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Posiedzenie sejmu pruskiego.
Ugoda z Papenem.

BERLIN (Pat.) Srodowe posie-
dzenie Sejmu pruskiego rozpo-
częło się przy wypełnionych try-
bunach. Ławy rządowe natomiast
świeciły pustkami.

Na wstępie obrad przedstawi-
ciel narodowych socjalistów zło-
żył zapowiedziane oświadczenie,
stwierdzając że dopóki prezydent
Hindenburg i komisaryczny rząd
pruski przestrzegają zasad kon-
Stytucji, dopóty wszyscy urzędni-

cy obowiązani są podporządko-
wać się ich zarządzeniom. Oświad=

czenie to przyjęto śmiechem na
ławach lewicowych. W głosowa-
niu odrzucono głosami narodo-
wych socjalistów i centrum wnio-

sek komunistyczny domagający
się natychmiastowego rozwiązania

Sejmu pruskiego. Wniosek popie-

rali oprócz komunistów niemie-

cko-narodowi ludowcy i partja
panstwowa.

SPRZECZNOŚCI NIEMIECKIE.
P. M. Pernot zamieszcza w nu-

й ееmerze „Revue des. Gaus Mendes
z 15 b. m. artykuł, poświęcony
wewnętrznym sprzecznościom 0-
becnych rządów marszałkowskich
w Niemczech, charakteryzując po-
litykę gabinetu von Papena w
sposób następujący: 3

„W, kraju, gdzie panuje nieładi za-
mieszanie, p. von Papen prokłamuje po-
wstanie nowego porządku, opartego na
konserwatyźmie i chrześcijaństwie, mi-
nister von Gayl zapowiada przerobienie
od góry do dołu całej Konstytucji Wei-
marskiej, a generał von Schleicher orga-
nizuje nowy system gospodarczy i spo-
łeczny, a wszyscy trzej razem obwie-
Szczają światu, że Niemcy, nie licząc się
ani z traktatami politycznym, ani z umo-
wami handlowemi, będą się zbroić we-
diug swego uznania, będą dążyć do od-
zyskania swych kołonij i zapłacą tylko
taką część swych długów prywataych,
jaką bedą uważały za wskazane” |
W czyjem imieniu przemawiają

ci panowie? — zapytuje autor i
odpowiada tak:

„Ministrowie ci nie otrzymali votum
zaufania żadnego parlamentu. Jedyna

 

rą mogliby się powołać
;Tenhpr$ — zawdzięcza

 

powaga,
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"swoją władzę większości, która obecnie
wszystkiemi siłami przeciwstawia się
gabinetowi prezydenta." =

I oto w takiej sytuacji para-
doksalnej i  nieskoordynowanej
według opinji zarówno tych, co ją
stworzyli jak i tych, co ją wy-
zyskują, rząd, który ledwie uznać
można za zgodny z konstytucją,
ma pretensję do narzucania swej
woli Europie i światu całemu...

Jakież stanowisko zająć winny
mocarstwa wobec takiej postawy
obecnych Niemiec?

„Europa i świat cały zaczekają, aż
się zjawią Niemcy, to znaczy naród nie-
miecki odzyska zdolność swobodnego
wyrażania i regulowania swej woli zbio-
rowej.*

Pytanie tylko, czy samo czeka-
nie wystarczy, czy nie czas już
najwyższy, czas ostatni, poczynić
kroki zabezpieczające świat od
następstw niepoczytalnej polityki
Niemiec. : ;

 

**Prusy a katolicy niemieccy.
Etyka chrześcjańska w życiu narodu.

(Kap) Artykuł pod takim ty-
tułem umieścił monachijski tygod-

nik katolicki „Algemeine Rund-

schau'*. Autor artykułu omawia
stosunek katolików niemieckich
do polityki Bismarka, charaktery-
zuje pewne błędy, jakie popełniło

społeczeństwo katolickie w Niem-

czech po Kulturkamplie, i w roz-
ważaniach swych dochodzi do na-
stępujących wniosków: „To dla
katolików niemieckich będzie ty-
tułem nieprzemijającej chwały, że
bronili praw swego Kościoła w ży-
ciu publicznem, ale w żadnym ra-
zie nie to, że, zamiast obudzić na-
nowo ducha starej, pełnej glorji e-
poki chrześcijańskich Niemiec,
poddali się ślepo kierownictwu

najbardziej bezmyślnej i zupełnie
pozbawionej sumienia części na-
rodu. Ostatecznie doprowadzili do
tego, że, jak wskazuje przykład
rueninga, nietylko pozbawili się

możności skutecznego ratowania

Niemiec w dzisiejszej trudnej sy-
tuacji, lecz padli ofiarą tych
wszystkich ciemnych sił, do któ-
rych rozpętania sami przyłożyli
rękę”.

Na marginesie tego artykułu
znakomity pedagog F. W. Foerster
wypowiada w swem czasopiśmie
„Die Zeit“ (Nr. 16 z 20. VIII. 32)
szereg głębokich uwag o roli mo-
ralności w życiu państwowem na-
rodów. Zaznaczywszy, że, kto ob-
serwuje olbrzymi organizm nowo-
czesnego państwa, ten w sposób
naturałny niejako staje wobec py-
tania: czy życie tego kolosa nie
ma prawa do rządzenia się wed-
ług własnych potrzeb i czy może
ono pomieścić się w obrębie etyki
chrześcijańskiej. Głębszy obser-

wator, nie dający uwieść się pozo-
rom, spostrzeże natychmiast, „že
olbrzymi organizm społeczny, o
który tutaj chodzi, bardziej jesz-
cze musi liczyć się z zasadami mo-
ralności, niż organizm indywidual-
ny, ten bowiem ma swoją fizjolo-
giczną jedność strukturalną, pod-
czas gdy więź, jednocząca spo-
łeczność ludzką, tkwi ostatecznie
tylko w dziedzinie zjawisk moral-
nych, od których wszystko „inne
zależy, tak, iż polityka moralna
jesl bezpośredniem podważaniem
fundamentów państwa, a to samo
stosuje się i do amoralnej polityki
zagranicznej, ponieważ po pierw-
sze oddziaływa ona wstecznie na
sprawy wewnętrzne, a po drugie
odrywa sztucznie państwo od spo-
łeczności narodow, od której roz-
woju jest ono zależne we wszyst-
kich swych objawach życiowych.
Zaszczepić wielkiej zbiorowości,
zwanej „państwem”', sumienie,

inaczej mówiąc, uprzystępnić czło-
wiekowi, w miarę jak odczuwa on
państwo i myśli jego kategorjami,
zrozumienie bezmiernej ważności
zasad moralnych — to byłoby do-
piero właściwem ugruntowaniem
społeczeństwa ludzkiego, praw-
dziwem stworzeniem państwa, i
przeistoczeniem go z zorganizowa-
nej bandy rabusiów, rozrywa-
nej ustawicznie  wewnętrznemi
sprzecznościami, w istotne społe-
czeństwo ludzkie, które zna swoje
własne najgłębsze powinności du-
chowe i urzeczywistnia je'.

„Niemcy ulegają rozkładowi w,
sposób niechybny, mimo wszel:
kiej konsolidacji militarystycznej,
która jest tylko wyrazem we-
wnętrznego rozprzężenia, Niemcy
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Sprawa niemiecka a sprawa Dalekiego
Wschodu.

PARYZ (Pat.) Prasa francuska
zamieszcza depeszę z Waszyng-
tonu, w-g której sen. Reed w ro-
zmowie z premjerem Herriotem
dał do zrozumienia że Stany Zje-
dnoczone peprą sprzeciw rządu
francuskiego w sprawie niemiec-

kich pretensyj zbrojeniowych, o
ile Francja udzieli swego popar-
cia rządowi waszyngtonskiemu co
do stanowiska, jakie zamierza za-
jąė w sprawie Dalekiego Wscho-
du.
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2 konferencji rozbrojeniowej.
Posiedzenie komisji rozbrojeniowej—

bez udziału Niamiec.
GENEWA (Pat.) — W dniu 21

września odbyło się pierwsze pu-
bliczne posiedzenie p ezydjum
konferencji rozbrojeniowej, z nie-
obecności delegata Niemiec.|Prze-
wodniczący Henderson złożył na
wstępie oświadczenie, w którem
położył nacisk na konieczność
doprowadzenia prac konferencji
do pomyślnego końca. Na wnio-
sek przewodniczącego sprawa

wsłrzymania się Niemie» od u
działu w pracach prezydjum nie
została poddana dyskusji,$ ponie-
waż Hendersonowi zależy na po-
zostawienie Niemcom zupełnej
swobody w odpowiedzi, którą
mają wystosować na jego list
z 18 września r. b. Z kolei pre-
zydjum przystąpiło do rozpatry-
wania technicznych punktów po:
rząeku dziennego.

Prowokacja niemiecka.
GENEWA Pat.—W chwili gdy

prezydjum konferencji rozbroje-
niowej dyskutowało po raz pierw-
szy w nieobecności Niemiec nad
kwestją bombradowania powietrz-

nego, zjawił się znany sterowiec
niemiecki „Hr. Zeppelin" który
manifestacyjnie przeleciał tuż
nad gmachem konferencji roz-
brojeniowej.

Rozbrojeniowe plany Angiji.
PARYZ (Pat.) Nowojorski ko-

respondent Havasa dowiaduje się,
że rząd angielski ma się wypo-
wiedzieć na rzecz stopniowego
zmniejszenia różnicy między zbro-
jeniami państw zwycięskichizwy-
ciażonych przez opracowanie w
drodze wzajemnego porozumienia
konwencji, przewidującej redu-

kcję zbrojeń na okres 5 letni. W
międzyczasie konwencja mogłaby
podlegać rewizji celem dokona-
nia nowych redukcyj, zależnie od
okoliczności. Procedura podobna
możliwa byłaby jedynie w tym
wypadku, gdyby Niemby powró-
ciy do udziału w konferencji ro-
zbrojeniowej.

Francja a sprawa rozbrojenia.
E£ALONDYN (Pat.) W Londynie
oczekują z zainteresowaniem no-
wego wystąpienia Francji w Ge-
newie na rzecz rozbrojenia. Wg
otrzymanych tu wiadomości,Нег-
riot ma zgłosić nowe propozycje,
idące w wysokim stopniu na kom-
promis z propozycją rozbrojenio-
wą Hoovera, jak również z wnio-

skami angielskiemi.
W związku z tem mówi się

w Londynie o ściślejszej, niż do-
tychczas współpracy Ameryki z
Ligą Narodów, co miałoby zna-
ležė swój praktyczny wyraz przy
rozstrzyganiu kwestji Dalekiego
Wschodu w Lidze Narodów.

Sód IYB RZEK POZORÓW T D S OE OOOCIEOCZ STI ААНа

Nowe wojska japońskie do Mandżurji.
PARYŻ (Pat.) Japoński mini-

ster wojny komunikuje, iż cesarz
udziełił swej aprobaty na wysła-

nie do mandżurji wojsk japoń-
skich dla zluzowania oddziałów,
które meją powrócić do Japonii.
 

Nieporozumienia litewsko-łotewskie
na tle szkolnem.

RYGA. W rejonie Możejkow-
skim istnieją szkoły łotewtkie,
szkoły bratniego narodu. Szkoły
istnieją na podstawie specjalnej
konwencji szkolnej, zawartej po-
między Litwą i Łotwą. Niedługo
otrzymywali jednak konwencji
Litwini. Władze szkolne litewskie
usunęły nauczycieii Łotyszów, a
na ich miejsce dały nauczycieli
Litwinów słabo władających języ-
kiem łotewskim. Łotysze zwrócili
się do Rygi ze skargą. Oburzył
sę na to oficjalny organ rządu

litewskiego „Lietuvos Aidas“, u-
ważając wystąpienie Łotyszów za
krok nielojalny. Zdaniem urze-
dówki litewskiej Łotysze nie byli
uprawnieni do szukania interwen-
cji w Rydze. Od czasu podpisz-
nia konwencji w Litwie powstało
8 nowych szkół litewskich, gdy
natomiast w Łotwie 16 podań
o utworzenie nowych szkół litew-
skich detychczas nie rozpatrzone.
Łotysze tłomaczą to brakiem
środków na utrzymywanie no-
wych szkół.

Rada miasta Dyneburga skasowała
nazwę ulicy Wileńskiej.

DYNEBCIRG. Na ostatniem po-
siedzeniu rady miejskiej w Dyne-
burgu przyjęto wniosek przemia-
nowania nazwy ul. Wileńskiej na
Andrzeja Pumpura.

Wybór skasowania ulicy Wi-
leńskiej powstał ze względów po-
litycznych. Łotysze nie chcieli
mieć nazwy takiej, któraby przy-
pominała im kwestję wileńską 0
i drażniła (!!) Litwinów. Socjalni
demokraci radni otwarcie oświad-
czyli, że nazwa ulicy Wileńskiej
jest z punktu interesów państwo-
wych łotewskich (1?) nie pożąda-

rozpadają się, ponieważ państwo
niemieckie wyszydziło moralnie
fundamenty wszelkiej organizacji
państwowej. | inni czynią to samo,
u nas jednak — dodaje Foerster
— dzieje się wszystko to z krań-
cową logiką i systematyką; zbio-
rowa niemoralnošė, cyniczne

sankcjonowanie tej niemoralności
zniszczyły państwo a wraz z niem

> moralność prywatną, życie ekono-
miczńe, rodzinę, prawo, bezstron-
ność naukową — wszystko, po-
woli ale pewnie",

na. Przeciwko tym wywodom
dość naiwnym wystąpił poseł pol-
ski radny Wierzbicki. Jednakże
większością głosów 23 przeciwko
21 nazwę ulicy Wileńskiej skaso-
wano.

Poeta łotewski Andrzej Pum-
pur mieszkał przy b. Żytomier-
skiej ulicy. 22 b. m. na tym do
mu gdzie mieszkał, ma być za-
wieszona tablica pamiątkowa, lecz,
ulicę jego imieniem nazwano
właśnie Wileńską, bo podobno
przy tej ulicy zmarły poeta miał
kiedyś pracować w jakimś z

urzędów. Za skasowaniem nazwy
ulicy Wileńskiej przemawiał rdn.
Minczenko, co za ironja, ten
człowiek jest nauczycielem w pol-
skiej szkole.

Od 11-u lat istniejąca szkoła

„ZRÓDŁA PRACY*
z trzyletnim kursem krawiecczy-
zny--bleližniarstwa i trykotarstwa
Troska 19, przyjmuje zapisy no-
wo wstępujących uczenie do Bur-

"sy szkoły codziennie od 9 — 1
Dla dorosłych kursy 3 miesięczne   

Niespodziany wyjazd
Herriota z Genewy.

