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 "REDAKCJA | ADMINISTRACJA Wino, Mostowa 1. Talefon Redakcji
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wlieński" wychodzi codziennie,

Emeryt. Urzędn. Państw, „Celnictwo“
Po długich I ciężkich cierpieniach opatrzony Sw. Sakramentami

zmarł dn. 28-ViIl-1932 r. w wieku lat 63
s Eksportacja zwłok z kaplicy przy Szpit Sw. Jakóba do Kościoła
w. Rafała odbyła się dn. 29go b. m. o godz. 6 po poł. Nabożeństwo

żełobne odbędzie się dn. 30-go b m. w tymże Kościele o godz.9 m. 30 rano.
Eksportacja tegoż dnia o godz. 4 po poł. na cmentarz Św. Piotra i Pawła.

©О czem powiadamia

Uruchomia
zjum).

Leona Puclaty, prof. U. S. B.

(specjalnošė hygjena szkolna).

 

Opieka nad wychowaniem religijnem

Žona I Rodzina.

 

Organizuje się

Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna „ Promień “
grona nauczycieli z wyższem wykształceniem.

się od | do V oddziału włącznie (oddz. V=l ki. gimna-

spoczywa w ręku ks, dr.

Opiekę lekarską objął dr. Witold Sylwanowicz, adjunkt U. S. B.

Urządzenie lokału szkolnego zastosowane do nowoczesnych wy-
magańpedagogiki.— Opłaty ustalono jak najniższe.

Zapisy codziennie (z wyjątkiem świąt
ul. Wiwulskiego 4, m. 7 (róg ul. Piłsudskiego) od g. 4 do 6 wie-

w lokalu szkolnym przy

 

czorem przyjmuje Władysław Arcimowicz, Kierujący organizacją
szkoły, w imieniu właścicieli. 9478—00
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© WIECZOROWE KURSY MATURALNE porostycH =
= Przy GIMNAZJUM Im. J. I. KRASZEWSKIEGO w WILNIE, Ul. Ostro- ==
= bramska 27 — Założone w roku 1926. a
= Uprawnione przez Kuratorjum O. S$. W. Nr. 11-31078 а
= Typ humanistyczny i mat.-przyrodniczy.—System półroczny. =
= Program gimnazjów państwowych =
= Początek roku szkołnego 5 września o godz. 17. —
=. Kancelarja czynna wgodz. 9-13i 17—19. =

mWO
Zawiadamiamy, iż rozpoczę sprzedaż:
Zawielaiany,l TospoczeimyPRZedAE ET

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK
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.

|WÓZa RS

tac ozajścia podcząs zlatu sakniena
y

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W (idyni
O zajścia podezas zlotu Sokolego.

Akt oskarżenia idzie w kierun
Polski jako organizacji zagrażającej bezpieczeństwu państwa.

na zażądała przesłuchania trzech świadków: prezesa

w poniedziałek rozpoczął się proces

ku przedstawienia Obozu Wielkiej
Obro-

Związku Sokoła

Zamoyskiego, prezesa związku Sokoła w Gdyni adw. Zawadzkiego

i prezesa Związku powstańców i wojaków na Sląsku ks. Wryczy na

dowód, że Obóz Wielkiej Polski zaproszony został do udziału w zlo-

cie. Proces potrwa trzy dni.

Nie będzie zniżki biletów kolejowych.
(Tel. od własn. koresp.)

WARSZAWA. Ministerstwo Komunikacji zaprzecza pogłoskom

© zamierzonej jakoby zniżce taryfy kolejowej.

Powrót premiera,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Premjer Prystor powrócił do Warszawy i objął

urzędowania.

 

Reforma szkolna w Rosji.
MOSKWA (Pat.) Została tu o-

głoszona decyzja Centralnego Ko-

mitetu  Partjj _ Komunistycznej

ZSRR w sprawie programu nau-

czania w szkołach początkowych

i średnich. Rezolucja stwierdza, że

wychowankowie szkół początko-

wych i średnich są niedostatecz-

nie przygotowani do szkół wyż-

szych i technicznych i proponuje

zwiększenie ilości godzin mate-

nauk przyrodniczych.

Pozatem znamienne są uchwały,
dotyczące stosunku nauczyciela
do ucznia, dające obecnie więk-
sze prerogatywy nauczycielom i
wychowawcom, dotychczas pra-
wie bezradnym wobec systemu
samorządu klasowego. Rezolucja
przewiduje również zrównanie w
prawach nauczycieli z robotnika-
mi przemysłowymi, to zn. z klasą
najbardziej uprzywilejowaną.

Spotkanie ministrów na wyspie Gersey.
PARYŻ. Pat, — Francuski ko-

munikat półurzędowy zaznacza

między innemi, że spotkanie

premjera Herriota z ministrem

/ Samuelem na wyspie Gersey,mia-

ło charakter bardzo przyjaźny.

Obaj ministrowie z humorem roz-

mawiali o pogłoskach, krążących

co do przedmiotu ich rozmów.

Liczne rzesze publiczności en-

tuzjastycznie witały męzów stanu,

Tajemnicze narady
PARYZ (Pat.) Na wyspie Ger-

sey, gdzie odbywają się obecnie

rozmowy między francuskimi i

angielskimi mężami stanu, wpro-

wzdzono surową służbę bezpie-

bzeństwa. Przedsięwzięto nadzwy-

czajne środki ostrożności, ażeby

o ta W

Niemcy podwyższają
BERLIN (Pat.) Rząd podwyż-

Szył szereg stawek celnych na

produkty agrarne i hodowlane,

    

    

 

Ча but. na gumie
»„ „ . na skórze
buciki z cholewką 22,70

„ czół. sportowe 16,70

Szkolne <zół, na pasku 13,90  
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Tanio! Tanio! Tanio!
овомЕ Polskieį Wytworni Obuwia

14,90 |. -go W. Nowicki
1680|Wilno Wleika

Pantofle girmnastyczne|M. kamasze „ »

Deszczówki kalosz.|M
owce wojłoki

wsiadających do samochodu i u-
dających się do rezydencji gu*
bernatora wyspy. Wkrótce po
przybyciu premjer Herriot udał
się na cmentarz gdzie pochowa-
ne są zwłoki Francuzów, towa-
rzyszy wygnania Wiktora Hugo.
Następnie w towarzystwie mi-
nistra Samuela Herriot zwiedził
parlament oraz pałac sprawie-
dliwości.

na wyspie Gersey.
szczegóły wizyty ministrow zosta-
ły żachowane w bezwzglądnej ta-
jemnicy Ze względu na wzmo-
cnione posterunki policyjne zbli-
żenie się przedstawicieli prasy do
ministrów jest niemożliwe.

cło na produkty rolne
m. in. na gęsi, żółtka i białko w

stanie płynnym oraz na tłuszcze

roślinne.

bajecznie powtarzają wszyscy €l któ-

rzy nabyli modne i gwerantowane   
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Wtorek 30 sierpnia 1932 r.

Źwirko o swoim locie.
Żwirko jest Wilnianinem.

BERLIN (Pat). Berliński kores-
pondent PAT miał dziś rozmowę
ze zwycięzcą w okrężnym locie
europejskim por. Żwirko, który
m. in. powiedział:

Jestem bardzo uradowany, że
mogłem dla Polski zdobyć pierw-
sze. miejsce w tegorocznych za-
wodach. Cały konkurs był bardzo
ciężki, a walka była zacięta. Ze
szczególnem uznaniem wyrazić
się muszę o organizacji zawodów
na całej trasie, a zwłaszcza w Ber-
linie, gdzie przeprowadzone były
— jak wiadomo — bardzo skom-
plikowane próby techniczne. Kon-
trola tych prób spoczywała w rę-
kach przedstawicieli Aeroklubu
Niemieckiego i była przeprowa-

dzona wzorowo i z całą bezstron-
nością. W szczególności chciał-
bym podkreślić koleżeńskość i
kulturę sportową pilotów niemiec-
kich, z którymi rozegrałem walkę
sportową: pp. Morzika, Possa,
Hirtha oraz por. Seidemanna, któ-
ry wykazał imponującą brawurę
lotniczą. Por. Żwirko — zapytany
o swą przeszłość — odpowiedział:
„Pochodzę z Wilna. Całe moje
wykształcenie lotnicze otrzyma-
łem w Polsce, w latach 1921/22,
w Bydgoszczy, gdzie wstąpiłem do
szkoły lotniczej po powrocie z
Rosji W tym też czasie mogłem
rozpocząć moją służbę wojskową
w Polsce.

'Prasa niemiecka o zwycięstwie Żwirki.
BERLIN (Pat). W całej prasie

niemieckiej zwycięstwo Żwirki od-
biło się ogólnem echem, wywołu-
jąc liczne komentarze na temat
sprawności i pewności jego lotu.

„Berliner Ztg. am Mittag“ pi-
sze: Przyznač naležy, že Žwirko
odniósł zasłużone zwycięstwo. W
ciągu całej 7.500-kilometrowej tra-
sy nad Europą okazał się on dziar-
skim i sprawnym lotnikiem, który,
począwszy od chwili startu, całą
swą uwagę skupił na ostatecznym
celu, pamiętając o tem, by nic nie
utracić z punktów, uzyskanych w
próbach technicznych. Z aparatu
swego wydobywał tylko tyle, ile
było konieczne, ile tylko mógł
wytrzymać aparat. Wyczynu jego
nie wolno ani kwestjonować, ani
interpretować. Walczył on jako
gentleman- sportowiec i przebył
całe zawody nienagannie. To też
gratulujemy mu szczerze i chętnie.

Т ееа s L
stwierdza: Wolni jesteśmy od ma-

łostkowych względów szowinizmu
i gratulujemy polskiemu lotnikowi

ai zwycięstwa oraz to-
warz cemu mu konstruktorowi.
Moralnym zwycięzcą — dodaje
dalej dziennik — są jednak Niem-
cy, ich znakomici piloci i genjalni
konstruktorzy maszyn.
Również „Boersen Kurier“ przy-

znaje, że Żwirko zasłużył na zwy-
cięstwo, zarzuca mu jednak że nie
było w jego locie brawury i że
zawsze okązał umiar, czyniąc w
ten sposób zadość warunkom za-
wodów. Nie szybkość bowiem —
oświadcza dziennik — lecz pew-
ność, budząca zaufanie, była wy-
mogiem zawodów. To właśnie za-
ulanie zdobył sobie aparat, zbu-
dowany w sekcji lotniczej studen-
tów politechniki warszawskiej.
Żadna inna maszyna nie potrafiła
tak twardo lądować jak Polska,
nie rarażaiac sie na nezlkadzania

> A l wydane

Powrót zwycięskich lotników.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. We wtorek dnia 30 b. m. zwycięzcy w międzyna-

rodowych zawodach samolotów turystycznych Źwirko oraz Giedgowd

przylatują do Warszawy „

Przed otwarciem Reichstagu.
BERLIN (Pat). Przygotowania

do otwarcia w dniu jutrzejszym

Reichstagu 1 Sejmu pruskiego są

w pełnym toku. Frakcje parla-

mentarne obradowały w ponie-
działek w gmachu Reichstagu. Po,
południu w hotelu Kaiserhof od-
było się zaprzysiężenie frakcji
parlamentarnej i pruskiej narodo-
wych socjalistów przez Hitlera.
Otwarcie Reichstagu zapowiada
się bardzo burzliwie. Narodowi so-
cjaliści zamierzają zjawić się na
posiedzenie w mundurach, Wobec
pogróżek narodowych socjalistów
w związku z objęciem przewodnic-
twa z tytułu starszeństwa przez
komunistkę Kiarę Zetkin ocze-
kuje się licznych poważnych incy-

dentów. W kołach parlamentar-
nych słychać, że centrum zgodziło
się poprzeć kandydaturę hitlerow-
ca na prezydenta Reichstagu.
Frakcja  narodowo-socjalistyczna
wysuwać ma jako swego kandy-
data byłego wiceprezydenta par-
lamentu Stoehra, względnie posła
Fabriciusa. Policja od rana znaj-
dować się będzie w pogotowiu
alarmowem. Wzmocnione oddzia-
ły policji konnej i pieszej skon-
sygnowane zostały w pobliżu
śmachu Reichstagu i Sejmu prus-
kiego. Pozatem posterunki poli-
cyjne w śródmieściu, zwłaszcza w
okolicy gmachów rządowych, o-
trzymają posiłki,

Wrażenie mowy Papena.
BERLIN (Pat) Zdecydowany

ton wywodów kanclerza Рарепа
i zapowiedź radykalnych zarzą-
dzeń gospodarczych, które w naj-
bliższych dniach zadekretowane
zostaną przez prezydenta Rzeszy,
zelektryzowały opinję niemiecką,
stejąc się przedmiotem dyskusji
i komentarzy.

Prasa poniedziałkowa, zasko-
czona tak radykalnemi zapowie-
dziemi, zwłaszcza zaś wyraźnem
rzuceniem przez kanclerza Pape-
na rękawicy Hitlerowi zachowuje
narazie pewną rezerwę wocenie
przyszłych planów rządu. Według

doniesień dzienników koła nie-

miecko narodowe oczekują w wy-

niku mowy kanclerza wielkiego

sukcesu moralnego dla rządu.

