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nty Teżyk
Dziekan Knyszyński Proboszcz w Trzciannem powiatu białostockiego opatrzony $w. Sakramentami

zmarł w Wilnie dnia 5 września r. b. o północy w wieku lat 56.

Eksportacja zwłok z kaplicy Szpitalnej Sw. Jakóba do Kościoła Sw. Jakóba odbędzie sie dziś dn. 7 b. m:
o godz. 9 rano, o godz. zaś 9 m. 30 zostanie odprawione nabeżeństwo żałobne za duszę zmarłego Kapłana.

O eksportacji na dworzec kołejowy do Trzclannego na miejsce wiecznego spoczynku zostanie ogłoszone
po nabożeństwie żałobnem w Kościele.

O tym smutnym obrządku powiadamiają

 

5.
 

TP.
TERESA Z HREHOROWICZÓW

GIERŁOWICZOWA
opatrzona $w. Sakramentami po długich I cięźkich ah

zasnęła w Bogu dn 81 sierpnia 1932 r. w wieku
| pochowana została na cmentarzu w maj. Zaborze pow. Wilejskiego.
Nabożeństwo żałobne za spokój jej duszy odbędzie się dn. 9 września

b. r. o g. 8 i pół w kościele św. Trójcy.
O czem zawiadamia stroskana

 

 

Slostrzenica
 

—

Zawiadamłamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż:

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.

———S

Pogtoski o dalszych zmianach w rządzie.
(Telef. od własnego korespondenta.]

WARSZAWA. Zmiany w rządzie nie przestają być przedmiotem
rozmów politycznych.

Dymisja min. Skarbu, Jana Piłsudskiego była naogół spodzie-
wana już dawno. Już nieraz p. minister Skarbu wyrażał chęć opusz-
czenia tego stanowiska. Nie jest wykluczone, że po przeprowadze-
niu reorganizacji sądownictwa pos. Jan Piłsudski obejmie stanowisko
Ministra sprawiedliwości.

Natomiast pewną sensacją jest ustąpienie p. ministra Kuehna,
który od roku 1928-pełnił swoje obowiązki i uchodził jako fachowiec
w radzie ministrów. Czy dymisja ta ma pewien związek z umową
pożyczkową Katowice—Gdynia trudno w tej chwili stwierdzić.

P. inżynier Kuehn wraca na stanowisko dyrektora
miejskich.

tramwajów

Nowy minister skarbu, p. Władysław Zawadzki znany jest z pro-
jektów podatkowych,
skarbu.

opracowanych na stanowisku wiceministra

Powyższe dymisjebyły omawiane na Zamku jeszcze w sobotę,
podczas audjencji premjera Prystora u p. Prezydenta Rzplitej. Krą-

żą pogłoski, „że dalsze zmiany w rządzie nastąpią w ciągu najbliż-
szych tygodni.

Czy P. Prezydent

 

Mościcki ponowi swą
kandydaturę?

WARSZAWA. Jak wiadomo,
w maju przyszłego roku upływa
okres siedmiolecia prof. Ignacego
Mościckiego na stanowisku Pre-
zydenta R. P. Niedawno temu
prasa zanotowała pogłoski, iż prof.
Mościcki nie zamierza postawić
swej kandydatury na następny
okres.

Jak nas informują, P. Prezy-
dent Mościki istotnie w toku swej
ostatniej rozmowy z p. Piłsudskim

Znów balon o
W związku z kończącym się

sezonem urlopowym w rządzie,
koła polityczne spodziewają się,
że w najbliższym tygodniu dojdzie
już do pewnego ożywienia życia
politycznego. W dniach ostatnich

żyły znowu pogłoski o rzeko-
mej zmianie kursu. Mówi się o
powołaniu profesora Bartla na
stanowisko premjera z tem, że
w rządzie weźmie udział generał

wyraził zamiar wycofania się z
życia publicznego po upływie
okresu swej prezydentury. Wobec
zastrzeżeń, wysuwanych przez P.
Prezydenta, p. Piłsudski zapro-
ponował p. prof. Mošcickiemu,
ażeby po swym ponownym wybo-
rze pozostał na stanowisku Pre-
zydenta R. P. jeszcze przez jeden
rok, na co prof. Mościcki miał
wyrazić swą zgodę.

s

zmianie kursu.
Sosnkowski itp.

Jest to niewątpliwie jeden z
licznych balonów próbnych, pu-
szczanych przez same koła sana-
cyjne, w celu wysondowania o-
pinji. W. gruncie rzeczy bowiem,
klucz sytuacji spoczywa w rę-
kach p. min. spraw wojskowych,
który dotychczas nie zakończył
swego urlopu.

Kongres słowiańskiej młodzieży akade-
mickiej w Zagrzebiu.

ZAGRZEB, (Pat). Odbył się
tu IV kongres słowiańskiej mło-
dzieży akademickiej i senjorów.
Przamówienia powitalne wygłosili
delegaci poszczególnych narodów
słowiańskich oraz przedstawiciełe
władz.

Prezes tymczasowego komite-
tu kongresu wygłosił krótki od-
czyt, w którym podkreślił, iż naj-
więcej zasłużyli się w organizowa-

niu kongresu Polacy — ten naj-
większy naród słowiański oraz ka-
tolicki. W imieniu delegacji pol-
skiej przemawiał przewodniczący
delegacji Tarnowski. Przemówie-
nie jego przyjęto gorącemi oklas-
kami. Na zjazd przybyły dele-
gacje wszystkich krajów stowian-
skich poza Bułgarją i Rosją So-
wiecką.

Dzielni żeglarze.
MARSYLJA, (Pat). Donoszą z

Tulonu. że przed paroma dniami
zaginął z tamtejszej przystani ma-
ły jacht sportowy, stanowiący
własność komendanta łodzi pod-
wodnej „Мопде“. Zarządzone w
tej sprawie poszukiwania nie dały
w ciągu kilku dni żadnych wyni-
ków. Dopiero wczoraj wieczorem
strażnicy morscy na Sardynji za-
uważyli przybijający do brzegu
jacht, kierowany przez 2 małych
chłopców. Pod krzyżowymogniem
pytań dzieci wyznały, że kierowani

żądzą przygód, nie znając nawet
dobrze elementarnych zasad że-
glowania,  przywłaszczyli sobie
jacht, mając zamiar odbyć nanim
daleką podróż morską. Po' kilku
dniach żeglugi przy dość wzbu-
rzonem morzu dzieci dotarły do
Sardynji, skąd wkrótce odstawio-
ne będą pod opieką karabinierów
do miejsca stałego zamieszkania
w Tulonie. Jacht, który z tych
opresyj wyszedł bez najmniejsze-
go szwanku, oddanyzostanie-wła- -
ścicielowi.
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Zdziczenie

MARSYLJA (Patj. Wczoraj na
przedmieściu Saint Antoine miała
miejsce bestjalska zbrodnia, któ-
rej ołiarami padły 3 osoby, Ro-
botnik Cechi w odpowiedzi na
uwagę, że dzieci jego rzucają ka-
mienie do kurnika sąsiadów, wy-
dobył nóż i kilkunastoma potęż-
nemi 'ciosami pozbawił życia
Marję, Franciszka i Jana Mas-
ciów. Zwyrodniałego zabójcę osa-
dzono w więzieniu.

Tete SaTIENTOS

| 045 „CZAPKI
$50 Sport. I uczn.

Najwyższe gat. |

JE NIESZKOWSKI, »ucrazwicza z.
 

NIEMCY ZBROJĄ SIĘ.
BERLIN (Pat). W dniu dzi-

siejszym zakończyły się manewry:
dywizyjne Reichswehry. Mane-
wry odbywały się na terenach,
położonych na wschód od Elbląga.
W manewrach brał udział mini-
ster Reichswehry gen. Schleicher,
który po zakończeniu ćwiczeń
udzielił przedstawicielom prasy
wywiadu, wygłaszając do dzienni-
karzy niemieckich dłuższe prze-
mówienie, w którem oświadczył
m. in.:

Prusy Wschodnie czują się spe-
cjalnie zagrożone. Niemcom po-
trzeba przedewszystkiem 2 rze-
czy: nowoczesnego uzbrojenia i
aby każdy mieszkaniec Prus
Wschodnich wiedział, w jaki spo-
sób i na jakiem miejscu bronić ma
swego kraju w razie wojny. Nie-
mcy — oświadczył minister —
mają prawo bronić się i dlatego
każdy rząd obowiązany jest zająć
się kwestją dostatecznego uzbro-
jenia Niemiec. Właśnie na tere-
nie Prus Wschodnich należy to
stanowisko specjalnie podkreślić.
W odpowiedzi jednemu z dzienni-
karzy wschodnio-pruskich mini-

ster Schleicher złożył następujące
oświadczenie:

Rząd niemiecki przeprowadził
na wszelki wypadek wszystko, co
jest niezbędne dla obrony narodo-
wej.

Gen. Schieicher zapewnił na-
stępnie Prusy Wschodnie, że
wszystkie sprzęty wojenne, jakich
potrzebowałyby Prusy, przetrans-
portowane zostną w razie wojny
z Rzeszy w najgorszym razie dro-
śą morską. Niemcy nie pozwolą
dalej na to, aby odnoszono się do
nich jako do narodu drugorzęd-
nego.

BFRLIN. Pat, —Niemiecka ma-
rynarka wojenna przeprowadza
od poniedziałku wielkie ćwiczenia
przeciwlotnicze na wybrzeżach od
Holsztyna do Pruskiej Pomeraniji.
W ćwiczeniach  blerze udział
prawie cała flota wojenna, nie-
miecka liga przeciwlotnicza, wła-
dze administracyjne i kolejowe.
Ponadto biorą w nich udział przed-
stawiciele republikańskiego Reichs-
banneru, oddziały szturmowe na-
rodowo-socjalistyczne i wiele or-
ganizacyj robotniczych.

Nowy wiatr powial.
BERLIN (Pat.) Prasa donosi,

że w dniu wczorajszym królowa
matka holenderska złożyła wizytę
ekscesarzowi Wilhelmowi w Doorn.
Dzienniki podkreślają znamienny

Włochy popierają

fakt, że członek domu panujące”
go w Holandji po raz pierwszy
złożył wizytę ekscesarzowi Nie-
miec.

roszczenia Niemiec
w Sprawie zbrojeń.

BERLIN (Pat.) Prasa niemiec-
ka donosi z Rzymu, że włoskie
koła urzędowe uznały zbrojenio-
we żądania Niemiec za uzasa-
dnione ze stanowiska prawnego.
Włochy uważają przyszłą konfe-
rencję za odpowiednie miejsce
do omówienia postulatów zbroje-
niowych Niemiec, „Vorwaerts"
podkreśla, że koła miarodajne

TERROR
MOSKWA (Pat.) W różnych

dzielnicach Sowietów zapadło 10
wyroków śmierci, z czego 5 za
kradzieże na wsi, 4 za kradzieże

Włoch uznają wprawdzie postu-
laty Niemiec domagają się jed-
nak równocześnie, aby roszcze-
nia rządu niemieckiego były roz-
ważane na terenie Genewy, pod-
czas gdy Niemcy nie chcą wo-
góle brać udziału w obradach, o
ile żądania ich nie zostaną przed-
tem spełnione.

W ROSJI.
na kolejach i jeden wyrok, ska-
zujący na rozstrzelanie kierowni-
ka spółdzielni w pewnem mia-
steczku kaukaskiem.

 

Jeszcze jeden Kongres uszczęśliwić ma
świat.

WIEDEŃ, (Pat). Kongres dla
pokoju światowego wybrał wczo-
raj szereg komisyj, które opraco-
wują rezolucję, mające być wnie-
sione na plenum zebrania. Ko-
misji drugiej dla rozbrojenia mo-
ralnego przewodniczy Rumun
prof. Pella.
W dyskusji zabrała między in-

nemi głos p. Łypacewiczowa któ-
ra przedstawiła wnioski grupy
polskiej w tej sprawie, podnosząc,
że rozbrojenia moralne jest naj-
ważniejszym warunkiem rozbroje-
nia materjalnego.

Komisja czwarta obraduje nad
sprawą rewizji traktatów poko-

jowych. Pzewodniczącym komi-
sji wybrano radcę Haeberlina ze
Szwajcarji. Delegat węgierski
Fuer oświadczył się za rewizją
traktatów w drodze pokojowego
porozumienia.

Wiceprezydent komisji Łypa-
cewicz (Polska) omówił sprawę
rewizji ze stanowiska prawniczego.
Giówna dyskusja w tej komisji od-
będzie się w ciągu dnia  dzisiej-
szego. Dziś po południu kanclerz
przyjmuje członków kongresu w
Schoenbrunnie. We środe odbę-
dzie się drugie plenarne posie-
dzenie kongresu.

 

Ze światowej konferencji studentów-żydów.
W) dniu 26. VIII. zaczęła w

Wiedniu obrady światowa konfe-
rencja studentów-Żydów kierunku
sjonistów-rewizjonistów (grupa ta
dąży do masowej imigracji do
Erec Izrael, aby wytworzyć tam
większość żydowską i stworzyć
państwo żydowskie). „Hajnt” w
swojej korespondencji, dotyczącej
tej konferencji, donosi:

„Przewodniczący konferencji, dr.
Frenkel, zwrócił się z apelem do żydow-
skich abiturjentów, aby uczynili pewną
przerwę w studjach. Położenie studen-
tów-Żydów jest więcej niż opłakane.
Głód i nędza panuje w każdej kolonii
studenckiej, prześladowania, „numerus
clausus“, a liczba bezroboczych lekarzy,
inżynierów i t. d. zwiększa się z dnia na
dzień. Żydowska inteligencja dyplomo-
mana nie ma żadnych widoków na przy-
szłość., Przestańcie studjować, przy-
stąpcie do przygotowania się do pracy

i jedźcie do Erec Izrael! — jest to hasło
stroskanej studenterji żydowskiej.

Okazuje się z tego przemówie-
nia, że we wszystkich krajach
stosunek do studentów-Żydów
jest negatywny.

Mało tego, okazuje się, że
miarodajne czynniki żydowskie w
Palestynie, gdzie istnieje w Jero-
zolimie uniwersytet żydowski,
również niechętnie odnoszą się do
procesu nadmiernego narastania
dyplomowanej inteligencji żydow-
skiej,

Mianowicie, taż sama kores-
pondencja donosi:

„„Drugim apelem przewodniczącego
było: precz z Magnes'em (rektorem owe-
go uniwersytetu żyd. w Jerozolimie —
przyp. tłum.), aby rozpocząć wzmożoną
walkę przeciw uniwersytetowi, który
wmawia światu, że my posiadamy już
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Wolnomularstwo.
(Leon de Poncins, la F... M... Puissance Occulte

Paris Bossardę 1932).

We Francji ukazała się nowa
książka p. Leona de Poncins o
wolnomułarstwie mająca tę zaletę,
że opiera się na dokumentach i o-
świadczeniach samych masonów,
w przedstawieniu zasad wolnomu-
larstwa, jego metod działania, je-
go organizacji, oraz jego znaczenia
w życiu narodów.