GENEWA (Pat.) Premjer Her-
riot, który przybył w środę rano
do Genewy, nie wziął udziału
w posiedzeniu prezydjum konfe-
rencji rozbrojeniowej. Odbywszy
po południu kilka rozmów, Her-
riot zdecydował jeszcze w środę
wieczorem wyjechać do Paryża.
Powróci on do Genewy w ponie-
działek, na otwarcie Zgromadze-
nia Ligi Narodów. Wyjazd Herrio-
ta był naogół niespodziewany.
W kołach francuskich podkre-
śleją, że Herriot przybył do Ge-
newy jedynie dla zorjentowania
się w sytuacji. Stwierdziwszy, że
prace prezydjum toczą się nor-
malnie i że nieobecność Niemiec
nie wplynęła na zmianę progra-
mu prac, Herriot nie uważał za
konieczne uczestniczyć osobiście
w obradach prezydjum.

——

Manewry francuskie,
PARYŻ Pat.— Podczas dzisiej-

szych manewrów w Mailly, na
które przybyli również dziennika-
rze, minister wojny Paul Boncour
zapytał ich: „Czy widzieliście coś?"
Dziennikarze oświadczyli, żeprzez
całe przedpołudnie nie dostrzegli
na terenie ani ćwiczeń, ani ludzi.
Na twarzy ministra odmalowało
się zadowolenie. Wskazuje to po-
wiedział Paul-Boncour—na dosko-
nałość operacyj i dowodzi jak
najlepszego wywiązania się z za-
dania szefów i wykonawców. Ca:
ła sztuka wojenna w obecnej fa-
zie polega na tem ażeby armja
pozostała niewidzialna.

Drobne wiadomości.
Sowiety wydalają dziennikarzy

zagranicznych.
MOSKWA. (Pat.) Ma podsta-

wie decyzji władz administracyj-
nych została wysiedlona z Rosji
sowieckiej korespondentka dzien-
ników angielskich „Daily Express”
i „Sunday Expess” pani Rhea C.
Lyman. Decyzja ta — jak donosi
agencja TAS$ — umotywowana
jest tem, že rozpowszechniala
ona systematycznie fałszywe i
oszczercze w treści, a obraźliwe
w formie informacje o Sowie-
tach.

MOSKWA (Pat.) Korespondent
moskiewski „Berliner Tageblatt”
Scheffer, bawiący na urlopie w
Berlinie, nie otrzymał wizy po-
wrotnej do Moskwy.

Gaudhi paktuje z Parjasami.
BOMBAY (Pat) Przywódca

parjasów Ambedkar wezwany zo-
stał przez Gandhiego na konfe-
rencję w sprawie żądań parjasów
w dziedzinie reprazentacji tej kla-
sy społeczeństwa w ciałach usta
wodawczych.

Trąd w Prusach Wschodnich.
KROLEWIEC (Pat) W miej-

scowošci Jędrychów lekarze
stw.erdzili u pewnej staruszki trąd.
Jest to trzeci wypadek t ądu, wy-
kryty w Prusach Wschodnich w
ciągu ostatnich 2 lat. Wedle ze-
znań staruszki, objawy choroby,
która obecnie tylko dzięki szczę-
śliwemu zbiegowi okolicznościzo-
stała wykryta, trwają u niej od
kilkunastu lat. Chorą przewieziono
do szpitala w Jędrychowie, gdzie
umieszczono ją w jednem ze
skrzydeł zupełnie izolowanem. W
najbliższym czasie chora zostanie
przewieziona do schroniska dla
trędowatych koło Kłajpedy, utrzy-
mywanego wspólnie przez rządy
niemiecki i litewski-—Domek cho-
rej na trąd w Jądrychowie został

spalony.

NIE JESTEM PIĘKNA!
Mogę być jednak elegancką, gdy dobiorę sobie sweterek,

adną apeszkę I najmodniejsze rękawiczki

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9 tel. 6-46.

SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

L
I

ODEZWA LIGI OBRO-
DNY POWIETRZNEJ.

Liga Obrony Powietrznej Prze-
ciwgazowej oraz Aeroklub Rze-
czypospolitej Poiskiej wydały ode-
zwę, w której między innemi czy-
tamy:

Obywatele! Twardy los, zrzą-
dzenie Opatrzności zabrały nam
ŹŻwirkę 1 Wigurę, zabrały żywy
symbol, lecz nie wyrwą nam z serc
czynu i zwycięstwa. Obywatele!
Tysiące czynów i krocie złotych
zgromadzonych, tysiące myśli i
projektów zrodzonych po tryumfie
i śmierci Żwirki i Wigury złączy-
my w jedną całość. Wielu zamia-
rom nie podołamy, jeden lub dwa
spełnimy. Przyszłe międzynaro-
dowe zawody samolotów tury-
stycznych odbędą się w Polsce w
1934 roku. Będzie je organizował
Aeroklub Rzeczypospolitej Pol-
skiej. L. O. P. P. ze swemi woje-
wódzkiemi komitetami, Aeroklub
Rzeczypospolitej ze wszystkiemi
aliljowanemi klubami lotniczemi,
pod przewodnictwem p. ministra
komunikacji inż. Michała Butkie-
wicza, zawiązały komitet fundacji
ku czci ś. p. por. Franciszka Żwir-
ki iŚ. p. inż. Stanisława Wigury.
Komitet postanowił płynące ze
wszelkich warstw społeczeństwa
i zrzeszeń fundusze i składki
przeznaczyć na następujące cele:

1) ufundowanie kapitału, któ-
rego odsetki pobierać będzie wdo-
wa po Ś. p. por. Żwirce celem za-
pewnienia wychowania i wy-
kształcenia pozostałego syna,

2) ufundowanie stałej nagrody
im. por. Żwirki i inż. Wigury dla
zwycięzcy-pilota w dorocznych
krajowych zawodach. lotniczych,
oraz, idąc po linji życzeń zmarłych
bohaterów, przeznaczyć na

3) budowanie samolotów pol-
skich na zawodach międzynaro-
dowych w 1934 roku, wreszcie

4) w razie trwania komitetu
poza 1934 rokiem — na cele kon-
strukcji innych płatowców i mo-
torów oraz na rozwój lotnictwa
sportowego.

Komitel wzywa całe społe-
czeństwo do organizowania w ło-
nie wszelkich instytucji i zrzeszeń
podkomitetów celem zbierania
składek oraz przekazywania ich
za pośrednictwem L. O. P, P.i
Aeroklubów lub bezpośrednio na
konto czekowe P. K. O. Nr. 27.027
Komitetu Fundacji ku czci ś. P.
por. Žwirki i š. p. inž. Wigury. Ko-
mitet zdawać będzie społeczeń-
stwu sprawozdanie drogą prasową
z postępu akcji i realizacji wy-
mienionych celów.

|Saladowynajęcia|
na odczyty i zebrania.

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

Bolkot fermerów.

NOWY-YORK. Pat— Stowarzy-
szenie farmerów stanu Ayde wy-
stosowało do farmerów 11 sta-
nów zgodne wezwanie do niewy-
syłania na rynki zboża i bydła
dopóki nie będzie widoków zy-
skownej sprzedaży.

Nowy typ samolotu.

HAMBURG. Pat.—W Rehagen
opatentowano nowy typ samolo-
tu, zabezpieczonego przed utratą
równowagi. Wynalazek opiera się
na zjawisku, że otwarta z obu
stron rura, rzucona z wysokości,
nie spada nigdy sztorcem. tylko
napłask. Opatentowany model sa-
molotu ma wbudowany w górną
część skrzydeł system otwartych
rur leżących w kierunku lotu.
Dzięki temu w razie utraty równa-
wagi samolot da się łatwo wypro-
stować.

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU OKRĘGOWEGO
STRONNICTWA NARODOWEGO W WILNIE.

Dnia 9 pażdziernika o godz 12 I pół w Małej Sali Miejskiej przy ul. Końskiej 1
odbędzie się Zgromadzenie Stronnictwa Narodowego,

w którem wezmą udział ezłonkowie Stronnictwa z Wlina oraz zam'ejscowi. —
Wsłęp za zaproszeniami imiennemi, które wydaje Sekretarjat Stronnictwa od
godz. 11—3 (Orzeszkowej 11). — Prosimy mężów zeufania z prowincji o zgła-
szanie się po karty wstępu. — Na Zgromadzenie omówiona zostanie wszech-
stronnie sytuacja polityczna | gospodarcza Polski. — Gkowiązki ‹

narodowca jest przybyć na to Zgromadzenie,
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Równość.
Sprawa zbrojeń

i sprawa mniejszości.
Niemieckie żądanie swobody

zbrojeń pod hasłem równości dla

wszystkich państw wywołało u

nas przypomnienie, że nierów-

ność zbrojeń nie jest wczla jedy-

ną nierównością w prawie mię-

dzynarodowem,  ustalonem po

ostatniej wojnie. Jest także nie-

równość w nałożeniu tylko nie-

którym peństwom, a między nie-

mi Polsce, międzynarodowej opie-

Ki nad mniejszościami. Nie roz-

ciągnięto jej na wszystkie pań-

stwa, a między wolnemi od tej

"opieki są też i Niemcy.

W szczególności pisał o tem

p. poseł Ryszard Piestrzyński Z

KI. Nar. (Myśl Naroeowa nr. 37):

| „Otóż w takiej nowej sytuacji wy-

równywania praw i obowiązków  po-

szczególnych mocarstw byłoby rzeczą

nie do pomyślenia, aby jedynie Polska,

a z nią tak zwane państwa nowopo-

wstałe znalazły się w wyjątkowej sy-

tuacji w dziedzinie międzynarodowej,

a mianowicie w dziedzinie zobowiązań

mniejszościowych. Jeżeli ma być rów-

-ność, to niech będzie istotnie powszech-

na .i ogarniająca wszystkie dziedziny.

Traktaty o mniejszościach są tak samo

jednostronne, jak ograniczenie militarne

Niemiec, wywodzą się z tego samego

źródła, z konierencji pokojowej. W dwa-

naście lat po podpisaniu traktatu poko-

jowego nie będą możliwe do utrzymania,

skoro uzna się, że nie są możliwe do

utrzymania ograniczenia Niemiec."

Uwagi te wywolały wówczas

bardzo gwałtowne wystąpienie ze

strony żydowskiej (Nasz Przegląd

Nr. 234), gdzie twierdzono, że ze-

stawienie tych dwu nierówności

„— „„pobije wszelkie rekordy ko-

mizmu..**

Podobnie i w niektórych gło-

sach polskich (Kurj. Por. Nr. 235)

nazwano zestawienie to:

| „— „notoryczaym absurdem..."

Dla uspokojenia rozbewionych

komizmem i absuroem może nie

od rzeczy będzie zaznaczyć, iż

w dwa tygodnie później w pary-

skim „Le Temps” (Nr. 25945) na

naczelnem miejscu, t je w dziale

półurzędowym francuskiego mi-

nisterstwa spraw zagranicznych,

w toku rozważać żądania niemie-

ckiego o równość zbrojeń, znaj-

duje się zdanie:
„Gdyby teza niemiecka mogła być

dopuszczona, państwa, które są człon-

kami Ligi Narodów, a mają na swym

obszarze mniejszości narodowe, których

uprawnienia są poręczone układami mię-

dzynarodowemi, mogłyby w  takisam

sposób odrzucić poprostu ustalenie spraw

mniejszości, powołując się na tęsamą za-

sadę równości praw, wedle znaczenia,

jakie usiłuje się jej nadać w Berlinie."

Okazuje się zatem, że zesta-

wienie tych dwu spraw nie jest

wcale tak nieoczekiwane, skoro

znalazło się ono także w półurzę-

. dowych wywodach francuskich.

Można tylko dodać, że przej-

ściowość postanowień o mniejszo-

ściach uwydatniona jest w obo-

wiązującem prawie międzynaro-

dowem znacznie wyraźniej, niż

rzekoma przejściowość ograniczeń

Niemiec w zakresie zbrojeń, któ-

rej w traktacie niema, a którą

Niemcy tylko usiłują wmawiać.

W) rzeczy samej układ Polski

ż Głównemi Mocarstwami, zawie-
rający postanowienia o t. zw.

mniejszościach:

T) w art. 1-szym przewiduje

wcielenie tych postanowień w

polskie prawo wewnętrzne, w
ustawach i w zastosowaniu, a to

wskazuje, że, gdy się tak stanie,

możliwe jest uchylenie nadzoru

międzynarodowego;

2) w art. 12-ym zmiana tj. tak-

że uchylenie postanowień o nad-
zorze międzynarodowym umożli-

wone jest zwykłą większością gło-

sów w Radzie Ligi, a nie jedno-

myślną uchwałą, jak zwykle w

Radzie Ligi, co jest wybitnem

ułatwieniem.

Oprócz tego przypomnieć się

godzi, że:

1) Niemcy w piśmie do Konie-

rencji Pokojowej z 30 maja 1919

zobowiązały się dać mniejszościom

u siebie tesame prawa, co prze-
widziano w  traktatach t. zw.

mniejszościowych, a Konferencja

Pokojowa w piśmie Clemenceau

z 16 czerwca 1919 do Niemców

przyjęła to zobowiązanie do wia-
domości, lecz... Niemcy nie zasto-

sowały się następnie do tego;
2) wszystkie państwa, należące

do Ligi, uchwałą Zgromadzenia

z r. 1922 zobowiązały się dać

u siebie mniejszościom tosamo, co

w traktatach, lecz... to się także

nie stało.

Nierówność obecna w zakresie

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Komunizm śród młodzieży

szkolnej.

Przegląd Pedagogiczny”, or-

gan T.N, S. W. stwierdza z ubole-

waniem, że w szeregu szkół śred-

nich na terenie państwa wykryto

komunistyczne organizacje mło-

dzieży.
Do tego dołącza się jeszcze, że

— jak donosi „Przegląd Pedagog."

— na terenie jednego gimnazjum

w Łodzi dyrekcja przeprowadziła

ankietę i na tej drodze stwierdzi-

ła, iż w VII VIII klasie 50 proc.

młodzieży „ma poglądy komuni-

styczne”.

Organ T. N. S. W. nie uważa

tych wydarzeń za groźne”, ale

przestrzega przed ich lekceważe-

niem. Nie należy „zasypiać — pi-

sze — błogim spokoju w tem prze-

świadczeniu, że wśród oskarżonej

młodzieży znaczny odsetek stano-

wią przedstawiciele mniejszości

narodowej. з

Na tę bolączkę organ T. N.

S. W, radzi:
„budzić ducha patrjotyzmu i poczu-

cie obowiązków w stosunku*do własnego

Państwa wśród młodzieży polskiej, w

stosunku do mniejszości narodowych —

uczyć młodzież poszanowania dla Pań-
stwa, którego są obywatelami."

Katolicki „Głos Narodu", któ-

ry wiadomość tę powtarza za
„Przeglądem Katolickim" dodaje

od siebie następującą uwagę:
„Bez kwestji! Trzeba budzić patrjo-

tyzm i lojalność państwową. Mamy jed-

nak przekonanie, że to nie wystarczy.

Bolszewizm nie jest tylko zaprzeczeniem

naszych poglądów na państwo i naród!

Jest czemś więcej.

