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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno,. Mostowa 1.

20do 24-ej.
w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński"

: . $. p.

STANISŁAW RADZIMIŃSKI-FRĄCKIEWICZ
Po długich I ciężkich cierpieniach opatrzony S. $. Sakramentami

zmarł 19 sierpnia 1934 r. w maj. Podczarna.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kaplicy na Rossach

dn. 22 b. m. o godz. ll-ej, po którem nastąpi złożenie zwłok па tymże

ementarzu. O tej bolesnej stracie zawiadamieją pogrążeni w głębokim smutku

Żona, Córki, Zięciowie I Wnuki.

ESEEOR PORY
OD ADMINISTRACJI.

Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI" de-

łączyliśrny dla wszystkich prenumeratorów zamiejseowych blan-

kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dła załatwienia opłaty

należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze-

   

  

   

   

1 Września 1934 r. wstrzymane.
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 Butzlioy ©iec 0 Guzoole |
WARSZAWA Pat. 19 b. m. w godzinach południowych we wsi

AR Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Rdministracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

hodzi codziennie.

 6uzów, w gminie Grońsk, w powiecie radomskim, poseł ze stron-

nictwa ludowego Margul usiłował zorganizować wiec, nie poslada-

jąc zezwolenia starostwa. Już na samym początku zebrania wy-

wiązała się bójka z przybyłymi na zebranie zwolennikami stron-

nictwa narodowego, wskutok czego po oświadczeniu posta Mar-|

gula, że prezydjum wiecu nie może utrzymać spokoju, komendant

powiatowy policji państwowej wezwał zgromadzenie do rozejścia |

się a ponieważ bójka nie ustawała, przystąpił do usuwania pod-

niecenego tłumu. :

Przy rozpraszaniu część tłumu stawiała czynny opór usiłują-

cym zaprowadzić porządek posterunkowym, obrzucając ich kamie-

niami. :
Po daniu saiwy ostrzegawczej w górę, policja tłum rozpro-

szyła I spokój przywróciła. Kiikunastu policjantów odniosło kon-

tuzje. Komendant policji państwewej odniósł ciężkie obrażenia od

uderzenia kamieniami. Z pośród tłumu 8 osób zostało rannych.

Poseł Margul na początku zajścia, po rozwiązaniu zgromadzenia,

pośpiesznie oddalił się ze wsi. Władze administracyjne i sądowe

prowadzą energiczne śledztwo.

 

 Wyniki wyborów w Kielcach.
WARSZAWA. (Pat), 19 b. m. od- Blok Bezpartyjny, który па około

były się wybory radnych do miejsco- 40 mandatów uzyskał 33, to jest 80

wej rady miejskiej w Kielcach, przy proc. Reszta mandatów przypadła:

bardzo znacznem zainteresowaniu .P, P. S, 3, Stronnictwo Narodowe 2,

ludności. Wybory odbyty się z zupeł- Zjednoczeni sjoniści 1, Agnda 1, |

nym spokojem. Zwycięstwo odniósł

Międzynarodowy kongres przeciwalkoholowy
W Warszawie.

WARSZAWA. (Pat). Na posie- chwała przyjmująca zaproszenie rzą-
dzeniu Międzynarodowej Rady prze- du polskiego do zwołania następne-
ciwalkoholowej, która odbyła się w go kongresu przeciwalkoholowego w
Londynie zapadła jednomyślna u- r. 1937 w Warszawie.

Poznańskie śpieszy powodzianom z pomocą.
TARNÓW, (Pat. Do Tarnowa" Na specjalnem posiedzeniu komi-

przybyli przedsiawiciele Wielkopol-, tetu niesienia pomocy powodzianom,
skiej Izby Rolniczej w Poznaniu w były min. Kwiatkowski opowiadał o
osobach pp. Chełkowskiego i Ostrow| dotychczasowych pracach w tym
skiego celem o.nówienia z miarodaj- kierunku. Na posiedzeniu tem usta-

nymi czynnikami miejjcowymi, a iono potrzebną ilość zboża i paszy

mianowicie starostą Lisowskim, by-| dla powodzian. oraz postanowiono

łym min. Kwiatkowskim i prezesem | zakupić paszę za pośrednictwem

Chileckm, sprawy zaopatrzenia po” | Bloku w Tarnowie przy współudziale

wodzian powiatu tarnowskiego w | obecnego komitetu.
zboże siewne i paszę.

Groźny pożar w Katowicach.
KATOWICE Pat. Dziś w godzi-|„„Wujek* oraz kilka ochotniczych

nach popołudniowych wybuchł groź- |straży. Dzięki energicznej akcji ra-

ny pożar w domkach robotniczych |tunkowej spłonęły jedynie dachy

na kolonjach kopalni „Wujek”*. Po-|na 4-ch domach. Ciężko poparzeni
żar objął część domów stojących |zostali małżonkowie  Bluszczowie,
od strony Katewic. W akcji ratun-|których w stanie ciężkim przewie-
kowej brały udział straż pożarna |ziono do szpitala.
z Katowic, straż pożarna z kopalni

Swiętokradztwo w Kościele Karmelitów
w Krakowie.

 

Atera żyrardowska
Opinja francuska

0 samobójstwie Lednickiego
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa

podała drogą radjową następującą
wiadomość z Warszawy: Sekretarz
generalny t-wa francusko * polskiego
„Žyrardowa“ Vermeersch oraz dy-
rektor handlowy tegoż t-wa Caen
w dalszym ciągu przebywają w wię*
zieniu, T-wo to od wielu iat było
przedmiotem ataków prasy polskiej.
Mniejszość akcjonarjuszów polskich
uważała, że większość francuska
rządziła w sposób sprzeczny z inte-
resami t-wa. Większość francuska
cdpowiedziała, że tego rodzaju pro-]
wadzenie pozwala utrzymać t-wo
mimo ciężką sytuację, w jakiej się
znalazła większość przedsiębiorstw
tekstylnych w Polsce. Naznaczony
sekwestr w dniu 8, IIL rb, pozbawił
większość francuską możliwości za-
rządzania sprawami t-wa. Jedno-
cześnie rząd polski oskarżył t-wo
o nadużycia skarbowe. T-wo fran-
cusko-polskie w Żyrardowie złożyło
przeciwko temu najkategoryczniej-
szy protest. 4 bm. został podpisany
układ arbitrażowy większości i
mniejszości aksjonarjuszów Żyrardo-
wa. Prasa polska przyjęła przychyl-

nie ten układ lecz następnie ofi-
cjalny organ „Gazeta Polska“ ро-

traktowała arbitrów polskich jako
zdrajców ojczyzny. Wskutek tych

ataków prezes- t-wa Amities Inter"

nationale Lednicki popełnił samo-
bójstwo. Rząd polski wszczął na-
stępnie proces karny pod pretek-
stem nadużycia zaułanią przez. śru*
pę francuską w jej prawach więk-

szości. Ambasador francuski w War”
«zawie na polecenie rządu irancus-
kiego odwiedził polskiego prezesa
rady ministrów, celem domagania się

   

  
  
  
  

 

   

 wypuszczenia ma wolność  Ver-
meerscha i Caena,
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WARSZAWA (Pat). Wobec nie-
seistego i tendencyjnego- przedsta-

wienia przebiegu sprawy żyrardow-

skiej przez agencję Havasa, PAT-
czna stwierdza co następuje: Spra-

wa żyrardowska oddawna porusza
całą opinję polską z powodu nadu-

żyć pana Boussaca na szkodę zakła-

dów, mniejszości polskiej akcjonar-
1usžow i państwa oraz demoralizują-

cegb wpływu tych nadużyć na wiel-

kie środowisko pracownicze w Ży-

rardowie. Jednym z tragicznych

przejawów tych szkodliwych stosun-

ków i-metod, wywołujących niepo”

kój społeczeństwa, było zabójstwo w

wwietniu 32 r. dyrektora zakładów

żyrardowskich Koehlera. Już па

rozprawie sądcwej, poprzedzającej

«kazanie winnego tego zabójstwa,

wszystkie te niezdrowe stosunki,

niespotykane- w przemyśle polskim,

zostały ujawnimie. Od tego też cza”

su sprawa żyrardowska absorbuje

opinję publiczną. Z początkiem r. b.

wskutek wystąpienia grupy akcjo-

narjuszów polskich wydział handlo-

wy sądu okręgowego w Warszawie
decyzją z dnia 8. IIL. 34 r, ustanowił
nad zakładami: sekwestr. Ustana-
wiając ten sekwestr, sąd stwierdził

w motywach cwej decyzji, że do-

tychczasowa gospodarka
poża narażeniem t-wa i akcjonarju-

szów na straty w metodach swoich

wkroczyła w dziedzinę kodeksu

Echa sprawy żyrardowskiej w Anglji
LONDYN. (Pat). Donosząc o usi-

łowanej interwencji ambasadora fran

cuskiego up. 0. premjera ministra
Zawadzkiego w sprawie aresztowa-
nych francuskich dyrektorów zakła-
dów żyrardowskich, dzienniki an-

CSS ŁC RODÓWCEWORTZEOOOZTKEWOSCOWAKPOZA POZZOZWROT TE

Oficjalne cyfry plebiscytu
niemieckiego.

BERLIN Pat. Kierownik państwo-|pisem „tak'* oddano 38,362,760, to
vy plebiscytu ogłosił tymczasowy |jest 88 i pół proc, kartek z napi-
<ońcowy wynik głosowania. Upo-|sem „nie“ 4,294,654, to jest 10 pre.
wažnionych do głosowania

Kartek z na

bylo| Uniewažnionych

_ 45,473,635, oddano głosów 43,529,710, |872,296 to jest 1 i pół proc.
|to jest 95 i pół proc.

głosów oddano

Po plebiscycie niemieckim.
: PARYŻ. (Pa'). Według opinji ca- dynie wtedy gdyby jego rezultaty

łej prasy plebiscyt niemiecki nie świadczyły o wzmocnieniu się auto-|
wydał takich rezultatów jakich ocze'
kiwali jego organizatorzy. Niedo”|
wodzi on niczego i nie daje Hitlerowi

rytetu Hitlera,
„Petit Journal'' twierdzi, że prze-

ciwko Hitlerowi ujawniła się dość

zarządu,

zagranicą 8 zł.

 

karnego, Dopatiując się przestępstw
karnych, sąd handlowy skierował
sprawę do prokuratora. W tych
okolicznościach Marceli Boussac
przeprowadził pertraktacje i wstęp”
są umowię dla zawarcia układu po”
lubownego z reprezentantami części

polskich akcjosarjuszów. Sprawą

nież sędzia śledczy. Powyższe roko-
wania na tema: omawianej umowy,
pobyt w tym celu pana Boussaca w
Polsce w pobliżu granicy oraz sfina-
"zowanie ostatecznego ukiadu u-
arzymywane było przed władzami
publicznemi ; sądowemi oraz opinją
publiczną w ścisłej tajemnicy, acz-
kolwiek sprawa była w dochodze-
niu prokuratora. Osobv przewidzia-
ne w układzie polubownym na su-
perarbiirów, msanowicie były mini-
ster spraw zagr. August Zaleski i

| Janusz ks. Radziwiłł, odmówiły
udziału w sprawie znajdującej się w
postępowaniu sądowo-karnem. W
tym stanie sprawy wielu akcjonarju-
szów wystąpił: па drogę sądową
o zabezpieczenie swoich interesów.
Wszystkie powyższe okoliczności nie
mogły oczywiście mieć wpływu, bez-
względnie na jakąkolwiek interwen-

«ję, na wstrzymanie postępowania
kainego, w którego dotychczasowym
wyniku dwaj dyrektorzy Vermeersch

 

gielskie podkreślają, że minister Ża-
wadzki stanowczo odrzucił tę inter-

wencję, zwracając uwagę, że jakakol

wiek interwencja dyplomatyczna jest
niewłaściwa, ponieważ sprawa znaj-
duje się w rękach polskich władz są-
dowych. *

Niektóre dzienniki, jak np. „Daily
Express'* stwierdzają istnienie kon-
fliktu w stosunkach polsko - fran-

cuskich, „News Chronicle“ w ko-
respondencji swego korespondenta

warszawskiego zamieszcza zestawie-
nie 7 grzechów głównych Francji w
stosunku do Po.ski, wymieniając naj-
pierw Locarno wschodnie, które nie

„zapewniło Polsce granic, potem pakt
4-ch mocarstw a następnie koncesje

francuskie dla Niemiec w zakresie
1ównouprawnienia zbrojeń, niedo-
stateczne stosunki gospodarcze pol-
sko - francuskie, podkreślając, że
obrót towarowy Polski z Anglją jest

| daleko wększy niż z Francją, unika”
|nie Polski przez kapitał francuski
"lub traktowani« jej przez ten kapitał

tych pertraktacyj,zajmuje się rów-|*

ji Caen zostali zresztowuni, | psk, z przyczyn
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w nowym stadjum.
Wylaśnienia P. A. T-icznej.

Ogłoszenia
Terminy

Wiadomości
. r

telegraficzne
ZAGRANICZNE,

**Wczoraj o godz. 15:ej wyje-
chał do Włoch Kanclerz Austrji
dr, Schuschnigg.

** Sąd doraźny skazał dwuch
mleszkańców Wiednia, Unterbergera
| Saureisa na karę śmierci przez po-
wieszene za przechowywanie ma-
tarjałów wybuchowych.

 

Prof. Cosyns

BIAŁOGRÓD. (Pat). Profesor Co-
syns, przebywający obecnie w miej-
scowości Gornji Petrovczi, wyraził

wobec przedstawicieli prasy zado-
wolenie z osiągniętego lotu podkre-
ślając, iż wylądował po 13 godz. lo-
tu, w czasie którego osiągnął wyso-
kość 16 tys. m. i nie zamierzał prze”
wroczyć tej wysokości, gdyż nie cho-
dziło mu o ustaienie nowego rekor-
Gu, lecz o zbadanie różnych zjawisk
w szczególności ruchu promieni

, kosmicznych, Rezultaty osiągnięte w
tym względzie umożliwią mu wy-
uiągnąć bardzo ważne wnioski, które

po uporządkowaniu zamierza ogło*
sić.