Słynny wolnomularz szwajcar-
ski Quartier - la - Tente powie-
dział:
— Wolnomularstwo naložylo

sobie pewne zadanie, jako swą mi-
sję: chodzi o nic mniejszego niż
przebudowanie społeczeństwa lu-
dzkiego na zupełnie nowych pod-
stawach.

P. Leon de Poncins przedsta-
wia, na czem ma polegać ta prze-
miana: 1) zburzenie cywilizacji za
chodniej, zbudowanej na zasadach
chrześcijańskich i monarchistycz-
nych, które przez dwa tysiące lat
stanowiły jej podwaliny, 2) popro-
wadzenie rozwoju ludzkości poza
i ponad wszelką różnicą narodo-
wości i religji, 3) zastąpienie świa-
ta, zorganizowanego i urobionego
przez katolicyzm, ludzkością ma-
sońską. Wi działalności tej, jak
stwierdza i szczegółowo wykazuje
p. Leon de Poncins, przeważny
wpływ wywierają żydzi, jak na to
zresztą wskazują już same te prze
powiednie dążenia.

Ten sam Quartier - la - Tenie
mówi o starciu cywilizacji katoli-
ckiej z masońskiemi dążeniami:
— Nie może być niczego in-

nego jak tylko walka i to walka
bezwzględna, która skończy się
tryumfem wiedzy i sumienia. Zby-
teczne nad tem się rozwodzić. Ma
son jest,człowiekiem wolnym, a ka
tolik jest niewolnikiem, poddanym
przymusowi karności umysłu. Nic
zaś tak stanowczo jak to nie kłóci
się z duchem masońskim.

Wskutek tego przeciwstawie-
nia karności katolika rzekomej
wolności jednostki wedle masoń-
stwa powiedział Gustave Bord o
wolnomularstwie, że zasadniczemi
jego pierwiastkami są: pycha czło
wieka, duch zła, bunt przeciw
Bogu.
W myśl tych zasad wolnomular

stwo zamierzyło sobie stworzenie
cywilizacji rzekomo wyższej. Mia-
łaby ona zapewnić ład społeczny,
gdyż byłaby organizacją jednostek,
ożywionych pragnieniem działania
wedle wskazań sprawiedliwości i
światła rozumu oraz sumienia. W
ten sposób miałaby nastać powsze
chna sprawiedliwość, a niedosta-

tek i nędza byłyby nieznane.
Przez te swoje dążenie wołno-

mularstwo staje się samo jakby ja
kąś nową religją. Wolnomułarze
powinni uważać się za pewnego ro
dzaju zakonników i apostołów re-
ligji bardziej świętej niż wszystkie
inne. Zadaniem naszem jest, mó-
wią oni, szerzenie religji republiki
serc obywatelskich i cnót republi-
kańskich. Wierzymy, mówią dalej,
w tryumf dobra nad złem, inteligen
cji nad brutalnością oraz w dobrą
przyszłość narodów wyzwolonych
i o pokój ostatecznie oparty na de
mokracji.

Ze stanowiska jakby nowej re-
ligii przenosi się w ten sposób wol
nomularstwo bardzo wyraźnie w
politykę. Jako ideał głosi demo-
krację. P. Leon de Poncins określa
dążenia polityczne masoństwa ja-
ko owiane pewną mistyką ideału
społeczeństwa, w którem jednost-
ki suwerenne doszły do wyzwole-
nia się z pod wszelkiej władzy nie
pochodzącej od nich samych:

Suwerenna godność jednostki
wymaga jej doskonałej wolności.
A zatem jednostka winna uchylić
się z pod wszelkiej narzuconej wła
dzy. Człowiek wolny nie może do
puścić, by istniała władza polity-
czna samodzielna, wywodząca się
z zasady wyższej niż jednostka...
Słusznie zatem filozofowie 18-g0
wieku wydali walkę władzy mo-
narchicznej, która jest właśnie ty-
pem władzy wyższej ponad jedno-
stkę, a zatem naruszającej zasadę
wolności... Człowiek wolny jest w
istocie swojej dobry, nie może o-
trzymywać praw skądinąd niż od
siebie samego, a tylko prawo, któ-
re on sam sobie nałoży, będzie
sprawiedliwe... _W ten sposób
wspólne jądro myśli żydowsko-ma
sońskiej skierowuje ku demokracji,
a z tem wiąże się także i ten rze-
czywisty bieg rzeczy, że wolnomu
larstwo zawsze rozwijało sztanda-
ry demokracji.

Nie trudno dostrzec, że także
w swych pojęciach politycznych
wolnomularstwo zwraca się prze-
dewszystkiem przeciw katolickie-
mu pojęciu społeczeństwa i państ-
wa. Katolicyzm uznaje istnienie w
życiu ludzkiem czegoś wyższego
niż wola i dążenia jednostki mia-
nowicie ręki Opatrzności i prawa
Bożego.

Masońskie wywyższanie lub ze
społu jednostek, jako źródła wszel
kiego prawa na ziemi, jest przede-
wszystkiem walką z zasadą prawa
Bożego.

 

Sztuka marnotrawstwa.
W przeżywanym obecnie okre

się zachwianej równowagi finanso-
wej, gdy zarówno państwa i społe-
czeństwa, jak i jednostki, czynią
największe wysiłki dla utrzymania
swego bytu i zapewnienia sobie
jutra, tem jaskrawszym kontra-
stem są ludzie, którzy z lekkomyśl
nością, ale równocześnie imponują
cą beztroską przepuszczają w kró
tkim czasie olbrzymie fortuny.

Na ten szał marnotrawstwa
zwraca uwagę podana obecnie
przez dzienniki angielskie wiado-
mość o śmierci samobójczej wczo-
rajszego miljonera mrs. Joe Pikle-
sa, który w przeciągu trzech lat
zdołał przepuścić 40 miljonów o-
dziedziczonych po ojcu.

Joe Pikles był jedynym synem
bogatego właściciela zakładów tek
stylnych. Otrzymawszy po ojcu
dziedzictwo, zamienił je na gotów
kę i od tej chwili postępował tak,
jak sdyby jedynym celem jego žy-
cia było pozbyć się jak najprędzej
majątku aż do ostatniego grosza.

We wszystkich pierwszorzę-
dnych londyńskich lokalach roz-

" rywkowych stał się najpopulorniej
szą figurą, dzięki niesłychanej
wprost rozrzutności. Dzień za
dniem i noc po nocy gościł przy
swoim stole dziesiątki najpiękniej
szych i najbardziej wymagających
kobiet z półświatka, których naj-
bardziej kosztowne fantazje zaspo
kajał ze wspaniałomyślnością indyj
skiego nababa

ESZRRWRAWFBRZYCOWORZETEA
własny uniwersytef, kiedy właściwie my
jego nie posiadamy. Obrócenia uniwer-
sytetu w prawdziwy żydowski uniwersy-
tet i w dodatku w uczelnię praktyczną —
tego winniśmy żądać.”

A więc studenci-Żydzi muszą
walczyć o swoje prawa na uni-
wersytecie żydowskim — jakże
w tem świetle wyglądają pre-
tensje do uniwersytetów polskich?

Mieszkanie ojcowskie nie od-
powiadało jego wymogom, kupił za
tem wspaniały pałac na Westend,
który umeblował z bajecznym prze
pychem. Równocześnie zafundo-
wał sobie odrazu nie mniej, jak 9
samochodów najlepszej marki. Po
kilkurazowem użyciu rozdarowy-
wal je swoim przyjaciolom i przy-
jaciółkom i zamawiał na ich miej-
sce nowe.
„ , Dla zadowolenia życzenia swo-
ich przyjaciółek kupił Pikles także
przepiękny jacht spacerowy, któ-
rego utrzymanie kosztowało go 3
miljony rocznie. >

Nie będąc jednak amatorem
wycieczek morskich, ani razu nie
wstąpił na pokład tego kosztowne
go cacka

Podobnie dla fantazji tylko u-
trzymywał stajnię wyścigową, cho-
ciaż zupełnie nie interesował się
wyścigami. Za to tem wyższy po-
ciąg czuł do zielonego stolika i
przegrywał w karty bajońskie su-
my.

Gdy po trzech latach takiego
życia Pikles stracił majątek aż do
ostatniego grosza, nie umiał zdo-
być się na nic innego, jak ulotnić
się po angielsku z tego świata. Pe-
wnego dnia znaleziono go bez ży-
cia w opróżnionym z mebli aparta
mencie. Śmierć nastąpiła wskutek
zatrucia gazem świetlnym

„ Tragiczne dzieje tego rozrzut-
nika przypominają innych słynnych
marnotrawców. Godnym stanąć o-
bok Piklesa, był zmarły niedawno
Francuz —МаКзут ал Lebaudy,
młodszy brat Jakóba Lebaudy,
głośnego w swoim czasie samo-
zwańczego króla Sahary.

: Maksymilian odziedziczył po
ojcu, najbogatszym  fabrykancie
cukru we Francji, 480miljonów,
—

  



    

Eksperymenty.
eksperymenty.

'Od szeregu lat, ściślej mówiąc,

od czasu przewrotu majowego ży-
jemy w dobie ustawicznych eks-

perymentów. Przyzwyczailiśmy się

do tego, otrzaskali, jako że natura

ludzka powoli do wszystkiego się

przyzwyczaja — czy to jej jednak
wychodzi na zdrowie?

Świeżo jesteśmy świadkami

dwóch nowych eksperymentów,

dotyczących najważniejszych dzie-

dzin życia — sądownictwa i

szkolnictwa.

Sprawa nowowprowadzonego

kodeksu karnego jest zbyt spe-
cjalna, zbyt obszerna, aby się
dała ująć w pobieżnym artykule.

Opinja kół fachowych naogół jest

ujemna. Niezawodnie posiada no-
wy kodeks kilka dodatnich ino-

wacyj, przeważają jednak niedo-

ciągnięcia, niejasności i sprzecz-

ności, które bardzo rychło dadzą

" się w praktyce dotkliwie odczuć.

Zarzuca się całemu dziełu brak

głębszego, fachowego przemyśle-
"nia i niewytłumaczony wprost

pośpiech, z jakim nowy kodeks

został wprowadzony, tak że sę-

dziom, prokuratorom, jako też

obrońcom dano zaledwie kilka
tygodni dla obznajomienia się,
podczas gdy gdzieindziej, przy

podobnych zmianach rok jeden
uważany jest za minimalny termin.

Co się tyczy kwestji nieusuwal-
_ ności sędziów, opinja pod tym

. względem jest jednolita i jedynie

względy od nas niezależne nie
pozwalają nam sprawy tej szerzej

poruszać, ‹

Przechodząc do drugiej spra-

wy— reformy szkolnej — za-
'znaczamy, że określenie jej jako

 „eksperymentu“ nie od nas po-

chodzi, użył tego zwrotu sam pan

minister Jędrzejewicz, niedawno,

"w Krakowie, na zebraniu nauczy-

„cielskiem, gdzie się wyraził, że
„ze drżeniem myśli o

tym eksperymencie, ja-

"kiemu poddanych zosta-
nie blisko 100 tysięcy

"nauczycieli i kilka mi-

Jjonów dzieci i młodzie-
ży.”

Jeżeli tedy minister oświaty,
który jest niewątpliwie współ-
„autorem reformy i głównym jej

"rzecznikiem „ze drżeniem myśli

o tym eksperymencie”, to cóż

„mówić o rodzicach, których dzieci
poddane zostają temu ekspery-
"mentowi jako materjał doświad-

"ęzalny?

|, Mimowoli nasuwa się pytanie,

/czy taki eksperyment, który zła-
„mać może życie, spaczyć cha-

raktery całego pokolenia, wogóle
był potrzebny?

Jeżeli zaś był potrzebny, czy
„nie można było przeprowadzić go
stopniowo, na kie w jednej lub

kilku szkołach, badając wyniki i
porównując je, jak się to gdzie-

indziej praktykuje?

Dodać należy, że świeżo wpro-

'wadzona reforma od początku
budziła jak najdalej idące zastrze-

żenia kół fachowych, które w
swoim czasie w szeregu jedno-
myślnych uchwał wyraziły  wła-

dzom swą opinję, która jednak
została zi$norowana. Reforma

opracowana została przez kar-
nych urzędników, uchwalona przez

równie karną i posłuszną wię-
‚ kszość BB., wprowadzona w życie

przez ministra, który sam wyznał,
że czyni to „ze drżeniem”.

_ Reforma najfatalniej odbić się

musi przedewszystkiem na szkole
średniej. Jednolita, ośmioletnia
przestaje istnieć, a na jej miejsce

przychodzą aż trzy kawałki: dwa

lata w szkoie powszechej, cztery
— w gimnazjum i dwa znowu w
liceum. Z natury rzeczy charak-
ter każdej z tych części będzie

inny, zabraknie więc tak niesły-
chanie ważnego w wychowaniu

czynnika, jakim jest ciągłość i

konsekwencja w _stopniowem
kształtowaniu umysłowości mło-
dego pokolenia. A ponieważ i
przygotowanie i kwalifikacje sił

nauczycielskich w każdym z tych
typów będą inne, tem więc tru-

dniejsza będzie ciągłość i harmo-
nizacja pracy.

Uczniowie szkół średnich wyj-
dą na tem także nienajlepiej, gdyż
otrzymają początki i okruchy wie-
dzy, zgoła im niepotrzebnej, skoro
nie mogą kontynuować nauki.

W ten sposób wychowywać się
będzie zastępy _ wykolejonej
ćwierćinteligencji.

 Niemmiej szkodliwie, musi się
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£ prasv.
Parada Stahlhelmu.

Onegdaj odbyła się na ulicach
Berlina olbrzymia manifestacja
Stahlhelmu — Stalowego Hełmu,
podczas której przed kronprinzem
i licznie asystującymi mu genera-
lami cesarskimi  przedefilowała
200-tysięczna armja militarystycz-
rie i odwetowo nastrojonej mło-
dzieży niemieckiej.

Wszystkie pisma zagraniczne
zgodnie twierdzą, że wobec tej pa-
sady hohenzollernowskiej zblakły
nawet największe manifestacje
hitlerowskie.

Czem właśnie była ta manife-
stacja Stalowego Hełmu?

Odpowiada na to „ABC*:
„Zjazd „Stalowego Helmu“ byt wiel-

Lą manifestacją na rzecz odrestaurowa-
ria monarchji, dawnej armji cesarskiej i
dynastji Hohenzollernów. Poza hasłem
odwetu, są to jedyne jasne i wyraźne dą-
żenia polityczne dzisiejszych Niemiec”,

obec tej wyrazistości i pro-
stoty haseł Stahlhelmu, wszystko
inne rozpływa się we mgle.