Bolszewizm, jako komunizm, jest

kierunkiem społeczno-filozoficznym. Ja-

ko kierunek filozoficzny wypowiada wal-
kę idealizmowi i spirytualizmowi; jest

kierunkiem skrajnie materjalistycznym.

Operowanie samemi oderwanemi poję-

ciami: „państwo” i „naród” nie będzie

dla niego żadną przeszkodą. Należy się-

śnąć do samych podstaw społeczno-

gospodarczego ustroju. Zrobić to może

jedynie i wyłącznie katolicyzm społecz-

ny, oparty o encykliki „Rerum Nova-

rum” i Quadrag. anno”. Analiza tych

encyklik da młodzieży nowy ideał

ustroju społecznego wręcz przeciwny

ideałowi bolszewickiemu i zapali ją do

walki o ten ideał.

To będzie najpewniejsze zabezpie-

czenie młodzieży przed komunizmem!”

Uwaga słuszna, o ile dotyczy

młodzieży katolickiej. W. stosun-

ku do żydowskiej najbardziej zbol-

szewiczałej, wypadałoby z ko-

nieczności inne zastosować środki.
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Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.
1

Moralność i polityka. :

Urzędowa „Gazet Lwowska'

główną przyczynę rewolucyjności

pewnego odłamu ludności ukraiń-

skiej, czego próbką jest afera

gimnazjalistów w Stryju. widzi w

— upadku pojęć moralnych.
„Posiew ten (rewolucyjny) — pisze

„Gazeta“ — wschodzi coraz bujniej,

wschodzi nietylko jako umilowanie poli-

tycznych gwałtów, lecz jako zwyczajna

zbrodnia. Bo, kiedy raz zachwianopod-

stawy morainości, istota ludzka spadać

zaczyna po równi pochyłej coraz niżej.

Taka też perspektywa otwiera się przed

coraz liczniejszemi zastępy młodzieży

ukraińskiej.” .

Tak, tak... moralność w polity-

ce to wielkie i piękne hasło, któ-

re sanacja powinna sobie zanoto-

wać, bo kiedy raz zachwiano pod-

stawy moralności, istota ludzka

spadać zaczyna po równi pochyłej

coraz niżej.

„Wolna gra sił*.

We wspomnianej wyżej

„Chwili* poseł żydowski Roten-

streich zamieszcza bardzo tralne

uwagi na temat potrzeby wolnej

konkurencji:
„Należy jaknajprędzej i jaknajwcze-

śniej uwolnić życie gospodarcze od przy-

musu. Nie chcielibyśmy nawet pezymu-

su rządu na kartele w kierunku obniże-

nia cen. Jedyny ratunek dla gospodar-

stwa społecznego to przywrócenie mu

równowagi. Obniżenie cen skartelizowa-

nych jest tylko osłabieniem sztywności.

Jak długo sztywhość pozostanie, tak

długo nie wydźwiśniemy się z obecnego

kryzysu. Jedyny ratunek jest powrót

do wolnej konkurencji Ona porusza g0-

spodarstwo, ona usuwa komendę gospo-

darczą, ona leczy i uzdrawia, ona ozna-
cza zwycięstwo siły ducha nad siłą

materji.
Nieszczęściem ostatnich lat jest u-

przywilejowanie organizacyj technicznych

a gnębienie inicjatywy, czyli siły ducha,

zdolności twórczej jednostki. Uprzywile-

jowanie materji doprowadziło do tego,

że organizacje kolektywne, jakiemi są

kartele, zerwały związek ze społeczeń-

stwem. To spowodowało silne zachwia-

nie się równowagi.

Dlatego nie jakaś obniżka cen spro-

wadzi znowu równowagę, tylko wolna

gra sil. Ją należy przywrócić."

Kłopoty teścia.
Żydowska „Chwila* podaje na-

stępującą wiadomość:
„Hajnt* donosi z Siedlec: Sensacją

dnia jest tu wykrycie faktu, że naczelny

lekarz szpitala tamtejszej Gminy Żydow-

skiej dr. M. Stein sprawował swe funkcje

i pobierał swe pobory w Gminie Żydow-

skiej, będąc wychrzczonym jeszcze w

roku 1924. Dm Stein, który był radnym

„żydowskim* w Radzie Miejskiej, do-

piero niedawno zrezygnował ze swoicl

stanowisk. Okazało się przytem, że

chrzest przyjął w r. 1924 z przyczyn ro-

dzinnych. Córka jego bowiem jest żoną

b. min. płk. Miedzińskiego. Gdy w r.

1921 poczuł się chorym, obawiając się,

że może ulec tej chorobie, opuścił sze

regi żydostwa nie chcąc, aby nie narazić

córki na udział w pogrzebie żydowskim.”
>
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ZBLIŽENIE CZESKOSLOWACKO-POLSKIE.

„Lidovė Noviny“ z dnia 12 bm.

zamieszczają ciekawy artykuł

konsula dr. Karola Ripy p. t.

„Zbliżenie czeskosłowacko - pol-

skie”. Autor omawia w nim naj-

pierw współpracę polsko-czeską

w różnych dziedzinach. Stwier-

dza, że pod względem gospodar-

czym obydwa państwa uzupełnia-

ją się, gdyż Polska eksportuje do

Czechosłowacji przedewszystkiem

ziemiopłody, bydło i artykuły spo-

żywcze, podczas gdy Czechosło-

wacja wywozi gotowe fabrykaty.

Na polu sportowem widoczne są

postępy współpracy w różnych

gałęziach sportu. Turystyka roz-

wija się pomyślnie w pogranicz-

nych Beskidach, Tatrach i Karpa-

tach. Nowym dowodem postępu

jest tu powstanie wspólnego par-

ku narodowego w Pieninach.

Poważną pracę na rzecz zbli-

żenia wykonały w ostatnich cza-

sach kluby czesko-polskie w Cze-

chosłowacji i polsko-czeskie w

Polsce. Kluby te uświadamiają

swój naród o konieczności wza-

jemnego poznania się i propagują

ideę jak najściślejszej współpracy.

Kluby urządzają odczyty, kursy

językowe, obchody narodowe,

wycieczki i t. d. Ponoszą one

ółówną część zasługi jeżeli chodzi

o zmianę nastrojów w Polsce i

Czechosłowacji w ostatnich la-

tach.
„Szczególnie trzeba zwrócić

uwagę na prace Klubu czesko-

polskiego w Mor. Ostrawie, który

postawił sobie za cel łagodzić na

swoim narodowościowo miesza-

nym terenie szkodliwe skutki tarć

narodowościowych pomiędzy wię-

kszością czeską z jednej strony,

a mniejszością polską na Śląsku

Ciesz. z drugiej strony. Akcja ta

niejednokrotnie już spotkała się z

powodzeniem.

Musimy z uznaniem podkreślić,
że akcja Klubów czesko-polskich

na polu zbliżenia kulturalnego obu

narodów nie jest osamotniona.

Popiera ją w ostatnim czasie

prasa...
Do wielkiego dzieła zbliżenia

czesko-polskiego przykłada także
rękę ludność polska w Czechosło-

wacji, która — jak wiadomo —

postawiła wniosek zwołania kon-
ierencji polsko-czeskiej, której ce-
lem, jak wnioskuję z licznych gło-
sów prasy czeskiej i polskiej, by-
łoby stworzenie podstaw zgodne-
go współżycia obydwu narodo-

OASWORZZTRTERET EITI

mniejszości jest zatem znacznie

bardziej rażąca niż nierówność

Niemiec w zakresie zbrojeń.
St. St.

wości na terenie Śląska Cieszyń-
skiego.

Polscy posłowie do sejmu

praskiego wypowiedzieli w ostat-

nim czasie szereg życzeń ludności

polskiej w Czechosłowacji. Ich

korzystne załatwienie przez rząd

czechosłowacki wywrze niewąt-

pliwie wpływ na całokształt sto-

sunków czesko-polskich.

Polsko-czechosłowackawspół-

praca, która powstała ze skro-

„ mnych początków, .rośnie z każ-

dym rokiem. Korzyści, jakie przy-

nosi obydwu stronom, każą przy-

puszczać, że nic już nie stanie na
drodze jej rozwoju.”

Z ostatniej chwili.
Kara śmierci za szpiegostwo.

WARSZAWA. Pat.—Wojskowy
Sąd Okręgowy Nr. 1 jako sąd do-

raźny po 2-dniowej rozprawie 20
i 21 b. m. skazał na śmierć strzel-
ca Hieronima Wysockiego z 1 p.
radjotelegraficznego za szpiegost-
wo na rzecz jednego z państw
ościennych. Wobec nieskorzysta-
nia z prawa łaski przez Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej wyrok
został dziś rano wykonany.
Wyrok w sprawie St. Ponla-

towskiego.
WARSZAWA (Pat.) We wtorek

w godzinach wieczornych w Są-
dzie Okręgowym w Warszawie
zapadł wyrok w sprawie przeciw-
ko 59 letniemu Stefanowi Ponia
towskiemu, oskarżonemu o usiło-
wania zabójstwa dyrektora War-
szawskiej Dyrekcji Kolejowej. Zien-
kiewicza. Mocą wyroku Poniatow*
ski skazany został na 6 lat cęż-
kiego więzienia z art. 455 K. K.
(za usiłowanie zabójstwa urzędn'-
ka w czasie urzędowania).

Zemsta starca.
BYDGOSZCZ (Pat) W  miej-

scowości Iwiec 62 letni Wincenty
Jędrzejczak zamordował córkę
swoją Kamińską i jej mężą. Na-
stępnie podpalił zagrodę, która
doszczętnie spłonęła wraz z po-
mordowanemi. Po dokonaniu zbro-
dni Jędrzejczak zbiegł, pozosta-
wiając list, w którym przyznaje
się oo winy.

116 lat więzienia.
BARANOWICZE (Pat.) W dniu

dzisiejszym i wczorajszym Nowo-
gródzki Sąd Okręgowy na sesji
wyjazdowej w Baranowiczach ro-
zpoznal 5 spraw komunistycz=
nych, w których na ławie oskar-
żonych zasiadło 27 osób, oskar-
zonych z art. 102 K. K. о nale-
żenie de KPZB i dzialalnošė wy-
wrotową. Wszystkich oskarżonych
Sąd uznał za winnych i skazał
ich na kary od 4—6 lat c. więzienia.

Niemieckie podręczniki szkolne.
W związku z niedawnem wystą

pieniem polskiego delegata na kon

ferencji rozbrojeniowej, które zwró

ciło uwagę ogólną na niemiecki po

dręcznik szkolny, gloryfikujący

wojnę, warto przyjrzeć się podrę-

cznikom niemieckim wogóle w łą-

czności z moralnem rozbrojeniem

świata.
Tendencję bojową niemieckich

podręczników szkolnych można

śledzić już od podpisania przez

Niemców traktatu wersalskiego.

Udzędowe czynniki niemieckie za-

aprobowały tendencje nacjonalis-

tów, żądających aby walkę o oba-

lenie traktatu wersalskiego prze-

nieść z terenu politycznego i kam-

panji prasowej do szkół, i to za-

równo powszechnych jak i śred-

nich, aby młodzież niemiecka „od

zyskała co zostało stracone" do

czego ją zaprawiają przez mało о-
słoniętą agitację wojenną.

Jako przedmiot nauki najbar-

dziej nadający się do agitacji po-

litycznej wybrano geografję, którą
uczyniono jednym z przedimotów

„ośrodkowych'* w przepisach mini

sterstwa oświaty.  Miinist, oświa-
ty zarazem nakazało używanie
map, na których przedwojenne gra
nice Niemiec są wyraźnie zaznaczo

ne; na mapach tych miejscowości
mają być oznaczone nazwami w
brzmieniu niemieckiem (lub niemie
cko - rosyjskiem na terenie Polski)

Geografczne podręczniki szkol-
ne Seydlitz'a używane w całych
Niemczech, a także w Gdańsku
służą podobnież jak kartografja
wzbudzaniu u uczniów „krzywdy”*
Niemiec. Przy opisie Polski zajmu
ją wiele miejsca dowodzenia rze-
komych zasług kultury niemie-
ckiej, pogardliwe uwagi o Polsce,
zaznaczanie „krzywd“ Niemców
w Polsce i innych krajach europej-
skich, np. w Czechoslowacji, na
Wegrzech, we Francii etc. Dzieje
„się to przy opisie Europy w trze-
cim roku szkoły średniej. W niż-
szych klasach wymagane są opi-
sy „krajów pogranicznych" Nie-
miec i szerokie traktowanie Niem-
ców zagranicą; w średnich i wyż-
szych klasach tematem nauki jest
omawianie ważności i zasług kul-
tury niemieckiej w świecie (przy
opisie krajów pozaeuropejskich) o-
raz zagadnienia „geopolityczńe”,
które zajmują tak szerokie miejsce

Wzrost katolicyzmu
; w Japonli.

Katolicki dziennik francuski
„La Crojx*, pisząc o działalności
Kościoła w  Japonji, podaje na-
stępujące wisdomości:

Arcybiskup Tokio, Mgr. Cham-
bon w dniu 16 lipca r. b. doko-
nał trudnego i niebezpiecznego
wejścia na słynny szczyt góry
aa i odprawił tam Mszę
W.
O wciąż wzrastającem zna:

czeniu Kościoła w Japonji świad-
czy najlepiej stosunek pracy
miejscowej do spraw katolickich.
Redaktor jednego z pism wyraził
przokonanie, że „w ciągu 10 łat
katolicyzm odniesie zwycięstwo
nad buddyzmem, który już dziś
niema żadnej przyszłości".

Obecny prezes ministrów ja-
pońskich Makoto Saito, który ja-
ko wielkorządca Korei, okazywał
w swcim czasie wiele sympatji i
pomocy katolikom i który oso:
biście popierał wystawienie f lmu
„26 męczenników Japonji”, otrzy-
mał od Ojca św. wielki order
Piusa.

 

katastrofa lotnicza
we Włoszech.

RZYM. W związku z kata-

strofą lotniczą, która zdarzyła się

w dniu wczorajszym w Spezji, do-

noszą, że liczba zabitych wynosi
7.osób. Przyczyną katastrofy by-
ło zderzenie się 2-ch samolotów

w czasie lotu grupowego eskadr
hydroplanów.

Wypadek por. Stainfortha.
LONDYN (Pat). Porucznik

Stainforth, znakomity lotnik, zdo-
bywca puhara Schneidera i wielo-
krotny rekordzista, został ciężko
ranny w wypadku lotniczym w Li-
zard (Kornwalja). |
NASLSREINMĄGOA

МЫ. Romana RYBARÓNIEGO
nowa książka p. t.:

Przyszłość gospodarcza Świata
już opuściła

1. Istotne fakty 1 zagadnienia.

Zawiera następujące rczdziały:

światowego przed wojną I skutki wojny. Ill. Obroty handlowe
w powojennem gospodarstwie światowem. IV Kredyty zagra-

niczne po wojnie. V. Wędrówki ludnośc! po wojnie. VI. Przysz-

łość gospodarstwa światowego. Vil. Racjonalizacja. VIII Ró
wnowaga przemysłu i rolnictwa. IX. Ciężary publiczne I spo-

łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka
f kryzys uslroju gospodarczego. XI, Ruch naturslny ludności

a przyszłość gospodarcza. XII. Konsekwencje mniejszego po-

stępu gospodarczego. Xill. Ogólne wnioski | przewidywania.

