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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem

Rok XVI.

DZIENNI
Wilno, Czwartek 8 września 1932 r.
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Wladyslawa-Ignacego

DOWGIALLY
Odbędzie się nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy w

dniu 9 września, w piątek o godz. 10-ej w Kościele Św. Du-
cha (Dominikańskim).

O czem zawiadamiają przyjaciół i

Jeszcze dziś możecie nabyć los.

W trzecią bolesną rocznicę śmierci

SBE"

znajomych

Żona I Rodzina.
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Dziś rozpoczyna sie ciągnienie
V-EJ KLASY

5-ej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej.
Pamiętajcie, że należy otworzyć furtkę szczęściu.

T
R
S

т
 

do wszystkich klas glmnazjum, typy
przyrodniczy, system półroczny.

Sekretarjat Kursów czynn
niedziel i świąt Mi

Przyjazd szefa sztabu
WARSZAWA (Pat). W dniu 7

września o godz. 17.55 przybył do
Warszawy pociągiem z Paryża

 

Przylot por. Żwirki do Wilna.
Nie zdążyły ustać silne wraże-

nia Igrzysk Olimpijskich, gdy
wstrząsnęła radością wieść o
wspaniałym sukcesie lotnika pol-
skiego w Berlinie.

Zbiegły się z sobą dwa, dziś
już wielkie nazwiska: Kusociński
i por. Żwirko. Zbiegły się z sobą
dwa wielkie wydarzenia sporto-
we, które znacznie przyczyniły
się do propagandy nietylko sportu
polskiego, ale wogóle całej Pol-
ski. ё

Kusociński był pierwszym, któ-
ry przełamał potęgę lekkoatle-
tyczną Finlandji, pokonał Nur-
miego, który zrównał się z nim
i zagarnął jego sławę.

Jeżeli sukces Kusocińskiego
był przedewszystkiem wypadkiem
sportowym, to zwycięstwo por.
Żwirki posiada znaczenie poli-
tyczne.

Nie ulega wątpliwości, że gdy-
by lot dookoła Europy kończył
się nie w Berlinie, ale w Warsza-
wie, albo powiedzmy w Rzymie,
to sława Żwirki byłaby daleko
mniejsza, Czujemy to wszyscy, że
specjalnie nam zależało właśnie
na zwycięstwie w Berlinie i szczę-

Program
Jak już donieśliśmy, dziś o go-

dzinie 4 po poł. (16) przybędzie
na lotnisko w Porubanku zwy-
cięzca raidu europejskiego por.
Żwirko w towarzystwie konstru-
ktora zwycięskiego samolotu inż.
Wigury.

Władze kolejowe i miejskie
wydały stosowne zarządzenia,
umożliwiające publiczności dojazd
do lotniska. Służyć będą ku temu
dwa pociągi, odchodzące z dwor-
ca wileńskiego o godz. 14 min. 20
io g. 15 min. 35. Autobusy miej-
skie odjeżdżać będą począwszy
od godz. 14-ej co 20 minut z przed
ratusza na Porubanek.

Trzeci specjalny pociąg oddała
kolej do dyspozycji Kuratorjum
Okręgu Szkolnego, które organi-
zuje gremjalny wyjazd młodzieży
szkół średnich, seminarjum naucz.
i szkół zawodowych, ze sztanda-
rami szkolnemi. Młodzież przy-
gotowuje dla bohaterskich lotni-
ków owację kwiatową.

Publiczność jest proszona, aby
stosowała się ściśle do zarządzeń
władz bezpieczeństwa, celem uni-
knięcia wypadków, jakie mogłyby

śliwym zbiegiem okoliczności zło-
żyło się, że właśnie lotnik polski
wyszedł zwycięzcą z tych zapa-

sów. Nic też dziwnego, że entu-
zjazm witającego w Warszawie
tłumu przeszedł zwykłe granice.

Obecnie bohater lotu nad Eu-
ropą przyjeżdża do Wilna, do
swego miasta. Por. Żwirko jest
wilnianinem. Mamy więc spo-

sobność wyrażenia bezpośrednio
naszych uczuć.

Dziś por. Żwirko będzie na-
szym gościem. Znajdzie się w na-
szem gronie. Przyjmie on od nas
prawdziwe słowa gratulacji i do-
wie się, że serca nasze również
biją dlań gorącem uczuciem.

Dziś o godz. 16 witać będzie-
my człowieka, który jakoś dziwnie
przez ten krótki okres czasu po
swoim sukcesie zrósł się z nami.

Wilno może być dumne z tego,
że jest pierwszem po stolicy mia-
stem, nad którego dachami prze-
leci ten sam samolot „R. W. D. 6“,
który tryumfatorsko przelatywał
na Europą, a bohatersko lądował
w Berlinie i teraz odwiedza ko-
lejno wszystkie większe miasta

Polski. Ja. Nie.

przylęcia.
grozić w razie zbytniego zbliżania
się do lądujących, będących w ru-
chu samolotów.

Z lotniska na Porubanku por.
Żwirko i inž. Wigura, w samo-
chodzie przystrojonym kwiatami,
odjadą do miasta ulicami Raduń-
ską, Piłsudskiego, Wielką Pohu-
lanką, Zawalną, Jagiellońską, do
hotelu Georgea.

O godzinie 18 min. 30 por.
Żwirko uda się do studio Roz-
głośni Wileńskiej i przed mikro-
fonem opowie radjosłuchaczom o
przebiegu raidu europejskiego,
który przyniósł Polsce tak świetne
zwycięstwo.

Wieczorem lotnicy podejmo-
wani będą obiadem w ścisłem
gronie, a następnie czarną kawą

w lokalu Aeroklubu.
Wyprawa lotników do Wilna

ma charakter sportowo-propagan-
dowy. Lotnictwo polskie przy-
stąpiło już do prac przygotowaw-
czych dla kolejnego raidu euro-
pejskiego, zapowiedzianego na rok
1934 a organizowanego tym razem
przez Polskę. :

Zakończenie strajku w Gdyni.
GDYNIA (Pat). W.dniu 7 b. m.

zakończony został strajk maryna-
rzy na wszystkich statkach pol-
skich. Wszystkie związki zawo-
dowe, biorące udział w strajku,

zgodziły się na podpisanie poro-
zumienia w sprawie likwidacji
strajku, przyczem sprawy sporne
mają być poddane specjalnemu ar-
bitražowi.

Žyciorys por. Fr.
Žwirki.

Urodzony w 1896 r. w Świę-
cianach, jako syn kolejarza.

Pierwsze lata dzieciństwa spę-
dza z rodzicami w Bieniakoniach,
dokąd wkrótce przeniesiono ojca
jego na posadę.

W 1905 r. rodzice lokują go

w Wilnie, gdzie uczęszcza do

szkoły realnej. Z rodzicami prze-

nosi się do Noworybkowa pod
-Homlem. Kończy tam szkołę w

roku wybuchu wojny europejskiej.

To też wkrótce zabierają go

do wojska rosyjskiego i wysyłają

do szkoły wojskowej w Irkucku.

Po ukończeniu szkoły służy, jako

oficer, w piechocie rosyjskiej.

Z chwilą powstania korpusu pol-

skiego gen. Dowbór-Muśnickiego,

jako jeden z pierwszych opuszcza

szeregi wojska rosyjskiego i mel-

duje się w Bobrujsku, gdzie wów-

czas formowano Legję Rycerską

I Korpusu. Po demobilizacji kor-

pusu na krótko udaje się do ro-

dziny w Homlu, a w 1919 r. wraca
do Polski i z powodu nieposiada-

nia chwilowo dowodów oticer-

skich wstępuje, jako zwykły sze-

regowiec, do oddziału lotniczego,
stacjonującego podówczas w Po-

rubanku,

Od początku zdradza duże za-

interesowanie i zdolności do

awiacji, to też niebawem przy-

wracają mu stopieńoficerski.

Pomimo krótkiego pobytu,

Żwirko zawsze odzywa się o Wil-

nie, jako o swem mieście rodzin-

nem. Tu miał pierwszych przy-

jaciół z ławy szkolnej, z którymi

do dziś dnia serdeczne stosunki

utrzymuje. Duży wpływ wycho-

wawczy ówczesnego Teatru Pol-

skiego za dyr. Nuny Młodziejow-

skiej, rozbudził w nim zamiłowa-

nie do sztuki scenicznej, z powo-

dzeniem więc występował w pol-

skich tajnych  teatrzykach u-

czniowskich, amatorskich, zwła-

szcza w dzielnicy Nowy-Świat,

gdzie wówczas bujnie kwitło ży-

cie towarzyskie wśród najmłodszej

generacji uczniowskiej,
Przepojone patrjotyzmem le-

koje religji, prowadzone przez

księdza prełekta Maciejewicza,

oraz wykłady języka polskiego,

prowadzone w młodszych klasach
szkoły realnej przez p. Wandę
Świdową — również wcześnie bu-
dziły ducha w szeregach młodo-
cianych sztubaków, uciskanych
przez szkolne władze rosyjskie

za przywiązanie do swej mowy

ojczystej.

Pamiętam, ile trudności mu-
siał przezwyciężać mały Żwirko,

żeby uzyskać zezwolenie na nau-
kę języka polskiego od inspekto-

Koncesjonowane przez Kuratorjum O. S. W.

Koedukatyjne Kusy WieCZOTOWA
(z programem gimnazjum państwow.)

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

O dnia 15-go sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1932-33

Zakres: Duża matura, mała matura, szkoła powszechna. Odczyty—
Lekarz szkolny—Zbiorowe wycieczki. Nauka rozpocznie się dn.1 września.
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humanistyczny | matematyczno-

od godz 15—20 po poł. prócz
306r0

armji amerykańskiej
szef
amerykańskiej gen. Mac Arthur.
Dziś wieczorem wyjeżdża on na

sztabu generalnego armji

międzydywizyjne
Wołyniu.

manewry na

NIEZNANY
= Mamusiu pamiętaj!

=w Polskiej Skład
gimnastyczne

ZAMKOWA 9. — TEL. 6-46.

Kup mt koniecznie fartuszek szkol-
ny, mocne pończoszki | pantofle

nicy Galanteryjnej

Fr. FRLICZKI
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Bezczelna prowo
PIŁA (Pat.) W dniu 4 b. m. w

Złotowie odbył się zjazd sztur-
mowców hitlerowskich z pogra-
nicza. Po przeglądzie, dokona-
nym przez dowództwo, przemó-
wił do szturmowców poseł do
Reichstagu Kasche. Mówca w o-
strych słowach atakował ludność
polską, oświseczając między in-
nemi, že jeśli Hitler wyda im
rozkaz wygnania Polaków z
kraju, to się togstanie. Wiemy,

 

3 Kostek Biernacki wojewodą poleskim.
(Telefonem od własnego Korespendenta.)

WARSZAWA. Dotychczasowy wojewoda nowogródzki pułk. Wa-
cław Kostek Biernacki będzie w najbliższym czasie mianowany woje-
wodą poleskim w Brześciu n. Bugiem. Wojewoda poleski, inż. Antoni
Krahelski przejdzie na inne stanowisko.

Na kierownika województwa nowogródzkiego ma być powołany
b. kurator lwowski, p. Stefan Świderski.

Spadek portfelu weksilowego w Banku
Polskim,

WARSZAWA. W kołach fi-
nansowych zwracają uwagę na
poważny spadek portielu wekslo-
wego w Banku Polskim, który w
sierpniu był o 25 milj. mniejszy niż
w lipcu.

Jest to widocznym wynikiem
obecnego ciężkiego położenia w
kraju, a w szczególności poderwa-
nia zaufania do weksli, wskutek

Licyt
WARSZAWA. Wymowną cha-

rakterystyką sytuacji obecnej jest
lista nowych licytacyj, wyznaczo-
rych przez komorników warszaw-

skich.
W bieżącym tygodniu przewi-

dziane są między innemi: licytacja
starych win ze słynnych piwnic

VIIT LA Akkscinadies KRA EZ TA KWC

ra, który wmawiał w Żwirkę, że
on nie jest Polakiem, gdyż na-
zwisko jego kończy się na ko,
a nie na sku, i że przeto nie przy-
sługuje mu prawo uczęszczania
na lekcje języka polskiego. Wy-
wody te jednak nie trafiły do
przekonania naszemu dzielnemu
Frankowi, który już wówczas wy-
kazywał dużo hartu i odwagi cy-
wilnej, zwłaszcza gdy chodziło
o zamanifestowanie uczuć patrjo-
tycznych.

