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Mejor, lekarz rezerwy W. P.

Naczelny lekarz Szpitala Kolejowego
zmarł po długich i ciężkich cierpieniach 3 sierpnia 1932 roku

Eksportacja zwłok odbędzie się dnia 4-go b. m. o godz. 18 RRkę Sapala Kelajosego do Kościoła Serca
$ . m. tarz Wojskowy na Antokolu o godz. rano.

PORE 2.0 mą Sai S Zarząd Wileńskiego Koła Zrzeszenia
Lekarzy Kolejowych.
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Dr. HENRYK DĄBROWSKI
MAJOR-LEKARZ REZERWY W. P.

Naczelny Lekarz Szpitala Kolejowego w Wilnie.
Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dn. 3-go sier-

pnia b. r.

O czem zawiadamia

PERSONEL SZPIT. KOL. W WILNIE.

CEE"
FILOMENA Z SYRTOWTÓW

MISIEWICZOWA
zmarła dn. 2. VIIL, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sa-
kramentami. Eksportacja, z domu żałoby przy ul. Św, Filipa 2 m. 17, od-
będzie się we czwartek dn. 4.VIIL. о & 7 wiecz. do kościoła Św. Jakóba.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w piątek dn. 5. VIIL o godz.
9.30 rano, poczem nastąpi odprowadzenie zwłok do grobów rodzinnych
na cmentarzu Rossa,

All
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a rozbiory Polski-—zydzi a zmartwychwstanie Polski.—
Finanserja żydowska. — Socjalizm. — Sjonizm.— Bol-
szewizm —

oto najważniejsze rozdziały

jedyne] polskiej historji o żydach p. t.:

ZMIERZCH IZRAELA
HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA P
W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej”, Warszawa, Aleje

Jerozolimskie 17 m. 5.
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Żydostwo w starożytności. — Upadek cesarstwa

rzymskiego.—Żydzi aislam.—Walka żydów z cbrześci-
jańskiem średniowieczem.—Reformacja i wojny religij
ne.—Żydzi a masonerja.—Rewolucja francuska.—Żydzi

Cena 10 zł.
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Jak tłómaczy się v. Rintelen?
Radca ambasady niemieckiej,

baron von Rintelen, wystosował
notę do rządu polskiego, w której
stara się wytłómaczyć swoje nie-
dzielne postępowanie. W nocie
przedstawia zajście inaczej, niż
ustaliły dochodzenia.

Między innemi pisze, że drą-
żek od flagi sięgał przez płot do
jego ogródka, wobec czego usu-
nął flagę, bo obawiał się, aby go
nie posądzono, że to on flagę wy-
wiesił.

Podobno von Rintelen nale-
żał do stronnictwa, któremu Hi-
tlerowcy są nieprzychylni, i przez
usunięcie flagi polskiej chciał
zwrócić na siebie uwagę, jako na
wroga Polski, aby w ten sposób
retować się w opinji Hitlerowców
na wypadek ich zwycięstwa w nie-
dzielnych wyborach.

Sądzi. że tym sposobem zdo-
ła się utrzymać na wysokiem sta-
nowisku dyplomatycznem.

Echa sprawy Rintelena.
WARSZAWA, (Pat). Wobec

różnicy poglądów, co do oceny
strony prawnej incydentu, wywo-
łanego przez chargć d'affaires
niemieckiego w Warszawie p. von
Rintelen, jaka wyłoniła się pod-
czas wczorajszej demarche posła
olskiego w Berlinie u ministra
iais, poseł polski złożył dziś
w urzedzie spraw zagranicznych
notę, w której stwierdza, że rząd

polski nie wdaje się w obecnej
chwili w dyskuję co do zasięgu
eksterytorjalności dyplomatycznej,
natomiast musi się zastrzec prze-
ciwko obrażającemu uczucia na-
rodowe sposobowi, w jaki p. Rin-
telen usunął flagę polską. Rząd
polski utrzymuje więc swój pro-
test, zgłoszony w dniu wczoraj-
szym.

Czy Rintelen zostanie odwołany?
BERLIN (Pat.) „Deutsche Al-

gemeine Ztg.“ zapowiada, že nie-
miecki chargė d'affaires von Rin-
telen zostaje z Warszawy odwo-
łany. W-g dziennika, odwołanie
to jednak nastąpić ma „na pod-
stawie już wcześniej wydanych
dyspozycyj*. Rintelen miał jako-
by przed kilkoma tygodniami zo-

stać powołany do urzędu spraw
zagranicznych w Berlinie i wów-
czas już desygnować miano jego
następcę, radcę legacyjnego
Schliepa. Dyspozycyj tych w o-
becnej chwili nie można było już
cofnąć — podkreśla _ „Deutsche
Allgemaine Ztg.” - rż
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Gwaltowna burza.
ŁUKÓW, (Pat). Wczoraj nad

powiatem łukowskim przeszła nie-
notowanej od wielu lat gwałtow-
ności burza. Od uderzeń pio-
runów zginęło 5 osób, 7 zo-
stało ciężko porażonych., Sza-
lejąca ulewa zniszczyła w znacz-
rym stopniu sady. Straty sięga-
ja 100 tysięcy złotych.

IRL TE ROBIŁA

B. KATZ „50435DENTYSTA
W. Pohulanka 2,
POWRUCIŁ.

а 8ul.
sterń|

być ez Administrae|
ntoczekowe w P. K.

 

ROPrz
dowelnie

  

) 33 za= Ogł gr. ю

reę. dfożej. Terminy
zmienłene.
  

Dyplomata zagraniczny o nastrojach
„Ww Moskwie.

Jeden z wybitnych dyplomatów
zagranicznych, . żyjący stale w
Moskwie rozmawiał w tych dniach
z  współpracownikiem ryskiego
organu A. Kiereńskiego „Dni*, któ
remu przedstawił sytuację w Mo-
skwie i ZSSR wogóle.

Rozmowa ta zawierała niemało
ciekawych momentów. „Nie ulega
wątpliwości — mówił dyplomata—
że wszystko, co nam, obcokrajow-
com zdawało się przed dwoma la-
ty straszliwem, było tylko zwy-
kłym bluffem. Piatiletka i jej sukce

Rozruchy w Niemczech.
BERLIN (Pat.) Pomimo ogło-

szenia t.zw. rozejmu politycznego
krwawe zaburzenia polityczne,w
Niemczech w ostatnich dniach
wzmagają się. Między innemi w
Berlinie komuniści ubiegłej nocy
ostrzeliwali z ukrycia oddział, zło-
żony z 15 hitlerowców. Zabito
jednego z nich, a innych pora-
niono, Policja aresztowała 17 ko-
munistów. Do podobnych zajść
doszło w Saarbruecken pomiędzy
hitlerowcami a członkami lewico-
wych organizacyj radykalnych.
Zabito jednego robotnika, ojca
10 dzieci. Kilku innych uczestni-
ków walki odniosło ciężkie rany.
Policjaj aresztowała 6 hitlerow-
ców. Z Frankfurtu n-Menem do-
noszą również o zabiciu w oko-
licy przez hitlerowców jednego
członka Reichsbanneru, który o-
trzymał postrzał w płecy. Pod
Lipskiem  postrzelono jednego z
członków Reichsbanneru z prze-
jeżdżającego auta. O krwawych
zajśeiach donoszą również z sze-
regu drobniejszych miejscowości
zachodnich Niemiec.

BERLIN (Pat), Ubiegłej nocy
dokonano znowu kilku zamachów.
W Meiningen nieznani sprawcy
ciężko poranili nożem jednego z
mieszkańców. W Augsburgu od-
dano kilka strzałów przez okno
do mieszkania komunisty Gosta.
Wskutek tego odniosła ciężkie ra-
ny żona jego, którą odwieziono do
szpitala. 27 przejeżdżającego sa-
mochodu oddano również kilka
strzałów do grupy osób, stojących
przed socjalistycznym domem lu-
dowym w Zwenkau. Jedna osoba
została ciężko ranna. We wszyst-
kich tych wypadkach — w/g do-
niesień prasy — chodzi o akty
terroru politycznego. Zama-
chów dokonano dalej w okolicy
Królewca, na Śląsku, w Szlezwigu
i Holsztynie, w Kilonji oraz pod
Kolonją. "W_ szczególności w
Schiellen w Prusach Wschodnich
dokonano zamachu na przywódcę
Reichsbanneru Rachonowsky'ego,
przyczem — jak stwierdza prasa
— miano użyć do tego celu kul
dum-dum. Do członka stronnictwa
socjal-demokratycznego, naczelni-
ka gminy w Norgau, Gallavsky'ego
nieznani sprawcy dali kilka strza-

łów, raniąc go śmiertelnie. W Ki-
lonji dokonano zamachu bombo-
wego na synagogę. Eksplozja wy-
biła wielki otwór w ścianie i wy-
rządziła znaczne szkody w urzą-
dzeniach wewnętrznych. Z Ko-
lonji donoszą o napadzie hitlerow-
ców, przybyłych samochodami
ciężarowemi, na ludność wsi
Quadrath, zamieszkałej częściowo
przez komunistów. Hitlerowcy
bili mieszkańców gumowemi pał-
kami, następnie dali kilkadziesiąt
strzałów, Przybyły z Kolonji od-
dział policji zdołał zatrzymać tyl-
ko jednego ze znajdujących się w
samochodzie ciężarowym _ hitle-
„rowca, u którego znaleziono broń
palną. W wielu miejscach — pisze
„Tempo“ — zwłaszcza na Śląsku,
hitlerowcy atakują żydowską lud-
ność, niszcząc jej mieszkania przy
pomocy granatów ręcznych. Pod-
czas bójki z komunistami w Kreuz-
burgu zabity został jeden narodo-
wy socjalista, były członek partji
komunistycznej. W Rosenbergu
na Śląsku dokonano zamachu na
sekretarjat dziennika centrowego
„Der Oberschlesiesche Kurier“, do
którego lokalu rzucono kilka ręcz-
nych granatów, którewyrządziły
poważne szkody materjalne. W,
czasie ulewnego deszczu niewyśle-
dzeni dotychczas sprawcy doko-
nali zamachu na jednego z hitle-
rowców, podkładając pod drzwi
wejściowe jego domu bombę. Ze
Szlezwigu i Holsztynu donoszą o
wielu aktach podpaleń we wsiach
i innych aktach terroru, wzbudza-
jących wśród ludności wiejskiej
paniczne nastroje. Pogłoski, roz-
powszechniane przez prasę hitle-
rowską o dokonanym przez komu-
nistów zamachu na sztab partji
narodowo- socjalistycznej w Kai-
serlautern zostały przez władze
miejscowe zdementowane.

BERLIN (Pat). Z Królewca do-
noszą, że w związku z szeregiem
zamachów, jakich tam dokonano,
aresztowano dotychczas 80 osób,
które przekazano władzom sądo-
wym. Wczoraj zapadł wyrok w
trybie doraźnym przeciwko kilku
hitlerowcom, schwytanym z bro-
nią w ręku w ubiegły poniedzia-
łek. Skazano ich na kary do 6
miesięcy więzienia.
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WIDMO CHOLERY W CHARBINIE,

Charbin stał się jednym z naj-
niespokojniejszych miast na Dale-
kim Wschodzie. Wypadki w niem
zmieniały się w ostatnim roku jak
w kalejdoskopie. Ani tegoroczne la
to nie przyniosło uspokojenia. Od
czasu do czasu miasto napadene
jest przez bandy łupieżców, a po-
iicja charbińska, jak również ja-
pońskie oddziały wojskowe wszel-
kiemi siłami muszą chronić obywa-
teli miejscowych. Obecnie w cza-
sie letnim pojawił się nowy wróg,
idący wzdłuż kolei wschodnio-
chińskiej, w stronę Charbinu. No-
wym tym wrogiem jest cholera.
Według wiadomości nadeszłych do
Charbina, w południowym odcinku
tej kolei zanotowano już liczne wy
padki zachorowania na cholerę, a
liczba ofiar stale wzrasta. Ludność
straszliwą tę epidemję chce zataić
i ukradkiem grzebie zmarłych aby
uniknąć dezynfekcji,

Na południu Dalekiego Wscho-
du cholera grasuje w straszliwych
rozmiarach.W Nankingu wszystkie
szpitale przepełnione są chorymi
ra cholerę. Ponieważ zachodzą o-

bawy, że cholera mogłaby przedo-
stać się do Charbinu, zwołano kon
lereneję miarodajnych czynników
przy udziale przedstawicieli władz
i kół lekarskich w celu zarządze-
nia kroków zapobiegawczych. Na
konferencji tej postanowiono urzą-
dzić w Czuń-Czuń na stacji kolejo-
wej kwarantannę, w której prze-
jezdni, zdążający do Charbinu mu-
szą się poddać szczepieniu, bo-
wiem po przyjeździe do Charbinu
zmuszeni będą wykazać się odpo-
wiedniem świadectwem.
W Charbinie zarządzono szcze-

pienie przeciwko cholerze wszyst-
kich robotników.Ustanowiono już
specjalne lokale, w których szcze-
pienie będzie się odbywać. Równo
cześnie powołano do życia komisję
dla walki z cholerą, która zarzą-
dziła spis wszystkich igieł i sika-
wek, któremi dokonuje sę szcze-
pienia, Komisja ta ma również za
zadanie przeprowadzić szeroką
propagandę, aby ludność ostrzegać
przed grożącem niebezpieczeń-
stwem.