Cena 9 zł.
Do nabycia we wszystkich księgarniach i kioskachTow. „Ruch*
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prasę drukarską.

w wyższych klasach, że musieli

się temu przeciwstawić prawdzi-

wi uczeni wśród niemieckich geo-

grafów, wskazując na niebezpie-

czeństwo wprowadzenia pod tem
mianem do szkół zacietrzewienia
politycznego, oraz na brak przygo-
towania niedojrzałych uczniów do
traktowania zagadnień politycz-
nych. Najwięcej wycieczek agita-
cyjnych znaleść można przeciw
Polsce i przeciw Francji.

Naukowe czasopisma pedago-
giczne w zakresie geografji zachę-
cają wprost do zużytkowania tak
przykrojonego planu geografji do
przygotowania wojennego; mówią
o „przeznaczeniu Nniemiec na
wschodzie, o wojennem znacze-
niu „bastjionu* Prus Wschodnich
i Austrji itd., a w kartogralji przy-
gotowują uczniów do korzystania
ze sztabowych map i szkiców te-
renowych, nie zasłaniając celów
wojennych.

Stanowisko geografii jako
przedmiotu „ośrodkowego powo-
duje niemieckich pedagogów do
żądania, aby wszystkie inne przed
mioty dostosowały się do tematu
traktowanego w geografji. I tak
muszą się zajmować tym samym
tematem  historją, germanistyką,
matematyką, (np przy obliczaniu
odsetek ludności na terenach z
mieszaną ludnością) nauka rysun-
ków, a nawet fizyka i chemia,
gdzie szerokie miejsce zajmują
środki wybuchowe i gazy trujące.

Szczególnie szerokie zastoso-
wanie haseł politycznych można
zauważyć w historji i nauce języ-
ka niemieckiego. Ogólnie używane
podręczniki są tu Teubnera „Ge-
schistliches Unterrichtswark* w
wielu częściach, oraz książki do
czytania „Wagen und Wirken“
przepełniona jest opisami walk
niemieckich z Francuzami za cza-
sów napoleońskich, oraz całą po-
ezję wojenną tych czasów, szcze-
gólniej Arndta, wzywającego do
zrzucenia jarzma francuskiego.
Pozatem spotyka się gloryfikację
Krzyżaków i ich kulturalnych czy-
nów, poezje mało znanych auto-
rów o walkach Krzyżaków z Po-
lakami, z epitetami jak „der Polen
gefiirchtete Horden', wyjątki z o-
sławionego Gustawa Freytaga z
opisami Pomorza i Wielkopolski
przed błogosławieństwem rządów
pruskich, gdzie lud polski rzeko-
mo żył „jak bydło” i podobne opi-
sy współczesne (np. Kaszubów,
nazwanych „orangutanami”). Tak-
że nowoczesną ad hoc skonstruo-
waną poezją można znaleźć w tych
podręcznikach, np. zupełnie bojo-
wy „Ostmarkeńlied", pełen pogar-
dy i nienawiści do Polaków. Rzad-
sze są opisy Duńczyków i stosun-
ków szlezwickich, oraz Czech
(„die tschechische Flut“). Pod-
ręcznik „Wagen und Wirken”, z
podtytułem „ein deutsches Lese—
und Lebensbuch'* ma osobne wy-
danie „Ostmarkenaustgabe”, uży-
wane także w niemieckich szko-
łach gdańskich.

Gdańsk posługuje się tym sa-
mym podziałem materjału nauko-
wego i temi samemi podręcznika-
mi co Rzesza Niemiecka. Niektóre
tylko podręczniki są napisane spe-
cjalnie dla Gdańska np. „Hei-
matkunde von Danzig“ Mantu'a
oraz Buldy, podręcznik historji
dla szkół powszechnych Gdańska i
„pogranicza“, być może także
przemycany do szkół niemieckich
w Polsce. Bulda opiera się także
na popularnej literaturze histo-
rycznej w rodzaju Freytaga, a
Mantua najzupełniej ignoruje Pol-
skę, nawet przy opisie urządzeń
prawnych złączonych z Polską, a
wymienia ją tylko, aby zaznaczyć,
że Polska ma w dziedzinie urzą-
dzeń kolejowych jedynie rolę
przedsiębiorcy, i urzędnicy jej są
obowiązani używać języka nie-
mieckiego.

Nic dziwnego, że wychowana
w tej atmosierze młodzież nie-
miecka wykazuje prócz innych
ujemnych cech, bardzo znaczną
ciasnotę światopoglądu, która gro-
zi złemi następstwami dla Niemiec
na terenie światowej polityki, co
z zatrwożeniem sygnalizują ostat-
nie zjazdy geografów, oraz uczeni
niemieccy tej miary co geograf
Hettner.
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Ludzie bardzo lubią zbiegowiska.

Gdy coś się na ulicy stanie gromodzi

się zaraz ogromny tłum gawiedzi i patrzą.

To konia dobija policjant na ulicy Mic-

kiewicza z rewolweru, to dziecko „Ar-

bon** przejechał. Zaraz zbiera się tłum

i widowisko się zaczyna.

Albo z klinkierem. Nie można było

miastu większej frajdy zrobić. Co dnia

staje kupami ludzi i gadają, do buzi kost-

kę biorą, gryzą smakują i komentują. A

to, że on klinkier ma smak chałwy, a to,

że śmierdzi, lub że całkiem nieużyteczny

bo smakuje jak smalec stuletniej sowy.

Ludzie się cieszą z widowiska i to z wi-

dowiska  gratisowego jakie mu daje

ulica.

Raz, w Staro Święcianach taki był

wypadek. Na rynku przed bramą kupca

Arona Feinszmekera (żelazo, woda sodo-

wa i różne delikatesy) stanął strażak w

pięknym uniformie przeciwogniowym i

z hełmem na głowie, błyszczącym.

Ludzie przechodzą i powiadają.

— Pożar widocznie u Fenszmekera?

— Niedawno tydzień temu się ase-

kurował.

— I żonę podobno do

posłał.

— Ratujcie! Gore!

Ludzi coraz więcej przed bramą się

gromadzi i tłum wzrasta, a strażak stoi

na posterunku.

— Tam na strychu stara Feinszme-

kerowa w piernatach leży od pięciu lat.

— Niema już dla niej ratunku, dach

lada chwila runie.

Co poniektórzy ludzie okna po-
otwierali i sprzęty swoje na ulicę wy-

rzucać zaczęli.

Ten stolik, tamten pierzynę i samo-

war, z jednego okna nawet jakieś nie-

mowlę na sznurku spuścili.
Przed dom kupca całe miasto wyleg-

ło i podglądają na strażaka.

—Pali się! Gore!

A ten nic, tylko stoi i czeka.
Czekał tak z pół godziny, aż tu

punktualnie o siódmej wychodzi z bramy
służąca Anastazja, od Feinszmekerėw,

pod rączkę strażaka chwyta i idą na spa-

cer, za miasto, na lączkę.

Warszawy

Okazalo się, že to wcale nie byl po-
żar, tylko miłość i randka.

W Wilnie sam raz taki widziałem
przypadek. Idę ulicą Nowogródzką, aż tu

tłum wielki wali środkiem ulicy.
— Co się stało pytam przechodnia.

— Spójrz pan sam, to obaczysz.
Patrzę i widzę,

Policjant idzie, pod rękę damulkę

jakąś prowadzi, a ta znów pod rękę z

sanitarjuszem idzie od pogotowia,

— Więc cóż, powiadam, takiego, pi-
janą prowadzą czy co?

— Nie, panie, to dziewczę z ludu

nieszczęśliwe. Hrabia ją rozkochał w so-

bie, razem wódkę pijali „pod Łabędziem”

na Ponarskiej, gadał przysięgał, a teraz

uciekł do Ameryki, a ją tu zostawił, De-
naturką powiadają się zatruła, a teraz

prowadzą ją do szpitala w agonii.
Tyle to i ta „pańska miłość warta.

Wtrącił się ktoś drugi.
— I dziecko podobno maleńkie zo-

stawiła.

Nieszczęsne niemowle z rozpaczy na

strychu się powiesiło.
Straszne to rzeczy się dzieją, pomy-

ślałem i idę z tłumem popatrzeć.

Ktoś za mną powiada do sąsiadki.

— Taka małpa, ja by w ta pora po-
wiesiła.

Za co — pytam?
— Trzech mężów zadusiła, a czwar-

temu rady nie dała, jak ona go dusić to

on za wirówkę i jej po łbie, Teraz ją na
komisarjat prowadzą.

Dochodzimy do rogu, a tu policjant
staje, ową pannę w rękę całuje, a z tym

ielczerem się ściska.

Okazało się, że policjant z bratem

swoim i z szwagierką na spacer poszedł,
słońca i pogody zażyć.

Raz raso powiada mi moja służąca,
że u prolesora, na drugiej stronie ulicy,
miast dziecka, urodziła się małpa.

Patrzę przez okno.

Prawda—tłum ludzi wielki, wszyscy
w okna profesora podślądają, a nawet

policję sprowadzili do regulowania po-

rządku.  Proiesora znałem i ciekawość

mnie wzięła. Myślę sobie, pójdę, zapy-

tam, pogratuluję i na dziw natury po-

patrzę, Nawet dla profesorowej kwia-

tów kupiłem. Idę, dzwonię, witam się.

—Profesor dziękuje za kwiaty i

$ratulacje a ja pytam.
— Czy nie możnaby małpy tej o-

bejrzeć?
—Jakiej małpy, mojej żony!?
— Nie, ale tego co się urodziło.

— Bardzo proszę.

Profesor prowadzi mnie do salonu,

do klatki z kanarkiem i dwa małe bia-
lutie jajeczka pokazuje.

A ludzie zaraz powiadają, że małpa

i zbiegowisko gotowe.
Raz szedłem ulicą,

wisko,

— Co jest? powiadam,
— Ciotkę pańską przejechali.

Uśmiecham się i mówię.

— Pewno znów jaka małpa profe-
sorska.

Znajomy, co mnie informował obra-
ził się,

Okazało się, że tym razem była
prawda.. ciotkę moją napół przejechało,
aż dotąd leży i w domu się kuruje.

M. Junosza,

TTDYOKOAAC DT

Loterja,
, WARSZAWA (Pat). W 12-m

dniu ciągnienia V klasy 25-ej pol-
skiej „państwowej loterji klasowej
ważniejsze wygrane padły na nu-
mery losów:

, 10 tysięcy zł. — 99.056, 5 ty-
s. — 4 95.264, 3 tysiące
zł — .950, 95.290, 105.8
124.621 i 150.716, 3.

patrzę zbiego-

 

 

 



 

 

KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Pogoda zmienna, z przelotne-
mi deszczami i rozpogodzeniami
się w ciągu dnia. Dalsze ochło-

dzenie. Noc zimna (miejscami
spadek temperatury do 2 stopni),

dniem  ternperatura około 13

stopni. Słabe, chwilami porywiste
wiatry północno zachodnie.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Sprawa wydzierżawienia lo-

kalu kina miejskiego. W! związku
z wydzierżawieniem lokalu kina

miejskiego odbyło się wczoraj
nadzwyczajne posiedzenie Magi-

stratu. Z pięciu złożonych ofert

pod uwagę brane były właściwie
tylko dwie oferty: Z. A. S. P-u
i Związku Inwalidów. Ostatecznej
decyzji Magistrat nie powziął, u-
zależniając ją od przeprowadzenia
dodatkowych pertraktacyj z obu
oferentami.

Decyzja w sprawie wydzier-
żawienia kina miejskiego ma jed-
nak zapaść jeszcze w ciągu bie-
żącego tygodnia.

Z MIASTA.
—Komitet uczczenia pamięci

Żwirki i Wigury. W Wilnie za-
wiązał się Komitet uczczenia pa-
mięci tragicznie zmarłych zwy-
cięzców przestworzy por. Fr.
Żwirki i inżyniera-pilota Wigury.
Na czele Komitetu stanął wice-
wojewoda Jankowski. W skład
Komitetu weszli przedstawiciele
miejscowego społeczeństwa.
— [I-szy konkurs iryzjerski no-

woczesnej sztuki czesania pań,
zorganizowany przez lzbę Rze-
mieślniczą w Wiilnie, odbędzie się
w dniu 22 września b. r. o godz.
18-ej w sali Wystawy Ruchomej
Przemysłu Krajowego przy ul.
Mickiewicza Nr. 33a. Przewidzia-
ne są dwie konkurencje: ondu-
lacji żelazkowej Marcel'a i ondu-
lacji wodnej.

Udział swój w konkursie do-
tychczas zgłosiło 20 pierwszo-
rzędnych zakładów wileńskich.

Za. najlepsze wyniki uczestnicy
konkursu otrzymują 5 cennych
nagród. Konkurs ten, organizowa-
ny poraz pierwszy w Wilnie, ma
za zadanie wyprowadzenie na
światło dzienne młodych, a nie-
znanych talentów, podniesienie
poziomu sztuki fryzjerskiej, oraz
da możność zapoznać się wileń-
skiemu społeczeństwu, a szczegól-
nie paniom z najnowszemi udo-
skonaleniami kunsztu fryzjerskie-

"80, —4 Zainteresowanie konkur-
sem wśród pań jest ogromne.

SPRAWY PODATKOWE.
— Zwiększony wpływ podat-

ków miejskich. Podług prowizo-
rycznych obliczeń miejskich władz
podatkowych w ciągu ubiegłego
miesiąca ożywił 'się całkiem nie-
spodziewanie ruch przy okien-
kach płalniczych. Ogółem w cią-
gu sierpnia do kas miejskich
wpłynęło ponad 50 procent podat-
ków komunalnych preliminowa-
nych w tym czasie do płacenia.
— Opłaty od kwitów komor-

nianych, W, związku z wprowa-
dzeniem od dnia 1 września opłaty
na rzecz Funduszu Bezrobocia od
kwitów komornianych, Magistrat
wobec szeregu wątpliwości wy-
jaśnił, co następuje:
Wysokość opłat uzależniona jest

od kwoty kwiłu komornianego,
a mianowicie: od miesięcznego
99 złotych 99 groszy — 25 groszy;
od 100 do 150 złotych —| 50 gro-
szy; od 150 do 200 złotych — 75
groszy; ponad 200 złotych
1 złoty.

Kwity od mieszkań jedno i dwu.
izbowych są wolne od opłaty.

Powyższe opłaty obciążają wy-
łącznie właścicieli nieruchomości
i nie mogą być pobierane od loka-
torów.