„Przedewszystkiem hitleryzm. Ruch
imponujący swą liczebnością i aktywno-
ścią, ale nie skrystalizowany i w swych
górnych ośrodkach dotknięty neuraste-
nicznym hamletyzmem. W mglistej kon-
cepcji „trzeciej Rzeszy” „góra” narodowo
socjalistyczna nie odróżniła jeszcze
rzeczy istotnych i ważnych od drugopla-
nowych, taktyki od ideologji, kłamstwa
od prawdy. Hitler i jego najbliżsi nie od-
naleźli jeszcze własnej miary między so-
cjalizmem a kapitalizmem, republiką a
monarchją, rewolucją a ewolucją. Wobec
tlumów udają mocnych i kategorycznych,
ale „dziś już wszyscy wiedzą, że poza ta
kryje rozterkę, niezdecydowanie i bez-
radność”.

Nieinaczej jest w t. zw. obozie
republikańskim.

„Wspólną cechą socjalistów, centrum
i pomniejszych ugrupowań republikań-
skich jest to, iż wszystkie te stronnictwa
nie wiedzą właściwie czego sobie mają
życzyć i do czego dążyć. Czy podtrzymy-
wać Papena i Schleichera jako „pioruno-
chron" antyhitlerowski, czy tež paktować
z hitlerowcami, iść własną drogą, czy
szukać ratunku w tak zwanem „mniej-
szem źle”. W rządzie dezorjentacja i
chaos.

Ideje i programy polityczne w Niem-
czech straciły swą rolę i uznanie. Stały
się znaczkami gry fałszywej,

Jeden tylko obóz utrzymał jasność i
wyrazistość swej ideologji: obóz miilita-
rystyczno-junkierski.

Nie trzeba się łudzić: Odbudowa sil-
nej armji, restytucja monarchji i odwet.
Oto jedyne jasne i wyraźne ideje poli-
tyczne dzisiejszych Niemiec”.

Ci wiedzą czego chcą.
A więc są jednak pewne hasła,

które nietylko łączą cały naród
niemiecki w jedną zwartą całość,
ale ponadto pozwalają rządowi
niemieckiemu bez względu na to,
kto w danej chwili stoi na czele,
prowadzić planową i systematycz-
ną politykę zewnętrzną.

Wyrazem tej polityki jest m.
in. stosunek do Polski.

Niemcy umieją wymóc na na-
szych przedstawicielach ustępstwa
nawet tam, gdzie, naszem zdaniem
żadnych ustępstw być nie może.
Wystarczy zresztą przypomnieć

tł zw. umowę likwidacyjną.
Ale ostatnio mamy znów przy-

kład wprost karygodnych niedo-
ciągnięć wobec bezczelnych uro-
szczeń i prowokacyjnych wystą-
pień niemieckich.

Oto jeszcze tak niedawno roz-
legały się w całej Polsce hasła go-

spodarczego bojkotu Gdańska wo-
bec szeregu prowokacyj, jakie mia
ły miejsce ze strony  społeczeń-
stwa i władz wolnego miasta wzglę
dem Polski.

Akcja ta prowadzona była w
oparciu o sfery wpływowe przy
akompanjamencie dość wrzaskli-
wych artykułów prasy sanacyjnej.

Tymczasem nie zdążyło upły-
nąć nawet parę miesięcy od roz-
poczęcia tej akcji, a oto firmy han-
dlowe gdańskie rozesłały do firm
polskich tłomaczenia protokółu, a
raczej jednostronnego oświadcze-
nia przedstawiciela rządu polskie-
go w Gdańsku, p. Papee'go.

Treść tego „protokółu” grzmi
jak następuje:

Protokół.

— „Przedstawiciel Wolnego Miasta
Gdańska i Przedstawiciel Rzeczypospoli-
tej Polskiej zebrali się dnia 13 sierpnia
1932 r. pod przewodnictwem Wysokiego
Komisarza Ligi Narodów.

Przedstawiciel Polski
pujące oświadczenie: ME”

Ożywiony mocnem pragnieniem,
przyczynić się co tylko jest w jego mocy
do polepszenia  stosunków* pomiędzy
Gdańskiem a Polską, oraz wobec tego,
że Gdańsk a Polska są ściśle związane
traktatami, Rząd Polski oświadcza, że
ma mocny zamiar, energicznie wy-
stępować na swem  terytorjum prze-
ciwko każdej propagandzie gospodarczej,
skierowanej przeciwko gdańskim przed-
siębiorstwom i wyrobom pochodzenia
gdańskiego, jak również użyć swego au-
torytetu celem zapobieżenia czynom lub
wystąpieniom nieprzyjaznym, skierowa-
nym przeciwko osobom obywatelstwa
sdańskiego.

Przedstawiciel Gdańska z zadowole-
niem powyższe oświadczenie przyjął do
wiadomości.

Działo się w Gdańsku dnia 13 sierp-
uia 1932 r.“ я

Przedstawiciel Rzeczypospolitej
Polskiej:

podp. Papee.
Przedstawiciel Wolnego Miasta

Gdańska:
podp. Dr. Ziehm.

Wysoki Komisarz Ligi Narodów
w Gdańsku:

podp. M. Gravina. 3
cofamy się na całej

złożył nastę-

A więc
linji! )

„Slowo Pomorskie“
o tym protokóle:

„Nie chcieliśmy wierzyć własnym
oczom, śdyśmy ten dokument otrzymali
do własnych rąk! Jakto? Więc po tylu
krzykach, po tylu wiecach, po tylu po-
śróżkach, po tylu przysięgach, po tylu
przekleństwach (na hitlerowców gdań-
skich!), po tylu nawoływaniach do boj-
kotu — rząd polski oświadcza, że będzie
występował „energicznie” na swojem te-
rytorjum przeciwko „każdej” (I) propa-
gandzie gospodarczej, nawołującej do
tojkotu przedsiębiorstw gdańskich". |

Sprawa zatem przedstawia się
tak:

„Kto w Polsce nawołuje do bojkotu
kandlu żydowskiego, ten może dostać się
do więzienia, jak się to zdarzało człon-
kom Obozu Wielkiej Polski (np. w To-
runiu). Kto zaś będzie nawoływał do boj-
kotu Gdańska, ten popadnie w sprzecz-
ność z oświadczeniem rządu polskiego,
a my wszyscy już wiemy, co czeka tych,
którzy sprzeciwiają się obecnemu rządo-
wi.Nawolswanie do bojkotu handlu ży-
dowskiego i niemiecko-gdańskiego, jest
rzeczą jakby zakazaną i niedozwoloną.

„Protokół* gdański, podpisany dnia
13 sierpnia r. b., zbiegł się co do czasu
ze zjazdem Legjonistów w Gdyni i stał
się niejako zakończeniem „święta morza”
Sanacyjna polityka dostarczyła nam zno-
wu ciekawego przykładu: co innego krzy-
czała sanacyjna prasa, a co innego robił
rząd”.

W języku pomajowym to się
nazywa ,„mocarstwową polityką”,

tak pisze

 

Przed odkryciem grobu św. Piotra
Jak donoszą „Basler Nachrich-

ten”, archeolodzy rzymscy, którzy
obecnie pracują nad odkopaniem
słynnej „Via Triumphalis“, naležą-
cej — jak wiadomo — w starożyt-
nym Rzymie, obok Via Appia, do
najgłówniejszych arteryj miejskich,
oświadczyli włoskim przedstawi-
cielom prasy, że są na drodze do
odkrycia przypuszczalnego grobu
św. Piotra.

Opierając się mianowicie na
pewnych dokumentach historycz-
nych z Archiwum Watykańskiego,
wytyczono już przypuszczalną tra

sę Via Triumhalis, obok której we
dług podania ciało św. Piotra miało
zostać po męczeńskiej śmierci po-
$rzebane. W miejscu tem pod je-
dną z dzisiejszych wąskich uli-
czek) natrafiono na głębokości 12
metrów na dawny cmentarz chrze
ścijański i są wszelkie na to dane,
że między licznemi grobami natra-
fi się na grób św. Piotra.
. , Oświadczenie uczonych wywo
iało oczywiście w sferach nauko-
wych i kościelnych łatwo zrozu-
miałe zainteresowanie,

 

Drobne wiadomości.
Porwaie dyplomatów.
WIEDEŃ, (Pat). Poseł Stanów

Zjednoczonych w Teheranie —
jak donoszą dzienniki tutejsze —
zawiadomił swój rząd, że banda
perskich rabusiów uprowadziła se-
kretarza  legacyjnego poselstwa
Stanów Zjesnoczonych i dwóch
konsulów amerykańskich w czasie
wycieczki automobilowej z Bag-
dadu do Teheranu. Perskiemu
oddziałowi udalo się uwolnić u-
prowadzonych dyplomatów.

Spisek komunistyczny
w. Ameryce.

__SANTIAGO de CHILE (Pat)—
Donoszą z Valparaiso, że w Mon-
tevideo wykryto spisek komuni-
styczny. Przywódców spisku aresz-
towano.

eTN——

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
| od 11—3 i od 6—8 wiecz.
 

odbić rełorma na nauczycielstwie.
Jedno z pierwszych rozporządzeń

wykonawczych przekreśla ważny

dla nauczyciela paragraf pragma-
tyki o stałości miejsca. Obecnie
każdy nauczyciel, wszystko jedno,

tymczasowy czy stały, może być
przeniesiony z jednej miejscowości

do innej, z gimnazjum do szkoły
powszechnej i odwrotnie. Nauczy-

ciel, już dzisiaj służbowo i mater-
jalnie skrępowany do ostatecz-

ności, dostaje jeszcze jeden pre-

zent. Nie zna obecnie nietylko

ani dnia, ani godziny, ale nawet

rodzaju awansu, jaki go może

spotkać. Jeśli dodamy do tego
tylokrotnie już w pismach nauczy-

cielskich podnoszone fakty dono-
sów ze strony odnośnych jedno-

stek, to mamy obraz atmosfery,

w jakiej nauczycielstwu pracować

przyjdzie. .

Na wstępie artykułu zaznaczy-

liśmy, że  eksperymentatorstwo

stało się u nas od pewnego czasu
systemem. Dość wspomnieć o ca-

łym szeregu eksperymentów go-

spodarczych, podatkowych, jak

np. słynnego funduszu drogowego,

który drog nie poprawił, ale jed-

nym zamachem zniszczył nasz

rozwijający się ruch samocho-
dowy.

Każdy eksperyment mieści w
sobie mniejsze lub większe ryzy-

ko, które pociągać może pewne

jednostki, naogół jednak najfatal-
niej musi oddziaływać na czynnik

zaufania, którego brak jest naj-

większą bolączką „doby dzisiej-
szej.

Zapowiedzi zmian © Czechosłowacji.
Czechosłowacja staje w obliczu

przesilenia politycznego. Odroczo-
re latem teraz domaga się rozwią-
zania. Szef rządu, wódz agrarnej
partji republikańskiej Udrżal, po-
dał się zaraz po wszechsłowiań-
skim zlocie do dymisji, ale prezy-
dent Masaryk jej nie przyjął; aże-
ty nie było trudności w parlamen-
cie, sesja jego została zaraz odro-
czona.

Wakacje nie przyniosły uspo-
kojenia. P. Udrżal spędzał je w
Karlovych Varach, oddawszy za-
stępstwo socjaliście Bechyne. Te-
iaz przewódcy niemal wszystkich
stronnictw wypowiadają się za
zwołaniem parlamentu, który isto-
tnie zbierze się w połowie wrze-
śnia. Zbierze się w momencie na-
brzmiałym od wewnętrznych trud-
ności.

Na czoło zagadnień państwo-
wych wysuwa się kwestja równo-
wagi budżetu i utrzymania stałości
waluty. Jeden z przewódców wię
kszości rządowej w rozmowie z
przedstawicielem „Nar. Politlki'*
podkreślił konieczność opracowa-
nia budżetu zrównoważonego, 0-
partego tylko na wewnętrznych
własnych daninach, O podwyższe-
niu podatków niema mowy; niema
też mowy o uzyskaniu jakichkol-
wiek pożyczek zagranicznych albo
wewnętrznych. Ostatnie sprawo-
zdanie banku państwowego oraz
opinje przemysłowców są przepo-
jone optymizmem, wskazującym
na przełom przesilenia gospodar-
czego; nie mniej jednak wzrost
ilości bezrobotnych i drożyzna,
niedopuszczająca zniżki cen, wy-
magają od rządu interwencji i
przeciwdziałania.

Przy zdolnościach organizacyj-
nych, któremi Czesi celują, przy
zapasach oszczędnościowych, ja-
kie społeczeństwo posiada, oraz
przy umiejętności gospodarowania
można żywić przekonanie, że trud
ności te potrafią pokonać, tak sku-
tecznie jak skutecznie dotąd porali
się z kryzysem. Kto wie jednak,
czy rząd nie będzie musiał wystą-
pić z wnioskiem o zniżenie płac
urzędniczych, które dotąd szczę-
słiwie ocalały. W kołach urzędni-
czych coraz częściej się mówi, że
zniżka poborów o 10 proc. jest bo-
dajże nieunikniona.

Inna dziedzina
w slerze narodowościowej. Rząd
obecny p. Udrżala jest, jak wiado-
mo, rządem kooperacji czesko-
niemieckiej. W koalicji rządowej
zasiadają przedstawiciele niemiec-
kich partji: mieszczańskiej. i socja-
listycznej, Tymczasem w czasach
ostatnich stosunki te doznały pew-
nego naprężenia,

Okazało się, że wśród Niemców
sudeckich propaganda hitlerowska
znalazła dość silny oddźwięk, a
odgłosy konfliktów z organizacja-
mi sportowemi, pod których firmą
wzrastała organizacja hackenkreu
zlerów, rozbrzmiewają teraz na sa-
li sądowej w Brnie, gdzie kończy
się rozprawa przeciwko przewód-
com tej akcji. Minister spraw we-
wnętrznych dr. Slavik okazał się
człowiekiem zdecydowanym, za-
mknął sudeckie Turnvereiny, do-
prowadził do rozprawy sądowej,

Ale to wszystko posiada swoje
konsekwencje polityczne. Z 'ramie
nia mieszczańskiego stronnictwa
niemieckiego zasiada w rządzie
min. Spina, czołowy przedstawiciel
aktywistów, teraz bardzo silnie
podkopywany przez  nacjonali-
stów. Zresztą w społeczeństwie
narastają zadrażnienia, dużo posłu
chu znajduje akcja Ligi narodowej,
stającej frontem przeciwko Niem-
com, nie mówiąc już o młodzieży,
niepodatnej na oportunizm naro-
dowościowy i polityczny.

Wreszcie godzi się wspomnieć
o trudnościach wewnątrz samych
partji czeskich.

Wybory do rad śminnych, do-
konane minionej jesieni i wiosną,
stwierdziły upadek sił narodowych
socjalistów  Klofacza i socjalnych
demokratów, na korzyść agrarju-
szy republikańskich i narodowych
demokratów. Widać zresztą coraz
bardziej przesuwające się nastroje
społeczne ku prawicy i czynnikom
umiarkowanym. Stąd też podnoszą
się tu i ówdzie głosy, domagające
się rozwiązania parlamentu i przy-
śpieszenia w ten sposób nowych
wyborów o półtora roku. Prą do
tego przedewszystkiem grupy, któ
re odniosły sukcesy przy wybo-
rach samorządowych, a także na-
cjonaliści z Ligi. Wplywowe gru-
py socjalistyczne są teraz w de-
fenzywie.

