmisja rozpocznie się o
godz. a? ‚ ы

„„A $dy usłyszysz ciotkę mą...
Q godz. 19,45 rozpocznie dziś przed

mikrofonem wileńskim swe niezrównane
facytacje regjonalne Ciotka Albinowa. Mi-
łośnicy jej swoistego humoru napewno
nie przeoczą w programie tej zawsze po-
żądanej pozycji.

Szwejk przed mikrofonem.
Sobotni program radjowy- zakończy

wesołe słuchowisko p. t. „Szwejk na
tyłach”, według głośnej powieści Jaro-
sława Haseka. Bawił Szwejk czytelni-
ków, bawił publiczność teatralną, z
pewnością ubawi też radjosłuchaczy.

Pies, za którym
p'akały gwiazdy filmowe.

Jak już pisaliśmy w Los Ange-
les zmarł przeżywszy lat 14 słyn-
ny psi aktor ekranu Rin-tin-tin o-
swojony wilk.

Na pogrzebie tego psa były
wszystkie wielkie gwiazdy Hol-
lywoodu, gdyż wiele z nich było
partnerami tego niezwykłego ak-
tora.

Właściciel Rin-tin-tina był nie-
jaki Lee Duncan.

Był on podczas wojny na fron-
cie francuskim i niemieckim,

Pewnego dnia po bitwie pod
Fleury opuszcza wraz z towarzy-
szami dom, w którym był na kwa-
terze, gdy usłyszał jęki i skom-
lenie.

Zawrócił i znalazł wilczycę,
która była własnością Czerwone-
go Krzyża i która właśnie urodziła
czworo małych szczeniaków.
Niemcy cofając się ze swego od-
cinka, zostawili te psy.

Duncan podzielił się psami z
jednym ze swoich towarzyszów.
Sam zabrał sobie parę szczenia-
ków, które nazwał Nanette i Rin-
tin-tin według popularnej wówczas
piosenki.

Odtąd nie rozstał się z psami.
Nawet w szpitalu, do którego

dostał się, otrzymawszy ranę, za-
brał psy ze sobą.
Ale Nanette nie zniosła trudów

podróży i zdechła zaraz po przy-
jeździe.

Rin-tin-tin
zdrowo.

Wtedy Duncan zaczął go treso-
wać, a gdy dokonał już wychowa-
nia zaproponował go reżyserowi
lilmowemu. Wkrótce potem zara-
biał na tym psie miljony.

zato chował się

KRONIKA POLICYJNA.
— Niesumienny konduktor. Jak się

dowiadujemy, wszczęte zostało docho-
dzenie przeciwko Józefowi Markunowi,
pełniącemu obowiązki konduktora auto-
busowego na linji zamiejskiej Wilno—
Raduń.

Markun podejrzany jest o sprzeda-
wanie używanych biletów, na czem przy-
łapany został na gorącym uczynku pod-
czas postoju autobusu na placyku przy
ulicy Orzeszkowej. Skutkiem tych ma-
chinacyj poniosła straty z jednej strony
Helena Lipińska, właścicielka autobusu,
Z drugiej zaś strony magistrat, pobiera-
jący, jak wiadomo, od każdego biletu
pewną opłatę ryczałtową,
— Kradzieże. W. dniu 25 b. m. nie-

znani sprawcy za pomocą wyważenia
drzwi dostali się do mieszkania Kaca
Mojżesza (Słowackiego 17), skąd skradli
palto męskie oraz lornetkę łącznej war-
tości 300 zł.

Es Krwawy final sprzeczki małżeń-
skiej. W dniu 25 b. m. Andrzejewski
Edward (Jasna 51) w czasie sprzeczki ze
swą żoną Jadwigą uderzył ją cegłą w
głowę, wskutek czego wymieniona do-
znała pęknięcia czaszki. Lekarz pogoto-
wia po udzieleniu pomocy odwiózł An-
drzejewską do szpitala św. Jakóba w sta-
nie ciężkim. Andrzejewski został za-
trzymany.