Narodowi socjaliści natomiast

podkreślają, że wystąpienie kan-

clerza zerwało ostatnie nici, jakie

łączyły dotychczas stronnictwo z

rządem. Centrum śledzi z naj-
większą troską plany rządu, oba-
wiając się, że dotychczasowe

ostrzeżenia pod adresem kancle-

rza i wybitnych mężów stanu w
gabinecie pozostały bez skutku.
Koła socjalno-demokratyczne 0-
czekują programu rządowego.

Konferencja Papena ze Schleicherem
i Hitlerem

BERLIN, (Pat). W kołach po-
litycznych wywołała niezwykłą

sensację wiadomość, że w ciągu

dnia 29 b, m. odbyło się spotka-

nie kanclerza Papena z ministrem

Schleicherem i przywódczą naro-

dowych socjalistów Hitlerem. W

czasie rozmowy — która, w-g
zepewnień ze strony półurzędowej
miała charakter swobodnej wy-
miany, poruszona miała być po-
nownie sprawa ewentualnego po-
parcia przeż narodowych socja-
listów gabinetu prezydjalnego.

Przed upadkiem Papena.
WIEDEŃ (Pat.) W-g informa-

cyj, które nadeszły z Berlina, dni

gabinetu Papena są policzone.

Następcą jego będzie najprawdo-
podobniej gen. Schleisher.

Jak zareagowała giełda na mowę Papena.
BERLIN, (Pat).

Papena niezwykłą  haussą

Gielda berliń-

ska zareeggowała dziś na mowę
na

wszystkich rynkach. Kursy nie-

których papierów podskoczyły o
pośród znanych pa

pierów niemieckich niektóre o-
5 proc. Z

siągnęły nawet 7 proc. zwyżkę,
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Rozporządzenie P. Prezydenta w sprawie
„bomocy bezrobotnym.

WARSZAWA (Pat). Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Nr. 74 z
dnia 29 sierpnia zamieszcza rozpo-
rządzenie Pana Prezydenta Rze-
czypospolitėj z dnia 23 sierpnia
b. r. o pomocy bezrobotnym.

Na mocy tego rozporządzenia
tworzy się Fundusz Pomocy Bez-
robotnym, jako osoba prawna z
siedzibą w Warszawie.

Cele swoje Fundusz Pomocy
Bezrobotnym spełnia przez:

1) wprowadzenie pomocy do-
raźnej dla osób, nie posiadających
środków utrzymania i nie pobie-
rających zasiłku na wypadek bra-
ku pracy, oraz dla rodzin tych
bezrobotnych;

2) gromadzenie i podział fun-
duszów i przedmiotów w naturze;

3) podawanie inicjatywy w kie-
runku uzgodnienia pomocy doraź-
nej dla bezrobotnych, wprowadzo-
nej przez organizacje państwowe,
samorządowe i społeczne;

4) prowadzenie akcji, zmierza-
jącej do zwiększenia zatrudnienia
bezrobotnych.

Organami Funduszu Pomocy
Bezrobotnym są: Komitet Naczel-
ny, Dyrekcja, oraz Komitety Lo-
kalne.

W] myśl art. 8 ustawy zostają
na rzecz Funduszu Pomocy Bez-
robotnym ustanowione następu-
jące opłaty: od kwitów komornia-
nych, od biletów wstępu, od sta-
wek wzajemnych zakładów (tota-
lizator itp.), od cukru, od piwa, od
schowków (satesów), od żarówek
elektrycznych, od spożycia gazu
i od przebywania w godzinach
mocnych „w zakładach gastrono-
micznych i salach bilardowych.

Opłaty od kwitów komornia-
nych w stosunkumiesięcznym be-
A ywaGOŁAOE M

25 gr. od komornego powyżej

200 zł. — 1 zł, od pośredniego

komornego opłaty wahają się mię-

dzy 25 gr. a 1 zł. Opłatom po-

wyższym nie podlegają kwity ko-

morniane od mieszkań jedno i

dwuizbowych. Powyższe opłaty

obciążają właścicieli  nierucho-

mości.
Opłaty od biletów wstępu po-

biera się od biletów wstępu na

wszelkiego rodzaju publiczne za-
bawy, rozrywki, widowiska i za-

wody sportowe. Minimalna opła-
ta wynosi 5 gr. od biletu do 99 gr.,
maksymalna 50 gr. od biletów w
cenie 5 zł. i wyżej. Opłatom tym
nie podlegają bilety wstępu na*
amatorskie zawody sportowe, na
wyścigi konne, a ponadto na za-
bawy, rozrywki i widowiska na-
stępujące: a) urządzane wyłącznie
dla żołnierzy, b) urządzane przez
zakłady naukowe, opiekuńcze i
wychowawcze dla _ młodzieży
szkolnej lub które za zezwoleniem
władz szkolnych urządzane są wy-
łącznie dla młodzieży tych zakła-
dów lub ich rodzin.

Od stawek we wzajemnych
zakładach, urządzanych przez to-
warzystwa wyścigów konnych, po-
biera się opłaty w wysokości 19/9.

Opłaty od cukru, wprowadzo-
nego na rynek wewnętrzny i ob-
ciążonego podatkiem spożywczym,
wynoszą 50 gr. od 1 quintala (100
kilogr.).

Opłaty od piwa wynoszą 25 gr.
od 1 hlitra.

Opłaty od schowków wynoszą
5 zł. miesięcznie od jednego
schowku.

Opłata od żarówek elektrycz-
nych wynosi 20 gr. od żarówki,
wprowadzonej ma rynek we-
wnętrzny od sprzedaży. Opłacie
tej nie podlegają żarówki regene-
rowane, a za opłaty te odpowie-
dzialny jest wytwórca.

Opłaty od domowego spożycia
gazu w lokalach nie posiadających
charakteru przemysłowego wyno-
szą 59/0 od sumy należności, wska-
zanej na rachunku bez opłat za
używanie gazomierzy i innych do-
datkowych należności. Za opłaty
te odpowiada przedsiębiorca.
cych =Kładaq2eónet"aauywarna
świadectw przemysłowych, opła-
cie w wysokości 50 gr. od osoby,
podlegają przebywający w tych
lokalach w godzinach od 24 do
6-ej z wyjątkiem osób, zarządza-
jących i zatrudnionych w danem
przedsiębiorstwie. Postanowienie
powyższe niema zastosowania do
osób, przebywających w restau-

racjach i bufetach kolejowych.
Rozporządzenie powyższe wcho-

dzi w życie z dniem 1 września r.b.

Rozporządzenie P. Prezydenta w sprawie
ustroju pieniężnego.

WARSZAWA (Pat). W Nr. 74
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej

z 29 sierpnia 1932 r. ogłoszone zo-

stało rozporządzenie Prezydenta

Rzeczypospolitej z 27/VIII 1932 r.

o zmianie niektórych postanowień

rozporządzenia Prezydenta Rze-

czypospolitej z dnia 5 listopada

1927 r. w sprawie zmiany ustroju

pieniężnego.
Art. 2 tej ustawy otrzymuje

brzmienie następujące:
„Wybijane będą monety: 1)

złote po 100, 50 i 25 złotych;
2) srebrne po 10, po 5 i po 2 zł.;

3) niklowe po 1 złotym, 50 gr., 20
gr., 10 gr.;
11 gr.

Monety złote po 25 zł. otrzy-

mują nazwę dukata.“
Zmiana tego artykulu polega na

dodaniu w p. 2 art. 2 prawa wybi-

jania przez państwo monet 10-zło-

towych. Dalej rozporządzenie po-

twierdza, że monety srebrne wy-

bijane będą ze stopu, zawierające-

go na 1 tysiąc części ogólnej wagi
750 części srebra, przyczem waga
monet 10-złotowych wynosić bę-

dzie 22 gr., a średnica 34 mm.

Monety po 5 zł. ważyć będą 11 gr.,
a średnica 28 mm. Waga monet

4) bronzowe po 5, 2

2-złotowych wynosić będzie 4 gr.,

średnica 22 mm. Rozporządzenie

pozatem ustanawia, że o ile za-

płata, w myśl obowiązujących

przepisów, nie jest przewidziana

w inny sposób, monety, wypusz-

czone na podstawie rozporządze-

nia z dn. 29 b. m. są środkiem

płatniczym, mającym moc umarza-

nia zobowiązań przez zapłatę:

monety złote bez ograniczenia

kwoty, monety po 10 zł. — do

kwoty 1000 zł., monety po 5 zł. —

do kwoty 500 zł., monety po 2

zł. — do kwoty 100 zł., monety ni-

klowe po 1 zł. — do kwoty 50 zł.,
pozostałe monety niklowe i bron-

zowe — do kwoty 10 zł. przy każ-

dej wypłacie. Kasy państwowe

przyjmują monety wszelkich ro-
dzajów w każdej ilości przy
wszystkich wpłatach, z wyjątkiem
tych, które, w myśl obowiązują-
cych przepisów, winny być
uiszczane w monetach złotych.
Rozporządzenie powyższe wcho-
dzi w życie z dniem ogłoszenia.
Równocześnie traci moc obowią-
zującą rozporządzenie Prezydenta

Rzeczypospolitej z 30 październi-
ka 1930 r. w sprawie stopu monet
srebrnych po 5 zł. i 2 zł.

Rozporządenie min, skarbu w sprawie
bilonu.

WARSZAWA (Pat). „Monitor

Polski“ z dnia 29 b. m. ogłosił roz-

porządzenie ministra skarbu z 26
b. m., podające do publicznej wia-
domości, że na podstawie rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypo-
spelitej z 13 paźdz. 1927 r. o stabi-
lizacji złotego, w myśl osiągnięte-
go porozumienia z Bankiem Pol-
skim, kwota emisji monet sre-
brnych, niklowych i bronzowych
została z dniem 20 lipca 1932 r.
ustalona na 396 miljonów zlo-
tych.
WARSZAWA (Pat). W Nr. 74

Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej
z dn. 29/VIII 1932 r. ogłoszone zo-
stało rozporządzenie ministra
skarbu z dn. 20 sierpnia 1932 r.

o wycofaniu z obiegu srebrnych
monet jednozłotowych. Monety

powyższe tracą moc prawnego

środka płatniczego z dn. 31 gru-
dnia 1932 r. Poczynając od 2 sty-
cznia 1932 r. do 21 grudnia 1934
r. powyższe monety będą wymie-
niane oraz przyjmowane przy
uiszczaniu wszelkich należności w
kasach urzędów skarbowych oraz
w oddziałach Banku Polskiego. Po
dniu 31 grudnia 1934 r. obowiazek
wymiany tych monet ustaje. Roz-
porządzenie to wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji,
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blok antyniemiecki.
Były łetewski minister spraw

zagranicznych, obecnie przewodni-

czący łotewskiej sejmowej komisji

zagranicznej, poseł F. Ceelens ogło

sił świeżo w piśmie „Socialdemo-

krats* serję artykułów w których

występuje z projektem sojuszu So-

wietów, Polski i państw bałtyckich

przeciwko niebezpieczeństwu re-

akcyjnych, hitlerowskich Niemiec.

Ceelens jest zdania, że zbliża-

my się z fatalistyczną konieczno-

ścią do wielkiej, zbrojnej rozgryw-

ki, której terenem stanie się Euro-

pa wschodnia.

Ostatnie wypadki w Niemczech,

likwidacja niemieckiej demokracji,

przewaga wpływów hitlerowskich

z konieczności przyśpieszyć muszą

* katastrofę.

Ceelens przewiduje sojusz nie-

miecko-włoski, który wzmocniłby

znacznie niemieckie siły militarne.

Zresztą siły te, nawet bez obecnej

pomocy, nie są bynajmniej tak

nikłe, jak to się niektórym wyda-

wać może. Oprócz Reichswehry,

która świetnie uzbrojona i wyćwi-

czona, stanowi niezrównaną kad-

rę, posiadają Niemcy miljon woj-

skowo wyćwiczonej młodzieży, zaś

przemysł niemiecki w ten sposób

jest zorganizowany, że każdej

chwili służyć może dla celów wo-

jennych.

Jakkolwiek wojenne plany nie-

mieckie i cała niemiecka opinja w

gruncie nastawiona jest przeciwko

Francji, to przecież liczyć się z

tem trzeba, że Niemcy narazie uni-

kać będą wojny na dwa fronty, bę-

dą paktować z Francuzami, cały

zaś swój impet zwrócą w kierunku

wschodnimi to — zdaniem Ceelen-

sa — nietylko przeciwko Polsce

ale również przeciwko Rosji. Od

czasu jak w Niemczech zwyciężyła

reakcja, obostrzyły się stosunki

niemiecko-sowieckie do tego stop-

nia, że wojna staje się nieuniknio-

'na (?) niemniej nieunikniona jest

także wojna niemiecko-polska.

W razie zwycięstwa Niemiec

utraciłaby Polska Gdańsk, „kury-
“ JA 1-

kosztem Litwy (Kłajpeda) i Łotwy

(Libawa). Zarówno w Moskwie jak

i w Warszawie zdają sobie sprawę

z takiego niebezpieczeństwa, to
też w przygotowaniu jest rosyj-
sko-polskie porozumienie. Czas,

żeby państwa baltyckie również o
tem pomyślały.