Dużo będzie zależało od ukła-
du słosunków w  najsilniejszem
stronnictwie umiarkowanem; —
wśród agrarjuszy. Pomimo urzędo-
wych zaprzeczeń widać tam duże
nieporozumienia, polegające na
przeciwstawieniu się posłów Stań-

Rodzinę zostawił komornikowi.
W Szenfeldzie (powiat choj-

nicki) odbyła się przymusowa  li-
cytacja u rolnika Józefa Kroplew-
skiego, którą przeprowadził ko-
mornik sądowy, Kowalski z Choj-
nic.

Wszystkie rzeczy Kroplewskie
go zostaly sprzedane.

Po licytacji zrujnowany rolnik
sprowadził swoją rodzinę, składa-
jacą się z żony i kilkorga dzieci,
do biura komornika—i tam ją zo-
sławił, sam zaś znikł w niewiado-
mym kierunku.

1

trudności leży

ka, będącego wiceprezesem stron-
nictwa i prezesem klubu parla-
mentarnego agrarjuszy, oraz Ho-
dży, prelendującego do objęcia na-
stępstwa po Beneszu, prezesowi
partji i premjerowi Udrżalowi. W
wywiadzie, który p. Staniek ogło-
sił, jasno wypowiedział, że stron-
nictwo żywi zastrzeżenia przeciw-
ko polityce rządu, jako za mało
dbającemu o interesy rolnictwa.
Całkiem zaś bezceremonjalnie p.
Staniek obszedł się z p. Beneszem,
któremu zarzucił, że prowadzi po*
litykę zagraniczną bez . żadnej
kontroli. Oczywiście musiało to
spowódować naprężenie między
republikanami a socjalistami, mi-
mo że p. Staniek wręcz oświad-
czył, że bez koalicji rządzić w Cze-
chosłowacji nie można.

Wszystko to stwierdza, że u
naszych sąsiadów sezon polityczny
będzie żywy 'i pełen wydarzeń
ważnych dla życia republiki,

Biołorutenizocja CerkoiPrawosławnej
w Bolste,

Następnem z kolei po za „Bia-
łoruskim Prawosławnym Komite-
tem'* ugrupowaniem białoruskiem,
stawiającem sobie za naczelny cel
zprawę  białorutenizacji Cerkwi,
jest grupa zjednoczona około mie-
sięcznika pod nazwą „Hołas Pra-
wosławnago Białorusina*. Pierw-
szy numer tego miesięcznika uka-
zał się w m. listopadzie 1931 r.
pod redakcją p. M; Markiewicza.
Jakie cele stawia sobie powyższa
grupa i jakiemi drogami zamierza
dążyć do zrealizowania swego
programu, można sądzić już z
pierwszego numeru _„Hołasa”,
Grupa prawosławnych  Białorusi-
nów, która rozpoczyna wydawni-
ctwo niniejszego miesięcznika, —
mówi się w artykule wstępnym
numeru pierwszego „Hołasa”, —
bardzo dobrze wie i uświadamia
sobie, że w naszem życiu cerkiew-
nem jest dużo niedociągnięć i bo-
iączek. Zaś największą bolączką
jest, że za czasu panowania na

Białorusi imperjum rosyjskiego,
Cerkiew prawosławna stała się u
nas placówką rusyfikacji: parafje
były obsadzane przez duchownych
+ Wielkorosji, do swych wiernych
pasterzy przemawiali wylącznie w
języku rosyjskim. Od tego czasu
nad Cerkwią w Zachodniej Biało-
rusi ciąży powyższy przykry spa-
dek, zaś w czasie ogólnego kryzy-
su, który przeżywa dziś nasza
Cerkiew, nieprzychylny stosunek
większej części duchowieństwa
prawosławnego do Białorusinów i
do ich aspiracyj narodowych, tyl-
ko powiększa przepaść pomiędzy
Cerkwią a wiernymi.

Ze wszystkiemi powyższemi
bolączkami  „Hołas*. zapowiada
walkę, uważając, iż w pierwszym
rzędzie trzeba
eżeby wogóle prawoslawje na
Białorusi stało się białoruskiem.
Jednak walkę powyžszą „Holas“
zamierza prowadzić _ wyłącznie
„wewnętrznemi siłami samej Cer-
kwi”.

Następnie „Hołas'* przechodzi
do kardynalnego punktu swego
programu:  białorutenizacji Cer-
kwi. W artykule „Metody i cele
białorutenizacji* autor występuje
Przedewszystkiem przeciwko sy-
nodalnemu porządkowi Cerkwi,
który jak sądzi autor doprowadził
Cerkiew do jej ,„paraliżu”. Po-
twierdzając fakt, że duchowień-
stwo prawosławne w ogromnej
swej masie jest albo rosyjskie, albo
zrusyfikowane, autor jednak jest
przeciwny zbyt radykalnym środ-
kom, które proponuje ,„Kurjer Wi-
ieński", żądający usunięcia du-
chownych Rosjan i zastąpienia ich
przez Białorusinów. „Brutalna wal
ka, w celu wytępienia całego nie-
białoruskiego duchowieństwa by-
łaby zapewno najgorszym $розо-
bem załatwienia powyższej spra-

dążyć ku temu, '
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wy” — mówi autor. I dodaje, że
przy pomocy fizycznego lub eko-
nomicznego gwałtu, lub moralnego
przymusu, z powyższych Rosjan
tworzyć Białorusinów, / również
byłoby bezsensowną próbą. Cer-
kiew nie jest instytucją, którą
można dzisiaj zburzyć, jako rosyj-
ską, ażeby jutro odbudować, jako
białoruską. Społeczeństwo biało-
ruskie nie ma natyle siły i przygo-
towania w dziedzinie budownictwa
cerkiewnego, ażeby dać dosta-
teczną ilość swych kandydatów
ua miejsce masowo zwolnionych
duchownych Rosjan.

Jak widzimy grupa „Hołasa
Prawosławnago Białorusina” bar-
dzo spokojnie układa program
swej działalności.
‚ „Сгира „Holasa“ również uzna-
je jako conditio sine qua non aże-
by językiem nabożeństw pozostał
język cerkiewno-słowiański,

Pozatem „Holas“ jest zdecydo-_
wanym przeciwnikiem Unji. Z cze-
60 wnosić można było, że z takim
programem „Hołas” skupi ogrom
ną większość duchowieństwa pra-
woslawnego, a również niektóre
więcej umiarkowane kierunki bia-
ioruskie. Jednakże grupa powyž“
sza, poza wydawnictwem  „Hoła-
su” nic realnego dotychczas nie
zdziałała.

Folemizując z. „Hołosem' „Bia--
ioruska Krynica" ujawnia, że fak-
tycznymi, choć ukrytymi kierow-
nikami grupy „Fołasa” są tak zw.
, białoruscy sanatorzy” pp, Ostrow
ski, Łuckiewicz i Samojło. Ironi-
zując zaznacza „B. Krynica”, że
bezwyznaniowcy i masoni, ludzie,
należące do antyreligijnej „Hroma-
dy“ jak pp. Łuckiewicz i Ostrow-
ski stanęli na czele religijnej akcji
i mającego się utworzyć nowego
iałoruskiego Cerkiewnego Ko-

mitetu.
‚ М tem widocznie tkwi sekret

niepowodzenia akcji  „Hołasa”
wśród duchowieństwa ireligijnie
nastrojonego społeczeństwa biało-ruskiego. Ta sama przyczyna, któ-
ra doprowadziła do zupełnej kom-
promitacji na początku bardzo
energiczną i ożywioną działalność

Białoruskiego Prawosławnego Ko-
mitetu Wiernikowskiego, nie dała
możności rozwinąć swej akcji „Ho-
łosa Prawosławnago Bialorusina“,

Przyczyną tą jest brak zaufania
prawosławnej ludności  białoru-
skiej do akcji, która pod pokrywką
spraw religijnych wyraźnie pod-
szyta jest polityką.
W ostatnim miesiącu w- Wilnie

powstała nowa, trzecia z rzędu
grupa białoruska, która wydała
swój organ, poświęcony sprawom
Cerkwi prawosławnej w Polsce,
pod nazwą „Cerkiew i Naród”, o
czem napiszemy w następnym ar-
tykule. N. N.

 

ZAKOŃCZENIE TURNIEJU TENISOWEGO
0 MISTRZOSTWO POLSKI.

KRAKÓW (Pat). Dnia 6 b. m.
odbyło się na kortach sekcji teni-
sowej krakowskiego AZS-u za-
kończenie lurnieju tenisowego o
mistrzostwo Polski walką finało-
wą o tyluł mistrza Polski w grze
pojedyńczej między Hebdą i Tło-
czyńskim. Tytuł mistrza Polski|

szewizm —

Stron 420, form. 24 x 16 cm.

 

BWA
ydostwo w starożytności. — Upadek cesarstwa

rzymskiego.—Żydzi a islam.—Walka żydów z cbrześci-
jańskiem średniowieczem.—Reformacja i wojny religij-
ne.—Żydzi a masonerja.—Rewolucja francuska.—Żydzi
a rozbiory Polski.—zydzi a zmartwychwstanie Polski.-—
Finanserja żydowska. — Socjalizm. — Sjonizm.— Bol-

oto najważniejsze rozdziały

jedynej polskiej historji o żydach p. t.

ZMIERZCH IZRAELA
' HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA

W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO
Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej", Warszawa, Aleje

Jerozolimskie 17 m. 5.

na rok 1932 zdobył Hebda, osią-
gając bezapelacyjne zwycięstwo
nad Tłoczyńskim w stosunku 8:6,
6:3, 6:1. Hebda odniósł zasłużone
zwycięstwo, górując nad technicz-
nie lepszym przeciwnikiem spo-
kojną taktyką oraz regularnością, |
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Por. Zwirko w Wilnie.
Jutro o godz. 4 po poł. przyleci do Wilna por. Żwirko w

, towarzystwie konstruktora maszyny inż. Wigury, na tym sa-

mym aparacie, na którym odniósł zwycięstwo w zawodach

międzynarodowych. Osoby, pragnące powitać znakomitego I0-

tnika mogą udać się na Porubanek pociągami, które odchodzą

o godz. 2 m. 20 I 3 m. 25 po poł.
Lotem swym do Wiina por. Żwirko rozpoczyna okrężny

lot propagandowy po całej Polsce. Jako wilnianin, por. Żwirko
zdecydował się odwiedzić przedewszystkiem swe miasto ro-

dzinne, Z Wilna odleci w piątek między godz. 10 a 11-tą.

Wilno powita godnie dzielnego swego lotnika.

KRONIKA.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Powiększenie orzecznic-

twa administracyjnego. Wiadze
administracyjne są w toku prac
zmierzających do wprowadzenia
w życie prawa O wykroczen'ach,
obowiązującego od | września. W
związku z wprowadzeniem. tych
przepisów, do władz administra-
cyjnych przeszło około 50 proc.
spraw zalatwianych dotychczas
przez sądy grodzkie. Są to m. in.
sprawy 0 zakłócenie porządku
publicznego, o wykroczenia sani-
tarne etc. Wszystkie te sprawy
są kierowane obecnie do właści-
wych starostw grodzkich, które
są dla nich 1 instancją (drugą—
sąd okręgowy) Wobec tego we
wszystkich starostwach grodzkich
rozszerzone będą referaty karne,
które już dotąd załatwiały prze
ciętnie około 3000 spraw karnych
miesięcznie każdy W związku z
tem powiększona będzie liczba
etatów w tych referatach.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Prezydent Maieszewsk

powrócił. W dnlu wczorajszym
wrócił do Wilna prezydent m.
Wilna dr. Maleszewski i nie-
zwłocznie udał się na teren
robót przy ul. Zamkowej zapo-
znejąc się szczegółowo z prowa-
dzonemi pracami klinkisrowemi.
W godzinach popołudniowych

p. Meleszewski wziął udział w kon-
ferencji zwołanej w Urzędzie Wo-
jewódzkim.
— Przejęcie egzekucji miej-

skiej. Przejmowanie egzekucji
miejskiej przez włedze skarbowe-
postępuje naprzód. Poszczególne

zostały już przekazane
urzędom skarbowym.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Rejestracja rocznika 1914.

Do 1 peździernika miejski wydział
wojskowy przeprowadzać ' będzie
rejestrację rocznika 1914.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— W obronie odpoczynku

niedzietnego. W związku z po:
głoskami o projekcie zmiany prze-
pisów o przymusowym odpoczya-
ku niedzielnym orgenizacje ku-
pieckie i rzemieślnicze na terenie
całej Wileńszczyzny wszcęly akcję
protestacyjną. W tych dniach
organizacje te złożyły protesty w
ministerstwie. Centralna organi:
zacja drobnego kupiectwa wystą-
piła również z fobszernym memo-
rjałem wskazując w nim na szko-
dliwość ograniczenia świętowania
niedzieli.

Czy wystąpienia: te wystarczą,
aby odwieść inicjatorów projektu
od zamachu na dotychczasowy
charakter dnia niedzielnego i od-

_ poczynku w Wileńszczyźnie—nie-
_ wiadomo.
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SPRAWY AKADEMICKIE
— DUdroczenie służby woj-

skowej akademikom. Minister-
stwo spraw wewnętrznych wyja-
śniło w okólniku  zainteresowa-
nym władzom, że osoby, które
zgłaszały się w wieku przedpo-
borowym do szkół wojskowych,
kształcących na oficerów zawo-
dowych, a nis zostały przyjęte

 jedynle z powodu braku warun-
ków fizycznych, mogą jako aka-
demicy, otrzymywać odroczenia
służby wojskowej do 1 lipca te-
go roku, w którym poborowy
kończy 25 lat życia.
— Koło Polonistów sł. U. S.

B. otwiera z dniem 5 września In-
formatorjum dla nowowstępują-
cych na polonistykę. Informa-

 torjum czynne codziennie w lo-
kalu Koła Poionistów, ul. Zamko-
wa 11 m. 8 (Il podwórze na pra-
wo) od godz. 11—13.

SPRAWY SZKOLNE.
— Shelley's institute.
1) Rodowici Anglicy prof.

George Bridge i prof Denis Cross
rozpoczynają wykłady  angiel-
skiego.

2) Równoległe kursa niemiec-
kiego i francuskiego.

3) Angielska i niemiecka ste-
nografja i nauka pisania ne ma-
szynie.

4) Kencelarja czynna codzien-
nie od 11 do 1.ej i od 5—8 wiecz.
Adres: ui. Zygmuntowska 20—3.
— W Szkole Ćwiczeń przy

Seminarjum Nauczycielskiem
Żeńskiem jest jeszcze kilka miejsc
w IVtym i Vtym oddziale dla
dziewczynek. Zapisy przyjmuje
kancelarja szkoły — codziennie od
godz. 1l-tej do 13tej.

