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Koncesjonowane przez Kuratorjum O. S. W. 5 KLASA 25 LOT PAŃSTW.

Medukacyjne KUlsj WIGCZOTOWE
(z programem gimnazjum państwow.)

im. „Komisji Edukacji Narodowej"
pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wiinie

O dnia 15-go sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1932-33
do wszystkich klas glmnazjum, typy humanistyczny i matematyczno-
przyrodniczy, system półroczny.

Zakres: Duża matura, mała matura, szkoła powszechna. Odczyty—
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Lekarz szkolny—Zbiorowe wycieczki. Nauka rozpocznie się dn.1 września. 8 , — 20.000 160.000
Sekretarjat Kursów czynny od godz 15—20 po poł. prócz 20 . 15.000 300.000

niedziel i świąt Mickiewicza 23. 306r2 BZ 10.000 300.000

BEUBRIE f uo
150 —. 3.000 450.000
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MICKIEWICZA 7 Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna „ Promień *
grona nauczycieli z wyższem wykształceniem.
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EWOWTIOSECEEZ Uruchomia się od I do V oddziału włącznie (oddz. V=l ki. gimna- Ciągnienie od 18 wrześniajdo

gia. PRZY li ku ks. d kika WSRDApleka nad wychowaniem religijnem spoczywa w ręku ks. dr. zczęśliwe losy do nabycia
Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż: Prywatna Koedukacyjna Leona Puclaty, prof. U. S. B. и w kolsktu: Ll l l IL 05"

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK Szkoła Powszechna Opiekę lekarską objął dr. Witold Sylwanowicz, adjunkt U. $.B. rze ”
HALINY SIEWICZOWEJ BPSTE aaaSega LA 3 3 : Wielka 44. Mickiewicza 10.

RZY SAMYM ARY rządzenie lokału szkolnego zastosowane do nowoczesnych wy- а
PRZYSTANKU Ч ul. Jagielleńska 8- Il p. magańpedagogiki.— Opłaty ustalono jak najniższe. — DO I-ej KLASY GIMNAZJALNEJ

Zapisy codziennie (z wyjątkiem świąt) w lokalu szkolnym przy
ul. Wiwulsklego 4, m. 7 (róg ul. Piłsudskiego) od g. 4 do 6 wie-
cżorem przyjmuje Władysław Arcimowicz, kierujący organizacją
szkoły, w imieniu właścicieli. 9478—00

i do innych kias szkoły „DZIECKO POL-
SKIE” pod kier. STEF. $WIDA oraz do
przedszkola przyjmują się zapisy i poda-
nia w godz. rannych do 2-ej i od 4 do 5.

Zapisy dzieci od lat 6—12-tu
codziennie od godz. 12 do 5 pop. dopod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW

oddz: LIN IW. Nauka w oddz. IVParcele od 400 złotych na dogodne spłaty. i

Informacji udziela Zarząd, ileńska 35 m. 10, od 12—2 i od 6—7-ej.

 
 

  

 

 

(lmnazjum Humanist. Kogduk. im. Ks. Piotra Skargi
DLA DOROSŁYCH Z ODDZIAŁEM MATEMAT. PRZYROD.

Wilno — Mickiewicza 22.

(kl. I) w-g programu szkół średnich
Ilość miejsc ograniczona.—Opła-

ta zniżona.—Warunki higjeniczne za-
pewnione. 9631—0 o   
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„Polska Pracownia

 

Koncesjonowane przez Nuratorjum Okręgu Szkolnego Wiłeńskiego

Kozdukacyjne Kursy Wieczorowe im. Adama Mickiewicza
dia młodzieży | dorosłych

(Założone w roku 1926 przez Stowarzyszenie Chrz. Nar. Naucz. Szkół

Zajęcia rozpoczną się 5 września,
UL Mickiewicza 11—11 (gdzie kino

„Lux*, Lokal ciepły obszerny, przystoso-
wany do najnowszych wymagań. higjeny.
Lekarz na miejscu. Wychowawstwo na
pierwszym planie. Niechybne rok rocznie
egzaminy konkursowe do gimnazjów

EE: Powszechnych). wskazują na gruntowne systemy naucza-

Przyjmuje wpisy do klas 4—8. lelski Czapek i Kapeluszy“ Z programem pełnej sake Szkoly Powszechnej. nia, Nadprogam. nauka języka irancus-
Naukaw godzinachpopołudniowych.— Pierwszorzędny zespół as . Wilno, ul. WilefAska 10, Specjalne komplety dla podoficerów | funkcjonarjuszów Policji P. kiego.

Egzamin maturalny przy gimnazjum.

 

KSIĘGARNIA
KAZIMIERZA RUTSKIEGO

WILNO, UL.
Poleca na rok

PODRĘCZNIKI SZKOLNE
NOWE I UŻYWANE.

  

 

Wyrok w procesie
(Komunikat

GDYNIA (Pat). 31 sierpnia

0 godzinie 17-ej w Sądzie Okrę-

$owym, przy wypełnionej publicz-
nością sali i korytarzach, przewo-

dniczący Sądu Heidrich ogłosił
wyrok następujący:

Oskarżonych Wacława Ciesiel-

skiego, Bernarda Pipera, Alojzego

Sobczaka, Jana Hoffmanna, Józe-
fa Massowa, Adama i Alfonsa

Sampłowskich, Pawła Łomnitza,

Franciszka Szopińskiego, Sąd u-

znał winnymi, że w dniu 10. VIL

na stadjonie w Gdyni, w czasie

zlotu Sokoła, uczestniczyli w pu-

blicznem skupieniu, dopuszczając
się czynnego napadu na policję,

strzegącą przy bramach stadjonu
porządku, a więc w prawnem wy-
konaniu ich urzędu, którzy, mimo
zakazu, częściowo wydostali się
na zewnątrz stadjonu, przyczem

oskarżony Ciesielski, Piper i Sob-

czak — jak stwierdzono, byli
przywódcami rozruchów. Czynem

WILEŃSKA 38.
Szkolny _wszelkie

267—0 o

o zajście w Gdyni.
urzędowy).

czas wykonywania
służbowych, używając w stosunku

obowiązków

do niego słowa „prowokator“,

czem dopuścił się występku znie-

wagi i za co się zasądza wmyśl

$ 185 K, K. na karę więzienia 3

miesięcy, zaś oskarżonego Adama

Sampłowskiego, że w dniu 10. VII.

przemocą stawił opórposterunko-

wemu Ciesielskiemu podczas jego

urzędowania przez to, że schwycił

za lufę karabinu Ciesielskiego,

wzbraniającego mu przejścia, a

nadto, że uderzył go w rękę, czem

dopuścił się występku oporuwła-

dzy, za co zasądza się go wmyśl

$ 113 K. K. na karę więzienia

przez 3 miesiące. Orzeka się Z

wymienionych kar oskaržonemu

Ciesielskiemu i Adamowi Sam-

płowskiemu jako karę łącznąkarę

więzienia — pierwszemu jeden

rok i 1 miesiąc, drugiemu 7 mie-

sięcy. Na poczet kar zalicza się

areszt śledczy Ciesielskiemu, Sob-

czakowi, Hoffmannowi, Masso-
wowi, Sampłowskiemu, Łomnitzo-

   

  

  

poleca CZAPKI szkolne, aka-
damickie, wojskowe I inne ge-
towe I na zamówienie, a także
patki na kołnierze i trójkąty
do beretów. ża o  W
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i
i
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Nota niemiecka w Sprawie równoupraw-
nienia militarnego.

BERLIN (Pat). „United Press“
donosi z Paryża, że rząd niemiecki
za pośrednictwem ambasadora
francuskiego w Berlinie Francois-
Ponceta wystosował notę, zawie-
rającą żądania w sprawie równo-
uprawnienia militarnego Niemiec.
Rząd Rzeszy zakomunikował, że
domaga się równouprawnienia
zbrojeń oraz prawa umacniania
iortytikacyj na granicach niemiec-
kich zachodniej i wschodniej,

BERLIN (Pat). W godzinach
wieczornych biuro Conti ogło-
siło następujący komunikat:

„ W dzisiejszych wieczornych do-
niesieniach z zagranicy, w których
jest mowa o wystąpieniu niemiec-

kiem, mającem na celu uzyskanie
zdla Niemiec zrównania zbrojeń,
chodzi widocznie o niedyskrecję.
Sam fakt jako taki zdaje się być
prawdziwy, jednak w obecnej
chwili nie można jeszcze stwier-
dzić nic ostatecznego o szczegó-
łach wystąpienia niemieckiego.
Przypuszczalnie w ciągu dnia ju-
trzejszego z  miarodajnej strony
niemieckiej ukaże się w tej spra-
wie wyjaśnienie.

PARYŻ (Pat). Dyrektor gabi-
netu premjera Herriota Alphand
wyjechał dziś do Cherbourga ce-
lem zawiadomienia premjera o
dómarche rządu Rzeszy.

Schleicher o rėwnouprawnieniu militarnem
Niemiec.

BERLIN. (Pat). Minister Reichs-
wehry Schleicher udzielił wywia-
du berlińskiemu przedstawicielo-
wi dziennika włoskiego „Resto
del Carlino", precyzując ponow-
nie postulaty niemieckie w dzie-
dzinie militarnej Na zapytanie
dziennikarza, jak minister Reichs-
wehry wyobraża sobie praktycz-
nie równouprawnienie militarne
Niemiec, Schleicher odpowiedział:
„Niemcy żądają w zasadzie dla

jennego. Dotychczasowy system
niemieckiej armji zawodowej jest,
zdaniem ministra, nieodpowiedni
i zbyt kosztowny. System po-
borowy byłby o wiele tańszyi
efektywniejszy*. Na pytanie, co
Niemcy uczynią w razie odrzu-
cenia tezy o równouprawnieniu
militarnem, Schleicher odrzekł:
„W tym wypadku Niemcy n'e
wezmą udziału w dalszych pra-
cach konferencji rozbrojeniowej.

Odezyty. Wysieczki naukowe. Opieka higjeniczno-lekarska. Wypożyczalnia
podręczalków szkolnych. — Zapisy od 2 go września w godz. 5—7 w. w

kancelarji Publicz. Szkoły Powsz.
Młodzież obojga płci pragnęca wstąpić do gimnazjum (do klas III
1 IV) otrzymuje tamże giuntowne specjalne przygotowanie syste-

mem rocznym. Opłata minimalna. —0 o

Nr. 25 Mostowa 7.

W miarę możności ustępstwa w opła-
tach niezamożnym.

I. nei. . ŁUKOWSKI
POWRÓCIŁ :

—10
Zawalna 2. — Tel. 592.

(choroby dzieci).

 
Narady w sprawie polskiej polityki

zagranicznej,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Minister spraw zagranicznych p. Zaleski odbył dwu-
godzinną konferencję z ministrem spraw wojskowych p. J. Pil+ | sk
sudskim.

Min, Beck w Rumunji.
BUKARESZT  (Pat.) Minister

Bek, w towarzystwie posła Szem-
beka, został w dniu 31 sierpnia
przyjęty w obecności premiera,
na specjalnej audjencji przez krė-
la Karola. Po audjencji minister
Beck pozostał w Sinaja na śnia-
daniu, W ciągu dnia 30 sierpnia
mjnister Beck złożył wizytę prem-
jerowi, następnie odbył szereg

rozmów z członkami rządu oraz
z wybitaemi osobistościami po-
litycznemi. Opinja tutejsza przy-
wiązuje dużą wagę do tych roz-
mów. Wieczorem poseł Szembek
wydał obiad, w którym, prócz
ministra Becka i jego małżonki,
wzięło udział wielu ministrów z
premjerem na czełe.

Delegat Czerwonego Krzyża wyjeżdża
do Genewy.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Delegat Czerwonego Krzyża Brown udaje" się do
Genewy, gdzie złoży sprawozdanie z przebiegu rozmów w sprawie
wymiany więźniów politycznych pomiędzy Polską i Litwą w Warsza:
wie i Kownie.

Nagana Papenowi.
BERLIN.. (Pat). Sejm pruski

uchwalił wszystkiemi głosami prze
ciwko niemiecko-narodowym wnio
sek hitlerowców, wyrażający na-
ganę Papenowi jako komisarzowi

Głosami narodowych socjalistów
i komunistów przyjęto wniosek,
zwalniający urzędników od obo-
wiązku wypełniania zleceń komi-
sarza Rzeszy. W końcu przyjęto

tym dopuścili się oskarżeni Cie- 2 NL 2 siebie tych samych praw, jakie Ponadto, jeżeli nie da się osiąg.  Prus- Taką samą większością przy- wniosek o natychmiastowe uchyle-
sielski, Piper, Sobczak, Hoffmann, ai as przysługują innym państwom w  nąč na alasi Niedos pa jęto wniosek socjal-demokratów o nie wszystkich zakazów praso-
dw a age AO Kąkola i Rogale wóioGÓ, Poi zakresie organizacji i podziału pieczeństwa w ramach między- uchylenie dekretu w sprawie po- wych.
mnitz i Szopiński — występku
rozruchów, za co ich zasądza się,
w myśl $ 115 cz. I i II K, K., a mia-
nowicie oskarżonego Ciesielskie-

śo, przy uwzględnieniu okoliczno-
ści łagodzących — na karę wię-
zienia 1 roku, Pipera — na karę
ciężkiego więzienia 1 roku, Aloj-
zego Sobczaka, przy uwzględnie-/
niu okoliczności łagodzących, na *
karę więzienia 1 roku, oskarżo-
nych Hoffmanna i Massowa — na
karę więzienia 7 miesięcy, oskar-
żonych Sampłowskich, Łomnitza i
Szopińskiego — na karę więzienia
6 miesięcy. Pozatem uznaje się
winnymi oskarżonego Ciesielskie-
go, że w dniu 10. VIL. na stadjonie
wyrządził zniewagę naczelnikowi
wydziału bezpieczeństwa komi-
sarjatu rządu Szacherskiemu pod-

tem stwierdza się, że Ciesielski,
Piper i Sobczak byli przywódcami
ruchu. Pipera, Alfonsa Sampłow-

+skiego, Łomnitza i Szopińskiego
„uwalnia się natomiast od oskarże-

nia za spowodowanie zajścia przy
(Domu Zdrojowym.

