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na cicha Msza žalobna.
W dniu 27 b. m. o godz.

żałobne.

© godz. 4-ej po poł.
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AKCJA I ADMINISTRACJA:
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 do 16 | od
9 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
W niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wliefiski" wychodzi codziennie,

5.

Lucjan HREHOROWICZ
ADWOKAT.

Po długich I ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Św. Sakramentami za-
snął w Panu dn. 25 sierpnia 1932 r. w wieku lat 52.

Zwłoki zostały przewiezione z kliniki św. Józefa do kościoła św.
Jakóba, gdzie w dn. 26 b. m. o godz 9 min. 30 rano zostanie odprawio-

8-ej rano,

a nn
KOEDUKACYJNE DLA

OEDUKACSE KURSY MATURALNE ponostrcu
przy GIMNAZJUM Im. J. I. KRASZEWSKIEGO w WILNIE, Ul. Ostro-

— Założone w roku 1926.
Uprawnione przez Kuratorjum O. S. W. Nr. 11-31078
Typ humanistyczny | mat.-przyrodniezy.—System półroczny.
Program glmnazjów państwowych
Początek roku szkolnego 5 września o godz. 17.

Kancelarja czynna w godz. 9—13 i 17—19.

Wiino, Mostowa 1.

 

   
  
  

  

    

odbędzie się nabożeńtwo

Wyprowadzenie i pogrzeb na cmentarz po-Bernardyński tegoż dnia

O tych smutnych obrzędach zawiadamlają krewnych, przyjaciół,

ŻONA, SIOSTRY i CIOTKA.

Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
Wielki zjazd w Częstochowie.

CZĘSTOCHOWA, (Pat). Na
przypadającą w piątek uroczy-
stość ku czci Matki Boskiej Czę-
s'ochowskiej przybyło do Często-
chowy z górą sto tysięcy pątni-
ków 50 dodatkowymi pociągami
z różnych miejscowości kraju.
Bardzo licznie reprezentowana jest
ludność powiatu łowickiego, skąd
przybyły trzy pociągi dodatkowe.
Ze Lwowa i Łodzi przybyły po

dwa pociągi. Przewidziany jest
liczny zjazd książąt Kościoła, z
których przybyli już J. Em. ks.
kardynał Kakowski, biskup Ful-
man z Lublina i biskup Okoniew-
ski z Pełplina. Kardynał Kakow-
ski zabawi na Jasnej Górze dwa
dni i w piątek odprawi nabożeń-
stwo pontyfikalne przed ołtarzem
szczytowym.

Pracownicy miejscy Warszawy zapowiadają
na dziś stralk.

(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Związek zawodowy pracowników miejskich m.
Warszawy zapowiedział na dziś rozpoczęcie s!rajku z powoduniewy-
płacenia pensyj za lipiec i sierpień r. b.
" "Strajk ma trwać aż do całkowitego wyrównania zaległości.

Magistrat oświadczył, że jutro przystąpi
borów.

do wypłacania po-

Trudno przewidzieć, jak się ten zatarg zakończy.

Rozwój Gdyni.
GDYNIA, (Pat). W piątek i so-

botę oczekiwany jest w Gdyni
motorowiec Trollcholm, kursują-

cy regularnie na linji Gdynia —
zatoki meksykańskiej, który wie-
zie z górą 8 tysięcy bel bawełny

amerykańskiej. Będzie to pierw-
szy ładunek bawełny, który zło-
żony zostanie w świeżo wykoń-
czonym magazynie standartowym
bawełny na nadbrzeżu Stanów
Zjednoczonych.

Delegaci Polrosu jadą do Sowietów.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dnia 28 b. m, dyrektorzy Polrosu p. p. Kaspero-

wicz i Pawłowicz wyjeżdżają do Moskwy celem przeprowadzenia ro-

kowań co do dalszej wymiany towarów.

Dziennikarze polsko-amerykańscy jadą
do Polski.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dnia 27 b. m.
ski na pokładzie „Pułaskiego”
w Ameryce. W wycieczce biorą
kierunków politycznych.

wyrusza z Nowego Jorku do Po!-
wycieczka dziennikarzy polskich
udział przedstawiciele wszystkich

Wobec wyczerpania kredytu skarbu
w Banku Polskim.