Czang-Kai-Szek działa z komunistami.
PARYŻ. (Pat). Z Hankou dono-

szą, iż 30 i 31 dywizja ekspedycji
karnej z rozkazu gen. Czang-Kai-
Szeka połączyła się z oddziałami .

czerwonemi, a następnie pod naz-
wą armji czerwonej skierowała się
na zachód ku prowincji Hou-Pe,
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BERLIN. Pat.—W czasie obła-
wy i poszukiwań broni policja
dokonała sensacyjnego odkrycia
w okolicy Gottix. Znaleziono pan-
cerny samochód, przygotowany
kompletnie do walki i opance-
rzony blachą 5 mm. Miał on po-
wycinane otwory na strzelnice i
zaopatrzony był podobno w kara-
bin maszynowy. Komunikat urzę-
dowy stwierdza że pancerka urzą-
dzona została z samochodu cię-
żarowego na podstawie polecenia
miejscowego kierownikaszturmow-
ców, rzekomo dla zabezpiecze-
nia transportów. Karabinu ma-
szynowego nie znaleziono, skonfi-
skowano natomiast razem z pan-
cerką kilka rewolwerów, kalibru
wojskowego. W Palatynacie aresz-
towano 200 członków oddziału
szturmowego, u których znalezio-
no większą ilość broni palnej.

BERLIN. Pat. — Policja czyni
obecnie coraz to nowe odkrycia
w trakcie dokonywania obław w
poszukiwaniu broni. W jednem
schronisku hitlerowskim znalezio-
no karabin maszynowy i znaczny
ładunek bomb ręcznych oraz
paczkę z nabojami. W Śośnicy w
pobliżu Zabrza, odkryto większą
ilość broni, również w siedzibie
hitlerowców. Przywódca miejsco-
wej organizacji narodowo-socjali-
stycznej u którego znaleziono
broń palną i amunicję ma stanąć
przed sądem w trybie przyśpie-
szonym.

sy zadziwiają nie tem, co zostało
osiągnięte, ale raczej niepowodze-
niami i anarchją w życiu gospo-
darczem państwa. W kołach Kre-
mlu rządzącego Rosją już każdy
poczyna rozumieć, jak ciężka jest
sytuacja całego państwa i dlatego
wszelkiemi sposobami szuka się
dróg wyjścia. Najczulsze ze wszy-
stkich są koła wojskowe, które
przejawiają największe zaintere-
sowanie wszystkiem co się dzieje.
Czyniki wojskowe również naj-
głośniej rozmawiają z Stalinemi
jego najbliższemi współpracowni-
kami. Trzeba wprost powiedzieć,
że wpływ sfer wojskowych usilnie
ukrywa się przez wszystkich dy-
gnitarzy wojskowych, ale żołnie-
rze zbliżają się do steru wielkiemi
krokami. W! dawnych carskich pa-
łacach "znów daje się słyszeć
szczęk ostróg i szabli, jak dawniej.

Nowe ustępstwa rządu sowiec-
kiego — mówił dalej dyplomata—
nie były niespodzianką ani dla
mnie, ani dla mych kolegów dyplo-
matycznych, będących w Moskwie
Już dawno chodziły słuchy o dru-
gim etapie ustępstw, które są ka-
mieniem węgielnym zmian w całej
polityce rolniczej. Zmian tych do-
magała się silna grupa wojskowa:
Woroszyłow, « Jegorow,  Tucha-
czewskij, Gamarnik i Orłow. Pro-
wincjonalne masy komunistyczne
ze wszystkiemi swemi brakami w
administracji rzucone zostały na
popas niezadowolonych mużików.
Wi kołach rządowych przejawia się
chęć dowiedzenia mużikom, że
rząd sowiecki jest ich rządem i że
gotów nawet jest ukarać komuni-
stów za ich niesprawiedliwe po-
stępowanie wobec kołchozników.

Stosunek rolników do rządu so-
wieckiego nie uległ zmianie, rolni-
cy nadal nieprzychylnie odnoszą
się do rządu, jednak możliwe jest,
że przy dalszych represaljach wo-
bec prowincjonalnych komunistów
którzy brutalnie zachowywali się
wobec rolników, nastąpi pewien
zwrot, Koła wojskowe tego tylko
sobie życzą. Potrzebują pałaco-
wej rewolucji, ale z korzystnie
przygotowanym gruntem pomię-
dzy ludem“,

Niemcy niepłacą.
NOWY YORK. (Pat). Jeden z

najwększych banków niemieckich
Deutsche Bank und Disconto Ge-
sellschaft zawiadomił swych ame-
rykańskich wierzycieli, że z powo*

du niemożności uzyskania dosta-
tecznej ilości walut zagranicznych,
nie będzie mógł uiścić 25 dolarów,
których termin płatności przypada
w dniu 1 września r, b.

Nowa polityka emisyjna?
W tych dniach wydane zostały

prawie równocześnie dwa komuni-
katy przez półurzędową agencję
Iskra oraz czerpiącą swoje infor-
macje w kołach urzędowych agen-
cję Press w sprawie obiegu pie-
niężnego, Jak donoszą oba te ko-
munikaty, w treści swej niemal
identyczne, w polskich sferach fi-
nansowych dyskutowana jest o-
becnie kwestja raportu, jaki nie-
dawno opracowała, wyłoniona
przez Ligę Narodów, Komisja Zło-
ta. W raporcie swoim komisja
krytykuje powojenne tendencje do
zbyt wysokich procentów pokry-
cia kruszcowo-walutowego i do
obejmowania tem pokryciem nie-
tylko obiegu pieniężnego, ale tak-
że natychmiast płatnych zobowią-
zań banku,

Raport komisji, — jak podno-
szą koła finansowe — propaguje
wycofanie z obiegu banknotów na
mniejszą sumę i zastąpienie ich bi-
lonem, a również doradza ustale-
nie zasad, według których czeki
banków prywatnych i Kas O-
szczędności byłyby przyjmowane
jako środek spłat w kasach pań-
stwowych oraz przy uiszczaniu
opłat na rzecz instytucyj użytecz-
ności państwowej. Wskazują wre-
szcie w kołach finansowych, że za
wskazaniem Komisji Złota poszły
już poniekąd niektóre kraje, gdyż
Stany Zjednoczone zaliczyły pa-
piery państwowe do pokrycia o-
biegu banknotów. Niemcy zeszły
prawie do 20 proc. pokrycia obie-
gu, a w Szwecji przedłożono par-
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lamentowi projekt ustawy, zwię-
kszającej kontyngent banknotów
niewymagających pokrycia do
350 milj.

Tezy Komisji Złota oraz reż
formy dokonywane zagranicą są
przedmiotem pilnych obserwacyj
w Polsce i brane są pod uwagę
przez kompetentne czynniki fi-
nansowe—kończy swoje informa-
cje agencja Press.
W najbliższych dniach okaże

się, czy ogłoszenie tego rodzaju
poglądów jest przygotowywaniem
opinji do nowych posunięć finan-
sowych czy też nie.
W związku z powyższemi wia-

domościami słusznie zaznacza
"Polonia" ze w pełnomocnictwach
udzielanych rządowi Sprawy wa-
lutowe zostały wyraźnie wyłączo-
ne i zastrzeżone Sejmowi.

Jeśli więc czynniki miarodaj-
ne zastanawiają się nad jakiami-
kolwiek zmianami w obecnym
naszym systemie walutowym, bę-
dą musiały uzyskać poprzednio
aprobatę ciał parlamentarnych.

Mone 10-złotówki srebrne.
Nowe srebrne 10-złotówki, któ-

re niebawem będą wypuszczone
przez min. Skarbu na miejsce wy*
cofywanych 10-ciozłotowych ban-
knotów Banku Polskiego, różnią
się stopem od 5-ciozłotówek a tak
że mają nieco odmienny rysunek.
Na otoku są grubo karbowane,
Dźwięk ich jest silny i pełniejszy
od 5-ciozłotówek. Stop ten opra-
cował na żądanie Rządu prof. Po-
litechniki Warszawskiej b. mini-

 

4 ster Broniecki. Stop został spo-
rządzony pod znakiem oszczędno-
ści t. zn. przy ograniczeniu ilości
srebra w wyższym stopniu, aniżeli
to było przy innych zdawkowych
monetach dotychczas,

Za
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. ak е
tekstem (10 lamewe) po 12 gr., nekrologi przed
cyfrowe, skomplikowane | z zastrzeżeniem

druku me
o



    

   

      

Zła gospodarka.
|  Czerwcowe zamknięcie ra-

chunków, ogłoszone przez Mini-

sterstwo Skarbu, wykazało nie-

dobór miesięczny około 40 miljo-

nów, z czego 30 miljonów pokryto

kredytem w Banku Polskim,

resztę zaś z zapasów kasowych.

Jeżeliby niedobór w następ-

nych miesiącach był zbliżony do

niedoboru z czerwca, to trzebaby

się liczyć z niedoborem rocznym

ponad 400 miljonów. Nawet naj-

bardziej przychylne obliczenia nie

potrafią wykazać, abyśmy mogli

z tytułu wszelkich sum poza bud-

żetowych, jeszcze nie wydanych,

zebrać więcej, niż 200 miljonów

gotówki. Ponieważ w Banku Pol-

skim pozostaje najwyżej, o ile

w lipcu tego nie zabrano, 50 mi-

Bonów — zbliżamy się przeto do

' coraz cięższego położenia skarbu.

Już w jesieni bez jakichś nowych

pożyczek, lub innych środków,

trudno będzie związać koniec z

końcem. Należy także wątpić, by

obecny rząd miał jakieś nowe pla-

ny oszczędnościowe, jeżeli się

zważy, że na przyszły rok chce

się przedstawić budżet na 2 miljar-

dy 100 miljonów, kiedy w tym

roku więcej, niż miljard 800 miljo-

nów bez pożyczek zebrać nie

można. Dochody państwowe ma”

leją w dalszym ciągu.
Rosną też od paru lat zale-

głości podatkowe. Z końcem

1928 r. wynosiły one 578 miljo-

nów, z końcem 1930 r. 1 miljard

97 miljonów. Ciężar podatków

i opłat przewyższa u nas siły spo-

łeczeństwa. Śruba podatkowa

działała w Polsce sprawnie, ale

okazuje się, że z każdym rokiem

jest ona coraz bardziej bezsilna.

Z tym stanem musi się rząd liczyć

i gruntownie popracować nad

przedkładaniem rzeczywistych

budżetów państwowych i samorzą-

dowych, nie zapominając o tem,

że tego rodzaju dalsza gospodarka

musi doprowadzić do zupełnego

bankructwa.

Obieg pieniężny wynosi na

głowę ludności we Francji 591 zł.,

w Szwajcarji 434 zł, w Anglii

353 zł, we Włoszech 224 zł,

w Czechosłowacji 150 zł, w Pol-

sce 52 zł.
Wkłady w kasach oszczędności

wynosiły w 1931 r. na głowę lu-

dności: w Anglji 398 zł., we Fran-

cji 394 zł, w Czechosłowacji 375

zł, we Włoszech 312 zł., w Polsce

37 zł.

Wydatki państwowe wynosiły

| na głowę ludności w 1929 r.:

w Polsce 97 zł, w Czechosłowacji

185, we Włoszech 218, we Fran-

cji 384. (Wydatki państwowe by-

ły — jak widzimy — w Polsce

2-krotnie wyższe od obiegu pie-

niężnego, a niemal 3-krotnie wię-

ksze od wkładów oszczędnościo-

wych. Nie mówiąc o większych .

krajach, w Czechosłowacji wy-

datki państwowe  przewyższyły

obieg pieniężny tylko o 24%,

a były niemal dwukrotnie mniejsze

od nagromadzonych oszczędności.

Będąc jednym z najbiedniej-

szych w zasoby pieniężne społe-

czeństw, przy wielkich boga-

ctwach naturalnych, źle gospoda-

rowanych, mamy w stosunku do

naszych dochodów pieniężnych

i naszego majątku pieniężnego

największe w Europie rozchody

państwowe. Wi porównaniu z

Czechosłowacją obciążają one bar-

dziej nasz dochód pieniężny o

75%/0, a nasz majątek pieniężny

o 4007/0. Gdyby nie było „radosnej
twórczości rządów pomajowych
i wysokich budżetów państwo-

wych, samorządowych i ubezpie-
czeń społecznych, tobyśmy do

tego stanu, jaki jest obecnie, nie

doszli. Najwyższy czas dokładnie

się zastanowić, czy Polskę przy

tych zasobach stać będzie na

większy, niż jeden i pół miljarda,

budżet.
Cyfry wyżej przytoczone mó-

wią istotną prawdę o gospodarce

obozu rządowego. Wydają one su-

rowy wyrok i wzywają zarówno

do zmiany systemu gospodarki, jak

i ludzi, którzy dotychczas gospo-
darzyli.

RR OKOTZIEAWOOSOWTZ)|

0 pomóc dla krosowego kościołka,
) We wsi Dermanka, w od

ległości dwu kilometrów od gra-
nicy bolszewickiej przystąpiono do

budowy kościołka drewnianego,
by powstrzymać rusyfikację Pola-

ków, którzy — nie mając w pobli-
żu kościoła katolickiego — za-
częli uczęszczać do cerkwi prawo”
slawnej |Ms sk

 Datki na wykończenie kościoł-
ka należy przesyłać pod adresem:
ks. L. Samosenko — Ludwipol —
1Wołyń,

DZIENNIK WILEŃSKI

DOROCZNE ŚWIĘTO& prasy.
Polskie żniwa.