Opłaty należy uiścić i wów-
czas, gdy z odbioru komornego
pokwitowania na piśmie nie wy-
dano.

Opłaty winni właściciele nie-
ruchomości uiścić w kasie miej-
skiej po upływie każdego miesią-
ca najpóźniej w ciągu 15 dni, skła-
dając jednocześnie wykaz sum ko-
mornianego otrzymanych w ubie-
śłym miesiącu wraz z obliczeniem
opłat na rzecz Funduszu Pomocy
Bezrobotnym. '

„SPRAWY KOLEJOWE,
— Dyrekior P. K. P. w Wil-

nie, inż. Falkowski wyjechał
służbowo do Warszawy. Na czas
niecbecności dyrektora Falkow-
skiego zastępstwo objął wice-dy-
rektor inż. Mazurowski.

Dyr. Falkowski w czasie swe-
go pobytu w Warszawie weźmie
udział w święcie kolejarza, które
odbędzie się dnia 24 b m

SPRAWY SANITARNE.
— Stan chorób zakaźnych. Po-

dług danych miejskich władz sa-
nitarnych w ciągu ubiegłego ty-
godnia zanotowano na terenie
Wilna następujące wypadki za-
słabnięć na choroby zakaźne: ty-
fus brzuszny — 4, płonica 23, bło-
nica 4, róża 8 (zgon 1), gruźlica 12
(zmarły 4 osoby), jaglica 6.

Ogółem chorowało 57 osób,
przyczem w 5 wypadkach choroba
dała wynik śmiertelny.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Stowarzyszenie „Opieka

Polska nad Rodakami na Ob-
czyźnie'* komunikuje, że dyżury
w Sekreterjacie przy ul. Orzeszko-
wej 11, hędą się odbywały Zfrazy
w tygodniu we środy i soboty
od godz. 11—l-ej.

 

WYPADKI
— Nieszczęśliwy wypadek na

torze kolejowym. W dniu wczo-
rajszym w pobliżu stacji kolejo-
wej Roś niedaleko Lidy wypadł
z pociągu osobowego Wiktor Dan-
cewicz i doznał ciężkich obrażeń
cielesnych. Dancewicza odwiezio-
no do szpilala w Wołkowysku.

KRONIKA POLICYJNA.
— Udaremnione oszustwo. Po-

licja śledcza prowadzi dochodze-
nie w sprawie nieudanego oszu-
stwa na szkodę hurtowni cukru
p. Grodzieńskiego i Worona, mie-
szczącej się przy ulicy Rudnickiej
nr. 29,

Jak się okazuje, jakiś podej-
rzany osobnik podał się za furma-
na firmy 1 przedstawiwszy odpo-
wiedni order, zażądał wydania mu
9 worków cukru.

Order wydał się jędnak podej-
rzanym magazynierowi, który pod
jakimś pretekstem wstąpił do
kancelarji i stamtąd telefonicznie
porozumiał się co do orderu ze
wspomnianą firmą. Okazało się,
że firma takiego orderu nie wy-
dawała, wobec tego firma zarzą-
dziła zatrzymanie podejrzanego
osobnika. Gdy jednak magazynier
wyszedł z pomieszczenia kance-
larji, okazało się, że podejrzany
osobnik ulotnił się zawczasu. Wi-
docznie zrozumiał, że jest zde-
maskowany.

Po sprawdzeniu w firmie oka-
zało się, że zarówno order jak i
podpis oraz pieczątka zostały
sfałszowane.
O oszustwie powiadomiono po-

licję, która wszczęła dochodzenie,

— Śledztwo w sprawie kra-
dzieży w sklepie jubilerskim, W
związku z kradzieżą w sklepie ju-
bilerskim Szuba przy ulicy Nie-
mieckiej 29 policja prowadzi dal-
sze dochodzenie. Oględziny miej-
sca kradzieży upewniły przedsta-
wicieli policji śledczej, że w da-
nym wypadku kradzież popełniły
osoby dobrze obeznane ze skle-
pem. W ciągu ubiegłych dwóch
dni policja przeprowadziła szereg
rewizyj w mieszkaniach znanych
policji paserów, lecz narazie bez
pozytywnego wyniku. Jedna oso-
ba została w tej sprawie areszto-
wana.
— Zatrzymanie międzynarodo-

wego złodzieja. Ostatnio do Wilna
przyjechało kilku międzynarodo-
wych złodziei. Między innemi
zatrzymany został przez wywia-
dowców wydziału śledczego zna-
ny międzynarodowy złodziej kie-
szonkowy Jehuda Mickun, który
przybył niedawno z Berlina, do-
kąd wyjeżdżał na „gościnne wy-
stępy“ i gdzie odbył karę wię-
zienia.

Kradzież palta karakułowego.
W dniu 20 b. m. nieznani sprawcy przez
otwarte okno dostali się do mieszkania
Ryjera Jankiela (Piłsudskiego 38), skąd
skradli damskie palto karakułowe war-
tości tysiąc złotych.

Kradzież w iabryce wód gazo-
wych. W dniu 21 b. m. nieznani sprawcy
zapomocą złamania kłódki dostali się do

DZIENNIK WILEŃSKI

POTRZEBA AMBICJI ZAWODOWEJ,
POTRZEBA DUMY MIESZCZAŃSKIEJ.

Pod powyższym tytułem poru-
sza „Kusjer Poznański” bardzo do
niosłe zagadnienie naszego bytu na
rodowego.

Nawiązując do sprawy podnie-
sienia opiat szkolnych w wyższych
uczelniach, co uniemożliwi szero-
kim, niezamożnym warstwom wło-
ściańskim i drobnomieszczańskim
kształcenie synów w uniwersyte-
tach, uznając niezmierne szkody,
jakie to przyczynić musi — nieza-
leżnie od tego i nie w sprzeczno-
ści, lecz w uzupełnieniu tej praw-
dy“ zwraca „Kurj. Poznański” uwa
śę na jej drugą stronę:
W społeczeństwie naszem ude-

rza w sposób wybitnie ujemny za
słaba skłonność do zawodów pra-
ktycznych, przedewszystkiem do
kupiectwa i rzemiosła. Mamy o-
czywiście głównie na myśli Polskę
centralną, południową i wschodnią.

Powie nam kto: nie dziw, bo
handel i rzemiosło ugrzęzły w bie-
dzie; ojciec pragnie, by syn jego
biedy tej nie zaznał, by poszedł
„wyžej“, by mu bylo „lepiej”.

Najpierw z tem „lepiej“, to dzi-

USSR E TEB
POLSKIE RADJO WiLNO,
Czwartek, dnia 22 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Orkie-
stra Pawła Whitemana (płyty). 15.35:
Kom. meteor. 15.40: Muzyka dawna i
muzyka popularna (płyty). 16.30: Kom.
misyjny. 16.40: „Wśród książek* — po-
gadanka. 17.00: Koncert symfoniczny
(płyty). 18.00: „Egea — kolebka cywili-
zacji” — odczyt wygł. Jan Parandowski.
19.15: „Skrzynka pocztowa”. 19.45: „U
wrót Żelaznych Dunaju" — odczyt. 20.00:
Koncert. 21.20: Słuchowisko „Takie
czasy” K. Makuszyńskiego. 22.40:
Wiad. sport. 22.50: Muzyka taneczna.

Piątek, dnia 23 września,

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
operowa (płyty). 15.35: Kom. meteor.
15.40: Utwory Mendelssohna _ (płyty).
16.30: Kom. L. O. P. P. 16.40: Odczyt z
Warsz. 17.00: Koncert. 18.00: „Faust
i teatr" — odczyt Emila Zegadłowicza.
18.20: Muz. tan. 19.15: Polakom na Ko-
wieńszczyźnie. 19.45: Przegląd prasy
roln. 20.00: Feljeton muzyczny. 20.15:
Koncert symfoniczny z Filharm. Warsz.
22.40: Wiad. sport. 22.50: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Popołudnie symfoniczne,

Czwartkowy koncert symfoniczny z
płyt gramofonowych (godz. 17) wypełnią
dzieła dwuch tytanów muzyki wszyst-
kich narodów i czasów: Mozarta i Beet-
howena. Usłyszymy mianowicie: uwer-
turę „Lenora” i ósmą symfonję Beetho-
wena, oraz Mozarta koncert skrzypcowy
Nr. 4 w wykonaniu F. Kreislera. Słowo
wstępne do tego koncertu wygłosi prof.
Michał Józefowicz.

Gdzie była kolebka cywilizacji?
O godz. 18 znany literaturze współ-

czesnej pisarz Jan Parandowski, autor
wielu cennych utworów z mitologji grec-
kiej, którego publiczność wileńska po-
znała w ubiegłym roku jako doskonałe-
$o prelegenta, mówić będzie tym razem
przed mikrofonem radjowym w odczycie
p. t« „Egea — kolebką cywilizacji”.

Feljeton napoleoński.

W dzisiejszym, czwartkowym pro-
gramie radjowym, zamiast odczytu prof.
St Kempistego, zapowiedzianego na
godz. 19,45, a odłożonego na najbliższą
przyszłość, usłyszą radjosłuchacze felje-
ton T. Łopalewskiego p. t. „Tu mieszkał
Napoleon", w którym prelegent przy-
toczy kilka interesujących szczegółów
z pobytu Napoleona w Wilnie podczas
wyprawy na Moskwę.

Makuszyński i Goetel.
„O godz. 21,20 Wilno połączy: się z

radjostacją lwowską, która nadaje dwa
słuchowiska, a więc: Makuszyńskiego
„Takie czasy' 1 F. Goetla „Ocalenie Ki-
wacza".

REKA WA ES ZSKAROE 5WRONIORRZEDZ0
fabryki wód gazowych Wsielupskiego Ni-
sona (Zawalna 25), mieszczącej się przy
ul. Zawalnej 21, skąd skradli trzy balony
miedziane oraz czekoladę łącznej war-
tości 700 zł.
— Okradzenie mieszkania przy ul.

Wingry. W dniu 20 b. m. nieznani
sprawcy zapomocą dobranego klucza
lub wytrycha dostali się do mieszkania
Kuśnierowej Czerny (Wingry 15), skąd
skradli garderobę męską, damską oraz
bieliznę stołową łącznej wartości 520 zł.
— Kradzież towarów ze sklepu spo-

żywczego. W dniu 20 b. m. nieznani
sprawcy dostali się zapomocą złamania
kłódki do sklepu, mieszczącego się przy
ul. Zawalnej 34, skąd skradli 180 kg.
cukru oraz 250 kg. różnych gatunków
kaszy łącznej wartości 500 zł. Zamel-
dował o kradzieży Tac Ber, poszkodo-
wany został Kapłan Szejn.

— Lekkomyślność ukarana. W dniu
20 b. m. nieznani sprawcy z niezamknię-
tej sieni domu Nr, 50 przy ul. Świerko-
wej skradli walizkę Markiewiczowej He-
leny, zawierającą różną garderobę dam-
ską łącznej wartości 400 zł.

siaj bardzo względna rzecz, bo klę
ski gospodarczej doznały wszyst-
kie zawody, liberalnych zgoła nie
wykluczając, a nie mówiąc już wca
le o urzędniczych. A zapatrzenie
się w owo „wyżej”, to właśnie sła-
ba strona naszego stanu średniego.
W społeczeństwach, w których

żyje silna tradycja mieszczańska,
stare rodziny kupieckie kształcą
swych synów, ale kształcą ich prze
dewszystkiem na tęgich sakupców,
by firmy przechodziły z pokolenia
na pokolenie. Tkwi w tem olb-
rzymia duma — że się tak wyrazi-
my — kupiecko - rodowa. U nas
dumy tej jest bardzo mało. Naogół
uważa się zawód kupiecki, a tem
bardziej rzemieślniczy, za coś gor-
szego, od czego ojciec odwraca u-
wagę i ambicję syna ku czemuś
„lepszemu”, choćby to miał być w
przyszłości proletarjat inteligencji.

A tymczasem cała przyszłość
Polski, jej narodowa i społeczna
zwartość i jej zdrowie gospodar-
cze zależy od tego, czy żywioł pol-
ski zdoła objawić ekspansję kosz-
tem elementu żydowskiego w dzie
dzinie handlu, rzemiosła i pokrew-
nych gałęzi. Polacy muszą mieć
w swojej ojczyźnie chleb. Polacy
muszą się w swojej ojczyźnie roz-
rosnąć gospodarczo, tem bardziej,
że mają tak siiny fizyczny, natu-
ralny przyrost ludności. Ten pro-
ces dokona się tylko, jeżeli obja-
wimy w dziedzinie zawodów prak-
tycznychh istotną tężyznę, energję
ofensywną, zdolność wypierania
pasorzytów.

Propaganda hasła „swój do swe
go“ jest niezbędna, jest konieczna
ale popierwsze — obowiązuje ona
nie tylko klientelę kupującą, ale
tak samo i sfery sprzedające, a
powtóre — hasło to może być tyl-
ko czynnikiem pomocniczym, pod-
stawą zaś walną musi byč zawodo-
wa solidność, rzutkość, zdolność
konkurencyjna, przedsiębiorczość,
zdobywczość. A poza tem — jak
już podkreśliliśmy — ambicja i du-
ma zawodowa: duma mieszczań-
ska, duma stanu średniego w twór
czem znaczeniu tego słowa.

Wówczas słany włościańskie
objawią więcej dążenia do zajmo-
wania placówek w handlu ? rze-
miośle zamiast się nadmiernie o-
glądać na zawody liberalne. Tą dro
gą Wielkopolska stworzyła silny,
rdzennie polski stan średni.

Póki go nie posiędzie cała Pol-
ska, nie będziemy państwem nor-
malnem.

Z całej Polski.
© STANOWISKO WARSZAW-
SKIEGO PISARZA HIPOTECZ-

NEGO.
Z dniem 1 października prze-

chodzi na rejenturę warszawski pi
sarz hipoteki ziemskiej p. Antecki.
Jak powszechnie wiadomo, stano-
wiska pisarzy hipotecznych któ-
rych jest w Polsce zaledwie, kil-
ka, są bodaj, że najlepszemi w Pol
sce urzędowemi synekurami. P. An
tecki jednak wniósł przed kilku
laty, kiedy jeszcze rejentom powo
dziło się lepiej, niż pisarzom hipo-
tecznym, prośbę o przyznanie mu
rejentury i obecnie z tej prośby sko
rzystano. Od 1-go października
tłuste miejsce jest wolne. Według
krążących pogłosek ma je objąć o-
becny minister Sprawiedliwości p.
Michałowski. Ponieważ jednak p.
Michałowski narazie piastować bę.
dzie tekę min. Sprawiedliwości,
więc prowizorycznie „aż do odwo-
łania” zamianowano pełniącym o-
bowiązki sędziego hipotecznego p.
Stefana Satkowskiego, dotychcza-
sowego sędziego Okręgowego w
Sosnowcu.
OSZCZĘDNOŚCI NA DRUKACH.