Po ogłoszeniu wyroku obrona
(. prosi o uchylenie środka zapobie-

$awczego, motywując, że kary są
niewielkie i niema obawy, aby
oskarżeni zbiegli. Prokurator opo-
nował przeciwko wnioskowi obro-
ny o zwolnienie, a jednocześnie
złożył apelację. Po krótkiej nara-
dzie Sąd przychylił się do wniosku
obrony o zwolnienie, z wyjątkiem
3 pierwszych oskarżonych: Cie-
sielskiego, Pipera i Sobczaka.
Obrona złożyła apelację. Oskar-
żeni wyrok przyjęli spokojnie.

 

Zapowiedź nowych obciążeń pracującej
inteligencji.

fTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Rada zerządzająca Zakłądu (bezpieczeń pracow-
ników umysłowych obradowała przez dwa dni nad sprawą wyczer-
pywania się funduszu rezerwowego dla ubezpieczenia pracowników
umysłowych na wypadek braku pracy. Uichwalono pewne propo-
zycje, które będą przełożone ministerstwu opieki społecznej, a ono
opracuje projekt noweli.
1) podwyższenie składki
2) podniesienie podstawy wymiaru

Projektowane zmiany polegać będą
przypadającej na pracownika o 2proc.

składek dla dwu najwyższych
grup zarobkowych z 560 zł. na 640 i 720 zł. 3) obniżenie zasiłków D

dla bezrobotnycp pracowników umysłowych od 20 — 25 proc. sie strzelaniny kilka osób zostało ny. Jeden z nich zmarł po prze- „ buciki z cholewką 22,70| Pantofle gimnastyczne|M. kamasze „ »
4) ograniczenie zasiłków dla bezrobotnych pracowników wyjeżdża- ciężko rannych. „wiezieniu go do szpitela. „ czół. sportowe 16,70|Deszczówki kalosz.|,M. »_ „ gumie
jacych zagranicę. 5 BERLIN, (Pat). Ubiegłej nocy Szkolne czół. na pasku 15,90|Sniegowce wolłoki | Chłop. kam. szkolne

swoich sił zbrojnych. To samo od-
nosi się do wyposażenia armii
niem'eckiej w broń, budowy -for-
tyfikacyj i fabrykacji sprzętu wo»

naroaowych, rząd niemiecki zmu-
szony będzie zapewnić sobie to
bezpieczeństwo w drodze samo-
pomocy narodowej*. *

Rozgrywka między rządem Papena
a Reichstagiem.

BERLIN. Pat. — Odroczenie
Reichstagu stworzyło krótką przer-
wę, którą zarówno rząd Rzeszy,
jak i obecną większość parlamen-
tarną zamierzają wykorzystać dla
wzmocnienia swych pozycyj i zdo-
bycie jak największej ilości atu-
tów przed ostateczną rozgrywką.
Kanclerz Papen, jak zapewniają
półoficjalnie, ze swej strony dą-
żyć będzie do skrócenia okresu
niepewności. W tym celu kan-
clerz zwrócił się do prezydenta
Reichstagu Goeringa z żądaniem

zwołania plenarnego posiedzenia
już w ciągu następnego tygodnia.
Na posiedzeniu tem kanclerz zja-
wi się wraz ze swym gabinetem
i zgłosi deklarację programową.
W ten sposób rząd pragnie zmu-
sić stronnictwa do ujawnienia ich
zamiarów. O ile większość stron-
nictw wysłąpi przeciw rządowi,
spowoduje to rozwiązanie Reich-
stagu. Dekrety, wprowadzające w
žycie program gospodarczo-finan-
sowy Papena, ogłoszone będą w
poniedziałek. ‚

Hindenburg unika zetknięcia z Reichstagiem
BERLIN. Pat.—Na prośbę no-

wego prezydjum Reichstagu o
niezwłoczne przyjęcie prezydent
Hindenburg odpowiedział dziś te-
legramem, w którem prosi o od-

Terror w
BERLIN, (Pat). W Charlotten-

burgu doszło wczoraj wieczo em
do krwawych starć między komu-
nistami a hitlerowcami. W cza-

łożenie wizyty do czasu swego
powrotu do Berlina, mającego
nastąpić w ciągu przyszłego ty-
godnia. -

Niemczech.
doszło do krwawej bójki m'ędzy
hitlerowcami a komunistami. Na
skutek obustronnej strzelaniny 3
hitlerowców odniosło ciężkie ra-

wołania rządu  komisarycznego.

Pertraktacje francusko-sowieckie solą
w oku Niemcom.

WIEDEŃ. (Pat). Organ wielko-
niemców „Wiener Neueste Nach-
richten* zaniepokojony jest roko-
waniami francusko-sowieckiemi w
sprawie paktu o nieagresji. Wiado-
mości, które przedostały się na-
zewnątrz, wskazują na to, iż ro:
kowania te przekraczają znacznie
ramy paktu o nieagresji. Dotyczą
one zarówno spraw finansowych,
jak i gospodarczych. Sowiety goto-
we byłyby do ofiar, jakich dotych-
czas nie przyznawały nikomu. Je-

 

Zawierucha na Dalekim Wschodzie.
PARYZ (Pat.) Partyzanci chiń-

scy usiłowali wczoraj około Dai-
ren wykoleić pociąg, wiozący gen.
Honio, dowódcę wojsk japońskich,
który odegrał wybitną rolę w wal-
kach w Mandżurji. Obsluga po-
ciągu walczyła z partyzantami o-
koło 40 min., zmuszając ich do
ucieczki. Również na. 12-tym kilo-
metrze przed Cherbinem party-

Tanio! Tanio! Tanio!
OBUWIE Polskiej Wytwórni Obuwia

B. I-go W. Nowicki ap | M- a buty na gumie
Wilga wielka 30 JM:

. + but. na gumie
„ na skórze

14,90
16.90   

 

żeli układ francusko-sowiecki doj-
dzie do skutku, to wypadek ten na-
da nową postać sytuacji europej-
skiej. Skutkiem tego będzie silna
deprecjacja układu berlińskiego,
pozycja zaś Francji w Europie
Środkowej i Wschodniej dozna po-
ważnego wzmocnienia. W tych
warunkach sprawa równouprawnie
nia wojskowego jest dla Rzeszy
niemieckiej nietylko kwestją pre-.
stiżową, lecz także życiową.

FU

zanci chińscy zatrzymali wczoraj
pociąg. W walce, jaka się wywią-
zala, kilku podróżnych zostało za-
bitych. W  Kirynie 200 żołnierzy
mandżurskich, zbuntowawszy się,
zabiło swego dowódcę, uciekając
z bronią i amunicją, po uprze-
dniem podiożeniu ognia pod ko-
szary.

bajecznie powtarzają wszyscy ci któ-
rzy nabyli modne | gwerantowane  

 

ho, „ skórze

 

 

  

   



  

T
A

 

2

0t. 20. obrządek wschodni.
3) Sprawa t. zw. obrządku wschod-  sją, nie zdają sobie z tego sprawy i
niego, lub słowiańskiego, jaki stwo bezkrytycznie stosują się do wska-
rzono w ostatnich latach dla pro- zań tych „kół katolickich zagrani-
pagandy katolicyzmu wśród lud- !cy*. Dziwnie bowiem propagowa-
ności prawosławnej na naszych „nie zruszczonej białoruszczyzny
kresach wschodnich od początku przez oo. Jezuitów przypomina ta-
budziła duże wątpliwości. Zwraca-* 'kąż propagandę okupantów nie-
no na to uwagę w Komisji Spraw, /mieckich na tych samych terenach
Zagranicznych Sejmu. Obecnie* i ich chęć stworzenia separatyzmu
istnieje już spory zbiorek pism i« ibiałoruskiego, kiedy władze oku-
rozważań w tej sprawie. Ostatnic? pacyjne, zachęcając i ułatwiając
o. Piątkiewicz z Tow. Jez. nale-| ,nam, Polakom tutejszym, przesła-
żący do misji wschodniej oo. Je- x” petycji do kanclerza Rzeszy o
zuitów, w ślad za pismami o. Urba-' <przesunięcie granicy bolszewickiej
na z Tow. Jez., wydał broszurę w ustalonej brzeskim traktatem na
obronie obrządku wschodniego, |wschód, postawili jako warunek,
polemizując z p. Wł. Jeśmanem z bez którego petycja nie będzie wy-
Berdowicz i ks. kan. Adamem  słana, że nie będziemy prosili o
Abrahamowiczem z Białegostoku. /przyłączenie do Polski, tylko do
P. Władysław Jeśman odpowiada .Litwy, lub nieokreślonej bliżej
dość obszernym szkicem, w któ- Białorusi.
rym m. in. mówi:
— Zarzuty i uwagi moje o me- *

todach propagandy oo. Jezuitów,
zrobione w memorjale, który tak
bardzo rozgniewał oo. Piątkiewi-
cza, dadzą się podzielić na dwie
kategorje. Jedne dotyczą owocno-
ści tej propagandy i ujmy, jaką
przynoszą każdemu Kościołowi,
Katolickiemu zaś wszczególności
oraz zamętu, jaki wprowadzają.
Drugie zaś natury politycznej
mówią o szkodzie, jaką te metody
wyrządzają Państwu Polskiemu.

Do pierwszej kategorji zaliczyć
należy: 1) konkurowanie z księżmi
rzymskiego obrządku  taniością
ofert, które jest możliwe dzięki
środkom, jakie posiadają oo. Jezui-
ci. 2) Charakteryzowanie się oo.
Jezuitów na duchownych prawo-
sławnych i upodobnianie kościo-
łów unickich cerkwiom prawo-
sławnym. Stosowanie takiej ma-
skarady w Polsce, wobec ludności,
doskonale znającej różnicę pomię-
dzy prawosławnym a katolickim
obrzędami, daje ten rezultat, że
jedna część tej ludności jest prze-
konana, że się ją chce przeprowa-
dzić na katolicyzm podstępemi
nazywa oo. Jezuitów  „chwałszy-
wymi popami', druga zaś idzie za
taniemi ofertami, ale korzystając z
nich, uważa siebie nadal za prawo-
sławną, jak to zobaczymy niżej.
I w jednym i w drugim wypadku
obniża się szacunek dla ducho-
wieństwa...

Przeglądając spisy ludności
gminy kostrowickiej, wchodzącęj
w skład parafji synkowickiej ob-
rządku wschodniego, nie znalaz-
łem w nich nietylko tych setek i
tysięcy wiernych obrządku wschod
niego, które przytacza o. Piątkie-
wicz na stronie 42 swej broszury,
ale nawet dziesiątków i myślę, że
jeżeli o. Piątkiewicz zechce te
cyfry spisowe po ich wydaniu
przestudjować, nie będzie z taką
ironją traktować „pesymistów i
ciemnowidzów”, a może i sam się
przekona, że ani konkurencja, ani
maskarada, ani używanie rosyj-
skiego języka spodziewanych po
nich pod względem religijnym re-
zultatów nie dają...

Zespolenie dwóch obrządków
na Kresach Polskich miało miejsce
już parę set lat temu, nie zapo-
biegło ono jednak ponownemu roz-
działowi, którego naprawianiem
zajmują się obecnie oo. Jezuici,
którzy niewątpliwie mieliby o wie-
le cięższe i trudniejsze zadanie,
gdyby nie pomoc, jaką Kościół Ka-
tolicki otrzymał sto lat temu ze
strony narodowego patrjotyzmu
polskiego, który udaremnił dąże-
nia caratu do zrusyfikowania Ko-
ścioła Katolickiego, bo gdyby nie
ten patrjotyzm oo. Jezuici mieliby
dzisiaj do nawracania na katoli-
cyzm i obecnych łacinników.

Czy tylko Polacy, chcący być
dobrymi katolikami, winni być
wyprani z patrjotyzmu, Niemcom
zaś wolno być i katolikami i patrjo
tami jednocześnie? Czy nie zasta-
nawia czytelnika ta podwójna mia-
ra i czy nie nasuwa myśli, że z Mp-
nachjum płyną pieniądze, nie tyle
w celu propagandy unii, ile w celu
zahamowania konsolidacji Państwa
Polskiego i wywołania w niem za-
mętu, jak to ma miejsce z kwestją
ukraińską i że te „pewne nadzie-
je“ na tem właśnie polegają, polscy
zaś oo. Jezuici, przejęci swoją mi-

| Pomimo wszelkich zaprzeczeń,

negacyj i ironizowania o. Piątkie-
wicza, faktem jest, że OO. Jezuici,
unikając języka polskiego, używa-
ją przeważnie języka rosyjskiego,
w rezultacie czego będziemy mieli,
jak twierdziłem w swym memorja-
le, na pewnej przestrzeni, zamiast
prawosławnych Białorusinów, ka-
tolików, ale Rosjan...