„zlustrowany Kurjer Krakow-
ski** zamieścił w tych dniach felje-
ton o polskich żniwach, w którym
autor pisze, że sierp wyszedł już
z użycia przy żniwach, a miejsce
jego zajęła u chłopów i ziemian
żniwiarka.

: Na to odpowiada pewien zie-
mianin w „Kurjerze Lwowskim*:

„Bardzo idylliczne wyobrażenie ma
autor WE artykułu o stosunkach wiej-
skich! Ciekawe, gdzie on widział u nas
chłopa, mającego żniwiarkę? Dziś, gdy
mało który z ziemian może sobie na to
pozwolić! Mam wrażenie, że musiał to
pisać jeden z tych znakomitych znawców
agronomji i przyrody, który co tydzień
się popisuje swoją wiedzą w „Dodatku
naukowym Kurjera Ilustrowanego.

Stosunkom panującym teraz na wsi
bardzo wogóle daleko do tej idylli, którą
sobie wyobraził sanacyjny organ. Chło-
pów nie stać nie tylko na żniwiarki, ale
często nawet na sól do nieomaszczonych
ziemniaków.

A jak wygląda idylla ziemiaństwa?
Przez rok cały użerają się z urzędem
podatkowym, z Kasą Chorych, prolon-
gują weksle, walczą z tysiącem trudności
na każdym kroku, aby jakoś koniec
z końcem związać i aby po roku takiej
„radosnej“ twórczości sprzedać korzec
pszenicy za... 18 złotych!

Entuzjaści rządów sanacyjnych, któ-
re sprowadziły rolnictwo do tak roz-
kosznych stosunków, pocieszają nas bar-
dzo często, że w Rumunji jest znacznie
gorzej, że tam korzec pszenicy kosztuje
tylko 8 złotych, że wiele produktów rol-
nych nie ma wogóle zbytu, że urzędni-
kom zalegają z pensją itd. itd.

To ciągłe powoływanie się na naszą

sojuszniczkę Rumunję jest bardzo zna-

mienne. Jest w tem sporo dowodu mi-
łości ewangielicznej i niesłychanie u-
roszczony sposób zaradzenia kryzysowi.

niedługim czasie Rumunja już za-

pewne nie wystarczy, Trzeba będzie
wtedy powoływać się na... Honolulu,

gdzie jest jeszcze gorzej.”

Polska — Gdańsk.

„Czas” omawia stosunki polsko-

gdańskie i powiada:
„Ambicja Gdańska, by być jedynym

portem dla 32-miljonowego kraju, nie

wytrzymuje krytyki rzeczowej. Ileż i to

dobrze rozbudowanych portów „posiada

kilkomiljonowa Szwecja? Jakiż jest sto-

sunek terytorjum, ludności i obrotów

handlowych do pojemności tak licznych,

wielkich portów we Włoszech? Przed

wojną Gdańsk dysponował zapleczem za-

chodnio- pruskiem, liczącem 2 miljony

rolniczej ludności. Dziś nie chce się po-

dzielić do połowy obrotami 32-miljonowej

Polski. Niewątpliwie apetyt z jedzeniem

rośnie, ale wszystko ma swe granice.

Wyobraźmy sobie, jaką uciechę wywo-

lałoby we Francji żądanie np. Hawru,

by rząd francuski ograniczył rozwój

Dunkierki czy Cherbourga, bo to hamuje

wzrost jego obrotów. A przecieżHavre

jest portem francuskim i nię grozi Fran-

cji, że przyłączy się do któregoś z państw

sąsiednich."

Podwyższenie opłatakademickich,

„Robotnik* omawia nowy cios,

jaki spadł na młodzież akade-

micką Ža
„Rzecz znamienna, že Min, Oświaty,

wydając tego rodzaju przepisy, zupełnie

się nie troszczy o to, że jest to sprzeczne

z Konstytucją, wedle której nauka szkol-

na w Polsce na wszystkich szczeblach

winna być bezpłatna.
Nowe podwyżki ustanawia się w cza-

sie katastrofalnego kryzysu, kiedy na-

leżałoby uczynić wszystko, by oświatę
uczynić tańszą i dostępniejszą, a nie po-

drażać, Krokiem swoim Min. Oświaty

daje do poznania, że oświata jest w Pol-
sce „sanacyjnej” luksusem, na który
zdobyć się mogą tylko ludzie zamożni.*
' Swoją drogą zanosiło się na
jeszcze wyższą podwyżkę opłat.
MWynosiłyby one po 500 zł. i wię-
cej nawet rocznie, gdyby nie oba-
wa przed protestami młodzieży.

,

Byle nie żydów!

„Wysłannik „Naszego Przeglą-
du* uzyskał w berlińskiej „Rote
Fahne wyjaśnienia co do stano-
wiska komunistów wobec wniosku
o „konfiskatę majątków żydow-
skich. To stanowisko komunistów
oburzyło żydów polskich. Otóż
sprawa miała się tak:

„Dnia 24-go cz%rwca został wniesio-
ny do Sejmu pruskiego wniosek zasadni-
czy (Urantrag), zawierający m. in. ustęp
czwarty, w którym hitlerowcy domagają
się skonfiskowania całego majątku ży-
dów wschodnich, jako niemoralnie zboga-
conej rasy nieprodukującej i żerującej
(einer produktiv nicht arbeitenden son-
dern raffenden Rasse).

Frakcja komunistyczna złożyła do
tego ustępu t. zw, Aenderungsantrag, za-
wierający m. in. poprawkę kierującą
ostrze”*wniosku nie specjalnie przeciwko
żydom, lecz przeciw majątkom „byłych
książąt”, panów, kapitalistów i obszar-
ników."

Słowem, godzi się wydziedzi-
czać „byłych książąt', panów, ka-
pitalistów i obszarników, byle
nie... żydów lichwiarzów.

Taka jest moralność „Naszego
Przeglądu.

„Figurki z terrakoty“.

W dwutygodniku „Podlasiak“
znajdujemy następujące oglosze-
nie:

е „Otrzymaliśmy w ostatnich czasach
figurkę z „terrakoty, Wprawdzie nie
chcieliśmy jej przyjąć, ale ponieważ na

przesyłce umieszczony jest napis; „zrze-
kamysię zwrotu”, ulegając gorącej proś-
bie funkcjonarjusza pocztowego, który
nie wiedział co z tym fantem zrobić,
jeżeli przesyłki nie' przyjmiemy, osta-
tecznie zatrzymaliśmy ową niefortunną
figurkę.

Nie wiedząc co z tem począć, nie
chcąc wzorem niektórych urzędów po-
cztowych, wystawić tego na licytację,
oddamy tę figurkę tytułem nagrody te-
mu, kto wymyśli najodpowiedniejszy pod
nią napis. Nagrodzonemu dopłacimy dwa
złotepolskie za przyjęcie przesyłki”.

O jakie właściwie „figurki z
terrakoty' chodzi?  Narzucanie
się różnych handełesów w tych
czasach ciężkiego zastoju staje się
prawdziwą plagą.

Nadprodukcja.

Paryski dziennik „Paris Midi“
donosi:

„Na rynkach południowo-afrykańskich
zaznaczyła się wielka zniżka cen ludz-
kiego „towaru”. Młoda, zdrowa i —
wedle miejscowych poglądów — piękna
kobieta kosztuje 1000 franków. Człowiek
„średniej jakości” kosztuje 350 fr., a ze
względu na znaczną podaż należy się
spodziewać dalszej zniżki cen."

Jak z tej notatki paryskiego
dziennika wynika, handel niewol-
nikami w Afryce nie został do tej
pory wytępiony pomimo wielu
oficjalnych zapewnień ze strony
państw kolonjalnych i Ligi Naro-
dów.

 

KURJOZA PODATKOWE.
W poszukiwaniu 5 groszy.

Niewyczerpane są zasoby mi-

mowolnego humoru naszych władz

podatkowych. Niedawno prasa do

niosła o przymusowej egzekucji 24

groszy, obecnie „Słowo Pomor-

skie' podaje następujące kurjo-

zum podatkowe.

„Okazano nam ciekawy doku-

ment. Jest to „Nakaz płatniczy”,

wystosowany do pewnej obywaiel-

ki w Toruniu przez wydział powia-

towy jednego z powiatów pomor-

skich, opatrzony podpisem samego

pana starosty, jako przewodniczą-

cego wydziału powiatowego.

Nakaz płatniczy zawiadamia o

wymierzeniu na rzecz Pow. Źw.

Komunalnego 20 proc. dodatku do

państwowego podatku gruntowego

w wysokości 5 gr. (słownie — pięć

groszy!) Podatek ten należy wpła-

cić — tak opiewa nakaz — do

pow. kasy komunalnej w mieście

powiatowem, odleglem od Torunia

o 6 godz. jazdy koleją w terminie

takim a takim. Nakaz wysłany zo-

stał przez pocztę w kopercie ze

stemplem „Sprawa urzędowa —
wolna od opłaty pocztowej”.

Sumujemy: drukowany formu-

larz „nakazu“ kosztuje dajmy nato

1 gr., koperta również 1 gr., porto

pocztowe nominalnie 30 gr., mani-

pulacje z napisaniem nakazu, za-

pisaniem do ksiąg, wysłaniem,

czas na to stracony — oszacujmy

skromnie na 5 gr. To już mamy wy

datku 37 gr.
Na tem nie koniec, bo list wy-

słany został bez podania bliższego

adresu. Ograniczono się jedynie

do odznaczenia ulicy — „ul. Mi-

ckiewicza“.
Po długich poszukiwaniach na-

reszcie znaleziono adresatkę i tu
dopiero okazało się, że w rzeczy-
wistości nie zalega ona z żadne”
mi podatkami ani dodatkami.

Słowem — cała ta historja —
to piękny kwiatek zaprowadzonej

na Pomorzu (czy tylko na Pomo-
rzu? Przyp. red, „Dzien. Wil.“), za
ery sanacyjnej bezmyślności biuro
kratycznejmade in Austria!

Właśnie jakby pendant do 0-
pisanej powyżej historji toruński,
sanacyjny „Dzień Pomorski* za-
mieścił w rubryce „Humor” taką
anegdotką: к

„Oszczędny Szkot. W stanie Colora-
do (USA) znajduje się wielki wąwóz, t.
zw. „Great Canyon”, wyżłobiony ongiś
w głębokości kilkunastu metrów przez
rzekę. Wąwóz ten powstał podobno dla-
tego, iż pewien Szkot szukał w tej okoli-
cy jednego penny, który mu się zagubi.”

Takim oto właśnie „oszczę-
dnym Szkotem” jest ów p. staro”
sta powiatowy, rozpaczliwie poszu
kujący z wieikim nakładem pie-
niądza i pracy5 groszy! I tak jak
w owej anegdotce tego rodzaju
„poszukiwania” kopią głębokie
wąwozy zniszczenia w naszej go-
spodarce państwowej i społecznej.
Byłoby to zabawne gdyby nie było
b. smutne.

Rekonstrukcja gabinetu niemieckiego
Hitlerowcy wstępują do rządu.

BERLIN (Pat.) Prasa prawico-

wa potwierdza informacje o ma-

jącej rychło nastąpić rekonstru-

kcji gabinetu Rzeszy. Hugenber-
gowski „Local Anzeiger" donosi,

że konferencja przywódców na-

rodowych socjalistów, dobyta w

Monachjum, wypowiedziała się

za udziałem w gabinecie. Naro-

dowi socjałiści wysunęli w związ-

ku z tem daleko idące postulaty.

Prezydent Hindenburg i kanclerz

Papen godzą się w zasadzie na

udział hitlerowców w rządzie, do-

mageją się jednak, aby gabinet

zachował mimo to nadal charak-
ter, uniezaležniony od stronnictw

politycznych. W zbliżonych do

rządu kołach przypuszczają, że

centrum tolerować będzie taki

gabinet. Oficjalne rokowania w
tej sprawie nie zostały dotych-
czas podjęte. Bawiący w Mona
chjum hr. Alwensleben, jeden z

bliskich przyjaciół politycznych

kanclerza Papena, ma wysondo-

wać opinję Brunatnego Domu.

«SAMOOBRONY WILEŃSKIEJ» (76 p. p.).
Onegdaj w Grodnie obchodził

swe święto doroczne 76 p. p., po-
wstały z tak zw. „Samoobrony wi-
leńskiej” w r. 1918.

Na placu koszarowym odpra-
wioną została Msza polowa, po-
czem nastąpiła defilada, przemó-
wienia okolicznościowe, oraz
wspólny obiad żołnierski.