— — les;
1 =  każ ów GE ai  



*
o

i
:
к
k

ы

 

 

  

Z KRAJU.
Ze Stow. Mł. Pol. w Podbrzeziu.

Z inicjatywy ludzi dobrej woli,
pod patronatem miejscowego pro-
boszcza ks. Stanisława Kuderew-
skiego zawiązało się tu Stowarzy-
szenie Młodzieży Polskiej.

Szczęśliwa myśl założenia Sto-
warzyszenia, dała życiu tutejszej
młodzieży wiejskiej impuls do
szlachetniejszych rozrywek. Gdy
dawniej różne lokale rozrywkowe
chętnie widziały u siebie młodzież,
dziś zebrania Stowarzyszenia w
domu parafjalnym skupiają żąd-
nych rozrywek godziwych i kul-
turalnych. Stowarzyszenie posia-
da już małą bibljotekę oraz perjo-
dyczne pisma, odbywają się od-
czyty, a dla zdobycia potrzebnych
na dalszy rozwój funduszów, u-
tworzona została sekcja teatralna.

Lecz muszę nadmienić, ża wybór
utworów dla scen wiejskich musi
być odpowiedni. Wykonawcy nie
powinni zbyt ufać siłom swoim,
że podołają trudnościom scenicz-
nym, jakie stwarza teki np. utwór
jak „Zagłoba swatem* z trylogji
Henryka Sienkiewicza, ostatnio
wykonany przez amatorów Sto-
warzyszenia. Mając tak wybitną
kierowniczkę i režyserkę, jak
miejscową nauczycielkę p. Ludmi-
łę Koneczną, która łatwo będzie
mogła w. przyszłości podołać
trudniejszym zadaniom przy po-
mocy młodszej generacji, więcej
nadającą się do wytworzenia z
niej odpowiedniego zespołu wy-
konawców. B. W.

Zagadkowe zabójstwo Bujela.
Wczoraj podawaliśmy wiado-

mość o ohydnem zabójstwie, do-
konanem na pastwisku w pobliżu
wsi Minojty w powiecie lidzkim na

osobie Nikodema Bujela. W pier-
wszej chwili podejrzenie o doko-
nanie zbrodni padło na syna jego
Jana, który znikł bez śladu. Dzi-
siaj sprawa przyjęła inny obrót,

Zabójstwo

NOWOGRÓDEK (Pat). W dniu
24 b. m. we wsi Jacewicze pow.

słonimskiego w swojem mieszka-

niu zabity został z broni palnej

rzez okno mieszkaniec tej wsi

onstanty Mikuta, złodziej zawo-

albowiem rybacy wyłowili z rzeki
Dzitki zwłoki syna zamordowane-
go, Jana Bujela, z poderżniętem
gardłem. Sprawa przedstawia się
zagadkowo. Możliwe jest, że Jan
Bujel, po dokonaniu zabójstwa
ojca, popełnił samobójstwo i po-
derżnąwszy sobie gardło skoczył
do rzeki.

złodzieja.

dowy. O dokonanie zabójstwa
podejrzany jest niejaki Oroczko
Bazyli, który już dawniej usiłował
zabić Mikutę. Oroczko został za-

Jeszcze jedna ołiara pioruna.

Od uderzenia piorunu zabity
został w lesie koło folw. Nowe

Pole gm. bienickiej pow. mołode-

trzymany do dyspozycji władz
prokuratorskich.

czańskiego Bazyli  Osimowicz,
lat 21.

Ludzie, którzy omal nie stali się zabójcami.

W nocy z 24 na 25 b. m., zaraz
po północy we wsi Czarne Ko-

wale gm. olkienickiej pow. Wil.-

Trockiego dzięki tylko przypad-

kowi nie doszło do zabójstwa

umysłowo-chorego, który, wędru-

jąc od wsi do wsi, przypadkowo«©letni

znalazł się w zagrodzie Andrzeja

Grezisa.