Na tem miejscu nawiasowo za-
znaczyć należy, że poseł Ceelens
do niedawna raczej nieprzychylnie
był w stosunku do Polski nastrojo-
ny. Dziś pisze on dosłownie:

«Nowa sytuacja, która wytwo-
rzyła się” dzięki zwycięstwu nie-
mieckich reakcjonistów wymaga
całkiem nowej orjentacji państw
wschodnio - europejskich. Wobec
wspólnego wroga, jakim jest hitle-
ryzm niemiecki, nie wystarczają
już pakty o nieagresji między Ro-
sją sowiecką, Polską, Łotwą, Litwą
i Estonią.

Konieczne jest ściślejsze poli-
tyczne porozumienie i związek
tych państw przeciwko agresywno-
ści reakcyjnych Niemiec. -Tylko
taka wielkiego stylu polityka
państw wschodnio - europejskich
byłaby w stanie zażegnać niebez-
pieczeństwo niemieckie, podczas
gdy małostkowe kłótnie pomiędzy
temi państwami  rozzuchwalają
Niemców i podniecają ich apety-
ty”.
 

Drobne wiadomości.
Katastrofy lotnicze.

NOWY YORK. Pat.— W czasie
startu płk. Kossowskiego w miej-
scowości B:llefonte nastąpił wy-
buch motoru. Płk. Kossowski wy-
szedł z katastrofy bez szwanku.
Towarzyszący mu mechanik Ko-
toński został ciężko poparzony.
Samolot uszkodzony. Jak się o-
kazało płk. Kossowski zzmówił
zbiornik zgęszczonego po wietrza
do motoru i zamiast tego przy-
słano mu zbiornik z tlenem co
było przyczyaą eksplozji.;

WIEDEŃ, (Pat). Znany lotnik
austrjacki Gurizer spadł z apara-
tem w Voekalbruck i doznał tak
ciężkich obrażeń, że w godzinę
później wyzionął ducha.

Katastrofa autobusu.

PONCE (Portorico), (Pat). —
Autobus, wiozący delegacje na
kongres partji liberalnej, wpadł
do prz. 18 osób ponio-
sło śmierć na miejscu. 38 jest
<iężko ranych.

Z prasy.
Główne sprawy.

Pierwsze kolumny wszystkich

pism zajmują naturalnie depesze o

zwycięstwie polskiego lotnika w

rajdzie międzynarodowym awjone-

tek.
W tytułach podkreśla się zgod-

nie ten moment, że udało się nam

pobić Niemców, których ewentu-
alne zwycięstwo oddawałoby im

na własność wielki puhar prze-

chodni.
Obok tryumfu lotnictwa pol-

skiego podkreśla cała prasa, ale

tylko niezależna, wiadomość o wy-

daniu dekretu zawieszającego nie-
usuwalność sędziów.

Narazie wiadomość ta ukazała

się bez komentarzy, ale niewątpli-

wie niebawem prasa omówi ją
obszerniej. ю.

Prasa sanacyjna woli tym o-

statnim dekretem zbytnio się nie

chwalić i zamieszcza go jako zwy-

kłą, nie budzącą większego zainte-
resowania wiadomość,

Pozatem centralnem zagadnie-
niem nie przestaje być kwestja
ustosunkowania się rządu Papena

do wyroku sądu doraźnego w By-

tomiu. O sprawie tej pisaliśmy już

parokrotnie i narazie nic nowego

w tej materji na szpaltach pism nie
napotkaliśmy.

Zmiana irontu.

Przechodząc do naszych spraw

wewnętrznych zanotować musimy

zmianę frontu większości dzienni-

ków sanacyjnych.
Jeszcze tak niedawno brak

programu uważano w szeregach

tego obozu za najwyższą cnotę.

Dziś natomiast panowie i towarzy-

sze od nieznanej nikomu iutajonej

glęboko ideologji „tego, który”...

domagają się gwałtownie progra-

mu i to nie od rządu, czy też wię-

kszości sejmowej, ale właśnie od

opozycji, uważanej za zero moral-

ne i fizyczne. 2

Pisząc o dyskusji, toczącej się

w prasie na temat nadchodzącego

sezonu _ politycznego, twierdzi
właśnie krakowski „Czas*, że w
dyskusji tej ze strony opozycji ude-

rza jedno:
„nie przeciwstawia się polityce rzą-

dowej jakiegoś innego pozytywnego pro-

gramu czy jakichś innych konkretnych

sposobów rozwiązania trudnych — га-

gadnień chwili." .

Moglibyśmy tutaj odpowiedzieć

redaktorom „Czasu”, iż trudno wo-
góle mówić o przeciwstawianiu się
czemuś. nieistniejącemu,„bo prze-
cież kurczowe się trzymanie wła-

dzy nie możemy nazwać progra-

mem, a tem bardziej „programem
mpimzekai a 1 ie _ n,to nam
stwierdza dalej, pisząco całej opo-
zycji, że jej zdaniem

„Polska przechodzi przez „kryzys
zaufania”, rządzący nie cieszą się już
zaufaniem rządzonych, winni odejść. Na
tle tego rozumowania powstaje żądanie
nowego sejmu, nowych wyborów.”

Czyli innemi słowy „Czas” sam
sobie przeczy, gdyż dążenie do od-
budowania / zaufania chociażby
przez nowe wybory już jest pun-
ktem programu i to programu nie
jednego stronnictwa, lecz całej
opozycji, a to coś znaczy.

Ale skąd ta tęsknota do pro-
gramu? :

Widocznie potrzeba zmiany
frontu, bo już społeczeństwu ten
„program bezprogramowošci“ sta-
je košcią w gardle tak, jak juž sta-
nęla „bezpartyjna partyjnošė“!

Im wcześniej, tem bezpieczniej!
A propos wyborów.
Pisze o nich „Głos Narodu* w

sposób następujący: RA
„Zarówno warunki polityczne, jak i

gospodarcze w Polsce dojrzały już do
tego stopnia, że dalekoidące zmiany
stają się coraz bardziej konieczne. =Bę-
dzie daleko rozumniej i bezpieczniej, je-
żeli nastąpią one szybko, a nie dopiero

sytuacjawówczas, $śdy wytworzy się c
przymusowa. Dzieje różnych spóźnio-
nych „reform* w innych państwach
przemawiają bardzo wymownie za słusz-
nością naszego stanowiska.”

Kto wie, czy niebawem cała
sanacja nie będzie podzielała sta-
nowiska „Głosu Narodu”.

Naturalnie nie będzie tu cho-
dziło o „relormy” lecz przede-
wszystkiem 0 odpowiedzialność i
skórę.

Sensacje.
Tymczasem jednakże sanacja

myśli o rządach, które miałyby
jeszcze bardziej „silną rękę” niż
dotychczasowe.
Oto lwowska „Gazeta Poranna

drukuje następującą sensację:
„W związku z pogłoskami, jakie krą-

żą na temat ewentualnych zmian w Rzą-
dzie, Wasz korespondent dowiaduje się
ze źródeł jak najlepiej poinformowanych,
że zmiana gabinetu nastąpi nie prędzej,
jak z końcem września. W tych samych
kołach krążą pogłoski, że wówczas na
czele rządu stanie Marszałek Piłsudski.
Plotka ta jest o tyle prawdopodobna, że
jak wiadomo, premjer Prystor już od
dłuższego czasu nosił się z zamiarem
ustąpienia. Jednak na życzenie Marszał-
ka Piłsudskiego jest możliwe, że premjer
Prystor w nowym rządzie obejmie tekę
ministerstwa spraw wewnętrznych.
tym wypadku min. Pieracki nie uczestni-
czyłby w gabinecie, a poświęci się jedy-
nie pracy na terenie parlamentu.

Co do innych zmian, to na ten te-
mat krążą najrozmaitsze pogłoski i wy-
mieniane są różne nazwiska, ale ze
względu na oddalony termin nie są brane
pod uwagę. W: każdym razie należy się
"liczyć ze zmianami w resortach: skarbu,
spraw wewnętrznych, handlui rzemy-
słu, pracy oraz sprawiedliwości. Fakt, że
na czele gabinetu staje Marszałek Pił-
sudski, nadaje temu  gabinetowi cha-
rakter „rządu silnej ręki”, który byłby
zdolny przeprowadzić szereg posunięć w

dziedzinach dziś najbardziej aktualnych,

jak gospodarcze i polityczne, tembar-

dziej, że za kilka miesięcy kończy się

okres 7-miolecia sprawowania prezyden-

tury przez prof. Ignacego Mościckiego.

Cały ten sensacyjny pasztet zao-

patruje organ lwowskiej sanacji w
taki oto soczysty tytuł:

Marszałek Piłsudski
na czele gabinetu.

Nawrót do rządu „silnej ręki” ze względu
na sytuację gospodarczą.

Ciekawi jesteśmy na czem ta
nowa „silna ręka'* ma polegać?

Echa gdyńskie.
W „Robolniku“ (nr. 289) w nie-

skonfiskowanym artykule pos. Z.
Żuławskiego ukazały się uwagi o

1a SA dotówe=croiet] adis: sy
frontowych stanęło w czasie wojny z bro-
nią w ręku w szeregach Legjonów, ale
w Gdyni, po blisko dwudziestu latach
znalazło się na zjeździe Legjonistów już
około... 30.000 „bohaterów”, dla których
— jak rzewnie, z łezką w oku, powie-
dział pan generał Rydz-Śmigły — „róż
zabrakło”, Trudno! jeżeli „nie stało
róż" — to ci nowi bohaterzy sięgnąć
muszą po inne laury. Róże zastąpić mu-
siały posady dyrektorów i wicedyrekto-
rów w bankach państwowych; stanowiska
ministrów i wiceministrów, wojewodów,
starostów, komisarzy; krzesła w Radach
Nadzorczych i  dyrekcjach  przedsię-
biorstw akcyjnych; subwencje, koncesje,
pożyczki. To też „im bardziej posuwamy
się w lata, im dalszemi stają się wspo-
mnienia minionych walk”, im bardziej za-
ciera się pamięć o istotnem poświęceniu
i zasłudze — tem gęściejszym staje się
las rąk, wyciągniętych już nie po róże,
któremi przecie państwa budować nie
można, — lecz po tytuły, po władzę, po
dobrze płatne stanowiska i posady."

 

Rząd litewski nie dopuściłdootwarcia?
Uniwersytetu Katolickiego.

: + , Demonstracje młodzieży.
; (Telef, od własnego korespondenta.j
KR LEWIEC, 29 М!. Z Kowna donoszą: Dziś w Kownie

doszło do walk pomiędzy młodzieżą katolicką a policją, która
szarżowała. Powodem zajścia było niesłychane zachowanie
się władz kowieńskich wobec duchowieństwa katolickiego,
które na dzień dzisiejszy wyznaczył otwarcie Uniwersytetu

Władze nieoczekiwanie nie dopuściły do otwarcia uniwer-
sytetu nie zawiadamiając uprzednio o swem stanowisku orga-
nizatorów najwyższej uczelni katolickiej w Kraju.

Nie wiedząc © negatywnem stanowisku władz w katedrze
kowieńskiej odbyło się uroczyste nabożeństwoz okazji otwar-
cia Uniwersytetu. Celebrował Arcybiskup kowieński ks. Skwi-
rechas. W nabożeństwie wzięły udział tłumy publiczności.

Po południu miał nastąpić uroczysty akt otwarcia Unl-
wersytetu w gmachu „Saule“,

Gdy o oznaczonej godzinie zaczęii się zjeżdżać dostojnicy
kościelni z arcybiskupem Skwirechasem i rektorem nowej
uczeni biskupem Reinisem na czele oraz zaproszeni goście
znaleźli wrota gmachu zamknięte i wejścia boczne obsadzone
przez policję.

Na drzwiach głównych przybite zostało zawiadomienie
komendanta miasta, ze rząd z przyczyn zasadniczych zabronił
otwarcia i uruchomienia Uniwersytetu Katolickiego.

Zarządzenie władz było pełną niespodzianką dla przyby-
łych.

Tłumnie przybyła młodzież dała wyraz swemu oburzeniu
formując niezwłocznie pochód,
miasta z wroglemi okrzykami

który ruszył na główną uiicę
pod adresem rządu. Policja za-

stępowata kilkakrotnie drogę młodzieży katolickiej, usiłując
Ja rozproszyć. Poczyniono liczne aresztowania.

Japonja grozi wystąpieniem z Ligi
Narodów.

PARYŻ (Pat.) W związku z e-
wentualnem wycofaniem się Ja-
ponji z Ligi Narodów dzienniki
tokijskie zaznaczają, że społeczeń-
stwo japońskie zapatruje się przy-

chylnie na kwestję ewentualnego
wystąpienia Japonji z Ligi na wy-
padek, gdyby uznanie państwa
mandżurskiego napotykalo — па
trudności.

DZIENNIK WILEŃSKI

Listy z Kowna. Główny wróg Polski © roku 1920.
Litwini cieszą się ze swego

zwycięstwa w Hadze, mimo że na-
ogół prasa litewska przedtem
przygotowywała ostrożnie społe-

czeństwo do ewentualnej przegra-
nej. Mimowoli Litwa staje się
sprzymierzeńcem Polski, przynaj-
mniej w sprawach obrony niety-
kalności traktatów pokojowych.
Dotąd w Litwie nie rozumiano, że

właśnie te traktaty są $warancją
ich niepodległości, ponieważ Li-
twa powstała z wojny światowej

i istnienie swe ugruntowała na li-
kwidujących ją traktatach. Prasa
litewska dotąd stale opowiadała
się za rewizją. Uważano, że re-
wizja traktatów mocno osłabi
Polskę, a wówczas plany litewskie
względem Wileńszczyzny staną się

możliwymi do zrealizowania. Do-
piero wzmożona agresywność nie-
miecka na Kłajpedę otworzyła
oczy Litwinom na istotny stan
rzeczy.