Pułk ten ściśle związany jest
z Wilnem. „Samoobrona wileń-
ska“ na Nowy Rok 1919 wyparła
oddziały niemieckie z Wilna. Gdy
bolszewicy zbliżyli się do Wilna,
baon „Samoobrony wileńskiej
zmuszony był do cofnięcia się i po”
łączenia z armją dawnego Kró-
lestwa. Odwrót ten, mimo kiep-
skiego zaopatrzenia żołnierza i
mrozów, dochodzących do 27%, był
nie ucieczką, czy odwrotem, lecz
jakby marszem tryumfalnym na
szlaku gen. Dembińskiego r. 1831.
Oddział rósł w siły i po drodze w
400 kilometrowym marszu gromił
napotykane oddziały bolszewic-
kie, biorąc licznych jeńców do
niewoli. Marsz ten skrzepił luźno
z sobą dotąd związane oddziały,
dał im wspólną tradycję i wiarę
w zwycięstwo. Tak powstał z
III-$o baonu „Samoobrony wileń-
skiej” i z bataljonu tworzonego na
terenie powiatów szczuczyńskiego
i lidzkiego Lidzki pułk strzelców,
nazwany później 76 p. p. W dzie-
jach pułku znaczą się krwawo róż-
ne miejscowości ziemi polskiej, a
więc: marsz z Wilna na Prużanę,
wypad na Berezę Kartuską, zdo-

bycie Bytenia, wypad na stację
Leśna, Ostrów, Łochyczyn, ciężka
akcja na Baranowicze, a później
akcja na Mińsk przez puszczę Na-
libocką, m. Kamień i Iwie. Na-
stępnie pułk zatrzymuje się na linji
demarkacyjnej  polsko-litewskiej,
by później po przerzuceniu wziąć
udział w walkach odwrotowych
z bolszewikami. Mimo odwrotu,
duch żołnierza w pułku jest do-
bry, to też pułk odznacza się w
walkach pod Łomżą. Następnie
pułk broni przejścia przez Narew
pod m. Różany, walczy pod Puł-
tuskiem i zatrzymuje się nad rz.
Wkrą, by stąd przejść do ofen-
zywy z kierunkiem na Przasnysz.
Po dłuższej i b. krwawej walce
bolszewicy nie wytrzymali natar-
cia na Przasnysz. W pościgu za
nieprzyjacielem bije go aż do gra-
nicy pruskiej, którą armja bolsze-
wicka przeszła.

Do połowy października po
uciążliwych walkach odwrotowych
i ofenzywnych pułk przechodzi na
odpoczynek do Modlina, a w poło-
wie października 1920 r. wyrusza
na Litwę Środkową, bronić Wilna,
które oswobodził gen. Żeligowski.

I w walkach z Litwinami pułk
jak dawniej godnie i bohatersko
broni ziemi, która pracą, krwią
i łzami zrosła się od wieków z
Macierzą.

Na stałe miejsce postoju 76 pp.,
wcielony do 29 DywizjiPiechoty,
przechodzi do Grodna w paździer”
niku 1922 r.

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Na Jasną Górę.

W miastach, a nawet w wielu
parafjach wiejskich, jak nam dono-
szą, potworzyły się komitety orga-

nizacyjne pielgrzymek na Jasną

Górę w związku z 550-ym jubi-
ieuszem obrazu cudownego Matki
Boskiej. Z powodu oczekiwanego
licznego napływu pielgrzymów u-

roczystości zostały rozłożone na
dwie serjre 14 — 15 sierpnia oraz
25 — 26 sierpnia.

Zapowiedziany jest 1ównież
liczny udział w uroczystościach
pielgrzymów polskich (i czechosło-
wackich) zza kordonu czeskiego
oraz niemieckiego.
 

Uroczystości Porziuncoli
w Watykanie.

Citta del Vaticano (tel. wł.
"KAP. 2.VIII). W czasie uroczysto-
ści ekspiacyjnych Porziuńcoli, któ-

re rozpoczęły się w niedzielę wie-
czorem i trwały do wieczora dnia
2-go sierpnia, kiedy przypada uro-
czystość Najświętszej Marji Pan-
ny Anielskiej, Ojciec św. odprawił

odpowiednie modły w kaplicy
swych prywatnych apartamentów.

Watykan a porozumienie między-
narodowe.

Citta del Vaticano (tel. wł.
KAP. 2.VIII). ,„Osservatore Roma-
no“, rozważając sprawę rozbroje-
nia pisze: „Całą siłą naszej wiary
chrześcijańskiej i sumiena ludzke-
go czujemy, że jest już najwyższy
czas, by nareszcie na serjo zabrać
się do porozumienia między naro-
dami. Już czas dać narodom tę ra-

dość jaką daje spokój. A przecież
wszystkie rządy konstatują, że
śmiercią dla kryzysu będzie wspól
ne porozumienie się narodów i
zgodna ich współpraca”.
W końcu odpowiedzi na pewne

informacje prasy amerykańskiej
tak pisze o swoich poglądach na
politykę pokojową francuską:
„„.jesteśmy przekoani o prawdzi-
wych pokojowych zamierzeniach
Francji Rząd jej dał cały szereg
nieustannych dowodów dobrej wo-
li, i choć nastała tam zmiana lu-
dzi — program pozostał ten sam“,

Ostatnich 125-wiernych Papieżowi

(KAP). Z pośród żołnierzy, któ
rzy pozostali wierni Papieżowi
przy zdobyciu Rzymu w r. 1870,
żyje jeszcze 125 żuawów. 66 z po-
śród nich otrzymuje zaopatrzenie
z kasy watykańskiej, reszta wspar-
cia nie potrzebuje.

Nieporozumienia w związku z projekto-
wanym soborem cerkwi prawosławnej.
(KAP) Dn. 20 czerwca r. b. mia

ło się odbyć przedwstępne zebra-
nie Cerkwi prawosławnej, celem o-
mówienia szczegółów przewidywa*
nego soboru. Jednakże już na sa-
mym początku poczęły powstawać
najróżniejsze nieporozumienia we-
wnętrzne, które według wszelkie-
go prawdopodobieūstwa uniemo-
žliwią wogėle zebranie się soboru,
Nieporozumienia spowodowane z0-
stały w głównej mierze przez pi-

smo patrjarchy Warnawy do pa-

trjarchy Konstantynopola, w któ-
rem to piśmie Warnawa protestuje
przeciwko udziałowi w soborze sy
nodalnej Cerkwi moskiewskiej. Je
dnocześnie patrjarcha wyraża pro-
test przeciwko wtrącaniu się Kon-
stantynopola do sprawy t. zw.
schizmy bułgarskiej oraz do spraw
rosyjskiej Cerkwi prawosławnej na
emigracji. Wobec powyższego na-
leży się spodziewać, że zebranie
Waza wogóle nie dojdzie do sku-
tku.

„Jak się szlachcicowi urodzi to
sulacit bez butow chodzi.

Przysłowie to, używane nie-

gdyś przez szlachtę na Ukrainie,
przypomniał w r. 1819 w „Pamię-

tniku Lwowskim” bezimienny au-

tor „Uwag nad zbyt niską ceną zbo
ża”, zaopatrzonych w dewizę:

„Omne nimium vertitur in vitium“

(każdy nadmiar obraca się w zło).
Autor żali się, że przysłowie po-

wyższe można było wówczas zasto

sować nietylko do szlachty, gospo-
darującej na Ukrainie, ale do cale-

go narodu, który doczekawszy się

w krótkim przeciągu czasu kilku

lat katastrofalnie tanich, wnet bę-

dzie musiał na bosaka odbywać tę
opłakaną pielgrzymkę ziemską.

Tanie zresztą było tylko zboże,
„a tym sposobem, gdy to, co prze-

dajemy tanie, a to, co kupujemy,
drogie jest, wszystkie dochodów i
potrzeb naszych znikają stosunki,
a włożone kapitały w dobra ziem-
skie często stają się bezprocento-
wemi“.

Co gorsza, cena zboża spada
niekiedy tak nisko, że dochody z
roli „ani na utrzymanie się, ani na
opłacenie podatku nie wystarcza-
ją”, że nie wracają się nawet „Jo-
żone koszta na uprawę pola i zro-
bione wydatki koło zasiania, ze-
brania i wymłócenia zboża, kosze-
nia, przetrząsania i grabienia sia-
na“.

Skutek tego stanu rzeczy: zu-
pełny upadek rolnictwa i zuboże-
nie kraju. A jak tej klęsce zara-
dzić? Otóż wyznaczyć z urzędu wy
soką cenę na zboża, jak to niegdyś

Liga Obrony Praw
Człowieka.

Oddawna już krążyły pogłoski
o ustąpieniu sekretarza Ligi Obro-
ny Praw Człowieka, p. Henryka
Guernut, który kilka razy bardzo
wyroźnie krytykował zarząd ligi.
Obecnie organ ligi, „Lumićóre”
ogłasza nazwisko następcy p.
Guernut; jest nim p. Emil Kahn.
„La Croix*, pisząc o tym nowym
sekretarzu ligi, przypomina, że
należy on do partji masonsko-
sekciarskiej i że *skłądał wnioski
przeciwko udzieleniu praw oby
watelskich i powrotowi do Francji
zgromadzeń zakonnych.

В zatem na czele ligi stoją
dziś p.p.. Basch (prezes), Kahn
oraz Grumbach.

(Jest humorystyczne przyslo-
wie niemieckie: „Ach wie schón
ist es hienieden, wo man hin-
schaut — lauter Jiden”).
i lm 0

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.
PREMIUM TEN

uczyniła Anglja, lub pójść za przy-
kładem rządu pruskiego, który w

czasach nadmiernej taniości zboże

do magazynów swoich skupować
kazał. Środek ten, jak zapewnia
autor, okazywał się zawsze sku-

tecznym. Usilnie go też zaleca wła
dzom, rządzącym w Polsce.

Z taką samą radą wystąpił był
w r. 1811 Miączyński. A ludzkość
dzisiejsza, mimo olbrzymiego po-
stępu na innych polach, nic w za-
kresie zwalczania taniości zboża
nowego wymyślić nie potrafiła,

Racjonalnie pielegnc-
wane włosy

są ozdobą każdego człowieka. Radzimy
przeczytać broszurkę o pielęgnowaniu
skóry głowy i włosów, którą bezpłatnie
dodaje się do każdej torebki Shampoo
„EUNICE Karpińskiego. 11002—0

SZKICE | OBRAZKI.
SENSACJA.

Trudny jest byt „takiego co pisze'...

dziennikarza...

Trudny i tak mozolny, że nawet nie

domyślasz się, drogi czytelniku, jak da-

lece trudny.

Codziennie trzeba dać jakąś sen-
sację... bez względu na to, czy zdarzyło

się coś ciekawego, czy też nie...

Czytelnik tego żąda, czytelnik za

to płaci...

Za swoje własne, ciężko zapracowa-

ne pieniądze, za swoje 20 groszy, czytel-

nik chce mieć pięć podrzutków, dwa

podpalenia, parę bójek na weselu, przy-

pomnienie o płatności podatku na mie-

siąc sierpień, dwa samobójstwa, nie mó-

wiąc już o takich drobnostkach jak za-

tłamszenie siekierą, przez jakiegoś cheru-

binka, całej rodziny po mieczu i kądzieli
z uwzględnieniem pokrewieństwa do

ósmego stopnia...

Prócz tego musi być humorek, jak

deser, żeby się można było spokojnie

zdrzemnąć po obiedzie,

Czytelnikowi co dnia trzeba zgoto-
wać taki vinegret, bo inaczej powie,

że... gazeta jest nie... ciekawa.
Dziewczątko jedno, w pewnym wie-

ku, przyszło raz z mamą w wieku nie-

pewnym i zrobiły awanturę, że dziś

niema dalszego ciągu powieści p. t.

„Zemsta wisielca'”,
— Niema co czytać, w waszej ga-

zecie.. gdy nie ma „wisielca“|

I zrób tu czlowieku co takim..
Chce mieč trupa za 20 groszy, albo

historję łzami ociekającą. Składa się

jednak tak czasami, że trupa nie ma „ani

na lekarstwo“.

Godziny nocne, numer trzeba dawać

na maszynę, a tu ani jednego nie-

boszczyka...

Są to chwile straszne w redakcji,
gdyż naczelny redaktor ma złe błyski

w oczach, a mordercze zamiary w sercu...

Personel redakcyjny drży.„ Naczelny

redaktor jest człowiekiem zdolnym do

każdego śwałtownego czynu i gotów za-

mordować w niesłychanie wyrafinowany

sposób kogoś z redakcji, by mieć „ma-

ега“

Wtedy powiada do kolegów:
Róbcie trupa, lub jakąś sensacjęl

Znałem jednego, co w lęku o swoje

życie, spłodził sensację...

Napisał ni mniej ni więcej, tylko hi-

storyjkę liryczną 0 jednym „znanym
rzeźniku”, który skupuje od ubogich nie-
mowięta i z nich robi kiełbasy, — Na-
zwiska mie podawał.. dla uniknięcia
procesu...

Na drugi dzień nikt w mieście nie jadł
kiełbas, a za dwa dni akcjonarjusz pisma,

w którym „literat* pracował, odebrał
sobie życie. Sam bowiem był rzeźni-
kiem, którego zrujnował nieszczęsny ar-

tykuł.. i bojkot kiełbas,,.
Pismo zostało zamknięte i „literat“

stracił posadę.

Zatem, drogi czytelniku, przyjm proś-
bę moją, do której zapewne dołączy się
grono moich kolegów.

Dwadzieścia groszy jest, coprawda,
potężnym kawałkiem grosza i wiele za
nie kupić można, ale też nie wymagaj
za wiele...

2 Bądź wyrozumiałym.. jeden, no, ja-
kieś dwa wisielce i dwa mordy z podpa-
leniem i obrabowaniem, winny za te dwa-
dzieścia groszy wystarczyć...