To też zawsze był on bardzo
lubiany przez grono swych kole-
gów-rówieśników i ich rodziców,
których domy zastępowały mu
dom rodzinny w Wilnie. Od naj-
młodszych lat odznaczał się Żwir-
ko zamiłowaniem do sportów, gier
towarzyskich, wycieczek bliższych
i dalszych, połączonych z rozpa-
miętywaniem epizodów z historji
poskiej i śpiewem. pieśni patrjo-
tycznych, tak surowo zakazanych
i ściganych przez władze rosyj-
skie. `

Przepojony duchem patrjctycz-
nym i wielkiem przywiązaniem do
wiary ojców, do naszych świątyń,
przedewszystkiem do Ostrej Bra-
my, czternastoletni Żwirko z ża-
lem opuszczał Wilno, by dojeżdżać
coraz rzadziej, jako gość tylko, aż
wreszcie przybywa tu jako trium-
fator, który wsławił imię Polski
na cały świat.

Niechże Wilno kolebka
pierwszych porywów jego mło-
dości — powita go serdecznie
i godnie, S. Kul.

czego Bank Polski przeprowadzi
bardzo silną selekcję materjału
wekslowego, a życie gospodarcze
przeważnie skazane jest na ko-
nieczność dokonywania obrotu
gotówkowego. Wobec tego wo-
góle podaż weksli na rynku
zmniejszyła się, zwłaszcza do
rzadkości należą weksle rolnicze.

acje..
Fukiera, datujących jeszcze z
XIV-go wieku. Wina oszacowano
na 14.000 złotych. Dalej ma być
za podatki sprzedana cała stajnia
koni wyścigowych hodowcy Pe-
retjatkowicza i wreszcie zafanto-
wane zostały rzeźby z pracowni
artysty rzeźbiarza Kuny.

MINISTER SPR. ZAG
o równouprawnieniu

BERLIN (Pat). Biuro Wolfta
ogłasza wywiad z ministrem spraw
zagranicznych Rzeszy, zawiera-
jący wyjaśnienie stanowiska Rze-
szy, przedstawionego w rozmowie
z ambasadorem francuskim dnia
29 ub. m. w sprawie memorjalu
niemieckiego.

Minister spraw zagranicznych
zaprzeczył kategorycznie, jakoby
pakt zaufania zabraniał prowa-
dzenia rozmów dyplomatycznych
między dwoma lub trzema tylko
państwami. Niemcy nie wezmą
udziału w konierencji rozbrojenio-
wej, dopóki sprawa równoupraw-
nienia Niemiec nie będzie za-
sadniczo wyjaśniona, W. propo-
zycji niemieckiej niema mowy o
parytecie zbrojeniowym z Fran-
cją, ani też o utworzeniu 300.000
armji lub budowie większej ilości
fabryk sprzętu wojennego. Mini-
ster spraw zagranicznych ogłasza
również tekst memorjału, wręczo-
nego ambasadorowi francuskiemu.
Rząd Rzeszy wychodzi z założe-
nia, że poufne rozmowy między
Francją a Niemcami będą najsto-
sowniejszym środkiem do porozu-
mienia. W razie zgody Francji
rządy obu krajów będą mosły w
stosownej chwili i w odpowiedniej
formie poinformować oraz zapro-
sić do udziału inne w tej kwe-
stjj zainteresowane _ państwa.
Memorjał podkreśla, że rezolucja
genewska nie uwzględnia wszyst-

 

kacja niemiecka.
że kiedyś—mówił dalej—przyjdzie
do porachunku z Polakami, ale
porachunek ten odbędzic się
nie na dzisiejszej granicy, lecz
w Bydgoszczy I Poznaniu. Do-
wódca oddziału Marx, witając
szturmowców, oświadczył, że „zje-
chano się do Złotowa, by о-
świadczyć Polakom, że czuwa-
my i stoimy na stanowisku”.

Drobne wiadomości.
Kanclerz diecezji anglikańskiej
sprzeniewierzył 3 miljony dolarów.

WINNIPEG. Pat.—Rektor miej-
scowego uniwersytetu i kanclerz
diecezji anglikańskiej John Ma-
chray aresztowany został pod za-
rzutem sprzeniewierzenia bl'sko
3 miljonėw dolarėw, naležących
do funduszów obu wymienionych
nstytucyj.

Poseł komunistyczny
zamordował syna.

BERLIN. Pat.— Policja krymi-
nalna aresztowała byłego posła
komunistycznego do sejmu Schul-
tza pod zarzutem zamordowania
10-letniego jego syna. Schultz
znany był jako brutal, który znę-
cał się okrutnie nad swymi dwo-
ma synami. Nagłe zniknięcie jed-
nego z nich wywołało podejrze-
nie że wyrodny ojciec zakatował
syna na śmierć. Schultz tluma-
czy się, że syna wysłał do Rosji.

Niechcą wpuścić rabina.
NOWY YORK. Pat. — Rabin z

Polski dr. Józef Sołowiejczyk,
który: przybył z żoną i córką na
pokładzie parowca „Baltic" linji
White Star, zatrzymany został
przez władze emigracyjne i prze-
wieziony na wyspę emigrantów
Ellis Island.

RANICZNYCH RZESZY
w dziedzinie zbrojeń.
kich założeń traktatu wersalskie-
go. Niemcy nie mogły przyjąć tej
rezolucji, ponieważ nie wyjaśnio-
no, czy postanowienia jej mają być
również zastosowane do Rzeszy

Niemieckiej. Niemcy żądają spro-
wadzenia stanu zbrojeń innych
państw do uzbrojenia, określone-
go dla Niemiec traktatem wersal-
skim, przyczem mogłyby być
uwzględnione specyficzne warun-
ki poszczególnych krajów. Kon-
wencja genewska nie odpowiada
tym warunkom. Jedynem możli-
wem rozwiązaniem byłoby zastą-
pienie piątej części traktatu wer-
salskiego w odniesienu do Niemiec
konwencją rozbrojeniową. Po u-
pływie ważności tej konwencji
Niemcy miałyby być zwolnione od
wszelkich dalszych wyjątkowych
postanowień. Rzesza Niemiecka
gołowa jest na czas trwania kon-
wencji zadowolić się pewnemi
zmianami swego stanu zbrojeń,
wychodząc z założenia, że po
upływie piewszej konwencji musi
dojść do zawarcią następnych. W
zakresie uzbrojenia jakościowego
Niemcy gotowe są zaakceptować
każdą zasadę, mającą zastosowa-
nie równomiernie do wszystkich
państw. Odnośnie systemu zbro-
jeń, rząd Rzeszy musi dla siebie
żądać tych samych warunków
specjalnych krajów |.
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Walka o szkołę pol-
ską w Łotwie.

Z pośród trzech państw bał-

tyckich, z którymi krzyżują się

interesy Polski, z Litwą mamy

stosunki wyraźaie ujemne, z Eston-

ja serdeczne i przyjazne a z Łot-

wą chwiejne i niezdecydowane.

Brak jasnej i wyraźnej orjenłacji

w stosunku do Polski po zgonie

jednego męża stanu o europej-

skim pokoju, Mejerowicza, jest

przyczyną  ustawicznych wahąń

Łotwy w stosunku do swego po-

łudniowego sąsiada Polski. Przed

rokiem byliśmy świadkami wy-

raźnego kursu antypolskiego był

to okres zamknięcia Związku Po-

laków, zamknięcia szkół polskich

i owych sławnych wyroków sądo-

wych za śpiewy pieśni religijnych

w języku polskim w kościołach.

Po upadku rządu który pokrywał

antypolskie wystąpienia przyszedł

do władzy rząd nar. Skujenicha.

Rozpoczęła się nowa era w

stosunkach polsko - łotewskich i

flirty z marynarką polską w -

pawie, zezwolenie na nową orga

nizację polską polityczną, wizyty

strzelca polskiego w Rydże i pe-

wne ożywienie w stosunkach han-

dlowych. Na tle tego odprężenia

ciemną plamą odznacza się an-

typolska polityka szkolna mini-

stra oświaty Kieninia.

Jeżeli prawdą jest co pisze

prasa łotewska o osobie ministra

Kieninia, nie przynosi oa splen-

doru gabinetowi łotewskiemu. Za

czasów carskich był on септо-

rem i gnęblł przejawy młodego

ruchu narodowego łotewskiego.

Po zdobyciu niepodiegłości przez

Łotwę przystosował się do no-

wych warunków tak zdalece, że

w gorliwości „politycznej* chce

prześcignąć naprawdę zasłużonych

działaczy narodowych łotewskich.

Na stauowisku ministra oświaty

(czy Łotwa niema już bardziej za-

służonych pracowników ošwiato-

wych?) rozpoczął walkę ze szkol-

nictwem mniejszościowem a zwła-

szcza polskiem.

Pamiętamy jego szykany wo-

bec szkół polskich w czasie wizy-

racji Letgalji (b. laflant Polskich)

kiedy to kazał w „czasie wakacji

ściągać z urlopów nauczycieli,

odrywać od pracy na polu mło-

dzież, a gdy szkoła już była przy-

gotowaną na powitanie ministra,

przejeżdżał mimo szkoły z drwią-

cym uśmiechem. Ten to p. Kie-

niń rozbił już niektóre podstawo=

we szkoły polskie jak n. p. w

Grywie pod Dyneburgiem.

Ostatnim jego posunięciem

jest zamach na podstawową szko-

lę w Lucynie, gdzie uczyło się

150 dzieei polskich. Pomimo, že

w myśl konstytucji obecność 30

dzieci danej narodowości daje

prawo do otwarcia szkoły, łotew-

ski minister oświaty uznał to za

fakt bez znaczenia i szkołę pol-

ską zamknął.

Stała się jednak rzecz dla śnę-

biciela szkolnictwa polskiego nie-

oczekiwana. Lucyńska rada miej-

ska zajęła się tą sprawą i chociaż

złożona z większości niepolskiej,

przyszła do przekonania, że robi

się w ten sposób wielką krzywdę

ludności polskiej i przytłaczającą

większością głosów zdecydowała

się szkołę polską w Lucynie utrzy-

mać względnie, o ile dojdzie do

połączenia szkoły polskiej z biało-

ruską, otworzyć samodzielną no-

wą szkołę jolską.

Jak dowiadujemy się z organu

mniejszości polskiej w Łotwie

„Naszego Głosu”, pomimo tej

uchwały szkoła nie została do-

tychczas otwarta i minister Kie-

niń zwleka z odpowiedzią.

Całe społeczeństwo polskie w

Łotwie śledzi uważnie walkę o

szkołę lucyńską, której wynik za-

waży poważnie na dalszem kształ-

towaniu się stosunków pomiędzy

Łotyszami a społeczeństwem pol-

skiem w Łotwie.

Sprawa szkoły lucyńskiej jest

wielce charakterystyczna dla sto-
sunków wewnętrznych w młodem

państwie gdzie gab'net  mini-

strów niema. linji _ wytycz-

nej, a poszczególni ministrowie

na własną rękę uprawiają tę lub

ową politykę, nie licząc się z
podstawowemi artykułami kon-
stytucji łotewskiej. :

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

Po rekonstrukcji.
Naogół prasa nad ostatniemi

zmianami w składzie rządu prze-

szła do porządku dziennego i tyl-

ko bardzo nieliczne pisma po-

święciły temu „wydarzeniu dłuż-

sze artykuły.
Wytłomaczenie tego zjawiska

snajdujemy w „Gazecie Warszaw-
skiej”, która pisze tak:

„Rekonstrukcja nie wywołała żad-
nego wrażenia w opinji. Co najwyżej
można mówić o uczuciu zawodu w pew-
nych kołach obozu rządowego, które od
pewnego czasu rozpuszczały pogłoski o
przemęczeniu p. Prystora i objęciu pre-
mjerostwa przez p. ministra spraw woj-
skowych, przyczem tajemniczo pozwala-
ły domyślać się pewnej anałogji z wrze-
šnia 1930 roku.”

Narazie jednakże nic z tych
marzeń o nowym Brześciu nie wy-
szło.

„Pogłoski o radykalniejszych  zmia-
nach rozeszły się równocześnie z nastro-
jami, dotyczącemi końca kryzysu. Gdy
atoli nadzieje te zostały sprowadzone do
właściwej miary, gdy okazało, że o
zmianach na lepsze można przy najlep-
szej konjunkturze mówić dopiero z na-
dejściem wiosny, a że narazie czeka nas
jeszcze jedna bardzo ciężka zima, że —
słowem — nie zanosi się na likwidację
kryzysu, — tajemnicze głosy ucichły, a u
steru pozostał kryzysowy gabinet p.
Prystora.