Przedstawicielowi białogrodzkiej

 

Prawdy” profesor Cosyns oświad--

U

czył: „Informowaliśmy stale naszych —
przyjaciół o połcżeniu balonu i osiąg-

‚ siętych rezultatów. Łączność ta jed-
dotychczas nie u-

stalonych, nagie ustała, zmuszony

rawet byłem nadać S. O. 5. obawia-
jąc się dalszego lotu bez kontaktu z

„ ziemią, wskutek czego los nasz był-
by niepewny. Wszystkojednakza-

kończyło się. szczęśliwie. Lotnicy

kontynuują nadal demontowanie ba-

jonu i zajmują się wysyłaniem do

Belgji! instrumentów co potrwa praw

dopodobnie dwa dni”,

Powódź w Korei.
| SZANGHAJ (Pat). Wskutek u-

"lewnego deszczu, spowodowanego
| oberwaniem się chmury, rzeka Yalu

| wystąpła z brzegów i zalała olbrzy”

mie obszary. Miasto Ntung jest cał-
kowicie zalane 600 osób poniosło

śmierć w nurtach webranej rzeki a

kilkadziesiąt tysięcy znajduje się bez

dachu nad głową. Wezbrane fale

zburzyły 5 mostów. | :

Tamieszki w Stanach Zjednoczonych
NOWIY JORK (Pat). Z różnyc

stron kraju donoszą o zamieszkach

robotniczych. M. in. w Portlandzie
| (stan Oregon) zabity został w czasie
| starcia z policja robotnik portowy.
Kopalnie węgla w stanie Illinois są

nic nowego. „Echo de Paris” twier- silna opozycja w: wielkich miastach jako kolonji, ::prawa Żyrardowa i| strzeżone w obawie przed zamacha-

dzi nawet, że Hitler przegrał grę, :

gdyż plebiscyt miałby znaczenie je” |

ODEZWA
WARSZAWA (Pat), Wódz i kan-

clerz Hitler wydał odezwę do naro-
du niemieckiego, w której wskazuje|

ośrodkach katolickich.

HITLERA.
narodu dla
stycznej,
W odezwie, skierowanej wyłącz-

idei narodoworsocjali-

| wreszcie wyde!ania górników pol-
ckich z Francji.

ZKE

Barthou
PARYŻ (Pa:). Agencja Havasa

 

due 2 Bas

mi dynamitowemi,  zapowiedanemi
przez górników

   
  

wych twierdzą, że spotkanie mini

 
KRAKÓW. (Pat) Ubiegłej nocy w ku i korzystając z osłony rusztowań,

kościele ojców Karmelitów w Kra- ustawionych w tej świątyni, zakradli
kowie nieznan* sprawcy dokonali się do zakrystj'. Charakterystyczne
swiętokradzkiej kradzieży wotów jest, że złoczyńcy, nie wiadomo, czy
przy słynącym cudam; obrazie w | z powodu pośpiechu, czy też nie zna-|
waplicy Matki Boskiej. Zrabowane jąc się na tem, nie zabrali najcenniej-|
wota przedstawiają wartośc kilku szych przedmiutów. Władze poli-|
tysięcy zł., jednak jako zabytki hi- ! cyjne prowadzą energiczne śledztwo
storyczne były niezmiernie cenne, | w tej sprawie.

pochodziły bowiem z czasów króla | UZSNEZUUWIWWZCOWRKNAYKAWOCWNNO
Władysława Hermana, założyciela i : žmonėsSERIRLEŚE W" =pynie zakradli się do kościoła o zmro

że 15-letnia walka o władzę ukoń- rie do towarzyszy partyjnych, Hitler
czona została w dniu niedzielnego | wskazuje, że zwycięstwo niedzielne

plebiscytu. Począwszy odnajwyż” zawdzięcza narodowemu socjalizmo-

szego urzędnika poprzez całą admi-| wi a przedewszystkiem wszystkim

nistrację do kierownictwa najmniej:| organizacjom psrtyjnym.. Mając nie-

szej miejscowości znajduje się dziś| ograniczone zaufanie do partji, Hi-

cała Rzesza w rękach partji naro*| tler zdecydowany jest podjąć na по-

dowo - socjalistycznej. Hitler dzię*| wo i prowadzić dalej walkę o duszę

kuje tym, którzy przyczynili się nie-| : jedność narodu niemieckiego. Musi

dzielnem głosowaniem do podkreśle-| się stać możliwe i stanie się możliwe

podaje, że według inormacyj praso- stra Barthou z premjerem Mussoli-

wych minister spraw zagranicznych nim nastąpi prawdopodobnie na je-

Barthou ma udać się do Rzymu|sieni, lecz ścisłej daty tego spotka”

10. X., natomiast w kołach rządo”| nia dotychczas nie oznaczono.

Locarno bałtyckie.
PARYŻ (Pat). Ryski korespon- ; kiego. W czasie konferencji kowień-

dent „Journal des Debats* pisze, że skiej ustalono xilka głównych zasad
w końcu rb. zbierze się w Tallinie przyszłej konwencji trzech państw a
konferencja przedstawicieli trzech| konferencja w Tallinie będzie kon-

 

nia przed całyn: światem wielkości| pozyskanie dla idei narodowego so”|państw bałtyckich, która stanowić|tynuowała spriwę nad zbadaniem

państwa i ruchu narodowo -socjali- cjalizmu pozostałych 10 proc. Bę-| będzie dalszy ciąg konferencji ko'| wszystkich zażadnień, dotyczących

stycznego. Chodzi teraz o pogłębie- dzie to ostatecznem ukoronowaniem wieńskiej. Celem pierwszej konfe-|ogólnej konwencji ustalającej ścisłą

zwycięstwa. rencji było nawiązanie między, współpracę między Litwą i Łotwą.nie jedności i pozyskanie w walce
zdecydowanej : uporczywej reszty z

 

Estonią, Łotwa i Litwą bezpośre-, Pozatem porządek obrad przewidy-
dnich rokowań w celu ustalenia wa- wać będzie również sprawę przystą-
runków ścisłej współpracy między pienia tych trzech państw do paktu SEKWESTR MAJĄTKU RINTELENA.

BERLIN, (Pat). Z Wiednia dono”; dniu i na kapitułach jego złożonych,

szą: Dyrektor bezpieczeństwa Styrji! w bankach. Zarządzenie to wydane

zarządził obłożenie aresztem ma"; zostało jako środek
jątku Rintelena. Areszt położono| szkód wynikłych podczas zaburzeń

również na willi Rintelena w Wie- | 25 lipca.

STRASZNA KATASTROFA WE FRANCJI.
PARYZ Pat. W pobliżu Lyonu f[śli cięższe lub lżejsze obrażenia. W

samochód, którym jechało 6 osób, |tej samej chwili z poza zakrętu wy-

zderzył się na przejeździe kolejo- |jechał pociąg osobowy, który zmiaż-
wym z motocyklem, którym jechały |dżył leżące na szynach ofiary wy-

dwie osoby. Wszyscy jadący odnie-| padku,

 

zabezpieczenia

tem państwami, która byłaby wstę*|; wschodniego.
pem do stworzenia Locarna bałtyc

® ое . ®

Obrady 5-ej konferencji bałtyckiej,
„ TALLIN Pat. Dnia 31 b. m. roz*|żana będzie współpraca gospodar-
„poczną się w Tallinie obrady 5ej|cza i sprawa uzgodnienia prawo-
„bałtyckiej konferencji ekonomicznej |wodawstwa ekonomicznego tych
|z udziałem około 100 Estończyków,|państw. Obrady potrwają 2 dni.
135 Łotyszów i 15 Litwinów. Rozwa-

N e ge.owy spisek w Grecii.
ATENY (Pat). Aresztowano tu jącym na celu obalenie obecnego

dwóch generałów, trzech pułkowni- rządu i zaprowadzenie dyktatury
ków oraz kilku innych olicerów,'generała Plaste/asa, :
oskarżonych o udział w spisku, ma-!

PRZ
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o swoim locie. —
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lwy mk skalny.
Rozpoczynający się właśnie no:

wy rok szkolnv jest drugim rokiem

reformy szkolnej, która przez swo”

ich twórców i zwolenników ogłoszo”

na została za dzieło pod względem
doniosłości równe conajmniej wie-

kopomnym reformom Komisji Edu-

kacji Narodowej.

W roku bieżącym w  zreformo-

wanej szkole średniej czynne będą

dwie pierwsze klasy nowego typu.
odpowiadające dawnej klas'e 3-ej i

4-ej, oraz cztery wyższe klasy, któ*

re mają jeszcze dawny program i|

które skazane są na stopniowe wy”

marcie w ciągu najbliższych lat

czterech.

Czytelnicy nasi niewątpliwie pa*

miętają, że na 'em miejscu omawia”

liśniy już przed rokiem reformę

szkolną i że uznaliśmy za rzecz bar”

dzo szczęśliwą obcięcie dwóch klas

ostatnich gimnazjum, z zamianą ich
na liceum, natomiast wypowiedzie-

liśmy zastrzeżenia przeciw obcina”

niu dwóch klas najwyższych szkoły

średniej,

Doświadczenie ubiegłego roku,
pierwszego roku reformy, aiewiele

rzuciło światła na skutki nowej re-

formy. Ponieważ w roku to zn.

1932/33 istniały jeszcze we wszyst-
kich gimnazjach dawne klasy drugie,

więc do zreformowanej klasy pierw-

szej weszli naogół uczniowie, którzy

już dwa lata w gimnazjum się uczyli;

trafili oni tylko zamiast do klasy
trzeciej znowu do klasy pierwszej

zreiormowanej. Natomiast teraz po
wa..acjach po raz pierwszy zasiądą
aa ławach klasy pierwszej ucznio”

wie, dla których tereu $mnazjum

jest obcy i którzy przyszli tu ze

szkół powszechnych lub t zw. przy”

śgotowawczych. Dlatego obecny rok

szkolny będzie już miarodajay dla!

przeprowadzenia próby związania
szkoły powszechnej ze średnią we

dług zasad nowej reformy.

Próba ta będzie miała jecnak ta-

kże znaczenie względne, ponieważ
szkoła powszeciima również przecho

dzi reformę. W roku bieżącym w

szkołach powszechnych  zreiormo-

wane będą klasy następujące: pierw-
sza, druga, trzecia, piąta i szósta,

natomiast klasy: czwarta i siódma

będą jeszcze prowadzone według
programu dawnego.

Odmienne, bardzo obszerne i  trudne zagadnienie stanowi sprawa

liceum, które ma zasiąpić wyższe

dwie klasy gimimazjalne i ktore sta:|

nowić będzie przygotowanie do

szkoł akademickich. dopóki pro
gram ; zasady organizacyjne liceum

. nie są znane, trudno wydawać sąd o

reformie szkolnej. Niestety władze|
szkolne zachowują w sprawie li-

ceum zupełne milczenie i — jak gło-

szą plotki — -ame jeszcze poglądu

swego na liceum nie ustaliły. uważa
jąc se sprawa nie jest pilna, gdyż

stanie się aktu:lna dopiero za dwa

lata,
Wobec powyższego uwaga kół

fachowych i wszystkich bliżej refor*
mą szkolną zatnteresowanych sku*

piła się na tych sprawach z refor-

mą związanych, które już po jednym

roku doświadczeń nabrały zdecydo-

wanego wyrazu. Do takich spraw na
„eży przedewszystkiem sprawa по-
wych podręczników szkolnych, :

Nowe podręczniki szkolne, czy-

niące zadość wyniagauiom nowego

programu, powstają w drodze swo*

istego konkursu. Min. W R.iO.P

ogłosiło prograr:, oraz warunki tech:
niczne, którym podręczniki odpo-

wiadac muszą ; zwróciło się do wy”

dawców książex z propozycją nad-

syłania prac do oceny Każda

książka, nadesłana na konkurs prze

glądana jest w rękopisie i tylko te.

które uzyskują aprobatę są druko-

we .; wszystkie inne nie oglądają

r.„.y światła dziennego Konkurs

podręcznikowy odbywał się już
dwukrotnie: w roku ubiegłym i w
roku bieżącym. Stan rzeczy nie za
dowolił bynajmniej wszysi:ich zain-

teresowanych. Z różnych stron pod-

niosły się głosy przeciw metodom

zatwierdzania podręczników,  Posy”

' skutku, a jeśli dojdzie,

 pały się zarzuty nieraz bardzo ostre,
a prym w ataku na komisję podręcz-

nikową trzyma sanacyjny „Ilustrow.
Kurjer Codzienuy“. IKC zarzuca np.
komisji podręcznikowej, że jest

stronna, że zatwierdza  przede-

.„zystikiesm podręczniki napisane

przez członków kz=misji programo-
wej i podręcznikowej, że zatwier-

dzone prace wzale nie są najiepsze,

że stwarza niczem  nieusprz'

wiedliwione monogole itp. Inne pi-
się  

polityka Rzeszy Niemieckiej.
Wychodzący w Pradze tygodnik

Dra Ottona Strassera, brata zamor-

dowanego Grzegorza Strassera, „Die

deutsche Revolution“ przynosi w 0-
statnim swym numerze zajmujące

informacje, pochodzące jakoby z
wiarogodnych źródei niemieckich.
Według tych intormacyj, minister
gospodarstwa narodowego Dr.
o>chacht, któremu Hitler powierzył
niewdzięczną funkcję dyktatora go”
spodarczego, pustawii ciężkie wa-
runki, zanim zdecydował się przyjąć
proponowane uu stanowisko, Prze”
dewszystkiem comagał się usunięcia
ministra propagandy  Goebbelsa,
Darrego, i przywódcy młodzieży
Baldura von Schirach. Hitier po-
dobno na warunki Schachta się zgo”

dził, lecz zastizegł sobie dowolny
termin, w jakim warunki te mają być
spełnione. Goesbels ma zostać usu-
uięty bezpośrednio po plebiscycie
ania 19 sierpnia. Według tychże in-
iormacyj ma ©n być mianowany
posłem niemieckim w Warszawie na

miejsce von Moltkego.
Według dalszych informacyj w

najbliższym czasie ma dojść do dy--
misji ministra spraw zagranicznych
von Neuratha, Neurathowi przypisu-
je się winę wielu niepowodzeń nie-
mieckiej politys: zagranicznej, Ale i
pod względem wewnętrzno-politycz-
nym Neurath nie odpowiada dzisiej-
szym władcom "Niemiec. Neurath
jest jak wiadomo zwolennikiem t.
zw. grupy Hindenburga, a obecnie
właściwie jej zrzywódcą. Dotych-
czasowi przedstawicieie tej grupy
zostali z jednej strony skompromito-
wami moralnie (sekretarz stanu
Meisner) z drugiej zaś strony dali się
zastraszyć (płk. Oskar Hindenburg).
Ze zgonem Hindenburga Neurath
stracił główne oparcie ; z wielkim
trudem uda mu się bronić dotych-,
czasowego kierunku polityki zagra-
nicznej Rzeszy.
Narodowo - socjalistyczny specja-

iista od sę.«w zagranicznych, Rosen
berg, uważa dzisiejszą chwilę za naj-
cdpowiedniejszą dla wytworzenia
iednolitego frontu Niemiec, Polski,

 

Losy paktu
Od kilku miesięcy polityka za-

$raniczna Europy zaabsorbowana
jest prawie wyłącznie paktem
wschodnim. Polemika prasow» cią-

śle wymiany nct dyplomatycznych,
podróże minist:ów spraw zagranicz”
nych wytworzyły atmosierę, iż za-
gadnienie paktu stało sę osią polity-
ki międzynarodowej.