NEKROLOGJA.
— Uroczysta Msza Święta

żałobna za duszę św. pamięci
Józefa Łubiakowskiego, artysty
teatrów miejskich, zmarłego dnia
10 lutego, zostanie odprawiona w
sobotę dnia 10 września, o godzi-
nie 9-ej w kościele XX. Misjona-
rzy przy ulicy Subocz, na którą

zaprasza się wszystkich przyjaciół,
znajomych i życzliwych świętej
pamięci Zmarłego

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— $ąd nad ławnikiem Kru-

kiem. Jzk już komunikowaliśmy
w ubiegłą sobotę miał się odbyć
dalszy ciąg sądu wyboreów p.
ławnika Kruka nad jego dzialal-
nością.

Poprzednie posiedzenie Związ-
ku rzem. żyd. miało na porządku
dziennym przeważnie formułowa-
nie zarzutów. W ub. zaś niedzielę
ławnik Kruk te zarzuty mia! ode-
przeć. Nadzwyczajne podniecenie
charakteryzowało to posiedzenie.
Wyzwiska sypały się ze strony
przeciwników p. Krusa w kierun-
ku jego zwolenniców. Dochodziło
często do bójek, które z dużym
wysiłkiem były likwidowane przez
obecnych na tem zebraniu sądo-
wem, Mowa rehabilitacyjna p. ła-
wnika Kruka trwała ponad go-
dzinę, obecni żądali dyskusji nad
oświadczeniem swego prezesa,
lecz ktoś z usłużnych postawił
wniosek o przyjąciu oświadczenia
do wiadomości i niedopuszczenia
do dyskusji.

Wniosek ten przeszedł 16 gło-
sami przeciwko 12. Liczba jednak
niegłosujących przekraczała ilość
głosujących za i przeciw razem.
Wtajemniczeni tłumaczą to tem,
że głosowanie było jawne i to w
obecności p. ławnika. który ze
względu na stanowiska społeczne
zajmowane obecnie może mieć
decydujący wpływ na losy gło-
sujących. gi

DOBRÓCZYNNOŚĆ.

— Polecamy bardzo gorąco Czytel-
nikom naszym zredukowanego urzędnika
sądowego, który nie możeopłacać wpi-
sowego za syna swego (w sumie zł. 138),
lat 18-iu, który uczęszczał do gimnazjum
w Wilnie do kl. 7-ej i pomimo, że zdał
egzamin — został skreślony. Tow. Pań
Miłosierdzia św. Wincentego A Paulo po-
wyższe sprawdziło.

Łaskawe ofiary „dla ucznia 8 kl.“
rzyjmuje Administracja „Dziennika Wi-
enskiego“.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Teatr Lutnia. Dziś i jutro „Han-

dłarze sławy”.
— Teatr Lutnia. Dziś i jutro rewja

„Publiczność ma głos”.
— Premjera w Teatrze Lutnia. Naj-

bliższą premjerą w Teatrze Lutnia, któ-
ra ukaże się w końcu b. tygodnia, będzie
doskonała sztuka w 3-ch aktach Franka
Vospera p. t. „Cudowny połów”. Będzie
to ostatnia premjera w bież. sezonie.

POLSKIE RADJO WILNO,
Środa, dnia 7 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Orkiestra
Pawła Wkhitesmana (płyty). 15.35: Kom.
meteor. 15.40: Audycja dla dzieci. 16.05:
Recital fortep. Alfreda Cortet (płyty).
16,40: „Z męczeńskich dziejów Unji* —

 

odczyt. 17.00: Koncert, 18,00: Transm.
z Chełma Lubelskiego. 19,15: Z pracy
litewskiej. 19.45: „Co nas boli?” 20.00:
Kwadr. liter. 20.15: Muzyka lekka. 20.50:
Koncert. 22.00: Muz. tan. 22.25: Wesołe
piosenki (płyty). 22.40: Wiad. sport.
22,50: Muz. tan.

Czwartek, dnia 8 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
popularna (płyty). 15.35: Kom. meteor.
15.40: Muzyka polska (płyty). 16.30:
Kom. Zw. Młodz. Polsk. 16.40: „Wśród
książek”, pogad. 17.00: Koncert soli-
stów. 18.00: Tradycje napoleońskie we
Francji dzisiejszej”, odczyt wygł. dr. M.
Jedlicki. 18.20: Muz. tan. 19.10: „Skrzyn-
ka pocztowa”. 19.45: „Ciotka Albinowa
mówi!* 20.00: Recital fortepianowy Olgi

 

Wizun. 20.30: Koncert. 21.20: Słucho-
wisko. 22.00: Muz. tan. 22.40: Wiad.
sport.

WYPADKI.
— Podrzucono dziewczynkę, W dniu

5 b. m: około Szpitala Kolejowego na
Wilczej Łapie, został znaleziony podrzu-
tek płci żeńskiej, w wieku około 7 dni.
Podrzutka umieszczono w przytułku
Dzieciątka Jezus.
— Nieostrożna jazda, czy gapiostwo

pani Anny? W dniu 5 b. m. szofer, któ-
reśo nazwiska narazie nie ustalono, pro-
wadząc autobus Nr. 92190 na ul. Lipów-
ka najechał na wóz, należący do Woj-
ciulewiczowej Anny, zam. w zaścianku
Łysa- Góra gm. turgielskiej, wskutek
czego w wozie zostało złamane koło.
Wypadku z ludźmi nie było.

— Nie zostawiać dzieci bez opieki!
W dniu 5 b. m. Bas Józef (Bonifraterska
12), jadąc rowerem, przy zbiegu ulic Lu-
dwisarskiej i  Tatarskiej najechał na
przechodzącą przez jezdnię Kropotównę
Jadwigę, lat 6 (Pańska 8), która doznała
lekkiego okaleczenia nosa i ust. Lekarz
Pogotowia po udzieleniu pomocy od-
wiózł Kropotównę do mieszkania i oddał
pod opiekę rodzicom.

— Kradzież hamulców wagonowych.
Z rampy lidzkiej, na szkodę Dyrekcji
P. K. P. w Wilnie, skradziono 7 szt. ha-
mulców od wagonów o wartości narazie
nieustalonej. 'Sprawców kradzieżyFieca
Władysława (Zgoda 38) i Makutunowicza
Kazimierza (Dobrej Rady 14) zatrzymano
ze skradzionemi hamulcami.
— Przywłaszczenie. Jadziewicz Ka-

zimiera przywłaszczyła sobie 700 zł. go-
tówką oraz garderobę męską, pościelo-
wą i inne sprzęty domowe, łącznej war
tości 2000 ži naležące do Gerlukiewičza
Aleksandra.
m

DZIENNIK WILEŃSKI

Ruchoma Wystawa Przemysłu Krajowego.
Na zebraniu we wtorek wie-

czór pod przewodnictwem dy-
rektora Izby przem.-handl. Barań-
skiego, powstał miejscowy Komi-
tet dla poparcia zapowiedzianej w
Wilnie na dni od 15 do 25 wrze-
śnia br. Ruchomej Wystawy Prze-
mysłu Krajowego. Przybyli repre-
zentanci województwa, miasta,
wojskowości, prasy, szkolnictwa,
organizacyj społecznych, lecz naj-
liczniej reprezentowane były sfery
przemysłowe, kupiectwo wileń-
skie, rolnicy. Wystawa urządzona
będzie w gmachu Stow. Handl.-
Przemysłowego, Mickiewicza 33 a,
otwarta będzie przez 11 dni od 9
rano do 8 wieczór. W bardzo
interesującem przemówieniu przy-
były dziś z Warszawy dyrektor
wystawy Skwarczyński informo-
wał o programie i zadaniach wy-
stawy jako też o tej akcji, która
w związku z wysławą ma być
przeprowadzona w Wilnie i na
terenie województw wschodnich,
zwłaszcza wileńskiego i bialo-
stockiego w celach propagandy
przemysłu krajowego. Od szeregu
lat wiele państw prowadzi —
mówił dyr. Skwarczyński — zde-
cydowaną akcję ochrony  prze-
mysłu krajowego. W ostatnim ro-
ku nawet tak potężne przemysło-
we państwo jak Anglja rozwinęło
akcję, na której czele stanął jako
główny agent przemysłu i handlu
krajowego — dziedzic korony an-
gielskiejj wołając imieniem wy-
twórczości angielskiej do swych
ziomków: Kupujcie towary angiel-
skie. — A Niemcy urządzają ma-

sowe wystawy i „Tygodnie Prze-
mysłu Krajowego”.

U nas w Polsce, w tej walce
o zdolność konkurencyjną dla
przemysłu krajowego idzie o da-
nie możności pracy dla polskiego
robotnika, dla polskiego inżyniera
— 0 zatrudnienie naszych war-
szłatów. W walce tej nie powinno
zabraknąć nikogo. Prace te po-
nawia dzisiaj wystawa wyrobów
przemysłu krajowego, do której
przyłącza się wystawa wyrobów
miejscowego przemysłu i rzemio-
sła Wileńszczyzny.

Przed otwarciem wystawy i
podczas trwania jej odbędą się po-
kazy, konkursy, odczyty, urzą-
dzone będą kursy nietylko w mie-
ście Wilnie, ale też w miastach po-
wiatowych: „O podstawach bo-
gactwa gospodarczego Polski“.
Dla nauczycieli szkół powszech-
nych urządzone będą odczyty o
„roli szkoły w gospodarczem wy-
chowaniu społeczeństwa”.

Zebrani postanowili jedno-
myślnie jak najgorącej poprzeć
prace inicjatorów wystawy, która
pozostaje pod protektoratem i
kontrolą ministerstwa przemysłu
i handlu.

Biuro Wystawy Ruchomej prób
i wzorów przemysłu krajowego
mieści się w Izbie Rzemieślniczej
przy ul. Mickiewicza 23, I piętro,
telefon 359, udziela wszelkich in-
formacyj i przyjmuje zgłoszenia
udziału tak w wystawie wileń-
skiej, jak w wystawach na terenie
województwa białostockiego.

 

$. p. Jan K. Wysocki.
W dniu 2 b. m, śmierć wydarła

nam przedwcześnie dzielną jedno-
stkę.

Ś p. Jan Konstanty Wysocki
"przyszedł na świat w Czemierni-
kach, ziemi Lubelskiej w roku 1887
w starej poiskiej rodzinie, gdzie
otrzymał wzorowe wychowanie w
duchu katolickim. Początki nauki
pobierał w rodzinnych Czemier-
nikach, poczem ukończył Gimna-
zjum Realne w Lublinie.

Już jako młode pacholę zdra-
dzał wielkie zamiłowanie do pracy
na polu ekonomicznem. Wybitne
zdolności w dziedzinie pracy ban-
kowej  zjednały Mu wkrótce
ogólną sympatję i zaufanie przeło-
żonych, to też w młodym wieku
w latach 1909—1916 zajmuje już
odpowiedzialne stanowiska w Pe-
tersburskim  Prywatnym Banku
Handlowym, w Azowsko-Dońskim
Banku, Oddział w Kibartach, w
Moskiewskim Prywatnym Banku
Handlowym i innych, starając się
wszędzie być wzorem pracownika
i rutynowanego bankowca.

iepodległość Polski zastała
Go na obczyźnie. Rychło jednak
wraca do kraju, by tu w polskim
duchu wychować swych synów i
po długiej tułaczce na rodzinnym
pracować gruncie, dla rodaków.
W Wilnie zajmuje stanowisko

dyrektora nawapowstałej spółdziel
ni, którą po wielu trudach i mimo
złych warunków w kraju, dzielnie
i z całem samozaparciem się pro-
wadzi po drodze rozwoju. Jako
dyrektor Spółdzielczego Banku
Rzemieślników i Kupców Polskich
pracuje niestrudzenie dla dobra
instytucji oraz szerokich rzesz
rzemieślników i kupców m. Wilna
i w krótkim czasie zjednywa sobie
serca tych, którzy stykali się z
Nim bliżej.

Brał czynny udział w wielu or-
ganizacjach społecznych: od roku
1931 pełnił funkcję prezesa Wileń-
skiego Związku Cyklistów i Moto-
cyklistów. Nie brakło Go nigdy
tam, gdziekolwiek chodziło o do-
bro kraju, o pracę kulturalno-
oświatową lub filantropijną.

Liczne rzesze rzemieślników i
kupców, oddając ostatnią posługę,
odprowadziły Go na wieczny spo-
czynek.
У

——

"Kara šmierci.
Donoszą z Rybnika: w zwią-

zku ze skazaniem przez są doraźny
w Rybniku mieszkańca Gotarto-
wice Józefa Ziemskiego za usiłowa
ne zabójstwo posterunkowego An
toniego Zuszka na karę śmierci
przez powieszenie — obrońca,
zwrócił się do P. Prezydenta Rz-
plitej o ułaskawienie skazanego.
P. Prezydent nie skorzystał z pra-
wa łaski, wobec czego wyrok wy-
konany został. Czynnym był przy
tem zastępca kata Maciejewskiego
— Kalt.

Prokurator odczytał delikwen-
towi wyrok, poczem oddał w ręce
kata, który wyrok wykonał W
czasie egzekucji, jak i przed egze-
kucją delikwent zachowywał się
zupełnie spokojnie i nie okazywał
żadnej skruchy, prosząc o nieza-
wiązywanie mu oczu, na co jednak
kat nie zgodził się. Skazany od-
mówił widzenia się z osobami naj-
bliższemi mu, natomiast pożegnał
się tylko z drugim więźniem, któ-
remu również grozi kara śmierci,
Siwcem. Ten ostatni pożegnał ska
zańca słowami: niedługo pójdę w
twaje ślady.
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"7% Popierajcie Polską
„Macierz Szkolną.
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Mera „sanacyjnych przywódców w Mordach.
Uwalnianie obywateli od kar za... 10 złotych.

W dniu 30 sierpnia r. b. na wo-
kandzie sądu okręgowego w Siedl-
cach znalazla się sprawa burmi-
strza miasta Mordy, Sugiery, se-
kretarza magistratu tegoż miasta
Mordy, Magicza, oraz urzędnika
Cichonia, oskarżonych o to, że
skazanych na odsiadywanie are-
sztu obywateli miasta Mordy zwali
niali od wykonania nałożonych na
nich kar za uprzedniem pobiera-
niem od nich łapówek, w sumach
od 10 do 170 złotych. Wszyscy ska
zani zapisywani byli do księgi
ewidencyjnej aresztu mordskiego,
mimo, że kar nie odsiadywali, zaś
sądy otrzymywały podpisane przez
Sugierę, względnie Magicza zawia
domienia, że skazany nałożony
nań areszt odbył,
W początkach dochodzeń pro-

kuratorskich zarządzono areszto-

wanie Sugiery i Migacza, lecz po
pewnym czasie Sugiera, wskutek
choroby, został zwolniony z aresz-
tu prewencyjnego. Włówczas to
Sugiera wykorzystał swój urlop
zdrowotny w ten sposób, że, jak
stwierdzili świadkowie, namawiał
on swych byłych klijentów, aby
przed sądem zeznawali, że kary,
na nich nałożone, odbyli.

Sąd wydał wyrok, skazujący
burmistrza miasta Mordy, Sugierę
ra 1 rok więzienia, zaś Migacza
na dwa lata więzienia, uwalniając
z powodu braku dowodów urzędni
ka Cichonia.