А skoro pozostał p. Prystor, to świe-
że zmiany nie przyniosą nic nowego w
polityce rządu. Jeden skutek przecież
jest — i to dodatni. Z powodu objęcia
teki skarbu przez dotychczasowego mi-

ristra bez teki, p. Zawadzkiego, będzie
obecnie o jednego ministra i o jedną
pensję ministerjalną mniej,

Dobre i to na te ciężkie czasy.”

Sprawa kolei Górny Śląsk —
Gdynia a ustąpienie min. Kiihna,

Jednakże jeżeli chodzi o spra-
wę ustąpienia ministra komuni-
kacji inż, Kiihna, to dookoła tej
specjalnie sprawy jawna dyskusja
jednakże się rozwinęła. Mianowi-
cie „Kurjer Polski** twierdzi, że

„ustąpienie p. Kiihna pozostaje w
bezpośrednim związku z pewnemi kom-
plikacjami w sprawie polsko-francuskiej
pożyczki kolejowej na linję Śląsk —
Gdynia, względnie ze stanowiskiem, ja-
kie w tej sprawie zajęła ostatnio firma
Schneider-Creuzot". я

Wydaje się, že twierdzenie po-
wyższe nie jest pozbawione pew-
nej słuszności. -

Jak tam było z tą pożyczką?
Zresztą wogóle sprawa kłopo-

tów z wypłaceniem rat pożyczki
francuskiej nie przedstawia się
całkiem wyraźnie, jeżeli mamy
wierzyć temu, co podaje biuletyn
raiędzynarodówki transportow-
ców, cyłowny przez „Robotnika”.

Biuletyn ten (z dn. 2 bm.) do-
nosi mianowicie:

„Koncern Schneidera miał Polsce u-
dzielić kredyt 300 miljonów fr. na budo-
wę kolei Śląsk — Gdynia. Koncern
Schneidera, będący w posiadaniu Huty

- siębiorstw widzimy

Bankowej, chciał jej wyłącznie przeka-
zać zamówienie na szyny dla nowej ko-
lei i w ten sposób grubo zarobić. Ale
Rząd Polski chce, by zamówienie to po-
dzielono między firmy, tworzące syndy-
kat ciężkiego przemysłu w Polsce. Wo-
bec tego Schneider wpłynął na Bank
Francusko-Polski, zależny od Schneidera,
by odmówił Polsce kredytu".

„Robotnik“ nie kwesijonuje
prawdziwości tej informacji i do-
daje także, że ustąpienie min.
Kiihna pozostaje w związku przy-
czynowym z kwestją „niewyko-
nlności* francuskiej pożyczki ko-
lejowej:

„Dno kryzysu”.
Skorośmy już raz o sprawach

gabinetu p. Prystora wspomnieli,
warto przypomnieć, że właśnie
ten gabinet wynalazł określenie—
„dno kryzysu”, — które miało po-
cieszyć obywateli naszego pań-
stwa, że pod obecnemi rządami
doczekali się najgorszego, ale już
to najgorsze miało się skończyć.

Właśnie o tem najgorszem, o
tem dnie kryzysu pisze niejaki dr,
Deutsch na łamach żydowskiego
„Nowego Dziennika* w artykule
o kryzysie światowym.

„Jak to zwykle w takich wypadkach
bywa, zbiega się fakt przekroczenia naj-
niższej granicy kryzysu gospodarstwa
światowego z poprawą nastrojów w naj-
szerszych kołach. Bez względu na to, czy
rządy i instytuty badania konjunktur na
podstawie obliczeń naukowych  stwier-
dzają oznaki poprawy konjunktury, wy=
czuwa kupiec i przemysłowiec w jakiś
niewytłumaczony sposób powiew lepsze-
go wiatru. Kto miał sposobność w o-
statnich kilku tygodniach podróżować
po Europie środkowej mógł stwierdzić,
iż mimo szeregu niekorzystnych faktów,
w Berlinie i Wiedniu, w Budapeszcie i
Pradze zaznacza się pewniejszy nastrój.

Zaskoczeni słyszymy wszędzie O

pertraktacjach w sprawie nowych przed-
zmiany dyspozycji,

wskazujące na poprawę warunków zby-
tu oraz słyszymy optymistyczne wynu-
rzenia oddziaływujące tem bardziej za-

dowalająco, że w ostatnich latach od-

czuwano jedynie nastrój bezwzględnie
samobojezy“. z

Notując tak pomyślny
autor jednakże przestrzega:

„Kto jednak przypuszcza, iż to prze-
zwyciężenie najniższej granicy kryzysu
światowego, o ile ono jest wogóle stwier-
dzone praktycznie i naukowo oznacza
jednocześnie szybką poprawę i przy-
wrócenie dobrobytu ten myli się grun-
townie. Co dzisiaj nastraja na nutę wy-
sokiego optymizmu, to świadomość, iż
gorzej już być nie może. Doświadczenie
uczy, iż przezwyciężenie kryzysu go-

spodatczego i to kryzysu o rozmiarach

ostatnich lat trwa wiele miesięcy a bo-
daj nawet lat".

Naszym rodzimym i rządowym
cptymistom radzimy jednakże pa-
miętać, że nasz kryzys wiążąc się
naturalnie w pewnym stopniu z
kryzysem światowym, ma przede:
wszystkiem źródło własne, a. szu:
kać go należy w skutkach prze-
wrotu majowego.

objaw

Przed rozwiązaniem Reichstagu.
BERLIN (Pat)—Urzędowo po-

twierdzają, że posiedzenie Reichs-
tagu wyznaczone zostało osta-
tecznie na 12 b. m. Jedynym
punktem porządku dziennego bę-
dzie exposć kanclerza von Pape-
na, wktórem kanclerz położy
główny naclsk na żądania nie-

mieckiej polityki zagranicznej,
poruszając zwłaszcza  kwestję

równości zbrojeń i kroków dy-
plomatycznych w stosunku do
Francji.

Jak półoficjalneinformuje

biuro parlamentarne, Reichstag
rozpocznie w najbliższy wtorek
dyskusję polityczną. Od decyzji
rządu należy, €zy parlament bę
dzie miał następnie sposobność
do przeprowadzenia głosowanie,
czy tez będzie rozwiązany. Zda-
niem kół poinformowanych,
rozwiązanie parlamentu wy-
daje się być nieuniknione i
oczekiwane jest już w poło-
wie następnego tygodnia. No-
we wybory miałyby się odbyć
już w połowie listopada.

Niemieckie przygotowania wojenne
w Prusach Wschodnich.

PARYŻ (Pat). „Dernieres Nou-

velles de Strassbourg“ kontynuują

swe artykuly o niemieckiej orga-

nizacji militarnej. Dzisiejszy arty-

kuł poświęcony jest Prusom

Wschodnim, gdzie poczyniono ol-

brzymie przygotowania na wypa-

dek konfliktu zbrojnego. Gęsta

sieć or$anizacyj wojskowych po-

krywa cały kraj. Istnieje tam kor-

pus Landesjaeger, wyszkolony na

kursach, prowadzonych przez ofi-

cerów służby czynnej, lub też

przez oficerów, niedawno dymi-

sjonowanych _ z Reichswehry.

Wszystko jest przygotowane w
Prusach Wschodnich do odparcia
inwazji polskiej, jakiej oczekuje
się tam z dnia na dzień (!?). Ta
„inwazja polska'* jest, oczywiście
wymysłem i pretekstem do pokry-
cia przygotowywanych operacyj.
Pogotowie wojenne w Prusach
wschodnich rozciąga się również
na ostatnie pozycje straży gra-
nicznej. Ludność Prus Wscho-
dnich jest całkowicie zmilitary-
zowana i nikt nie stanowi wyjątku
od tej reguły, nawet robotnicy
socjal-demokratyczni.

wielkie manewry przeciwiotnicze
w Niemczech,

BERLIN (Pat). Wielkie ma-
newry przeciwlotnicze na wybrze-
żach niemieckich osiągnęły ubie-
głej nocy punkt kulminacyjny. Na
Kilonję i stocznię tamtejszą, które
pogrążone były w ciemnościach,
nastąpił atak samolotów, W szko-
le wojskowej w Wik zbudowano
schrony dla obrony przed bomba-
mi i gazami, przyczem wypróbo-
wano nowe metody oczyszczania

od gazów trujących. Ćwiczenia
dokonywały się również w szko-
łach, fabrykach, domach towaro-

wych przy udziale wojska, policji,

straży ogniowej, organizacyj o-

bronnych i drużyn ratowniczych.
Na pokładzie pancernika „Schle-
sien” odbyły się nocne ćwiczenia

przeciwlotnicze. Podobne mane-
wry odbyły się w wielu miejsco-
wościach nadbrzeżnych.

 

Nowy spisek monarchistyczny w Hiszpanii.
BARCELONA (Pat.) Rozeszły

się tu wiadomości o spisku mo-

narchistycznym. Wzmocniono o-
chronę policyjną i skonsygnowa-

Zagadkowa śmierć

WIEDEŃ (Pat.) Prasa donosi

z Budapesztu, że biskup grecko-

katolicki Stefan Nowak zmarł w
Budapeszcie w podejrzanych oko-

no oddziały wojskowe. Po ulicach
miasta krążą uzbrojone patrole.
Fresztowano 3 oficerów rezerwy.

biskupa grecko-kat.
licznościach. - Zachodzi przypu-
szczenie, iż biskupa otruto. Istnie-
je jednak możliwość samobój-
stwa. .

Wojna domowa w Pol. Ameryce.

RIO DE JANEIRO (Pat) Es-
kadra lotnicza zniszczyła port

Itaipu, położony w pobliżu
Santos.

DZIENNIK WILEŃSKI

Udział B B
—

  

w światowej konferencji żydowskiej.
Po sierpniowej światowej konierencji

żydowskiej w Genewie pisał jeden z

dzienników BB. („Dzień Polski“ nr. 232)

żałośnie:

— „Przybyła wprawdzie na

konierencję dość liczna delegacja
niesjonistycznych polskich orga-
nizacyj żydowskich, z posłem Wi-
ślickim i byłym senatorem Szere-
szewskim na czele. Delegacja ta,
stojąc na stanowisku lojalności
wobec państwa polskiego, czyniła
co mogła, aby przeciwdziałać
zbrodniczej agitacji sjonistów, ale
walka ta powodzenia, niestety,
nia miała. Grunt był zbyt dobrze
przygotowany przez posła Grfiin-
bauma i jego akolitów, a pozatem
większość delegatów, obradują-
cych w Genewie, należała do o-
bozu sjonistycznego. Partyjnictwo
i intrygi spowodowały, że lojalni
wobec państwa polskiego delegaci
żydowscy musieli się koniec koń-
ców wycofać z komisji i komi:
tetu, mającego przygotować o-
gólnoświatowy kongres żydowski.
Przygotowanie tej imprezy leżeć
będzie wyłącznie w rękach sjoni-
stów. Poseł Griinbaum i towarzy-
sze zwyciężyli na całym froncie”,

Odpowiada na to socjalistyczny
„Nasz Przegląd” (nr. 239), odpierając m.
in. zarzut, jakoby przemówienie posła
Rosmarina było niepaństwowe:
— „Wystąpienie posła Rosma-

rina zyskało aplauz całej konfe-
rencji, nie wyłączając delegatów
żydowsko sanacyjnych, którzy nie
omieszkali zgłosić akcesu do idei
kongresowej w duchu ogólno na-
rodowym. Nie zaszła tedy potrze-
ba „ratowania ojczyzny”, jak to
sobie wyobrażano w pewnych ko-
łach rządowych, którym usiłowa-
no wmówić, że należy zmobilizo-
wać przeciwko krnąbrnym  sjoni-
stom całą plejadę  „lojalistycz-
nych'* statystów. Tośmy właśnie
zapowiadali przed otwarciem kon
ferencji, obserwując jakąś wyjąt-
kową energję w „poszukiwaniu
delegatów, przyczem nie mo-
śliśmy zrozumieć łatwości, z jaką
udzielono posłom żydowskim dy-
spensy, wbrew głoszonej przez B.
B. zasadzie niezależności od „а-
jentur obcych”,

Obóz rządowy zapewnia wszak
nieustannie, że nie wchodzi w
żadne układy ani konszachty z
mniejszościami narodowemi, że
nie uznaje ingerencji żadnych
międzynarodówek, socjalistycz-
nych, masońskich, czy finanso-
wych. A tu nagle najbardziej

 

wrażliwe na punkcie suwerenitetu
państwowego prezydjum klubu B.
B. udziela błogosławieństwa kan-
dydatom na współtwórców mię-
dzynarodówki żydowskiej, a więc
organizacji o dość chyba wybit-
nych znamionach „obcej agentu-
ry“! Niekonsekwencja ideologicz-
na klubu B. B. znajduje w tym wy-
padku jaskrawy wyraz...