Z biegiem czasu sprawa paktu
wschodniego zamiast wyjaśniać się i
posuwać naprzód poczęła się kompli-
kować,

Przed kilku dniami podawaliśmy
głosy prasy zagranicznej, wyrażają”
ce wątpliwość, czy pakt do,dzie do

czy weźmie
w nim udział Polska,

Ostatnio nastąpiło na tym odcin-
ku polityki jakby pewne uspokoje-
rie,. Według niormacyj „Kurjera
Warszawskiego wszystkie angiel-
skie tygodniki polityczne, komentu-
jąc zbliżającą się sesję Ligi Naro-
dów, zwracają uwagę na decydującą
rolę, jaką Polska odegra w obecnej
sytuacji międzynarodowej, przede-
wszystkiem w  kwestji wstąpienia
Rosji sowieckie; oraz w kwestji uni-
wersalizacji traktatów mniejszościo-
wych.

„Spectator wyraża nadzieję, że
w decydującym momencie Polska w
swych postanowieniach będzie oży-
wiona, podobnie, jak niejednokrotnie
w przeszłości  przedewszyslkiem
względami na dobro Ligi Narodów,
iako reprezentującej zbiorowe inte-
resy wszystkie: państw.

„New Statesman'* pisze, że być
mioże, iż Polsce chodzi przede-
wszystkiem o zdobycie większej po-
syczki zagranicznej i że wzamian za
taką pożyczkę (?) cofnie swą оро-
zycję w sprawie wschodnio - euro*
pejskiego paktu wzajemnej pomocy.
, [he Economist” w artykule redak-
cyjnym rozważ. powody, dla któ-
rych Polska nie poparła z entuzjaz-
mem: paktu wschodnio-europejskiego
Р

sma polskie również niejednokrotnie
odzywały się kiytycznie o różnych

nowych podręcznikach.

Nie możemy tu wchodzić w

szczegóły sprawy, stwierdzić jednak

musimy, że większość  wspomni2

nych zarzutów jest uzasadniona.

Druga sprawa, która po roku
istnienia reformy szkolnei jest już

zupełnie wyraźna, to sprawa  przy-

gotowania naukowego grona па`

uczycielskiego do nowej reformy.

Na terenie szkoły średs:iej zagadnie

nie nie występuje tak jaskrawo,

chociaż wiel: nauczycieli z Kkwali-

fikacjami tylko formalnie pełnemi
(t. zn. bez studjów uniwersyteckich)
niewątpliwie ma i będzie miało

trudności z programem. Natomiast

  

 

  

DZIENNIK MILENSKI

wioch i Anglji przeciwko Francji,
Małej Eniencie 1 Kosji. Podstawy
Małej Lntenty .aają być podważone
przez zbliżenie pomiędzy Niemcami
. Jugostawją. Włochy mają być zy-
skane tem, że Niemcy odstąpią od

"zamiaru dokonania Anschlussu.
rzecz Polski
zrzec się mają jakoby Gdańska (7)
Anglję zadowolłoby, gdyby Niemcy

poczęciu tego kursu w zagranicznej
polityce niemieckiej dokonane zo”
stałyby zmiany na dypiomatycznych
stanowiskach niemieckich zagranicą,
Do państw zaprzyjaźnionych wysła-
uoby wybitne osobistości a do
państw nieprzychylnych posłani by-
liby ludzie energiczni, Do Rzymu
poszedłby Neuiath lub Goering, do
Warszawy Goebbels, do Londynu
Neurath lub Kunlemann.

Informacyj niemieckiej prasy emi- |
$racyjnej mie można oczywiściej
sprawdzić. Niemniej jednak z wia-|
aomości jakie nadchodzą z Niemiec,
wywnioskować można, że politycy
riemieccy łatwo wpadają w iluzje.'
Przypisać to należy temu, że ńie po-
trałią dostosować się do panującej
atmosiery, nastrojów i stosunku za-|
granicy. Nie ulega najmniejszej wąt-
pliwości, że ważnym czynnikiem jest
izolacja, w jakiej Rzesza niemiecka
się znajduje. Niemcy odcięte są od
swiata w większej o wiele mierze,
niż np. faszystuwskie Włochy. Pi-
sma zagraniczne nie dochodzą do
Niemiec; czytać je mogą tylko nie-
którzy ludzie, a brak kontaktu z
ważniejszemi środowiskami politycz|
nemi zagranicą powoduje, że często |
życzenie staje się ojcem myśli. W
kierownictwie pariji naroduwo-s0-
cjalistycznej panuje przekonanie, že
na wypadek konfliktu Niemiec z
Francją, chociażby konflikt spowo-
dowały same Niemcy przez zaatako-
wane Francji, Anglja zachowałaby
neutralność. Większej naiwności nie
'można sobie wyobrazć. Równie na-
iwne są marzenia o rozbiciu Małej
Ententy i pozyskaniu Jugosławii dla

' planów niemieckich.

   

wschodniego.
i, nie wyciągając ostatecznych kon-
kluzji, wyraża przekonanie, że nie-
zaieżnie od dązenia de utrzymania
dobrych stosunków z Niemcami, nie
może być w interesie Polski rozbicie
się tego paktu i zastąpienie zbioro-
wego porozumienia szeregiem rywa-
Jizujących ze sobą grup państw, *

Niewątpliwie prasa angieiska po”
siąda dobre iniormacje i zapowiedź
pojednawczego usposobienia Polski
w sprawie pakiu wschodniego ma
realne podstawy.

Prasa franciska również z wiel-
kiem zainteresowaniem śledzi posu-
nięcia dyplomacji polskiej. Publicy-
sta Keryllis, współredaktor „Echo
de Paris“, opuścił Paryż, udając się
w podróż sam lotem do Warszawy i
Moskwy. Przed odjazdem Kerylis

„oświadczył, iż Warszawa i Moskwa
stały się obecnie 2 biegunami dyple

„macji europejskiej i diatego pragnie
się udać do tych stolic, w celu zba-
dania na miejscu szeregu interesują”
cych go problemów. W Moskwie Ke-
ryllis pragnie zoadać pewne kwestje,
'aotyczące roli:ctwa, wojskowości.

| W. Warszawie będzie się starał zdać
,sprawę z obecnej sytuacji politycz-
nej w Polsce i nawiązać rozmowy z
wybitnemi osob:stošciami,

Že w czasie najbližszym nastąpią
| ważne posunięcia w naszej polityce
zagranicznej świadczą i inne oko*
liczności, Wi sobotę wieczorem po-
wrócił do Warszawy minister spraw
zagranicznych Beck. Ponieważ ostat
nio powrócił z Pikiliszek marsz, Pił-
sudski, należy oczekiwać w najbliż-
szych dniach znacznego ożywienia w
naszej politycz, tembardziej, že zbli-
ża się wrześniowe zebranie Ligi Na-
zodów.
Przedtem zapewne zapadną decy-

zje, co do stancwiska Polski wobec
paktu wschodniego, sprawy wstąpie-
nia Rosji do Lig; Narodów, oraz inne
zagadnienia aktualne,

   

 

ы c

uczyciel szkoły powszechnej, mający
jako przygotowanie do zawodu se-

minarjum nauczycielskie, zasadniczo

nie może się dostroić do nowych

wymagań. Nowy program i nowe

podręcznki wkładają na niego taki

ogrom wymagań, że już w roku u-

biegtym, przy trzech klasach zrefor”
mowanych, nauczyciele formalnie

uginali się pod ciężarem pracy ; tru

dów. Mimo to wprowadzenie w žy-
cie tych programów było dalekie od
wyników, żądanych przez program

A co będzie w roku bieżącym, kiedy

już pięć klas będzie zrełormowa*
nych?

Przy każdej reformie, a więc i

przy reformie szkolnej pamiętać na-
leży przedewszystkiem © ludziach,

į

 ue terenie szkoły powszechnej sy-

tuacja jest wprost tragiczna. Na*
Bez reformy nauczycieli nie będzie
reformy szkolnej,

—

Aserad +:

Na.
natomiast Niemcy.

wyrzekły się swych kolonij, Pa roz:|

Ś. p. Marol_ Rajetki,
Rodzina wiclkiego naszego lirni“

a j autora niezapomnienych gawęd,
Władysława Syrokomli, znów się
oto uszczuplił.* po zgonie przed
4-ma laty synowej poety, śp. Aurelji
z Podolskich Władysławowej Kon-
dratowiczowej, s przed 19-ma — sy-
nów Władysława i Kazimierza, prze-
niósł się do wieczności śp. Karol Ra-
jecki, siostrzeniec Ludwika Kondra-
*owicza,

Śp. Rajecki, wysoce uzdolniony
chemik, specjalista w zakresie fa-
brykacji papieru, zmarł w począt-

' kach sierpnia w majątku Annopol,
|pow. mołodeczańskiego, należącym
do jego przyjaciela, obyw. ziemskie-
go, Sasinowicza; przeżył lat 74. Był
'synem Elżbiety Rajeckiej, siostry
!AWŁ Syrokomli, a bratem Aldony
, Rajeckiej, znanej w Wilnie pracow”
|niczki na polu oświaty narodowej.
| Śp. Karol Rajecki ukończył w

 

 

Na terenach popowodziowych.
Miesiąc temu cała Folska byla

alarmowana codziennie coraz groź”
niejszemi wieściami z obszarów za”

lanych powodzią. Dziś 0 powodzi
prawie zapomniano, a tylko rubryka

otar na powodzian, zamieszczana we
wszystkich czasopismach  przypomi-
na stale o klęsce Podhala, Fodkarpa
cia i obszarów nadwiślańskich. A
jednak ślady powodzi nie zostały
jeszcze zatanie, a zniszczenie przez
nią spowodowave nie zostało napra-

wione,
Korespondert „Kurj. Bydg.“, ktė-

ry przed kilku aniami zwiedził ob-
szary dotknięte powodzią, tak opi
suje swoje wrażenia;

Na pierwszym odcinku trasy ko-
lejowej Kraków — Zakopane widok
najzupełniej normalny. Życie po
wsiach i praca na polach toczy się
normalnym trybem. Dopiero w miarę

! Wilnie szkołę realną, a w Peters: | zbliżamia się do terenów bardziej gó-

burgu Instytut Technologiczny ze rzystych, podhalańskich, od czasu do
stopniem inżyniera technologa. Był! czasu widoczne są ślady rozszalałej

następnie dyrektorem fabryk pa-, tu niedawno powodzi,
pieru ks. Paskiewicza pod Homlem, Przedewszystkiem na terenach
Suworina na Syberji, a następnie hr. | dotkniętych powodzią zdają się nie
Platera w Platerowie oraz w fabry* | obowiązywać żadne rozkłady jazdy.
ce Nowowerkowskiej pod Wilnem. | Gdzie niegdzie jedziemy z szybko-

Zmarły posiadał szerokie šios] ścią niżej 10 km. na godzinę, zwla-
sunki towarzyskie w Mińszczyźnie, | szcza przez zrowizoryczne mosty
Mohylewszczyźuie i w Wilnie, | (kładki drewniane z nałożonemi na

Pozostał po nim żal głęboki nie szynami), W porównaniu z tą
wśród krewnych i przyjaciół. jjazdą tramwaje pędzą po ulicach
у BRA L. U. | miasta z szybkością strzały, a Kuso-

 

Konferencja żydewska w Genewie
GENEWA (Pat). Dziś wieczo- kalnych. Głównem zadaniem kon-

rem otwarta tu została konterenoja ferencji jest sprawa żydów w Niem-
zydowska, w której bierze udział czech jak również kwestja żydów w
skoto 100 delegatów, 1eprezentują* | zagłębiu Saary oraz zagadnienie boj:
cych 24 państwa. Jako przedstawi|kotu przeciwniemieckiego i położe*
ciele żydów z Polski w obradach| nia żydów wRosji sowieckiej, wresz-
biorą udział Gotlieb, poseł Rozma-| cie walka z nową falą antysemi*
iym, rabin Rubinsztajn, Szyper i| 'yzmu. W, czasie obrad dr. Goldman
Wołkowicz. Pozatem posei Gryn-| wygiosil reiera: o położeniu obec”
baum jest delegatem sjonistów rady:|nem narodu żydowskiego,

Na Dalekim Wschodzie.
MOSKWA (Pat). Otrzymano tu la pozbawiona jest wszelkich pod-

wiadomość z Charbina o nowych etaw. : is Fog
aresztowaniach sowieck..h urzędni- | MOSKWA. (Pat). Źródła sowiec-
ków na kolei wschodnio'chińskiej kie donoszą z Szanghaju, že dziaial-
na stacjach lmyanpo, Socsingtse i| ność band dywersyjnych nie ograni-
Taipinlin. cza się do terytorjum mandżunskiego,

TOKIO (Pat) Agencja Rengo| sięgając również prowincji pogra-
donosi, że w ministerstwie spraw za”| nicznych.
granicznych oświadczono, iż wiado-| -6 b. m. oddział składający się ze
mość o zerwatiu stosunków dyplo-| 100 ludzi wtargńął do miasta Szang-
matycznych między Związkiem So-| haj-Kuan w miejscu gdzie wielki mur
cjalistycznych Republik Rad a re | chiński podchodzi do morza. Inny
publiką mandžurską nie odpowiada|oddział w sile 200 ludzi spustoszył
izeczywistości, chociażby z tego|okoliczne wsie.
względu, że pomiędzy temi dwoma| Wedle opinii chińskiej działalność
państwami niema oficjalnych stosun:| band cieszy się poparziem władz ja”
ków dyplomatycznych. pońskich, stwarzając dogodny pre-

MOSKW.. (Pat). Agencja TASS| tekst do podjęcia ofenzywy w Chi-
zaprzecza wiadomościom rozpowsze“| nach północnych pod pozorem ko-
chnianym przez japońską agencję|nieczności przywrócenia porządku.
prasową w Tientsinie, że został za-|Oznaczałoby to, że działalność band
warty nowy układ między rządami| -hunchuzów skierowana jest nie-
sowieckim a chińskim, Wiadomość| iylko przeciwko czynnikom sowiec-

2 kim.
 