Mając niańki Białorusinki i ba-
wiąc się z dziećmi białoruskiemi,
poznałem gwarę białoruską tak
dobrze, że wątpię, czy znajdzie się
na Kresach wielu, którzyby ją tak
znali i dlatego właśnie mogę za-
pewnić o. Piątkiewicza, że język,
w którym przemawia do wiernych
o. Wysokiński, że nie mówię oo.
Burgeois, i w którym się drukują
pisma, nazywane białoruskiemi z
prawdziwym językiem białoruskim
ma bardzo mało wspólnego... Ję-
zyk, którym mówi rdzenna wieś
białoruska, nie zaś ten, w którym
przemawiają i drukują propagan-
dowe broszury 00. Jezuici, ma
wszystkie charakterystyczne ce-
chy języka polskiego w postaci
„dz“, „ć”, „cz” i innych, również
jak końcówek trybów bezokolicz-
nych, które się różnią od polskich
tylko umiejscowieniem akcentu
jak „siedzieč“, „chodzič“, „robič“,
„hulač“, kuplač“ i t. p. OO, Jezuici
nie znając tego języka, jako przy-
gotowani do propagandy Unji w
Rosji, posługują się rosyjskim albo
zruszczonym białoruskim, żeby
zaś to usprawiedliwić, stworzyli
legendę o nienawiści Białorusinów
do wszystkiego, co polskie...
W masie swej Białorusini, na-

wet prawosławni, nie są wrogo
usposobieni względem Polaków i
polskości i to nietylko dlatego, że
mają łagodny charakter, czem się
wybitnie różnią od Ukraińcówi
Wielkorosjan, ale i dlatego, że są
utylitarystami i doskonale zdają
sobie sprawę z tego, że przy gwa-
rze swojej, w której brak słów do
wyrażenia coraz to nowych pojęć,
będących wynikiem szybkiego roz-
woju kultury, nie mogą i nie powin-
ni się utrzymać,

Jeżeli taki pęd do nauki języka
polskiego nie dał rezultatów, ja-
kich się możnaby spodziewać i
asymilacja Białorusinów nie zrobi-
ła takich postępów, jakie mogłaby
zrobić, to przyczynę tego należy
szukać nie tylko w chwiejności i
zmienności polityki kresowej, któ-
rej kierunek w zależności od tego
kto rządzi województwem, lub
starostwem, bywa to polskim, to
białoruskim, to ukraińskim, ale i
w aż nadto systematycznym i kon-
sekwentnym kierunku propagandy
о0. Jezuitów, która zdezorjentowa-
ła ludność białoruską. Jaki bowiem
chaos i zamęt musi panować w
głowie przeciętnego Bialorusina,
kiedy we wsi Jarniewo z jednej
strony wyznaczony przez rząd
nauczyciel, który ma władzę na-
kładania kar za nieuczęszczanie
dzieci do szkoły, namawia go, że-
by się godził na polski wykład re-
ligji, z drugiej zaś mający wygląd
rosyjskiego, a cieszący się opieką
rządu duchowny przekonywa go,
że na taki wykład zgadzać się nie
powinien, bo zostanie „opolaczo-
ny”, starosta zaś nakazuje jego
wójtowi, który zwykle rozmawia z
nim po polsku: przemawiać do Pre-
zydenta Państwa po białorusku!

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Ljazd Episkopatu polskiego

odbędzie się w Gnieźnie w połowie września

Pod przewodnictwem ks. Pry-
masa Hlonda odbędzie się w Gnie-
źnie zjazd Episkopatu z całej
Polski, z następującym progra-
mem: od 14 do 18 września od-
będą się rekolekcje zamknięte w
tutejszem  seminarjum  ducho-
wnem, których udzielać będzie
ks. Prymas. 18 września—wielka
procesja z relikwjami błogosła-

wionego Bogumiłła z fary do ka-
tedry, gdzie będą złożone na
specjalnym ołtarzu w dawnym
kapitularzu. Relikwje błogosławio-
nego Bogumiła przywiózł osobi-
śnie z Rzymu ks. Prymas.

Od 19 do 21 września odbę-
dzie się konferencja księży bisku-
pów pod przewodnictwem ks.
Prymasa.

Kaplica zamieniona na kino.
(KAP) Nie w Bolszewji ale w

Krakowie! Przy ul. Lwowskiej 60
w szkole powszechnej im. Koper-
nika zamieniono kaplicę na salę
kinową i gimnastyczną. Ołtarz ma
być zamykany w urządzonej ad
hoc szafie i otwierany tylko na nie-
dzielę.

Zmiana ta wywołała rozgory-
czenie wśród katolickich sfer ro-

dzicielskich, z których składek
ufundowano 4 piękne witraże i
urządzenie kaplicy, Obecnie witra-
że usunięto, jeden przytem rozbito,
usunięto też wszystko, со рггуро-
minało kaplicę.

Jest to precedens, któremu
przeciwstawić się musi stanowczo
opinja katolicka,

DZIENNIK WILEŃSKI

2 prasy.
Wciąż te Niemcy.

Zaledwie minęły pierwsze echa
wypadków w Bytomiu, a oto znów
uwaga całego świata zwrócona jest
na Berlin.

Mowa Papena, a ostatnio o-
twarcie Reichstagu są wydarze-
niem pierwszorzędnej wagi.

Czy rząd Papena utrzyma się?
Czy może Hindenbur$ pójdzie na
rozwiązanie parlamentu? Oto za-
sadnicze pytania, które raz poraz
padają ze szpalt prasy zarówno
polskiej, jak i zagranicznej.

W Niemczech.
Posłuchajmy przedewszystkiem,

co piszą w ojczyźnie Papena i Hi-
tlera?

Katowicka „Polonia“ tak stre-
szcza głosy prasy niemieckiej:

Berliński „Montag* nazywa mowę
kanclerza największą sensacją współczes-
nego politycznego życia Niemiec.

Według „Montagpost* ton i treść
mowy von Papena dowodzą, że rząd nie-
miecki jest zdecydowany w przyszłości
rządzić bez pomocy parlamentu, |

„Braunschweigische Landeszeitung
żałuje, że von Papen zamiast rozprawić
się w swej mowie z marksizmem, zaata-
kował ruch narodowo- socjalistyczny.
Dziennik ów nazywa to lekkomyślnym
krokiem, tembardziej, że za Papenem nie
stoi nikt, a za Hitlerem 14 milj. wybor-
ców.

„Koelnische Volkszeitung* oświad-
cza, że kanclerz von Papen kategorycznie
położył kres wszelkim staraniom hitle-
rowskim o wzięcie udziału w rządach.

„Koelnische Zeitung“ stwierdza, że
obecny rozwój wypadków politycznych
rzybrał już prawdziwe napięcie bojowe.

Zachodzi teraz pytanie, czy mowa von
Papena będzie mową pogrzebową dla nie-
£ jako dla kanclerza, czy też — dla
eichstagu.

„Dresdener Anzeiger“ powątpiewa w
skuteczność planów żospodicaynie obec-
nego rządu.

Niemiecko - narodowe  „Dresdener
Nachrichte“ wyrażają zadowolenie, że
kanclerz przybrał nareszcie oblicze przy-
wódców rządu autorytatywnego. Martwi
jedynie ten dziennik zbyt wyraźne —-
jego zdaniem — stanowisko republikań-
skie kanclerza Rzeszy. й

Naturalnie największe zainte-
resowanie budzi ustosunkowanie
się do przemówienia kanclerza
prasy hitlerowskiej.
W artykule zatytułowanym „Nie-

możliwe projekty finansowo-polityczne”+ $
„Voelkischer Beobachter" , krytykuje sj. e
czywiście z właściwą sobie bojową
ostrością, wszystkie plany gospodarcze
von Papena, nazywając je nierzeczywi-
stemi i niemożliwemi do zrealizowania.

Jeśli chodzi o dalszą część mowy
kanclerza, o część polityczną, organ hi-
tlerowski nazywa ją „napuszoną fraze-
sami o tak zwanych oslawionych silach
konserwatywnych“, które zdaniem dzien-
nka skazane są na Rade, jako że rzą-
dząc od 14-tu lat w Niemczech, nie po-
trafiły znaleźć żadnego sposobu na sta-
wienie czoła marksistowskiemu pochodo-
wi ku władzy... Jeśli reakcja sobie wy-
obraża, że przebudowy państwa i narodu
nie potrafi dokonać ruch narodowo-
socjalistyczny, to się tylko grubo myli.
Naród niemiecki nie życzy sobie, by jego
domem rządzili biurokraci, którzy w
1918-tym roku narazili ojczyznę na klęs-
kę, lecz twórcze siły ruchu  hitlerow-
SAO”

komentarzu do tego artykułu Al-
fred Rosenberg dodaje, że jeśli rząd
obecny chce nadal „urzędować”, to
Niemcy stoją w przededniu dyktatury
militarnej. Istnieje tylko pytanie, czy
Reichswehra pomaszeruje na chłopów,
którzy nie zechcą płacić podatków.

W Ameryce.
Yankesów interesuje przede-

wszystkiem strona gospodarcza
mowy Papena. -

„Herald Tribune" wyraża Życzenie,
by wszystkie plany gospodarcze von Pa-
pena pomyślnie się spełniły, w co jednak
należy powątpiewać ze względu na za-
ciemnioną sytuację polityczną Niemiec.

W Anglji.
Prasę angielską także najbar-

dziej obchodzi moment gospo-
darczy. ‘ '

Nawiązując do mowy von Papena,
„Times“ zauważa, że skutki jej powinny
dać się odczuć przedewszystkiem na
>> całego świata. Niewiadomo tyl-

0, czy skutki te będą ujemne, czy też
dodatnie.

„Daily Telegraph'* dochodzi do wnio-
sku, że program gospodarczy kanclerza
z. może być śmiało przyjęty przez

cały Reichstag z wyjątkiem oczywiście
narodowych socjalistów.

„Morning Post” nazywa plan gospo-
sg * Papena odważnym.

” '' ošwiadcza, že mowa Pa-
pena sprawia wraženie, že jednak obec-
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Władze niemieckie niszczą szkolnictwo
: polskie,

Polacy powiatu bytowskiego
(zachodnie Pomorze niemieckie)
zostali w ostatnich dniach wezwa-
ni przez władze niemieckie do po-
syłania dzieci swoich do szkół nie-
mieckich. Wezwanie umotywowa-
no rzekomym faktem, że niema ani
jednego nauczyciela narodowości
polskiej, któryby posiadał obywa-
telstwo niemieckie. Przed wyda-
niem tego zarządzenia czynniki
miarodajne niemieckie wysiedliły
wszystkich nauczycieli obywateli
polskich z powiatu. Wiadomość o
tej niesłychanej represji ujęta w
złośliwych artykułach obiega całą
REWUBKZWC
Są jeszcze sędziowie w

Berlinie.
HAMBURG, (Pat). W jednym

z tutejszych hoteli popełnił samo-
bójstwo radca sądowy  Wibel,
przewodniczący w sławnym lu-
beckim procesie o śmiertelne
szczepienie dzieci szczepionką
antygruźliczą Calmette'a. Jak wia-
domo, Wibel tak się przejął tra-
gicznym losem skazanego w tym
procesie uczonego który przepro-
wadzał szczepienia, że bezpośred-
nio po procesie 'przewieziono go
do sanatorjum dla nerwowo cho-
rych.

'szkolnictwa mniejszościowego fakt

Było to na Litwie, ongiś słyn-
nej z pobożności. W miasteczku
Lubowie, położonem o kilka kilo-
metrów od granicy z Polską, w
czasie nabożeństwa dla Polaków
wdarła się do kościoła banda zdzi-
czałych szaulisów i zaczęła po-
grom pobożnych. Było wielu ran-
nych, nawet trzy trupy. Ks. pro-
boszcz od ołtarza obojętnie przy-
glądał się masakrze, choć krew
obryzgiwała ściany Domu Bożeśo.
Fóźniej zaczęło się niby jakieś
śledztwo, ale można zgóry pawie-
dzieć, że winni się nie znajdąi
dziki wybryk szowinistów ujdzie

bezkarnie. Przypomina się po-
dobne zajście z przed kilku iaty,
jakie miato miejsce w Kownie w
kościele Św. Irójcy. Tam też była
krew i trupy.
wościach i kościołach Litwy zda-
rzały się też podobne wypadki
i tez przechodzono nad niemi zu-
pełnie obojętnie. Każdy proboszcz
Litwin samowolnie znosił dodatko-
we nabożeństwa w języku  pol-
skim, mimo przeważającej ilości
Polaków w paralji. Kurja w Ko-

ny rząd niemiecki „siedzi mocno w sio-
dle“.

„Financial Times“ wyražają zadowo-
lenie, že program gospodarczy kanclerza
nie zawiera w sobie žadnych ukrytych
niebezpieczeństw dla innych państw.

We Francji.

Prasa francuska narazie jest w
ocenie mowy Papena dość lako-
niczną. Głównym tematem jest
naogół sprawa zaprzeczenia przez

kanclerza Rzeszy o koalicji rzą-
dowej centrowo-hitlerowskiej (fakt
sojuszu hitlerowców z centrum jest
obecnie faktem dokonanym).

„L'Echo de Paris* twierdzi, że Niem-
cy znajdują się na drodze do opartego już
nie na zasadach bismarkowskich, lecz ra-
czej na wzorach wziętych żywcem z Up
stroju państwa z czasów Fryderyka II-go. $
Bezstronny obserwator musi jednak przy- ,
znać, że Niemcy uczyniły olbrzymi krok
od czasów 1918-go roku i że obecnie od-
budowa i podniesienie się tego kraju
znajduje się w końcowym punkcie roz-
woju. Triumwirat Hindenbur$—Papen—
Schleicher zostanie przyjęty przez zagra-
nicę sympatją, jako, że daje on dowód,
że istnieje w Niemczech siła, która się
przeciwstawi hitlerowskiemu szaleństwu.

Socjalistyczny „Populaire* twierdzi,
że obecny niemiecki gabinet dał przez
usta Papena wyraz swej woli rządzenia
bez oglądania się na pomoc parlamentu. WE była zupeinie gluchą na
W najbliższych dniach—zdaniem dzien- wszystkie prośby i wołania uci-
nika — Reichstag zostanie rozwiązany śnionych.
i rozpocznie się nowy rozdział niemiec- Dz: ‚ RAE =
kiej historji. Świątynie w Kowieńszczyźnie

gf M zostały przeważnie wzniesione z
iundacji ziemian - Polaków. Rody
szlacheckie nie skąpiły grosza na
chwałę Bożą. Intencje swe wyra-
żano w pobożnych napisach, kła-
dzionych wewnątrz, czy na fron-
tonach kościołów. Świadczyły one
chlubnie o pobożności i hojności
fundatorów. Niektóre z tych napi-
sów trwały setki lat. Dziś, jak Li-
twa długa i szeroka, zniknęty one
z świątyń. Na dawnem miejscu
lśnią nowiutkiem złoceniem napi-
sy w języku państwowym. Od-
polszczanie kościołów skończone.
W setkach kościołów sprołanowa-
no wolę fundatorów, zeszpecono
je niepotrzebnemi dodatkami, ty-
siące paratjan zostało bez Słowa
Bożego w języku ojczystym. Nie-
którzy nawet przestali zupełnie
uczęszczać do kościoła i zanie-
dbali praktyk religijnych. Dziś w
Litwie wiele się mówi o zastra-
szającym upadku pobożności.