Urzędująca w Prezydjum Rady
Ministrów t£ zw. Komisja Normali-
zacji druków przedstawiła wnio-
sek, aby na przyszłość wzamian
szeregu odrębnych dzienników
urzędowych, drukowanych przez
każde ministerstwo, ogłaszano
wszelkie okėlniki ministerjalne
tylko w „Monitorze Polskim“, a
wszystkie rozporządzenia i ustawy
tylko w „Dzienniku Ustaw”.
Wprowadzi to oczywista spore
oszczędności.

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Ogólnokrajowy Zjazd Związku
Misyjnego Duchowieństwa w

Warszawie.

W dniach 27 i 28 września r.
b. odbędzie się w Warszawie

pierwszy ogólnokrajowy zjazd

Związku Misyjnego Duchowień-

stwa zorganizowany, z inicjatywy

i za aprobatą prezesa Związku

J. E. Ks. Arcybiskupa A. J. No-

wowiejskiego z Płocka, przez ko-

mitet wykonawczy pod przewo-

dnictwem ks. prał. A. Fajęckiego.

Obrady Zjazdu, objęte specjal-

nym programem, odbywać się

będą w sali przy ul. Kredyto

wej 14. Wstęp wyłącznie dla ka-

płanów za okazaniem karty ucze-

stnictwn, którą, podobie jsk i pro=

gram Zjazdu, otrzymać można

od dnia 20 b. m w biurze Misyj

nej Dyrekcji Archidiecezjalnej w

Warszawie (Miodowa 17, front

KAP.) w godzinach od 9-ej do

14-ej i od 16:ej do 18 ej, podczas
zaś obrad Zjazdu w lokalu przy

ul. Kredytowej 14, gdzie uczzest-

nikom zjazdu wydawane  będą-
równiez zaświadczenia na zniżkę

kolejową w drodze powrotnej.
(Kap.)

„Dzień katolicki* — orędzie

Ks. Prymasa.

JE. Ks. Kardynał Prymas

August Hlond wydał z racji zbliża-

jącego się „Dnia Katolickiego” o-
rędzie następującej treści:

Od szregu lat odbywa się w

Archidjecezjach naszych „Dzień

Katolicki jako święto Akcji kato-

lickiej. W ostatnich czasach został
ten obchód złączony z uroczysto-

ścią Chrystusa Króla, przez co

chciano zaznaczyć, że jego celem
jest szerzenie Królestwa Chrystu-
sowego na ziemi.

W bieżącym roku „Dzień Ka-
tolicki* przypada na dzień 30
października.

Myślą przewodnią tegoroczne-
go „Dnia Katoilckiego” jest hasło:
„Walka z bezwstydem i porno-
gralją w druku i w obrazach”.

Tylko narody moralne i zdro-
we ostaną się wśród trudności
dziejowych i tylko jednostki o wy-
sokim poziomie etycznym spełnią

w życiu ludów wybitniejszą rolę.
Nietylko wieczne dobro duszy

ludu, lecz i szczęście narodów wy-
maga naprawy obyczajów i wyko-
rzenienia chorobliwych objawów,
szerzącego się bezwstydu.

Wiara św. wskazuje nam w
tym względzie przepisy prawa bo-
żego, a zarazem podaje słabej woli
dostateczne hamulce i środki od-
rodcze.

„Dzień Katolicki" przypomni
je wszechstronnie w kazaniach,
wykładanych, manifestacjach.

Kardynał Gasparri o kryzysie mo-

ralnym świata.

(Kap) Na kongresie euchary-
stycznym w Sulmona były kardy-
nał sekretarz stanu  Gasparri,
przemawiając jako delegat papie-
ski, zaznaczył, że jedną z przyczyn
duchownego, moralnego i społecz-
nego kryzysu ludzkości jest a-
teizm, który stopniowo rozkłada
społeczeństwa. Znalazł on dostęp
do wszelkiego rodzaju instytucyj,
parlamentów i szkół, Są nawet
rządy, które go popierają, a skut-
ki tego postępowania oddziaływu-
ją zgubnie na życie społeczne.
Kardynał z wielkiem uznaniem
wyraził się o szefie rządu wlo-
skiego, który w przeciwieństwie
do tych metod, kierując się prze-
widującą polityką, oparł życie
państwowe na fundamencie wiary
w Boga i moralności i przez oto-
czenie troskliwą opieką rodziny
przysłużył się bardzo swemu kra-
jowi. ‚
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0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenuma-
ratorom zamiejscowym, którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy

zmuszeni bezwzględnie wstrzy-
mać przesyłanie pisma z dniem

1 Października
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Cud św. Januarego.
W dniu 19 b. m., jako w uro-

czystość Św. Januarego, powtó-
rzył się w Neapolu cud ożywienia
krwi tego świętego Męczennika.
Obecny cud nastąpił z niezwykłą
szybkością powitany z wielkiem
wzruszeniem przez
rzeszę wiernych z kardynalem ar-
cybiskupem Neapolu i przedsta-
wicielami władz świeckich — па
czele. Na wieść o cudzie artylerja
marynarki królewskiej oddała 21
strzałów.

Przed beatyłikacją „apostoła
trędowatych”.

(Kap) Generalny prokurator
kongregacji Serc Jezusa i Marji
wyznaczył postulatora do procesu
beatyfikacyjnego O. Piotra Da-
mien, apostoła trędowatych.

O. Damien urodził się w Fre-
melo, w Belgji, w r. 1840, Za pora-
dą swego brata wstąpił do kongre-
gacji wspomnianej w Picpus, któ-
ra wysłała go w r. 1863 jeszczę ja-
ko kleryka na wyspy hawajskie.
Tam też otrzymał on wr. 1864
święcenia kapłańskie.

Ukończywszy następnie studja
medyczne oddał się specjalnie ba-
daniu trądu. Po tych przygoto-
waniach zorganizował wzorowe
osady dla trędowatych i oddał na
ratowanie dusz tych biedaków
chętnie resztę swego życia.
W r. 1884 w pełni sił zaraził

się trądem i umarł w opinji świę-
tości.

Sfery miarodajne spodziewają
się rychłego przeprowadzenia for-
malności związanych z beatyfi-
kacją tego apostoła poświęcenia,
chluby katolickiej Belgji.

A my nic nie myślimy — nie-
stety — o O. Beyzymie,

 

KSIĄŻEK SZKOLNYCH,
DLA BIBLIOTEK,

KLEJENIE MAP,

ROCZNIKÓW,
OBRAZÓW,
I INNYCH ROBÓT

Zamówienie przyjmuje
Drukarnia i Introligatornia

A, ZWIERZYNSKIEGO
Ul. Mostowa Nr. 1 Tel. 12-44
WYKONANIE STARANNE
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llu jest legionistów.
Ciekawy list jednego z uczest-

ników  „Legjionów* zamieszcza
„Robotnik“. List ten przytaczamy
w. całości:

Szanowny Obywatelu!
Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdy-

by p. prezes Związku Legjonistów Wa-
lery Sławek („Gustaw”) zechciał polecić
komuś ułożenie statystyki prawdziwych
uczestników LegjonówPolskich. Orjen-
tuję się mniej więcej ilu nas było w r.
1914, w r. 1915, w r. 1916 i w r. 1917 do
dni odmówienia przysięgi. Później p. po-
sel B. B. W. R., ks. J. Radziwiłł prowa-
dził swoją politykę „państwowo-twórczą*
imieniem p. senatora B. B. W. R. ks.
„Z. Lubomirskiego, jako członka Rady
Regencyjnej, a ja siedziałem w Ц-
nale, więc nie wiem ilu „legjonistėw“
przybyło do szeregu w czasie mojej
przymusowej nieobecności. Prawdopo-
dobnie, nie tak znowuż wielu. 2

Teraz, kiedy czytam w pismach „sa-
ji", že w každej Pipidėwce od Bra-

sławia do Zbąszynia powstały oddziały
Związku Legjonistów, a każdy oddział
ma po kilkudziesięciu co najmniej człon-
ków, — to mam wrażenie, że wtedy, w
r, 1917, w dniach lipcowych, było nas
chyba ze 200.000; tylko ja tego nie za-
uważylemt.

ielu zginęło... Wielu służy w armji
polskiej... Myslę, że ustalenie dokładnej
liczby żyjących byłoby zupełnie wska-
zane, 3

Darujcie, obywatelu, że proszę o za-
chowanie mego nazwiska w jości;
nie mam jeszcze ochoty kroczyć po uli-
cach w roli „młodego emeryta”, Dłoń
ściskam i życzenia ślę. z.
—

Ruch wydawniczy.
Wyszły z druku „Skróty lite=

rackie“, „Pan Tadeusz“, „Ogniem
i Mieczem“, „Niepodlegla Polska“
wydane przez panią Jadwigę Prus-
Napiėrkowską. Autorka jako zna-
na sila polonistyczno naukowa
deje wyczerpujące światło war-
tości literackiej Dochód przezna-
czyła na Gimnazjum „im. Prusa*.
TREE PREEŃIZTZENIET?WZEZEWIEWCIEW

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
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0 Francięzki Smuolevitai
(w 125 rocznicę zgonu).

W 125-tą rocznicę zgonu jed-
nego z największych luminarzy
sztuki polskiej, słynnego ze swych
obrazów _ historycznych,  religij-
nych i alegorycznych, Franciszka
Smuglewicza, przypomnieć się go-
dzi inne jego zasługi przedewszyst-
kiem nam Wilnianom, nietylko dla
tego, że dokonał on pracowitego
żywota w mieście naszem, lecz i
twórczością swą artystyczną i pe-
dagogiczną przyczynił się ogrom-
nie do rozwoju kultury estetycz-
nej u nas, opromieniając swem
imieniem zorówno świątynie Pań-
skie, jak i tę świątynię wiedzy,
jakim był tu dawny Uniwersytet
wileński. Stąd niedziw, że spad-
kobiercy tej, założonej w 1797 ro-
ku placówki profesorskiej, artyści
malarze, stojący dziś na czele
wskrzeszonego wydziału Sztuk
pięknych w naszej Alma Mater,

przechowują z godnością tradycje
imienia Smuglewicza, integralnie
związanego z dziejami odnośnej
katedry radzi by uczcić jego za-
sługi jakąś trwałą, a nie powszed-
nią pamiątką, Mniemam, że rozto-
czenie opieki nad grobem pierw-
szego prołesora malarstwa w
Szkole Głównej wileńskiej, nad
grobem, powstałym wnet po jego
śmierci, w dniu 18 września 1807
r., w starych katakumbach, erygo-
wanych przez Misjonarzy wileń-
skich na cmeniarzu Rossa, jest
sprawą nader pilną. Rzeczone ko-
lumbarje rozpadają się w gruzy
w literalnem znaczeniu tego sło-
wa, stąd niezwłocznie należy prze-
prowadzić ekshumację ewentual-
nie dających się wykryć szcząt-
ków zwłok Smuglewicza i może
przechowanych jeszcze resztek
odzieży, mogących ustalić tożsa-
mość osoby profesora.

Śp. artysta malarz Bolesław
Rusiecki upewniał z całą stanow-
czością, że przed laty miał spo-
sobność nieraz oglądać czarną

tabliczkę blaszaną, zaopatrzoną w
epitafjum białą farbą namalowa-
ne, a świadczące, że w onym to

właśnie numerze katakumbowym
był pochowany Franciszek Smug-
lewicz. Wykryte w kolumbarjum
prochy profesora S. mogłyby być
umieszcozne w ścianie przeciw-
ległej kaplicy cmentarnej i przy-
kryte tablicą marmurową, za-
opatrzoną w popiersie zmarłego.

Ponieważ zamierzoną jest w
najbliższym czasie również ekshu-
macja zwłok ks. Tomasza Hus-
sarzewskiego, profesora historji
powszethnej w danym Uniwersy-
tecie wileńskim, mądrego i cnot-
liwego kapłana, pod którego prze-
wodnictwem Joachim Lelewel
studjował ową ważną galęž wie-
dzy dziejowej, czyby nie było
wskazanem umieszczenie i tych
prochów również w ścianie kapli-
cy? W ten sposób Joachim Lele-
wel miałby po obu stronach swe-
go pięknego pomnika, przylegają-
cego do rzeczonej ściany kaplicy|
cmentarnej, nagrobki dwu współ-

czesnych sobie prołesorów.
Taki nagrobki z podobiznami

znakomitych profesorów nie po-
ciągnęłyby za sobą większych
kosztów. Portrety Franciszka
Smuglewicza oddawna są znane i
rozpowszechnione, za to wizeru-
nek sędziwego misjonarza Hus-
sarzewskieśo powinien być od-
tworzony podług szkicu ucznia F.
Smuglewicza, GG. Borowskiego,
szkicu, przechowywanego obecnie
w zbiorach Wil. T-wa Przyjaciół
Nauk.

Nie jest Smuglewicz dosta-
tecznie znany w różnych fazach
swej twórczości, gdyž nie ma
albumu z wyborem najcelniejszych
prac jego i nie spisano wyczerpu-
iąco wszystkiego co wykonał.
Edward Rastawiecki w szacow-
nym, lecz domagającym się dziś
krytycznego uzupełnienia „Słow-
niku malarzy polskich“ zanotował
182 poważniejsze dzieła Smugle-
wicza, z tych 87 wykonane są w
Wiilnie do rozmaitych miejscowo-
ści Polski, przeważnie atoli dla

kościołów i dworów Litwy, dla
samego Wilna około 40. W Ka-
tedrze Wileńskiej znajduje się 19
obrazów pędzla  Smuglewicza:
„Dwunastu Apostołów", „Melchi-
zedech  ofiarujący  Abrahamowi
chlek i wino”, Św. Jan Nepomu-
cen przed królem Wacławem IV.
itd. W ołtarzu głównym kościoła
na Antokolu jest jego dużych zalet
obraz „Pożegnanie św. Piotra ze
św. Pawłem”, w bocznym zaś „św.
Michał Archanioł". W kościele ks.
ks. Trymitarzy były 3 obrazy, z
tych „św. Kajetan” obecnie jest w
kościele św. Jana, a „św. Trójca”
w kościele po-Bernardyńskim.
Oprócz tych zasługuje na wymie-
nienie następujący obraz wileński:
„Ofiara westalki”,

Smuglewicz był szczególniej-
szą chlubą Wilna, gdyż objąwszy
szkołę malarstwa przy uniwersy-
tecie, prowadził ją z wielkim po-
żytkiem przez 10 lat, aż do swego
zgonu.