M. Junosza.
—

WYPADKI.
— Nieszczęśliwy wypadek

przy budowie domu. Przy bu-
dowie domu Nr. 3 przy ul. Kur-
landzkiej zdarzył się wczoraj nie-
szczęśliwy wypadek, którego о-
fiarą padł zatrudniony tam robo-
tnik 40:letni Grygory Rancow, zam.
na Łosiówce, Rancow, niosąc wia-
dro wapna na dach domu, po-
ślizgnął się i spadł z rusztowania
na bruk. 3

Wskutek upadku doznał on
złamania czterech żeber oraz od-
niósł szereg ciężkich obrażeń
ciała.

Zawezwane Pogotowie Ratun-
kowe po udzieleniu pierwszej po-
mocy lekarskiej, przewiozło go
do szpitala żydowskiego.
— Matka porwała le dziecko.

Wi dniu wczorajszym na ulicy Trakt Ba-
torego zaszedł wypadek porwania dziec-
ka przez własną matkę. W domu nr. 20
przy wspomnianej ulicy zamieszkuje nie-
jaki Michał Rakowski. Rakowski przed
kilku laty ożenił się z niejaką Sarą Gut-
kinówną, z pochodzenia żydówką (obec-
nie Stełanja Rakowska), która urodziła
mu syna. ;

Przed trzema laty naskutek wyni-
kłych między małżonkami nieporozumień,
Stefanja Rakowska rozstała się z mężem,
dziecko zaś pozostało przy ojcu, który
odmówił wydania dziecka. W dniu wczo-
rajszym podczas nieobecności Rakow-
skiego do mieszkania jego przedostała się
Stefanja Rakowska i zabrawszy dziecko,
poszła w nieznanym kierunku. O porwa-
niu swego synka Rakowski powiadomił
policję, która wszczęła dochodzenie.
— 16-letni chłopiec potrącony przez

Arbon. W dniu wczorajszym do ambula-
torjum Pogotowia Ratunkowego został
przywieziony 16-letni chłopiec l. Szocher,
zamieszkały przy ulicy Śniegowej nr. 1,
który doznał ogólnego potłuczenia na-
skutek potrącenia go R przejeżdża-
jący autobus Arbonu. Po udzieleniu mu
pierwszej pomocy, przewieziono chłopca
do mieszkania i pozostawiono pod opie-
ką prywatnego lekarza. (e)
— Zemdlała w Opiece Społecznej.

37-letnia Helena Lisowska, bezrobotna,
zamieszkała przy ul. Zawalnej 47, będąc
wczoraj w południe w Opiece Społecz-
nej Magistratu, z głodu i wycieńczenia
zemdlała, — Ulokowano ją w szpitalu
Sawicz, PU
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KRONIK
Ostatecžne ustalenie granic m, Wilna.
Inż. Stabrowski z ramienia

Głównego Urzędu Statystycznego
ustala obecnie faktyczne granice
gmin i miast pow. Wileńsko-Troc-
kiego gdyż dotychczasowe grani:
ce wytknięto nieściśle. W związ-
ku z tem, w dniu wczorajszym u

 

A.
kierownika wydziału pomiarów
miejskich p. inž. F, Walickiego
odbyła się konferencja, na której
zostały ustalone i zafiksowa-
ne granice m. Wilna z gminami
Rudomińską, Trocką Mickuńską i
Rzeszańską z m. N.-Wilejką. (1).

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Przejście na katolicyzm.

W ostatnich czasach w  parafji
bernardyńskiej 5 osób przeszło
z prawosławja na łono kościoła
katolickiego.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Budżet m. Wilna przesta-

ny do zatwierdzenia. Wobec
zaakceptowania przez Radę Miej-
ską preliminarza budżetowego na
rok 1932-33 magistrat przesłał
preliminarz budzetowy władzom
wojewódzkim do zatwierdzenia.
Sprawa preliminarza budźetowego
rozpatrzona będzie na najbliżsem
posiedzeniu wydziału Wojewódz-
kiego. Na warsztacie magistrac-
kim rozpoczęte już zostały przy”
gotowania do układania nowego
preliminarza budżetowego za rok
1933-34,
— Układanie jezdni klinkie-

rowej na ul. Zamkowej. Jak
się dowiadujemy w najbliższych
dniach po kilkułetnich „przygo-
towaniach magistrat przystępuje
nareszcie do realizacji planu za-
opatrzenia naszego miasta w no-
woczesne jezdnie. Na początku
przyszłego tygodnialprzybywa do
Wilna pierwszy transport klinkie-
ru zakupiony przez miasto w pań-
stwowych zakładach w Izbicy.

Jak nas informują roboty przy
układaniu jezdni klinkierowej na
ulicy Zamkowej rozpoczną się już
w dniach najbliższych.

SPRAWY SAMORZĄDOWE.
— Powiatowy komitet Pra-

cy Społecznej. W dniu 2 sierp-
nia z inicjatywy starosty pow.

Wileńsko - Trockiego p. Jerzego

deTramecourt'a odbyła się kon-
ferencja wszystkich organizacyj
społecznych, istniejących na tere-
nie pow. Wileńsko-Trockiego, ma-
jąca na celu skoordynowanie
prac tych organizacyj i utworze-

nie powiatowego komitetu pracy

społecznej.—W wyniku konferen-

cji powołano komisję do opraco-
wania statutu. I

SĄDYkim > |
# — 1е starosty prokurato-
rem. B. starosta pow. Wileńsko-
Trockiego p. Jan Radwański zo-
stał mianowany vice - prokurato-

rem Sądu Okręgowego w St

"SPRAWY SZKO!
— Kurator Okręgu Szkolne-

go p. Kazimierz Szelągowski roz-
począł w dniu 3 b. m. urlop wy-
poczynkowy. Zastępuje p. Kura-
tora Naczelnik Wydziału p. Józef
Małowieski. -

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Powstanie Związku Za-

wodowego Krawców. W tych
dniach przy Centrali Chrześcijań-
skich Związków Zawodowych po-
wstał nowy Związek pod nazwą:

Chrześcijański Związek Zawodo-

wy Krawców,
W przyszły poniedziałek w lo-

kalu Centrali odbędzie się orga-
nizacyjne zebranie nowoutworzo-
nego związku.
— Memorjał o stanie rze-

miosła  rzeźniczo- wędiiniar-
skiego. W tych dniach zarząd
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Handlarzy Mięsnych i
Wędliniarzy złożył prezesowi lzby
Skarbowej obszerny memorjał o
stanie rzemiosła rzeźniczo - wędli-
niarskiego.

DZIENNIK MILENSKI

S P
Powažny wypadek z Kusocińskim.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W czasie nie-
dzielnego biegu na 10 klm. w Los
Angeles Kusociński zranił sobie
poważnie nogę i jedynie dzięki
nadzwyczajnej sile woli wygrał
bieg w rekordowym, jak wiemy,
czasie.

Kusociński miał jednak starto-
wać jeszcze na 1500 mir, i na
5.000 meżrów, to też natychmiast
zebrali się lekarze, którzy orzekli,
że lepiej będzie, jeżeli Kusociński
zrezygnuje z biegu.

Mistrz świata, ze łzami w
oczach, sam zresztą czuł, że biec

Walasiewiczówna

nie będzie w stanie, bo ciało od-
biło się od kości i dawał się od-
czuwać coraz większy ból.

Na starcie więc 5.000 mtr. za-
brakło Kusocińskiego, który miał
dużo szans na zwycięstwo. Polska
przez ten nieszczęśliwy wypadek
straciła kilka cennych punktów
w ogólnej punktacji.
W ten więc sposób Kusociński

już więcej startować na Olimpja-
dzie nie będzie, Musi on zado-
wolić się jednym złotym medalem
olimpijskim.

mistrzynią świata. .
(Tei. od własn. koresp.)

WARSZAWA. Po zwycię-
stwach w przedbiegach na 100 mtr.
najszybsza kobieta świata Wala-

TA5) da 626 аана

Samobójstwo krawca Piecha w Wilnie.
ŚW dniu wczoralszym w godzi-

nach porannych popełnił samo-
bójstwo znany w Wilnie krawiec
Jan Piech zamieszkały przy ulicy
Zamkowej Nr. 10. Zmarły tra-
gicznie Piech odebrał sobie_życie
zamknąwszy się w szopie stzałem
z rewolweru w usta. Zawezwany

na miejsce wypadku lekarz pogo-
towia ratunkowego stwierdził zgon.
Powodów samobójstwa narazie
nieustałono. Policja prowadzi do-
chodzenie. Zwłoki samobójcy za-
bezpieczono na miejscu do de-
cyzji władz sądowych-

 

TEĄTRY MIEJSKIE.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— „Pod zarządem przymusowym“ w

Teatrze Letnim. Dziś arcywesoła farsa
Arnolda i Bacha „Pod zarządem przy-
musowym",

Jutro „Pod zarządem przymusowym”.
— wAzef* — w Teatrze Lutnia. Dziś

fenomenalna sztuka A. Tołstoja i P.
Szczegolewa p. t. „Azef”.

Jutro — „Azef'”.
— Park Sportowy. Dziś koncert

symfoniczny pod batutą Michała Mała-

chowskiego oraz występ baletu Anety

Rejzer- Kapłan. Początek o godz.
8.15 wiecz,

— Dyrektor teatrów miejskich w
Wilnie p. Szpakiewicz wyjechał do War-
szawy. Zastępować go narazie będzie
p. Bonecki.

Wyjazd dyrektora Szpakiewicza do
Warszawy pozostaje w związku z kom-
pletowaniem nowego zespołu artystycz-
nego dla teatrów miejskich w Wilnie na

przyszły sezon teatralny.
Jak nas informują, p. dyrektor Szpa-

kiewicz wyjedzie z Warszawy na 4 ty-
godniowy urlop.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 5 sierpnia.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Płyty,
które mają największe powodzenie, 15.35:

Kom. met. 15.40: Muzyka tan. (płyty).

16.30: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln.
16.40: Odczyt. 17.00: Koncert. 18.00:
„O pędzie i liściu — kto czyim kieruje

wzrostem”, odcz. 18.20: Transm. meczu

tenisowego Polska —  Węśry. 18.30:

Muz, tan, 19.05: Transm. meczu teniso-
wego. 19.15: Z prasy litewskiej. 19.35:

Prasowy dziennik radjowy. 19.45:Prze-

gląd prasy rolniczej. 20.00: Transmisja z

Śalcburga. 21,35: Feljeton aktualny,

wygł. Kneblewski p. t. „Z zielonej wy-

spy”. 21.50: Komunikaty z Warszawy.

22.00: Muzyka taneczna, 22.50: Muzyka

taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.

O walorach estetycznych filmu.

Dzisiejszy feljeton radjowy L. Szeli-
gowskiegop. t. „Czy kino jest sztuką?
zreasumuje i odeprze zarzuty tułających

sę jeszcze tu i owdzie wrogów sztuki

filmowej, podmawiających filmowi prawa

do posiadania własnej Muzy.

Rzežaity przeciwko Zakusom na
odpoczynek niedzieliy.

Zgromadzenie rzeźników i wędli-
niarzy,

Onegdaj wieczorem w lokalu
Centrali Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych przy ul. Metro-
politalnej 1 odbyło się walne zgro-
madzenie członków Chrześcijań-
skiego Związku Zawodowego han-
dlarzy mięsnych i wędliniarzy pod
przewodnictwem p. prezesa Józe-
ia Kieliszka.

Zebrani między innemi oma-
wiali sprawę projektowanego
przez władze zezwolenia na han-
dlowanie w: niedzielę.
W związku z tem powzięto re-

zolucję, protestującą przeciwko
wspomnianemu projektowi, Posta-
nowiono rozesłać do wszystkich
organizacyj chrześcijańskich w
Polsce listy z wezwaniem utwo-
rzenia wspólnego frontu przeciw-
ko zakusom na odpoczynek nie-
dzielny,

Zkolei dokonano wyboru nowej
Komisji Rewizyjnej na rok 1932,
w skład której weszli: pp. Frąc-
kiewicz, Petrusewicz i Żukowski,
oraz dokonano wyboru klucznika
xłali Miejskiej, którym został
Adoli Lubianiec.

Muzyka lekka.
O godz. 20-ej nadany zostanie z

Warszawy koncert muzyki lekkiej w wy-
konaniu orkiestry filharmonicznej pod
dyrekcją Stanisława Nawrota. Solistką
będzie p. Zofja Dobrowolska Pawłowska,
znana ze swego dźwięcznego sopranu,

która odśpiewa arje i pieśni z lubianych
i popularnych operetek. W programie
orkiestrowym potpourri z opertek Straus-
sa, Kalmana oraz ciekawsze wyjątki
z Lehara, Zellera, Millóckera, Suppego,
Waldteufla i Meyera.

siewiczówna stanęła na starcie fi-
nału stumetrówki.

Polka miała w przedbiegu czas
11,9 sek., bijąc swój własny re-
kord o 3 sekundy.

Do finału zakwalifikowało się
sześć lekkoatletek.

Tuż po starcie wszystkie za-
wodniczki wyszły razem, a do-
piero po przebiegnięciu 60 mtr.
Wałasiewiczówna wysunęła się i
wpadia na taśmę w. doskonałym
czasie 11,9 sek., który jest jednak
gorszy o 0,1 sekundę od czasu
uzyskanego w przedbiegu.

Czas Walasiewiczówny został
ogłoszony jako nowy rekord świa-
towy.