A co będzie, jeżeli rząd Papena
utrzyma się dłużej?

Na powyższe pytanie szuka od-
powiedzi „ABC*.

Początkowo nikt nie wierzył w
możliwość utrzymania się rządu
Papena, którego uważano za figu-
rę drugoplanową.

Dziś, po paru zaledwie miesiącach,
opinja ta zmieniła się całkowicie. Już
nikt nie lekceważy rządu v. Papena. W
związku z ostatnią jego mową w Miin-
ster niektórzy piszą nawet, że dzisiejszy
kanclerz idzie „śladami żelaznego kancle-
rza' Bismarcka. Nie chodzi tu, oczy-
wiście, o stosowanie tej historycznej
miary do osobistości v. Papena, ale o
podkreślenie wielkich postępów, jakie w
ostatnich czasach zrobił w Niemczech
obóz junkiersko-militarystyczny, opiera-
jący się 6 osoby Hindenburga, gen.
Schleichera, Papena i Hugenberga.

Wiele oznak przemawia za

na naszych oczach odbywa się istot-
nie renesans Prus bismarkowskich i
w związku z tem powstaje pytanie, co się
stanie z hitleryzmem, jeżeli rządy obecne
istotnie ugruntują się na czas dłuższy.

Tu „ABC” cytuje głos znanego
pacyfisty, prof. Foerstera:

Ruch hitlerowski zostanie zaabsor-
bowany i zasymilowany przez prusa-
cyzm w taki sam sposób, w jaki niektóre
węże połykają jaja trzykrotnie większe
od nich samych.

Djagnoza prof. Foerstera nie
wydaje się autorowi artykułu w
„ABC! całkiem słuszną.

Po pierwsze trzeba pamiętać, że w
szeregach armji hitlerowskiej bardzo po-
<kaźny odsetek stanowią bezrobotni i ży-
wioły skrajnie radykalne, pociąśnięte do
obozu narodowo-socjalistycznego mira-
żem socjalistycznej „trzeciej Rzeszy”. Ci
ludzie z pewnością nie pójdą pod sztan-
dar junkiersko-militarystyczny.

Ale i z pozostałymi hitlerowcami nie
pójdzie sprawa tak gładko. Kto przez
szereg lat żył stale w atmosferze „akcji
bezpośredniej" i gorączkowego oczekiwa-
nia z dnia na dzień rewolucji i zamachu,
ten niełatwo wżyje się w nowe i odmien-
ne warunki działalności politycznej.

Gdyby jednak rządzącemu o-
becnie kierunkowi udało się u-
gruntowač swą władzę na czas
dłuższy,

oczekiwać należy raczej stopniowego
procesu parcelacji sił hitlerowskich.
Część istotnie zostanie zasymilowana
przez obóz junkiersko-monarchistyczny,
część pójdzie (a raczej wróci) do komu-
nistów, a reszta zostanie przy hitleryz-
mie, jako stosunkowo niewielkiej partji
faszystowskiej.

czywiście, zgoła innego obro-
tu wypadków należałoby oczeki-
wać, gdyby obecny rząd załamał
się, a dla hitlerowców powstała
nowa okazja do „odegrania się”.
Zresztą wszystkie te przewidywa-
nia mogą pozostać tylko przewi-
dywaniami.

Nie sposób negować faktu u-
tworzenia się silnego bloku cen-
trowo-hitlerowskiego, który może
pokierować wypadki na drogę
trzecią, w tej chwili trudną do
odgadnięcia.

Czy to możliwe, aby Litwini,
mieszkający w Wilnie, nie wie-
dzieli o wyżej przytoczonych wy-
czynach swoich rodaków z zagra-
nicy? Trudno jakoś w to uwie-
rzyć. Doprawdy dziwnemi w tem
zestawieniu faktów wyglądają wy-
wody p. Mackiewiczusa w jednym
z ostatnich numerów „Viln. Ryt.*”,
gdzie on broni łacińskiego napisu,
pozostawionego przez Murawjewa
na Ostrej Bramie. Echa przszłości
związane z tym napisem, ślady
obcej przemocy mało go obchodzą,
on się boi polskiego napisu, bo ten
będzie drażnił jego litewską ,po-
bożność. Tradycje murawjewow-
skie to za słaby ar$ument; p, Мас-
kiewiczus widzi w tej zamianie
antylitewską propagandę i zarzuca
stronniczość Kurji Biskupiej, roz-
wodząc się nad „krzywdami“ ka-
tolików Litwinów. Polacy w Ko-
wieńszczyźnie nieraz chcieliby
mieć to, co mają w Wileńszczyźnie
„uciśnieni* Litwini, O tem jednak
„Viln. Rytojus'** nigdy nie pamięta.

Jakąby dziką, zaślepioną w nie-
nawiści reakcję wywołał w Litwie
wypadek podobny do lubowskie-
80, gdyby się zdarzył z tej strony
granicy, trudno nawet sobie wy-
obrazić. W r. 1930 we wsi Dmi-
trówce koło Oran pobili się na
wieczornicy wiejskiej żołnierze
K.O.P. z chłopcami Litwinami
i trochę Litwinów poturbowali.
Była to zwykła bójka podchmielo-
nych osobników, jakie na wsi zda-
rzają się bardzo często. Ale, po-
nieważ tam się bili żołnierze pol-
scy z Litwinami, zrobiono z tego
wielką rzecz i Kowno zareagowało
na to po swojemu. Urządzono for-
malny pogrom Polaków, demolując
urządzenia instytucyj polskich i
bijąc przechodniów, mówiących
między sobą po polsku. Rej wśród
awanturników  wodzili studenci
uniwersytetu kowieńskiego, a do
ekscesów podjudzali znani dzia-
łacze litewscy, m. in. art. mal.
A. Żmujdzinowiczus. Jeżeli tak
błahy wypadek wywołał taką re-
akcję, to można wyobrazić, coby
się działo, gdyby w narzekaniach
„Viln. Ryt," była choć odrobina
prawdy. Kowno jest najlepszym
wskaźnikiem, czy istnieją rzekome
„krzywdy i prześladowania”, czy
poprostu lęgną się w chorej wy-
obraźni „Viln.Ryt.“

Niech więc p. Mackiewiczus nie
zawraca sobie i swym rodakom
głowy rzekomemi „krzywdami“ i
zaoszczędzi morałów i wskazówek
dla społeczeństwa polskiego i
Kurji Biskupiej. W obliczu faktów
z zagranicy, domaganie się dla
itwinów uprzywilejowanego sta-

nowiska jest poprostu bezczel-
nością. Nie trzeba się dziwić
„działaczom* z „Viln. Ryt.“, że
oni tak chcą zachować spuściznę
po Murawjewie, bo oni przecież
pragnęliby wskrzesić ją w całej
okazałości. Dziś chcieliby ujrzeć
w Wilnie tabliczki ze znanym na-
pisem, ale w innym niż dawniej
języku: „Kalbeti lankiszkai drau-
džiama“ (Zabrania się mówić po
polsku). Całe szczęście, że te
marzenia” są równie efemerycz-
ne, jak i cała działalność ich przy-
jaciół z Kowieńskiego „Związku

niemiecką prasę w Berlinie. Ponie-
waż mimo gróźb nałożenia na ro-
dziców kar pieniężnych, zarządze-
nia władz niemieckich nie zostały
wykonane, zmuszono w dniu 25 b,
m. dzieci polskie w liczbie 18 do
udania się do szkoły niemieckiej
pod eskortą policji. W czasie tego
„transportu“, jak nadmienia złośli-
wie cytowane pismo, jedno z dzie-
ci „rzekomo” zachorowało i zosta-
ło zbadane przez urzędowego le-
karza, celem stwierdzenia, czy cho
roba nie została sfingowana.

Bezprzykładny ten w dziejach

jest jednym z wielu dowodów, jak
ciężkie jest położenie młodzieży
polskiej w Niemczech. Z jednej
strony Niemcy tworzą teorje „kul-
turstaatów” i popularyzują z wiel-
ką zamaszystością ideę kulturalne-
$o uniezależnienia mniejszości na-
rodowych, a w praktyce niweczy
się. zacięcie wszelkie instytucje
mniejszościowe i prześladuje w
sposób barbarzyński szkołę,naji-
stotniejszą z potrzeb mniejszości
polskiej w Niemczech, mniejszości,
która z racji swej liczby powinna
cieszyć się, jeśli nie specjalnymi,
to przynajmniej słusznie jejprzy-
sługującemi prawami,

W innych miejsco- >

BEZPODSTAWNE PRETENSJE
Wyzwolenia Wilna”, z którym Li-
twini wileńscy mają tak wiele
wspólnego.

M. Surwiłło.
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SZKICE I OBRAZKI,
BUDA.

Matka kupiła Frankowi nowy torni-
ster i piórnik, na wieczku którego był
wymalowany pięknie jeleń i kwiaty.

Oraz książki,

Takie jakie podyktował dzieciom pan
nauczyciel.

Były tam wypisy polskie, księga

$geometrji z jakiemiś niezrozumiałemi fi-

gurami i składnia niemiecka,

Pierwsza lekcja, to wielka uroczy-
stość, to wielkie święto.

Spotykają się dawni weterani z młod-

szych klas i dumają nad losem tych przy-

jaciół, co na rok następny w niższej kla-

sie pozostali.
Giełda na znaczki pocztowe powraca

do życia.

— Ty wiesz, Wacek ma prawdziwe
„Borneo* z gorylem.

— Nie może być, skąd on to ma?
— Podobno zamienił na Trockiej u

żyda na gramatykę francuską,

— Taka świnia ma zawsze szczęście,
— A gdzie Kondek?

— To ty nic nie wiesz?
— Nie.

— Kondek to sława. W lipcu w Dru-

skienikach w pensjonacie tak ślicznie grał

na basetli, że matka jego aż zemdlała, a
dyrektor nasz co też tam był, powiedział
o nim, że to będzie wielki łajdak albo
genjusz.

— Ale,

— Co ale, on już goli się podobno
prawdziwą brzytwą,

— Nie wiesz ty, czy ta sowa stara

co wykładała francuski będzie i w tej
klasie?

— Pewno będzie, choć się tak mod-
liłem, żeby ją djabli wzięli.

— Jest, jest widziałem ją leciała w

tym kapeluszu z piórkiem do gimnazjum.

— Że też na taką poczwarę niema
rady.

Stasiek co stał opodal i nie zabierał
dotąd głosu powiedział:

— Dajcie spokój,
kobieta.

— Ale, biedna,
— No tak że biedna. Ona jest wdo-

wą, była kiedyś bardzo zamożną, jak mąż
żył, a teraz umarł i zostawił jej chorego
synka.

— Na co on chory?

— Bo ja wiem, podobno nie może

chodzić, a tylko w fotelu cały czas leży.
Ma coś z krzyżem.

— I chodzić nie będzie?

— Podobno nie!
Ucichło na chwilę.

Ale już od głównego bloku gimna-
zjum odezwał się dzwonek raz, drugi i
trzeci.

Ach! ten paskudny dzwonek wołają-
cy do klas,

Ale dzisiaj nie będzie jeszcze nauki,
tylko przywitanie,

Przyszedł ksiądz preiekt i coś długo
mówił o nauce, o ukształtowaniu ducha.

Za długo nawet mówił i nie wiadomo
0 co mu chodziło,

Tyle przecież człowiek ciekawych
nowinek się nasłuchał.

I do tego ten Wacek ma prawdziwe
„Borneo* z gorylem.

A potem mówił pan dyrektor i pan
wychowawca (że też ci starsi ludzie mu-
szą zawsze tyle mówić).

Następnie wszedł do klasy pan Dzwo
niec, historyk.

Śmieszne on miał nazwisko i zgoła
nie pasujące do swej powierzchowności.

Niczym nie przypominał swawolnej
ptaszyny, był raczej podobny do starego
i zasuszonego sępa.

Ale zato mówił bardzo pięknie, tak
pięknie i ciekawie, że nawet chłopcy za-
pomnieli o tem, że ma za długie spodnie
i rękawy pocerowane na łokciach w sur-
ducie.

Od zeszłego roku trochę jak gdyby
jeszcze bardzie poszarzał, ale nic się nie
zmienił. Miał nawet ten sam krawat w
kropki i te same czerwone obwódki koło
oczu, jak gdyby od niedospania.

Franek powrócił do domu rozpromie-
niony. Opowiadał o wszystkiemnajpierw
matce, potem ojcu, a następnie siostrze,
Ale ta jakoś go nie słuchała, bo co te
dziewczyny wogóle znają się na szkole,
im przecież tylko lalki w głowie.

Dziś Franek poszedł wcześniej spać,
bo jutro trzeba rano już iść do szkoły.

Gdy matka zgasiła światłoprzed
oczami Franka, ukazywały się jedenpo
drugim obrazy i wspomnienia zpierwsze-
$o dnia szkolnego.

Ksiądz preiekt co mówił o kształce-
niu ducha, „Borneo* z gorylem, które w
perfidny sposób Wacek zdobył, pani od
francuskiego i jej chory synek.

A potem obrazy zaczęły mu mętnieć
i wirować w oczach.

 

to bardzo biedna

Jeszcze sobie przypomniał, że nie
pochował do szuflady żołnierzy ołowia-
nych, chciał wstać ale niemógł... i zasnął.

Nie wiedział chłopiec, że mgliste
przed snem wspomnienia szkolne, nieza-
tartą kliszą w duszy ludzkiej pozostają i
że ni zła ni dobra dola życia zetrzeć ich
niepotrafią.