Nadmienić należy, że wszyscy
oskarżeni głośni byli na terenie
Mordów i okolicy, jako leaderzy
t. zw. Bloku Bezpartyjnego, a na-
wet Cichoń był komendantem
miejscowego „Strzelca,

WYTRAWNA SPÓŁKA OSZUSTÓW
przed Sądem Okręgowym.

Wczoraj od rana i aż do późne-
$o wieczora toczyła się w dalszym
ciągu rozpoczęta w poniedziałek
rozprawa pizeciwko grupie afe-
rzystów, którzy w ciągu czerwca
i lipca ub. roku dokonali oszu-
kańczych  manipulacyj, pobrali
tytułem pożyczek zabezpieczo-
nych na cudzych hipotekach 5000
dol. z Komunalnej Kasy Oszczę-
dnościowej oraz dwukrotnie pod-
stępnie obarczyli hipotekę folwar-
ku „Łozówka”, należącego do
Marji Rogińskiej, pobierając w jej

 

Komnata obłędu i śmierci.
Nie tak dawno jeszcze cała

Warszawa interesowała się żywo
sprawą tajemniczego domu przy ul.
Bagateli gdzie jakiś „wampir'” zło-
śliwy znęcał się nad dziećmi wła-
ścicieli jednego z mieszkań.

Sprawa zjawy nie została wy-
iaśniona podobnie, jak niewyjaśnio
ny został cały szereg dotyczących
zjawisk nadprzyrodzonych, które
pozstają do dziś dnia w dziedzinie
rzeczy niewytłomaczonych, acz
stwierdzonych.

Podobna  historja dotycząca
„zjaw* znęcających się nad ludźmi
przywiązana była do dworu państ
wa R., zamożnych ziemian — Pola
ków, znajdujących się w Humań-
szczyźnie.

Państwo R. cieszyli się opinją
ludzi wesołych i gościnnych to też
dwór rozbrzemiewał zawsze wese
lem i ożywieniem, a rodzina państ
wa R. jak najdalsza była od przy-
puszczeń iżby dom ich, budowany
przed stu zaledwie laty mógł stać
się terenem jakichś niesamowitych
wydarzeń,

Aliści którejś jesieni pani R.
doszła do przekonania, iż dzieciom
potrzebna jest nauczycielka.

Ponieważ pogoda w dniu przy-
bycia nauczycielki dopisywała,
spędziła ona cały dzień wraz z
dziećmi w ogrodzie i dopiero po
kolacji udała się do przygotowa-
nego dla niej pokoju.

Pani domu odprowadziła ją ży-
cząc dobrej nocy. Jakież było je-
dnak zdumienie wszystkich gdy
nazajutrz nauczycielka nie poka-
zała się do południa.

Początkowo przypisywano to
zmęczeniu młodej dziewczyny po-
dróżą, potem zaczęto się niepoko-
ić, a gdy wszelkie stukania pozos-
tawały bez odpowiedzi—wyważo-
no drzwi pokoju—i znaleziono na-
uczycielkę martwą, leżącą na łó-
żku w podróżnej sukience, w któ-
rej była dnia poprzedniego.

Nieszczęśliwa miała ręce przy-
ciśnięte kurczowo do piersi i na
twarzy wyraz nieludzkieśo prze-
rażenia. Sprowadzony lekarz
stwierdził śmierć wskutek pęknię
cia serca i tłumaczył to przypusz-
raja na chorobą sercową zmar-
ej.

Państwo R. otrząsnąwszy się z
przykrego wrażenia, jekie wypa-
dek ten oczywiście po sobie po-
zostawił poczęli szukać nowej na-
vczycielki, a gdy ta przybyła nie-
wspominając oczywiście o Lragi-
cznej historji jej poprzedniczki, u-
mieścili ją w tym samym „rėžo-
wym pokoju”, w którym zmarła
nieszczęśliwa dziewczyna.

Nie trudno sobie wyobrazić
przerażenia wszystkich, gdy naza-
jutrz po przyjeździe nauczycielka
do południa nie opuściła swego po
koju.

Znowu trzeba było. wywalać
drzwi — i sprowadzać lekarza. Na
uczycielkę znaleziono znowu mar
twą w tej samej pozie coi jej po-
przedniczkę.

W domu zapanowało przeraże-
nie. — Nigdy we dworze „nie stra
szyło”, nigdy nie zaobserwowano
żadnych zjawisk nadprzyrodzonych
nawet we wsi nie opowiadano o
żadnych strachach, związanych z
istnieniem dworu, co zazwyczaj
ma miejsce o ile dwór ma opinię
takiego, w którym straszy.

Pod wrażeniem przykrej histo-
rji państwo R. ów fatalny pokój
zamknęli na klucz i trzeciej nau-
czycielce wyznaczyli inne pomie-
szczenie. .

Minęło kilka miesięcy. W lecie
w dniu imienin pani domu zjazd
był ogromny. Zabawa przeicągnę-
ła się do późna w nocy, a gdy go-

ście zamierzali już wyjeżdżać roz-
szalała się burza i o powrocie mo-
wy być nie mogło.

Zaczęto tedy gości umieszczać
w gościnnych pokojach jak się da-
ło. Pokojów było mniej niż łakną-
cych odpoczynku, przeto nauczy-
cielka panna Zofja, która znała
już coprawdu historję swoich po-
przedniczek ale po wielomiesięcz-
nym pobycie we dworze przekona
ła się, że nic tam nie straszy, za-
proponowała pani domu, że swój
pokój odstąpi zmęczonym paniom,
a sama prześpi się w „różowym
pokoju”, który dzięki zaniedbaniu
nie nadawał się do oddania go go-
šciom,

Pani R. na propozycję zgodziła
się skwapliwie, radząc ze śmie-
chem dziewczynie aby na wszelki
wypadek zaopatrzyła się w rewol-
wer. Nauczycielka radę tę wzięła
serjo i zabrawszy rewolwer udała
się do różowego pokoju.

Rano dom cały został zaalarmo
wany przeraźliwym krzykiem słu-
żącej. Dziewczyna weszła do „ró-
żowego pokoju” ze śniadaniem —
i na progu opjuściła niesioną tacę...
widok, który ujrzano w tajemni-
czym pokoju był istotnie przera-
źliwy, panna Zosia leżała na podło
dze martwa w tej samej wieczoro-
wej sukience, w której wczoraj je-
szcze tak wesoło się bawiła.
W ręku kurczowo ściskała re-

wolwer, z któreśo ani jedna kula
nie została wystrzelona. Twarz
zmarłej nepiętnowana była tym sa
mym wyrazem przerażenia jak i
twarze jej nieszczęśliwych poprze
dniczek.

Nie trudno sobie wyobrazić ja-
kie przerażenie zapanowało zaró-
wno w rodzinie państwa R. jak i w
całej okolicy. Wypadek omawia-
no bez końca, miejscowy ksiądz
przyjeżdżał dom święcić, państwo
R. pod wpływem przykrego wraże
nia wyjechali na dłuższy czas za
granicę, nie mogąc otrząsnąć się z
okropnego uczucia lęku, jaki mi-
mowoli przejmował kożdego, kto
mijał drzwi fatalnego pokoju.

Minęło kiika lat. Historję, „ró-
żowego pokcju* opowiadano jako
coš „sensacyjnego“ przyjeżdżają-
сут w okolicę gošciom ale nikt
nie miai nawet ochoty zaglądac
do niego.

Widać jednak nie sądzone by-
ło, aby lista ołiar tajemniczego po-
koju została zakończona. W r.
1917 przybył do państwa R. na
dłuższy wypoczynek kuzyn ich,
porucznik armji rosyjskiej, przy-
wożąc ze sobą olbrzymiego psa
Bernarda.

Znając historję tajemnicy śmier
ci 3 panien młodzieniec wyśmie-
wał państwo R., twierdząc, że ule-
gły one jedynie nieszczęśliwemu
zbiegowi okoliczności, dzięki któ-
remu dwe pierwsze nauczycielki
zmarły dskutek choroby sercowej
trzecia zaś wskutek lęku, wywo-
łanego znaną jej historją poprzed-
niczek.

Porucznik tak uparcie pragnął
dowieść prawdziwości swojej hipo
tezy, iż kategorycznie zażądał od
państwa R. zezwolenia na przeno-
cowanie w fatalnym pokoju.

Pertraktacje trwały dni kilka,
aż wreszcie oficer postawił na swo
jem i otrzymał klucz od fatalnego
pokoju.
W całym domu zapanowało

zdenerwowanie. Proszono oficera,
by zaniechał próby, ale wszelkie
perswazje były na nic.

Nadszedł wieczór. Państwo R.
oboje odprowadzili kuzyna do „ró
žowego pokoju”. Nie wyglądał on
bynajmniej groźnie. Różowa tapeta
w poetyczne jak ongiś lubiane bu-

imieniu od Józefa Bładyki
500, a później 1000 dolarów.

Przebieg tych tranzakcyj obra-
zuje przewód sądowy, przeprowa-
dzany bardzo skrupulatnie przez
trybunał pod przewodnictwem
wiceprezesa p. Wacława Brzo-
zowskiego.

Szczegóły ujawniane przez
przewód, świadczą, iż sprawcy
tych afer, a zwłaszcza osk. Wo-
łejszo i Bancerewicz to mistrze
w tej specjalności.

Pozostali czterej podsądni Sie-
miesz, małż. Rokiccy oraz Frąc-
kiewicz, to figury drugoplanowe.

Główny unicjator afer rozpa-
trywanych obecnie przez Sąd —
Stanisław Wołejszo, jak się oka-
zało, to stary wytrawny specja-
lista w swym zawodzie. Właśnie
wczoraj minęło dwadzieścia lat,
kiedy to w tej samej sali przez
sąd rosyjski zasądzony został na
katorgę za dokonane wówczas
zbrodnie. Na sali znaleźli się tacy,
którzy doskonale  przypominali
sobie ową sprawę.

Badanie świadków i dowodów
rzeczowych przeciągnęło się do
godz. 8 wiecz., a po zarządzonej
przerwie, przewodniczący otwo-
rzył rozprawę stron, oddając głos
rzecznikowi oskarżenia, podpro-
kuratorowi p. O. Klasse, który,
obrazując rolę każdego z podsąd-
nych, domagał się właściwego
wymiaru sprawiedliwości.

Następnie zabierali głos oskar-
życiele posiłkowi, mec. Miecz.
Engiel i mec. J. Rutkiewicz, któ-
rzy, występując z ramienia po-
krzywdzonej K. K. O., popierali
oskarżenie i żądali zasądzenia od
oskarżonych solidarnie zwrotu
strat. ‚

Z kolei głos otrzymała obrona.
W imieniu osk. Wołejszy wy-

stąpił mec. Jan Łuczywek, w
obronie osk. Bancerewicza —
mec. Zbigniew Jasiński,

Mec. Kaz. Petrusewicz bronił
osk. Frąckiewicza, a mec. J. Czer-
nichow osk. Siemieszę,

Małż. Rokickich wziął w opie-
kę mec. Ant. Miller.

Po krótkiej replice mec. Engla
przewodniczący zamknął posie-
dzenie, zapowiadając ogłoszenie
wyroku na godz. 1 pp. dnia dzi-
siejszego. Kos.

kieciki drobnych różyczek nada-
wała mu wygląd niezmiernie przy-
tulny; okna zaslaniala różowa
jedwabna stora, u sufitu zwieszała
się bladoróżowa lampa, miękkie
mebelki i wielkie lustro na toale-
cie świadczyły, że pokój starano
się urządzić jak najgustowniej.

Porucznik w obecności państ-
wa R. zaciągnął szczelnie storę ze
śmiechem zajrzał do wielkiej pu-
stej szały w rogu pokoju, ułożył
na nocnym stoliku nabity rewol-
wer i kazał psu umieścić się na dy
wanie obok łóżka. J

Około godziny trzeciej w nocy
zbudził ich huk rewolwerowych
wystrzałów. Pan R. z bronią w rę
ku, „praktykant”, rządca, nocują-
cy we dworze w tak zwanym „kre
densie'' rzucili się do drzwi fatal-

raz

nego pokoju. Lampa pod sufitem*
paliła się równem spokojnem świa
iłem.. Na podłodze leżał rozcią-
gnięty martwy pies... Oficera nie
było...

Dopiero gdy służący otworzył
drzwi wielkiej szafy, ujrzano nie-
szczęśnika skulonego w jej kącie...
W ręku ściskał wystrzelony co do
jednego naboju rewolwer... wzrok
miał nieprzytomny, twarz straszli-
wie zmienioną.

Nie mógł nic wytłomaczyć...
Wydzierał się, krzycząc i chował
do szaly — przerażenie odjęło mu
rozum; lekarz stwierdził obłęd pod
wpływem silnego wstrząsu nerwo
wego.

Nieszczęśliwego odstawiono do
szpitala dla warjatów w Kijowie
śdzie po kilku latach życie zakoń-
czył. Sekcja zwłok psa, zarządzo-
na przez władze sądowe, stwier-
dziła pęknięcie serca, co u zwie-
rzęcia młodego silnego było zja-
wiskiem trudnem do wytłumacze-
ria. Rzecz ciekawai pies nie szcze
kał przed strzałami, gdyż widać
był zbyt przerażony...

Tak więc tajemnica „różowego
pokoju” została niewyjaśnioną.     



Z KRAJU.
Nowy most

W dniu 6 b. m. odbyła się
próba wytrzymałości nowozbudo-
wanego mostu kolejowego na
rzece Niemnie w powiecie lidz-
kim, na szlaku Lida-Baranowicze.
Most ten został zmontowany przez
warsztaty kolejowe w  Starosiel-
cach kosztem około miljona zł.
Składa się z 3 przęseł ogólnej
długości przeszło 150 metrów o-
raz 2 przyczółków. Próba wytrzy-
małości, której dokonała komisja
z Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej,

na Niemnie.
w obecności przedstawicieli władz
państwowych w osobach p. sta-
rosty Bogatkowskiego i inż. dro-
gowego p. Orleckiego oraz władz
wojskowych, wypadła bardzo do-
brze. Przesunięcie mostu na sta-
re filary, które muszą ulec grun-
townemu remontowi, nastąpi w
końcu bież. roku. Ruch będzie
się jednak odbywał po nowym
moście. gdyż stary most, składa-
jący z przęseł różnej konstrukcji,
będzia rozebrany,

Zabójstwo w koszarach.

Na tererenie koszar 77 p.p. w
Lidzie wydarzył się wypadek za-
bójstwa żołnierza. Jak ustalono,
tło zabójstwa było następujące:
W dniu 4 września grupa sze-

regowych, korzystając z niedziel-
nego wypoczynku, udała się na

boisko sportowe 77 p. p., gdzie

rozpoczęła grę w karty, w t. zw.

oczko. W pewnym momencie, w
związku, z zabraniem z banku
przez starszego strzelca .« Krajew-
skiego złotówki, pomiędzy Kra-
jewskim a trzymającym bank,

również starszym strzelcem, Le-
waszem wynikła kłótnia, która
przekształciła się w bójkę. Pod-
czas bójki starszy strzelec Lewasz
wydobył bagnet i zadał nim cios
w lewą pierś starszemu strzelcowi
Krajewskiemu, kładąc go trupem
na miejscu. Zabójca usiłował
zbiec, lecz został zatrzymany i o-
sadzony w areszcie  garnizono-
wym. Zabójca jest z zawodu
krawcem i pochodzi z gminy
iwiejskiej, zabity zaś pochodzi z
Warszawy i byłzzawodu zdunem.