Drugie miejsce zajęła Stryke
3) Bremen (Ameryka), 4) Fiskok
(Anglja), 5) Wilde (Ameryka),
6) Dolingel (Niemcy),

Tuż zaraz po biegu, według
przepisanej ceremonii, na głównym
maszcie olimpijskim ukazały się
barwy Polski, a tłum wysłuchał
mazurka Dąbrowskiego.
K SLEDSS TAKSI Ua AEANSRona S

KRONIKA POLICYJNA,
— Oskarżenie kuśnierza o

oszustwo. Do policji wpłynęła
skarga niejakiego Jerzego Bier-
nackiego zamieszkałego przy uli.
cy Piłsudskiego Nr. 20 na pewne-
go W. właściciela sklepu Kuśnier-
skiego przy ulicy Niemieckiej, że
zamienił oddany mu do naprawy
kołnierz futrzany i trzy skórki, na
skórki gorszego gatunku nasku-
tek czego Biernacki miał ponieść
straty na 70 zł. Policja wdrożyła
dochodzenie. (c)

—. Zatrzymanie umysłowo chorej.
Ww dniu wczorajszym przez jednego z
funkcjonarjuszy policji zatrzymana zo-
stała na ul. Popławskiej jakaś nieznana
kobieta w wieku lat 50, zdradzająca
oznaki choroby umysłowej. Nie zdołano
od niej dowiedzieć się, skąd pochajai,
ošwiadczyla jedynie, že nazywa się Sie-
nia Kac. Nieznaną umysłowo chorą ko-
bietę umieszczono narazie w szpitalu
Żydowskim na wydziale psychjatrycznym.
Policja prowadzi dochodzenie. (e)

O

 

Pechowy

WARSZAWA. Wszyscy spo-
dziewaliśmy się, że obok zwycię-
stwa Kusocińskiego zdobędziemy
jeszcze pierwsze miejsce w rzucie
dyskiem pań, że utrzymamy tra-
dycję Polski w tej konkurencji, że
po zwycięstwie Konopackiej zwy-
cięży teraz Wieissówna, ale nie-
stety nerwy 19-letniej Weissówny
nie wytrzymały, Na starcie za-
częła ona trząść się jak w febrze,
zwłaszcza, że dano jej rzucać ja-
kimś dziwnie grubym i małym
dyskiem, który jakoby miał być
wzorem fińskim.

W, pierwszych rzutach Weis-
sówna wyraźnie ma pecha i Ame-
rykanki rzucają lepiej od niej.

Polacy zwyciężają
(Telefonem od wła

WARSZAWA. Jak wiemy, na
Olimpjadzie, prócz wyników spor-
towych, jest wprowadzony kon-
kurs sztuki,

Wczoraj właśnie obradowała
komisja sędziowska, która oce-
niała złożone eksponaty.
W dziale płaskorzeźby zwycię-

T.
dżień Welssówny.

Tel. od własn. koresp,)

Następnie sytuacja całkiem się nie
poprawia i koniec jest taki, że
zwycięża Copeland (Ameryka)
40 mtr. 56 cm. Wynik ten został
uznany za oficjalny rekord świa-
towy; jest on o 2 mtr. gorszy od
nieoficjalnego rekordu Weissówny.

Drugie miejsce zajęła Osborn
(Ameryka) 40 mtr. 11 cm.; 3) Weis-
sówna (Polska) tylko 36 mtr. 94
cm. Jest to najsłabszy wynik, jaki
uzyskała Weissówna w czasie
ostatnich trzech miesięcy. 4) Flai-
sor (Niemcy) 36 mtr. 6 cm.

Walasiewiczówna, startująca
po biegu na 100 mtr., zajęła szóste
punktowane miejsce rzutem 33
mtr. 48 cm.

w konkursie sztuki.
snego korespondenta.)

żył Polak Klukowski, a w grafice
Polka Konarska zajęła drugie miej-
sce. Ponadto wyróżniono dwóch
Polaków w malarstwie.

Widzimy więc, że i na tej
Olimpjadzie artyści nasi nie za-
wiedli.

Dalsze wyniki lekkoatletyczne z Los
Angeies.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Trwają wciąż
w Los Angeles zawody lekkoatle-
tyczne, w których uzyskano szereg
wspaniałych wyników.
W przedbiegach na 110 mtr.

przez płotki zwyciężyli kolejno:
Keller (Ameryka) 14,5 sek, (rekord
olimpijski), Sailing (Ameryka) 14,4
sek. (rekord świata).

Bieg 200 mtr. miał aż sześć
przedbiegów. Zwyciężyli w nich:
Boszmayer (Niemcy) 22,1 sek.,
Walters (Afryka) 21,9 sek., Raid
Wrykte (Kanada), czas słaby, Na-
kagome (Japonja) 22,2 sek., Genta
(Argentyna), Jonach (Niemcy) 21,2
sek., Pearson (Kanada) 22,3 sek.

Skok wdal wygrał stosunkowo
słabym wynikiem Gordon (Ame-
ryka) 7 mtr. 82 cm.; 2) Red (Ame-
ryka) 7 mtr. 61 cm.; 3) Nambo (Ja-
ponja) 7 mtr. 44 cm.

5.000 mtr. wygrał w pierw-
szym przedbiegu Hil (Ameryka)
14 min. 59,6 sek.; 2) Littinen (Fin-
landja) 27 metrów za pierwszym;
3) Lingren (Szwecja), 4) Virtanen
(Finlandja). Razi nas słaba forma
Virtanena, który miał być najpo-
ważniejszym konkurentem Kuso-

 

cińskiego.
W. drugim przedbiegu wygrał

Burne (Anglja) 15 min, 25,8 sek.;
2) Rekers CZ 45 metrów
zaK 3) Peterson (Szwe-
cja).

Isochola udziału całkiem nie
wziął.

800 mtr. wygrał Hampson (An-
glja) w fenomenalnym czasie 1 min.
49 sek. Jest to nowy rekord
światowy; 2) Witson (Kanada);
3) Edwarts (Kanada).

200 mtr. międzybiegi wygrali:
Metcalfe (Ameryka) 21,5 sek.;
Wolan (Ameryka) 21,5 sek., Luci
(Argentyna) 21,4 sek. (rekord
WPAŁE, Jonat (Niemcy) 21,4
sek,

W pierwszej konkurencji pię-
cioboju nowoczesnego, w konkur-
sie jazdy konnej zwyciężył na
3.000 mtr. Niemiec Mirson w cza-
sie 8 min. 33,2 sek.

Z wyników tych widzimy, że
poziom lekkoatletyki na Igrzys-
kach jest nadzwyczaj wysoki i
w biegach finałowych przypusz-
czać należy, że padnie jeszcze
szereg rekordów światowych.
 

Przed decydującym meczem w Wilnie.
W niedzielę odbędzie się decy”

dujący mecz piłkarski o mi-
strzostwo Wilna między Makabi,

 

Ryk lwów cyrkowych spłoszył Konie.
W dniu wczorajszym podczas prze-

wożenia furgonów cyrku na dworzec to-
warowy, doszło do nieszczęśliwego wy-
padku. Podczas zaprzęgania koni do
furgonu, w którym znajdowały się klatki
z lwami cyrkowemi, konie przestra-
szyły się potężnego ryku królów pu-
styni i zaczęły rzucać się w popłochu w
rozmaite strony. Jeden z koni zerwał się

i zaczął biegać po podwórku, wywołując
wśród obecnych zrozumiałą panikę. Pod-
czas wypadku ulegli poważnym potlu-
czeniom i poranieniom dwaj robotnicy
oraz reżyser cyrkowy Poleski. Na miej-
sce wypadku zawezwano Pogotowie Ra-
tunkowe, które udzieliło poszkodowanym
pierwszej pomocy.

a 1 p. p. leg.
Obie te drużyny intensywnie

trenują, by w niedzielę stoczyć ze
sobą ostateczną rozgrywkę przed

walką o wejście do Ligi.

W niedzielę więc będziemy
mieli nowego mistrza Wilna, któ-
ry reprezentować będzie
wileński na zewnątrz.
S IK MODE ITK ATTEST TO "PORANKA LARWA

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną. )
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Campo Santo.
Pociąg zatrzymuje się wśród

beznadziejnie pustych pól.
Wyglądam oknem.
Jakaś stacyjka.
Budka sklecona z płyt giętych

pancerzy, ot takich, jakich Niemcy
używali do ochrony dział i budo-
wania baraków.

Na drągu biała deska z napi-
sem „Chateau Salins".

Więc to tutaj.
: Wysiadajmy.
Rozglądam się po „peronie“.

Jeden jedyny urzędnik z blaszaną
tabliczką sygnałową. Właśnie daje
znak i pociąg po przepisowej licz-
bie sapnięć i zgrzytów powoli od-
jeżdża ze stacji... Gdy po chwili
znika jej szaro-niebieska ściana,
zdaje się, że znaleźliśmy się w
pustce ogromnej. Tak ogromnej,

jak wieczność.
'Wokół szare obłe pola, ni drze-

wa, ni krzaczka, tylko ta maleńka
stacyjka i niebo i ziemia...

Urzędnik zdumiony podchodzi
do mnie. Uśmiecha się uprzejmie i
zapytuje: :
— Vous ėtes un touriste?
— Tak.
— Ach c'est bien!
—Dlaczego to ma być dobrze

i dla kogo niewiem.
— Proszę mi powiedzieć — za-

pytuję urzędnika, gdzie jest ów
Chateau  Salins, gdyż przypu-
szczam, że nazwa stacji pochodzi
od miejscowości.
— Ach c'est la!
I pokazuje ręką na wynioślej-

szy jakiś, ale równie szary jak inne
pagórek,

—Przecież tam nic niema!

— No tak, ale było. Był pałac,
park ogromny, bażantarnia, a tu
poniżej była wieś Salins. Trzy ty:
siące mieszkańców.
—Jakto a teraz nic niema?
— No... są przecież pola...
Są naprawdę pola i tylko pola

‚

dziwnie jakieś martwe i odludne.$

stów nie rodzą... A jest przecież

sierpień i u nas na polach Ma-

zowsza, Polesia czy Wileńszczyz-

ny, bujną grzywą pokrywają pola,

ścierniska i gąszcze jarzyn.
—Pan chce obejrzać pola?
— Tak, ale którędy tu się idzie?
— Którędy pan chce, Dawniej

była tu szosa do Chateau, ale te-

raz jej niema. Może pan pójść tędy,
tędy i tędy.

Urzędnik jak drogowskaz po:
kazuje ręką cztery strony świata.

Dziękuję i odchodzę.
Jakaż tu pustka przeokropna!
Człowiek sunący szarym tym

polem robi wrażenie pełznącego
robaka, nakrytego olbrzymim klo-
szem nieba...

Ale pole nie jest tak równe,
jakby się to zdawało patrzącemu z
kolejowego nasypu.

Pola te są zorane.
Dziwne to pługi Tytanów ja-

kichś ryły te pola. Co chwila napo-
tykam na rowy ogromne, kształtu
kolistego, na poły zalane wodą.

To leje granatów.

A tam opodal, jaśniejszą smu-
gą kretowiska ludzkiego ciągną
się rowy, rowy i rowy strzeleckie.

Nie jest to równa linja okopów
z wojen szwedzkich nie, to długie,
pogięte węże z odnogami, cała plą-
tanina dołów, cała nauka kaligra-
fji bohaterstwa...

Bez względu na to, czyje je ło-
paty ryły, tych, czy tamtych... by-
ły to łopaty bohaterów.

Tu i tam w większem już zgę-
szeweniu, opodal okopów widnieją
leje pocisków... a tam jak linja ło-
dyg zamarłych kwiatów, snują się
słupy i druty, zasiek kolczastych...
Na zardzewiałem włóknie drutu
widnieje biała gałka izolatora. Dru
ty te były naelektryzowane kie-
dyś...
*° Rozwijam mapkę, otrzymaną od
dobrego znajomego, który wiedząc
że tu się udaję dał mni mapę szta-
bową. Człowiek ten, jako lekarz,
śnił w tych rowach przez cztery
lata... 5

Ale mapa nie wiele mi pomaga.
*Szare pola, które nawet chwa- ' Na mapie widnieją wsie jakieś, ja-

kieś drogi i aleje topolowe, któ-
rych dziś już tu niema.

Ale zaczynam się powoli orjen-
tować w terenie... Te okopy, na
których teraz spoczęłem, to za-
pewne ostatnia linja obrony strate-
gicznej linji kolejowej do Metzu...

Punktem oporu na prawem
skrzydle musiał być pałac Chateau
Salins, z którego dzisiaj nie pozo-
stało śladu...

Spoglądam w dół okopu.
Dziwne on robi wrażenie
Woda go uszkodziła, niszczył

go czas, a kiedyś przed laty i ogień
huraganowy, a jednak okop ów ro-
bi wrażenie, jak gdyby go zaledwie
przed kilku dniami opuszczono...
Tu i tam szalowany bierwionami
sosnowemi, utrzymał się jeszcze
doskonale. W rowie okopu leżą
puszki od konserw marmelady, w
stalowym hełmie, przewróconym
dnem do góry szkli się woda. Peł-
no papierów  różnokolorowych,
szmat i rzemieni.

A tam... tam w luce okopu przy
krytej szmatą zblakłą i podartą...
tam musi być człowiek. Widzę
przecież jego but żołnierski—pod-
kuty. Podchodzę bliżej i laską u-
chylam szmatę.
Tak to but... but żołnierski pod-

kuty i sczerniaty... a w bucie bia-
w wodą wypłukana kość piszcze-
lu...