„Liet. Žinios“ niedawno zamie-
ściły artykuł, w którym nazywają
paragrafy, tyczące Kłajpedy, naj-
słabszem miejscem traktalu Wer-
salskiego. Gdyby Niemcom udało
się złamać traktat w sprawie
Kłajpedzkiej, to możnaby spróbo-
wać tego i na innych punktach.
Należy więc Litwinom być przy-
gotowanymi na ciągłe napaści nie-
mieckie. Kłajpedy Litwa wyrzec
się nie może, jest ona bowiem je-
dną z podstaw jej niepodległego
bytu. 3

Artykuł powyższy jest cieka-
wym dowodem dokonywujących
się przemian w orjentacji litew-
skiego społeczeństwa.

Hitlerowcy w Kraju Kłajpedz-
kim stają się coraz bardziej zu-
chwalsi i zupełnie otwarcie wystę-
pują przeciwko Litwinom. W cza-
sie wyborów w Niemczech w ca-
łym kraju znajdowano odezwy,
wzywające ludność do udziału w
wiecach przedwyborczych, odby
wających się w miejscowościach
pogranicznych Prus. Twierdzono,
że ludność obszaru oderwanego
musi interesować się zagadnienia-
mj politycznemi Prus, ponieważ
prędzej czy później powróci do
właściwych panów. Zdarzały się
wypadki zamalowywania godeł li-
tewskich na szyldach urzędów
i słupach granicznych hasłami an-
tylitewskiemi w duchu hitlerow-
skim

Bardzo znamiennem było zda-
rzenie w Szawlach, gdzie przybyła
na zawody sportowe drużyna nie-
miecka z Kłajpedy. W czasie spot-
kania z drużyną żydowską Maka-
bi. Niemcy z okrzykami hitlerowe
policja zlikwidowała to zajście.
Kłajpedzianom dopomogła część
publiczności, Niemcy zamieszkali
w Szawlach. Wszystko to dowo-
dzi niesłychanego rozzuchwalenia
się ipewności w swe siły Niemców
w Litwie. Litwini zbierają obec-
nie gorzkie owoce faworyzowania
Niemców od samego początku nie-
podległości,

Sytuacja gopodarcza Litwy na-
razie bez zmian. W handlu i prze-
myśle w dalszym ciągu odczuwa
się zastój. W związku z tem nie-
znacznie wzrosła liczba bezrobot-
nych. Władze tłumaczą wzrost
bezrobocia napływem robotników
ze wsi. Bezrolni włościanie ciągną
do miast i stwarzają groźną kon-
kurencję dla robotników: miejskich
szczególnie przy robotach budo-
wlanych, wynajmując się bardzo
tanio. W związku z tym objawem
zaobserwowano w wielu miejscach
na wsi brak robotnika do robót
rolnych.

Ruch budowlany w Kownie
rozwija się. W ciągu bieżącego se-
zonu wybudowano 74 murowanych
i 223 drewnianych domów.

Rząd troszczy się o ciężkie po-
łożenie rolnictwa i stara się jak
można najwięcej pomagać. Obec-
nie rząd przez kooperatywę „Lie-
tukis” tworzy punkty zakupywa-
nia lnu i zboża bezpośrednio od
gospodarzy dla potrzeb armii,
chcąc w ten sposób pozostawić
włościanom te pieniądze, które
zarabiają zwykle na tego rodzaju
tranzakcjach zawodowi dostawcy.
W stosunku do mniejszości na-

rodowej polskiej daje się zauwa-
żyć pewne odprężenie. W urzę-
dach i instytucjach publicznych do
Polaków odnoszą się dziś o wiele
życzliwiej, bez poprzedniego u-
przedzenia. Jednak długoletnia
psychoza nienawiści pozostawiła
szczególnie w szerszych  war-
stwach niezatarte ślady i wciąż
jeszcze zdarzają się wybryki dzi-
kiej nienawiści. Rozpętane na-
miętności nie dają się tak łatwo
uspokoić. Najbardziej zacofanem
i nieustępliwem okazuje się du-
chowieństwo, które właściwie
stworzyło i wybujało w Litwinach
tę nienawiść ku wszystkiemu, co
polskie. Jako smutny przykład
panujących stosunków można
przytoczyć znane już czytelnikom
zajście w Lubowie, gdzie bojówki
szaulisów napadły na kościół, bijąc
i mordując Polaków, a proboszcz-
Litwin nietylko nie użył swego
wpływu, ale jeszcze podjudzał.
Dużo jeszcze wody upłynie, zanim
współżycie z Litwinami stanie się
możliwem.

„Związek Wyzwolenia Wilna'*
wciąż działa. W roku bieżącym

wy-organizowano kilkudniowe

Aleksander Millerand, który

przed objęciem w r. 1921 stanowi-

ska Prezydenta Republiki był fran

cuskim prezesem rady ministrów,

zebrał bardzo starannie swe wspo-

mnienia i dokumenty z czasu po-

chodu wojsk czerwonych na War-

szawę w lipcu i sierpniu 1920. Już

w chwili przyjęcia gen. Weyganda

do Akademji Francuskiej dnia 19-

go maja 1932 ogłosił znany dzienni

karz p. Geetan Sanvoisin (Journal

des Debats nr. 140) na podstawie

rozmowy z p. Millerandem i przej-

rzenia jego papierów, zarys roz-

woju zdarzeń, jak je widziano” od

strony rządu francuskiego. Obe-

cnie sam p. Millerand („Revue de

France“ z 15-go sierpnia 1932) o-

głasza dokładne przedstawienie
tych zdarzeń oraz zabiegów poli-
tyki francuskiej.

Szczególnie wyraźnie zarysowu
ją się rozbieżności między rządem
francuskim pod sterem p. Milleran
da, a rządem angielskim, na któ-
rego czele stał wówczas p. Lloyd
George:

„Spotkaliśmy się z oporem co-
najmniej nieoczekiwanym.

Marszałek Foch oddziaływał

na władze brytyjskie. Wpływał on

na swego osobistego przyjaciela,

gen. Wilsona, aby zrobiono wszy-

stko, celem wyładowania w Gdań-

sku okrętów francuskich, przywo-

żących materjał wojenny, oraz aby

wysłano go dalej do Polski. Odpo-

wiedziano Marszałkowi, że wszy-

stko możliwe zrobiono i będzie się

robiło dla uczynienia zadość jego

żądaniom. Odpowiedź ta była z

16-go sierpnia 1920. Dnia 22-go

sierpnia 1920, zgodnie z zapowie-

dzią marszałka Focha w rozmowie

z gen. Wilsonem, krążownik fran-

cuski „Gueydon“ miał przybyć do
Gdańska z ładunkiem materjału

wojennego, po którym nastąpić

miały dalsze. Szybkie wyładowa-
nie było niezbędne dla dalszego
ciągu obrony polskiej. Zamknięcie

Gdańska równało się udaremnie-
niu jej. Zarazem byłoby to wprost
sprzeczne z porozumieniem w
Hythe w duchu zapewnienia obro-

ny niepodległości Polski. Otóż wła-
śnie wtedy nasz konsul w Gdań-
šku zawiadomił nas, że przedsta-
wiciel brytyjski uprzedził misję

wojskową polską, iż od tej chwili

sprzeciwi się wejściu do portu

gdańskiego materjału wojennego

dla Polski. Postanowienie to było
bezwzględnie przeciwne brzmieniu
traktatu wersalskiego...

A już dnia 11-go sierpnia 1920
wysłał rząd angielski z Londynu do

Warszawy. „bez, porozumienia z
omussieckrewwyzewasi vulatwj

treści: „Przyjmijcie warunki bol-
szewików, które są dopuszczalne,
bo jeśli nie zgodzicie się, nie mo-

„żemy was zapewnić, że wam bę-
dziemy pomagali.

Podobnie było ze sprawą uzna-
nia przez rząd francuski dnia 11-go
sierpnia 1920 rządu gen. Wrangla,
co bardzo niedogadzało Sowietom.

Brytyjski charge d'affaires w
Paryżu, p. Henderson, już 12-go
sierpnia 1920 podał sekretarzowi
generalnemu francuskiego mini-
sterstwa spraw zagranicznych p.
Palcoloque, do wiadomości tele-
gram brytyjskiego ministra spraw
zagranicznych lorda Curzona, w
którym w sposób najdobitniejszy
dawał on wyraz zdziwieniu pre-
mjera Lloyda George'a i jego sa-
mego wobec uznania przez Francję
gen. Wrangla. W porozumieniu ze
mną p. Paleoloque odpowiedział p.
Fendersonowi, ponawiając wyrazy
zdziwienia, aby'nie powiedzieć wię
cej, jakie w rządzie francuskim wy-
wołał telegram brytyjski do War-
szawy oraz wyrazy żalu, że rząd
brytyjski nie porozumiał się uprze-
dnio z nami. Przypomniał pozatem
oświadczenia prezesa rady mini-
strów (p. Milleranda) w Izbie De-
putowanych z 20-g0 lipca 1920 o

SSRSNTDOS TAN BEIISASS
cieczki na _ pogranicze polsko-
litewskie. Wycieczki te mają
wzbudzać u uczestników „tęskno-
tę' za „okupowanym'* terenem.
W celu podtrzymywania ducha
„patrjotycznego“ każdej wyciecz-
ce towarzyszą specjalni prelegenci
z cyklem odczytów „o Polakach i
Wilnie". Głównym celem tych
wycieczek jest uświadamianie na-
rodowe i „odpolszczanie pograni-
cza”. Dn. 28 lipca związek zorga-
nizował dzień „Żelaznego fundu-
szu Wileńskiego", zbierając wszę-
dzie ofiary na specjalne cele
związku.
, Obecnie w Litwie wielkie za-
interesowanie wzbudza projekto-
wany przez Litwinów amerykań-
skich lot oceaniczny kpt. Dariusa
i Girenasa. Mają oni zamiar prze-
lecieć z New Yorku do Kowna
w, ciągu 38 godzin. Trudno po-
wiedzieć, czy ich zamiar się uda.
Niedawno zakupiono w Ameryce
na ten cel samolot za 10.000 dol.
Lot finansują Litwini amerykańscy.
2 „Kończą się ferje, już pachnie
jesienią. Zbocza Aleksoty i góry
Piotrówki zaczynają się pokry-
wać złotemi barwami schnących
liści. Co też przyniesie ta jesień?
Tu u nas w związku z wiado-
mościami o przełomie, nadchodzą-
cemi z Ameryki, pokładają wiel-
kie nadzieje. Mówią, że może
z nią się skończy kryzys.

Kowno, w sierpniu 1932 r.
M. Worański,

3

możliwości uznania rządu Wrangla
W dniu tych wyjaśnień wyje-

chałem z Paryża na objazd okolic,
wyzwolonych po wojnie, pozosta-
wiając w Paryżu mego przyjaciela:
p. Paleoloque, a telefon i telegrai
donosiły mi, z godziny na godzinę,
o biegu spraw... Lord Curzon byl
dotknięty moim wyjazdem i żalił
się na obojętność rządu francuskie-
go wobec poważnego stanu sto-
sunków angielsko - francuskich...
Bez trudności mogłem raz jeszcze
ustalić właściwy stan rzeczy.

Jak wiadomo na 8 kongresie
sowieckim w końcu roku 1920
stwierdzono: nasze niepowodzenie
w wojnie przeciw Polsce spowodo-
wane było tem, że musieliśmy wal-
czyć przeciw Wranglowi, uznane-
mu przez rząd francuski”,

Tymczasem 18-go sierpnia 1920
nadeszła do Paryża wiadomość o
zwycięstwie polskiem pod War-
szawą, co spowodowało uspokoje-
nie się stosunków między Francją
i Anglją.

Wspomnienia p. Milleranda
ustalają dokładnie wrogą Polsce
politykę p. Lloyd George'a w roku
1920 w jej walce z Sowietami, jak
wrogo działał też w roku 1921 w
sprawie Górnego Śląska na rzecz
Niemiec oraz jak wrogo odnosił
się do Polski w licznych oświad-
czeniach późniejszych. Że tak było
wiedzieliśmy o tem dokładnie.
Stwierdzenie wszakże tej prawdy
przez tak wybitnego polityka, jak
p. Millerand, jest bardzo cenne.

SZKICE I OBRAZKI,
SZKOŁA DETEKTYWÓW.

Ludzie imają się najprzeróżniejszych
imprez, ażeby zdobyć grosze.

Sprzedają za życia swoje szkielety do
zakładu anatomji patologicznej, zakładają
teatry, fabrykują piędziesięcio dolarówki,
a wreszcie zakładają szkoły:

Poprawnego chodzenia po ulicach,
dobrego zachowania się, deklamacji i
uśmiechania się w czasach kryzysowych.

Przebiegły jakiś człowieczyna wpadł
na pomysł założenia szkoły prywatnych
detektywów w Wilnie.

To był pomysł wspaniały!
Co, jalkk co, ale sprawy ciemnych za-

kamarków duszy ludzkiej, smutki i nie-

dole życia zawsze znajdą wdzięczną dla
siebie teatrum.