 

Z pogr
Partyzant kaukaski uciekł do Polski.

Ze Stołpców donoszą, iż one-
gdaj szczęśliwie na teren polski
przedostał się b. dowódca powsta-
nia na Kaukazie pułk. Włodzi-
mierz Dżengini-Tersnow.

Dżengini w roku 1924 i 1927/8
operował w kraju zakaukaskim
i niepokoił ze swemi wiernemi od-
działami władze komunistyczne.
Grupa powstańcza Dženginiego
stoczyła kilka bohaterskich po-
tyczek z oddziałami sowieckiemi i
wymordowała kilkunastu wybit-
nych komunistów.

Po rozbiciu oddziału Dżengi-
niego, ukrył się on z kilku towa-
rzyszami broni na pograniczu per-
skiem, gdzie przebywał aż do

Przemytnicy

Z pogranicza donoszą, iż dnia
5 b. m. w rejonie Oran patrole
K. O.P. zauważyły grupę osobni-
ków, którzy nielegalnie usiłowali
przedostać się na teren polski. Na
wezwanie patrolu osobnicy po-
częli uciekać. W międzyczasie

roku 1930. W tym roku dostał
się z powrotem do Rosji i w prze-
braniu podróżował po kraju, przy-
gotowując wystąpienia przeciwko
ustrojowi sowieckiemu.

Będąc jednak śledzony, zmu-
szony był uciekać. Po kilkumie-
sięcznych podróżach i ukrywaniu
się, Dżengini zamierzał dostać się
do Finlandji, a gdy mu się to nie
udało, postanowił w przebraniu
uciekać do Polski. Do Polski do-
stał się on w przebraniu kolejarza
z dokumentami na nazwisko Pio-
tra Mursanowicza.

Pułk. Dżengini posiada w Pa-
ryżu krewnych oraz znajomych w
Rydze, dokąd ma zamiar udać się.

w potrzasku.

od strony. litewskiej ukazało się
kilku strażników litewskich, któ-
rzy zdołali zatrzymać dwóch
osobników, zaś patrol K. O. P. ujął
również dwóch. Są to przemytni-
cy Władysław Kulbic i Jerzy Ma-
lewicz.

 

Kl
Sprawa wzmocnienia

„Lietuvos Aidas': Kierownik

1adjostacji kowieńskiej inż Gai-

galis oświadczył w wywiadzie pra-

sowym, że w r. b. radjostacja ko-

wieńska zostanie udoskonalona,
przyczem moc jej zwiększy się
dwukrotnie. Sprawę długości fali
wypadnie jeszcze ustalić na świa-
towej konferencji  telefoniczno-
telegraficzno-radjowej, która się

TW,Y.
radjostacji kowieńskiej.

odbędzie w Madrycie. Na kon-
ferencji ma być wysunięty wnio-
sek ograniczenia wzajemnej ry-
walizacji państw w sprawie mocy
radjostacyj. Ma być wysunięty
również wniosek, ażeby nie wy-
zyskiwać radja dla propagandy
politycznej przeciwko jakiemukol-
wiek państwu.

 

 

Chrześcijański Bank Spółdzielczy na Antokolu
w wilnie, Antokolska 28,

przyjmuje zamówienia od p. p. Członków Banku
NA DOSTAWĘ

DRZEWEKOWOCOWYCH | KAZENÓW,
a gotówkę I na kredyt.

Zamówienia z wskazaniem ilości
drzew Bankprzyjmuje do 20 września. 288-1 o

hr. mei. Cymbler
——

WENERYCZNE,SKORNE,

 

į Dr. WOLFSON
CHOR. _WENERYC

| LEKARZE | MocZoPL, I SKORNĖ
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Posladłość Bolesława

I 4—8 w.

tem połowa lasu, będzie

 

m WyjadęAKUSZERKA
MARJA i kė towarzysz cji salonu.

LAKNEROWA kadosthrszej samotnej Góra Nr. 8.
przyjmuje od godz. 9 do pani Wymagania skrom-

5. ne. Poważne referencje.
WZP69 Łaskawe ofert

STATEATTVASAS
Jokisza przy ul. Antoko- Tanio sprzedam bronę

Iskiej Nr. 137, pod nazwą tajerzową zupełnie nową
parceli Nr. 2, składająca Mickiewicza 49—2 od 4
się z placu obszaru 6 go 7 tamże będą jabłka
dziesięcin i 600 sążni w ; miód. 9
 

sprzedawana z licytacji Restauracja z wyszyn-

DZIENN IK WILEŃSKI

SPORT.
Wilnianie chcą reprezentować

Polskę.

Lekkoatleci nasi trenują obec-
nie bardzo intensywnie, gdyż chcą
koniecznie wejść do reprezen-
tacji Polski na mecze międzynaro-

dowe.
W pierwszym rzędzie ma duże

szanse Sidorowicz, który na 1500
mtr. jest już w dobrej formie i
ostatnio miał 4 min, 6,1 sek. Czas
ten jest niezły.

Giedgowd, którego możemy
śmiało uważać za wilnianina, w
skoku wzwyż miał tylko 168 cm.,
ale we czwartek zaatakuje on
jeszcze raz wysokość ponad 170
mtr. i może obok Pławczyka znaj-
dzie się w reprezentacji Polski.

Gniech, po powrocie na boisko,
znajduje się w dobrej formie i
chce znaleźć się w sztafecie
4%X400 mtr. i może w biegu na
200 mtr. Gniech startować będzie
na czas również we czwartek
o godz. 16 min. 30.

Olimpijczycy wracają do Polski.

Jutro dobije do portu w Gdyni
„Pułaski”, na pokładzie którego
powracają z Ameryki, z Igrzysk
Olimpijskich nasi sportowcy.

Olimpijczycy powitani będą w
Gdyni przez przedstawicieli spor-
tu polskiego, a następnie zostaną
powitani w Warszawie.

1 p. p. leg. odpoczywa.
Po trzech wspaniałych sukce-

sach piłkarskich w rozgrywkach
o wejście do Ligi, mistrz Wilna
1 p. p. leg. w najbliższą niedzielę,
11 września, ma wolny termin i
nie będzie walczył ze swoim
ostatnim przeciwnikiem IV śrupy,
Grodnem.

Zostaje więc na 18 jeszcze je-
den mecz 1 p. p. leg. z Grodnem,
a potem rozpoczną się mecze pół-
finałowe i wtedy zdecydują się
już ostatecznie losy piłkarstwa
wileńskiego.

Otwieramy tor kolarski,
W najbliższą niedzielę 11 wrze-

śnia na Pióromoncie odbędzie się
uroczyste otwarcie toru kolarskie-
go brak którego przez długi szereg
lat odczuwaliśmy.

Jest to nawiasem mówiąc
skromny, ziemny trek, ale w każ-
dym bądź razie nadaje się on do-
skonale do trenowania, a nawel
do organizowania wyścigów, któ-
re w innych miastach dużem cie-
szą się zawsze powodzeniem. To
też przypuszczać należy, że i wi-
leńskie zawody kolarskie na torze
dużem cieszyć się będą powodze-
niem, gromadząc liczne tłumy wi-
dzów.

(W, dniu otwarcia toru odbędzie
się wręczenie nagród zwycięzcom
biegu kolarskiego „Dziennika Wi-
lefiskiego“.

Z Rosji sowieck ej.
Mińsk przeciwko

MINSK. Wydano tu z rozpo-
rządzenia rady komisarzy ludo-
wych niepodległej republiki bia-
łoruskiej specjalny dekret, który
przestrzega pod grožbą ostrych
represyj przed indywidualnym

handlem. Z dobrodziejstwa han-
dlu wolnego na Białorusi korzy-
stają tylko kolektywy zrzeszone,
znajdujące się pod nadzorem
państwowym.

Znów powstanie chłopskie w Mińszczyźnie.

Z pogranicza donoszą, iż na
terenie okręgu borysowskiego od
pewnego czasu panują rozruchy
włościańskie na tle kolektywizacji
oraz wywłaszczenia ziemi t. zw.
kułakom, których wraz z rodzi-
nami wysiedla się w głąb Rosji.
W okręgu  borysowskim w

miejscowościach: Słudzienka, La-
chówka, Kościuki, Majrany, Czy-
żowo uzbrojone oddziały chłop-
skie stoczyły kilka zaciętych po-
tyczek z oddziałami milicji uzbro-

Sprawa powrotu Voldemarasa.

„Lietuvos Žinios“: Voldemaras,
wyjeżdżający na wiosnę zagrani-
cę, musiał uzyskać od Trybunału
Najwyższego zezwolenie na wy-
jazd z Litwy. Trybunał Najwyż-
szy zewolił na wyjazd Voldema-
rasa pod warunkiem, że powróci
on na Litwę najpóźniej 1 września.
Mimo to Voldemaras dotychczas
nie powrócił.

rz

JAKÓB WAJNBREN
Portowa 3 m. 4

ЧО Ваг Wynajem for-
"rusu „Dzien. Wil.“ dia OR tepjanów pia-

i gatunków 62 nia i fisnarm
R NE KUPNO —- anta

$ Irm i stroje-
Sprzedaż nie. warunki najdogod-

niejsze.

Dachówkę cementową
sprzedam N.-Wilejka ul
3 Maja 23 m.3. 9770—1

 

127—1 Samochód Ford torpe
do, w dobrym stanle. ta-
nio sprzedam ul. Zarze-

MOCZOPŁ. Tel. 15-64. w dn. 10 b. m. od 5 ty. kiem wódek do sprze- 1-23, 1—2
MICKIEWICZA 12, róg sięcy w Sali Posiedzeń dania. Wilno, ul. ZawaleSE ein ora

Tatarskiej, 9—2 1 5—8. AKUSZERKA Sądu Okręg. Wilno. Lity- na Nr. 23. 9750—1 , gqieszkania
ŚMIAŁOWSKA tacja o godz.10 rano ———— { i

przeprowadziła się. 9766 pom z dużym ogrodem | I pokoje '

M Blumowicz Mickiewicza 4, m. 6. - z powodu wyjazdu do
г Tamże gabinet kosme- Oddam darmo 8-mio sprzedania tanio przy ul. 2 POKOJE

Choroby weneryczne,
skórne i moczopłciowe. ri kroda EEtyczny poprawia cerę, u- miesięcznego wyżła An-

kurzajki tokol Borowa Ńr. 1.
Antokolskiej
domość ul. Dąbrowskie- świeżo

 

jonej w karabiny maszynowe i
granaty. Opornych włościan od-
działy karne G. P. U. tropią po
lasach dniem i nocą.
W miejscowošciach tych dzie-

ja się wprost dantejskie sceny,
gdyż karne oddziały sowieckie
bez miłosierdzie tępią „buntow-
szczyków- kontr-rewolucjonistów”.
Kilku włościan w przebraniu ko-
biecem zdołało ujść z rąk żołda-
ków sowieckich i schronić się
na teren polski.
—

LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo!
Odnośnie do sprostowania JWP. A.

Chomińskiego, umieszczonego w Sz.
Dzienniku, komunikuję, że według ostat-
niego obliczenia po wpłaceniu przez
nabywców działek na maj. Palestyna
pełnych wpłat z tytułu ceny kupna,
których dotychczas od nabywców ze
względu na toczącą się segregację nie
pobierano — należy mi się po potrąceniu
należności JWP. A. Chomińskiego kwo-
ta około 20.000 złotych.

Grunty dotychczas sprzedane miesz-
czą się w ramach zezwolenia udzielo-
nego przez O. U. Z.

Jan Karol Janczałek,
maj. Palestyna,

łazienki, salonu). Na ży- ka 2-9,
czenie dobre obiady lub

Objazdowa 6 m. 7 (2-gie
piętro). 9639—2

DO WYNAJĘCIA miesz-
kanie 3 pokoje, kuchnia
z wygodami: wanna, wo-

ska 5-a.
 

6-cio pokoj.

od 8 do 16-ej godz. Anto-
kol, przed kościołem Św.
Piotra i Pawła. Spółdz. ni ócz świąt i wtor- Dll ze wszelklemi wygo
Mieszkaniowa. Przejazd ków aiddo64 Matos dami solidnym  Iokato-
14. 9690—1 wa 3-a. Informacje tamże "om Zakretowa 15 m. 2.

u dozorcy Jana (m. 26). 9758—1
Pokój z utrzymaniem 9722—4 Mieszkanie 5 pokoj
dla 2 uczćnnic lub stu
dentek. Opieka, francus-
ki, pianino Uniwersytec=
ka 2 Zahorska. 9752—0 wszelkiemi
 

Mieszkanie
5-cio lub 3 pokojowe z używalnością

 

Do wynajęcia dwa po-
koje z kuchnią, wanną i

wygodami z
komfortowem wejściem
frontowem i ewentualną

„PO pianina.
96  Wla- do wynajęcia, słoneczne, wygodami, oraz 2 poko- Ogiądać można od 5 do

odremontowane, je bez kuchni-W-Pohu- 6 Jagiellońska 10 m. 5.

Bojkot aprowizacyjny miast.
W województwach środkowych

Polski szerzy się obecnie akcja
bojkotu aprowizacyjnego miast,
spowodowana nadmiernemi opła-
tami za przywóz i za postój na
rynkach targowych, ustanowione-
mi przez magistraty. Ostatnio
specjalnie powstały w tym celu
„Związek zawodowy rolników
rozpoczął taką akcjęw woj. War-
szawskiem, szczególnie zwracając
uwagę na Warszawę.

bojkot ma polegać na tem, że
włościanie, dowożący produkty
rolne i warzywa na rynki, mieliby
się powstrzymać przez pewien
czas od dowozu. W ten sposób
bojkot spowodowałby brak żyw-
ności w miastach, co z kolei mia-
łoby wywołać obniżkę opłat ryn-

kowych. '
Trzeba przyznač, že niektėre

miasta przy ustalaniu oplat ryn-
kowych posunęly się zbyt daleko,
krzywdząc nadmiernemi stawkami
wiejįskiego wytwórcę i zmuszając
go do oddawania swych pro-
duktów pośrednikom. Ponadto
niektóre przepisy policyjne utru-
dniają też „sprzedaż z pierwszej
ręki, jak naprz. przepis, obowią-
zujący w Warszawie, że nie wolno
wózkom chłopskim zatrzymywać
się na ulicach dla wyładowania
nabytego przez jakiegoś konsu-
menta produktu. To wszystko
wywołuje protesty i wreszcie spo-
wodowało akcję bojkotową.