Grezis spał w stodole, kiedy
usłyszał przerażający krzyk żony,
wołającej o pomoc. Wyszła ona

z mieszkania i miała też udać się

do stodoły. Na podwórzu zauwa-
żyła cień, który wolnym krokiem
zbliżał się do niej. Kilka razy za-
pytała się, kto idzie, a że nie

otrzymała odpowiedzi, w mnie-

maniu, że ma przed sobą zbro-

dniarza, wszczęła alarm. Krzyk
jej usłyszał mąż i przypuszczając
również, że do zagrody jego do-
stali się złoczyńcy, zabrał ze sobą
widły i wybiegł na podwórze.
Nie zdążył zorjentować się w sy-
tuacji, kiedy zobaczył przerażoną
żonę, wskazującą na obcego jego-
mościa, który, nic nie mówiąc, stał
obok niej. Mniemając, że działa
w obronie żony, Grezis z całej siły

 

MEBLE
pierwszo

rzędnej jakości
oleca firma:

„B. ŁOKUCEWSKI"
wilno, Wileńska 23.
Ceny bzrdzo niskie

317—4 о

nowoczesne

OGŁOSZENIE,
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Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w
pod Nr. 850 wciągniętoWilnie w dniu OE

następujący wpis dodatkowy:
Pu 3%. 850. Il. Firma: „Spółdzielnia Agentu-

rowo-Handlowa z ogr. odp. w Wilnie”.
Zarząd obecnie stanowią: Ludwika Wiszniew-

ska, Michał Fiłon I ArtoniGłowiński.

uderzył nieznajomego widłami po

głowie. Nieznajomy padł na zie-
mię, zalewając się krwią. Dopiero
kiedy rozjaśniło się, małżonkowie

stwierdzili, że tajemniczym osob-
nikiem był Błażej Kiarszys, 86-

żebrak, umysłowo - chory,
znany w tej okolicy. Od uderzenia
widłami na głowie żebraka po-
wstała duża rana, z której bro-
czyła krew. Po zameldowaniu na
policji, ranionego odwieziono do

szpitala.
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INTROLIGATORNIA
AL.ZWIERZYŃSKIEGO

MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY

RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD £-aj DO 4-ej POP.P

  

 
 

 

 

JEDYNA NA KRESACH WSCHODNICH

CHRZEŚCIJAŃSKA HURTOWNIA

PAPIERU | MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA"
WILNO, Zawalna 13 Telefon 501

NA SEZON SZKOLNY

poleca p. DETALISTOMISPÓŁDZIELNIOM WIELKI

WYBÓR MATERJAŁÓW SZKOLNYCH | KANCELARYJ-

NYCH PO CENACH NISKICH.

WŁASNA WYTWÓRNIA ZESZYTÓW, BRULJONÓW i IN-

NYCH WYROBÓW INTROLIGATORSKICH.

 

 

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Czwartego września bieg kolarski

«Dziennika Wileńskiego».
Czwarty doroczny bieg kolarski ulicami Wilna o pu-

har przechodni „Dziennika

w tym roku 4 września.

Wileńskiego" odbędzie się

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje p. w.

Andrukowicz, Zamkowa 10.

K. Chochłowicz
Wczoraj na listę uczestników

biegu kolarskiego o puhar prze-
chodni „Dziennika Wileńskiego”
wpisał się Karol Chochłowicz,
który dwa razy już zwyciężył w
biegu, a teraz zapewne również
poważną odegra rolę, a kto wie,
może nawet zdobędzie puhar na
własność.

już się zgłosił.
Na liście figurują również już

dwaj kolarze Grodna: Szewiałło i
Kiejko, którzy przyjadą do Wilna
parę dni przed biegiem, by za-
poznać się lepiej z trasą.

Nazwiska zgłaszających się za-
wodników natychmiast będziemy
podawać do publicznej wiado-
mości.

Wilno ma już trek kolarski.

Na Pióromoncie zostały już za-
kończone ostatecznie prace ziem-
ne nad usypywaniem treku kolar-
skiego, otwarcie którego ma na-
stąpić 11 września.
W dniu otwarcia zorganizowa-

ne zostaną zawody kolarskie i po-

pisy motocyklowe. Zanim jednak
nadejdzie dzień otwarcia, to już
teraz można korzystać z treku i
codziennie kolarze mogą treno-
wać, po uprzedniem jednak poro-
zumieniu się z Wil. Tow. Cykl.
i Mot.