  

Niezwykia sów polskiej
harcerki w Czechosłowacji.

MORAWSKA OSTRAWA. (Pat), szeniu ulotki wskutek doniesienia

W sądzie powiatowym wBoguminie | pewnej kobiety, która jako główny

odbyło się przesłuchanie 9-ciu świad| świadek oskarżenia stwierdziła, że

ków w sprawie 18-letniej harcerki| nie widziała Januszewskiej wywie-
polskiej Stefanji Januszewskiej ze| szającej ulotkę, lecz zauważyła, że
Skrzeczonia, pozostającej pod zarzu*| gdy aresztowana odchodziła od ko-
tem wywieszenia na drzwiach ko-| ścioła wisiała ma drzwiach kartka,

ścioła w Lutyni Niemieckiej ulotki,| której poprzednio nie było. Janu-
zawierającej pogróżkę pod adresem| szewską zatrzymano w więzieniu a

miejscowego proboszcza narodowo*, prokuratura przygotowuje przeciwko

ści czeskiej. Proboszczowi temu lud-| niej oskarżenu. Sprawa ta budzi

ność polska zarzuca nielojalne od-| wśród ludności polskiei w Czecho-

noszenie się do niej, Januszew ska zo”| słowacji zrozumiałe zainteresowanie

stała aresztowana w 5 dni po zawie!i śledzona jest z wielkiem napięciem

 

Kongres Filozofji Tomistycznej
w Pozaaniu.

Ruch neoscholastyczny, czyli od-
rodzenie myśli filozoficznej św. To"

wyraz swój zna!azło m. inn, w licz-
nych publikacjach, jakie będziemy

masza z Alkwinu nie jest żadną no-
wością na ziemach polskicx. Jego
prekursorami byli u nas m. in. znani

jksięża Stefan Pawlicki, zmartwych-
, wstaniec, autor słynnej „„Historji. filo-
zofji greckiej”, Michał Dębicki z
Warszawy, propagator umiarkowane
go realizmu oraz o, Marjan Moraw
ski T. J. z Krakowa, który napisał
Gzieła: „Filozofja i jej zadania”, „Ce-
iowość w; naturze”, „Podstawy etyki
i prawa”, „Wieczory nad Lemanem“,
Pracownicy systematycznych trak

*atów neoscho!- tycznych w Polsce
wyszli z warsz. .u naukowego wiel-
kiego księdza <ardynała Mercier.
Byli nimń m. ins. ks. Franciszek Ga-
bryl, niedawno zmarły: ks. Kazimierz
Wais, ks, Idzi Radziszewski oraz ks.
Fryderyk Klimke Т. J., profesor Pa-
pieskiego Uniwersytetu Greglorjań-
skiego. а

Wirėd: žyjących pionierów ruchu
neotomistycznego w Polsce zauwa-

|zyć można wielkie ożywienie pracy
! naukowej ,* propagandowej, , które

 
p i M

 

mogli oglądać podczas kongresu, w
Obecnie Polska żyjąca między|

księgarni św. Wojciecha.
komunistyczną Rosją, a hitlerowskie
mi Niemcami, w normalnych z jed-
rem i z drugiem stosunkach, myśl
swoją więcej aniżeli kiedykolwiek
opierać winna па zasadach kierują-
cych w poważnej części czynnošcia-
mi maszemi w życu jednostkowem i
zbiorowem — mianowicie na filozofji
moralnej i socjologji. Tym: też dzie-
«zinom. poświęcone będą obrady te-
gorocznego miedzynarodowego Kon-
gresu Filozofji Tomistycznej, który
po raz pierwszy na ziemiach polskich
zbierze się w Poznaniu od 28 — 30
sierpnia w Uniwersytecie,

Zabiorą na rich głos znani przed-
stawiciele myśli  neoscholastycznej
zarówno zagraniczni jak i polscy. Pa-
pieski Uniwersytet .Gregorjański
przyśle specjalnego delegata w oso-
bie o. Charles Boyer T. J., sekreta-
rza rzymskiej Akademji św. Toma-
sza z Akwinu.

ciński już po kilku kilometrach nie
| dojszałby za sobą pociągu... :

Z okien pociągu widać, iż wszyscy

zakasali rękawy, aby naprawić spu-
stoszenia, wyrządzone przez groźne
nurty rzek górskich, Wszędzie spe”
cjalne oddziały robotnicze pracują
nad wzmacnianiem torów kolego”

wych, szereg mostów już wykończo”
nych, inne znajdują się w stadjum
hudowy, np. w Poroninie dwuprzę-

słowy most betonowy, który w przy”

szłości z pewnością nie podda się

naąporowi wód białego Dunajca.
Wartkie potoki, strumyki i rzecz-

ki górskie, które w dolinach łączą się

w większe wody płynące, naniosły z
gór olbrzymie masy piasku i kamie-

nia i zamuliły zupełnie pola i łąki, a

nawet własne swoje koryta. Wody

coprawda ustąpuły, rzeki częściowo

opuściły swe wysoko zamulone ko-
ryta i wyżłobiły sobie nowe, wygod-
niejsze drogi, nie zabrały atoli na”

niesionych mas piasku i kamieni, Z

tem nawięcej kłopotu. Piasku i ka-

mieni na polach i łąkach pozostawić

nie można. Koniecznie trzeba to

wszystko usunąć. | wszędzie widzi-

ny rolników, łopatę za łopatą ładu-
jących nieurodzajne piachy ; łom
skalny na fury i wywożących je

gdzieś daleko. Strasznie to mozolna

pracą i jakże przykra, a ileż hartu

wymagająca. Ale chłopa polskiego

absolutnie nic złamać nie jest w sta”

nie, żadna klęska, żadna katastrofa,

żadne choćby najstraszniejsze nie”
szczęście...

Zresztą niech świadczy następu-

jący obrazek: Jakaś biedna kobieci”

na rękoma zgarnia ziemię popowo”

dziową. Zgarnia lekko i uważnie, aby

nie uszkodzić tego, co znaleźć się

powinno pod piaskiem. I wydobywa

z pod piachu i kamieni zczerniałe

iodygi zboża. Okiem badawczym

ogląda kłosy, prostuje łodygi, układa

obok siebie — i mozolny swój wysi-

iek zaczyna odnowa. za się może

zakręcić w oku na taki widok, ё

większą chyba starannością nie pro”

wadzono prac wykopaliskowych w

Egipcie, gdy chodziło o nieocenione

ykarby Faraona Tutenk-hamena.

Aie nietyiko ludzie wydzierają Z

pod ziemi nędzne resztki nawpół

zgniłej stomy — bydło czyni to samo

na pastwiskach, wyszukując sobie

kępki wychylającej się z pod piasku

i kamieni trawy lub wyrywając prze”

kradające się pczez słabsze warstwy

mułu dźbła. lu :akże o bydle powie”

dzieć można, iż w pocie czoła spoży”

wa chleb swój. °

Powodzianie mniej mžwią O Sa“

mej powodzi, o chwilach strasznej

grozy, kiedy na oczach ich szumiąc

wzbierały i rosły ogromne masy

płynnego żywiołu, zalewając, nisz”

cząc i zabierajec wszystko, co zna”

lazło się po drodze, Chętniej nato”

miast i szczegówowo opisują swą nę”

dzę i biedę i malują czekające ich

czarne jutro, Jest to najzupełniej zro”

zumiałe — co było, to minęło, to ja”

koś przetrwauo, groźniejsze* jest

-utro bez bydła bez zboża, bez na”

sion, bez sprzętów, z piaskiem jedy-

nie i kamieniami na polach i łąkach.

Mimo wszysuko powodzianie są

pełni otuchy i wiary w lepszą przy”

szłość. Wierzą niezłomnie w pomoc

społeczeństwa.
Mieszkańcy ckolic dotkniętych po

wodzią z podziwem wyrażają się o

akcji pomocniczej żołnierzy pol-

skich, Dzień i noc trwali oni na po”

sterunku, ratowal ludzi, bydło i mie”

nie powodzian. Żołnierz polski wal-

czył z groźnym żywiołem jak z praw

dziwym wrogiem na froncie. Nieste”

ty nie obyło się bez ofiar. W jednem

miejscu wartki prąd zniósł oficera z

śmercią bohaterską.

I wojsko pierwsze zabrało się do

odbudowy kraju, pierwsze przywro“

ciło zerwany kontakt ze światem,

budując mosty i drogi. Tego wszyst

kiego powodzianin małopolski nie

zapomni żołnierzowi polskiemu.

Pod adresem władz administra-

cyjnych natomiast wytaczają powo”

dzianie całe tomy skarg. Trudno

wyliczyć je wszystkie. Jestniewątpli

wie. wśród skarg tych wiele niesłusz-

„ych, są niestety także skargi bar”

dzo, a bardzo słuszne. Przedewszyst*

kiem zarzuca się władzom brak or”

jentacjj w potrzebach poszczegól-

nych powiatów, brak programu w

udzielaniu pomocy, zbyt wielką biu”

rokrację, zbyt wielu tigurantow, a

mało ludzi pracy. Wszystko opiera

się tu na tasiemcowych raportach:

wójt w drodze służbowej wysyła je

do starosty, ten z pewnością do wo-

jewody. I nie wiadomo, kiedy one

dotrą do Komitetu Niesienia Pomocy

Powodzianom. A tu konieczna jest

pomoc rychła, ziezwłoczna.

Zebrania naukowe o referatach i
dyskusjach mai4 przyczynić się do
rozwoju nauki filozoficznej, Konfe-
senoje zaš uroczystej inauguracji 28
sierpnia o godz 11 w Auli Uniwersy-
tetu i zebrań plenarnych (29 i 30
sierpnia o g. 16) mają zaznajomić
uczonych i inteligencję naszą z naj-
nowszym stanem nauki neotomi-

| stycznej, (KAP).
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KRONIKA.
JAKA DZiš BĘDZIE POGODA?
Po chmurnym iub mglisiym ran-

ku, miejscami z przelutnym desz-
<zem, w ciągu dnia dość pogodnie,
Temperatura około 20 C. Umiarko-
wane wiatry z zachodu i południo-
zachodu.

DYŻURY APTEK.
Dzia w mocy dyżurują następujące

apteki:

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

Wileński
p. Tadeusz Wielowieyski powrócił

rzędowanie,

— Słaba irekwencja na Targach.
Wobec wysokich cen wstępu na Tar-
gi Futrzarskie, frekwencja odwie-
czających Targi jest tak znikoma, iż
wynosi zaledwie 40 proc. ilości
zwiedzających poprzednie targi wi-
leńskie. Dyrekcja Targów zamierza
podobno zrewidować ustalony cen-
nik wstępu i najprawdopodobniej
obniży ceny biletów.
— Koncert Wielkiej Orkiestry

Jazzbandowej pod dyrekcją J. Ku-

pomyślność rozpoczynającego

siejszego. 

..4

czewskiego. Dziś, dnia 21. VIII, od
godz. 18-ej do godz. 20-ej odbędzie
się na terenie Targów Futrzarskich
koncert wielkiej Orkiestry Jazzban-
dowej pod dyrekcją J. Kuczew-
skiego.

Muzyka koncertowa — taneczna
— rewjowa z udziałem solistów —
śpiewaczki L. Wajnówny oraz in-
strumentalistów na harmonjach, sa-
ksofonach, hawajskich gitarachi t. p.

użyciu w pozostałych klasach posia

SPRAWYADMINISTRACYJNE. |

Starosta Grodzki.

urlopu j z dniem 20 b. m. objął u-' rocznicy swego założenia. W 1533 r,

2
SPRAWY SANITARNE. | zano

— Walka z epidemją czerwonki,! Brescji „Towarzystwo dziewic”, któ-
|| W mieście naszem prowadzona jest!'e nazwała Urszulankami

alkcja sanitarna w kierunku zapobie- nia św. Urszuli dziewicy nad wyraz
żenia epidemji tyfusu oraz czerwon:, męžnej i oliarnej, umęczone; 2 licz-

— Początek roku szkolnego. ! cielki, t. zn. na „Regule“, „Radach“
Wczoraj w kościołach kaiolickichi „Testamencie duchowym”,
„ak również w świątyniach innych!
wyznań odbyły się nabożeństwa na! Merici rozsianych w różnych czę”

się ! ściach świata, pracuje nad urzeczy-,
nowego roku szkolnego. Po nabo ; wistnieniem jej myśli i planów.
żeństwach dziatwa i miodziežszkol: |
na powróciła do domów Normalneki w 1857 r. i osiadły w Poznaniu.
zajęcia rozpoczną się od dnia dzi | W 1868 założyły nowy dom w Gniež-

— Reforma szkolna przewiduje do opuszczenia gościnnej ziemi wiel-'
w r. b. caikowitą zmianę podręcz- kopolskiej. i
ników szkolnych w LI ki, gimn. (now. siadły w 1875 * w Krakowie, a sio-/
typu) oraz w III į VI odaz. szk, stry gnieźnieńskie w 1877 r. w Tar-|
powsz. Wszystkie nowe podręczniki, nowie,
jak również dawmiejsze, będące w|

da księgarnia J. Zawadzkiego, Zam- siostry z Tarnowa. Dom kołomyjski| t. zw. „Towarzystwo
kowa 22, Tamże kupno, sprzedaż i zaś założył w 1907 r.
zamiana podręczników używanych, gniazda Urszulańskie: w Stanisławo-
—Kierownictwo Żeńskiej Szkoły wie i we Lwowie.