W epoce dawnego Rzymu najwdzię-
czniejszym widowiskiem było rwanie na
strzępy żywych ciał ludzkich, polosiaj
czarownicy w średniowieczu gromadziło _
do miast egzekucji ludność całych pro-

wincji, dziś zaś przejechanie przez „Ar-
bon”, na ulicy sędziwej staruszki groma-
dzi na miejscu katastrofy omalże całe.
pI,

A cóż dopiero śdy w lochu na ja- i
kiemś przedmieściu zwierzę jakieś ludz-
kie w obłędzie zbrodni, żonę swoją albo
dziecko, siekierą rozpłata.

To koncert nad koncertami dla bar-
dzo licznej gawiedzi. :

Miejsce takiego czynu zostaje foto-
śraiowane i reprodukowane na łamach
rewolwerowej prasy, Zbrodniarz staje się
clou dnia, a fakt zbrodni zaczyna fermen-
tować w chorych mózgach, a niejedno-
krotnie też wydaje złowróżbny plon.

Czegoż uczyć będą w tej szkole de-
tektywów?

Boksu, walki dżiu-dżitsu iumiejętno-
ści łowienia zbrodniarza...

Sam zawód detektywa zmusza fo do
obcowania w świecie zbrodniarzy, a linja
świata przestępczego jest niesłychanie
łatwą do przekroczenia.

Tylko wybitne charakteryi tylko
wytrawni fachowcy izolowani są od za-
bójczych miazmatów, które dosięgają
każdego kto do rozkładu tego się zbliży,

Któż uczęszczać będzie na takie
kursy?

„ Trochę młodzieży żądnej sensacji i
taniego dreszczyku, garstka ludzi życiowo
nieprzygotowanych do ciężkiego zawodu
łowców bestii ludzkiej,

Napisano, że szkoł rowadzi, -
dzie niejaki pan dzy A 1

Wie o tem zapewne Kuratorjum
Szkolne, czy też władza administracyjna,
która koncesji p. Iwanoifowi udzieliła...

Zapewne program szkolny jest wła-
dzy również znany...

Czy jednak w czasach dzisiejszych,
$dy chwieją się najodporniejsze charak-
tery, czy w czasach gdy nędza, upadek
wszystkich zasad pustoszy podwaliny mo-
ralności, taka ryzykowna impreza będzie
na miejscu?

> Trochę zastanowienia, a przekonamy
się że już i tak dosyć zła się sroży,

M. Junosza.

Pod Mukdenem,
PARYZ (Pat.) Wg informacyj

za źródeł japońskich, Japończycyodparli dzisiaj ztak Chińczyków
na japońską bazę lotniczą w Muk-denie. Stacja radjotechniczna į
arsenał pozostały nienaruszone.Tylko jeden hangar został spalo-
ny, a kilkanaście samolotów, zdo-bytych na nieprzyjacielu ule gło
zniszczeniu.

MUKDEN (Pat) W_ mieście
toczą się gwałtowne walki na
skutek gwaitownych ataków ze
strony Chińczyków. Wezwane zo-stały na pomoc oddziały japoń-
skie z tankami i karabinami ma-eaChińczycy zaatakowa-

otniskoi arsenał, gd. -
chnął pożer. „ze rj
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KRONIKA.
Naczelni lekarze Kas Chorych mają

niebawem zająć stanowisko dyrektorów.
Samorząd w Kasach Chorych.

Ze źrółeł dobrze poinformo-
wanych sygnalizują, że w syste-
mie administracji ubezpieczeń
społecznych, a przedewszystkiem
w Kasach Chorych, w najbliższym
czasie nastąpią zasadnicze zmiany.

Nowa reforma zmierza do
uproszczenia i potanienia admini-
stracji, a zarazem do wzmocnie-
nia lecznictwa i świadczeń na
rzecz ubezpieczonych. Stanowiska
dyrektorów Kas Chorych mają

zająć lekarze naczelni tych insty-
tucyj, a wszelkie agendy biurowe
podlegać będą kierownikom po
szczególnych wydziałów.

Bardzo intensywnie rozważaną
jest sprawa odbudowy samorządu
w Kasach Chorych, rządzonych
obecnie przez komisarzy rządo
wych, a właściwie przez dyrekto-
rów, których działalność czasami
nie cieszy się uznaniem władz
nadzorczych.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Powrót ks. kan. Leona

Żebrowskiego. Jak się dowia-
dujemy powrócił w tych dniąch
do Wilna ks. kanonik Leon Że-
browski, który spędził kilka dni
w Stołpcach.

— Nabożeństwo przed roz-
poczęciem roku szkolnego.
Msza św. dla uczącej się młodzie-
ży męskiej szkół średnich zosta-
nie odprawiona w kościele św Ja
na we czwartek dnia 1 września
o godzinie dziewiątej i pół rano

SPRAWY MIEJSKIE.
— Tajny ubój bydła. W ce

lu skuteczniejszego zwalczanie
potajemnych rzeźni, funkcjonar-
juszom policyjnym podwyższone
nagrody wrazie wykrycia tajnego
uboju.
— Nowe kioski inwalidzkie.

Magistrat obstalował kil<a kio-
sków gazetowych podobnych cał
kowicie do budek, ustawionych
na ul. A. Mickiewicza i Wielkiej

SPRAWY SANITARNE.
— Notowanie chorób za-

kaźnych. Zdarzały się często wy-
padki ukrywania chorych zakaż-
nych co w konsekwencji rozsze-
rzało epidemje.

Obecnie, obostrzone przepisy
sanitarne przewidują surowe kary
na członków rodziny, która nie
zawiadamia magistratu o zasłab-
nięciu zakaźnem.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Strajk tartaku Lewina

zlikwidowany. W keńcu ubie
głego tygodnia Lewin, właściciel
tartaku przy Ll. Pióromont wy
mówił pracę 5 robotnikom.

Wtedy pozostali robotnicy
zwrócili się do niego, żądając
zamiast redukcji ludzi, zreduko-
wać dni pracy z siedmiu do 3
tygodniowo.

Lewin jednak zwolaił tych ro-
botników, nie zważając na pro-
testy pozostałych.

Gdy nie pomogły prośby,
wtedy robotnicy porzucili pracę
i zastrajkowali. Dopiero onegdaj
strajk zakończono. Zredukowano

р NADESLANE
— Nowoczesna Szkoła Kosmetyczna.

Z dniem 1 września r. b. zostaje otwarta
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 26,
w specjalnie na ten cel urządzonym lo-
kalu, Szkoła Kosmetyczna Stefana Arty-
mińskiego, pod kierownictwem D-ra W.
Borkowskiego. Szkoła jest urządzona
w/g najnowszych wżorów zagranicznych,
wykłady w szkole uwzględniają wszyst-
kie metody kosmetyczne całego świata
i prowadzone będą przez wybitnych spe-
cjalistów lekarzy. Uwzględniając obecne
ciężkie położenie chcących się kształcić,
szkoła wyznacza kilka stypendjów dla
słuchaczek mniej zamożnych.

WYPADKI.
— 5-letni chłopak pod ko.

tami „Arbonu“, Na przebieg>ją-
cego przez jezdnię ul. Wilkomier-
skiej 5-letniego Ignacego Graz-
maiłło, zam. przy ul. Wilkomier-
skiej 41, najechał autobus „Ar
bon”, przewracając go na jezdnię
Chłopak padając uderzył głową
o kamień, wskutek czego odniósł
szereg poważnych obrażeń głowy
i rąk.
— 3 wypadki rowerzystów.

Wczoraj zdarzyły się w Wilnie
trzy poważne wypadki z rowe-
rzystami. W godzinach południo-
wych 22-letni Piotr Balcewicz,
zamieszkały przy ul. Subocz 52,
jadąc wspomnianą ulicą, wskutek
własnej nieuwagi spadł z roweru,
ulegając złamaniu kilku palców
rąk i obrażeniom głowy.
W parę godzin później po-

dobny wypadek zdarzył się na ul.
Niemieckiej, gdzie19 letni ślusarz
Józef Dziewiatnik (zam. stale
w miast. Świr, pow. święciańskie-
go) wskutek pęknięcia ośki w
przedniem kole spadł z roweru
na bruk, odnosząc szereg ciężkich
ran głowy i eałego ciała.

Najcięższe obrażenia w wy-
padku rowerowym odniósł 25 let-
ni urzędnik Karol Chochłowicz,
zam. przy ul. Il Polowej 4.

Wspomniany Chochłowicz, ja-
dąc ul gLegjonową w towarzy-
stwie kolegi, tak nieszczęśliwie
upadł z roweru, że stracił przy-
tomność. Odniósł on szereg ran
głowy, twarzy i prawego ramienia.
Pierwszej pomocy udzieliło mu
zawezwane Pogotowie Ratunko-
we, które też przewiozło go do
szpitala św. Jakóba.
— Upadek z rusztowania W dniu

27 b. m, wskutek rozsunięcia się desek
na rusztowaniu, urządzonem przy budo-
wie domu przy ul. Tomasza Żana, spadł
z niego Czapes Edward (Strycharska 31),
Płaskowicz Bolesław (Trwała 43) i Gu-
rowski Franciszek (Czechowa 29), dozna-
jąc ogólnego potłuczenia ciała.
RSERobotnik spadł z dachu na bruk.
Tragiczny wypadek wydarzył się w dniu
wczorajszym przy ulicy Subocz nr. 45,
gdzie spadł z rusztowania podczas re-
montu dachu robotnik Jaskulski. Nie-
szczęśliwy doznał poważnych potłuczeń
ciała i głowy. pizda

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A, S. P,
— Teatr Lutnia, Dziś i jutro —

„Azef” z udziałem Winawera i Bonec-
kiego. Ceny najniższe, od 20 gr.

— Teatr Letni. Dziś i jutro rewja
„Tylko dla dorosłych”.

— Premjera w Lutni. Już w piątek
Teatr Lutnia daje nową sztukę p. t.
„Handlarze sławy” w reżyserji Jana Bo-
neckiego, który kreuje jednocześnie je-
dną z ról naczelnych.
— I-szy występ Zofji Hajdamowi-

czówny. W piątkowej premjerze „Han-
dlarze sławy”, która ukaże się w Teatrze
Lutnia — wystąpi po raz pierwszy w
jednej z głównych ról urocza artystka
p. Zofja Hajdamowiczówna.

— W Parku Żeligowskiego. Dziś kon-
cert symfoniczny pod dyr. prof. M. Mała-
chowskiego oraz wesoły wieczór rewjowy
w wykonaniu Nowej Rewji Wileńskiej
p. tt „A u nas dla wszystkich”. W pro-
gramie najnowsze przeboje rewjowe pod
kier. lit. Ant. Jaksztasa i kier. muzycz-
nym Al. Jaszczyńskiego. — Początek o
godz. 8.15 wiecz. Wejście tylko 30 gr.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 30-$o sierpnia

11.58: Sygnał czasu. 15,15: Muzyka.
15.35: Kom. met. 15,40: Muzyka popular-
na. 16.40: „Sport w Rosji sowieckiej" —
odcz. 17.10: Koncert 18.00 „Morze na
środku Atlantyku” — odczyt. 18.30: Mu-
zyka tan. 1910: „Zwycięstwo Kemala
Paszy nad Europą“ — (w rocznicę święta
narodowego tureckiego) odczyt. 19.45:
Przegląd litewski. 20.00: Modest Mus-
sorgski jako twórca operowy (płyty). Sło-
wo wstępne prof. M, Józefowicza. 20,45:
Koncert 21,45: „Dole i niedole pisarza
polskiego" feljeton. 22.00: Transm. z te-
atru „Morskie oko” I-szej części rewji
„Hip, hip, hurra!', 23,15: Wiad. sport.

 

Środa, dnia 31 sierpnia.
11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka

polska (płyty). 15.35: Kom, met., 15.40:
Audycja dla dzieci. 16.05: Utwory Griega
(płyty). 16.40: „Mala skrzyneczka“. 17.00;
Koncert. 18.00: Odczyt. 18.20: Wędrów-
ka w Pałacyku Łazienkowskim. 18.45:
Muzyka taneczna. 19.10: Z zagadnień
gospodarczo-społecznych (po _ litewsku).

19.25: Chór dońskich Kozaków na pły-
tach. 19.35: Prasowy dziennik radjowy.
19.45: Program na czwartek i rozmai-
tości. 20.00: Muzyka lekka. 20.35: Kwa-

drans literacki. 20.50: Recital skrzypco-

wy I Dubiskiej. 21.50: Kom, 22.00: Mu-
zyka tan. 22,40: Wiadomości sportowe.
Eu+(Aki

Kolonia nagusów.
Ze Lwowa donoszą:
Na jakiś czas przed wakacjami

powstał pod auspicjami i przy ma-
terjalnem poparciu Sowietów 0-
gólnopolski międzyśrodowiskowy
komitet żydowskich kolonij waka-
cyjnych, w skład którego weszli
repreznetanci komunistyczni i ko-
munizujących stowarzyszeń i zwią
zków akademickich w Warszawie,
Krakowie, Lwowie, Wilnie itd. Je-
dnym z najbardziej aktywnych
członków komitetu była reprezen-
tacja świetlicy studentów żydow-
skich we Lwowie.
W związku z wielokrotnie

stwierdzonym przez policję polity-
czną faktem, iż świetlica ta była
kuźnią komunistyczną, senat aka-
demicki stowarzyszenie to już
przed wakacjami rozwiązał.