Bokserzy biorą się do roboty.

Bokserzy wileńscy po letnim
odpoczynku zamierzają już wziąć
się poważnie do roboty.

Pierwszą zapowiedzią rozpo-
częcia treningów będzie zapewne
zebranie pięściarzy Pogoni, którzy
w niedzielę o godz. 10 w sali
Ośrodka W. F. naradzać się będą
nad swemi kłopotami. Inicjatorem
zebrania i rozpoczęcia treningów

jest Wojtkiewicz, najlepszy bokser
Wilna, który chce jeszcze dla
sportu bokserskiego sportowo i
organizacyjnie popracować.

Przypuszczać należy, że ten se-
zon, tak jak poprzedni, będzie
dość bogaty, a pod względem wy-
granych meczów bardziej szczę-
śliwy.

NIEDZIELNE IMPREZY SPORTOWE.

Wyjątkowo zbiegło się ze sobą sze-
reg imprez sportowych, które odbywać
się będą przez całą niedzielę 28 b. m.

Rano o g. 10 na szosie grodzieńskiej

odbędzie się wyścig kolarski 50 klm.
o mistrzostwo województwa wileńskiego.

O godz. 11 w Trokach będziemy

mieli zawody pływackie o mistrzostwo
Wilna w konkurencjach pań i panów z
udziałem młodzieży szkolnej.

Na Pióromoncie zaś przed godz. 11

odbędą się próby bicia rekordów lek-

koatletycznych przez najlepszych zawo-

dników Wilna.
O godz. 12 rozpocznie się na górach

ponarskich motocyklowa pogoń za lisem.
Po południu mamy w Wilnie cieka-

wy mecz piłkarski o wejście do Ligi
między 1 p. p. leg., a 76 p. p. z Białego-
stoku. Mecz odbędzie się na boisku Ma-
kabi o godz. 16.

Przez cały dzień trwać będzie tur-
niej tenisowy pomiędzy A.Z.S. II a Wilją.
Turniej ma charakter rewanżu. Pierwsze
spotkanie wygrała Wilja 7:5.

Widzimy więc, że niedziela obfito-
wać będzie w szereg ciekawych imprez,

"z których na specjalną uwagę zasługuje
mecz o wejście do Ligi.

Otwarcie linii

woropajewo—Druja.
Linje kolejowe na szlaku; Wo-

ropajewo — Druja i Podbrodzie—

Królewszczyzna, które już są na

ukończeniu będą oddane do u-

żytku nie wcześniej niż w pa-

ździerniku r. b. W otwarciu no-
wych szlaków kolejowych na Wi-
leńszczyźnie weżmie udział mini-

ster komunikacji i przedstawicie-

le urzędów państwowych, samo-

rządowych i wojska.

Sar

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.   
Is STSABS

761—VI
| AKUSZERKI

OGŁOSZENIE. LEKARZE "AKUSZERKA
k O MIAŁOWSKA

Wie Ка РСОа5аг podNr. 850 welągnię- AKUSZERKA wadziia. się.

® RTW 68. Firma: „Spółdzielnia Agen- doktór i SZYRWIADT MARJA ul.

turowe-Handiowa z ogr. odp. w Wilnie". Zarządcą Choroby weneryczne,  LAKNEROWA

spółdzielni jest Antoni Głowiński zastępcą zaś JE- skórne i moczopłciowe.

Ika Wiszniewska a) zarząd jednoosobowygo Ludw jepokwiłowe” Wielka 19, od ge”13—7

nia z odbioru pieniędzy weksle, czeki umowy akty

notarjalne i t. p. podpisuje zarządca lub jego 4a-

zastępców 1, wszelką korespond:

stępca pod stemplem firmowym.

ESTEKT SA TEDETSRSTTDTEEN.