Na domiar złego naiwny plan
„zaszachowania* sjonistów zbu-
dowany był na nieznajomości sto-
sunków międzynarodowych i za-
szkodził tylko Polsce, nie przy-
sporzywszy rządowi żadnego suk-
cesu faktycznego na terenie we-
wnętrzno- politycznym...  Niepo-
potrzebnie wciągnięto konferen-
cję genewską do naszych domo-
wych sporów  reprezentacyjnych,
Xtóre musiały zrodzić przypusz-
czenie, że rząd polski musi szukać
obrońców wśród posłów sejmo-
wych, którzy zostali przez niego
nominowani, celem stworzenia
sztucznej przeciwwagi wobec po-
słów  sjonistycznych, faktycznie
wybranych przez ludność żydow-
ską. Okoliczności wyborcze z ro-
ku 1930-go nabrały niestety wiel-
kiego rozgłosu na terenie genew-
skim i trudno było się spodzie-
wać, aby konferencja międzynaro-
dowa zaakceptowała system no-
minacyjny jako równorzędny z
systemem wyborczym.

Konferencja uznała, że w or-
ganach rep:ezentacyjnych żydo-
stwa światowego nie mogą zasia-
dać działacze, którzy wykorzy-
stali specjalną konjunkturę 1 zdo-
byli mandaty w sposób nie odpo-
wiadający elementarnym _ poję-
ciom demokratycznym. Presliż
obozu rządowego został niepo-
trzebnie narażony na szwank.
Konferencja genewska była oczy-
wiście daleka od myśli demon-
strowania swej nieufności
dem poszczególnych rządów. Za-
proponowała ona b. senatorowi
Szereszewskiemu mandat w Egze-
kutywie, wiedząc doskonale, że
stosunek jego do rządów pomajo-
wych jest zdecydowanie  przy-
chylny. Lecz p. Rałał Szereszew-
ski nie chciał przyjmować daro-
wizny mandatowej w roku 1928".

Wynik udziału BB. w światowej kon-
ierencji żydowskiej w Genewie jest za-
iste żałosny. Sjoniści szydzą z nich, że
wdali się w obcą agenturę. Oprócz tego
zaś p. Szereszewskiego, wybranego do
Egzekutywy, uważa BB. za swojego a
sjoniści za swojego.

ma

"NOWY «USTRÓJ ADWOKATURY».
Naczelna Rada Adwokacka z... nominacji.

Jak już donosiliśmy, rada mini-
strów uchwaliła projekt rozp. Pre-
zydenta Rzplitej o ustroju adwo-
katury.

Dekret ten ma wejšė w žycie 1
listopada rb. Z tą chwilą ujedno-
stajnione będą przepisy o ustroju
palestry w całej Polsce, Dotych-
czas jedynie b. zabór rosyjski po-
siadał polskie przepisy o adwo-
katurze. Byi to statut palestry z
1918 r.

Nowy dekret ma w znacznym
stopniu zmienić _ obowiązujące
przepisy.

Zmiany dotyczyć będą, między
innemi, okresu przygotowania do
zawodu adwokackiego.

Kandydat do adwokatury nie
będzie obowiązany przechodzić
etapów aplikacji sądowej. Odra-
zu może rozpocząć pracę u patro-
na, jako aplikant adwokacki.
Aplikacja ma trwać 5 lat.

Będą ograniczenia w stosunku
do występowania aplikantów w

sądach. Początkowo aplikanci bę-
dą mogli występować jedynie w
sądach grodzkich, następnie — w
sądach okręgowych. Sądy apela-
cyjne ani sąd najwyższy i najw.
tryb. adm. nie będą dla aplikan-
tów dostępne. й

Statut przewiduje dalej, iż
pierwsza Naczelna Rada Adwo-
kacka zostanie mianowana przez
Prezydenta Rzeczypospolitej na

" okres lat 3, poczem dopiero na-
stąpiłyby wybory. Kandydatami
na członków Naczelnej Rady Ad-
wokackiej mogą być tylko ci ad-
wokaci, którzy są już od 10 lat
wpisani na listy adwokackie.

Z innych przepisów należy wy-
mienić upoważnienie ministra
sprawiedliwości do zamknięcia li-
sty adwokatów na lat 5 w siedzi-
bie najwyżej 10-ciu sądów okrę-
$gowych oraz wolność przesiedle-
nia, którą statut wprowadza siłą
swej mocy obowiązującej na ob-
szarze całego państwa.

Oznaka ciężkich czasów.
Niezwykle ciekawy proces

toczył się przed sądem handlo-
wym w Łodzi. Adwokat Czesław
Brzeziński z Warszawy pełnomoc-
nik Banku Polskiego w Warsza-
wie skierował do sądu okręgowe-
$o w Łodzi skargę przeciw dwóm
największym potentatom łódzkie-
go przem. Karolowi Wilhelmowi
Scheiblerowi i Leonowi Grohma-
nowi, przyczem wartość powódz-
twa wynosi 700.860 zł.
Ze skargi tej wynika, że pozwa-

ni są dłużni Bankowi Polskiemu z
tytułu kredytów na rachunku o-
twartym sumę  7.694,663 zł, od
której procenty na dzień 1.VII

wynoszące 700.860 zł. nie zostały
uregulowane. Bank Polski wezwał
pp. Scheiblera i Grohmana do za-
płacenia nietylko zaległych pro-
centów ale i całego kapitału w
ciągu 14 dni od daty wezwania.
Wezwanie to pozostało bez skut-
ku. Wobec tego Bank Polski pro-
sił sąd o zasądzenie na rzecz Ban-
ku Polskiego sumy 700.860 zł.
czyli procentów, a jednocześnie o
zabezpieczenie tej sumy. Sąd
wydał rozporządzenie zabezpie-
czające powództwo. Onegdaj sąd
zpowyższe zatwier-
ził.

 

Żydzi przeciw Anglji.
W/ dn. 28. VIII, rozpoczęła w

Wiedniu obrady t. zw. V-ta świa-

towa konferencja sjonistów-rewi-

zjonistów, Program tej grupy, sku-
piający głównie młodzież, polega
na nawrocie do teorji dr. Herzl'a
(rewizjonizm), że zagadnienie ży
dowskie w świecie da się rozwią-
zać jedynie przez skupienie żydów
w Palestynie w jej granicach ni:
storycznych. Jednym z głównyca
przywódców tej grupy jest Wulf
Żabotinski, zam. obecnie w Pary-
żu. Wstępną mowę na tej kon-
ferencji wygłosił wymieniony Ża-
botinski na temat: „Stan sjonizmu
i zadanie związku rewizjonistów”:

„Obecne położenie światowego ży-
dostwa charaketryzuje ostateczne zała-
manie się wszystkich możliwych planów
rozwiązania zagadnienia żydowskiego
poza ramami sjonizmu. Pozostaje jedy-
nie hasło: państwo żydowskie. Kilka
miljonów żydów musi w najbliższej przy-

szłości opuścić główne obszary nędzy
żydowskiej i wytworzyć w Erec Izrael
narodowe życie państwowe..."

Kto przeszkadza urzeczywist-
nieniu tego planu?

„lstotną przeszkodą do  urzeczy-
wistnienia tego zadania jest polityka
władzy mandatowej” (t. j. Anglii).

Zachowanie się Anglji w sto-
sunku do żydostwa, wobec które-
go to państwo oficjalnie zobowią-
zało się ułatwić wytworzenie pań
stwowości żydowskiej, jest nie-
etyczne. Ono

„„„stanowi niebezpieczeństwo dla ży-
dostwa, dla Europy i dla całej cywili-
zacji. Ten fakt musi być obecnie wy-
jaśniony całemu światu..."

Dlaczego dla Europy i dla cy-
wilizacji?

Dlatego, że Anglja
„wzmaga siły nie tylko przeciwży-

dowskie, a nawet siły przeciweuropej-
skie i to zarówno w Erec Izrael, jak i na
całym Wschodzie..."

"blikacyj,

wzglę-

Nowy przejaw „ra-
dosnej twórczości.

„TANIE* PODRĘCZNIKI DLA
MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ.

Przed kilku laty zainicjowano

utworzenie przy ministerstwie o-

światy komitetu wydawniczego
podręczników akademickich, któ-
ry z funduszów udzielanych przez
ministerstwo miał wydawać podrę
czniki uniwersyteckie, na które nie
można znaleźć nakładców prywa-
tnych i w ten sposób przyjść z po-
mocą zarówno autorom danych

prac, jak i studjującej młodzieży a-
kademickiej.

Myśl ta w zasadzie godna po-
chwały, została w wykonaniu spa-
czona, jak przekonujemy się z do-
tychczasowej działalności komite-
tu. Przedewszystkiem komitet, zło
żony z czterech profesorów uniwer
sytetu i politechniki warszawskiej
oraz jednego delegata ministerst-
wa, nie zadowolił się wydaniem
podręczników nowychh, lecz przy
stąpił do ponownego wydania pu-

które doczekały się
trzech, czy czterech wydań w na-
kładach prywatnych i niewątpli-
wie byłyby znalazły nakładców
prywatnych w. razie potrzeby no-
wego wydania. Co do jednej ksią-
żki: Ludkiewicza „Polityki agrar-
nej“, potrzeba nowego wydania
wcale nie była nagła, skoro poprze
dnie wydanie jeszcze nie jest wy-
czerpane.

Na dobitkę ceny podręczników
wydawanych przez „Komitet Wy-
dawniczy Podręczników Akademi
ckich przy Ministerstwie W. R. i
O. P.“ są tak wygórowane, że tyl-
ko minimalna cząstka młodzieży
akademickiej będzie mogła z nich
korzystać. Wystarczy stwierdzić,
że n. p. „Szkoła analizy jakościo-
wej'' Miłobędzkiego, która w wy-
daniu III, ogłoszonem nakładem
M. Arcta w Warszawie, kosztowa-
ła 6,70 zł. obecnie w wydaniu IV
komitetowem kosztować będzie
29,50 zł., to jest cztery i pół razy
tyle, a wspomniana wyżej „Polity-
ka agrarna' Ludkiewicza, która w
poprzedniem czwartem z rzędu wy
daniu, jakie ukazało się nakładem
księgarni św. Wojciecha w Pozna-
niu, kosztowała 4,50 zł. obecnie
kosztować będzie 47 zł., to znaczy
przeszło dziesięć razy drożej. Co
prawda nowe wydania są popra-
wione f uzupełnione, wydane na
lepszym papierze i dostarczane w
trwałej oprawie, ale wszystko to
nie tłumaczy jeszcze niesłychanego
wielokrotnego podniesienia ceny
tych podręczników.

I na tym przykładzie raz jesz-
cze się pokazuje, że państwo pro-
dukuje w-każdej dziedzinie bez po
równania drożej niż przedsiębiorca
prywatny, i że wszelka „radosna
twórczość” w tej dziedzinie odbija
się na kieszeniach obywateli, w
tym wypadku słuchaczy uniwersy-
tetów, którym najwspanialsze pod
ręczniki na nic się nie przydadzą,
skoro ze względu na wygórowaną
cenę będą dla niej niedostępne.