Członkowie jego, jako znający
teren górski we Wschodniej Ma-
łopolsce, zorganizowali pod egidą
międzyśrodowiskowego komitetu
kolonję studencką w przysiółku
Rajfałowa w pow. nadwórniań-
skim, gdzie wynajęto całą willę,

Na kolonji zjawili się akademi-
cy - komuniści z całej Polski, zwła
szcza, że warunki były bardzo
przystępne, Istniały dwa turnusy
wakacyjne po 60 zł. miesięcznie,
wzgl. dla „ubogich”, a takich była
większość, bezpłatnie.

- Urządzono tu gminę komunisty
czną ściśle na wzór bolszewicki.
Istniała podobno wolna miłość. U-
czestnicy kolonji chodzili nago.

Gdy działalność gminy zaczęła
szerzyć się poza obręb kolonii,
wkroczyły władze bezpieczeństwa.
Po przeprowadzonych rewizjach
aresztowano 13 osób, w tem 4 ko-
biety i pod silną eskortą odstawio
no do więzienia w Stanisławowie.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zamach semobojczy pod-

chorążego. W ub. tygodniu wach-
mistrz-podchor. 13 pułku stac. w
Nowo-Wilejce, Stanisław Pitera
wystrzałem z rewolweru usiłował
pozbawić się życia. W stanie
ciężkim został przewieziony do
szpitala wojskowego na Antokolu.
Przyczyna usiłowania popełnienia
samobójstwa niewyjaśniona.
— Kradzieże, W dniu 28 b. m. Ko-

walewski i Chmielewski Józef (Legjono-
wa 142) za pomocą złamania skobla do-
stali się do mieszkania Wersockiego Jó-
zefa (Legjonowa 142), skąd skradli go-
tówkę w sumie 424 zł. 50 gr. Złodzieje
po dokonaniu kradzieży zbiegli.

dniu 28 b. m. Korwacki Roman
(Kolejowa 3) skradł z niezamkniętego
mieszkania Maczyńskiego Władysława
(Kolejowa 3) kostjum męski wart. 147 zł.
Złodzieja zatrzymano. Skradzionego ko-
stjumu nie odnaleziono.
W dniu 28 b. m. Taczycka Anastazja,

 

bez stałego miejsca zamieszkania, skra-
dła z niezamkniętego mieszkania Berger
Berty (Rudnicka 15) garderobę damską

DZIENNIK WILEŃSKI

CZTERY PROCESY KOMUNISTYCZNE
W JEDNYM DNIU.

[Wczoraj, mimo trwających wciąż
jeszcze ferji wakacyjnych, na wo-
kandzie Ill-ego wydziału karnego
Sądu Okręgowego znalazły się aż
cztery sprawy z oskarżenia o
działalność wywrotową.

Rozprawie przewodniczył wice-
prezes p, Wacław Brzozowski przy
udziale pp. sędziów: K. Bobrow-
skiego i M, Szpakowskiego. O-
skarżenie we wszystkich spra-
wach wnosił wiceprokurator p.
Połowiński.

Przed sądem stanął, sprowa-
dzony z więzienia 26-0 letni Ben-
det Berger, który już od 1926 r.
dał się poznać władzom bezpie-
czeństwa jako wywrotowiec. Po-
czątkowo grasował w Wysokim
Mazowiecku, później zaś, chcąc
zmylić za sobą ślady, przeniósł się
do Warszawy, skąd jako kurjer
komunistyczny przyjeżdżał do
Wilna, gdzie utrzymywał rozległe
stosunki z miejscowymi działa-
czami K. P. Z. B.
W końcu grudnia ub. roku wła-

dze bezpieczeństwa uwiadomione
zostały, iż z Warszawy do Wilna
przybędzie specjalny kurjer Centr.
Komitetu, który wiezie ze sobą
instrukcje i pieniądze dla organi-
zacji wileńskiej,

Zarządzone obserwacje dopro-
wadziły do zatrzymania na dworcu
pasażera z Warszawy, którego
zewnętrzny wygląd odpowiadał
nadesłanemu rysopisowi.

Na posterunku policyjnym za-
trzymany, jak się okazało, Berger
usiłował połknąć zwitek papierów.
Z odebranych szczątków ustalo-
no, iż jest to szyfrowane pismo,
którego treści nie udało się od:
czytać. Prócz tego znaleziono przy
nim portfel z 1105 zł. oraz „Try-
bunę Radziecką“ — czasopismo
wydawane po-polsku w Moskwie,
z wypisanemi na niem ręką Berge-
ra  sentencjami  wywrotowemi.
Prócz tego przezorny B. zaopa-
trzył się w zapasową czapkę ba-
rankową, przy której pomocy my-
lił-za sobą ślady.

Oskarżony nie przyznał się do
winy, jednakże przemawiały prze-
ciwko niemu tak oczywiste dowo-
dy, że sąd wymierzył mu karę
ciężkiego więzienia przez lat
cztery.

Inna sprawa dotyczyła Lejby
Lewina, który dn. 11 grudnia ub. r.
zatrzymany został na dworcu w
Wilnie.
W dźwiganej przez niego wa-

lizce ujawniono stos różnych dru-
ków komunistycznych.

Lewin starał się przekonać, że
to ktoś mu polecił przewieźć wa-
lizkę do Grodna za wynagrodze-

niem. Jak się jednak okazało,
opowiadanie to było bałamutne.

Sąd, uznając osk. Lewina za
winnego, skazał go również na
cztery lata ciężkiego więzienia.
W trzeciej sprawie jako oskar-

żeni zasiedli na ławie podsądnych
dwaj, liczący po lat 18-cie, żydzi:
Lejba Drejzensztok i Szymon Ko-
pelowicz, którym akt oskarżenia
zarzucał udział w spisku antypań-
stwowym w org. p. n. Komunist.
Zw. Młodz. Zach. Biał.

Drejzensztok kilkakrotnie był
zatrzymywany przez policję za
udział w różnych wystąpieniach,
organizowanych przez komuni-
stów.

Ostatnio, dn. 12 stycznia b. r.
obaj oskarżeni byli ujęci w związ-
ku z kolportowaniem plakatów
antypaństwowych.

Oskarżeni nie przyznali się do
winy. Obronę w ich imieniu wno-
sili adw. H. Zasztowt-Sukiennicka
i apl. adw. Prowiskier.

Sąd, w wyniku śledztwa sądo-
wego, zmienił kwalifikację prawną
czynu i skazał zarówno Drejzen-
sztoka jak i Kopelowicza za rozpo-
wszechnianie wywrotowych dru-
ków (art. 129 K, K.) na osadzenie
w twierdzy przez 1 rok z zalicze-
niem 7 miesięcy odbytego aresztu
prewencyjnego.

Wreszcie w ostatniej sprawie

stanął przez sądem Paweł Żagliń-
ski, z zawodu szewc, podający się
za bezwyznaniowca.

Żagliński od 1927 r. był wybit-
nym członkiem P. P. 5. - Lew.
iw związku ze swą działalnością
trzy razy był karany.
W sprawie wystąpił obok adw.

Czernichowa adw. Duracz z War-
szawy, specjalista do tego rodzaju
spraw.

Akt oskarżenia zarzucał Ż. cały
szereg przestępstw, jednak prze-
wód sądowy zarzutów tych nie po-
twierdził.

Sam oskarżony twierdził, że za
popełnione przestępstwa karę od-
był, zaś do innych nie przyznaje
się. Do P. P. S. - Lew. należał,
kiedy ta była organizacją legalną,
wówczas to był delegowany na
kongres partji w Łodzi.

Badani w charakterze świad-
ków kom. Wasilewski i Krzemiń-
ski z Łodzi nie umieli wskazać
konkretnych faktów,  ktėreby
kompromitowały oskarżonego.

Obrona miała b. lekkie zadanie
przy obalaniu aktu oskarżenia,
W wyniku sąd osk. Żaglińskie-

go uniewinnił, nakazując wypusz-
czenie go z aresztu.

Kos

Chybiony projekt.
Rząd wobec bezrobocia,

Jak już donosiliśmy, w najbliż-
szym czasie ma być ogłoszone no-
we rozporządzenie Pana Prezy-
denta R. P. w sprawie utworzenia
t. zw. Specjalnego Funduszu Po-
mocy Bezrobotnym. Projekt prze-
widuje szereg nowych opłat, które
stanowią poprostu pewną formę
opodatkowania.

Dopłaty te stanowić będą jed-
nak tylko małą część sumy, która
jest potrzebna na pomoc doražną
dla bezrobotnych. Wszystkie źród-
ła dochodowe Funduszu, przewi-
dziane w projekcie, mają dać 20
milj. zł, Doświadczenia zeszło-
roczne wskazują na to, że akcja
pomocy dla bezrobotnych (nie li-
czyć koniecznej akcji terytorjal-
nej) wymagać będzie conajmniej
sumy 60 milj. zł. |

Skąd Fundusz weźmie brakują-
ce sumy? Okazuje się, że rząd li-
czy na ofiarność publiczną, która
ma dać conajmniej 40 milj. zł. Wia-
domo jednak, że już w zeszłym ro-

ku zawiodły nietylko dopłaty na
rzecz pomocy dla bezrobotnych,
ale i rachuby na ofiarność publicz-
ną. Wraz z wzrastającem wyczer-
paniem całego społeczeństwa wy-
sycha coraz bardziej i to źródło
dochodów wszelkich organizacyj
pomocy dla bezrobotnych. Nie ule-
ga wątpliwości, że wczasie zimy
będzie jeszcze gorzej niż w roku
ubiegłym.

Opieranie całej akcji pomocy
dla tysięcy pozbawionych pracy i
chleba przedewszystkiem na oliar-
ności publicznej, z równoczesnem
wykluczeniem wszelkiego czynni-
ka społecznego z samej akcji, dla
której stwarza się specjalny urząd
z szerokim aparatem administra-
cyjnym jest z góry skazane na nie-
powodzenie.

Poza ten chybiony projekt, ini-
cjatywa rządu nietylko w walce z
samem bezrobociem, ale nawet z
jego skutkami, nie wyszła.

 

«Pech» pomysłowego przemytnika- żydka.
Dzięki dostrzegawczości jedne-

go z oficerów straży granicznej w
ręce władz dostał się bardzo
zręczny  przemytnik jedwabiu.
Przy tej sposobności wykryto no-
wy, pomysłowy  „wynalazek“
przemytniczy.
W. przedziale III kl. pociągu,

zdążającego z Gdańska do War-

szawy, jechał komisarz straży gra-

nicznej, Koźmiński. Naprzeciwko
niego ulokował się jakiś pasażer i

postawił swoją walizkę na górnej
półce. Pomiędzy współtowarzy-
szami podróży wywiązała się roz-
mowa, w czasie której komisarzo-
wi, jadącemu w ubraniu cywilnem,
oblicze rozmówcy wydało się jak-
gdyby znane. W pamięci komisa-
rza zarysowała się sylwetka zna-
nego mu z albumu przemytnika, z
którym jednak nie stykał się do-
tychczas osobiście.

wartości 95 zł. Za Taczycką wszczęto
poszukiwania.
— Kradzież kieszonkowa na ul, No-

wogródzkiej. Mieszkaniec miasta Wilna
Eireim Grabowski, zamieszkały przy uli-
cy Konarskiego nr. 17, zameldował po-
licji, iż onegdaj wieczorem, gdy przecho-
dził ulicą Nawogródzką, został on okra-
dziony w niezwykle sprytny sposób z
p rtiela, zawierającego gotówkę oraz
weksle na ogólną sumę 420 zł.
— Niepewne schronienie, W dniu

wczorajszym w mieszkaniu swej kochanki
przy ulicy Zielonej nr. 19 został areszto-
wany oddawna poszukiwany złodziej za-
wodowy Dominik Magun. W. „chwili
wkroczenia policjantów złodziej potrafił
ukryć się pod zwojem skór pod łóżkiem
swej kochanki. Zakutego w kajdanki od-
"transportowano go do aresztu.

W, pewnym momencie niezna-
jomy sięgną do swej walizki i wy-
dobył z niej duże pudło z papiero-
sami, zamierzając widocznie zapa-
lić i poczęstować swego towarzy-
sza podróży. Otworzył pudełko,
spojrzał i.. w tej samej chwili
mocno zmieniony, chciał odstawić
je z powrotem. Ale komisarz wy-
ciągnął już rękę i grzecznie popro-

sił o papierosa. Cóż było zrobić?
Właściciel papierosów z re-
zygnacją otworzył pudełko. Komi-
sarz wziął papierosa i zapalił, Po
chwili w powietrzu rozszedł się
nieznośny swąd spalenizny. Ko-
misarz Koźmiński rozdarł papiero-
sa i cóż się okazało? Wewnątrz
tutki znajdowała się zwinięta w
cieniutki rulonik jedwabna chu-
steczka.

Aresztowany pasażer okazał
się przemytnikiem jedwabiu, który
wiózł właśnie transport chuste-
czek, ukrytych w sprytny sposób.
Każda chusteczka była dokładnie
zrolowana i włożona do długiej
tutki papierosowej. Oprócz pude-
łek ze spreparowanemi w ten spo-
sób tutkami, przemytnik wiózł
również pudełko prawdziwych
papierosów w takich samych tut-
kach.