Obok Smuglewicza
katedrze

działali na
dwajuniwersyteckiej

jego adjunkci: Rustem i Chrościc-
ki. Poziom estetyczny w  społe-
czeństwie się podniósł. Wykryto,
iż wielu zakonników  studjowało
pod  Smuglewiczem malarstwo.
Był on właściwie pierwszym Pola-
kiem, prowadzącym pierwszą szko
łę- malarską w Polsce. Fr. Smug-
lewicz urodził się w Warszawie 6
października 1745 r. Ojciec jego
Łukasz, art. malarz w r. 1763 wy-
słał go do Rzymu, gdzie młodego
artystę trzykrotnie wysoko od-'
znaczono. Miał Smuglewicz od
Stanisława Augusta medal złoty
merentibus. Kolegował z Dawi-
dem i z początku więcej obiecy-
wał niż ten słynny reformator
malarstwa francuskiego. W r.
1785 powrócił S. do ojczyzny, Ma- - 

 

lował w Warszawie, gdzie krótko
szkołę własną prowadził. Ozda-
biał już corychle potem werkow-
ski pałac biskupi, aż osiadł w koń-
cu w Wilnie. :

L-slaw.

‘

20 tysięczną |

 



Z KRAJU.
Akcja Przysposobienia Rolniczegow 1932 r. w powiecie Postawskim.

Dzięki rzeczowemu ustosunko-
waniu się Dyrekcji Szkoły Rolni-
czej w Łuczaju z p. dyrektorem
Żemralskim na czele, oraz perso-
nelu agronomicznego powiatu, do

cych udział w pracy przysposo-

Postawskiego.
W odprawie tej wzięło udział

160 (sto sześćdziesiąt) przedsta-
wicieli Stowarzyszeń Młodzieży
Polskiej i 2 (dwuch) przedstawi-

wiatu Postawskiego.
organizacyj młodzieżowych, pono Aaa Kół Młodzieży Wiejskiej po-

bienia rolniczego, konkursy rolni-
cze w powiecie znajdują coraz
więcej zwolenników, budzą coraz
większe zainteresowanie i nabie-
rają znaczenia wysiłku szerokich
warstw społeczeństwa.

Wyrazem zrozumienia znacze-
nia doskonalenia metod pracy na
roli i w gospodarstwach rolnych —
był nadzwyczajnie liczny udział
młodzieży na odprawie, zorgani-
zowanej przez Powiatowy Komi-
tet R. P. w Postawach, która się
odbyła w szkole rolniczej w Łu-
czaju w dn. 17 września 1932 r.,
a która zgromadziła przedstawi-
cieli organizacji z terenu powiatu

Ze strony kierownictwa akcją
konkursową w powiecie wzięli
udział: p. dyrektor Žemralski,
p. prof. Muraszko, agronom po-
wialowy p. Jaroszewicz, agronom
rejonowy i przedstawiciel Związ-
ku Mł. Polsk. w Wilnie p. Leonard
Dyakowski.

Odprawa miała na celu udzie-
lenie przodowniczkom i przodo-
wnikom konkursów rolniczych —
instrukcji i wskazówek w sprawie
zakończenia akcji konkursowej w
roku bieżącym i rozpoczęcia pra-
cy na rok przyszły 1933.

„Р—&“,

Akcja rozdawnictwa drzew owocowych.

Komitet opieki nad wsią wi-
leńską podjął akcję rozdawnictwa
drzew owocowych na terenie po-
wiatów wileńsko-trockiego i osz-
miańskiego. Na cel ten przezna-
czono 15.000 drzewek owoco-
wych. Z liczby tej 10.000 sztuk
zostanie rozdanych darmo naj-
biedniejszym włościanom wsi wi-
leńskiej, przeważnie jednak wśród
wsi  skomasowanych. Reszta
sprzedana zostanie po cenach naj-

niższych.
Akcja ta ma na celu rozwój

sadownictwa na ziemiach wscho-
dnich.

Kwalifikowanie gospodarstw
na bezpłatne otrzymanie drzewek
prowadzą miejscowe O. T. K. i R.
przez swoich agronomów.

Niewątpliwie posadzenie tak
poważnej ilości drzew podniesie
opłakany jak dotychczas stan sa-
downictwa z. Wileńskiej.

Stawianie oporu przy pomiarach meljoracyjnych.

W czasie przeprowadzenia po-
miaru meljoracyjnego we wsi
Stokory, gm. mejszagolskiej przez
technika Ulrzędu Ziemskiego, Le-
bedziewicza, ludność miejscowa
stawiła opór technikowi i nie
usłuchała wezwania policji do

podporządkowania się zarządze-
niom urzędnika. Chociaż we wsi
panuje spokój, w dalszym ciągu
jednak prowadzona jest agitacja
przeciwko dopuszczeniu technika
do pomiarów. Na miejsce przy-
były władze policyjne.

Samoobrena gajowego lasów państwowych.

Leon Wożniak, gajowy lasów
państwowych z gajówki Borówka,

„ slobėdzkiej zameldował, że
ect Sinkiewicz, lat 44, z tej-

że wsi, na tle porachunków oso-
bistych rzucił się na niego z sie-

kierą w ręku. W obronie własnej
Wożniak strzelił do Sinkiewicza
i trafił go w nogi. Sinkiewicza
odwieziono do szpitala, gdzie
stwierdzono lekkie uszkodzenie
ciała.

ROZMAITOSCI.
Licytacja teatru bez... nabywców.

Onegdaj w Częstochowie od-
była się licytacja miejscowego te-
atru Kameralnego, wzniesionego
dopiero niedawno kosztem. olbrzy-
mich wysiłków. Licytacja odbyła
się na żądanie firmy Szymkowicz,
której towarzystwo, eksploatujące
teatr, winno jest 170.000 zł.
Gmach oszacowano na 550.000 zł.
Ponieważ jednak nie było nabyw-

 

ców, licytacja nie doszła do skut-
ku. W następnym terminie licy-
tacyjnym cena będzie obniżona do
2/3 sumy obecnej. Nie wiadomo
jednak, czy i wówczas nabywca
się znajdzie.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

DZIENNIK WILEŃSKI
 

z pogranicza.
Wysiedlenie cudzoziemców,którzy chcieli o Sowietach pisać prawdę.

Onegdaj w rejonie odcinka
granicznego Kołosów wysiedlono
na teren polski wybitną współ-
pracowniczkę i redaktorkę znanej
gazety londyńskiej „Dayle Ex-
press“ p. Lyman, która z ramienia
swej redakcji bawiła w Rosji so-
wieckiej.

Wraz z nią wysiedlono do Pol-
ski pewnego inżyniera, obywatela

angielskiego. Inżynier ów zamie-
rzał napisać książkę o Z. S. S. R.
ze specjalnem uwzględnieniem
Białorusi sowieckiej. Wszystkie
notatki i materjały zostały mu
przed wysiedleniem odebrane.

Oboje wysiedleni zostali prze-
wiezieni pociągiem do stacji Nie-
gorełoje, skąd autem odtranspor-
towano ich do granicy polskiej.

Wzmogła się kontrabanda futrami.

W ostatnim miesiącu na po-
graniczu polsko-litewskiem zatrzy-
meno kilkunastu przemytników z
towarem wartości około 35 tys.
zł. W związku ze zbliżającą się
zimą znacznie się wzmógł prze-
myt futrami. Organa K. O. P. w

ostatnich czasach odebraly kilka-
set skėrek przemytnikom, ktėre
przekazane zostaly wladzom skar-
bowym, te zaš sprzedaly je po
dość niskiej cenie w drodze licy-
tacji. Skórki wartości po zł. 60
i więcej sprzedawano po 9—10 zł.

Zatonięcie na Dźwinie barki sowieckiej z przemytem.

Na rzece Dźwinie w rejonie
wsi Zaczynnaja zatonęła barka
sowieckiej straży granicznej na-
ładowana futrami. Futra te zosta-
ły skonfiskowane przemytnikom
handlujących nielegalnie futrami

SPORT.

z kupcami łotewskiemi i pol-
skiemi.

Władze sowieckie podejrzewa-
iż barka zatonęła skutkiemją,

przepiłowania dna łodzi przez
przemytników.

Jak urzędnik graniczny zatrzymał Pilpola.

Sprawa „niedoszłego przeciw-
nika Kusocińskiego — Finna Pil-
poli, nabrała posmaku gorzkiej
sensacji.
Płowowłosy Finn, którego przy-

bycie do Warszawy zapowiadano
na piątek 16 b. m., zjawił się w
Warszawie o dwa dni później, do-
piero w niedzielę rano,

Co było powodem tego opóź-
nienia?

Ani samolot, którym Pilpoli le-
ciał z Helsinki do Tallina, nie
spadł do morza, ani pociąg nie
wykoleił się po drodze. Sympa-
tyczny chłopiec, syn jednego z
najzamożniejszych w Finlandji o-
bywateli ziemskich, napotkał na
swej drodze groźniejszą przeszko-
dę od wypadków kolejowych:
strażników na granicy w Zemgale.

Urzędnikowi, badającemu pa-
szport Finna, wydawało się, że
na wizie polskiej „coś jest nie w
porządku”.

Darmo Pilpoli tłomaczył, że
uzyskał wizę normalną drogą, w
konsulacie polskim w Helsinki, że
jedzie na mecz z Kusocińskim, że
nie może się spóźnić.

Graniczny cerber był twardy,
jak kamień, nie wpuścił Finna do
Polski, dał mu natomiast- radę,
aby pojechał do Dyneburga i wziął
w tamtejszym konsulacie jeszcze
jedną wizę.

Nie było rady, żadne perswazje
nie pomogły; Pilpolo pojechał do
Dyneburga, wziął w tamtejszym
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watnym

i najtańsze wełny mun-
durkowe, sukniowe, ko=

stjumowe i paltowe kupuje się w sklepie bła-

Dr.Zeldowicz
CHOR. WENERYCZNE, przową
MOCZOPŁ. I SKÓRNE Gołębiowscy
9—1 i 5—8 w., tel. 2-77, ka 3.

konsulacie polskim list, że wiza,
wydana wHelsinki, jest dobra i
ważna i wrócił do Zemgale, stra-
ciwszy półtora dnia.

Tym razem „wątpliwości* u-
rzędnika granicznego zostały roz-
jaśnione listem z konsulatu, Pil-
polo dostał się do Polski i stanął
w Warszawie w niedzielę, w dzień
po zawodach.

Zamieszczając wzmiankę  po-
wyższą za prasą warszawską,
która niewątpliwie otrzymała swe
informacje od samego p. Pilpoli,
nie możemy powstrzymać się od
pewnej uwagi: Przecie istnieje w
Polsce... telegraf, Czemu p. Pil-
poli nie zawiadomił o swych tru-
dnościach paszportowych natych-
miast organizatorów zawodów?
W ten sposób nieobecność jego
byłaby wytłumaczona, a być mo-
że, za pośrednictwem władz cen-
tralnych udałoby się wyjednać
dlań natychmiastowe pozwolenie
wjazdu do Polski. Zdaje się jed-
nak, że tego właśnie p. Pilpoli
chciał uniknąć.

 

Rekord szybkości łodzi motorowej.
LONDYN (Pat). Amerykanin

Algonac na łodzi motorowej „Miss
America X" ustanowił na jeziorze
Michigan nowy rekord światowy
szybkości, osiągając przeciętny
czas 124,91 mil na godzinę. Do-
tychczasowy rekord, wynoszący
119,81 mil na godzinę, należał do
Anglika Kaye Dona.

Podhalańską
ską) kiełbasę czysto wie- Jowe z kuchnią z ele-

polecają  B-cia
ul  Troc-

805

NAUCZYCIELE— POMORZANIE NA KRESACH
WSCHODNICH.

Wi związku z przeniesieniem w
ostatnich czasach 150 nauczycieli
— pomorzan na kresy wschodnie,
zamieszcza „Słowo Pomorskie” ar
tykuliku oraz kilka urywków z li-
stów tych nauczycieli. Listy te i
uwagi „Słowa Pomorskiego nie są
pozbawione interesu dla nas, gdyż
charakteryzują one dosadnie wa-
runki, w jakich nauczyciele ci, któ
rzy mogliby się stać prawdziwymi
pionierami kultury, zmuszeni są
marnować swe siły.

„Motywy przeniesienia — pisze
„Słowo Pomorskie" — naogół są
znane, chociaż oficjalnie żaden z
przeniesionych nauczycieli nie do-
wiedział się w imię jakiego „dobra
służby” kazano mu opuścić często
rodzinę i przenieść się w nieznaną
krainę, maio cywilizowaną i poz-
bawioną najprymitywniejszych
choćby warunków bytu dla kultu-
ralnego człowieka.

Obecnie niektórzy z przesie-
dlonych na kresy wschodnie nau-
czycieli - Pomorzan nadsyłają nam
listy opisujące warunki, w jakich
„dobro służby” nakazało im żyć.

Jeden z tych rodaków, czło-
wiek b. kulturalny i zasłużony, pro
si nas np. abyśmy nadsyłali mu
„Słowo Pomorskie'* nie codzien-
nie, lecz raz na tydzień, wszystkie
numery razem, bo listonosz tylko
raz na tydzień do wioski tej przy-
chodzi, do kolei jest 40 klm., ko-
munikacji innej prócz pieszej nie-
ma.

Inny pisze tak: „Obawiam się,
że zdziczeję tu; zacinam jednak zę
by i usiłuję dostosować się do tu-
tejszych warunków. Prymitywne
formy tutejszego bytowania mo-
žnaby ostatecznie znieść, wątpię
jednak, czy praca moja i wysiłek
przyniesie większy pożytek, bo
trudno zmienić się człowiekowi na
raz i pracować w ołoczeniu któ-
re tępe i nędzne, nie objawia zain-
teresowania do wyższego szczebla
cywilizacji i kultury, Jestem tu
sam jeden, czuję się jak misjonarz
wśród puszczy, chciałbym być mi-
mo wszystko pionierem cywiliza-
cji, obawiam się jednak, że spot-
kam się z trudnościami ze strony,
od której najmniej należałoby się
tego spodziewać. Utwierdzam się
coraz bardziej w przekonaniu, że
tym, którzy mnie tu posłali, nie
chodziło o moje pionierstwo, ani

Proces Carnera
contra Schmelling,

NOWY YORK (Pat). Znany
olbrzym włoski bokser Carnera
wygrał proces, wytoczony byłemu
mistrzowi świata Schmellingowi
za niedotrzymanie kontraktu. Sąd
skazał Schmellinga na wypłacenie
25 tysięcy dolarów odszkodowa-
nia na rzecz Carnery.

Dwle służące dowszyst-
klego z dobrą znajomoś-
<lą kuchni, mogą być za
nianie do dzieci nawy-
Jazd iub tutaj poszukują

też o misję społeczną jaką: chce
spełnić, ale—co szczególnie boli—
o to, aby wyrwać mnie z otoczenia
w którem —: śmiem twierdzić —
skutecznie pracowałem według za-
sąd, jakie nam wszystkim Pomo-
rzanom przyświecają — zasad na-
rodowych i katolickich”,

Innych listów nie przytacza-
my. Powyższe urywki dostatecznie
ilustrują „rozkosze”. jakich zaży-
wają przeniesieni „dla dobra szko-
ły” na kresy wschodnie rodacy —
Pomorzanie,”

BREJDBELIZ WORZPRERZTENEWIWEŻ 3

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
W jedenastym dniu ciągnienia

5-ej klasy 25-ej polskiej loterji
państwowej większe wygrane pa-
dły na numery następujące:

Zi. 10.006 na N-ry: 38359 40766.
ZŁ 5.000 na Nr. 112389,
Zł. 3.600 na N-ry: 659 22499

36270 85813 107525 117764 137965
157384.