H. M. STEPHENSON.

Na najoyższem wzgórzu.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

— Ona zwala to na ciebie — rzekł Norton —

bo myśli, że jesteś bogaty. Może nie tyle ona, ile jej

obrońca. Musimy się dowiedzieć, co :

Wsypałeś się na łeb i musimy być ostrożni. (

sywałeś do niej bardzo — tego — płomienne listy? <

— Wcale do niej nie pisywałem.

— I niedawałeś prezentów?
— Tylko pieniądze.

— To poco się wogóle trapisz? Nie mogą ci do-

wieść niczego. Widywano cię z nią, ale i i

nych też. Wiesz, co ci radzę? Rzuć ten list w ogień

i czekać na ich następne posunięcie.

Na przystojnej twarzy Godfrey'a
ulga.

ciebie wszystko.

— Mój drogi — rzekł — prosiłbym cię `о му-

šwiadczenie mi przyjacielskiej ustugi. ю

byś ty był w takiem położeniu, to jabym zrobił dla

1—0

ylmujeodgodz.$doPOPi
w. Kasztanows7,m.5.

cerę,
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— ат najlepiej wiesz, jak rzeczy stoją — od-
4) Norton nie zdradził się, że nic o tem nie wie-

dział. Godfrey ciągnął wesoło dalej:

mierza zrobić.

to za jeden.Coy gi” mu się
ambicję.

Norton zawahał się.
roli niepłatnego lizusa w stosunku do bogatychi

wpływowych kolegów, żądanie Godirey'a wydało
trochę bezczelne.

— Chciałbym, żebyś się spotkał z nią dziś w

oznaczonem miejscu, zamiast mnie. Powiesz jej, że

jestem chory i postarasz się wywiedzieć, co ona za-

Pomimo, że przywykł do

Nawet on, miał jakąś

— Mój drogi, to się jakoś zrobi i przyjedziesz do
mnie na wakacje. Ojciec ma zaprosić chmarę gości.

Między innymi obiecał się na parę tygodni inżynier.

Już wspomniałem ojcu, że chcę zaprosić kolegę.

wielu in-

odmalowała się

Wiesz, że gdy-

— A propos powiedział nagle Norton — widzia-
łem kilka razy na rzece Waltersa z Millie w łodzi.
Ostaiecznie może sobie flirtować, co?
— Do czego zmierzasz?
— Och, nic — odparł totumfacki, patrząc pro-

sto przed siebie.
— Nie, na Boga — rzekł gwałtownie Godfrey.—

Na coś podobnego nie pozwolę.
mnie wyratować z tej opresji,
cześnie kogo innego, to się bez ciebie obejdę.

Jeżeli nie możesz
nie wsypując jedno-

  

Garbarska 1, m. 16, róg SZYĆ. Skromnych wymag.
Mickiewicza. — Tam- Powsżne świad. i refer.
jabinet kosmetyczny Ul. Zarzeczna 2!

ak: pne r r ary POOEJĄ

otrzebna służąca skro* | przyjmie każdą
o wymegania do byłe żyć. Wilno,

lawki, kurzajkiiwą-
702—00P.

LISTY DO REDAKCJI.
Szanowny Panie Redaktorze!
W „Kurjerze Wileńskim” z dnia

31 lipca była wzmianka pod ty-
tułem „Coś nie w porządku
w Mickunach”, gdzie powiedziano,
że „matka 6ga dzieci szuka u-
cieczki od życia w topieli, pogrą-
żając wraz z sobą najmłodsie
dziecko — dziecko nieochrzczone,
gdyż nie była w stanie opłacić
wysokiej należytości za chrzest”.
Zaznaczam, że wyżejwspomniana
osoba nie zwracała się z prośbą
ochrzczenia cziecka do mnie,
o ileby to uczyniła,  nape-
wno, dziecko byłoby bezpłatnie
ochrzczone.