Zawodowej Dokształcającej im, M.
Konopnickiej w Wilnie komunikuje,

DZIENNIK MILEEŃSKI

ŻYCIE KATOLIEKIE.
Przed 400-leciem sióstr Urszulanek.

Zasłużone Zgromadzenie sióstr
: Urszulanek przygotowuje się do u-

z roczystości obchodu czterowiekowej

kordon graniczny, pośpieszyły ss
Urszulanki do Poznania,

Urszulańskich w przededniu' 400-e
|św. Aniela Mecici rodem z Desen-

we Wioszech, założyła w przedstawia się jak następuje:
Polskie ss. Urszulanki — w licz

od imie-

kraju, a 2 w idandżurji.(tel. 10-98), Mańkowicza —ul. Piłsudskiego| ki. Dzięki zarządzeniom komisji sa | nem gronem towarzyszek za stałość stoiska dzielnych polskich córek śwNr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. $-to Jań-| zitarnej dzielnice miasta zwać w wierze i dziewictwie. Nowezi: SE oaG s: hca szczegółowo zlustrowane, przyczem | Zgromadzenie uzyskało aprobatę nie w szkołach, gromadząc 4.700ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), ora«| wydane będą qdnośne przepisy w | Stolicy Św. buią Papieża Pawła Ill wychowanek, w miarę możności roz*wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-| tej sprawie, |z dnia 9 czerwca 1544, cpierając swe szaszą się jednak i na żeńską mło-Snipiszek. : z TA. SPRAWY SZKOLNE.' zycie zakonne na pismach założy- dzież akademicką, żeńską młodzież
pozaszkolną

Dziś okoio 30.000 córek św. Anieli

prawu Bożemu.

Do Polski p:zybyly ss. Urszulan-

/ „ wiślnej 11.
j nie, „Kulturkarupf* zmusił je jednak Przy Kurji Generalnej

Siostry poznańskie o-| jących na uniwersytet, W tymże do-

dwuletnie, prowadzone przez wybit-
1ę siły fachowe

| Od dwu lat (na wzór włoskich)
tam |ss, Urszulanki polskie zaprowadziły

św. Anieli",
Ma ono za zadanie łączyć osoby ży:
ajce w świecie w praktykowaniu rad
<wangelicznych i niesieniu pomocy

Gdy wojna swiatowa przerwała bliźnim, (Kap).
OEOZTZEZBAZ SNES LT R SŪRS ERA DUMaaad EKT AK SZER

WI 1899 r. Kołomyja zaprosiła do
- siebie ss. Urszulanki: podążyły

dwa nowe

„pie 514 posiadają obecnie osiemna-
ście domów zakonnych, z tego 16 w

Praca apo-

5 i młode nauczycielki, zmieniano
starając się wszczepiać w młode du- wkładu i oczywiście kwotę wkładu
sze niezłomue zasady posłuszeństwa

Przełożona Generalna (autono-
womicznej gałęzi Urszulańskiej w wano maksymalną sumę, jaką urząd
Polsce) i Kurja Generalna mają swą pocztowy mógł wypłacić, t. j.
siedzibę w Krakowie przy ul. Staro-'

mu są wyższe lursa katechetyczne,

Ceny wstępu normalne.
— Samolot francuski, W dniu

że zajęcia rozpoczną się dn. 1-go
września w nowym lokalu ul, Mickie-
wicza 7 m. 2. Lekcje odbywać się20 b. m. na lotnisku Porubanek pod

Wilnem w godzinach porannych wy-
lądował cywilny samolot francuski.
Po blisko godzinnym odpoczynku i

będą w godzinach porannych od 8-ej
do10-ej. Sekreiarjat czynny códzien-
nie od godz, 10 ej do 13-ej przyjmuje

dzupełnieniu - paliwa, samolot wy- adže r, m
startował, odiatując w kierunku zem
Moskwy. — W. szkole twa Do-

mowego SS. Serafitek w Wilnie, ul.
Brzeg Antokolski 11, przyj.nuje się
codzieunie od godz. 10—16 e, zapisy
uczenic w wieku poniżej 18 lat.

Dla starszych istnieje przy szkole
ioczny kurs gospodarstwa domo-
wego.

Nauka obejmuje różne działy z
zakresu gospodarstwa oraz tkactwo
; trykotarstwo.

Informacyj udziela zarząd,
Studjum baletowe Sawiny-

Doiskiej. Zatwierdzone przez Mini-
| sterstwo W, R. i O. P. studjum bale-
towe SawinyrDolskiej będzie otwar-
te w nowym lokalu przy ul, Domini-
kańskiej Nr. 8 mi. 3 od 1 wrzesnia rb.
Zapisy przyjmują się od 30 sierpnia
|od 4 — 7. Dla przyjezdnych całko”
wity pensjonat.

RBANDEL I PRZEMYSŁ.
— Narady przedstawicieli prze-

mysłu i handlu. W Starostwie Grodz-
kiem odbyły się narady przedstawi*
cieli sfer przemysłowych i handlo-
wych oraz właścicieli piekarń, hote-
larzy i t. p. Na konferencjach oma-

SPRAWY MIEJSKIE.
—Preliminarz budżetowy m. Wil-

na. Zarząd miejski od szeregu lat
po raz pierwszy zdecydował się ogło-
sić drukiem preliminarz budżetowy
miasta na rok 1934/35.
— Warunki „Tommaka*. Przed

dwoma dniami Towarzystwo Miej-
skich i Zamiejskich Komunikacyj w
Wilnie t. zw. popularnie Arbon zło-
żył Zarządowi miejskiemu projekt
nowej umowy, regulującej stosunki
między towarzystwem  komunika-
cyjnem a mag'stratem oraz warun-
ki, na jakich nadal odbywać się bę-
dzie eksploatacja ruchu autobuso-
wego. Projekt ten jest obecnie roz-
ważany przez wydział prawny i tech-
niczny Zarządu miejskiego.
— Regulacja placu Katedralnego.

W ostatnich dniach Zarząd miasta
przystąpił do wstępnych prac po-
miarowych przy regulacji placu Ka-
tedralnego.
—Odciążenie ul. Żeligowskiego,

Starosta Grodzki podaje do wiado-
mości, że ulica Żeligowskiego zosta”
je aż do dalszego odwołania zam-
knięta dla ruchu kołowego wozów
ciężarowych w godzinach od 8-ej
do 15-ej.
— Czy nie można było tego uni-

knąć? Z dniem dzisiejszym magi-
strat przystępuje do brukowania ul.
Tad. Kościuszki. W związku z tem
wszystkie pojazdy mechaniczne, jak
również wozy ciężarowe skierowane
zostaną przez Zarzecze i ul. Połocką.

linji nr. 3. Świadczy to dobitnie o
niedołęstwie tierownictwa robót.
Podobno te utrudnienia komunika-
cyjne potrwają przeszło tydzień,

—

LUDWIKA ŻYCKA.

Tędy też przebiegać będą autobusy; zuje od dnia 13 b. m.

wiano sprawy handlowe oraz usta
ano cenniki na poszczególne arty-
kuły. Na konierencjach uzgodniono
& — przedstawicielami Siarostwa
Grodzkiego wszelkie kwestje sporne.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

ieair i mużyka|
—Miejski Teatr Letni Z po-

Bernaraynskim. Dzis o godz. $ m. 5u Wiecź.
deatr Letni gra w dalszym ciągu aoskonaią
komedję wiedeńską w 3-ch aktach p. tu.
„Со!бмка”. Dochód z dzisiejszego przed-
stawienia Dyrekcja Ieatru Letniego prze-
Znacza na rzecz powodzian.

jutro o godz. 5.30 wiecz. „Gotowka”.
— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś nie-

śmiertelna operetka „Ptasznik z Tyrolu".
Huczne oklaski zbierają wszyscy wykonaw-'
cy z J. Kuiczycką, B. Halmirską, K. Dem-'!
Lowskim, K. Wyzwicz-Wichrowskim, W.!
Szczawińskim i M. Domosławskim na czeie.|
Balet w wykonaniu M. Martówny . J. Cie-
rielskiego. Przy pulpicie A, Wilinski,
— Wznowienie operetki „Pod Białym

Koniem”. W piątek repertuar teatru „Lu-
tnia' zapowiada wznowienie największego
sukcesu sezonu operetki Benatzkiego „Pod
biatym Koniem';

Polskie Radjo Wiino
Wtorek, dnia 21 sierpnia.

6.30: Pieśń. 6.:5: Muzyka. 6.58: Gimna-
styka. 6.53: Muzyka. 7.05: Dzien. por. 7 1U:
Muzyka. 7.20: Chwilka pań domu. 7.30:
Rozmaitości. 11,57: Czas. 12400: tlejnat.
12.03: Kom. met. 12.05: Przegiąd prasy.
12.10: Koncert zespoiu N. Mańskiej. 13,60:
Dzien. poł. 13.05: Audycja dla dzieci.|
13.20: D. c. koncertu. 13.50; Z rynku pracy.,
14.00: Wiad. eksport. 14.05: Wiad.gospod. |
16.00: Rep. muz. 17.00: Skrzynka P.K.O.*
17.15: Koncert kameralny. :8.00: Pogadan-!
ka budowlana. 18.15: Koncert. 18.45; Słu-|
chowisko: „Łzy Krokodyle . 19.15: Kon-,
<ert. 19.50; Wiad. sport. 19.55: Wii, komun,|
sport. 20.00: Myśli wybrane. 20.02; Minuty|
literackie. 20.12: Słynne pieśniarki na pły-
tach. 20.35: Wiad. roln. 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: Tranem. z Wiednia koncertu
muzyki polskiej. 21.02: Codz. odc. pow.
21.12: C. d. transm. z Wiednia. 22.30: Za-
gadnienie polityki pieniężnej. 22.45: Nowe

OFIARY,
ziożone w Admiriswacu „Dziennika wi-| W tym kierunku cała zorganizowana |.

ienskiego“.

 

|
| Z końcem 1931 r, w obrębie Wil-
. ma poczęła grasować jakaś sprytna

banda, która, wyzyskując wadliwą
Obecny sian polskich placowek crgamzację £. K. U., za słałszowa-

j nemi dowodam: i podstępnie mani-
iocznicy zaiożenia Zgromadzenia — pulując podnos:ia z różnych urzę

| dów pocztowych wkłady z fikcyjnie
| wyrobionych książeczew, w których

, w sprytny sposćb przerabiano zapisy
, vszczędnościowe,

| Oszustwa polegały na tem, że ja-
Kaś osoba wuosiła na książeczkę

Anieli Merici koncentruje się głów-, wkładową P. K. O, drobną kwotę,
więc 2 lub 5 zł., podając iikcyjne
nazwisko. Posiadając już książeczkę
całkiem fiorma:nie wystawioną, za
pomocą wywabiania i przerabiania

nazwisko właściciela

powiększano o kilkaset złotych, a
| następnie okazując również spre-
рагомапу dowčd osobisty podejmo-

sto
ziotych,

Manipulacje takie dokonywano
i istnieje dzień po dniu w różnych urzędach

„Dom Studjów* dla sióstruczęszcza pocztowych, rozsianych gęsto w ca-
“em. miešcie.

Fałszerstwa te wyszły na jaw do-
"piero po dłuższym okresie, gdy ra-
porty o dokonanych zmianach w ra-
chunkach doszły do centrali Р.К.О.
w Warsbawie, gdzie koncen'ruje się
szczegółowa rachunkowość wszyst-
kich wydanych książeczek,

| Tego rodzaju oszustw dokonywa*
"no bezkarnie przez cały rok 1932,
wyrządzając P.K.O. dotkliwe straty.

Zawiadomione władze śledcze za-
ledwe stwierdzić zdołały, że działa

banda, której jednak nie można bylo
Na Młodych dtronnictwa Narodowego zdemaskować,

'M. mMaculewiczowa — Zi. 3, W styczniu 1933 r. skonstatowa-
Na powodzian: Ź przedstawieniaprzed-| AŚ е Žžszkoia w maj. 1 wsi lucza — zi, w, riele-| no, iż w podstępny sposób z wileń-

na Zajączkowssa — Zi. 30, Jerzy-Marjan
Jussio — zł. 3.

Ku czci nieodżałowanej pamięci D-ra
Władysława bujalskiego — na powodziaa|
w, Wrześniawski zi. 10.

Ku uczczeniu s. p. Marji Moszyńskiej —
Helena Zajączkowska na najbiedniejszych
zł. 5. u

| Pławczyk mistrzem Polski w dzie-

PP | Mistrzostwo Polski w dziesięcio-
KRONIKA POLICYJNA.| boju zdobył  Pławczyk, osiągając

— Potajemne uprawianie izesi 1597,525 pkt., 2) Wieczorek (Wilno)
karstwa. Wczoraj wieczorem Przy” |047,920 pkt. 3) (Wojtkiewicz

trzymany zostai przez policję wilen”, 6871,565 pkt. Niemiec dziesięcioboju
ską niejaki A. Cnojnicki, pod zarzu”| nię ukończył z powodu naderwania
iem uprawiania nielegalnego wyrobu scjęgna. Szczegółowe wyniki były
broni. W czasie rewiżji, piZEprowa"| następujące:

czonej w mieszkaniu Chojuickiego,| 116 mtr, przez płotki wygrał Wie-
ujawniono w niem potajemną ruszni| czorek 15,8 przed Niemcem 16, Plaw
sarnię oraz cztery zrobione dubel" czykiem 16,8 i Wojtkiewiczem 18,2.