Na podstawie tego przykładu
można sobie wyobrazić, coby się
działo, gdyby zrealizowany został
monopol podręczników szkolnych
o którym głośno było niedawno.
Powstałaby nowa komisja minister
jalna, która produkowałaby je tak
drogo, że tylko wyjątki mogłyby
podręczniki te nabywać i więk-
szość uczniów szkół powszechnych
i średnich musiałaby z nich zrezy
gnowač, a tem samem poziom

szkół niesłychanieby się obniżył.
W sprawozdaniu za rok ubie-

gły narzeka komitet wydawniczy
podręczników akademickict, na
zbyt niską dotację ministerstwa,
która uniemożliwiła mu rozwinię-
cie szerzej dzałalności. Ośmiela-
my się twierdzić, że i przy pomocy
uszczuplonej dotacji można było
zrobić więcej, śdyby funduszami о-
trzymanemi gospodarzono ekono-
miczniej i przeprowadzono przy
wydawnictwach zdrową kupiecką
kalkulację. $

Zamiast kilku podręczników
wydanych nieproporcjonalnie dro-
$o można było wydać kilkakrotnie
większą ilość książek tańszych,
które stanowiłyby wielką pomoc
dla młodzieży akademickiej. W rze
czywistości zamiast dopomóc słu-
chaczom uniwersytetów utrudnio-
no im studja, : tak już dostępne co-
raz mniejszej ilości młodzieży w
związku z nowem podniesieniem
opłat w szkołach akademickich.
Na to naprawdę szkoda funduszy
państwowych i nie potrzeba two-
rzenia.. „komitetów  wydawni-
sb podręczników  akademic-
ich“,

EZSS-LAE55
O metodach walki z Anglją

zadecyduje samo życie.
Jedną z ważniejszych form

walki będzie petycja, podpisana
przez setki tysięcy żydów, zwco:
cona do międzynarodowych czya-
ników o oddanie żydostwu Erec
Izrael.

Czy żydostwo zwycięży opór
Anglii?

„Wierzymy święcie, że jakkolwiek
Anglja jest wielkiem mocarstwem, a my
nie posiadamy środków przymusu, jed-
nak w tej walce, my, żydzi, jesteśmy
silniejsi, gdyż występujemy do walki o
sprawę sj rawiedliwą i humanitarną...”

Ang ja musi jednak liczyć się
z opinją świata muzułmańskiego
i nie może pójść po linji żądań
żydowskich, naraziłaby bowiem
na szwank swoje stanowisko, za-
równo na Bliskim jak i na Dale-
kim Wschodzie.
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Dowiadujemy się, iž przygoto-
wania do powołania Giełdy Zbo-
Żowo-Lniarskiej w Wilnie dobie-
gają końca. Giełda uruchomiona

Dzięki staraniom właściciela
majątku Janieliszki, położonego o
30 km. od Wilna, w gminie raduń-
skiej, pow. wileńsko- trockiego,

p. A. Skrzyńskiego oraz przy po-
parciu Magistratu m. Wilna po-
wslała we wspomnianym majątku
kolonja dla umysłowo-chorych.
W chwili obecnej w kolonii tej

znalazło opiekę przeszło 30 umy-
słowo - chorych nieuleczalnych,

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Odnawianie kościoła Św.

Teresy. Prace nad odaawianiem

kościoła św. Teresy (Ostrobram-

skiego) posuwają się w dalszym

ciągu naprzód. !
Po odskrobaniu šakės ze

ścian kościoła od ul Ostrobram-

skiej i od strony Ostrej-Bramy

ooo do odnawiania tych

cian. `

Odnawiane są jednoczešnie

frontowa Ściana kościoła oraz

boczne od ul. Ostrobramskiej.
Prace nad zmianą pokrycia

kopuły dzwonnicy kościelnej do-
biegają już końca.

Górna część kopuły pokryta

została miedzią, a dolną pokryto

już deskami i przygotowano do
pokrycia miedzią.

Podczas odbijania tynku na

frontowej ścianie kościoła odkry-

to pod warstwą farby piaskowce,

które stanowią upiększenie dol-

nej części tej Ściany.

SPRAWY MIEJSKIE.

— Zaniechanie projektu budo-

wy nowej rzeźni miejskiej. Jedną

z największych bolączek Wilna,

tamującą w dużym stopniu jego

rozwój, jest brak rzeźni dostoso-

wanej do potrzeb miasta, Sprawa

ta niejednokrotnie była omawiana

na specjalnie zwoływanych w tym

celu konferencjach. Opracowano

cały szereg szkiców iprojektów,

i zdawało się, że wreszcie ruszy

ońa z martwego punktu konferen-

cyj i narad. Podług projektów

rzeczoznawców miejskich opra-

cowany został szczegółowy plan

budowy rzeźni eksportowej, obli-

 

czonej na szeroko zakreślony

eksport trzody. S :
Tymczasem życie poncwnie

zadrwiło z tych pobożnych pro-
jektów, gdyż w konierencjach tych
nie uwzględniono drobnostki —

możliwości finansowych miasta.

Coprawda spodziewano się i li-

czono na poparcie finansowe sfer
gospodarczych, zainteresowanych

w istnieniu i rozwoju rzeźni.

Obecnie jednak wyjaśniło się już

ostatecznie, że cały ten plan, jak

wiele zresztą sławetnych pro-

jektów sekcji technicznej Magi-

stratu, spalił się na panewce, gdyż

uzyskanie potrzebnych kredytów

na zamierzoną inwestycję leży

daleko poza kręgiem realnego

stanu rzeczy.

W ten sposób sprawa budowy
nowej rzeźni miejskiej, stwierdzić

to już można dziś całkiemkon-

kretnie, pozostanie jeszcze w cią-

gu zapewne długich lat w sferze

projektów i na szeroką skalę za-

kreślonych planów, w których tak

namiętnie lubuje się nasz Mafi-

strat. z

— Mięso z tajnego uboju.
Kontrola mięsna skonfiskowała w

ub. tygodniu około 100 klg. mięsa,
pochodzącego z tajnego uboju.

Umacnianie skarp ulicy

Krzywe Koło. Na zbudowanym w
ubiegłym roku odcinku ulicy Krzy-

we Koło zostanie w najbliższych

dniach rozpoczęta budowa muru

podporowego, zabezpieczającego

wysokie skarpy drogi przed obsu-

waniem się, oraz dokonana będzie
naprawa uszkodzonych skarp. W
związku z tem, odcinek tej ulicy,

położony między ul. Filarecką i
Połocką, zostanie czasowo zam-

knięty dla ruchu kołowego. Prze-
jazd z ulicy Holendernia do ul.

Połockiej będzie odbywał się uli-
cami Filarecką i Stolarską, lub też
ulicami Popowską i Białym zauł-
kiem. Roboty potrwają około 2
miesięcy.

Z MIASTA.

nio zanotowano dalsze wycoly-!

samochodowych.
SPRAWY WOJSKOWE.

—Defilada 1 dywizji Legjonów.
MW dniu 8 b. m. o godzinie 12 w

* południe odbędzie się na ul. Mic-
kiewicza defilada 1 dywizji Legjo-
nów, która powróciła z mane-
wrów. Dełiladę przyjmować bę-
dzie gen. Skwarczyński, prowa-
dzić zaś — płk. Biestek.

POCZTA I TELEGRAF,
— Opłaty za telefon. Mini-

sterstwo Poczt i Telegrałów z
dniem 1 września r. b. obniżyło
о 50% opłaty za zakładanie no-
wych telefonów tak, że obecnie
zasadnicza opłata za założenie
telefonu wynosi w zależności od
wielkości sieci telefonicznej od
85 do 135 zł. Niezależnie od tego

 wanie taksówek z miasta. Obec-|.„Jetolicach šwiata,
nie kursuje zaledwie 50 dorożek -

KRONIKA.
Giełda Zbożowo-Lniarska.

zostanie w drugiej połowie paź-

dziernika r. b. Obecnie są czy-

nione przygotowania techniczne.

Kolonja dla umysłowo - chorych
w Janieliszkach.

lecz spokojnych, dla których po-

byt w szpitalu zamkniętym oka-

załby się nietylko zbędnym, ale

w pewnej mierze i szkodliwym.

Opieka lekarska spoczywa w

ręku lekarza psychjatry z Wilna

dr. med. Juljana Podwińskiego.

Do kolonji przyjmowani są cho-

rzy wyłącznie wyznań chrześci-

jańskich.

 

przewidziane są dalsze ulgi, a mia-
nowicie w centralach, gdzie są
wolne numery i niewykorzystane
przewody telefoniczne na stacjach
miejskich, udzielana jest nowo-
zgłaszającym się dalsza zniżka od
nowych opłat w wysokości 50%.
Mieszkający poza miastem, o ile
w jego kierunku znajduje się nie-
wykorzystany przewód telefonicz-
ny, zapłaci rzeczywiste koszta do-
prowadzenia będącego w mowie
przewodu do stanu używalności.
Kto obejmuje mieszkanie z telefo-
nem, z którego poprzedni abonent
zrezygnował, płaci tylko 25%,
Pozatem zniżono również opłaty
za przynoszenie telefonów o 50%,
za budowę nowych przewodów do
abonentów poza miastem o 20%
i za konserwację przewodów o
40%/0. Przy zgłoszeniu i założeniu
telefonu nowy abonent płaci tyl-
Ко 25%, resztę zaś, w zależności
od wysokości stałych opłat, w 10
lub 20 ratach miesięcznych.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Zamknięcie dwóch hut szkla-

nych. Ciężkie położenie gospodar-
cze zmusiło właścicieli hut „Wi-
trum i Kalwaryjskiej do zamknię-
cia tych zakładów. 400 robotni-
ków pozostało bez pracy. Ostat-
nio bezrobotni hutnicy kilkakrot-
nie interwenjowali u odnośnych
władz celem uruchomienia zam-
kniętych hut. Również w związku
z tem wczoraj odbyło się walne
zebranie hutników.

Na zebraniu wysuwano roz-
maite projekty, a między innemi
wysunięto projekt uruchomienia
hut przez samych robotników.
Jednak z braku funduszów na ten
cel wspomniany projekt upadł.

Jak się dowiadujemy, sprawą
tą zainteresował się inspektor
pracy, który w najbliższych dniach
zamierza zwołać wspólną konfe-
rencję dla omówienia sposobów
uruchomienia hut.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
—Izba Rzemieślnicza w Wilnie

uprzejmie prosi właścicieli war-
sztatów rzemieślniczych o umie-
szczenie na widocznem miejscu,
możliwie w oknach wystawowych
ulotek o Wystawie Ruchomej

* Przemysłu Krajowego i Rzemiosła,
rozdawanych przez kontrolerów
Izby, przeprowadzających lustra-
cję warsztatów rzemieślniczych w
m. Wilnie.

— Fryzjerzy w obronie odpo-
czynku niedzielnego. W dniu 8
b. m. w lokalu Centrali Chrześci-
jańskich Związków Zawodowych
przy ul. Metropolitalnej 1 odbę-
dzie się walne zebranie członków
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Fryzjerów.

Zebranie to zwołane zostało
dla omówienia projektu, zezwala-
jącego na otwieranie zakładów w
niedziele i święta oraz celem po-
wzięcia protestacyjnej rezolucji,

ÓŻNE.
— Przyjazd inż. Saurera ze

Szwajcarji. W bieżącym tygodniu
spodziewany jest przyjazd do na-
szego miasta właściciela znanych
fabryk motorów samochodowych
w Szwajcarji inż Saurera.,

Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.

— Teatr Lutnia. Dziś i jutro „Han-
dlarze sławy” — ostatnie występy Bo-
neckiego.
— Teatr Letni. Dziś rewja „Publicz-

ność ma głos”, Jutro premjera nowej
rewji p. t. „Przez dziurkę od klucza*
z Janiną Sokołowską.
— W Parku Sportowym, Niebywałą

atrakcją dla Wilna będzie jedyny występ
światowej sławy wirtuoza (skrzypka) No-
colas Ladri'ego. Ostatnimi laty Nicolas
Ladri, laureat pierwszej nagrody Aka-

 

— Taksówki zanikają. Ostat-g demji Cesarskiej w Wiedniu, występował
z niebywałym sukcesem we wszystkich

Jako nadworny skrzy-
pek królewskiej pary rumuńskiej otrzy-

* mał odznakę wielkiego złotego orderu —
w dowód uznania.
 

POLSKIE RADJO WILNO.
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. 18.30: Przemówienie por. Żwir-
ki, zwycięzcy raidu europejskiego. Prze-
mówienie będzie nadane ze studja
rozgłośni wileńskiej. 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.

Piątek, dnia 9 września,
11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka

lekka na organach (płyty). 15.35: Kom.
meteor. 15.40: Muzyka šio aidai,

DZIENNIK WILEŃSKI

Epilog afery K. K. O.
Sąd skazał na więzienie 4-ch z pośród 5-clu podsądnych.