Bojkot w Warszawie i w woj.
Warszawskiem ma trwać od 5 bm.
do niedzieli 11 bm. Po wsiach
rozrzucono ' odezwy, nawołujące
włościan do bojkotu. Patronuje
tej akcji chcące się odegrać na
terenie wiejskim Wyzwolenie.
Odezwy zaprawiane są sosem an-
tysanacyjnym, co wskazuje na
charakter akcji nietylko gospodar-
czy, ale i polityczny.
W Warszawie akcja ta zgóry
ALSSRZERESTEW POWYDCOTREEOW

ROZMAITOSCI.
MAŁŻEŃSTWA DZIECI SZKOLNYCH.

W sprawozdaniu superindenta szkół
nowojorskich ogłószonem w prasie ame-
rykańskiej, zamieszczono statystykę mał-
żeństw, zawieranych przez dzieci szkol-
ne.

I tak w roku szkolnym 1931/32 wy-
szły, za mąż cztery 13-letnie uczenice,
dwadzieścia pięć 14-letnich, sto dwadzie-
ścia pięć 15-letnich i trzysta 16-letnich.

uczniów zawarło małżeństwo w
tym okresie tylko 9. Najmłodszy liczy
14, najstarszy 18 lat.

Prasa, omawiając to sprawozdanie,
stwierdza, że małżeństwa, zawierane
przez młodzież szkolną, nie mają wido-
ków trwałości i kończą się w rezultacie
rozwodem.

Poza Sowietami nie znano dotąd żo
natych uczniów.. Przykład amerykań-
ski nie będzie też pewno przykładem dla
Europy...

WIĘZIENIE BEZ WIĘŹNIÓW.
Nad więzieniem pow. sądu w Wyso-

kiem nad Jizerą w Czechach przeszło
miesiąc powiewa biała chorągiew. Jest
to znak, że w więzieniu tym niema ani
jednego więźnia. Wypadek taki rzadko
się zdarza, bo z notowanych dotychczas
tego rodzaju wydarzeń, wynikało, że bia
ła chorągiew nad więzieniem powiewała
zaledwie kilka dni a nawet kilka godzin.
W wspomnianem mieście natomiast już
od miesiąca przeszło nie mają ani jedne-
go więźnia.

BEES AROTOOEZEPROZRA ERO OWOCU ROTDOROECII
Sprzedam 4 oleandry POKÓJ do wynajęcia Pokoje odnajmę dla sa- MIESZKANIE 3 pokojo- WHUUWEUEUWWNNNNNNNYW
nadające się do dekora- dobrze umeblowany, ze motnych, słoneczne, cie-

Boufałowa wszystkiemi wygodami na płe można z całodzien-
9759—2 2 lub 1 osobę (używanie nem utrzymaniem Wiel-

9700—1

całkowite utrzymanie. — DO WYNAJĘCIA 5 i 4
pokojowe mieszkania z
wygodami. ul.Wiłkomier-

9690—1

mieszkanie
ygo 3 do wynajęcia od 1.X r. b.

9763—1 da, światło elek.Obejrzeć na II piętrze z wygoda-
mi (gaz, centralne ogrze-
wanie). Oglądać codzien

we z elektrycznością,
osobny domek b. ciepły,
suchy w dużym pięknym
ogrodzie nad Wilją. Zwie-
rzyniec, Fabryczna 40.

9698—2
WYNAJMĘ

1 lub 3 pokoje slonecz-
ne, ciepłe, balkon I wszel-
kie wygody. Bankowa
wejście z Makowej 2—6.

Do wynajęcia okoje
uebiowada lub = 2

х elektr. odremont. i
Sklep z miesz.ielektr.
do wynajęcia. Antokol-
ska 33, dozorca wskaże.

9651
eszkania3 lub 4 po-

KawiO ze bórpew
wygodami poszukuje pe-
dagog. Zgłoszenia do Re- Kania 12.

dobremi

NAUKA

Lecons de frangais pour
grands et petits, prompts
succės Mostowa 21—3.

 

Absolwentka
handlowych
bezpłatnej praktyki pisa-
nia na maszynie ewent.
w Charakterze wychowa-
wczyni do dzieci od 3—7
lat. Łaskawe oferty kie-
rować do Biura Ogłoszeń
E. Sobola Wileńska 8. :
EwLEI aSK в

PRACA
AKINIAI

Służąca de wszystkiego
z dobrem gotowaniem z

poszukuje służby. Adres Wil. pod „Samodzielna”.
Smoleńska 18-19 miesz- 9768

skazana była na niepowodzenie.
To, co dowożone jest do stolicy
wózkami wiejskiemi, stanowi za*
ledwie drobną część żywności,
olbrzymia większość przybywa
kolejami i kolejkami. Z produk-
tów, dowożonych wózkami, ko-
rzysta przeważnie ludność bie-
dniejsza, w nią więc uderzałby
przedewszystkiem bojkot.

Pierwszego dnia, t. jj w ponie*
działek zmniejszyła się rzecży-
wiście liczba przybyłych do War-
szawy wózków na rynek przy ul.
Grójeckiej, na plac Kazimierza
Wielkiego, plac Broni i inne. Na-
turalnie na akcji bojkotowej sko-
rzystali w pierwszym rzędzie|
żydzi. Pośrednicy żydowscy, sku-
pujący warzywa po wsiach i dwo-
rach, nie przystąpili do bojkotu |-

towar przywieźli. Tak samo
hurtownicy, uprzedzeni odezwami
o bojkocie, porobili większe za-
pasy i sprzedają teraz produkty,|
podnosząc jednocześnie ceny. Spo-
wodowało to odpowiednią akcję|
policyjną.

Pierwszego dnia bojkotu wy-
nikły w paru miejscach akty
terroru ze strony organizatorów,
którzy usiłowali przeszkadzać wy-
jeżdżającym na targi sprzedaw-
com. Naogół jednak zajść takich
było niewiele.

Rozpoczęta akcja praktycznie
sprowadziła narazie korzyści je-
dynie pośrednikom, którymi są
przeważnie handlarze żydowscy.

Mil ja
‚ МНМ band. |

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 6. IX 1852 r

Waluty i dewizy:

Belgja 123,80—124,11—123,49.
Holandja 358,90—359,80—358.
Londyn 31,00—31,15— 30,85
Nowy York 8,919—8,939 —8.999,
Nowy York kabel 8,924—8,944—8,904.
Paryż 34,97-—35,06—24,88.
Praga 26,38'/,—26,45—26,32
Szwajcarja 172,65—173,08—172,22.
Włochy 45,80—46,02—45,58
Berlin 212,00.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe:
3', poź. budowlara 38',—39,00.
4°/, poż. inwest. 99,75—100.
=s;KE

i, stabilizae. 55,75—57,00-—56,00.
107], kolejowa 100.
8% obl. bud. B. G. K. 93.
4'|,9%, L. Z. ziem. 39,75.
4',% L. Z. m. Warszawy 45'/,>—46.
59, L. Z. m. Warszawy 48'|,—49.
8%: L. Z. m. Warsz. 60,75—62.
8% L. Z. m. Częstochowy 55';.
10%, L. Z.żm. Lublina 59—59,75.
80), L. Z. m. Piotrkowa 56—56,15.
Tendencja mocna.

Akcje:
bara Polski 101'|,—=100—101'|,. Cho*

dorów.85. Częstocice 28. Węgiel 42,25—
42,23 Nobel 4,75. Lilpop 16—15'|,—16.
Modrzejów 4—4.25. Norblin 38. Stara:
chowice 11,25. Haberbusch 55—58. Ten-
dencja mocniejsza.
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pposady go-
spodyni na wieś. znam
hodewlę drobiu, mleczar-
stwo, kuchnię, wędliny,
lub w mieście samodziel-
nej posady kucharki
Bernardyński zauł. 4 m. 3.

kursów g

poszukyje Gespodyni inteligenina,|
z dobrego domu, praco-
wita, znająca gospodar”
stwo domowe, wykwint*
ną kuchnię, chów drobiu
trzody, cieląt, posiada
szkołę gospodarczą, du*
żą praktykę,  chlubne
świadectwa przyjmie sa*
modzielną posadę w ma-
Jątku, na probostwie u
samotnego pana lub do
malych dzieci i chorych
osób. Zgłoszenia proszę
składać w Adm. Dzien.|

9769—1
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Aimo

świadectwami

9751
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H. M. STEPHENSON. 12) chłopskie.

Na najoyższem wzgórzu.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

Matka radowała się wgłębi duszy duchowym

rozwojem syna. Duma jej i podziw nie miały gra-

nic. Był dla niej serdeczniejszy niż kiedykolwiek,

ale czuła, że mu coś dolega. Pragnęła, żeby jej się

zwierzył ze swej troski, ale była za mądra żeby go

wypytywać. . :
Наггу мтбсй do kolegjum w doskonałym hu-

morze. Pomimo dużych alimentów zdołał spłacić zna

czną część długów i nie cierpiał na brak gotówki.

Stały robak w sercu nie był ostatecznie równozna-

czny z ruiną życiową. Harry umiał się radować bie

żącem życiem, a wszak tylko ci mogą być szczę-

śliwi, którzy potrafią żyć terazniejszością. Inaczej

nie byłoby na świecie ludzi szczęśliwych. |

Straszna, niewiarogodna rzecz, z kategorji tych,

o których wie się tylko z gazet, zdarzyła się przera-

żająco niespodziewanie.

Walters poszedł w ten czwartek, jak zwykle, z

pieniędzmi do Wilsona. Łotr był trochę podpity

i udawał głębokie przygnębienie, którego przyczyna

wyszła na jaw zaraz na wstępie. Utrzymanie matki

i dziecka kosztowało bardzo dużo i potrzeba było
gwałtownie dopłaty w sumie dziesięciu funtów.
.  — Naturalnie — zakonkludował Wilson — pań
skie dziecko wymaga więcej starań i kosztów, niż

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

— A jeżeli nie zapłacę?
— To pastor zapłaci. Chyba nie dopuści do te-

go, żeby jego wnuczek przymierał głodem — zare-
chotał szyderczo Wilson.

Nagle Harry pojął całą okrutną prawdę, że żą-
danie łotra było tylko wstępem do dalszych wy-
muszeń. Jednocześnie uświadomił sobie po raz
pierwszy — niewiadomo dlaczego — że dokument
podpisany przez Wilsona nie miał dla niego znacze-
nia, bo i takby go nie użył, a ten, podpisany przez
niego dla Wilsona, był zabójczo oskarżycielski. Nikt
by nie uwierzył, że niewinny człowiek podpisał się -
pod takiem zobowiązaniem.

Chrapliwy śmiech Wilsona przywrócił mu po-
czucie rzeczywistości.

— Nie, pastor nie pozwoli wnuczkowi umrzeć
z głodu.

Walters wyprostował się w krześle. Był blady
i twarz miał jak z kamienia.
— Poco kłamać? — zapytał. — Wiemy obaj, że

to jest kłamstwo.
— Ja kłamię? — wrzasnął Wilson.

wdę mówię i pan o tem wiesz!
Rozpacz natchnęła Waltersa odwagą i śmiertel

nym spokojem. Gdyby Wilson był trzeźwy, zauwa-
żyłby tę zmianę i zachował pewne ostrożności.
— Podpisałem umowę i będę jej się trzymał —

rzekł Harry. — Sprobój mi pan tylko wydrzeć je-
den grosz więcej, a stracisz wszystko.

Wilson przeszedł nagle na ty.
— Ty, synu pastora — rzekł urągliwie. — Nie

— Ja? Pra

Drukarnia A. Zwierzyśńskiego, Moóstowa 1,

lanka 43—1. 9762—1

wstyd ci to? Nie wstyd ci skazywać na nędzę dzie-
cko? Coby rektor na to powiedział? Co powie dzie-
kan kolegjum?
— Możesz ich zapytać — odrzekł obojętnie

Walters.
— Niech sam stracę! — ryknął Wilson, wpa-

dając w pasję, ale tej biednej dziewczyny nie dam
skrzywdzić!

Harry wstał.
—Gdzie jest ta biedna dziewczyna? — zapy-

tat. — Dlaczego nie wpłacam pieniędzy do jej włas
nych rąk? Na przyszłość będę płacił tylko jej.

Wilson wstał, dygocąc całem ciałem. Harry za-
uważył, że się przeraził, bo zbladł jak ściana. Furja,
chciwość i strach, że straci stały dochód, pozbawiły
$o resztek przytomności umysłu przyćmionego
przez alkohol. į

Przystąpił szybko do swej ofiary, zaciskając pię
ści. Faktycznie nie miał żadnych gwałtownych za-
miarów i chciał tylko nastraszyć „smarkacza” po
swojemu, gestami i głosem. Ale Harry wziął to za
rzeczywistą groźbę i kiedy Wilson znalazł się o dwa
„kroki od niego, wyrżnął go w twarz. Łotr zatoczył
się na kredens i o mało nie upadł.
— Do...! — zaklął jękliwie. — Zapłacisz mi ty

za to! Zapłacisz! — I schylił się, aby porwać po-
grzebacz.

Harry skoczył szybko jak pantera i nastąpiw-
szy nogą na żelazo, wytrącił mu je z ręki. Nastę-
pnie pochwycił go za klapę kurtki i rzucił na ścianę.

Obaj byli w rozpaczy z tą różnicą, że Harry dzia
łał z zimną nienawiścią i   

9767 dakcji pod H. K. 9171. STR MANGA SAK

ciwnik pienił się ze wściekłości i był pijany wódką
i chciwością. Harry widział przed sobą hańbę i ru-
inę Głupio wypłacane alimenta pozbawiały go na-
dziei dowiedzenia swojej niewinności. Poza tem wie
dział, że „podłe bydlę' nie da za wygranę. Podniósł
pogrzebacz.

—Zbliżno się, bydlaku — mruknął — to ober-
wiesz tem! — potrząsnął żelazem. — Sraciłeś swój
dochód. Rób, co chcesz. Ja już nie zapłacę ani
grosza. A jeżeli Millie nie dostała tego, co już wy-
płaciłem, to ty zapłacisz za to kryminałem.
— Zobaczymy, co powie policja! — ryknął Wil

son, cofając się wtył. — Poczekaj, hyciu!
— Poco czekać? — zadrwił Walters. — Mo-

żesz odrazu pójść na policję, pójdziemy razem.
Utrata pewnego dochodu, gdyż Wilson' uwie-

rzył, że je stracił — doprowadziła go do szaleństwa.
Miary dopełnił drwiący ton Waltersa, a wypita wód-
ka użyczyła chwilowej odwagi. Pochwycił butelkę
i rzucił się na studenta.. ;

Dostawszy pogrzebaczem w twarz, upušcit bu“
telkę i zatoczył się na swoje krzesto. Walters nie)
czuł już strachu. Jeszcze dwa razy pogrzebacz spadł
z rozmachem na głowę Wilsona. Za drugiem ude-
rzeniem krzesło przewróciło się i nikczemnik zwali
się na podłogę. . Przez chwilę jeszcze oddychał cię-
żko i chrapliwie, poczem nastąpiło uspokojenie. Wal
ters nigdy jeszcze nie-widział śmierci i szklanych o-
czu, wpatrzonych w nicość. Ale zorjentował się
odrazu.

— 

   

  

         
[=