M, Junosza,
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KRONIKA.
Magistrat myśli o uczczeniu por Żwirki.
W związku z brawurowym lo-

tem naokoło Europy por. Żwirki
i jego wielkiego zwycięstwa od-
niesionego nad wybitnemi lotni-
kami świata, Magistrat m. Wilna
wystosował do por. Żwirki nastę-
pującą depeszę:
Rodzinne Wilno Zwycięscy prze-

iš Jak nes informują, delegacja
Stowarzyszenia właścicieli nieru-
chomošci otrzymała zapewnienie
w ministerstwie spraw wewnętrz-
nych, jż narazie nie przewiduje
się żadnej zniżki komornego. Spra-
Wa ta została rozpatrzona na po-
siedzeniu komitetu ekonomiczne-
go rady ministrów, który stwier-
dził, że mimo iż sympatje rządu

Z dniem dzisiejszym  Magi-
strat przystępuje do przekazania
labie Skarbowej egzekucji po-
datków miejskich, przyczem ka-
suje się wydział egzekucyjny Ma-
gistratu.

Czynność przekazania będzie
trwała przynajmniej miesiąc.

ymczasem kasy .Magistratu
będą w dalszym ciągu przyjmo-
Wały dobrowolne wpłaty podat-
Ów, przymusowe zaś ich šciąga-

nie należy od dnia dzisiejszego
do Izby Skarbowej.

Magistrat, mając na względzie
to, że nowa ustawa przewiduje
podwójne a nawet potrójne kosz-
ta egzekucyjne, postanowił zasto-
sować w miesiącu wrześniu na-
stępujące ulgi przy obliczaniu kar
za zwłokę:

1) od opłat na jrzecz miasta
za leczenie w szpitalach i za po-
gotowie kary za zwłokę wogóle

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Pan wojewoda Beczkowicz

dzisiaj, w czwartek rano powrócił
z Warszawy z podróży służbowej
1 objął urzędowanie.
н 3 Z MIASTA.
—Dni Chopinowskie w Wilnie,

29 sierpnia odbyło się w Urzędzie
„Wojewódzkim pod przewodnic-
twem p. wicewojewody Jankow-
skiego zebranie organizacyjne Ko-
mitetu Dni Chopinowskich w Wil-

; nie, w którem wzięli udział przed-
stawiciele sfer artystycznych i mu-
zycznych miasta.

Na posiedzeniu powołano do ży-
cia Komitet Wykonawczy, do któ-
rego weszły następujące osoby:
prezydent miasta dr. Maleszewski,
jako przewodniczący, oraz pp.
Adam Wyleżyński, Michał Józefo-
wicz, Tadeusz Szeligowski, Wła-
dysław Schmidt, Ludwik Szwy-
kowski, Zbigniew Śmiałowski, Ja-
nina Sumorokowa, Bronisława Ga-
wrońska, Stanisław Węsławski i
Marjan Ciemnołoński jako człon-

/ kowie Komitetu.
Po dokonaniu wyborów rozwi-

nęła się dyskusja na temat terminu
. rozpoczęcia akcji w Wilnie. Po
dyskusji postanowiono, ze względu
na warunki lokalne, akcję dni
chopinowskich w Wilnie rozpo-
cząć w dniu 9 października r. b.,
organizując w tym dniu odpowie-
dnie imprezy (koncert, odczyty
etc.).

Jak wiadomo, celem Komitetu
Dni Chopinowskich, który powstał
na wiosnę w Warszawie pod prze-
wodnictwem gen. Sosnkowskiego,
jest zebranie funduszów potrze-
bnych na uporządkowanie Żelazo-
wej Woli, miejsca urodzenia Cho-
pina, oraz przygotowanie sprawy

. sprowadzenia do kraju zwłok
wielkiego mistrza tonów.
W najbliższym czasie odbędzie

się posiedzenie Komitetu Wyko-
nawczego, na którem opracowany
zostanie szczegółowy program u-
roczystości chopinowskich w Wil-
nie. Nadmienić należy, że rów-
nież na terenie województwa wi-
leńskiego zawiązały się już w mia-
stach powiatowych lokalne komi-
tety dni chopinowskich, które w
nadchodzącym okresie jesiennym
również rozpoczną akcję.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie Magistratu.

W dniu wczorajszym w Magistra-
cie odbyło się specjalne miesięcz-
ne posiedzenie poświęcone spra-
wom budżetowym m. Wilna.

Na posiedzeniu tem uchwalo-
no wstawienie oraz przeniesienie
pewnych pozycyj z działu jedne-
go do drugiego.

Pozatem debatowano nad spra-
wami egzekucyjnemi, które jak
wiadomo przechodzą obecnie do
kompetencji władz skarbowych.
— Jak pracuje wydział podat-

kowy przy Magistracie. Kto od-
wie za straty, na które została

narażona kasa miejska? W swoim
Jpiati Magistrat rozesłał nakazy

 
atnicze na podatek wojskowy

wszystkim obywatelom płci męs-
kiej, którzy przekroczyli wiek po-
borowy, lecz zostali od służby
czynnej w wojsku zwolnieni, W
ostatnich dniach cały szereg po-
obnych płatników otrzymało za-

wiadomienie z Magistratu, że na
kutek wyjaśnienia pana woiewo-

 
—

stworza raidu europejskiego śle
serdeczne gratuiacje.
W łonie Magistratu powstał

projekt udzielenia por. Żwirce ja:
kiejś nagrody miejskiej. Są róż-
ne projekty, (lecz żaden jeszcze
nie został uchwalony.

Redukcji komornego nie będzie.
są po stronie lokatorów, uginają-
cych się pod brzemieniem nad-
miernych ciężarów. — obecna po-
ra nie jest odpowiednia do obni-
żenia komornego.

Równocześnie jednak przed-
stawiciele rządu zapowiedzieli, że
w odwiednim czasie do sprawy
tej powrócą.

Ostateczna likwidacja wydziału egzeku-
cyjnego Magistratu.

> Uigowy okres we wrześniu.

nie bedą doliczane;
2) opłaty samorządowe od

szyldów, psów, koni i t. p. pobie-
ra się z karą za zwłokę tylko
w wysokości pół proc. mie-
sięcznie;

3) od opłat za wodę i kanali=
zację pobiera się 1 proc. za
zwłokę.

Co się tyczy podatku lokalo-
wego i nieruchomości, to do te-
go Magistrat żadnych ulg uczynić
nie może, bo to nie należy do
jego kompetencji. р

lzba Skarbowa zaangażowała
50 sekwestratorów na m. Wilno
(Magistrat posiadał ich tylko 30).
W związku ze skasowaniem

wydziału egzekucyjnego z dniem
1 września straciło pracę w Ma-
gistracie 29 osób, z których za-
ledwie 8 otrzymało posady w Iz-
bie Skarbwej. (I).

 

dy z dnia 15. VIL br. należy nade-
słane nakazy płatnicze uznać za:
nieważne i zwrócić je do Magistra-
tu (wydział pod. p. 47).

Każdemu nasuwa się pytanie,
czy nie należało wpierw dowie-
dzieć się w Województwie, kogo
należy opodatkować. Oprócz
wprowadzenia w błąd obywateli
jest niepotrzebne marnowanie po-
datkowych pieniędzy na koszta
manipulacyjne.
— Magistrat a wystawa

wszechświatowa w Chicago.
Magistrat m. Wilna otrzymał z
Generalnego Zarządu  Wszech-
światowej Wystawy w Chicago za-
proszenie z wyczerpującemi do-
godnemi warunkami celem wzię-
cia udziału m. Wilna w wystawie
chicagowskiej, która odbędzie się
Э' 1933г

Magistrat po rozpatrzeniu ofer-
ty-zaproszenia postanowił nie brać
udziału w wystawie, motywując
ciężkiemi trudnościami finansowe-
mi miasta.

HANDEL I PRZEMYSŁ,
— Podręczniki szkolne. Pro-

szeni jesteśmy o zaznaczenie, że
Księgarnia Józefa Zawadzkiego
(Zamkowa 22), uwzględniając dzi-
siejsze trudne warunki materjalne
prowadzi, prócz nowych, także
dział podręczników używanych,
które w razie potrzeby zamienia
na inne używane lub nowe.

— Ceny na mąkę, chleb i pie-
czywo. Starosta Grodzki Wileń-
ski podaje do ogólnej wiadomości,
iż ceny na mąkę, chleb i pieczywo
z dniem 2 września 1932 r. wy-
znaczył następujące:

1) Mąka pytlowa 50% żytnia
31,5 gr. za 1 kg. hurt. 2) Mąka
sitkowa żytnia 23 gr. za 1 kg. hurt.
3) Mąka razowa 97:/:%/0 21 gr. za
1 kg. hurt. 4) Chleb pytlowy 50%
żytni 35 gr. za 1 kg. 5) Chleb sit-
kowy żytni 28 gr. za 1 kg. 6) Chleb
razowy żytni 25 gr. za 1 kg. 7) Kaj-
zerki, rogaliki, solanki 1 zł. za 1 kg.
8) Kajzerki, wagi około 50 gr., za
1 sztukę 5 gr. 9) Francuska bułka
za 1 kg. 1 zł 10) Francuska bułka
wagi około 100 grm. za 1 szt. 10
gr. 11) Francuska bułka wagi
około 200 grm. za 1 szt. 20 gr.
12) Półkilowe bułki pszenne t. z.
polskie 72 gr. za 1 kg. 13) Bułki
pszenne II gatunku 50 gr. za 1 kg.
14) Obwarzanki postne zł. 1— za
1 kg.

Chleb winien być wypiekany
wyłącznie w bochenkach wagi
1/s kg., 1 kg. i 2 kg.

Winni żądania lub pobierania
cen wyższych od wyznaczonych
będą karani w drodze administra-
cyjnej w myśl art. 4 i 5 rozp.
Prezyd. R. P. z dn. 31/VIII 1926 r.
o zabezpieczeniu podaży przed-
miotów powszedniego użytku (Dz.
U. R. P. Nr. 91 poz. 527) aresztem
do 6 tygodni, lub grzywną do 3.000
zł, zaś winni wypieku bochenków
chleba większej wagi nad wyżej
wymienioną będą karani sądownie
w myśl rozdz, IIl-$o rozp. Prez.
R. P. z dn. 22/III 32 r. (Dz. U. R.P.
Nr. 36 poz. 343).

POCZTA I TELEGRAF,
— Prezes Wileńskiej Dyrekcji

Poczt i Telegrałów p. inż. Karol
Żuchowicz w dn. 31 sierpnia b. r.
powrócił z urlopu wypoczynkowe-
go i objął urzędowanie,  

Kiinkier,stanął.. kostką

w gardie.

 

SPRAWY SAMORZĄDOWE.
— Szarwarki. Dnia 31 sierpnia

w Urzędzie Wojewódzkim odbył
się zjazd kierowników Powiato-
wych Zarządów Drogowych. Te-
matem obrad zjazdu było omó-
wienie najaktualniejszych zagad-
nień z dziedziny gospodarki dro-
gowej województwa wileńskiego.
Specjalną uwagę poświęcono spra-
wie organizacji robót szarwarko-
wych.

SPRAWY SZKOLNE,
— Zapisy do przedszko:i

miejskich. Magistrat miasta Wil-
na podaje do wiadomości, że za-
pisy dzieci do przadszkoli miej-
skich Nr. 1 przy ul. Ostrobram-
skiej 5 (Pasaż) i Nr. 3 przy ulicy
Trockiej Nr. 14 (mury po-Fran-
ciszkańskie) odbędą się w dn. 1,
213 1X r. b. od godz. 10 rano
do 2 po poł. Opłata 5 zł. mie-
sięcznie.
— Uwadze (Członków Zjed-

noczenia Kolejowców Polskich.
Na podstawie porozumienia Za-
rządu Okręgowego Z. K.P. z Kie-
rownictwem Prywatnej Koeduka-
cyjnej 5-cio Oddziałowej Szkoły
Powszechnej „Promień* mieszczą-
cej się w domu Związkowym w
Wilnie przy ul. Wiwulskiego 4,
uzyskano następujące ulgowe o-
płaty dla członków Z. K. P.:

1) Wpisowe 10 zł. za dziecko;
2) Opłata miesięczna od 13 do

18 zł.
Zapisy przyjmuje Kierownic-

two Szkoły w godzinach popo-
łudniowych.

Przy zapisywaniu należy oka-
zać legitymacię Z. K. P.

RÓŻNE.
Od dnia 1 września 1932 r. w cukier-

ni B. Sztralla, Mickiewicza róg Tatar-

skiej, codziennie od godziny 6-ej koncer-

ty nowego zespołu orkiestry górno-

śląskiej pod batutą p. Roberta Tomiczka.

KRONIKA POLICYJNA.
— Miszka Grek wreszcie pod klu-

czem. W dniu wczorajszym w godzinach
wieczorowych do jednej z restauracyj
przy zaułku Szwarcowskim zgłosił się
Miszka Grek, znany policji wileńskiej no-
żownik, wraz z niejakim Kazimierzem
Salmą i zaczęli się awanturować, wyry-
wając znajdującym się w lokalu osobom
kufle piwa i kieliszki wódki z rąk. Po-
wstała bójka. W czasie interwencji za-
wezwanej
Miszka Grek oraz jego kolega stawili
czynny opór. Dopiero po dłuższych wy-
siłkach udało się Miszkę Greka unie-
szkodliwić. Greka wraz z Salmą osa-
dzono w areszcie centralnym.
— Na radjoodbiornikach też da się

„zarobič“. Do policji wpłynął szereg
skarg. Chodzi o pewnego oszusta, który,
podając się za przedstawiciela Dyrekcji
Poczt i Telegrafów w Wilnie, odwiedza
mieszkania, w których znajdują się radjo-
odbiorniki i żąda przepisowej opłaty za
prawo korzystania z radjoaparatów. W
ten sposób potrafił sprytny oszust oszu-
kać szereg mieszkańców naszego miasta.
Policja poszukuje go.