Jak donosiliśmy wczoraj, prze-
wodniczący rozprawie, w toczą-
cym się od dwóch dni procesie
bandy oszustów, zamykając o pół-
nocy z wtorku na środę posie-
dzenie, zapowiedział ogłoszenie
wyroku na godz. 1 we środę.
W związku z tem do sądu ścią-

gnęło moc ciekawych, śród któ-
rych przeważali znani na bruku
wileńskim hochsztaplerzy, zdra-
dzający zresztą przez cały czas
trwania procesu wielkie zaintere-
sowanie.

Okazało się, iż Sąd, zamknięty
w gabinecie wiceprezesa a jedno-
cześnie przewodniczącego rozpra-
wie, od samego rana odbywa na-
radę w sprawie wyroku i że ta
trwać będzie jeszcze dość długo.

Po blisko trzygodzinnem o-
czekiwaniu w kuluarach i w sali
zapanował ruch, Woźny sądowy
uprzedzony, iż wyrok został sfor-
mułowany, czyni przygotowania.
Usadawia on podsądnych na ła-
wie dla nich przeznaczonej, za-
prasza do sali obrońców i oskar-
życiela. !
EMSTA.NZUPRED: NTT

KRONIKA POLICYJNA.

—Likwidacja „zatargu rodzin-
nego". W swoim czasie donosi-
liśmy już, iż niejaki Piotr Boryse-
wicz z Augustowa zameldował po-
licji, że jego kochanka Fania Jolie,
córka właścicielki hotelu „Lwów”*,
wykradła mu rozmaite rzeczy i
biżuterję ogólnej wartości 5000 zł.
i zbiegła do Wilna. Badana Fania
Jofie przeczyla temu kategorycz-
nie, skaržąc się, že zostala przez
Borysewicza oszukana, bowiem
podawał się on za żyda i wziął
z nią ślub później, zaś okazało się,
że była to fikcja, W dniu wczo-
rajszym Borysewicz znowuż zgło-
się się do policji i poprzednią skar-
ge swoją wycofał, W ten sposób
sensacyjna ta sprawa rodzinna
została umorzona.
— Tajemnicze zniknięcie chłopców.

Wdniu wczorajszym do komisarjatu po-
licji zgłosiła się p. Wiktorja Duszyńska,
zamieszkała przy ulicy Subocz Nr. 36
i zameldowała o zagadkowem zaginięciu
jej dwóch synków 12-letniego Edwarda
i 10-letniego Kazimierza. Chłopcy wyszli
przedwczoraj na podwórko, by pobawić
się z kolegami i dotychczas nie powró-
cili. Policja wszczęła poszukiwania.
— Kradzież przy zaułku Śniegowym.

W dniu 6 b. m. nieznani sprawcy za po-
mocą dobranego klucza lub wytrycha
dostali się do mieszkania Paszkowskiej
Jadwigi (zauł. Śniegowy 4), skąd skradli
garderobę męską, damską oraz bieliznę
łącznej wartości 1000 zł.

WYPADKI.
— Bezrobotna krawcowa usi-

łowała pozbawić się życia, W
dniu wczorajszym na ul. Rzecznej,
naprzeciw domu Nr. 14, znalezio-
no leżącą na ulicy nieprzytomną
kobietę z oznakami zatrucia. Za-
wezwane Pogotowie Ratunkowe
po udzieleniu pomocy lekarskiej,
odwiozło ją do szpitala Sawicz.

Jak zdołano ustalić, jest to
21-letnia bezrobotna krawcowa
Albina Chodowiczówna (Pilsud-
skiego 54), która, znajdując się w
ciężkiem położeniu materjalnem,
przez wypicie większej ilości
esencji octowej usiłowała pozba-
wić się życia.
— Zmniejszenie się ilości po-

żarów w Wilnie. Jak się dowia-
dujemy, w ciągu ubiegłego mie-
siąca zdarzyło się na terenie Wil-
na tylko 5 pożarów.

Ilość pożarów w porównaniu
z poprzedniemi miesiącami znacz-
nie się zmniejszyła.
— Lampy magistrackie sj j -

chodniom Wa W dniua=
zbiegu ul. Mickiewicza i 3 Maja spadł
klosz z lampy elektrycznej na przecho-

'dzącą Grygorowiczową Michalinę, zam.
we wsi Hrudniki gminy rudomińskiej,
wskutek czego Grygorowiczowa doznała
lekkich obrażeń ciała.

TAKASPPR Ki IDO RR
16.30: Kom. L. O. P. P'u. 16.40: „W oj-
czyžnie Džyngis-Chana“, odczyt. 17.00:
Koncert. 18.00: „Spinoza“ (w 300-ną
rocznicę urodzin), odczyt. 18.20: Muzyka
taneczna. 19.10: „Na srebrnym ekranie ',
premjery filmowe. 19.20: Z zagadnień li-
tewskich. 19.45: Przegląd prasy rolni-
czej. 20.00: Koncert symfoniczny. 22.00:
Muz. tan. 22.40: Wiad. sportowe. 22.50;
Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Żwirko przed mikrofonem wileńskim!

W dzisiejszym programie znajdą ra-

djosłuchacze wileńscy wielką i miłą

atrakcję. Mianowicie o godz. 18,30 przez

mikrofon wileński ze studja Poiskiego

Radja przemówi zwycięzca lotu europej-

skiego por. Franciszek Żwirko. Znako-

mity lotnik opowie swym rodakom, wil-
nianom, o wrażeniach z raidu europej-

skiego, na którym samolot polskiej kon-
strukcji prowadzony przezeń uzyskał

palmę pierwszeństwa.

Koncert popołudniowy.
O godz. 17-ej w koncercie solistów,

transmitowanym z Warszawy wezmą
udział: skrzypaczka p. Gabrjela Jabłoń-
ska, która wspólnie z prof. J. Lefeldem
odegra sonatę E. Sjógrena, pieśniarza i
organisty szwedzkiego, znanego jednak
głównie jako autora sonat skrzypcowych.
Ż drobniejszych utworów skrzypcowych
warto wymienić „Romans” i „Walc”
Pancza Wladigerowa, czołowego moder-
nisty bułgarskiego. Następnie sopranistka
p. Sabina Szyfman odśpiewa arję z opery
„Siostra Angelika" Pucciniego. Dzieło
to stanowi część t. zw. tryptyku Pucci-
niego, t. j. trzech jednoaktówek opero-
wych.

Koncert wieczorny.
O godz. 20-ej na lali wileńskiej usły-

szymy recital fortepianowy cenionej pia-
nistki p. Olgi Wizun. Artystka wykona
następujące utwory: 1) D. Scarlatti —
3 sonaty, 2) Bach-Godowski — Fragmen-
ty ze suity wiolonczelowej d-moll: Pre-
ludjum i Menuet, 3) Rachmaninow —
Preludjum g-dur, 5) M. Medtner —
Bajka i na zakończenie: Chopin — Gran-
de polonaise brillante op. 22.

Bezmała o godz. 4 pp. na salę
wkracza Sąd: wiceprezes p. Wa-
cław Brzozowski oraz pp. sędzio-
wie K. Bobrowski i K. Achma-
towicz.

Śród zalegającej ciszy prze-
wodniczący odczytuje sentencję
wyroku, wygotowaną stosownie
do wymogów nowowprowadzone-
go kodeksu karnego, różniącego
się znacznie od starego.

Już z pierwszych słów senten-
cji wynika, iż Sąd uznał oskarże-
nie w stosunku do wszystkich
podsądnych prócz Frąckiewicza
za udowodnione.

Z kolei przewodniczący wyli-
cza, jakiemi przestępstwami ob-
ciążył poszczególnych oskarżo-
nych, a wreszcie, przechodząc do
wymiaru sprawiedliwości,  wy-
szczególnia kary za każde prze-
stępstwo,  vwymierzając  jedno-
cześnie jedną łączną karę, którą
stanowi najwyższa kara z po-
szczególnych.

W] rezultacie bardzo skompli-
kowanego wyroku Sąd skazał na
zamknięcie w więzieniu: Stani-
sława Wołejszę przez 5, Romu-
alda Bancerewicza przez 4, Józefa
Siemieszę i Annę Rokicką przez
2 lata, zaś Piotra Rokickiego
przez 6 miesięcy.

Postanowieniem Sądu utracili
prawa obywatelskie:  Wołejszo
przez 10 lat, a Bancerewicz i Sie-
mieszo przez 5 lat.

Wykonanie kary wymierzonej
Anne Rokickiej Sąd zawiesił na
5 lat.

Powództwo cywilne, wytoczo-
ne przez Komunalną Kasę Oszczę-
dnościową, Sąd w całości zasądził
solidarnie od wszystkich skaza-
nych.

Skazanego Wołejszę Sąd po-
stanowił zatrzymać w dalszym
ciągu w areszcie, w stosunku zaś
do skazanego Bancerewicza, któ-
ry dotąd pozostawał na wolnej
stopie, zmienił środek zapobie-
$awczy na areszt bezwzględny,
polecając natychmiast osadzić go
na Łukiszkach.

Osk. Frąckiewicza Sąd dla
braku dowodów uniewinnił.

Pomajowa
zdrowotność,

Tytoń krzepi!
Artykulik p. t. „Niepotrzebny

hałas”, mający wszelkie znamiona
reklamy monopolu tytoniowego
pojawił się w warszawskim „Kurj.
Porannym”.

" „Wiele ostatniemi czasami poświęca
się miejsca i atramentu sprawom palenia
sprzedaży i przemytu tytuniu.

Palacze jako wielki odsetek społe-
czeństwa, czują się pokrzywdzeni ist-
nieniem całego szeregu zakazów, bronią-
cych palenia w pewnych lokalach i z te-
go powodu co chwilę w obronie swych
praw wyrzucają argumenty, którym mi-
mo wszystko nie można odmówić racji.

Koło tej sprawy jednak robi się wie-
le krzyku i hałasu i kwestja palenia pod
nosi się do sokości nadzwyczajnego
zagadnienia społecznego aby nią zaprzą-
tywać umysły przez cały szereg dni i ty
godni, tak jakbyśmy nie mieli poważniej
szych zadań i trosk.

Wiadomo jest, że 98 proc. mężczyzn
i 50 proc. kobiet pali tytuń i że istnieją-
ce zakazy bronią rzekomych praw reszty
mężczyzn i kobiet niepalących, lecz nikt
się nie zastanawia, że jednak ten dym
z papierosa czy cygara bądąc dla kogoś
nawet przykry jest w wielu wypadkach
jedynym środkiem odkażającym zatęchłe
powietrze w nieprzewietrzanych pocze-
żkalniach i korytarzach naszych biur.”

Z tych też, jak i wielu innych
powodów, szefowie biur jak i na-
czelnicy urzędów, nie powiem, aby
usunęli dotychczasowe tabliczki
zakazujące palenia, lecz aby tylko
na tychże dopisali, że zakaz ten
odnosi się tyłko do palenia tyto-
niu nielegalnego pochodzenia.

Panowie Szefowie! zróbcie to
dziś jeszcze a tym sposobem za-
służycie sobie na wielką wdzięcz-
ność palaczy, którzy przez dym
papierosa nie będą widzieli podra-
panych korytarzy i poczekalń wa-
szych biur.

Stąd ta sytuacja, że... 98 proc.
mężczyzn i... 50 proc. kobiet pali
tytoń? Jako zachęta dla... drobnej
resztki niepalących jest to mało
wybredne. Podobnie żądanie, aby
dowoli palić było można w biu-
rach, idzie daleko, a uzasadnienie,
że to... oczyszcza powietrze, jeżeli
tytoń jest z monopolu, jest prze-
braniem miary.

czynnych zmniejszyła się o 25 pro-
cent (z 12 na 9), a zatrudnionych
w nich robotników o 28,1 proc.
(z 4.005 na 2.880), cegielni mamy
obecnie o 15,9 proc. mniej (359 w
r. 1931 i 302 w r. b.), robotników
o 18,5 proc. (19.367 i 15.779), hut
szkła o 28,6 proc. mniej (35 i 25),
robotników o 26,9 proc. mniej
(7.719 i 5.642). EA

związku z katastrofalnym
spadkiem cen drzewa, ilość tarta
ków zmniejszyła się o 17,9 proc.
(z 464 do 381), a zatrudnionych w
nich robotników o 29,0 proc. (z
25.091 do 17.816), Ponieważ ma-
łe tartaki zatrudniają robotników
niewielu, których trudno zredu-
kować w dużej liczbie, przeto tak
znaczne zmniejszenie ilości pra-
cowników  tartaczanych można
wytłumaczyć tylko unieruchomie-
niem zakładów dużych, nie znaj-
dujących zbytu dla swej znacznej
produkcji.