Zdradziła go pomyłka, wydobył
bowiem zamiast prawdziwych „na-
dziewane“ papierosy. Przemytnik
— Jankiel Kuropatwa (żydek) zo-
stał odwieziony do Warszawy pod

"eskortą.

Profanacje grobów na cmentarzu Rossa.
Dozorca cmentarza Rossa pod-

czas obchodu mogił w niedzielę
zrana zauważył, że cztery stare
grobowce zostały rozkopane. Do-
zorca doniósł o swojem spostrze-
żeniu zarządowi cmentarza, który
wszczął w tej sprawie dochodze-
nie.

Wś.ód ludności krążą fanta-
styczne domysły. Gdy jedni twier-
dzą, że ma się tu doczynienia
ze zwykłą grabieżą, inni dopa-
trują się w tem praktyk miej-
scowych satanistów. Sprawą tą
zajęła się policja.

Splądrowanie 9 skarbonek w kościele
św. Piotra i Pawła.

Ubieglego wieczoru do ko-
ścioła św. Piotra i Pawła przedo-
stali się nieujawnieni narazie zło-
czyńcy, którzy rozbili 9 skarbo-
nek, przyczem skradli stamtąd zło-
żone przez pobożnych ofiary w su-
mie 15 zł. Po dokonaniu kradzie-
ży złoczyńcy zbiegli w nieznanym

kierunku. Świętokradztwo zauwa-
żył kościelny, który powiadomił
o kradzieży policję. Świętokradcy
przedostali się do wnętrza kościo-
ła wieczorem przed zamknięciem
kościoła. Złoczyńców narazie nie
ujęto.

Zuchwałe oszustwo z dolarówką
P. Zofja Portnikowa, zamiesz-

kała w Wilnie przy ulicy Złoty
Róg nr. 1, padła ofiarą zuchwałego
oszustwa.

Sprawa ta, według zeznania,
złożonego przez poszkodowaną w
komisarjacie policji, przedstawia
się następująco:

Przed dwoma dniami do mie-
szkania meldującej zgłosił się nie-
znany jej, przyzwoicie ubrany
mężczyzna, który podał się za
przedstawiciela banku Stanisła-
wowskiego i oświadczył, że znaj-
dująca się w jej posiadaniu dola-
rówka, o ile nie zostanie przez
nią w czas zamieniona we wspo-
mnianym banku Stanisławowskim,
będzie unieważniona. W tym też
celu przychodzi on z polecenia
banku, by przypomnieć jej o tem.
Po tem oświadczeniu nieznany
osobnik wydobył z portfelu koper-

tę i poprosił, by okazała mu dola-
rówkę. Po otrzymaniu jej, niezna-
ny osobnik rzekomo włożył dola-
rówkę do koperty i wręczywszy
kopertę p. Portnikowej, jeszcze
raz zaznaczył, by nie omieszkała
wysłać kopertę wraz z dolarówką
według podanego na kopercie
adresu. Po wyjściu agenta dola-
rówkowego p. Portnikowa zajrzała
do koperty i z przerażeniem skon-
statowała, że zamiast dolarówki,
leży w kopercie arkusz zwyczaj-
nego białego papieru.

О oszustwie tem p. Portnikowa
zawiadomiła policję. Zachodzi po-
dejrzenie, że osobnik ów jest jed-
nym z oszustów, którzy produko-
wali się w innych dzielnicach Pol-
ski i obecnie przybyli na „gościn-
ne występy” do Wilna. Policja
wdrożyła energiczne dochodzenie.
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Pod znakiem «oszczędności.»
W dniu 2 lipca b. r. ukazało się

rozporządzenie ministra pracy i
opieki społecznej w przedmiocie
postępowania przyznawania i wy-
płacania zasiłków bezrobotnym.
Do rozporządzenia dołączone zo-
stały wzory formularzy, jakie się
wypełnia przy zgłaszaniu się o za-
siłek i dalej wzory formularzy, któ-
re wypełniają pracodawcy przy
zgłoszeniu nowoprzyjęteśo pra-
cownika do „Funduszu Bezrobo-
cia“.

Na podstawie tego rozporzą-
dzenia drukarnia państwa wydru-
kowała miljonowe nakłady wspo-
mnianych formularzy. To samo zro-
biły większe przedsiębiorstwa, któ
re zatrudniając większą ilość pra-
cowników mają duże zapotrzeLo-
wanie na te formularze.

Co się dzieje! Obecnie po mie-
siącu okazuje się, że formularze,

dołączone do rozporządzenia są
„zle“... i sporządzono nowe wzory.
Fundusz Bezrobocia nie przyjmuje
jeden miesiąc „starych“ formula-
rzy i żąda, aby formalności za-
łatwiano w sposób określony no-
wymi wzorami.
W ten sposób wydrukowano

niepotrzebnie dużym kosztem for-
mularze, które obechie idą do ko-
sza jako „przestarzałe”... Fundusz
Bezrobocia ma widocznie „dużo”
pieniędzy, skoro może sobie na
tak kosztowne zmiany pozwolić.
Ale któż zwróci straty prywatnym
przedsiębiorstwom? One również
w oparciu o rozporządzenie p. mi-
nistra wydrukowały formularze,
które obecnie mogą wrzucić do
pieca.

Cóż nato sanacyjni dygnitarze,
zalecający przy każdej sposobności
oszczędność i zaciskanie pasa?

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Zbyteczny import.

Pomimo nienotowanej od lat
znacznej zniżki cen nabiału w
szczególności masła na rynku kra-
jowym ukazało się ostatnio masło
łotewskie w ilości ok. 2 wagonów.
Jest to już trzeci tego rodzaju
wypadek w roku bież. Po raz
pierwszy sprowadzono masło ło-
tewskie w maju b. r., które skiero-
wano przeważnie na Górny Śląsk,
następnie transport w ilości 1 wa-
$onu przyszedł do Warszawy.

Obecnie zaś agenci firmy, któ-
ra importowała masło łotewskie
do Polski chodzą po sklepach war-
szawskich, proponując towar po
cenie ok. 3,20 zł. za kg. w hurcie.
Jest to naprawdę skandal, aby
Polska, kraj rolniczy, cierpiący na
nadprodukcję artykułów  rolni-
czych a m. in. i masła, która zmu-
szona jest wywozić ten artykuł

zagranicę po cenach ok. 2,30 zł. za
1 kg. dopuściła do siebie towar
zagraniczny dotychczas do nas nie-
sprowadzany zupełnie. Zdaniem
zainteresowanych słer producen-
tów maślarskich jedynem przeciw-
działaniem dla. usunięcia tego
zbędnego importu byłoby podwyż-
szenie stawek celnych, wynoszą-
cych obecnie 12 i pół grosza na kg.
do 23 zł. na 1 kg. Szereg państw
zagranicznych jak np. Szwajcarja,
Niemcy, mają obecnie już cło o
wysokości proponowanej przez
nasze sfery przemysłowo-maślar-
skie,

Według  informacyj ostatnio
otrzymanych producenci maślar-
scy zwrócili się do Miin. Rolnictwa
o podwyżkę cła na masło impor-
towane w wysokości wyżej poda-
nej.

Coraz mniejsze spożycie artykułów pierwszej potrzeby.

Zbyt na rynku wewnętrznym
bez Gdańska niektórych towarów
skartelizowanych i monopolowych
w pierwszem półroczu roku bieżą-
cego wykazuje poważny spadek.

Itak: kiedy w pierwszem pół-
roczu 1931 zbyt węgla wyniósł
8.616.126 tonn, to w pierwszem
półroczu bież. roku wyniósł on
tylko 7.153,996.

Zbyt cementu wynosił w pierw-
szem półroczu 1931 r. 241.355 tonn
a w pierwszem półroczu b. r. tyl-
ko 165.254 tonn.

Zbyt nafty wynosił w pierw-
szem półroczu 1931 r. 47.322 tonn,
a w pierwszem półroczu b. r.

„Przeciętny** dochód, — Co

Niedawno dowiedzieliśmy się,
że dochód społeczny w Polsce wy-

nosił w roku 1928 nie wiele więcej
ponad 600 zł. „przeciętnie” rocznie

Można zaspokoić głód, ubrać
się, kupować gazetę i książki, od-
bywać podróże krajoznawcze, na-
bywać portrety wybitnych działa-
czy politycznych, zbiory ich mów
itp.

Stač nas na to!

Coprawda trzeba pamiętać, że
jest to dochód przeciętny.

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Qrzeszkowej 11.
od 11—3 | od 6—8 wiecz. 

40.229 tonn.
Cukru zużyliśmy na rynku we-

wnętrznym w pierwszem półroczu
ub. r. 153,940 tonn, a w tymże sa-
mym okresie b. r. tylko 142.430
tonn.

Soli jadalnej zużyliśmy na ryn-
ku wewnętrznym w pierwszem
półroczu r. ub. 137.757 tonn, a w
tymże samym okresie b. r. tylko
112.769 tonn. |

Zbyt spirytusu na cele spo-
żywcze wyniósł w pierwszem pół-
roczu ub. r. 14.331.000 litrów 100
proc., a w tymże samym okresie
roku bieżącego tylko 10.786.000 -
litrów.

za 600 zł. rocznie można zrobić?

Jak to jest z tą przeciętnością,
najlepiej przedstawia nam nastę-
pująca anegdotka:

W restauracji siedzą dwaj
przyjaciele, z których jeden wypił
pół czarnej, a drugi zjadł dwa

kotlety. Pierwszy oświadcza, że
jest głodny. Na to odpowiada mu
drugi:

— Czegóż chcesz? Przecież
zjedliśmy przeciętnie po jednym
kotlecie.

eklama jes
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Z KRAJU.
Pożegnanie zacnego kapłana w Brasławiu.

W dniu 26 sierpnia b. r. opuścił

Brasław wikarjusz tutejszej pa-

rafji, ks. Hieronim Olszewski,
który został przeniesiony na
równorzędne stanowisko do ko-
ścioła Św. Jana w Wilnie. Tro-

skliwego pasterza i działacza spo-
łecznego, znanego z walki z tutej-
szymi bezbożnikami — ludność

brasławska żegnała z wielkim
smutkiem. Hufce młodzieży ze
sztandarami odprowadziły swego
wychowawcę i patrona na miej-
scowy dworzec kolejowy, skąd w
wagonie, ubranym kwiatami, odje-
chał prawdziwy sługa Boży i go-
rący patrjota polski. St. W.-R.

Z życia religijnego w Białohrudzie.
Ku uczczeniu jubileuszu 550 lat

królowania Najświętszej  Marji
Panny w Częstochowie, członko-'
wie Żywego Różańca w Białohru-
dzie dnia 21 sierpnia przystąpili
do Komunji św. wspólnej. Po na-
bożeństwie odbyło się zebranie
koło kościoła, na którem obecni
byli nietylko członkowie. Prze-

wodniczył ks. proboszcz St. Ho-
rotko. Referat na temat: ,„Koniecz-
ność zachowania przykazań Bo-
żych* wygłosiła p. Jadwiga Ta-
niukiewiczówna z Lidy. Po ze-
braniu kilkanaście osób prosiło
zapisać na Rycerzy Niepokalanej,
oraz kilka nowych Kółek Różań-
cowych zawiązało się. W-a.

Targi wołyńskie.

Wczoraj o godzinie 13-ej od-
było się w Równem otwarcie III
wielkich targów wołyńskich. O-
becnie III targi wołyńskie wyka-
zują duży postęp, tak w dziedzi-

nie organizacji, jak i jakości eks-
ponatów. To też już w pierwszym
dniu otwarcia targi zwiedziło oko-
ło 10 tysięcy osób.

Ucieczka z więzienia.

W nocy na 28 sierpnia, po prze-
piłowaniu krat w oknach, zbiegli
z więzienia karno-śledczego w
Nowogródku czterej aresztowani:
Szach Jan, Kozak Piotr, Mielnik
Jan i Karpowicz, pochodzący z

okolic Nowogródka i podejrzani o
działalność wywrotową. Zawdzię-
czając dzielności strażnika wię-
ziennego, uniemożliwiono uciecz-
kę innym aresztowanym. Pościg
za zbiegami zarządzono.

Podpala dom męża by otrzymać odszkodowanie.
W pow. brasławskim we wsi

Poszkolewce gm. N. Pohost spa-
lił się dom mieszkalny i sprzęty
domowę, należące do Akima Le-
onowa. Dochodzenie ustalilo, že
žona poszkodowanego za jego

Czy fałszywe
Aleksander Glebiec, dozorca

leśny Nadleśnictwa Smorgońskie-
go zameldował, że mieszkaniec
zaśc. Zacisze Frańciszek Łukow-
ski, strzelał do niego za odebra-
nie mu przez Glebieca torby z
orzechami uzbieranych w lesie
rządowym. Strzał był źle wymie-

DZIŚ PREMJERA! Przebój 1932-33 r. Dawno niewidziany ulubieniec kobiet, bohater f. „Marocco* GARY COOPER
i urocza partnerka Chevialiera Claudette Col-
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namową podpalila dom w celu
otrzymania odszkodowania aseku-
racyjnego. Žona poszkodowanego,
Luba Leonowa została zatrzyma-
na i przekazana Sędziemu Sled-
czemu.

oskarżenie?
rzony i chybił.

Jednakże dochodzenie prze
prowadzone przez policję ustali-
ło, że rewizja w tym kierunku u
Łukowskiego nie dała obciążają-
cego materjału i nawet istnieje
przypuszczenie, że zameldowanie
zostało wymyślone.