Ksiądz

Piotr Węckiewicz,
proboszcz w Mickunach .
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parł Norton. — Wiesz, że gdyby ten skandal dóstał

sie do prasy, to karjera polityczna twego ojca moc-

rozgłosie.

mieliby się czego chwycić, mój kochany.

czyć, że wyborcy dowiedzieliby się o wszystkich
szczegółach. Dlatego ta dziewka i jej przyjaciel chcą
cię zaszantażować. Wiedzą, że masz bogatego ojca,

który zapłaciłby nie wiem ile, żeby nie dopuścić do

skandalu. Dlatego tylko tyś dostał taki list, a Wal-

ters nie, chociaż on może być tak samo sprawcą tej
Znasz mnie i powinieneś wie-

dzieć, że nie wsypywałbym człowieka niewinnego.
Godfrey był na tyle uczciwy, że nie dostarczyłby

własnoręcznie dowoodów, nawet przeciwko winne-
Ale jeżeli usłużny przyjaciel po-

dejmował się wyręczyć go w brudnej robocie..,? Nor-
ton był dobrym psychologiem i odczuł, że Godfrey

noby ucierpiała na takim

awanturnicy, jak ty.

mu człowiekowi.

pozwolił się wyręczyć.
Obaj łotrzykowie i

mieli na swoje usprawiedliwienie to,
niemoralny stosunek Waltersa do Millie, Gdyby im

że kolega uważał tę dziewczynę za
uczciwą i że widywał się z nią tylko
stwa, odpowiedzieliby urągliwym ś

powiedizano,

 

Wydawca: ALEKSANDER   Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1.

Z pogranicza.

zniżone!
Informacy] żądać, mieszkania zamawiać tylko

domowego

 

człowiek

ten czynny, i ten bierny,

Fatalne skutki manewrów lotniczych.

Z pogranicza donoszą, iż dn. 24
b. m. podczas nocnych ćwiczeń
eskadry lotniczej sowieckiej z Po-
łocka wydarzyła się straszna ka-
tastrofa samolotowa.

Podczas ataku nocnego eska-
dry samolotów na m. Pietrowce,
położone tuż koło rzeki Dźwiny
okręgu połockiego, które notabene
broniły Połocka od ataku, dwa

Rozbicie szajki

Dnia 25 b. m. na granicy polsko-
litewskiej w okolicach Wiżajn roz-
bita została nieuchwytna szajka
przemytnicza, która od 2 lat gra-
sowała na pograniczu polsko-
litewskiem i polsko-pruskiem.
Członkowie szajki przemytniczej
rekrutowali się z ludności pogra-
nicza litewskiego, pruskiego i pol-
skiego, co znacznie utrudniało w
rozbiciu szajki, gdyż jej członko-
wie doskonale byli obeznani
z miejscowością, znali na pamięć
każdą najmniejszą dróżkę i prze-

samoloty zderzyły się w powie-
trzu i runęły do Dźwiny.

Skutki zderzenia były tragicz-
ne. Jeden z samolotów wraz z
dwoma lotnikami zatonął w rzece,
drugi zaś, z którego jeden z lotni-
ków uniknął śmierci dzięki na-
tychmiastowemu opuszczeniu się
przy pomocy spadochronu, roz-
trzaskał się przy brzegu.

przemytniczej.

zamieszkali na pograniczu, którzy
współdziałając z przemytnikami,
otrzymywali sute wynagrodzenia
za różne wyrządzone przysługi
przemytnikom. Mimo, iż szajka
doskonale była poinformowana o
każdym kroku władz bezpieczeń-
stwa, oraz świetnie zmieniała
miejsca operacji i pobytu człon-
ków szajki przemytniczej, zdołano
przemytników unieszkodliwić, zaś
całą organizację rozbić. Pod klu-
czem znalazło się kilkunastu za-
wodowych przemytników, posia-

łęcz. Pozatem  przemytnikom dających długoletnią rutynę i
znacznie dopomagali wieśniacy, praktykę.

® Nieuchwytna szajka złodziei futer.

Ze Stołpców donoszą, iż we-
dług obliczenia władz celnych pol-
skich i sowieckich w Niegorełoje
w ciągu ostatnich trzech miesięcy
z pociągów skradziono przeszło 50
przesyłek towarowych, głównie
skórek karakułowych, gronosta-
jowych, nurków i innych. Kra-

dzieży tych dokonuje nieuchwytna
szajka na szlakach kolejowych
między Mińskiem a Niegorełoje.
Obecnie władze sowieckie prze-

prowadzają specjalne kontrole w
pociągach na główniejszych sta-
cjach.