— Kradzież przez wybicie szyby w
oknie, W dniu 30 b. m. Żeromska vel
Hajdamowicz, bez stałego miejsca za-
mieszkania, za pomocą wybicia szyby w
oknie dostała się do mieszkania Bucio
Apolonji (Świerkowa 5), skąd skradła
garderobę damską wartości 55 zł. Za
Żeromską wszczęto poszukiwania.

— Kradzież garderoby, W dniu 30
b. m. Workówna Anna, bez stałego miej-
sca zamieszkania, skradła z niezamknię-
tego mieszkania Szostakówny Jadwigi
(Trwała 10) garderobę damską wartości
55 zł Workównę zatrzymano. Skra-
dzionych rzeczy nie odnaleziono.

— Systematyczna kradzież z piekar-
ni. Właściciel piekarni przy ulicy Zawal-
nej 28 róg Trockiej zameldował policji,
że z piekarni jego oraz mieszkania doko-
nywano systematycznych kradzieży, skut-
kiem czego poniósł on straty, przewyż-
szające 2000 zł. О kradzież podejrzewa
swoją służącą Osipowiczównę. Policja
prowadzi dochodzenie.

— Złodziej z Rumunji Podczas
obławy na rynku aresztowany został w
dniu wczorajszym między innymi zawo-
> złodziej kieszonkowy, pochodzący

z umunji, nazwiskiem cabinówicz.
Trabinowicza osadzono w areszcie cen-
tralnym.

„Przyjmę każdą pracę”.
Onegdaj około godz. 4 po

poł. ulicą Piotrkowską w Łodzi
kroczyło 3 nędznie ubranychi
wychudłych ludzi, niosąc na pła-
szczach duże kwadratowe karto-
ny z napisem: „Przyjmę każdą
pracę”. Jeden z nich miał na-
wet karton z napisem: „Za
parę groszy przyjmę każdą
pracę“.

Sala do wynajecia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.

 

 

 

DZIENNIK WILENSKI

na miejsce wypadku policji,*

Obóz bezdomnych przy ul. I Baterji
25 osób z dziećmi obozuje pod otwartem niebem.
Na mocy wyroków sądowych

eksmitowano z mieszkań kilka ro-
dzin, które znalazły się dosłownie
pod otwartem niebem.

Rodzina Tadeusza Macandera
(Zubkowa 24), po wyeksmitowa-
niu, zamieszkiwała początkowo na
brzegu Wilji W nocy na 31 ub, m.
Macander wraz z żoną oraz czwor-
śiem dzieci został usunięty przez
policję i przenocował na schodach
w komisarjacie, obecnie zaś znaj-
duje się na placu miejskim przy
ui. I Baterji (około Zielonego Mo-
stu). Córka Macandera w ub. ty-
godniu wyszła ze szpitala, gdzie
chorowała na odrę, Cała rodzina
Macandera śpi na gołej ziemi.

Na placu miejskim przy ul.
I Baterji zamieszkuje od piątku

6 rodzin z dziećmi, Rodzina Lon-
gina Kalinowskiego (Szańcowa 5)
składa się z trojga małych dzieci.

Naogół na placu znajduje się
około 25 osób.

Bezdomni zwracali się w dn. 31
ub. m. do opieki społecznej Magi-
stratu z prośbą o wydanie opału,
ponieważ w nocy dzieci krzyczą
z chłodu. Chłodne poranki spowo-
dowały przeziębienie kilku osób.
Jednak referent wydziału opieki
społecznej Magistratu p. Fomin
udzielił odpowiedzi odmownej.

Sytuacja jest okropna i nie-
zbędna tu jest natychmiastowa in-
terwencją Magistratu lub Staro-
stwa Grodzkiego, Miasto musi
znaleźć baraki dla bezdomnych.

 

Teatr i muzyka.„.,
TEATRY MIEJSKIE Z. A. $. Р.
— (Teatr Lutnja. Dziś Teatr Lutnia

nieczynny z powodu próby generalnej.
Jutro premjera świetnej komedjo-

satyry Marcelego Pagnol'a i Pawła Ni
voix p. t. „Handlarze sławy', w reżyserji
i z udziałem znakomitego artysty teatrów
warszawskich, p. Jana Boneckiego, który
w sztuce tej zakończy swe gościnne wy-
stępy w Wilnie. Udział biorą pp.: J. Bo-
necki, L. Wołłejko, J. Wasilewski, M.
Bielecki, J. Budzyński, K. Puchniewski,
St. Brusikiewicz, Z. Hajdamowiczówna,
H. Kamińska, L, Detkowski, F, Dobro-
wolski, St. Skolimowski i in. Nowe de-
koracje pomysłu W. Makojnika.

— eatr Letni. Dziś i jutro rewja

„Tylko dla dorosłych”. Zniżki i kredy-
tówki ważne. > =

W sobotę premjera nowej Rewji p. t.
„Publiczność ma głos”.
— Park Sportowy. Dziś koncert

symfoniczny pod batutą prof. M, Mała-
chowskiego oraz rewja w wykonaniu
Nowej Rewji Wileńskiej p. t. „Mężowie
w opałach” z udziałem J. Szomańskiej, J.
Grygalówny, Muszki Żejmówny, A. Jak-
sztasa, dowcipnego Lopka Łukaszewicza
i T. Koryckiego.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 1 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
romantyczna (płyty). 15.35: Kom. met.
15.40: Muzyka popularna (płyty). 16.45:
Recital Emmy Tauber (sopran). 17.15:
Recytacje w wyk. Heleny Zelwerowi-
czówny. Utwory poetyckie T. Bujnic-
kiego. 17.30: Utwory Czajkowskiego
(płyty). 18.00: „Czem była Sahara daw-
niej, a czem jest obecnie" — odczyt.
18.20: Muz. tan. 19.15: Skrzynka poczto-
wa. 19.45: Kom. L. O. P. P. 20.00: Mu-
zyka lekka. 21.20: Audycja wesoła p. t.
„Humor Makuszyńskiego”. 22.00: Muzy-
ka taneczna. 22.40: Wiad. sport.

Piątek, dnia 2 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
— Wesołe piosenki (płyty). 15.35: Kom.
met. 11.40: Muzyka niemiecka (płyty).
16.30: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln.
16.40: Kultura staropolska — odcz. 17.00:
Koncert. 18.00: „Na norweskich fior-
dach“ — odcz. 18.20: Muzyka taneczna,
19.15: Z prasy litewskiej. 19.35: Prasowy

dziennik radjowy. 19.45: „Przegląd prasy
rolniczej”. 20.00: Koncert. 20.55: Idealny
radjosłuchacz — felj. 22.00: Muz, tan.
tan. 22,40: Wiad. sport.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncert popołudniowy.

Dzisiaj o godz. 16.45 wystąpi w stu-
djo wileńskiem utalentowana śpiewacz-
ka p. Emma Tauber (sopran), która z to-
warzyszeniem fortepianu odśpiewa pieśni
Denza, Bemberga, Rubinsztejna i Rach-
maninowa oraz arje z opery „Samson i
Dalila* Saint Saensa i opery „Carmen
Bizeta. Akompanjuje p. I. Szabsaj.

Bezpośrednio po koncercie artystka
dramatyczna p. Helena Zęlwerowiczówna
będzie recytować utwory poetyckie Teo-
dora Bujnickiego, przedstawiciela grupy
najmłodszych poetów wileńskich.

Audycja wesoła.
O godz. 21.20 rozgłośnia wileńska

nadaje na wszystkie stacje polskie au-
dycję wesołą p. t. „Humor Makuszyń-
skiego”. Będą to dwie nowele naszego
świetnego humorysty, a mianowicie: 1)
„Pragnę miłości” i 2) „Obrażona niewin-
ność'. Oba utwory, zradjofonizowane
przez H. Hohendlingerównę, wykonane
zostaną przez artystów Teatrów Wileń-
skich.

Utwory Czajkowskiego.
Popołudniowy koncert z płyt gra-

mofonowych (godz. 17.30) poświęcony bę-
dzie twórczości Piotra Czajkowskiego.
W programie — uwertura „Romeo i Jul-
ja“, serenada „Don Juan“, serenada me-
lancholijna i scena z baletu „Jezioro ła-
będzie”,

\

 

Samobójstwa znędzy
Pisma lwowskie donoszą o 3

zamachach samobójczych kobiet,
popełnionych z nędzy w ciągu
ostatnich 24 godzin.

Krawcowa Kazimiera Czerna
usiłowała pozbawić się życia przez
powieszenie się na sznurze, przy-
twierdzonym do futryny drzwi.
Sąsiedzi uratowali ją.

Stefanja  Podobińska udała
się na dworzec kolejowy i tam
chciała rzucić się pod pociąg.
W ostatniej chwili została zatrzy-
mana przez robotników kolejo-
wych.

52-letni Etka Kahan napiła się
kwasu solnego. Odwieziono ją
w stanie groźnym do szpitala.

gamobójstwo aoystenfa na Univ.
Poznańskim.

W Poznaniu, w mieszkaniu ul.
Staszyca, popełnił wczoraj samo-
bójstwo 43 letni Aleksander Po-
warow, st. asystent uprawy roli i
roślin Uniwersytetu Poznańskiego.

Przyczyna samobójstwa był
podobno rozstrój nerwowy.

Komisje cennikowe.
W „Dzienniku staw” ogło-

szone zostało rozporządzenie po-
wołujące na rok ustewę, na mo-
cy której istnieć będą nadzl przy
organach administracyjnych ko-

„misje cennikowe.

Dziennik paryski „„Oeuvre* za-
mieszcza ciekawy ustęp z książki
wydanej w Rzymie, której autorem
jest ołicer marynarki włoskiej
U. Guadagini.

„Przyszła wojna, poucza nas
autor, będzie wojną niespodzianek.
Dowództwo powinno kierować się
taką dewizą: „Natarcie ma się od-
być znienacka; z pozornego stanu
zupełnego pokoju należy przejść w
stan wojny”. Dowódca musi wyko

rzystać czynnik niespodzianki, Wi
nien postępować jak człowiek któ
ry kryjąc się za płotem uderza
przechodzącego przeciwnika, nie-
żywiącego żadnej nieulności. Le-
piej jeszcze: jak taki, który wtarga
do domu o drzwiach otwartych z
rewolwerem w garści i nie mówiąc
ani słowa, morduje właściciela i za
garnia mu dom.

Należy usunąć wszelkie zbędne
formalności: wypowiedzenie woj-
ny, odwoływanie ambasadorów,
przygotowanie incydentów mogą-
cych usprawiedliwić rozpoczęcie
kroków nieprzyjacielskich. Przed
rozpoczęciem wojny z Francją w
r 1914 Niemcy powinny były a-
takować i zatopić okręty angiel-
skie znajdujące się na kotwicy w
w porcie, o których szpiegostwo
niemieckie powiadomi, że są bez
obrony. Gdyby Niemcy trzymały
się tej metody, ani jeden żołnierz
angielski nie mógłby postawić no-
gi we Francji. Niedość na tem.
Anglja musiałaby poważnie myśleć
o swym własnym domu, gdyby
Niemcy, stosując ciągle system nie
spodzianki, wysadziły tam wojsko
w czasie, gdy Anglja była jeszcze

niemal zupełnie rozbrojona, Dla
nieoczekiwanego ciosu potrzebny
jest kontyngens mało większy niż
ten, jaki przeciwnik utrzymuje pod
bronią w czasie pokoju. Wstrząs
może być uskuteczniony przez woj
sko będące na stopie pokojowej,
wzmocnione przez klasę powoła-
ną pod chorągwie pod pozorem ma
newrów w pobliżu granicy, oraz
przez licznych oficerów wezwa-
nych imiennie z tej samej racji.
Armja szarżowa, tym sposobem u-
tworzona, umożliwia uderzenie ra-
ptowne, nie budząc u sąsiada po-
dejrzeń.

Armja atakująca powinna bar-
dzo szybko zagarnąć terytorjum
nieprzyjacielskie wszelkiemi środ-
kami i najgłębiej. Jeżeli wróg, o-
cknąwszy się z pierwszego osłupie
nia, organizuje partyzantkę, to po
winien być niezwłocznie ogłoszo-

ASPAKAJA- PRA GNIENLE

 

Z LITWY.
Napad hitlerowców na wy-
cieczkę litewską w Królewcu.

W tych dniach przybyła auto-
busem do Królewca na targi
królewieckie wycieczka z Kowna.
Na ulicy grupa hitlerowców na-
padła na szofera autobusu, i,
wołając: Bijcie Litwinów, którzy
zagarnęli Kłajpedę!—dotkliwie go
obiła.,

Jak faszyzm wyobraża sobie przyszłą wojną
ny stan wojenny... celem stłumie-
nia wszelkich zachcianek buntow-
niczych. Jest także pożytecznem
zmieszać się z tubylczą ludnością
w sposób najbardziej zwarty. Mo-
żna się przez to zabezpieczyć
przed wszelkiemi ewentualnemi
atakami'w powietrzu, na lądzie i
na morzu.

Wojna chemiczna nie może być
skuteczna wobec armji, która za-
garnęła ziemię nieprzyjacielską w
ten sposób, że okupant zmieszał
się prawie całkowicie z ludnością
okupowaną, gdyż wtedy nie można
karać zaborcy, nie karząc własnej
ludności. Wróg, który dopuścił do
zajecia swej ziemi zapomocą rap*
townego natarcia, może nawet po-
siadać przewagę lotniczą i atako-
wać otwarte miasta przeciwnika
po drugiej stronie granicy. Dla od
wrócenia jednak tych ataków na-
leży zastosować prawo wojenne
proklamowane w dniu inwazji do
ziemi  nieprzyjacielskiej: trzeba
mianowicie odpowiedzieć repre-
sjami wobec ludności niewalczącej,
uważając ją za zakładniczkę. Za
każdym razem, gdy zanotowana zo
stanie ofiara ataku samolotowego
trzeba zrealizować hasło „głowa
na głowę”,

laki plan wojny można wyko-
nać tylko pod warunkiem, że po-
zostanie on w najściślejszej tajem-
nicy, co jest możliwe tylko o tyle,
o ile rząd cieszy się nieograniczoną
władzą. Jeżeli zaś ten co rządzi,
nie rozkazuje, nie może on także
stanowić o wojnie. Ale nawet w
tych warunkach należy zawczasu
przygotować ducha narodu, który
będzie musiał prowadzić wojnę za
czepną. Przygotowanie to polega
g'ównie na tem, by mu powiedzieć
i stale powtarzać, w każdej chwili
i przy wszelkiej sposobności, z nie
złomną uporczywością, że jest on
pierwszym narodem na świecie, że
jego dzieje są najpiękniejsze, jego
pochodzenie najwyższe, jego inte-
res najsłuszniejszy; że jego wartość
daje prawo do pewności, iż w koń-
cu, ze względu na jego urodzenie,
wszystko mu jest dozwolone, bo
jest on pierwszym, najzdrowszym
i najsilniejszym narodem na świe-
cie.