'ówki. Jak Chojnicki twierdzi, zaj”| W dysku Pławczyk uzyskał 39,91,
mowai się on wyłącznie wyrobem Wieczorek 37,14, Wojtkiewicz 33,55,
dubeitówek. Policja w wyniku prze- „ Niemiec 29,78,
prowadzonej rewizji odnalezione du- MI skoku 0 tyczce. Pławczyk .o-

peltówki skontiskowała. siąśnął 343, Wieczorek 332, Wojtkie
= Na gościane występy. Wezo- | wicz 307 a Niemiec przy skoku na-

raj policja zatrzymała kilku złodziei dorwał ścina

zamiejscowych, którzyz okazji Zs Oszczepem Wojtkiewicz rzucił
bywających się w Wilnie KOT 63,65, Plawczyk 48,61, Wieczorek
Futrzarskich przybyli tutaj na go |
ścinne występy. | |

Wykradzenie pensj Na szkodę
Krycha Antoniego. mieszkańca wsi Żare-
czany, gm. rudomiiskiej, skradziobo 194 zł.,

Na 1500 mtr zwyciężył Wojtkie-
wicz 4:598, Wieczorek uzyskał

| 5:14,6, a Pławczyk 5:25,

sięcioboju. |

które otrzymał za pracę od Sejmiku Po-
400 mtr. 1) Niemiec 53,8 przedwiatowego. Dochodzenie ustaliło, że kra-

dzieży dokonał Szyszło Franciszek (Nowo-
gródzka 3), którego zatrzymano i pieniądze
zwrócono poszkodowanemu.

WYPADKI.
— Podrzutki Na schodach domu Nr, 1

płyty z muzyki tanecznej,  23.00—23,05:KE Wojtkiewiczem 55,  Pławczykiem
55,2 i Wieczork:em. {

№4а! wygrał Wieczorek 676Środa, dnia 22 sierpnia.roda, dnia sierp.
przed Pławczykiem 670, Niemcem6.30: Pieśń, muzyka, gimnastyka, dzien.

por., chwilka pań domu. 7.30: liumor na — Cech Rzeźników i Wędliniarzy
w Wilnie przypomina, iż nowy cen-
nik na mięso i przetwory mięsne,
uzgodniony ma podstawie decyzji
pana Starosty Grodzkiego, obowią-

 

 
SA NIKTAS POZO W RZRATKRONIKA

Popierajcie Polską Macierz |
Sz kolną. i

OCZAMI DZIECKA.

i cert solistów, 18.00: Pogad. „Książka i wie-

| wiecz. 21.00;

 

659 i Wojtkiewiczem 625,
Wi skoku wzwyż pierwszy był

»rzy ul. Kolejowej znaleziono podrzutka
płci żeńskiej, w wieku około 3 tygodni.
Dziecko zostało umieszczone w przytułku
Dz. Jezus.

Na schodach domu Nr. 18 przy ul. W.
Pohulanka znaleziono podrzutka płci żeń-
skiej, w wieku około 3-ch miesięcy. Dziec-
ko umieszczono w przytułku TOZ.

vodzień. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03:
Wiad. meteor. 12.05: Przegląd prasy. 12.10:
Fragmenty z op. kom. „Gondoljerzy“ —
Sullivana (płyty). 13.00: Dzien. poł. 13.05:
Koncert. 14,00: Wiad. gosp. 16.00: Muzyka
lekka. 17.00: Aud dla dzieci 17.15: Kon-

 

dza”. 18.15: Koncert popularny z Ciecho-
cinka. 19.15: Lekkie piosenki (płyty).
19.50: Wiad. sport. 19.55: Wil. kom. spor-

 

 

Codz. odc. pow. 21.12: Koncert solistów.
towy. 20.00: „Myśli wybrane”. 20.02: Felje-| 22.00: „Czarna godzina Pajci Gotesman* —
ton aktualny. 20.12: Koncert. 20,50: Dzien.V ielį. 22.15: Muzyka taneczna. 23,00—23,05:

Capstrzyk z Gdyan 21.02: Wiad, meteor.
 

 

bardzo za”| jej drżały gdy mi pod sukienką wpię-
ła kilka listów — o których ojcu
miałam tylko jednemu „na ucho“

to jest „ukradli '? Dlaczego ojca za- gwiazdy. Tej trąby, to
brali, i dlaczego moskale są moska-; zdrościłam Kopernikowi.
iami? Babunia chciała mi objaśnić co _ A druga babunia egzaminowała |

Kartka z pamiętnika.

Któregoś pięknego dnia letniego, sobą,
ze ździwienieni zobaczyłam, że ojj, Nikt mnie nie chciał odpowiadać
ciec w popielatym szlatroku kładzie — gdzie ojciec pojechał, na co, dla
się na ławce na ganku a mama po- czego? Chodziłam po domu sama, i
wiedziała, że tym co przyjdą, trzeba starałam się zrozumieć — co się
mówić, że ojciec chory. Ojciec był dzieje — ale te przerastało mnie
uśmiechnięty i palił fajkę na długim całą.
cybuchu, który mi służył zawsze za Bawiąc się ialką, z ciekawością
konia. Ten niezwykły dla mnie wi- śledziłam co kto robi, a uslyszaw-
dok wrył się w pamięci, tem więcej, szy ruch jakiś w kredensie, pędem
że cały dziedziniec zapełnił się strzały pobiegłam.

to jest naród — co to sa różne mowy: mnie z postępów nauki. na swojej
ludzkie, ale ni tego nie zrozumia”| wielkiej, płaskiejj w ciemną skórę
łam. Miałam tylko dobrą pamięć,! oprawionej ksiażce do nabożeństwa,
więcmnie babunia nauczyła wier” | gdziepoczątek każdejmodlitwy sta-
Lala którydotąd pamiętam: : | nowilyolbrzymie ‚схагпе litery.
„Niech jak kto hce tak mnie zowie,| Te dwie ksiażki wytknęły mi całą

| „Jestem Polką, tem się szczycę, | długą, długą drogę życia... r.
„Polacymoi m Mama zabierała mnie często do
„Polacy moi Ro zicel | |piasta, iprowadząc za rączkę po-
„Jam tu wPolsce światujrzała, | kazywała brzyńaki bronzowy dom,
„W Polsce się ma młodość toczy, |gdze zamknięty siedział ojciec i cza*
„I Polką będę starzała, „‚ |sem przez wysokie zakratowane o-
„I chcę w Polsce zamknąć oczy!” | kjienko — patrzał na nas, i chustecz-

powiedzieć,

Musiały być jakieś ważne wia”,
domości z prowadzonego śledztwa i|
wręczenie ich, stanowiło o wolności
nietylko ojca, ate i innych z nim w
jednej celi zamkniętych. Jeżeli ma-
ma ryzykowała dziecko samo wy-
łać, powiedziaia abym się nie lęka"
ła, gdy mnie żołnierz weźmie na rę-

ce i poniesie po schodach do ojca, i
że mama nie może pójść ze mną, —

Lękać się — nie lękałam, ale mimo-
woli odsuwałam się od żołnierza i

ludźmi i końmi, a niańki mnie wciąg-
nęły do pokoju Ze ździwieniem zo-
baczyłam, że przy każdem oknie,
tuż przed szybą stoi człowiek na ko-
niu, który depcze kwiaty i klomby
—że drugi dziedziniec podwórzowy
też pełen ludzi konnych, a niańki z
przestraszonemi twarzami mówiły

Na środku stał furman Franciszek,
w płaszczu i capce, z batem w rę*
ku. Mama i służące otaczały go, py*
tały, a stary głosem zmartwionym o-
powiadał, że go z kozłów przepę-
dzili, konie i powóz zabrali, ukradli
a ojca poprowadzili, on ше wie
gdzie

ledwo próg celi przestąpił, już wyr”
wałam się z tych objęć i wpadłam
na kolana ojcowskie.

I kończąc zawsze zamykałam|ką oczy sobie wycierał,
oczy. Wypowiadałam ten wierszyk| Pewnego dnia, mama zapowie-
sobie, lalce, babuni obydwom, a na- działa mi że ja sama jedna muszę

TW PPK ERB

Banda fałszerzy ksiąžeczek P. K. 0.
przed sądem okręgowym.

skiego oddziaiu FP.K.O. podjęto po-
ważną kwoię, bo około 17.000 zł.

'cięgającą, stanowiącą wkład nieja*
kiego Albina Kaliszewskiego, do
czego użyto caiego szeregu fai-
szerstw i podstępów niezwykle spry”

/ tnie obmyśionych,
! iu jednak policja dostała w ręce
niektóre nici, xtóre ostatecznie do-
| prowadziiy do ujęcia bandy,
| Jak się okazało, zyskownym pro-
cederem trudniła się cała rodzina
Niewiarowiczów vel  Niewiarow-
skich, a więc: ojciec liczący lat
60 — Marcin, jego dwaj synowie
31-letni Józet i 27-letni Wacław”

j Romuanid ora< ich siostra 18-letnia
Anna. Nadto wielce pomocnym w
przeprowadzeniu ostatniej ,,manipu-
lacji” był niejaki Władysław Jackie*
wicz, który oszustom użyczył swego
mieszkania w doinu Nr. 6 przy ul.
Jasnej.
W wyniku długo trwającego śledz-

twa skompromitowana „piątka” za-
siadła wczoraj przed Ill-im wydzia-
łem karnym sądu okięgowego w

składzie pp. sędziów: Bobrowskiego,
Žaniewskiego i Szelkinga.

Oskarženi do winy nie przy-
znają się i dają wykrętne wyjaśnie-
nia. Sprawę komplikuje niezgodność
orzeczeń ekspertów grafologicznych,
którzy, rozpoznając słałszowane do-
kumenty, przypisują autorstwo ich

'mnym z pośród podsądnych lub
wręcz z wykluczeniem tych.

Z pośród kilkudziesięciu świad-
ków w ciągu wczorajszego pierw-
szego dnia rozprawy, sąd zbadał za-
iedwie sześciu.

Dziś od godz. 9 rano sąd będzie

 

kontynuował rozprawę która po-
trwa jeiszcze przez kitka dni.

Kos.

SP OR
Pławczyk 185 przed Niemcem 180,
Wojtkiewiczem i Wieczorkiem po
167. .

Na 100 mtr. zwyciężył Pławczyk
11 przed Wojtkiewiczem 11, Wie-
czorkiem 11,2 i Niemcem 11,6.
W kuli zwycęstwo odniósł Wojt-

kiewicz 13,36 przed Pławczykiem
12;81, Wieczorkiem 11,07 i Niemcem
10,80.

Rekord Lokajskiego.
WARSZAWA (Pat). Na propa-

gandowych zawodach lzkkoatletycz-

szawianki pobił rekord Polski w rzu”

cie osczepem oburącz, uzyskując

wynik 104 m. 60 cm. Prawą ręką

Lokajski rzucił 61,05 m. a lewą

43,75 m.

Finlandja przegrała z Litwą.

W Kownie odbył sięmiędzypań-

stwowy mecz piłkarski Finlandja —

Litwa, zakończony zwycięstwem

Litwy w stosunku 1:0 (0:0). Finlandja

przed przyjazdem do Kownawalczy

ia w Rydze, przegrywając również z

reprezentacją £otwy.

PORE TTDBTAKAAT

DRUKARNIA ;

A. ZWIERZYNSKIEGO
ówienie na

ka modków drukarskie
Bros = tabele, zaproszenia aflsze
okólniki.: bilety wizytoweglakaty,

Ceny konkurencyjne.
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44,

 

widziała „turmę'—;j zrobiła wszyst
„ko według rozkazu mamy.

Najważnieiszym momentem mo*
| jej konspiracyjnej podróży była jed-
nak chwila, gdy stałam obok mamy
przed panem w mundurze, — silnie
zaciskając usta aby czegoś mie po”
wiedzieć.

Ale choć mama mówiła jemu, że
-estem taka maleńka, ja czułam się

większą od niego. — Aha! myślaałm
sobie, ty nie wiesz tego, co ja wiem

— bo ja „jestem Polką. i tem się
szczycę”.

Miałam uczi:cie tryumfu.

A los przygotowywał się do u
smiechu po długich dziesiątkach
iat. wet gościom. I dziś myślę, iż takie | pójść do ojca, do więzienia. Wszystko sie odbyło wedłuś pro”

wszczepienie dumy z polskości, było! Jaikich dróg użyła ky otrzymać| gramu: ojciec zawiadomiono „na;
owocniejsze dla mnie niż niedostęp" | pozwolenie dla dziecka — nie -|ucho” — rozebrał mnie i listy prze” |
ne dziecku pojecie co to jesi naród. | wiedziałam się nawet gdy już by-j czytał, oddając inne trzem panom

„Polka — powinna być grzeczna | łąm starszą. Musiały w tem odgry-| w tym pokoju uwięzionym. Wszys-

armat j

iż tak jest naokoło całego domu. Ja! Płacz mamy i sług objaśnił mnie, i dobra. Polka powinna kochać wąć rolę, duże paczki z prezentami, cy mnie ściskal:, całowali, okarmiali

patrzył na przedstawiciela
bagnelów, które gnębiły

tych co czuć kochać, i myśleć
<hcieli po swojemu. I uśmiechał się
ze stojącej przed nim nikłej, ludz

kiej  kruszynki, z  zamkniętemi

1

nych w Gostyn:nie Lokajski z War“

wcale się nie lękałam tylko z cieka*| że ci co to zrobili — to są właśnie
woscią patrzałam przez szybę, jak: ludzie źli, których tak byłam cieka-
zaszedł powóz i para ulubionych wą. Zapytałam tylko jak om się na-
przez ojca koni, jak ojciec czarno! zywali, i dowiedziałam się, że to są
ubrany siadł do faetonu, a obok nie-, moskale,
$o jak*ś pan w odzieniu z błyszczą” Od tego dnia ojca nie było w do*
cemi guzikami i cały wielki tłum; mu długo... długo...
ludzi na koniach otoczył ich. Długo Babunia zansieszkała u nas stale
jeszcze widać było konie i ludzi wii zajęła się doriem i mamą. Mama
alei wjazdowej a mama bardzo pła*|wyjeżdżała często, a ja coraz więcej
kała, i służące szeptały ciągle z zadręczalam babunię pytaniami co

|=
 „owocami — i wyglądali na bardzo: wsteczkami, i tlcjącą w niej iskierką,Boga i ludzi, i nikomu nie robić które wysyłała do miasta, — dość

nic złego, żadnej przykrości"... | że ja byłam 'ozradowana. Bo mia-
To teraz słyszałam ciągle. * łam zobaczyć ojca, i więzienie, któ-
Ale może najwięcej podobało mi re wszyscy witedy nazywal; „turmą”

się to, że „Polka powinna się u- — a nadto, jak jaka dorosła osoba,
czyć”. Ba, jakiż to ciekawy był ele- oddać coś ojcu
mentarz z rysunkami, gdzie A. ozna”, tajemnicy, Mama mi to wszystko
czało Annę Jagiellonkę, B. — Ba- powiedziała nasazując abym  mil-
torego, D. — Długosza z piórem, a czała o tem i rie mówiła O niczem
'K. — Kopernika, który przez wiel-|innem, gdy pėidziemy do pana w
jką „trąbę” patrzył w niebo, na! mundurze. Widziałam tylko, że ręce
 jak będzie sam, w |

ucieszonych.
A ja gadałam! — mój Boże ileż,

musiałam gadać, że aż panowie dzi”,
\ мй się moim opowiadaniom o do-
mu, psach, lalce, o babuniach ma-
mie i wszystkich Kopernikach i Ba-
torych i małej sierotce z różami.