Tu okop się kończy... tu za-
pewne było śniazdo karabinu ma-
szynowego. Świadczą o tem zaryte
w ziemię i kożuchem rdzy pokryte
widełki od c. k. m.

Wychodzę na pole... Nisko wlo-
ką się nad niem szare, ciężkie de-
szczowe chmurzyska...

Teren wznosi się powoli pod
górę iznów opada i znów wzgó-
rze... a wszystko to poryte lejami
jak twarz śladami ospy...

Czy tak wyglądać mają przy”
brzeża Styksu i Lety?

I znów linja okopów.
Ale te już mniej solidnie budo-

wane. Orjentuję się, że musiał je
klecić atakujący. Ciężarowe Pa-
cqardy nie mogły pod ogniem tam-
tych dostarczyć bierwion drewnia-

nych. A może tych bierwion już nie
stało...

Jako osłona okopów leżą dłu-
gie wałki worków do piasku.

Szare i niekształtne, niektóre
już wrosłe w ziemię. Z pod ziemi
sterczy jakieś żelaziwoizaśnie-
działa mosiężna rączka bagnetu...
i znów papiery i jakiś kruchy, po-
żółkły strzęp paryskiego „Matin”,
kilka pogniecionych kasków z
grzebieniami.. i rozłażący się w
ręku odrywek owijaczy.

Linja okopów francuskich bieg-
nie łukiem, oskrzydlając stacyjkę,
tor kolejowy i okopy niemieckie...

To teatrum ostatnich, krwa-
wych zmagań się.. ostatnich —
mówi o tem i gruby pas ślizgowca
„tanku”' stlały i wyzierający z zie*
mi... !

Во
ostatnie.

tanki ruszyły przecież

Po za wzgórzem, na. którym
kiedyś stał pałac Chateau Salins,
mało dostrzegalną wstęgą wiją się
resztki szosy. Spirala drogi biegnie
w dolinach, :niędzy pagórkami, to
wznosi się, to opada,

Drogą tą w roku 1870 atako-
wały szwadrony ciężkiej jazdy v.
Moltkego, a w r. 1914 idąc tą samą
drogą z Saanbriicken do Paryża po
stępowała armja niemiecka...

Kiedyś przed laty kilkudziesię-
ciu wzgórza te porastały zwartym
$ąszczem lasu, z za pni którego
ostrzeliwali się atakującym „że-
laznym ježdzcom“ żuawi Mac-Ma-
hona... w 1914 roku były tu jeszcze
resztki lasów, przy drodze stała
karczemka, której ślad pozostał je-
dynie na mapie sztabu generalne-
go, dziś nie ma tu nic... chociaż
przepraszam, jest niebo, jest zie-
mia i las,.. las białych krzyży...

Krzyże, krzyże, krzyże...
Od drogi po szczyt wzgórza

bielą się długiemi szeregami, tak
jak żołnierze na placu alarmowym
w koszarach. Jeden koło drugiego
w. różnych odstępach, ramionami
omalże stykając się z sobą...

Długie wyciągnięte szeregi bia-
łych krzyży. Są one jednakowe,

ręką jak gdyby jednego majstra ro-
bione, nie do odróżnienia od siebie,
jak zwarte masy wojska...
Całe morgi, całe kilometry krzy-

ży...
Ponieważ ogromne cmentarzy-

sko biegnie hen, w górę od drogi,
ma się wrażenie, że krzyże owe
skamieniały w jakimś masowym
pochodzie ku niebu, ma się wraże-
nie, że ziemia ta cała, aż po hory-
zonty jest jednym wielkim cmen-
tarzyskiem...

Niektóre krzyże posiadają na-
pis orjentacyjny, większość ich jest
bezimienna.

„Drei unbekannte tapiere franc,
, Krieger"...

„Čing hommes inconnus“...
„Pierre Bawress, chasseur“...
„Andreas Nowak, leibgarde-

grenad.“...

Jest nawet krzyž z napisem:
„Dawid Rozenberg... Batalion-

sanitūter“...
I jemu krzyż postawiono... gdyż

to jest wielka armja, armja tych
bez nazwiska, bez rangi, bez roz-
poznania.

Białe krzyże bez napisów świad
czą o tem, że tu „coś' pochowano.

„Coš“, gdyż trudnoby nazwać
dokładnie łachmany ciała, bez
kształtu i nazwy, które tu łopata-
mi zakopano...

Chmury wloką się nisko ponad
białym  pagórkiem, omalże nie
strzępią się o las białych krzyżów i
mkną, mkną dalej jak gdyby prze-
rażone...

Ale ziemia ta nie jest zaludnio-
na jedynie przez umarłych...

Z poza szarego wzgórza ukazu-
je się długi szereg ludzi z workami
zawieszonemi przez ramię i z ciu-
pagą motyką w ręku.

To „ludzie-krety“.
Dnie cale krok za krokiem ryją

pobojowiska w poszukiwaniu žela-
za, mosiądzu i miedzi.

Żyją z tego. Specjalna firma,
mająca centralę w Metzu, 'zakupu-
je znalezione ułamki i płaci
dobrze.

To ludzie-krety... Całe dnie ry-
ją i przekopują rowy, leje, stano- -

wiska baterji, gruzy i pozostałe
szczątki fundamentów.

Na mój widok zatrzymują się.
— Pan zapewne turysta?
— Tak.
— Niemiec czy Anglik?
— Polak.
— Voila un polonais, jest tu

między nami pański rodak Nicolas.
Odwraca się, oczami szuka. kogoś
w garstce ludzi i woła Mikołaja.
— Pan Polak?
— Tak.
— Cóż pan tu robi?
— Ot, pracuję tutaj w tej pusty-

ni, szukam mosiądzu, dobrze za to
płacą, lepiej niżli w fabryce,
— A skąd pan pochodzi?
— Z Warszawy, stolarz jestem

z zawodu, ale teraz pracuję jako
grabarz.
— Jakto, powiedział pan że

pan szuka mosiądzu?
— Ale kości tu i trupów więcej.

Ot widzi pan ten cmentarz... to
furda. Gdyby się chciało wsżyst-
kim stawiać krzyże, co jeszcze nie
są „uporządkowani” i leżą tu pod
nami, to by nie było kędy przejść.
Same by byli krzyże... A ma pan
papierosa?
— Bardzo proszę! — A co robi-

cie z kośćmi?
— My nic nie robimy. Jak się

jakiego wygrzebie, to się na wie-
rzchu zostawia, przyjeżdża wóz na
wielkich kołach, pakuje „gnaty“
do worka i gdzieś wywożą.

Żegnamy się.
„Ludzie-krety' odchodzą śpie-

wając jakąś wesołą piosenkę bul-
warową. ;

Zmrok zapada i zostaję na
ogromnem połu sam. Sam z krzy:
żami.

„Ale dziwna rzecz, nie sprawia-
ją one przykrego wrażenia. jak
stare, mroczne cmentarzyska, nie
budzą lęku ni obawy. Jest ich za
dużo, są one krajobrazem, nie sta-
nowią „uroczyska, w którem stra-
szy”, są ziemią, bólemikrwią
przesyconą.. są wielkim świętym
polem... campo santo.
ERA
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Z KRAJU.
Usiłował zamordować żonę.

Wieś Ludy w powiecie Osz-

miańskim stała się w dniu wczo-

rajszym widownią okropnego wy-

padku. Mieszkaniec wspomnianej

wsi Jan Brzozowski w czasie kłó-

tni z żoną usiłował ją zamordo-

wać, przebijając jej bok nożem.

W stanie bardzo ciężkim przewie-

ziono ranną do szpitala powiato-

wego w Oszmianie. Brzozowskie-

go aresztowano i osadzono w wię-
zieniu oszmiańskiem. Pewne oko-
liczności pozwalają przypuszczać,
iż Brzozowski usiłował zamordo-
wać swoją żonę z premedytacją
i że przed niedawnym czasem u-
siłował ją nieudanie otruć. Dalsze
dochodzenie prowadzi policja po-
wiatowa.

Tragiczna śmiert na rogach rozjuszonego byka.
Niezwykle tragiczny wypadek

wydarzył się w dniu wczorajszym
we wsi Sałuckie powiatu postaw-
skiego. Podczas pasania bydła
buhaj rzucił się nagle na prze-
chodzącego drogą  40-letniego
mieszkańca wspomnianej wsi Ig-

nacego Buko, którego podniósł
na rogach przebijając mu brzuch.
Rozwścieczony buhaj poniósł na
rogach dwadzieścia metrów nie-
szczęśliwego poczem rzucił go do
rowu. Ignacy Buko wkrótce zmarł
wśród okropnych męczarni.

Zmiana granic gminy Nowo-Wilejskiej.

Projektowane jest przez wła-
dze administracyjne rozszerzenie

granic m. Nowej Wilejki kosztem

gminy Mickuńskiej. Odejdą do

Nowej  Wilejki osiedla, które
ciążą gospodarczo i kulturalnie
więcej do N.-Wilejki niż do Mic-
kun. (I)

Pożar smolarni.

Spaliła się smolarnia Pliglini-

ce w gm. dokszyckiej, należąca

do Izaaka Gutkowskiego. Ogień
strawił 8.400 klg, smoły, rózne
przybory do wyrobu, oraz objął

sąsiednie budynki. Pastwą ognia
padło gospodarstwo wiejskie i 2
stodoły. Przyczyny pożaru istra
ty narazie nie zostały ustalone

'

Rozszarpany pociskiem armatnim.

Augustyn Cyplin z Dukszt, ma-
nipulując znalezionym na brzegu
jeziora Dzisna pociskiem armat-
nim, pochodzącym z czasów woj-

ny, spowodował eksplozję pocis-
ku. W czasie eksplozji został
śmiertelnie ranny i po kilku chwi-
lach zmarł.

Londyn rośnie.
Piąta część ludności Angiji I Walji mieszka w Londynie.

W. adróżnieniu od miast konty-

nentu, którym kryzys dolega coraz

bardziej nie pozwalając im roz-

rastać się, Londyn wykazuje bez
przerwy od 10 już lat stały postęp

w rozwoju, Urzędowa statystyka

angielska podaje daty ruchu lud-

uošci, na podstawie spisu z lat

1921 i 1931, Z dat tych okazuje się,

że przedmieścia Londynu, jego

miasta-ogrody rozrastają się stale

kosztem centrum miastą. .
Ogólna liczba ludności wielkie-

go Londynu wynosi obecnie

8.203.942 osób. Na właściwy Lon-
dgn t. zw. City przypada z tego

4.397,003, a więc na przedmie-

ściach, nazywanych „suburbs

(dzielnice robotnicze) mieszka

3.806.939 osób.
Ten kolosalny rozrost metropo-

ki Wielkiej Brytanji datuje się od
niedawna, Od r. 1801 do 1901 roz-
rastało się tylko centrum Londynu.
Miało ono już w r. 1901 4.536.267
głów ludności. Od tego właśnie ro-
ku rozpoczął się odpływ ludności
z city do suburbs. I oto w roku bie-
żącym w city londyńskiem jest o
140.000 ludzi mniej, niż w począt-
kach tego stulecia.

Ponieważ na przedmieścia Lon
dynu przybywają ludzie nietylko z
centrum ale i z dalekiej nieraz pro-
wincji, można być pewnym, że za
kilka już lat liczba ludności Wiel-
kiego Londynu dojdzie do cyfry 10
miljonów, Będzie to więc już nie
miasto ale całe państwo w pań*
stwie. Już teraz ludność Londynu
przedstawia piątą część ludności
Anglji i Walji razem wziętych.

Co jest godne uwagi i naślado-
wania szczególnie przez nas, to
fakt, że wraz z rozrostem Londynu
podnosiło się i budownictwo tam-
tejsze, W ostatnich dziesięciu la-
tach przybyło tam 29.000 domów,
o mieszkaniach wyłącznie dwupo*
kojowych.

Sprzyjało to zarazem  zmniej-
szaniu się liczby rodzin składają-
cych się z 6 osób. Teraz w więk-
szości wypadków jedno mieszka”
nie zamieszkuje rodzina składają-
ca się z trzech, najwyżej z czterech
osób.

Takie nieliczne rodziny — to
połowa ludności Londynu.

Zadziwiający rozwój wykazuje
w Londynie komunikacja kolejko-
wa, autobusowa i tramwajowa.

Obliczenia ruchu, przeprowa-
dzane dość często, wykazały że
człowiek stojący na jednej z 25
ulic odznaczających się szczegól-
nie ożywionym ruchem, naliczyłby
przejeżdżających w jednym dniu
553.388 wozów (rok 1921), a
829.325 w roku 1931.

I podczas gdy ruch uliczny ta-
kich wielkich miast jak Paryż, Ber
lin, Warszawa wykazuje obniżenie
się ruchu ulicznego, w Londynie
rośnie on pomimo czasów kryzy-
sowych.

Londyn rośnie...

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
od 11—3 i od 6—38 wiecz.