Kapitan Whalan

 

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Regaty żeglarskie w Trokach.

Kursy żeglarskie w Trokach
już się kończą. Młodzież opuszcza
schroniska turystyczne, opuszcza
brzegi naszych rzek i jezior, wra-
cając. do miast, do murów szkol-
nych.
W Trokach przez całe lato

trwało szereg kursów żeglarskich,
ściągając liczną młodzież z odle-
głych miesjcowości.

Wczoraj właśnie na zakończe-
nie kursu żeglarskiego, prowadzo-
nego przez kpt. Ostrowskiego, od-

były się ciekawe regaty żeglarskie
na jeziorze. Do regat zgłosiło się
aż 25 żeglarzy.

Przy trudnych /warunkach
atmosferycznych zwyciężył po 4
dniach przedbiegów Rose (A.Z.S.
Warszawa). Drugie miejsce zajął
Truhanowicz z Pogoni. Trzecim
był Rutkowski z Pogoni. Trasa
prowadziła doekoła całego jeziora.
Warunki były tak ciężkie, że bieg
finałowy trwał aż dwie przeszło
godziny.

Policja walczy z zecerami.
W Lidzie odbył się mecz pił-

karski między Lidzkim Policyjnym
Klubem Sportowym, a Drukarzem
z Wilna.

P. K. S$. okazał się drużyną
słabą i mecz w wysokim stosunku
wygrali zecerzy wileńscy 6:1. Do
przerwy 4:0. Bramki zdobyli: Bar-

toszewicz 3, Gdyszyn 2 i Basiul 1.
Dla Lidy bramkę honorową zdobył
Miller.
W najbliższą niedzielę odbę-

dzie się w Wilnie mecz rewanżo-
wy i dopiero wtedy zdecyduje się,
kto wejdzie do klasy A drużyn
wileńskich.

 

Z pogranicza.
Tajemnicze samoloty Sowietów i Litwy nad granicą Polski.
Z Wilejki donoszą, iż w ostat-

nich dniach w rejonie Kurzeńca
mieszkańcy okolicznych wsi zau-
ważyli sowiecki samolot wojsko-
wy, który przez dłuższy czas krą-
żył w pasie pogranicznym Dnia
27 b. m. zauważono jakiś podej-
rzany samolot w rejonie Dołhino-
wa. Samolot ten po okrążeniu
kilku wsi granicznych odleciał w
kierunku Bieholina. Również w
tych dniach zauważono dwa sa-
moloty niedaleko Dzisny. Samo-
loty te przez dłuższy czas krążyły
nad rzeką i granicznemi miejsco-
wościami, poczem skierowały się
w kierunku Dryssy.

Zauważono nad granicą pol-
ską również i samoloty litewskie.
Przed paru dniami litewski woj-
skowy samolot przez dłuższy czas
latał nad miejscowościami gra-

Na odcinku granicznym Koł-
tyniany na teren polski zbiegło
dwóch litewskich żołnierzy, któ-
rzy oświadczyli, iż chcą zaciąg-

Piękny dramat miłosny. Nad program:
„Miłość I Obowiązek" Sztuka fil-

 

nicznemi w rejonie Oran. Dwa
samoloty zauważono koło Łoździej
oraz dwa samoloty w rejonie Wi-
żajn. Jeden z samolotów litew-
skiej eskadry kowieńskiej skut-
kiem zmylenia drogi opadł na te-
ren polski. Dwóch aspirantów—
lotniczej szkoły kowieńskiej za-
trzymano.

Wczoraj komendant litewskie-
go odcinka straży granicznej in-
terwenjował u naszych władz ce-
lem wydania lotników i samolotu.
Ponieważ dochodzenie w sprawie
lotników litewskich nie zostało
zakończone znajdują się oni jesz-
cze na terenie polskim. Jednak
nasze władze obiecały po prze-
prowadzeniu dochodzeń obu lot-
ników wydać komendzie litew-
skiej.

Źołnierze iitewscy chcą do armji polskiej.
nąć się do szeregów armji pol-
skiej. Zbiegów odesłano do dy-
spozycji władz wojskowych.

 

ojców Trapistów
pełno-tłusty,;ła-

Czwartego września bieg Kolarski
«Dziennika Wileńskiego».

Czwarty doroczny bieg kolarski ulicami Wilna o pu-
har przechodni „Dziennika Wileńskiego" odbędzie się

w tym roku 4 września.
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje p. W.

Andrukowicz, Zamkowa 10.

Szkoła katolicka—letniskiem dla żydów.
„Wielkopolanin"”, narodowy or-

gan dla spraw włościańskich, otrzy
muje następującą wymowną kores
pondencję z Kalna w powiecie
bielsko - bialskim:

Pewnego dnia nadeszła wiado-
mość, że do szkoły powszechnej w
gminie Grodziszki, pow. Biała, ma
przybyć 60 żydów na wakacje
wbrew woli miejscowych obywate-
li,

Wieści lej miejscowa ludność
wcale wierzyć nie chciała, lecz na-
deszła żydowska kuchnia i kilku
żydów, którzy mieli uprzątnąć kla
sy szkolne i umieścić w nich łóżka
dła reszty żydów, mających w kil-
ka dni później przybyć.

Wielką więc usługę uczynili ży
dom panowie kierownicy szkoły,
bo sami pozdejmowali wszelkie wi
zerunki religijne i wynieśli, je na
strych, o czem zaraz dowiedziała
się miejscowa ludność.

Jednomyślnie zebrani ojcowie
śminy zapytali kierownika szkoły,
kto zezwolił żydom przyjść do na-
szej szkoły, na co on oświadczył,
że nie wie. Oświadczył on rów-
nież, że nie wie, gdzie znajdują się

I NTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY

wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-4] DO 4-2] POP.P
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klucze od szkoły i za jaką cenę
wydzierżawiono szkołę dla žy-
dów. Wreszcie zjawił się ja-
kiś żyd, który szkołę otworzył. Za
żydem  wtarśnęła do budynku
miejscowa ludność wraz z dziećmi
którzy wszelkie sprzęty żydowskie
powynosili z klas, poczem wnieśli
z powrotem krzyż i obrazy religij-
ne, które umieścili na dawnych
miejscach.
Cała ta ceremonja trwała dwa dni
i dwie noce. Wreszcie żydzi opu-
ścili szkołę.

Kainas

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 29. VIII 1982 r.
Waluty i dewizy:

Bukareszt 5,32—5,55—5,29.
Holandja 358,90—359,80 —358.
Londyn 30,87—31,02— 30,72
Nowy York 6,9'9-—8,939 —8.£99,
Nowy York ksbeł 8,924—8,944—8,904.
Paryż 34,98—35,07—34,69
Praga 26,38'/,——26,45—26,32.
S rwajcarja 1 /3,10 —17343-—172,67.
łochy 45,74—45,96—45,52.
erlin 212,15.

Tendencja dla europejskich słabsza.

Papiery procentowe:
3 „ poź. budowla a 36,75.
4'/, poż. inwestycyjna 97.
40% inwestycyjna 103,90
474 dolarowa 49—48,75.
T'ię stabillzac. 52'|,—55'/,>—53,25,
871, L. Z. ziemskie 48,75.
440], L. Z. ziem. 38'|,.
595 L Z. m. Warszawy 47'),.
8%, L. Z. m. Warsz. 58'/,—58,75—59,75
8 L. Z. m. Częstochowy 5388.
10% L. Z. m. Lublina 57. :
8| L.Z. m. Łodzi 57,25.
8'|o L. Z. m. Piotrkowa 53,75,
Tendencja dla pożyczek mocniejsza,

dla listów przeważnie mocniejsza.
Akcje:
Bank Polski 80—82 Wysoka 457,.

Haberbusch 40. Tendencja mocniejsza.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

ae" 53',,. Stabilizacyjna 52. Slą-
kas 40.
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2 H. M. STEPHENSON. 5) Norton przyjrzał mu się uważnie i uznał w głębi dał się słyszeć zgrzyt tem groźniejszy, że niespodzie- będzie chciał, czy nie.
: duszy za okrutnika i tyrana, prawdopodobnie prze- wany. — Mówisz pan, że uwiódł dziewczynę? — zau-

NI biegłego głupca i prawie z pewnością tchórza. Ale Wilson, bo tak się nazywał drab, cofnął się ważył Norton. — Naturalnie mnie pańskie słowo wy-
° a to dł ok zz AE meisabo BR ‚ starczy, ale dla sędziego to będzie trochę za malo.

ю = i Norton zga odrazu, że to on był autorem listu, «- Kto się stawia? — bąknął, usiłując ratować — Czy to ma znaczyć, że się ten łajdak ie-Przekład autoryzowany z angielskiego. przystańego NrzózMillie. wirów (odiokć. -- Свергрыа оцЫ ее? RZ ad pe esė S ę jdak wypie |

ROZDZIAŁ III. —Bo ja — rzekł, odpowiadając za dziewczynę— — Proszę za mną — rzekł Norton ignorując — No, chyba! |
Ku zadowoleniu Nortona wieczór był dżdżysty

i wietrzny i niebezpieczeństwo spotkania z proktora-
mi — minimalne. Norton znal miejsca, do których,
jak sądził, ci zazdrośni stróże moralności uniwersy-
teckiej nie przenikali nigdy i właśnie do takiego ustro-

* nia chciał zaprowadzić Millie, żeby jej wybić z głowy

— Łże jak pies. Zobaczymy, co on sam powie! —
ryknął Wilson.
— Słuchajcie — rzekł spokojnie Norton. Znam

pana Godfrey'a od szeregu lat i... Czy myślicie, że to
jego pierwsza afera tego rodzaju? Założę się, że nie
zostawił w rękach pani żadnych dowodów. Jestem

obydwa pytania. Był rad z siebie, gdyż zaznaczył wo-
bec pary swoją wyższość, a pertraktowanie z takimi
ludźmi było możliwe tylko pod takim warnkiem. Tak
często grał w kolegjum rolę pochlebcy, iż miło mu
było, że i on komuś zaimponował.

Przeszli naukos przez pole, na którego skraju

chciałbym z tą panienką porozmawiać.
— Może pan porozmawiać przy mnie — szcze-

knął drab.
— Z przyjemnością — odparł Norton, ale może-

byśmy się schronili w jakieś zaciszniejsze miejsce.
Pójdziemy ukośnie przez to pole pod stóg.

5 a, a zaproponować inną korzystną kombi- : Norton „mówił specjalnie : słodkim tonem, żeby  majaczyły nieforemne zarysy stogu, i schronili się po pewny, że się nie mylę, bo go znam. Naprzykład,
jA NSZ R 3 у zmieszačMillie i zbić z tropu jej towarzysza. * stronie, zabezpieczonej od wiatru. panno Millie, czy ma pani od niego choć jeden list?

z aż a a a 1SKO sca miejsca na parę — Jeżeli pan ma co do gadania, to niech pan ga- r— Słuchajcie państwo — zaczął powoli i z na- Nie.
= nut prze iesiątą. Szedł tuż koło żywopłotu ci- da odrazu tutaj — rzekł drab, ciskiem Norton. — Byłem dzisiaj na śniadaniu u pana — Czy to prawda? — zainterpelował Wilson,

cho jak kot, bo po trawie. — W takim razie życzę państwu wesołej zaba-  Godirey'a, który pokazał mi pewien list, a potem rzu- zwracając się do dziewczyny.
Koło furtki, przy której miała czekać Millie, w ił si ili i ien. Ušmielis i j illi iedzi i> u ' ч I : : 1е, y — ukłonił się Millie. cił go w ogień. Uśmieliśmy się obaj do rozpuku. Sam Millie odpowiedziała twierdząco i zalała si
2 oe : ne i kobieta. „Już chciał — Stać! — wrzasnął nieznajomy. — Czyż pan nie chciał przyjść, ale mnie przysłał, Zresztą powie- nagle łzami. й
ss a e yszał znajomy szept Millie: przyszedł od tego łajdaka Godfrey'a? dział, że jeżeli chcę, to mogę nie iść. — No, więc! — westchnął niby żałośnie Norton.

у ie on. — Właśnie — odrzekł z prostotą Norton. — Dam ja mu śmiech — rzekł z przekleństwem | założę się, że nie widziano go nigdy w kompromitu- `
Wilson.
— Za co? — zapytal z calą powagą Norton,
— Akurat, jak pan nie wie, za co! Prawdziwy

dżentelman, niema co gadać. Ale prawa są na wszy-
stkich, Uwiódł dziewczynę i d į

jących okolicznošciach z panią, i że nie dawał pani
prezentów, tylko gotówkę, a tego jest trudno dowieść,

Dziewczyna łkała, nie odpowiadając.

(d. c. n.)

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAWNIECIECKI,

Zwrócił więc szybko i uniósł czapki.
, — To pani, panno Millie, nie poznałem pani w

ciemnościach.
— Jakto nie on? Gadaj — rzekł brutalnym to-

nem towarzysz dziewczyny.

—Dlaczego on sam nie przyszedł?
— Powiem panu, ale pod stogiem. Tylko proszę

się nie stawiać, bo źle pan na tem wyjdzie.
ż Z temi słowy Norton przysunął twarz tuż do twa-
rzy draba. Oczy błyszczały mu zaczepnie, a w głosie
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