Tyle autor książki włoskiej.
Dziennik francuski, który tę opinię
przytacza, zauważa, że odpowia-
da ona widocznie zapatrywaniu
rządu włoskiego, gdyż inaczej, w
warunkach włoskich, autor, zwła-
szcza jako oficer, nie mógłby swej
książki ogłosić.

 

Polska rajem dla żydów.
(Wrażenia dziennikarza francuskiego).

(KAP) W dzienniku paryskim
„Journal des Dėbats“ (Nr. 232 z
dn. 21.8 32) ukazał się artykuł, opi-
sujący „Wrażenia z Polski“. Poda-
jemy z powyższego artykułu na-
stępujące uwagi, godne zastano-

wienia: '
„Niemcy, ktėrzy są pilnymi

obserwatorami Polski i wszystkie-
go co się jej dotyczy, twierdzą, iż

NEOE OOOZ TW TZSTDEO DOTI

Chiromanta oskarżony
o oszustwo.

Niejaka Stefanja Sokołowska (Ce-
chowy zaułek nr. 6) święcie wierzyła
dotychczas w zabobony i przesądy, za-
nim nie przekonała się na własnej skó-
rze, że właściwie nie było w co wie-
rzyć. Przed niedawnym czasem zapo-
znała się ona z niejakim Łapkinem, który
uwiódł ją i obiecał się z nią ożenić. Po
upływie kilku miesięcy Łapkin zapomniał
6 przyrzeczeniach, porzucił przyjaciółkę
i zaczął spotykać się z inną, z którą miał
się wkrótce żenić.

Chcąc pozyskać z powrotem kochan-
ka, Sokołowska udała się do chiromanty
Korsaka (Ponarska nr. 21) i opowie-
dziawszy mu swoją historję, zapytała go,
czy nie posiada on tej mocy czarodziej-
skiej, by kochanek powrócił do niej
i pojął ją za żonę. Chiromanta wysłuchał
ją z tajemniczą miną, poczem oświadczył,
że owszem może jej dopomóc i że będzie
to kosztowało niedrogo, wszystkiego —
5 zł. Uradowana Sokołowska wręczyła
chiromancie 5 zł, poczem była świad-
kiem niesamowitej sceny. Chiromanta
wymawiał przyciszonym głosem jakieś ta-
jemnicze zaklęcia. Po ukończeniu cere-
monji oświadczył jej, że wszystko będzie
dobrze i kochanek powróci do niej. Ja-
koś przepowiedź znachora-chiromanty nie
spełniła się. Nie minęło trzech dni od
pamiętnej wizyty u chiromanty, jak So-
kołowska dowiedziała się, że Łapkin oże-
nił się z inną. Zrozpaczona dziewczyna
udała się do chiromanty, żądając zwrotu
5 zł, a gdy chiromanta odmówił zwrotu
pieniędzy, udała się do komisarjatu po-
licji i oskarżyła go o oszukańcze wyłu-
dzenie od niej 5 zł, Policja prowadzi do-
chodzenie.

w kraju tym nie istnieją wogóle
miasta rdzennie polskie. (!) Są je-
dynie miasta niemieckie lub ży-
dowskie”.

„Co do żydów, to trzeba przy-
znać, że istotnie wszystkie miasta
na wschodzie Polski zaludnione są
żydami w 70 do 90 procentach. W
miastach takich jak Pińsk, Równo,
Dubno i Łuck ludność słowiańskie-
в0 pochodzenia przedstawia bar-
dzo nikłą mniejszość; jedynie urzęd
nicy tworzą element polski, reszta
są żydzi. Miasta te robią wrażenie
prawdziwych kolonij mniejszościo-
wych. Nawet w większych mia-
stach, jak Lwów, Wilno, Kraków i
Poznań ludność żydowska obniża
się zaledwie do 40 proc. Miasta te,
pomimo dość pokaźnej ilości
swych mieszkańców, mają całko-
wicie charakter wielkich wsi. Je-
dynie Warszawa, centrum admini-
stracyjne, oraz Łódź, centrum
przemysłowe, odpowiadają mniej-
więcej typom miast europejskich”.

Pominąwszy uwagi na temat
miast polskich „o charakterze wiel
kich wsi”, które to uwagi są oczy-
wiście przesadzone, musimy się,
niestety zgodzić z dziennikiem fran
cuskim w wielu punktach.

Żydostwo zalewa nasz kraj
coraz szerszą falą. B. minister
spraw wewnętrznych, generał
Sławoj - Składkowski, oświadczył
w Sejmie, że zgórą 600.000 żydom,
przybyłym ze Wschodu, udzielił
obywatelstwa polskiego.

Czy można się wobec tego dzi-
wić, że jedno z najpoważniejszych
i najpoczytniejszych pism we Fran-
cji w ten sposób charakteryzuje
stan rzeczy w Polsce?

—
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Zgłosiły się 44 osoby z Grodna i Wil-

 

   

Bratobójca.

- z +
эн пн na. Postanowiono wobec tak licznych

Mikołaj Chwedczenia, zam.w sandrem i Stefanem Chwedcze- PL BRONI Poosaaś: Przedbieśi do: regat=rOŁDOCZĄĆ

osadzie Zaradohocz powiatu pru- niami, wystrzałem z dubeltówki «& 2 FE już jutro, w piątek, o godz. 9 rano.

- żańskiego, podczas sprzeczki o pozbawił życia Aleksandra. Mor- ZN pgepozedbiegów żak rj

; miedzę ze swymi bračmi Alek- dercę zatrzymano. ° : RY “ M ah że piątek właśnie będzie bodaj

.
> - { jciekawszym dniem całych regat, bo

Е я ————— ZWIERZ YNIEC 2 W m z) AC zmierzą się z sobą majsilatejęze osady.

i + NA DL 5 к Jutro więc o godz. 9 rano startuje w

: z pogranicza. į NaDLEŠ NA ken,|| si easierA
3 ŚR sowie Vilna vada Poracj GA1tko 11 rzka Lac. „ e

* Sprawa wymiany więźniów — na dobrej drodze. S/F
` 3 6 Sea si yr GórąAš

` ж 2 „K. S. 0 10.00 Wil. T. W. walczy z Po-

е Z pogranicza donoszą, iż na © W Kownie są przygotowane PA
gonią, a o 1010 tor walkoweremzjeżdża

А skutek przeprowadzonych pertak- listy więźniów, którzy ulegną wy- #/^
s 3 p.a. c. Poczobutł. 22

2 tacyj rządu litewskiego Z delega- mianie. Litwa narszie zamierza ">
E aasai cie-

tem Międzynarodowego Czerwo- wydać 29 więźniów politycznych DĄ
m wórkach półwyścigo-

| Tegoż dnia popołudniu od godz. 15
Polaków i kilku obcej narodo-

wości, obywateli polskich. m“

Definitywne porozumienie mię-

dzy władzami polskiemi a litew-

skiemijnastąpi w pierwszych dniach

września. Wymiana więźniów

prawdopodobnie odbędzie się koło

Dmitrówki w rejonie Oran, ewen-

nego Krzyża p. Brownem w spra-

wie wymiany więźniów _politycz-

nych między Polską a Litwą spra-

wa ta, wbrew doniesień niektó-

rych pism, jest na dobrej drodze.

Władze litewskie zasadniczo zgo-

dziły się na wymianę więźniów z

udać się w szeroki świat na po-
szukiwanie przygód.

Chłopców skierowano do dy-
spozycji odnośnych władz.

polski przedostało się rzeką

Dźwiną trzech chłopeów od 16—

19 lat pochodzących z okręgu

połockiego. Chłopcy oświadczyli,

 

   
   

Sami, ciąg przedbiegėw.
ы ieg czwórek półwyści, ych.

A. Z. A; %Grodno Ea
15.15 Bieg jedynek klepkowych Tro-

jan (A.Z,S.) — Iwanow (3 p. sap.)
15.30 Bieg jedynek klepkowych Pie-

regutt (Grodno) — Kaczyński (3 p. sap.).
15.45 Trzeci przedbieg jedynek klep-

kowych Pietkiewicz (3 p. sap.) — Tuka-

"Św. PioTAA

iPAwtA

Polską, zastrzegając się jedynie О
\

co do kilku więźniów. tuzlnie koło Zawias.
$ lo. (Grodno).
k | 16.00 Przedbieg czwórek półwyści-

W poszukiwaniu przygód.
a : gowych eny 3. Ap. >Pogoń.
$ 16. rugi przedbie. p. a. c. Grod-

Z Dzisny donoszą, iż onegdaj iż naczytawszy się wiele o Polsce dą no. (Bardzo ciekawy przedbieś).

na skleconej tratwie na terenie i innych krajach, postanowili
© P. A Trzeci przedbieg Wil. T. W. —

16.45 Przedbieg czwórek wyścigo-

wych. A. Z. $. — Grodno. Pojedynek ten

zadecyduje chyba o zwycięstwie finało-

wem. Spotkają się ze sobą dwie najsilniej-

sze osady. Ciekawi jesteśmy, co nam po-

każe Grodno. 
sz: ay & ; В ; Ь 17.00 Drugi przedbieg Pogoń — P. K.

Celne strzały artylerji litewskiej.
S. Wioślarze Pogoni bronią swej, zdobytej

Puhar przechodni «Dziennika Wileńskiego».pletnie zniesiony z powierzchni

ziemi. Na szczęście obeszło się

bez ofiar ludzkich, gdyż w tym

czasie dom był próżny. Tenże

pocisk uderzył następnie w dach

szkoły litewskiej i zniósł cały

strych. Przechodzący koło szkoły

włościanin Karolinis został od-

w roku ubiegłym nagrody. Siły są równe.

Walka będzie zażarta.
Zwycięscy tych dwóch przedbiegów

spotkają się z sobą w niedzielę w finale.

W piątek więc będziemy mieli aż 15
przedbiegów.

W sobotę zaś będzie 12 przedbiegów,

a w niedzielę biegów finałowych, po skre-

śleniu z programu biegu dwójek na czte-

ry krótkie odbędzie się 12 biegów, co w

Przed zawodami.
Wczoraj wpłynęły dalsze zgło-

szenia do biegu kolarskiego: Ol-

szewski jest kolarzem jeszcze nie-

znanym. Zienkowicz startuje w
naszym biegu rok rocznie, Ma-
ksymowicz jest młodym kolarzem
i walczy zawsze bardzo ambitnie.

Z pogranicza donoszą o nie-

'bywałym wypadku jaki miał miej-

sce przed paru dniami na polu

ćwiczebnem w rejonie Olity.

Mianowicie podczas ostrego strze-

lania artyleryjskiego jeden z po-

cisków armatnich wpadł do cha-

ty leśnika Linkunasa zam. w a z

leśniczówce Wajda pow. olickie- łamkami pocisku ciężko pora-
Matulis jest również nieznanym sumie daje nam imponującą cyłrę 39 bie-

go. Dom leśniczego został kom- niony.
kolarzem. BSW. sa :

: Regaty zapowiadają się po zgłoszeniu

Z R 4 w . ec k i e . 2 Sr zgłoszonych jest się Grodna imponująco.

olarzy.

o SJ 1 + 0 l Je
Wczoraj w oknie cukierni B. p žjaų ES 2 1832 +

Sztralla przy ul. Mickiewicza wy- Waluty i dewizy: |
Belgia 123,80— '24,00—123,49
Gdańsk 173,90—174,33 —173.47.
Holandja 359.05—359,95—358,05

stawione zostaly nagrody przezna-
czone pierwszym 10 zwycięzcom,

oraz puhar przechodni.

Zamordowanie wybitnego czekisty.

iz mał on ostrzeżenie, iż grozi mu
Z Mińska komunikują,

i = i two
onegdaj w pociągu międzynaro- w podróży niebezpieczeństwo,

‹ > olaa 20 -30,95-31,10-20,80

dowym Moskwa—Berlin w zagad- Suglicki zmienił trasę podróży, Dalsze zgłoszenia przyjmuje p. NowyYork_8,92—8,94 —890,
Andrukowicz, Zamkowa 10. Nowy York kabał 8,925 -8,945 —8,905.

bowiem początkowo miał udać

się przez Warszawę i udał

się pociągiem międzynarodowym

przez Łotwę.
Zamordowanemu czekiście zra-

Paryż 34,98—35,07—34,69
Praga 26,38 —26,44—26,32.
S-wajcarja 173,10—174,53—172,67.
Włochy 45,73—45,95—45,51.
Berlin 212,05.
Tendencja niejednolita.

kowy sposób zamordowany został

wybitny członek Berlińskiego G.

P. U. Kazimierz Suglicki. Suglic-

kiego służba pociągu znalazła

Mapkę trasy podajemy dzisiaj
raz jeszcze. Trasa owa jest
dość trudna, zwłaszcza na Stry-
charskiej przejazd jest trudny i

martwego z wbitym w serce м
sztyletem. bowano ważne dokumenty oraz tutaj, tak samo jak na Dobrej Ra- Papi aliss

Po ujawnieniu morderstwa  wszystką posiadaną gotówkę dzie może dużo zawodników mieć SGtudamiace 2)!| 3232
poważne przeszkody. 4), poż. inwestycyjna 97,25.