Wracając tą samą drogą jużnie
wyrywałam się żołnierzowi bo czu-|
łam się bardzo dorosłą osobą, która ia ktėra nagle poczula się od tam-

tego większą.

Cienie matek i babek co tę iskrę
pielęgnują — cienie ojców i braci co
za nią krew leią — mają nieśmier*
telną wizję bezsilności armaty wo*
bec iskry Ducha. :

( Koniec.)
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"Z KRAJU.
S. M. P. w Indurze,

Na szlaku Crodno — Krynki, na

iekko falistym terenie, rozrzucone

są domostwa większego osiedia ludz-

kiego, które nosi nazwę „Indura“.

Podchodząc do tego osiedla z jakiej-

wolwiek bądź strony w letni dzień

stoneczny, odnosi sięwrażenie, że

iest to piękna wieś polska. Po wjež-

dzie pierwsze miłe wrażenie pierz”

cha, gdyż Indura jest brudnem zažy-

dzonem miasteczkiem. Ozdobą Indu-

ry jest ślicznie położony nawschod-

Lim skraju osiedla kościół. Kościół

wraz z zabudowaniami kościelnemi

stanowi do pewnego stopnia odrębną

całość.W obrębie cmentarza kościel-

nego znajduje się prześlicznie urzą

dzony duży plac pełen prześlicznych

i gustownie rozmieszczonych „kwia-

tów. Dosyć to rzadkie zjawisko w

naszych miasteczkach. Ten śliczny

ogród pełen kwiecia, który na tle|

świątyni Pańskiej czyni szczególnie

óobre wrażenie, — jest dziełem

ofiarnej pracy miejscowego Katolic-

kiego Stowarzyszenia Młodzieży, po”

pularnie zwanego S. M. P.

Ślad pracy Ś. M. P. widoczny jest

w całem miasteczku. Wśród ogėlne-

go niechlujstwa, widnieją ładne,

czyściutkie domki otoczone kwie-

Obywateiski czyn.
Z niezwykle sympatycznym: obja-

wem akcji obywatelskiej spotkaliś-

my się onegdaj w Niemenczynie.
Z inicjatywy pp Kochowej i Sobań-
skiej, jako zarządu kolonji letniej

 

Pioruny palą domostwawpow.
Mołodeczańskim.

MOŁODECZNO. Wskutek uderze-
nia pioruna we wsi Korable, gm.
gródeckiej, spalił się chlew oraz
krowa, nalzżące do Sliża Szymona.
Straty wynoszą 400 zł.

MOŁODECZNO. Od uderzenia
pioruna we wsi Wołodźki, gm. ra-
doszkowiekiej spaliła się stodoła,
jeden koń i jedna krewa, należące

ciem. Są to donty polskie, gdzie dzie-
ci — młodzież iształtuje swój cha:
:akter, hantuje woię w S. М. Р.

Opodal w polu widnieją pólka
doświadczalne , uprawą rozmaitych

roślin gospodarczych. Jest to rów” do EE Hleksandre, Straty
nież wynik pracy Młodzieży Stowa- WYMOŁODECZNO. We wsi Ada
rzyszonej w akcji społeczne, przy

sposobienia rolniczego. W chwilach

wolnych od pracy w polu i koło do-

miu, w Ognisku $. М. P., mieszczą

cem się wśród zabudowań  kościel-

nych, wre praca Młodzieży Stowa-

rzyszonej nad pogłębianiem zasad

katolickich, oraz nad rozwojem umy”

słowym.
Drogowskazem dla młodzieży w

'ej dążeniu do lepszej przyszłości jest

tutaj miejscowy ksiądz proboszcz,

Jan Kunicki.
Dobra, pożyteczna praca młodzie

mowce, gm. gródeckiej na szkodę
Zochowca Marka, spalł się dom
mieszkalny z całkowitem urządze-
niem oraz chlew. Straty wynoszą

rzenia pioruna.

Pożar w Zabłociu.
Z Lidy doneszą, że w miastecz-

ku Zabłocie powiatu lidzkiego z
nieustalouej narazie przyczyny wy-
buchł pożar w masarni Pawła Ja-
monta. Pożar mitno akcji straży po-
żarnych z Żabłocia i Maluków stra-

ży z pod sztandaru S. M. P. w Indu" |w;ł tę masarnię i skład wędlin oraz
rze zatacza coraz szersze kręgi. Mło”|pjeniądze sublokatorów w kwocie

dzież sąsiednich wsi i zaścianków ;580 zł. 30 gr. Poszkodowany oblicza
np. w Jasiewiczach, Prokowiczach i straty na 6700 złotych.

czeregu innych miejscowości, wy*

trwale pracuje mad podniesieniem

0ziomu morainego i kulturalnego
swego otoczenie.

Szczęść Boże młodzieży!
Przechodzień.

 
(Budowa stadjonu sportowego

w Lidzie.
Z Lidy donoszą, że roboty przy

|budowie Miejskiego Stadjonu Spor-
towego w Lidzie, rozpoczętew pierw-
szych dniach lipca r. b. posunęły się
już bardzo daleke; został już wy-

a kończony niema| całkowicie główny
skemu wykonaniu utworów Schuber“ rów odwadnisjący (stadjon budo
ta i Chopina przez znakontitego pia wany jest na terenach podmokłych
mistę wirtuoza i kompozytora ks. bagnistych), cały teren został zdre-

pretekta Kuliga (konserw.wRzymie). nowany, obecnie przystępuje się do
Drugą część programu zapełniły niweiacji terenu. Część pierwszą ro-

czenice szkół średnich z kolonji w bót sfinansował Fundusz Pracy oraz

DZIENNIK GIEERSKI |

400 zł. Pożar powstał wskutek ude-|

szkół średnich w Kukawce, z wy'| w :

bitnem poparciem miejscowego du-| Kukawce, dając szereg utworów

chowieństwa i wojska, zorganizo”|własnego pomysłu, kilka tańców

wano w dniu 12 b. m. na rzecz po'|oraz pełną humoru jedno-aktówkę

wodzian piękną imprezę o wysoce| p. t. „Pacjent Nr. 1“. SA

artystycznym. pi ogramie. Wszyscy wykonawcy spotkali się

Na program ten złożyły się dwie| z niezwykłem uznaniem ze strony

części. W. częśc” pierwszej Копсег-| bardzo licznie zebranejpubliczności,

tował bardzo hizny i doskonale zgromadzonej w sali żołnierza 21 ba-

zgrany chór szkoły podchorążych| onu KO.P. Salę, jak również or

canit. z Warszowy, dalej występo-| kiestrę i wszelką pomoc techniczną

wali pp. podch. Pieczaro St. — bary-| użyczył bezinteresownie p. płk. So-

ton i Różycki St. — tenor w szeregu| sialuk, :

„solowych utwo:6w, oraz znany na| Dochód z tej tak sympatycznej,

ierenie Warszawy deklamator p.|a wysoko artystycznie pos'awionej

podch. Sutorowski. Poza tem. licz-| 'mprezy, w sum:e około 150 zł. prze-

mie zebrana publiczność miała moż| kazany został lokalnemu Komitetowi

ność przysłucnania się mistrzow-! Pomocy Powodzianom.

Katastrofa samolotowa.

W. pobliżu Koźlina nastąpił wy”,się, raniąc ciężlio pilota. Aparat u-

padek samolotowy. Ppor. pilot O-j 'egł rozbiciu.

leszkiewicz z 5 p. lotniczego skut-
kiem silnej burzy zmuszony był lą-;

 
 

 

dować. Podczas lądowania samolot  Popierajcie Polską Macierz|

porwany silnyn: wiatrem przewrócił

 

Dziś. Wielki supperszlagier. Genjalny
MOZŻUCHIN | najpiękniejsza rosjanka TANIA FED

nim przepychem filmie p. t.

 

aktor A)

, Magistrat, część drugą — niwelację,
wykona dzięki przychylności d-cy
7 p.p. płk. Naspińskiego — wojskó,
jednakże ze względu na wyjazd
pułku ma manewry prace zostaną

Stedjon Miejski

1

jnieco opóźnione.
jzostanie oddany do użytku najpra-
wdopodobniej w roku przyszłym.

„Napad rabunkowy na sad
owocowy.

DZISNA. Czywin lcek, zamiesz-
jkały w Dokszycach, zameldował, iż
„do wydzierżawionego przez niego
,sadu owocowego w  zaścianku Po-
| hrebiszcze, gm. porpliskiej wtargnęło
5 osobników, którzy steroryzowali
wartownika, grożąc karabinem. Oso:
bniey ci ukradli 240 kg. jabłek, war-
tości 45 zł, następnie oddaii jeden
strzał w górę i zbiegli. Dochodze-
|nie ustaliło. że jednym ze złodziei
įbyl Lachowicz Mikołaj, mieszkaniec
wsi Litowce, gm. porpliskiej, który

|zosteł poznany przez poszkodowa-
nego i świadków. Lachowicza po-
licja zatrzymana. Karabina nie od-
naleziono.

 

ski, fenomenalny król ekranu IWAN|
R w wsparlałym i olśniswającym wsehod- |

 

 

Z prymitywnego pożywienia pierwszych

Judzi sztuka kulinarna urosła z biegiem wie-

ków do rzędu niemal, że równouprawnione-

$o w szeregu innych dostojnych sztuk.

Starożytni Grecy i Rzymianie wysoko

cenili kunszt kulinarny, o czem świadczą

rajwymowniej słynne po wsze czasu uczty

Lukullusa. Stoły uginały się od srebrnych i

złotych półmisków możdżków ptasich, pa-

wich języczków w wymyślnych sosach i

przyprawach, od słodkości przedziwnych,

sekretnie przyrządzanych, od kryształowych

dzbanów perlącego się wina,
Średniowieczna szlachta i zamożne

mieszczaństwo z zamiłowaniem oddawały

się kultowi żołądka. Nie dbano wówczas o
fakość potraw, ale o ilość. Apetyty były

cgromne, a żołądki o niebywałej pojemno-

ści. To też na stół szły całe dziki, sarny, je-

Jenie, woły i prosięta, zające, indyki, kaczki,

kury i całe stada dzikiego ptactwa. Gdy już
średniowieczny rycerz godnie sobie mięsi-

wa podjadł i zapił puharami miodu i kuila-

mi piwa, brał się do bab pulchnych, słod-

kich placków i pierników, popijając szklani-

cami perlistego wina.

Niewiele mieli biesiadnicy frasunku z

etykietą wymaganą przy stole, Sos tłusty

kapał pó brodach, ubraniach i obrusach, a
dziesięć palców doskonale sobie dawało

radę z ogromnemi kawałami mięsiwa i in-

nych specjałów średniowiecznej kuchni, Ob-

OSZMIANA. Wołkowa Weronika,
lat 35, handlarka, zamieszkała w
Wilnie przy ul. Szkaplernej 15, cza-

Łogu, gm. szumskiei, pow. wil.-troc-
kiego, zameldowała w policji, iż na
drodze między wsiami Klewiea-Bor-
cie, gm. Graużyskiej, nieznany jej
z nazwiska osobnik uderzył ją w
twarz, a następnie zrabował jej 9zł.
i metrykę urodzenia. Dochodzenie
policyjne ustaliło, że osobnikiem

mitr, brukarz, zamieszkały stale w
Wilnie przy ul. Pokój 3, który zo-
stał zatrzymany i osadzony w wię-
zieniu w Oszmianie. Macelewicz do
kradzieży się nie przyznał i oświad-
czył, iż uderzył Wołkową w twarz
za to, że gdy on pracował na dro
dze, Wołkowa przeszukiwała jego
kieszenie w ubraniu, leżącem w
lesie.

Postrzeleni przemytnicy.
Z Turmont donoszą, iż przez

granicę państwową usiłowała prze-
dostać się banda przemytników. Na
wezwanie straży granicznej przemyt-
nicy rzucili się do ucieczki, przy-
czem użyli broni palnej. W wyniku
strzelaniny postrzelono 27 letniego
M. Graca i K. Michniewa. Odebrano
przemytnikom 300 klg. cukru, 6 wor-
ków galanterji i materjałów bławat-
nych. 
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PO KÓJ SŁONECZNY| Ku | SREBRNE JODEŁKI |
x osobnem weściem, mo- | ę upno | już teraz czas sadzić,
że być z używalnością| - Sprzedaż Tanio do nabycia: ul:
kuchni, do wynajęcia, ul.

"Jak to niegdyś Jadano...

„Kiedy właśnie ich 1odak Tomasz Koryat po

sowo przebywająca w Kamiennym

tym jest Mejłus vel Macelewicz Dy-|.

 

  

$ryzione kości rzucano bez żenady pod stół

i naokoło stołu i również bez żenady dawa-

no upust czkawce, co bynajmniej nie wpły-

wało ujemnie na kumor współbiesiadników.