DZIENNIE MICENSKI

KARKOŁOMNY SKOK.
Miss Vita Shoemaker jest pierw

szą młodą kobietą, która zaryzy-
kowała karkołomny wyczyn, do-
konywany dotąd wyłącznie przez
mężczyzn: skok z samolotu z nie-
bosiężnych wyżyn. Oczywiście
przy pomocy spadochronu. Miss
Vita jest zdania, że kobiety powin-
ny iść w zawody z mężczyznami w
każdej dziedzinie. Zapytywana o
przeżycia i wrażenia podczas swe-
go niebezpiecznego eksperymentu
powietrznego, młoda bohaterka
mówiła z dużem ożywieniem:
— Czy się potłukłam? Nie, nie

bardzo. Parę zadrapań na szyi i
głowie — oto wszystko! Spado-
chron to piękna rzecz, trzeba tylko
umieć się z nim należycie obcho-
dzić... Kiedy wzbiliśmy się w sa-
molocie, pilot kap. Me. Mahon de-
nerwował się o mnie strasznie; nie
mniej operator kamery, który wy-
konując różne, zupełnie bezcelo
we rękoczyny, o mało mnie nie ze:
pchnął z aparatu przedwcześnie
Starałem się iich obu uspokoić.
Gdy jednak spojrzałam w prze-
paść, poczułam wyraźne mdłości a
żołądek począł wyprawiać jakieś
podejrzane harce. Lecz nie było
czasu na refleksje, tembardziej, że
zgodnie z umową, pilot, w razie ro
bienia przezemnie jakichkolwiek
ceregieli, miał prawo, mnie po pro-
stu zepchnąć z aeroplanu. Kiedy
pilot dał mi znak, otworzyłam
drzwiczki i wysunęłam jedną nogę,
natomiast druga — odmówiła po-
słuszeństwa. Gdy jednak dostrze-
głam inne okrążające nas aparaty,
gotowe do robienia zdjęć, przesta-
łam się wahać,

Skoki z aeroplanu są dwojakie-
$o rodzaju: albo wchodzi się na
skrzydło maszyny i tam roztwiera
spadochron przed skokiem, albo
też wykonuje się t. zw. „żywy”
skok, przyczem spadochron, nara
zie zwinięty, roztwiera się podczas
spadania. W tym drugim wy-
padku, leci się zrazu „kamieniem“
w dół, przyczem należy unikać
zbyt wczesnego rozpięcia spado-
chronu, aby nie wejść w kolizję z
samolotem. Ze względu na możli-
we przeciążenie aparatu zdecydo-
wałam się na drugi rodzaj skoku.
Skłoniwszy, z nieco kwaśnym u-
śmiechem, głową na pożegnanie —
skoczyłam. Powietrze było tak lo-
dowato zimne, że poczułam ostry
ból w twarzy i z trudnością mo-
głam oddychać. Chwilami zdawało
mi się, że jestem targana przez po-
tężne wichry i wnet zapadłam na
„chorobę powietrzną”, która mnie
już odtąd nie opuszczała. (W pew-
nej chwili pociągnęłam za linkę:
czy aparat się roztworzy? Owszem
roztworzył się i to z detonacją wy-
strzału armatniego, przyczem szar
pnęło mną wcale nie delikatnie,
Odtąd opuszczanie odbywało się
już znacznie przyjemniej i nawet
z pewną gracją,

Otaczająca mnie głusza była
straszna i w uszach dzwoniło mi
potężnie. Za chwilę wpadłam w
chmurę, przeszyłam ją w mgnieniu
oka i — o zgrozo! — dostrzegłam
podemną przewody elektryczne
wysokiego napięcia. W pierwszej
chwili myślałam, że oczy mnie my-
lą, czyli raczej, że moje okulary o-
chronne urządziły mi jakiś przy-
kry kawał; posunęłam je więc na
czoło. Niestety! to była tragiczna
prawda: leciałam wprost na śmier-
cionośne druty. Za chwilę zostanę
porażona prądem, o ile nie uda mi
się szarpnąć spadochronu w bok.

Poczęłam więc ze wszech sił tar”
gać sznurami i — minęłam druty
w odległości półtorej stopy... To
szamotanie się było przyczyną, że
nie mogłam poświęcić dość uwagi
lądowaniu. To też wpadłam z im-
petem w młody zagajnik, tracąc
przytomność. Spadochron wlókł
mnie jeszcze kilkanaście metrów.
Odzyskawszy niebawem przytom-
ność, miałem wrażenie, że jestem
— soplem lodu. Dwa palce miałam
odmrożone, pozatem nieco zadra-
pań. Zresztą czułam się doskona”
le,

Dla ścisłości dodam, że skok
mój dokonany został z wysokości
16.000 stóp i trwał siedemnaście
minut.
— Więc ambicja pani została

w pełnej mierze zaspokojona ?—za
pytał nieco uszczypliwie jeden z
reporterów.
— Bynajmniej! — zaśmiała się

Miss Vita — wkrótce powtórzę
skok, ale już z znacznie większej
wysokości. Taki już los, nasz re-
kordzistów!
ALT аЗАНЫОTUIANAEAEMA MA

Szalony dezerter armji szkockiej
steroryzował wartę, rozbił samo-
chód, łamał latarnie, tłukł szyby.

Takiego dezertera nie notowa-
ły jeszcze żadne kroniki wojsko-
we, Służył w śgwardji szkockiej i
niebyle gdzie, bo w zamku windor-
skim. Był spokojny, to też lubili
$0 wszyscy, dogadzając, czem kto
mógł, ale, jak się okazało, djabeł
drzemał w łagodniaku.

Ni z tego ni z owego, uprzykrzył
sobie monotonny pobyt w pułku i
przed kilku dniami ruszył z kopy-
ta z koszar zamkowych, przez wie-
le obiecującą Bramę Henryka VIII.
Wszystkie drogi rozległego hrab-
stwa Borkshire stały przed nim
otworem. Najoczywiściej uciekał
z wojska, a przytem nie sam:
ciągnął za sobą dwukołkę. Zdra-
dził go szalony turkot i obłoki ku-
rzu, które znaczyły jego drogę.
Próżno wartownik przy bramie usi
łował zatrzymać zbiega, który, jak
zwierzę szalone, powalił żołnierza
na ziemię. Taki sam los spotkał
innego jeszcze śwardzistę. Uwol-
niwszy się od pościgu, wpadł do
miasta Windsor. Tu, dopiero га-
częły się działać z dezerterem rze-
czy zarówno dziwne, jak straszne.

Już na pierwszem skrzyżowa-
niu ulic — wpadł na samochód pry
watny, niejakiego dra Bourne.
Patrzącym na to żywiołowe zde-
rzenie — dech zamarł ze zgrozy,
jednakże starcie skończyło się źle
dla samochodu, który koń rozbił
Zderzywszy się z wózkiem woj-
skowym, auto zarzucilo, uderzyw-
szy z trzaskiem o latarnię, która
się zgięła. Kierowca auta dr. Bour-
ne wypadł na jezdnię.

Tymczasem ognisty rumak po-
pędził dalej, W| niedużem mieście,
jak Windsor, powstał popłoch. Lu-
dzie mówili sobie, że w wojsku
zwarjował spokojny koń, uciekł
z koszar i rzuca się na ludzi w mun
durach. Jakby na potwierdzenie
niedorzecznej wersji, szalony koń
grzmiał przez ulic, prosto na poste-
runek policyjny. Nie przeraziło to
dzielnego konstabla, który wy:
$wizdawszy sobie pomocnika, usi-
łował zatrzymać latającego konia
z wozem. Ten jednak, swą wielką
głową zadał obu policemanom dwa
celne knockouty,

Tymczasem za dezerterem, któ
rego w wojsku niesłusznie nazy-

Z NĘDZY LUDZKIEJ.
Dzienniki południowych Niemiec

omawiają żywo następujące zda”
rzenie. Nad iniejscowością Schar-
nitz położoną na pograniczu ba-
warsko-austrjackiem wznosi się
wysoki na 2197 metrów szczyt
Ahros. By wejść na niego trzeba
całodzienej wycieczki i dlatego też
mniej więcej w połowie drogi znaj
duje się prymitywny szałas, służą-
cy na schronisko dla przebywają-
cych tę drogę turystów.

Przed trzema tygodniami przy-
był tu w zwykłej wycieczce jeden
ze strażników rezerwatu górskie-
go Mair i wszedłszy do opuszczo-
nego zazwyczaj szałasu ujrzał ze
zdziwieniem śpiącą na ławce mło-
dą dziewczynę.

Zdziwienie jego było tembar-
dziej uzasadnione, że o tej porze
roku wycieczki w góry miejscowe
są bardzo rzadkie, a do tego dziew
czyna nie miała ani turystycznego
stroju, ani żadnych zapasów żyw-
ności. Na stole leżała tylko otwar-
ta biblja.

Po przebudzeniu dziewczyny
dowiedział się od niej Mair, że jest
ona obecnie bezrobotną pochodzi
z dobrego mieszczaństwa berliń-
skiego i że nie mogąc znaleźć w
domu wyżywienia wyszła z Berli-
na i szukając za posadą znalazła
się aż tutaj. Mając ostatnio trochę
prowiantów schroniła się do sza”
łasu. Biblję dała jej matka, poboż-
na protestantka; dziewczyna ma
wrażenie że ta biblja przyniesie jej
szczęście.

Mair oddał jej cały posiadany
przez siebie prowiant i zalecił aby
co prędzej zeszła w dolinę, gdyż
przy silnem zimnie, panującem na
tej wysokości i przy braku pokar-
mu nie może tu przecież żyć dłu-
go. Ofiarował nawet ją przeprowa-
dzić.
(Dziewczyna oświadczyła, że jed-

nak chce tu pozostać przynajmniej
parę dni, że później usłucha nieza-
wodnie jego rady. i

Osiem dni później Mair odby-
wał znowu swoją okrężną wyciecz
kę i wrócił do tego samego szała-
su. Ku swemu najwyższemu zdzi-
wieniu zastał tam jeszcze ową
dziewczynę. Znajdowała się teraz
w okropnym stanie, była zupełnie
wycieńczona z braku środków do
życia i zimna, które zwłaszcza w
ciągu nocy dokuczało jej dotkli-
wie. Mały piec ustawiony w schro-
nisku był popsuty i zimno tembar-

ROWEROWY AIMASTERSTR

wano ramołem, wybiegło z koszar
kilku gwardzistów z kompanii ta-
boru.

Maratoński koń gnał tymcza-
sem dalej. Na następnem skrzyżo*
waniu ulic skręcił tak, że uderzył
wózkiem w latarnię gazową, którą
zwalił, Huk, obłoki kurzu i wy-
dzielający się gaz oraz krzyki ludz
kie złożyły się na obraz prawdzi-
wie groźny. Zaalarmowano na ca-
łej długości ulicy Highstreet, któ-
rą pędził koń, posterunki policyj-
ne, zagradziły drogę szaleficowi,
który skoczył nagle w bok i wpadł
do sklepu z wódką. Brzęk tłuczo-
nego szkła przeraził biedne zwie-
rzę, które sapało już groźnie ze
zmęczenia i spotkało się oko w o-
ko ze statecznym właścicielem in-
teresu, Wystraszonego i okaleczo-
nego konia uglaskano i napojono,
rozumie się, wodą.

Cały pościg trwał dobre pół go-
dziny, a naprawianie szkód i
przerwa w ruchu kołowym, zajęła
5 godzin.

dziej dawało się teraz we znaki.
Mair sam jeden nie mógł jej

przenieść w dolinę, więc pozosta-
wił jej co miał żywności i sam po-
szedł na dół po ratunek. Ekspe-
dycja ratownicza nie odnalazła już
jednak tajemniczej turystki, Znale-
ziono jedynie resztki jedzenia, a
na śniegu koło szałasu ślad jej kro-
ków obok szeregu innych śladów.
Wedle przypuszczenia Maira, na-
deszła w międzyczasie wycieczka,
która zabrała bezrobotną ze sobą.

, Pomimo poszukiwań nie udało
się już jej odnaleźć, ani dowiedzieć
się kim być mogła.
EKTMIRITAKI KETKINTIIRCTT SSE

Ruch wydawniczy.
Feliks Dangel „Zb:6 ]*,

Ukazała się już w formie zbro-
szurowanej książeczka opowieść
Feliksa Dangla p. t. „Zbėj“.

Ponieważ opowieść drukowana
była u nas w odcinku,wstrzymu-
jemy się od krytyki,

Książeczka w ładnej ilustra-
cyjnej oprawie stanowi debiut li-
teracki naszego młodego kolegi
i niewątpliwie zostanie mile po-
witana przez grono naszych czy-
tolników i sympatyków, tembar-
dziej, że cena jej jest bardzo do-
stępną gdyż wynosi jedynie 50
groszy.—Książeczkę F. Dangla p.
t. „Zbój* nabyć można w Admi-
nistracji „Dziennika Wileńskiego”.
Mostowa 1.

Prawdao losie robotników i wło-
ścian w Sowietach,

‚ (KAP). -Nakladem katolic-
kiego wydawnictwa w Kolonji (Ka
tolische - Tat - Verlag, Neumarkt
18, Kóln) ukazały się dwie nowe
broszury znanego pisarza oica Mu-
ckermana T. J. Tytui jednej jest:
„Los robotnikėw w Sowietach“,
drugiej; „Los włościan w Sowie-
tach „ W formie treściwej i zwię-
złej oraz na podstawie danych,
czerpanych z gazet bolszewickich,
a więc w stu procentach prawdzi-
wych, opisuje 0. Muckermann
„raj' robotniczy i włościański w
Sowietach. Broszury te przydały-
by się tym, którzy uważają Rosję
sowiecką za ziemię obiecaną,
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