Ilość zakładów przemysłu ma-
szynowego z 439 spadła. w ciągu
roku do 376 (o 14,4 proc.), robot-
ników zatrudnionych z 29.916 do
24.709 (o 17,4 proc.), w maszyno-
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z pogranicza.
Konferencja władz polsko-sowieckich

w Kołosowie.
Ze Stołpców donoszą, iż w naj-

bliższą sobotę w Kołosowie odbę-

dzie się. konferencja władz polsko-

sowieckich w sprawie wymiany

więźniów politycznych między

Polską a Sowietami. Na konfe-

rencji omówiona zostanie perso-

nalna lista więźniów podlegają-
cych wymianie, warunki przy-
jęcia, lista przedstawicieli władz
asystujących przy wymianie i t. p.

ymiana, jak już donosiliśmy,
nastąpi we czwartek 15 b. m.
o godz. 10.30 rano. W związku z
wymianą na granicę przybędzie
kilkunastu dziennikarzy zarówno

ze strony polskiej jak i sowieckiej.
Jak zdołaliśmy się poinformo-

wać, lista więźniów obejmuje zgó-
rą 100 osób. Wśród więźniów po-
wracających z Sowietów ma się
znajdować jeden z wybitnych na-
szych działaczy. Z więzień Polski
wymianie ulegnie kilku wybitnych
b. posłów komunistycznych.

Jak się dowiadujemy, były czy-
nione ze strony sowieckiej stara-
nia celem wymiany aresztowane-
go b. posła słynnego hromadowca
Taraszkiewicza. Wynik tych sta-
rań jest nieznany. |

Zwrot koni zabłąkanych na pograniczu.

W ostatnich dniach na odcinku
granicznym Rubieżewicze i Stołp-
ce odbyły się narady polsko-
sowieckiej komisji celem wymiany
zbiegłych koni. W. wyniku narad
postanowiono przeprowadzić wy-

Lecą do
Wczoraj nad Dzisną przeleciały

dwa samoloty litewskie, udające
się do Moskwy. Jeden z lotników

Nieszczęsna dola
Wczoraj w rejonie Michniewicz

wysiedlono na teren polski po raz
9.ty umysłowo chorego Tomasza
Narkiewicza, pochodzącego z Koj-
danowa. Narkiewicz jest obywa-
telem sowieckim; był on z powo-
dów politycznych więziony w róż-
nych więzieniach sowieckich, w
których dostał pomieszania zmy-
słów. Narkiewicz po odbytych
karach więzienia trzymany był w
sanatorjum w Mińsku i Mohylo-
wie, jednak bezskutecznie. Ponie-
waż dla władz Narkiewicz był

mianę czworonożnych dezerterów
z Sowietów i Polski. Wczoraj
oddano 76 koni sowieckich, zaś
władze sowieckie zwróciły 54 ko-
nie polskie, należące do włościan,
obywateli polskich.

Sowietów.
przymusowo lądował już na tere-
nie sowieckim koło Dryssy.

umysłowo chorego.
uciążliwy ze względu na jego pro-
pagandę oraz popularność wśród
ludu, wysiedlono go w m. maju
r. b. na teren Łotwy. Gdy Łoty-
sze wyrzucili chorego z powro-
tem na teren sowiecki, władze
sowieckie wysiedliły Narkiewicza
do Polski, skąd również został
wysiedlony do Sowietów. Nar-
kiewicza na różnych odcinkach
wysiedlano 8 razy. Obecnie po
raz 9-ty wysiedlono go znowu na
teren polski.

Z brodą czy bez lk tumor i przytomność umysłu
brody.

Szczęśliwy kraj gdzie BR większego

zmartwienia.

Broda czy nie broda? — oto pyta-

nie, nad którem obecnie zastanawiają

się wytworni Anglicy. W czasach ostat-

nich bowiem zaczęto w Anglji za przy-

kładem Ameryki lansować modę ma-

łych wąsików, a nawet niewielkiej,

zgrabnie przystrzyżonej bródki. Jak

wiadomo, dyktatorem mody męskiej w

Anglji jest ks. Walji, a ten „z przekona-

nia”, ani wąsów ani brody nie nosi.

Kwestja zatem, zdawałaby się przesą-

dzona, gdyż wytworny Anglik idzie na-

ogół za przykładem angielskiego następ-

cy tronu, który według ustalonej od wie-

ków tradycji jest w męskiem społeczeń-

stwie Albionu modelem tego, jak męż-

czyzna wyglądać i ubierać się powi-

nien.;.

Mimo to jednak jedno z londyń-

skich czasopism, wyłącznie traktujących

o modzie męskiej, poświęciło tej kwestji

ankietę, w której wypowiedziało się wie-

‘; przedstawicieli świata artystycznego i

literackiego, a nawet naukowego i poli-

tycznego. Tu i owdzie wystąpiono ze

zdaniem, że wąsy i broda stanowią na-

turalną przez przyrodę podyktowaną о-

zdobę mężczyzny i że mężczyzna, który

z tego rezygnuje, nadaje sobie niepo-

trzebnie wygląd zniewiešcialy...

Naogół jednak przeważyło zdanie

drugie, oświadczające się za gładkiem

wygoleniem twarzy. | oto naprzykład
znany z elegancji dziennikarz i literat

Robert Erskine wypowiedział swój sąd
w następujących słowach:

— Znam opinję tych, którzy uważa-

ją, że prawdziwy mężczyzna powinien

nosić wąsy i brodę... Ja jednak jestem

zupełnie odmiennego zdania... Protestuję

przeciw zarostowi z rozmaitych powo-

dów.. Przedewszystkiem ze względów

fygjenicznych nie należy zapuszczać za-

rostu. Niemniej ważne jest moment este-

tyczny. Zdaje mi się, że mężczyzna wą-

saty, a zwłaszcza brodaty wygląda

brzydko i — co więcej — staro... Zwłasz-

cza starsi panowie stanowczo chyba nie
zgodzą się na to, ażeby w oczach pań

wyglądali jeszcze poważniej, niż ich

metryka powiada... Co do podkreślenia

przez zarost męskości — to wydaje mi

się śmieszne i iluzoryczne... Przecież na

twarzy gładkiej tem lepiej zaznaczają się

silne i energiczne linje, będące prawdzi-

wym wyrazem męskości...

Również inne sądy, których nie spo-
sób tutaj przytaczać, są zupełnie podob-

ne i świadczą o tem, iż moda wąsów i

rody niema w Anglji warunków powo-

azenii ać
ELSISLIBĖLASSSSEK ОСРИ ЕОЬЕ БСАСИВРИБЕа

wym z 248 zakładów do 217 (o
12,5 proc.), robotników z 24.842 do
18.856 (o 24,1 proc.), przędzalnie i
tkalnie zakiadów z 545 do 476 (o
12,3 proc.), robotników z 114.331
do 96.288 (o 15.8 proc.).
IW r. 1931 (w początku lipca) na

211.384 robotników, zatrudnio-
nych w różnych fabrykach, które
nadesłały dane o stanie produkcji,
5.133, tj. 2.4 proc., robotników
pracowało w zakładach, które o-
kreślały stan zamówień jako do-
bry, natomiast 138.078, tj. 65,3
proc. jako zły, reszta tj. 32,3 proc.
miała stan średni. W roku bieżą-
cym na 174,187 robotników tylko
1.102, a więc zaledwie 0.5 proc.,
pracowało w fabrykach ze sta-
nem zamówień, dobrym, a 121.066
(tj. 69 proc.) ze stanem złym. Stan
zamówień zarówno dobry, jak
średni zmniejszył się, zły powięk-
szył. W cementwoniach zły stan
z 54,8 proc. powiększył się do 75,0
proc., w przędzalniach i tkalniach
z 58,4 do 67,8 proc., w tartakach
z 69,8 do 83,2 w fabrykach mebli
giętych z 87,1 do 98,1 proc. itd,

ratują człowieka w trudnych
sytuacjach.

Znana rzecz, że osoby, posia-
dające dowcip wrodzony, mają
powodzenie u ludzi. Któż bo-
wiem nie lubi się śmiać? Często
mówi się o tem, że śmiech bywa
czemś wyzwalającem. Istotnie,
zdarzyć się może, że dowcipne ja-
kieś słowo, wywołujące śmiech,
ratuje sytuację. Woźnica Frydery-
ka Wielkiego wywrócił raz króla
podczas jazdy. Gdy król wygra-
molił się z fosy, w którą upadł, za-
mierzył się laską na woźnicę i za-
groził mu aresztem. — Czemu
gnieważ się na mnie, królu? —
zawołał woźnica. — To prawda,
że źle prowadziłem powóz, skoro
wpadł do rowu, ale czy wasza
królewska mość nigdy nie prze-
grał wojny. — Król zaczął się
śmiać i przebaczył.

Podczas rewolucji francuskiej
żył w Paryżu ksiądz Maurycy,
którego uważano za monarchistę.
Pewnego dnia chciał go tłum po-
wiesić na najbliższej latarni. —
Czy będziecie mnie lepiej widzieli,
$dy powiesicie? — zapytał ksiądz.
Dowcip ten podobał się tłumowi i
puszczono księdza.

Wielki aktor włoski Novelli
wyszedł raz na scenę, zapomniaw-
szy w pośpiechu zdjąć złoty łań-
cuch od zegarka. A grał biednego
człowieka, który w pewnej sytu-
acji wypowiada słowa: „O Boże,
umieram z głodu*! Z widowni o-
dezwał się na to głos: Zastaw pan
swój złoty łańcuch"! Novelli nie
stracił przytomności i odrzecze:
„Ba! kiedy jest fałszywy”. Widzo-
wie w śmiech i wnet już zapom-
niano i przebaczono artyście jego
nieuwagę.

Kanonik Santeuil, znany on-
giś we Francji ze swej dużej wie-
dzy i rozmaitych przygód, na-
miętnie lubił grać w karty. Razu
jednego zabawił się właśnie na
plebanjj w miłem towarzystwie,
gdy go odwołano od zielonego sto-
lika. Miał za chwilę wygłosić ka-
zanie w kościele. Kanonik zerwał
sie śpiesznie i w  roztargnieniu
włożył w rękaw sutanny karty,
trzymane w ręku. Tak udał się do
kościoła i stanął na ambonie. Za-
ledwie zaczął mówić, a miał zwy-
czaj, mówiąc, gestykulować bar-
dzo żywo, gdy z rękawa wypadły
karty, a jedna potoczyła się na
dół. Podniósł ją jakiś chłopiec.
Skandal zdawał się być nieunik-
niony. Ale kaznodzieja, nie tracąc
przytomności umysłu, zapytał
chłopca, który już mu chciał po-
dać kartę. — Jaką kartę trzymasz
w ręku? — Króla karowego, —
odpowiedział chłopak. A ksiądz
dalej; — Wiięc teraz powiedz mi,
która jest najważniejsza z trzech
kardynalnych cnót chrześcijań-
skich? — Nie wiem, szepnął
chłopak. Wtedy kanonik jak nie
zacznie grzmieć: Słuchajcie
bracia i siostry moje w Chrystu-
sie! Oto chłopiec ten umie roz-
różnić króla karowego, a nic nie
wie o trzech kardynalnych cno-
tach chrześcijańskich! W jakichże
strasznych czasach żyjemy! — I
na ten temat grzmiał dalej. Przy-
tomność umysłu i przypadkowa
karta posłużyła mu jako temat do
porywającego kazania.

 

Sala dowynajęcia
na odc: i zebrania.

 

Orzeszkowej 11.
od 11—3 i od 6—8 wiecz.
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idą w całej pełni. :
Na ezele teatru stoją dyrek-

torzy — Józef Krokowski i Kazi-

„Polonia“ donosi: Niedawno

temu prasa zanotowała wiadomość
o nagłej zmianie na stanowisku

kuratora poleskiego okręgu szkol-

nego w Brześciu nad Bugiem.
Dawny kurator p. Pogorzelski

miejscowem wielkie wzburzenie.
Pan Lubojadzki jest bowiem

Siewcy zgorszenia

(KAP). Nauczyciel Mikołaj

Szajner, kierownik siedmioklaso-

wej szkoły powszechnej w Lacho-

wiczach na Wileńszczyźnie, porzu-

cił żonę z dwojgiem dzieci, przy-

jął prawosławje i ożenił się z na-

uczycielką ze -Swojatycz, która

także przyjęła wyznanie prawo-

sławne. Ślub tej dobranej pary

apostołów odbył się oczywiście w
cerkwi prawosławnej. Wywołało

"Z KRAJU.