W raju sowieckim.
Za  żargonówką  kowieńską

„Jidisze sztime“ przytacza Hajnt

list z Ukrainy, przedstawiający
warunki życia w tym kraju.

„Mąka żytnia kosztuje ponad
50 rb. za pud. Bochenek chleba,
który kosztował przed wojną 10—
13 kop. tj. ze zwykłej czarnej mą-
ki, obecnie kosztuje od 7 — 8
rubli. Piekarze nie chcą za pienią-

dze sprzedawać, a żądają mąki

żytniej, a wówczas dostarczą chłe-
ba. Jest zrozumiałe, jak się przed-
stawia w takich warunkach życie.
Robotnicy, zarabiają wszystkiego
od 2 —3 rb. dziennie, muszą pła-
cić na bochenek chleba 7 —8
rubli. Robotnicy fabryczni otrzy-

mują 600 gramów chleba dziennie,
lecz dla członków ich rodzin nie
daje się im nic. Poczęto już wyda-
wać robotnikom fabrycznym 500
gr. dziennie. Pozostali robotnicy i
rzemieślnicy nie otrzymują chleba.

Ziemniaków robotnicy nie mo-
gą używać, bo pud ich kosztuje 7
— 8 rb., cybula — 20 rb. pud, fa-
sola 60 rb. pud kaszy niema zupeł-
nie, jajka 5 rb. dziesiątek...

Ci, co przybywają z Moskwy i
Leningradu, opowiadają, że tam
jest wszystkiego poddostatkiem.
Biała bułka 20 kop. funt, a robot-
nicy płacą tylko 12 kop. za funt.
Poświęcono cały kraj, aby w Le-
ningradzie i Moskwie nie brako-

łaskawe zgłoszenia skle- 6 m. 5.
rować do Admin. Dz.

 

wało niczego. Oni wiedzą, dłacze-
go to robią (widocznie, odnosi się
ta uwaga do władz sowieckich,
którym chodzi, aby główne sku-
pienia robotnicze były zadowolone
ze swego bytu (przyp. tłomacza).

Pozatem, że jest głód, trzeba
płacić duże podatki..."

Tak wygląda raj, zorganizowa-
ny przez Naród Wybrany.

Nie przeszkadza to w agitacji
na rzecz ustroju komunistycznego,
prowadzonej przez żydów na tery-
torjum Polski.
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WARSZAWA (Pa*.) 26. VIII 1932 r.

Belgja 123,95— 124,26—123,64.'
Londyn 30,90—30,87—31,04 -30,74

Sary tanMiaEAlowy Yor + —
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— Nie zgadzam się na to — rzekł Godfrey. —
Jeżeli Walters jest winien, to potrafią mu tego do-
wieść bez naszej pomocy.

Ale nie powiedział tego z oburzeniem i Norton
poczuł pod nogami grunt. Zwietrzył wlot, że Godfrey

— Naturalnie — odparł. — Tymczasem mnie to
zostaw. Nie pisałeś listów i to jest nasz atut. Spot-
kam się dziś z Millie i ręczę ci, że drugi raz cię nie
zaatakują. Ale daj mi ten list. Może mi będzie po-

Pozostawało tylko wypytać się dokładnie o
miejsce spotkania. K
z wizyty. Sir Hugh Godfrey był potęgą polityczną
i miał ogromne wpływy. Jego syn zaś zaciągał wo-
bec Jacka Nortona bardzo realne zobowiązanie, a i
tak był już do pewnego stopnia w jego rękach. Dalej
Norton nie lubił Waltersa za obraźliwe traktowanie

orton był naogół zadowolony

i choć na oko odnosił się do niego tak samo przyjaź-

iż wierzyli w
uczka.

nie, jak do innych, uważał go w głębi duszy za zaro-
zumiałego impertynenta, któremu należała się na-

(d. c. n.)  

 

 

 

  

 
    

   

  

  

 

   

  

   

    

  

  

 

   

 

  
   

   

 

   
  

        

  
  