Zł. 2.000 na N-ry: 3037 10136
16840 38684 40670 45589 50254
53361 56207 76977 85517 97106
103191 105187 107012 118649
120689 122802 133160 148222
151839,

ZŁ 1.000 na N-ry: 2481 6441
9460 11006 13770 18520 25163
28896 32359 34631 35220 35982
37543 39145 43186 51155 53717
55887 60897 63489 64300 69150
70291 75051 78216 84554 85351
91046 91149 92843 93130 95092
96320 101972 106945 108923
108964 114217 129205 134737
140076 143165 144002 149509
150586 152206 152587 153800
157249.

 

S IEŁDA
V АМА (Pat) 21. IX 1852 r.
Waluty I dewizy:

Belgja 123,75— 24,06—123,44
Holandja 358,60—359,50—357,70
Londyn 30,96—30,95—31,10—30,80.
K Lei 8,92—8,94 —8,90,
lowy York kabel 8,924 —8,904

Paryż3497—35,06-24,80,©e
Praga 26,39—26,45—26,33
Szwajcarja 172,15—172,58—17i,72,
włochy45,60 —46,02—45,58
Berlin 212,40—212—212,30,
Tendencja niejednelita.

P. procentowe
3 poź. budowlana37,75.
6'/, dolarowa 53'/,—54—53,75,
47, dolarowa 48',.
79; stabil. 52'/,—54—52,88.
Bi L.Z. m. Warsz. 58—58'|,—58,25
8'|, L. Z. m. Łodzi 56—56',

1)

Bank Polski 86%/,—88. Cukier 19—18,75—49. Lilpop 3,50. T Ondencja moc-
niejsza.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dillonowska 57. Stabil-Dolarowa 52'|,.

izacyjna 51 Śląska 41.
Zniżka dyskonta.

BERLIN (Pat) — Bank Rzeszy
z dnia 22 b. m. obniża stopę dys-
kontową z 5 proc. па 4 proc.
i stopę lombardową z 6 proc. na
5 proc.

WSEEK ITS OSOBE RST ASAE II DOSSUANTRINISOZI
(Małopol- Mieszkanie 3-ch poko-

ktrycznością d J į "erycznością do wynaję- |
cia: Zakretowa Nr. 25 Sprzedaż

PARA"dowiedzieč się u wlašci-

mówisz tak cicho, że cię
nie mogę zrezumieć?
—Psl. Psl. widzę, źe

twėj Interes spi.
— Jak cl o to chodzi
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«TKANINY TANIE » za ciela domu. 175—2 Plac do sprzedania dział-
 

wielkim wyborze z własnych szkó- —— USE ЕАаиЛЛЕЛОя- odpowiedniego miejsca, — czną " :…Ь'П.п\тт‚'п;“і D-r Zeldowiczowa Mieszkania ; — kami na bardzo dogod- referencje esa BB e: is Ps
ZAKŁADY E L E R kobiac ai od, į i Pekój umeblowany, sło- nych warunkach. Kalwa- res: S-to Jerski 6 — 3, kiem głośne! Już umarl

OGRODNICZE W. W ы dróg OC Šea I pokole “ neczny z niekrępującem ryjska 132. Dowiedzieć gr3
| WILNO, Sadowa 8. — Tel. 1057. н „Vileiska 31. 2 wejściem do wynajęcia się Wielka 33—1 (2—5) ————9%i 4—6. ul. Mickiewicza 24, ul. Subocz 6—14. 173—2 170—4
 

 

 

 

   
Eo ak! bezpłatnie na żądanie. 7040 Mieszkania do wyna- Gospodyniposzukuje AAAA

Tr —————— Jecla Od zaraz 3 poko” po wynajęcia pokó Pianin j | ANKSEATNKESSRSNiniejszem zawiadamiam Szan. klijentelę, iż z jowe z wygodami. Kra- jag, = L ord do na p i] area B -

powoda remogli,lakalu rastaacji „Maso:|  AIUBZERK)  xowska3 Dozorc Oo wnmam Zigi са Bd gia Nokian pot, Untversrieeė 9) NAUKA |wieg| Ё . 2-а 10- . 14. ; :
staje zamknięta na przeciąg kilku dni, o ot|——MIESZKANIE 5 pokoi = towska 4 m. 3, 180 ka Jundziła. 335—2aaa

warciu powiadomię (Stan. Kiljenieję AKUSZERKA kuchnią do wynajęcia. ul. Sprzedaje się folwark siptótoną żae reż Profesor gimnazjum |Z poważaniem właścicie Tej. Kieliszczyk. MARJA | SURE pn RY į ZGUBY 6 km. od Wilna, prze- dniczo pszczelnicząsa. seminarjum przyjmie po-
E LAKNEROWA Pokój bl @ || piękna pozycja, las, wo- motny poszukuje posa- SAdę: przyroda, fizyka,

S 2-ch oknach,z frontu, > URRRRU2R2 sus 42. zabudowania, sad, dy od zaraz Jan Mach. chemja, geografja, mate:
matyka, propedeutyka fi-od godz. 9 do
lozofji. Lekcje prywatnetanowa 7, m. 5.

Odpowiedni na letnisko. nik Wilno, Rak 519.
Dowiedzieć się w Re» memewygodami do wynajęcia Zagubloną zniżkę kole- 1722аа—И, ВШтоМС2 уура
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! ; Choroby weneryczne Wzpęg solidnej osobie. Kalwa- jową na nazwisko Jana dakcji „Dziennika WI.“ „— i komplety łacina ul. Wę-
ramuno ASвн moszoplciowe.Pa 6 1362 rzytuły NF. 5797 USB odzo"Wykwallfikowana k alowa'12 m. оУ ul. WIE. 5 unieważnia się. ra-

tel: 921, od 9—1 i 3—8. ———— |SaEmER wcowa z braku znajo-maye A A aaa |saaa | PRACA| ości oszukuje proEd ИИ
DZIERŻAWY na dom eldowa 36—2.Dr. Mod. MARJAN NIENICKI Dr. Sz. Bernsztejn LEDINIS cia Sniadeckich 3 m. 18. | i Л 181 Wyczerpująca Informacja

Ckoroby skórne wena 178 apo powrocie I przeprowa- - Niebywała
— Czy nie тба№dzeniu się ryczne|moczopłclowe y bs Wydzierżawia się oso- Potrzebny od zaraz pi- ANANTONIA й Еynajęcia od 1-go į й mnie pan poinformowaćW.Z.P. Nr. J9 wznowił NIE ORA PP: okazja Aidas mieszkanie bniak_ przy ul. Slonecz- zarz do obory i chlewni. UL o przeszłośći pana Cy-przyjęcia chorych skór- Mickiewicza 28, m. $ taniego

no - wenerycznych

Dr. med. CymblerWileńska 31 m2

306—9 WENERYCZNE,SKÓRNE,
od 4—7 po poł.

MOCZOPŁ. Tel. 15-64,

nej Nr. 7 z ogródkiemkupna ubrań,
owocowym z trzech po-mebli, kas ogniotrw. fu- £ Ё

ter, biżuterj! I t. p. z po- 0i, przedpokoju, kuch
wodu likw. lombardu Bi- gą lej.wiacieciaj CEa2 ni werandy. Dowiedzieć

e . 2 kupca i poc: 6-aa tel. 14-10 od g Sniegowa 20. 176—2 Się Słoneczna Nr. 2 ол 13 Э,с'›с ma zyna mó- go to Ja nie wiem.

— (o ci si tało? — ?KAWAAWAWWYWW TAAAADAAAA BDADAAD! pyta kupiec Dlaczego
OL 00 OWSOWZWĆĆ.

i przeznaczono go do kamieniołomów. Dartmoor po-
siadał fatalny klimat i obfituje w drobne opady desz-
czowe z rodzaju „„kapuśniaków', Wiatry wiejące z
Atlantykuniosą z sobą moc wilgoci. Niech wieje z po-
łudnia, zachodu, lub północo-zachodu, a deszcze jest
nieunikniony. i

Jedynym luksusem więźniów jest naprawdę
ciepłe łóżko, a właściwie hamak, zawieszony wzdłuż
celi i zaopatrzony w dwie grube derki — w zimie
trzy — ciepły dywanik i odpowiednią poduszkę.
Gdyby nie ten luksus, niejeden skazaniec przeniósł-
by się przedwcześnie na tamten świat.

AAA pisemne kierować
# odpisami świadectw:
Wilno, Tartaki 28 p. Bo-
rowik, do dnia 24 wrze-
śnia. Nieuwzględnione
bez odpowiedzi.

merdulfa?
— Pana Cymerdu.fa?

Hm, dotychczas jeszcze
nie siedział, ale dlacze-

4ch pokojowe z przed- Dzisiejsze interesy.
pokojem, kuchnią oraz

 MAMANYKAAWN CONAN

Kupię kociół parowy
žywany w dobrym stanie syst. Kornwal., 35—40
=r. ke ogrz. 6-8 atm. ciśn. Zgłaszać się natych-

miast: Hotel „Palace”, Wilno Płotkin.

Pan Widelczyk przyche-
dzi do swego znajome-

MICKIEWICZA 12, róg
Tatarskiej, 9—2 1 5—8,

 

ciu z towarzyszami niedoli. Ale nie ulaga wątpli-
wości, że długie odosobnienie odbija się u wielu na
stanie umysłowym.

Jak się odbija na typach ciemnych i brutalnych,
mogą powiedzieć tylko oni sami. Człowiek wy-
kształcony doświadcza tortury ciągłego nawrotu jed-
nych i tych samych myśli, które kołują monotonnie,
iak konie w karecie. Mioże walczyć przeciwko temu
ogłupiającemu nałogowi umysłowemu tydzień —
dwa, może dziesięć. Ale potem opuszcza go wszelka
odporność, a dziewięć miesięcy to przecież prawie
czterdzieści tygodni.

na trwogę.

Więzień zaznajamia się z towarzyszami w cza-
sie marszów na robotę i z roboty. Zasadniczo ska-
zańcy ustawiają się w pary w miarę jak wychodzą z
cel, ale spiesząc się, albo przyzostając w tyle, mogą
zawsze wybrać sobie do pary kogoś upatrzonego i
rzadko który dozorca nie pozwoli na takie manewry.
W! drodze do pracy wolno jest rozmawiać sotto voce
(to jest nie tyle wolno, ile władze patrzą na to przez
palce), ale tylko z towarzyszem z pary. Skazańcy
nie maszerują, ale wloką się noga za nogą, co przy
milowym, lub dwumilowym dystansie zajmuje masę

H. M. STEPHENSON.

Na najoyższem WZSÓFZI.
Dozcrca czuwa nad tem, że żaden nie zwolnił

kroku, lub nie przyśpieszył i w ten sposób niezbli-

żył się do towarzysza. Po spacerze każdy więzień

wraca do swej celi o wymiarach czterech stóp na

siedem i wysokości ośmiu stóp.
ie takiej celi można się przechadzać tylko bar-
dzo maleńkiemi kroczkami.

Po pewnym czasie więzień decyduje się na po- , Walters podał przywejściu do więzienia, że nie Pierwszej nocy po powrocie z kamieniołomów czasu.

zycję siedzącą. Przez mózg płynie mu sttrumień posiada żadnego zawodu i po upływie dziewięciu Harry nie mógł spać z powodu ciągłego metalicznego Walters przekonał się niebawem, że grupa ka-
| myśli zawsze jednakowych. Trwa to dziewięć mie- miesięcy samotniczych został zapisany do partji, pra-  brzęku w celi na prawo. Nim odkrył przyczynę tego  mieniarzy składa się z bardzo różnorodnych typów,
“| sięcy. Zdolność rozumowania zatraca się bardzo  cującej w kamieniołomach. udręczenia, upłynęło kilka nocy. niektórych nadających się do zakładu dla obłąka-Okazało się, że sąsiad był zakuty w ciężki łań-

cuch, którego końce były umocowane do kostek
nóg (i zalutowane), a środek do pasa, objętego rze-
mieniem. ®

Ubranie jego było w dwóch kolorach na dowód,
że zawinił porwaniem się na dozorców. W takie
łańcuchy zakuwają również schwytanych uciekinie-
rów, ale ci mają ubranie żółtoszare. Łańcuchy, któ-
rych się nie zdejmuje nawet na noc, dzwonią za naj-
lżejszem poruszeniem. Pomimo wygodnego posłania,
brzęk z celi sąsiada zakłócał Waltersowi sen przez
wiele nocy. W późniejszem życiu wspomnienie tych
więziennych odgłosów zakradło się do jego sennych'
marzeń i budziło przerażająco nagle, niby pobudka

Okolica Princetown korzysta w szerokim zakre-
sie z pracy skazańców, którzy koszą łąki, naprawia-
ją drogi, osuszają bagna. Wiewnątrz samego więzie-
nia zajmują się praniem, ciesielstwem, krawieczyzną
it p.

Przestępcy, których powodzenie życiowe zależy
od wprawy w rękach, zgłaszają się zawsze do pracy
domowej. Naprzykład złodzieje kieszonkowi zawsze
udają krawców, żeby dostać przydział do szwalni,
Z szycie pomaga zachować elastyczność w pal-
cach.

Harry pragnął jedynie wyrwać się za mury wię-
zienia. Ponieważ więźniowie mają stosunkowo du-
żą swobodę wyboru, uczyniono zadość jego życzeniu

nych. Trzej, których poznał bliżej, byli to właściwie
porządni ludzie, nie pozbawieni, o dziwo! pewnej
godności osobistej. Dwaj — jeden pastor, drugi dy-
rektor banku — odsiadywali po siedem lat za mal-
wersacje. Trzeci, farmer, dostał pięć lat za kradzież
owsa. Naturalnie dziś takie srogie kary byłyby nie-
możliwe, bo nieproporcjonalne do przestępstw.
Reszta bandy obejmowała zawodowych przestęp-
ców, którzy uważali pobyt w więzieniu za niefortun-
ną lukę w karjerze. Nie brakowało również okazów
zupełnie zwyrodniałych,

|. predko. :
$ = Nie wiem, czy ludzkie prawa są słuszne,

albo nie.

Więzień, że w murach gnije, to tylko

dobrze wie,

I że czas jest jak wieczność i w lata

3 idą dnie.

Ten strofę mógł napisać tylko ten poeta, który
sam był skazańcem. Monotonję tygodnia przerywa
tylko nabożeństwo w kaplicy. Radość słyszenia swe-

go własnego głosu w śpiewie jest bezgraniczna.
Pomimo beznadziejności tego smutnego okresu,

człowiek, któremu pozostała pewna delikatność
uczuć, cierpi jeszcze więcej w późniejszem zetknię-

 
(d. c. n.]
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