Dopiero wiek XVI przynosi pewne

zmiany w tym kierunku. PierwszeWłochy |

zaczynają zważać na dobór polraw, za ich

przykładem idzie Francja, a później inne|

państwa Europy. Jako curiosum dostrzec
można w xVII w. tu i ówdzie widelec, który,

dopiero w XVIII wieku znajduje powszech-|

ne zastosowanie na stole. Bo dla wa)

uych rycerzy łatwiejsza była sztuka włada-

nia szablą, niż zręczne manipulowanie no-
żem i widelcem. ;

Jeszcze na początku XVIII wieku nawet
najwyższe stery aagielskie uważały widelec

za zgoła śmieszny i niepotrzebny wymysł.|

swoim powrocie z Włoch zademonstrował
im przy stole taki widelec włoski (prymityw
ny o dwóch zębach) nie było końca śmie-
chom i docinkom z powodu niezgrabnego
nabierania nim potraw tak, że niefortunny
nowator musiał ustąpić opinji powszechnej,
że te „cudaczne widły* absolutnie palców
ie zastąpią.

Powoli ludzie oswoili się z temi „chi-
merami* i przyjęli je jako zło konieczne.
Przyjęcia pod koniec XVIIi stulecia kapią
poprostu wytwornością. Stoły uginają się
pod bogatą zastawą, wytwornemi potrawa-
mi i arcydziełami cukrowniczego kunsztu,
Wędrujące na stół w kształcie piramid tor-
dy, z pod których wyłania się nadobna tan-
cerka — to jedna z wielu niespodzianek ku
uciesze zaproszonych gości. Mistrze od
rondla i patelni urastają do wysukości ar.
tystów z Bożej łaski, a możn* panowie
współzawodniczą w ubieganiu się o nich,

I wielcy mężowie nie lekceważyli sobie
sztuki kulinarnej, Sam fakt nazwania nie-

których potraw ich nazwiskiem świadczy,

Że nie uważali tego za ujmę. Zrazy a la Nel-

son, sos a la Soubise, a la Cumberland. Co
więcej i poeci nie pogardzają jadłem i na-

pojem, wielu z nich oddaje sztuce kulinarnej

kołd w swych utworach.
W Polsce już od Reja z Nagłowic po-

cząwszy, który opisuje kogutki pozłacane i

pięknie ozdobione farbą potrawy, ma sztuka

kulinarna swych piewców. Później Potocki

będzie narzekał, że dawniej wystarczyło Po

Jakom „tłuste mięso z chrzanem ', a teraz

szukają wymyślnych przypraw i zamorskich

korzeni. Poprzez niektóre wiersze Kocha-

nowskiego, Morsztyna, Trembeckiego, Kra-

sickiego i wielu innych ciągnie sę ta nuta

aprowzacyjna.

Przodkowie nasi lubili zjeść dużo, do-

brze i tłusto. Wszystko się w tym tłuszczu
roprostu kąpało. Potem wraz z Buną, przy-
wędrowały do nas nieznane jarzyny i korze-

nie. Więc zaczęto jadać pieprzno, nie żało-

wać do mięsiwa ani majeranku, ani imbieru,

ani cynamonu, a zakrapiać suto miodem i

słodką małmazją.

Za panowania Sasów, kult brzucha stre-

ścił się w przysłowiu: „Za króla Sasa, jedz,

pij i popuszczaj pasa". Ucztom nie było koń.  ca, a obżarstwu miary. =

Wilno na powodzian
Dziš „Gotėwka“ na powodz!au, :

Dziś, we wtorek o godz. 830 w Теайско
letnim wystawiona będzie sensacyjną ko-
medja wiedeńska w 3-ch aktach E, Eber-
mejera i F. Cammerbohra „Gotėwka“;

Dochód z przedstawienia Dyrekcja
teatru przeznaczyła na rzecz powodzian.
Wszyscy, którzy chcą połączyć piękne z
pożytkiem, to znaczy zobaczyć tę sensacyj-
rą komedję i jednocześnie przyjść z pomocą
ofiarom powodzi, mogą właśnie ćziś to u-
skutecznić.

A więc, kto jeszcze nie widział „Go-
tówki* niech pośpieszy dziś do teatru
Letniego w ogrodzie po-Bernardyńskim.

Koato Nr. 15,555 P. K. O Wojewódzki
Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi wWilnie,

Saldo w dniu 16,VIII 34 r. zł. 21.654,31.
W dniu 17VIII 1934 r. wpłynęło: Szpi-

tal Powiatowy w ułębokiem zł 17.18,Ogni-
sko Kolejowe P. W. w Nowo-Wilejce 30.85,
Jan Gjębocki (płatnik IV-go rejonu, Wilno
321, Komitet Gminy Parafjanowo, pow
Dzisna 54.80, Zarząd Ogniska Kolejowego P.
W, st. Kiena 21.10, Komitet Gminy Prozoro-
ki, pow. Dzisna 60.10, Razem zł. 21,841,55,

W dniu 18.VIU 1934 r. wpłynęło: „Or-
bis” Wilno (skład«i na listę) 58.65 Komitet
Gminny w Kurzeńcu (z imprez) 547.59, In-
spektor Obw. Szko!. w Wilnie (rejon VI) 6.50
Zawadzki, notarjusz Oszmianie 25.00,
Punkcjonarjusze Starostwa w  Oszmianie
(za VILI) 50.36, Komitet Gminy Podbrzeże
30.86. Razem zł. 22.592.36.

ннна OT

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Przedgiełda, Do-

1аг 3,15. Dolar zt. dys”. Kuwei 4,58 za
jiątki 1 4,99 za dziesiątki, Czerwonce 1,io.
budowiana 45,00. Dolarowka 55,70. Inwe-
RA 117,45. Siabiuzacyjna 64,50. u-

onowska Ś8u,9U, Warsz, ‚ Sląstia awska Ol. Śląska

w

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
1 LNIARSKA W WILNiE

z dnia 20. VIIL 34,
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto nowe wagi

700 g/l — 16,25. Zyto Il standart stare
wagi 663 g/l — 14,75. Owies nowy wagi
480 g/l — 14,80. Mąka pszenna gat. I C —
32,25. Siemię lniane basis 90 proc. loco
Wagon stacja załadow, 40,10—42,5U.

eny orjentacyjne: Mąka pszenna gat.
1 C — 32,25—34,50 Mąka pszenna m1 E
32—33. Mąka pszenna gat. II E — 28,25—
30. Mąka pszenna gat, II G — 25—25,25.
Mąka pszenna gat. III A — 22,25—22,75,
Mąka pszenna gat. III B — 16—16,50. Mą-
ka żytnia 55 proc. — 25—25,50. Mąka żyt-
nia 65 proc. — 21—21,50. Mąka żytnia sit-
kowa 18—18,50. Mąka żytnia razowa 17—
17,5. Otręby żytnie 10—10,50. Otręby
pszenne miałkie 12—12,50. Siano 5,50—6,50,

Ogólny obrót 1000 tonn.
Len: Kądziel grodzieńska, basis 1,

skala 216.50 — zl. 940—970. Inne gatunki
Inu — bez zmian.

Giełda Zbożowo-Towarowa i Lniarska
w Wilnie podaje do wiadomyści, iż z dniem
20 sierpnia rb. będzie podawała notowania
zbóż i lnu codziennie z wyjątkiem sobót,
niedziel i świąt,

  

 

Senatorska 23, u właści-

PRZEDSTAWICIEL-SPRZEDAWCA
wprowadzony w zakładach ogrodniczych
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Biala Pa pu Ga.
(P.zekłać autoryzowany z angielskiego).

Odprowaćzwszy Sie do jej pokoju i wymógłszy na niej przyrze

czenie, że się „tamtąd 1ie ruszy, zasziiśmy na pcdworzė powiedzieć

olicji.
у Ž pokoju pastora znikł ty:ko płaszcz i kapelusz. Poza tem nic.Na-

suwało się nieodparte przypuszczenie, że ucieki Tyiko jak? Policja nie |

widziała, aby wyszedł przez bramę, a w kuchni czuwali kucharz i jesz”|

cze jeden policant, tak że kustennem wyjściem też nie mógł umknąć. ©

Wiadomo było tylko, że znikrął. Pewnie nie upłynęło dwadzieścia mi-

nut, a policja ju: przeszukiwaia wszystkie garaże i stacje kolejowe. i

Bez skutku! Žamę:, bieganina i gorączkowe puszukiwania spełzły |

na niczem. M gło się zdawac, ze ziemia otworzyła się i pochłonęła |

człowieka. Adi

Minąi mnie w koryiarzu i zniknął za zakrętem, jakby się rozpłynął ,

w powietrzu. |

Ja widział«m go ostatni. Jeżeli jeszcze kto widział, to się nie przy” ;

znał. Ta ckoli.żność nie pomoga mi w oczach policji, ale ze zniknięciem

pastora fala „odejrzeń skierowcla się głównie na niego. Nie potrzebo-

wałem nawet przekonywać po!:cji, że mi się wydawał podejrzany. !

Na pierwszy alarm pani Byng zamknęła się w swoim pokoju i zaba-

rykadowała drzwi i tylko wyż'adała oknem na podwórze. Sue musiała

robić to samo za osłoną firanek. Gospodarze wydawali się spokojni i

obojętni, cho..aż, gdy ich policja przesłuchiwała, Lorn obserwował obo-

je niezwykle bacznie, zk jakby ich posądzał o komedję, !

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

Lovschiem zeznawał, że się talk wyrażę, przymilnie, pani Greta Zz re-

zerwą. Ježeli o wiedzicli o ucieczce pastora, to za: howali dlasiebie.

Ja byłem skioany przypuszczaś że nie wiedzieli, Pc pierwsze nigdy nie

zauważyłem, z.by byli ” nim w konszachtach, a po ć ugie czytałem w

paciorkowaty.s oczkaci: gospouarza ciągle ten sam : yraz czujnego nie”

pokoju. Kocie «czy pasi Grety wyrażały cierpliwe w, czekiwanie.

Nim się trochę uspokoiło, dobiegła północ. Rozmawiałem długo z

Lornem, kołując bezsilue wokoło jednych i tych samych domysłów,

Wkońcu wróc i.śmy na górę. Sue powiedzieliśmy, że pastor uciekł, Z wy:

razu jej twarzy wywnicskowaiem, że może nie uła temu człowiekowi i

rada była, że . niknął.

Zaproponowałem, żebyśmy przez całą nocpatrolowali na zmianę

przed jej drzwiami. Ale nie ch „ała o tem słyszeć, Zresztą można było

przypuszczać, :e ze znianięciew: pastora, czy jak ja uważałem, pseudo-

pastora — na e niepcvoje dotiegały końca. Obiecywałem sobie, że tej

nocy wyśpię :.ę za ws.ystkie czasy.
— Będę Lezpieczns — zapewniała nas Sue, — Dobranoc panom!

Nie odchodziłem. Zdawało mi się, że mam jej jeszcze coś do po”

wiedzenia Lorn również nie wchodził, Zresztą mie zdołałem sobie

uświadom'ć, vu chciałem powiedzieć. Powiedziałem więc porywczo:

„Dobranoc pani!* i jeszcze za: ekałem, dopóki jasna główka, ozłocona

aureolą światła, nie znikła za 4amykającemi się drzwiami i nie zgrzytnął

klucz i rygiel.

— Pożycz mi pan eraz rewolwer — zwróciłem się do Lorna.

— Dobrze — odpowiedzia: jakby z ociąganiem. — Tylko niech pan

się zanadto nie rwie do strzelaa:a, Mam w kieszeni.

Przyjemny ciężar broni w kieszeni i świadomość, że czarna, upior- |

na sylwetka pastora nie zakłóci już tej nocy spokoju mrocznych kory |

tarzy, daiy mi złudne «oczuci: bezpieczeństwa i pewności. Och! nigdy

"Drukarnia A, Zwierz

      

w życiu nie popełniłem większej pomyłki,
Przez śro.kowy koiytarz przemaszerowałem śmiałym krokiem, nie

troszcząc się » io, czy nioja ptstać nie zarysuje się gdzie na tle światła.
Uważałem, żi: niebezpieczeństwo minęło. Dopiero, kiedy otworzyłem
drzwi do póła:cnego korytarza i lodowaty podmuch uderzył mnie w
twarz, kiedy ussyszałem trzask£nie okien i zobaczyłem z jednej strony
podwórze, pełae ruchon:ych cz:1nych cieni, a z drugiej rząd pozamyka-
nych, malejący „h w perspektywie drzwi, zrobiło imi się zpowrotem okrop-
nie nieswojo.

Tak nieówojo, jakby ze zniknięciem pastora sytuacja nie polepszyła
„ się, a pogorszyla,

Krok. moje rozbrzeeiewa.; głośno, gdyż w tym korytarzu nie było
chodnika. Ale sakoś żacne drzwi nie nie otworzyły Dochodząc do swe-
$o pokoju, oLejrzałem się mamowoli, posłuszny nakazowi mięsni szyj-
nych, czyli iustynktowi odzieuziczonemu po praprzodkach, którzy polo-

, wali na zwie:zynę, poiwącą na nich. Korytarz był pusty.

Pomimo to. tej nocy nie wszedłem: śmiało do pokoju, tak jak zawsze,
lecz wpierw sięgnąłem poprzez próg do kontaktu i gdy zabłysło śwatło
wkroczyłem os'*ożnie z rewoiwerem gotowym do strzału. Nim zamkną-
łem drzwi, za;:załem do szafy, łazienki i do wszystkich kątów.

O klucz jeszcze się nie postarałem, Obiecywałem sobie codzień, że
to zrobię i nie robiłem: Tej nocy skonstruowałem pod drzwiam bary-
Ikadę z ciężkiego, rzezk'onego stołu i prostego krzesełka. Przedmioty
zaściełające stół: bibul:rz, z ogioszeniami Galerji Lafayett'a i Rywjery,
papier listowy czerwone sukno, kałamarz z wyschniętym atramentem i
ułamane pióro — zgarnąłem do szuflady.

Teraz wiem, dlaczego ta noc była najgorsza
spędziłem w A Wtedy odczui*m tylko zimno i zdenerwowanie.
dłużyła mi się 'ak żadna inna,

ze wszystkich, jakie
Nadto
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