Józef, Opaliński Kazimierz, Pie-
truszyński Władysław, Smoczyń-

Nowy kurator poleski.
apostatą, byłym księdzem, który
za czasów studjów seminaryjnych
w Cieszynie podał do aktów
urzędowych: Muttersprache boeh-
misch, później zaś jako kapelan
w wojsku austrjackiem podawał

RT

wśród dzieci I ludu,
dzieci szkolnych. Mimo to Mi-
kołaj Szajner pozostaje na swem
stanowisku 1 przechwala się, że
przez swe odstępstwo od wiary
katolickiej zjedna sobie przy-
chylność swych władz przełożo-
nych i nikt mu za to nic nie zrobi.

Czyżby tak być mogło? Czyż-
by dziatwa polska i katolicka
miała nadal pozostać pod ducho-
wem kierownictwem apostaty ku

W Nieświeżu „wsio błagopołuczno”.
Kpiny, jakie sobie wyprawiają

sanatorzy ze swoich popleczni-

ce u nas stosunki. — Przytoczymy
małą próbkę!

Wychodzi w Nieświeżu sana-

wa wykonywania przez Rząd bud-
żetu państwowego na rok bieżący,
czynniki miarodajne podają na-
stępujące informacje: — I dalej o-
szołomiony czytelnik czyta: „Bud-
żet wykonywany jest z całą ści-
słością według ustalonego planu
na rok bieżący..." A potem: Dzie-
dzina budżetu jest tak dokładnie
opanowana, iż słery miarodajne

pełnie spokojna”. — Ostatecznie
każdy jakotako inteligentny czło-

wiek ma pod tym względem aż
nadto wyrobione zdanie. — Ob-

dyindziej cenzura mogła coś po-
dobnego przepuścić, tego pojąć
nie jesteśmy w stanie.

Tego wszystkiego nikt dziś nie
neguje. Tylko w Nieświeżu „wsio
sostoit sbłagopołuczno”.

Wierzymy, że wymienione
przez Redakcję sanacyjnego orga-
nu „czynniki miarodajne są fikcją
iże żaden poważny zwolennik o-
becnego rządu czegoś podobnego
nie powiedział, — Ale mamy pra-
wo się domagać, by organ bodaj

jemnościami.
Dom.

Samolot angielski w Mołodecznie.

Onegdaj na lotnisku wojsko-
wem w Mołodecznie wylądował
samolot angielski turystyczny
nr. 1123 typu Log-Moth, prowa-
dzony przez lotnika cywilnego
Tohs-Griesum pochodzącego z
miasta Minden. Lotnik ten uda-

Kurs naczelników

W Swiecianach odbywa się
obecnie kurs naczelników straży

wał się do Z. S. R. R. z Anglji
przez Szczecin. W pobližu Molo-
deczna trafił on w gęstą mgłę
i zmuszony był do lądowania.
Po dziennym postoju lotnik an-
gielski wyruszył w dalszą drogę
i przybył szczęśliwie do Moskwy.

straży pożarnych.

żarniczy p. Darowski, zaś wykła-
dy z dziedziny ratownictwa gazo-

SPORT.

Hermanowicz, Holsztein i Sa-
dowski całą trasę przebyli szczę-

W dniu 5 b. m. o godzinie 21
we wsi Leonówce, gminy mior-
skiej podczas zabawy wynikła
bójka, w czasie której został za-
bity Chodasz Maksym, lat 32,
mc tejże wsi. Chodasza ugodzo-
no w głowę jakiemś tępem na-

Kronika z Niemna, Huty Szkła,
Dzielna drużyna II harc, w

sprawiła bandera morska z go-
dłem harcerskim, po raz pierwszy
powiewająca tu, nad brzegami
Niemna, Doprawdy — pierwszy
to raz społeczeństwo tutejsze od-
dychało falami Bałtyku. Bo jak-
żeż? Chłopcy niedawno wrócili
ze zjazdu morskiego w Gdyni,
Wysiłek był wielki — wodnej
drogi przez cały miesiąc, Druży-
na, na czele ze swym drużynowym
Franc, Glejzerem uzyskała wyróż-
nienie i pochwałę w Grodnie za
wzorowy porządek w drodze i
obozie, L. M.

 

cykliści: Hermanowicz, Holsztein
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žė wach artystycznych decyduje dyr. wnikiem artystyczny jest ściśle według ustalonego kie, podatki nie napływają, budżet  m;e;sc t BN CWA USES

Krokowski, natomiast w sprawach  koracyjno-kostjumowego. pianie wypadło kilkakrotnie  zreduko- iejscu. : sportu motocyklowego Wilna. |
: gospodarczych dyr. Opaliūski. Stanowisko sekretarza teatru W tępie: „Wobec ogólnego ; imo to mamy wciąž nie- |RRGRE SRNDRS IIIIITOKI SESI
| Żespół artystyczny stanowią: objął p. Kossobudzki Jan. WWE NENSZ ACE : wač, a mimo to y ą
3 espo! artystyczny ® > zainteresowania, jakie budzi spra-  dobory. Zabójst

i Hlouskówna  Marja, Klonówna, abójstwo w czasie zabawy w pow. brasławskim.

rzędziem. O zabójstwo są podej
rzani Walawko Konstanty ze wsi
Siekierka i bracia Skomorowscy
Jan, Fleksander i Stefan z maj.
Kamieńpol, oraz Bogdańązyk Jó-
zef ze wsi Podlipki, wszyscy gmi-
ny miorskiej.

KAAT TIA TRZOOOO DZSZZIZI

Gdańsk 173,70—174,13—173,27.
Londyk 31,05—31,02— 31,19—30,69
Nowy York 8,919—8,939 —8 899,
Nowy York kabel 8,924—8,944—8,904.
Paryż 34,97—35,06—: 4,88.
Szwajearja 172,£0—173,93—172,07.
Berlin 211,95.
T.endencja niejednclita.

„, Papiery procentowe:
3, poź. budowlara 39',- 40,00.
4 poż. inwest. 102.
4%, inwestycyjna ser. 106'|,.
50|, konwers. 40'/,—41',.
6/, dolarowa 55—56'/,—57.
4% dolarowa 49,00—49,25.
7%, stabilizac. 56,25—57'|,>—56,75.
8% L. Z. ziemskie 53,75.
4',9% L. Z. ziem. 48—40,25.
4'%% L. Z. m. Warszawy 46.
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Na najoyższem GZgórU.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

Rozdział VII
Sam. nie wiedział, jak wrócił do kolegjium. Pa-

miętał niewyraźnie jak biegł przez Parker's Piece.
Na King's Parade trochę oprzytomniał, ale i tak zda
wało mu się, że śni. Usłyszał za sobą tętent szyb-
kich kroków i poczuł, że serce przestaje mu bic. Nie
odważył się obejrzeć i kiedy biegnący znalazł się z
nim na jednej linji jego przerażenie zamieniło się w
śmiertelną trwogę. Ale nieznajomy minął go i po-
szedł dalej. Student wszedł oaważnie w bramę ko-
legjum i podążył na swą kwaterę, nie spotkawszy
po drodze żywej duszy.

Wypił zaraz duży kielich whisky. Alkohol za-
szumiał mu w głowie, ale ukoił nerwy. Był sam i
mógł myśleć.

Co zrobić? Wiydać się w ręce policji, wyznać
prawdę, odsiedzieć karę i wyemigrować do kolonii
pod przybranem nazwiskiem? Należało roztrząsnąć
sprawę wszechstronnie i gruntownie.

Działał zasadniczo w swojej obronie, ale ofiara

m ч
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otrzymała trzy uderzenia w głowę, może wszystkie
śmiertelne. Oględziny lekarskie wykażą, że dwa o-
statnie zostały wymierzone w człowieka bezbron-
nego. Możeby mu nie uwierzono?

Walters myślał spokojnie i objektywnie, tak
jakby to mianowicie, że przyznanie się do winy i,
co za tem idzie, aresztówanie i sąd równałyby się
dla niego ruinie dómu rodzinnego.

Sam mógłby przeżyć klęskę i zacząć nowe ży-
cie gdzieś za grańicami kraju. Ale coby się stało
z matką, gdyby za jednym zamachem straciła wiarę
w niego i całe swoje szczęście? Dlaczego ona, lub
on nie umarli, nim się to stało? A z ojcem? W sercu
chłopca wezbrała dla pompatycznego pastora dziw-
na czułość. Rektor musiałby zrezygnować ze swojej
prebendy i opuścić parafję. I nigdy już nie mógłby
spojrzeć ludziom śmiało w oczy.

A więc, żeby im oszczędzić tej katastrofy — o
ile to jeszcze było możliwe — należało trzymać ję-
zyk za zębami. Dla niego samego bezpieczniej było
wydać się policji dobrowolnie, niż być wytropionym.
Ale w każdym wypadku dramat domowy byłby, je-
dnakowy, on, Harry nie miał przecież prawa myśleć
tylko o sobie.

Czy będzie zdolny nie zdradzić się? Strasznie
było pomyśleć o dniach niepewności. Wypił machi-
nalnie drugą porcję whisky, gdyż pierwsza przestała

Drukarnia A. Zwiarzyńskiego, Mostowa 1.

już działać. A więc, jeżeli przyznać się, to odrazu,
albo wcale. Jutro już będzie zapóźno. Sytuacja wy-
magała niezwykle trzeźwego namysłu. Jakież były
szanse uniknięcia podejrzeń?

Obejrzał starannie ubranie, szukając śladów
krwi, ale nie znalazł ani jednej kropelki. Podszedł
do okna i wyjrzał spokojnie na podwórze.

Czy go zauważono przy wejściu i wyjściu z te-
go domu? Możliwe, ale mało prawdopodobne Ma-
ła uliczka była zazwyczaj pusta, zwłaszcza o tej
godzinie. Czy nie zostawił czego w mieszkaniu za-
bitego? Natężył pamięć. Nie, nie zostawł. Był tego
pewny.

Z drugiej strony istniała ta fatalna fotografja
jego 1 Mallie, równie fatalnie podpisane przez niego
zobowiązanie, oraz listy. Wszystko to musiało się
znajdować w posiadaniu Wilsona i mogło się dostać
w ręce policji. Chociaż jednak Wilson mógł się o-
bawiać najścia policji na swoje mieszkanie i ukryć
dokumenty w bezpiecznem miejscu. I Millie nie mo-
żna było lekceważyć. Czy nie będzie się upominała
o alimenta, jeżeli tygodniowe zasiłki ustaną? Wal-
ters przypuszczał, że raczej nie. Wiedział, że była
narzędziem Wilsona i że działała wbrew swojej woli.

Ale nawet wyjście najaw tych niebezpiecznych
faktów nie byłoby groźne, one dowo-
dami winy? Tyle tylko, ż 

   
na jego osobę. Walters zastanowił się, czy potra-
fiłby znieść próbę przesłuchania.

Przyznałby się, że wypłacał pieniądze Wilso-
nowi, jako pośrednikowi, ale że zamierzał odszukać
Millie. Przyznałby się do ojcostwa, gdyż zdradzenie
się przed policją, że dał się szantażować, obudziło-
by podejrzenie. Nazwisko jego dosłownie się do ga-
zet tylko wtedy, gdyby go aresztowano. Ale z jakiej
racji mianoby go aresztować? Zabójstwo pośrednika,
opiekującego się dziewczyną, nie mogło być pod-
stawą do aresztowania go. Niema obawy! Byle tyl-
ko zachować pewność siebie i nie zaplątać się w
sprzeczności. Poza zmyślonem ojcostwem powie-
działby wszystko tak, jak było do samej godziny za-
bójstwa.

Poczuł się spokojniejszy.
Dziwne to było, lecz groza spełnionego czynu

nie zrobiła na nim wielkiego wrażenia. Nad wyrzu-
tami sumienia przeważał ogromny strach przed na-
stępstwami. Nikczemność Wilsona i fakt zabicia go
we własnej obronie neutralizowały w Harry'm bunt
sumienia, a świadomość, że walczył o szczęście ro-
dziny i swoje, umacniała go w powziętem postano-
wieniu. Gdyby nie te względy, nie zdobyłby się na
plan, wymagający żelaznych nerwów. Przy tem
wszystkiem nie miał jeszcze dwudziestu lat.

(d. c. n.)              
    

   