5'|, konwers. 36,75 —37,25.
6'/, dolarowa 56.
40, dolarowa 49 35—49'|,.
7%, stabilizac. 54—56,75—54'4.
4'I|, L. Z. ziem. 39.
59 L Z. m. Warszawy 48'|,. 4

8% L. Z. m. Warsz. 58'|,—60 /,—59'/,
8'|, L.Z. m Łodzi 57'4.
107, L, Z. m. Siedlec 52,25.
Tendencja mocniejsza.

niezwłocznie zatrzymano pociąg

i przeprowadzono generalną re-

wizję. Z Płocka przybyła specjal-

na komisja śledcza na czele z

prokuratorem. Wyniki dochodze-
nia są nieznane.

Suglicki udawał się z nader
ważnemi dokumentami do Berli-

Ponieważ w Moskwie otrzy-

Start biegu odbędzie się punk-
tualnie o godz. 8 rano w nie-
dzielę, Start mieścić się będzie
przy ul. 3 Maja, a meta na A. Mic-
kiewicza, przy ul. Ofiarnej,

Jutro podamy skład komisji
sędziowskiej i dalsze szczegóły,
dotyczące biegu. 7

bli ja
figi dl O-——— O mesОО В
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Dziś 2 czołowe komedje w jednym programie! 1) Ulubieńcy publiczności, komicy charakterystyczni, jedyni w swoim Uczenlce lub uczniów Mieszkanie sliczne, sło: — Pochlebca z panal BGAEO LAS

DZWIĘK. KINO- «PAN» rodzaju СОНМ I KELLY znów jako wiecznie kłócący się wspólnicy i prz, Jaciele w najnowszej porywającej 100 proc. przyjmuję na mieszkanie neczne Il piętro 6 pokol, — Naprawdę! Głos pa- , ARZE

TEATR dźwiękowej komedji z i ś« (Cohn i Kelly w GE Większa część akcji odgrywa się na egzo- z utrzymaniem. Opieka przedpokój, korytarz,bal- ni ma coś dziwnie upa- LEK

lm „Dlajta firmy Col k
Ul. WIELKA42. Tel. 528. cyklu „Zięc firmy Cohn* 5 dj d [my l Ji tycznem tle pomiędzy ludożercami Afryki i handlarzy kością słoniową. zapewniona. Pianino. Ma- kon, wanna, kuchnia — Jającego!

Moc nader komicznych seen. 2) Niezrėwnany komik S L i M w šwietne] arcywesole] komedji z žycla wojskowego ła Pohulanka 10—2. ze wszelkiemi wygodami — Ależ pan przesa-irmi.Cymbier

DWAJ PECHOWCY. Nad program: Dodatek dźwiękowy. Na 1-szy seans cany zniżone. Początek o g. 4, 6, 8 I 10,15. 9614—0 do saras Zi ać dza. „PRZ WE”Dr. me : Cymbier

ERAVISITTTOZPRZETWROZWIZZRERCETSEE
+ = , z

8 а Przyjmę uczni na'miesz- się u dozorcy. 9€62 ustach sł WijdłapsraRE:

PODRĘCZNIKI  Okazyjnie do sprzedania Pedagogiczka emeryt PRZYJMUJĘ UCZNI z kaniezcałkowitem utrzy- paplanina brzmi jak cu- MICKTEWICZA Apės

я E łóżko, bufet, kuszetka | przyjmie na mieszkanie całodziennem _ utrzyma- manlem. Niedrogo. Ople- Do wynajęcia downa muzyka! . , tėg

UŻYWANE inne meble Wlikomierska 2 uczenice z utrzyma niem, na dogodnych wa- ka zapewniona Mickiewi- mieszkania 6, 4 I 3 pok. Tatarskiej, 9—2 i 5—8.

nowoczesne — pierwszo” 1-11. 9655—1 niem i staranną troskli- runkach. Opieka zapew- cza 87—19. 9626 z wygodami ul. Jak. а-E=—-=22754

rzędnej jakości KUPUJE wą opieką. Nażyczenie niona.Mickiewicza Mm 2 : sińskiego Nr. 7. 9656A— A Dr.Zełdowicz

l f : R ® pomoc w naukac! on- 17, Malinowska. lczenice przyjmę na y a dla

gd Księg. J. Zawadzkiego Kupię Pemacja w językach ob- ———— mieszkanie z utrzyma- Do wynajęcia od zaraz pań lub uczninie kl. młod- CE ICE

I. ŁOKUCIEWSKI Ea cych Objazdowa 6—7. 2 MIESZKANIA niem i opleką Ulniwersy- pokój z kuchnią lub bez szych Kalwaryjska 33—1. 5 į 55

Wilno, Wileńska 23. Zamkowa 22. _ majątek ziemski do 300 9639-74 = 3 pokoi. kuchni i ws: tacka 4 — 6 J. Swite: M RRCARE OS UT

+
289 - 0 ha las, ładny dom miesz- randy, ul. Konarskiego 40 rzecka. — 2 =

Cenybardzoniskie. kalny, woda! Szczegóło. Przyjmę na stancję ucz- m. 9 9571—2 Przyjmę uczenice - ni: B-r Zeldowiczowa

: - ом Trapistėų YY: Oferty dla M. K. do.ni klas niższych, synów <= —— PRZYJMĘ uczenice zca. pokób „Opak światło e- Pokój słoneczny suchy kobiece, _ weneryczne,

SER 25" Irapistów Administracji „Dzien. Wi. niezamożnych rodziców Uszenice przyjmę. nA łodziennem utrzymaniem lektr. oblad—39 złotych z  niekrępującem wej- dróg mocz. prz. 12—2
pełno -tłusty, ła- jegskiego”. 46 Zakretowa 15 — 9. staneję. Arsenaiska 6 m Opjęka is Nam:oh 7, ściem do wynajęcia ul. i 4—6. ul. Mickiewicza 24.

SPRAWY | i NA g godny kilo 2,60 9646—1 5 RENE OEmiejsc*pisnina, odródek m. 6. —1 o Wilkomierska wje 704—0

Н UKA i małosolone Wezmę uezni: lub q1cze- aiÓZOŚFKARa 1—2 (obo! Przyjmę 3  uczenice =

AATKOWE Masło kilo 3 zł. RÓŻNE nice m mieszkanie, O- POKÓJ ładny, słoneczny, BER zk młodszych klas. Odžy- 1 M Blumowicz

M tek Nauczycielka wyjedzie poleca ZWIEDRYŃSKI guzzewzzuwuwczm picka solidna Wiłkomier- z wygodami, Arsenalska P dobre, opieka tro- PRACA Choroby weneryczne,

400 ha SRK, na wieś przygotować u* Wileńska 28 tel. 1224. Uwadze szkój, in-| ska 7—2 od 9-4 pp. 6-8 PZAkoo ppkoje = = ksz niówecnacja.w:TE BOSTRAK KOOCWNZA. AE ASA

cznia do Ikl. gimn. owia* 9594—3| ternatów, osób po- Do wynajęcia a z wygodami. Mogą zykąch obcych, fortepian. Potrzebna Inteligentna tej; ES

z : gg gs de dectwa b dobre | po- szukujących Palów 6-cio aa miesz: "YĆ „* utrzymaniem lub Słowackiego 16-2. Julja Pani w średnim wieku zm A

4 YSta ważne referencje. Mo- LIKWIDACJA Umeblowany pokój z obladami ul Podgórna
= 1 213 ha, ornej 111 na mieszkanie, wy- kanie,  odremontowane Urbanowiczówna. 9632-1 odpowiednią praktyką do

msu 213 ha, ornej 111 stową 16 — 12 od 3—5 LOMBARDU, h Y- | wygodami I używalnością (ag 5 m. 2 1 R „Bes AKTSZERKI

ha, łąk 60 ha | dwa je- cogz, 24 608 Biekupia GE WEE 1440 najmujących mieszka”| łazienki duży ładny dla RR ZE = powie I dań PORE aj ZE

ziorka 6 klm. od stacji i Tanio! Dobra okazja!! GA:Po AAA 5 P- | solidnego Pana do odna- "9 dala pr BB Mieszkanie 5 pokoj. ejek > do w a] cis kój 69. la] 65 ==== КА

m-ka Ignalino. Pošr. wy- potrzebna nauczycielka Niedrogie źródło nabycia aka Vi o s jęcia ul. Niemiecka 3 Wieza:15. Jaz R 0613-1 z elektr. odremont. | Suwałska7, m ż s650:1 6) 68. AKUSZER

AREz humanistyką do ucze- ubrań, płaszczy, materja-| wszystkich pó: baj.| e 1. 9621 * SKIP MIGSzK l Glęki2RT DA OPE: PORE
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Na najoyższem Gzgórzu.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

Rozdział IV.

Już drugi raz rozdział tej powieści zaczyna się

od stołu nakrytego do śniadania na dwie osoby. Na

pierwszem miejscu sidzi wielebny pastor Walters,

a nawprost niego siwowłos kobieta o łagodnej twa-
rzy — na oko w wieku od lat czterdziestu do sześć-

dziesięciu w rzeczywistości zaledwie czterdziestole-

tnią.
Pastor jest to mężczyzna wysokiego wzrostu,

skłonny do otyłości. Twarz ma gładką, rysy grube,
oczy małe. Wygląda na zrzędę i tyrana.
— Więc Harry wraca dzisiaj — mówi, patrząc

w gazetę. — Oczekuję z niecierpliwością sprawo-
zdania Hudsona z jego majowych egzamińów.

: Hudson był profesorem nadzorującym Harry'ego.
Egzaminy majowe odbywają się w Cambridge pod
koniec roku akademickiego i mają na celu kontrolo-
wanie postępów studentów.

  

  

 

   
  
   

  

  
  

Siwowłosa kobieta, żona pastora i matka Har-
ry'ego, odpowiedziała tylko uśmiechem. Mąż nie wy-
magał od niej rozmówności, chyba, że zapytał o co
wprost. Rola jej polegała na subordynacji.

—Harry jest niewątpliwie zdolny — monologo-
wał Walters — i otrzymał dobre przygotowanie. Am
bicją moją jest, aby stanął wysoko w historji i teolo-
gii. Dużo mnie kosztuje jego nauka i utrzymanie, ale
chciałem, żeby był w dobrem kolegjium i obracał się
w dobrych kołach. To go uchroni od lenistwa i po-
zwoli osiągnąć wysokie kwalifikacje w zawodzie, do
którego ma powołanie,

: Waltersowa pomyślała nawiasem, że ojciec zmu-
sił go do tego powołania, sdyż Harry opowiadał się
zawsze za wojskiem,

| , = Odznaczenia akademickie, wpływowi przy-
jaciele — ciągnął pastor — i środki materjalne, oto
co jest niezbędnie potrzebne do karjery. Ja sam
doświadczyłem, co to jest brak protekcji i pieniędzy.

I spojrzał na żonę takim wzrokiem, jakby ona
była temu winna.

: Jeżeli wydamy tak dużo na jego wyksztatce-
nie — zapytała nieśmiało ona — to czy wystarczy”?...
— Musi sobie poszukać bogatej żony. Doświad-

czenie, jakie nabędzie w związku z mojemi radami,

nauczy go mądrości życiowej. Narazie musimy czu-

wać nad tem, żeby nie wpadł w sidła jakiej kompro-

mituiącej dzierlatki.

Kanonik mówił ze szczególnym naciskiem, tak,

jakby podejrzewał żonę o odmienne zdanie. Ona, pa-

trząc w obrus odpowiedziała:

— Nie wiem, czy to się dobrze stało, że Harry

wychował się wśród samych chłopców. Pamiętaj, że
on nie ma siostry.

Pastor Walters zbył tę kobiecą wątpliwość po-
gardliwym pomrukiem i gniewnem ściągnięciem bewi,
poczem poinformował żonę, że na przyjazd syna nie
22 mógł być w domu z powodu nawału obowiąz-
ów.

Stosunek Waltersowej do męża wymaga paru
słów wyjaśnienia. Biedaczka nie zawsze była taka
potulna, ale, jak się to często zdarza cichym i dobrym
kobietom, zakochała się beznadziejnie w tępym,
pompatycznym i brutalnym człowieku. W cudownych
dniach narzeczeństwa ząrozumiałość młodego wika-
rego wydawała się jej siłą charakteru, jego okrutna
bezwzględność — męskością, a przekonanie o własnej
nieskazitelności — szlachetną prawością. Wiele ko-
 

biet popełnia takie omyłki, ale niewiele płaci za to

tak drogo, jak było sądzonem zapłacić Waltersowej.

Pastor z łatwością wziął żonę w tyrańskie kluby.

Ona miała od początku ten handicap, żę go kochała,

podczas gdy on nie był zdolny do żadnego cieplejsze-

go uczucia. A tam, gdzie jedno kocha, a drugie — nie,

drugie przegrywa.
Harry kochał początkowo ojca z poczucia obo-

wiązku, ale w miarę jak zaczynał rozumieć sytuację

w domu, miłość gasła. Będąc dzieckiem przyjmował

dogmatyczną nietolerancję ojca i zahukanie matki ja-
ko naturalny porządek rzeczy.

Stopniowo pojęł, że bojaźliwość matki wypływa
ła z zimnej, głupiej tyranji ojca, którego i on musiał
słuchać, Pamiętał, że matka bywała wesoła tylko sam
na sam z nim i że momentalnie gasła na dźwięk głosu
męża, lub odgłos jego kroków, aż w końcu zgasła na
dobre. Harry kochał matkę z całego serca, ale pomi-
mo to nigdy nie stawał w jej obronie.

Kiedy w dzień przyjazdu zastał ją w domu samą,
ucieszył się zupełnie otwarcie. Po lunchu wyszli na
spacer do ogrodu i on opowiedział jej o swoich prze-
życiach uniwersyteckich prawie wszystko, a ona jemu
o miejscowych zdarzeniach wszystko.

(d. c. n.)
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