Wobec tego, że podwojony
kredyt rządu w Banku Polskim
jest już na wyczerpaniu, przypo-

mina „Naprzód'”, że podczas dys-

kusji w Sejmie przestrzegano mi-

nistra skarbu przed zwiększaniem
kredytu:
— „Zwracano uwagę na wra-

żenie, jakie ta operacja wywoła w
kraju i zagranicą, gdzie taki spo-
sób uzupełniania „dochodów' nie
jest w tej mierze praktykowany.
Zlekceważono te przestrogi, a na-
wet zapewniono, że zwiększenie
kredytu to tylko środek ostroż-
ności, w rzeczywistości skarb nie
będzie potrzebował z niego ko-
rzystać.

Okazało się coś zupełnie prze-
ciwnego: korzystano pełnemi gar-
ściami, aż pokazuje się — dno.

2 miljardy 200 milf.
Korespondent nasz z Warsza-

wy donosi:
W poszczególnych minister-

stwach przystąpiono już do prac
przygotowawczych nad prelimi-
narzem budżetowym na rok
1933-34. We wrześniu prace te

*

A co będzie dalej? Wszak jesteś-
my dopiero w piątym miesiącu
roku budżetowego; stoimy bez re-
zerw .bilonowych i kredytowych,
skąd skarb weźmie na uzupełnie-
nie realnych dochodów, które —
jak ubiegłe miesiące wykazały —
nie wystarczają na pokrycie wy-
datków? Rezerwa 4 miljony w bi-
lonie i 10 miljonów w Banku Pol-
skim — razem 14 miljonėw, to
mniej niż wynosi efektywny @ей-
cyt za lipiec br., który — bez po-
życzki w Banku Polskim — wyno-
sił 16.9 miljonów.' —.

„Naprzod“ nie daje odpowiedzi
na to pytanie, bo nikt w tej chwili
nie jest tego w stanie uczynić,
Przypuszczać należy, że i rząd
znajduje się w tej sytuacji.

zł. przyszły budżet.
wkroczą już na teren miedzymi-
nisterjalny. Dopiero wówczas wy
łoni się ogólna suma$ prelimino-
wana.

Obecnie już jednak twierdzą,
iż nie przekroczy ona 2 miljar-
dów 200 miljonów złotych.

 

Francusko-sowiecki pakt o nieagresji.
PARYŻ, (Pat). Herriot przyjął

wczoraj ambasadora sowieckiego

tit Journal przedmiotem konfe-
rencji była sprawa francusko-so-

Dowgalewskiego. Według Le Pe- wieckiego paktu o nieagresji.
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REHOROWICZ
zmarł w Wilnie w klinice Sw. Józeta w dniu 25 sierpnia r. 1932 w wieku lat 52.

Zwioki Jego zostały przewiezione do kościoła św. Jakóba, gdzie w dniu 25 sierpnia o godzinie 9 i pół

rano zostanie odprawiona cicha msza żałobna za spokój Jego duszy.

W dn'u 27 sierpnia o godzinie 8 ran
tym że dniu odbędzie się odprowa

O czem powiadamia kolegów,

-

  

 

PRZED SESJĄ NOWEGO REICHSTAGU.
BERLIN (Pat). W opinji pu-

blicznej krążą jak najsprzeczniej-
sze wieści o planach rządu wobec

Reichstagu. Koła polityczne z na-
pięciem oczekują programowej de-
klaracji, jaką złoży kanclerz Pa-
pen w dniu 28 b. m. Ma on spre-
cyzować program gospodarczy,
który rząd Rzeszy zamierza przed-
stawić w dniu 5 września parla-
mentowi.

Informacje o rokowaniach ko-
alicyjnych między centrum i po-
głoski o nowych próbach wcią-
śnięcia hitlerowców do gabinetu
prezydjalnego omawiane są nadal
z wielkim sceptycyzmem. Uchodzi
za rzecz pewną, że rząd rozwiąże
parlament, zanim jeszcze dojdzie
do głosowania nad wnioskiem o
wotum nieuiności. Nastąpi to w
chwili, gdy większość parlamentu
zażąda uchylenia ostatnich dekre-
tów, Niepewność sytuacji znajduje
wyraz w rozważaniach prasy, któ-
ra obszernie zastanawia się już
dzisiaj nad możliwościami dalsze-
$o rozwoju spraw w razie rozwią-
zania parlamentu, — Zdaniem nie-
których dzienników rząd rozpisze
nowe wyborcy, lecz.przedtem przę-
prowadzi zasadniczą i radykalną
reformę ordynacji wyborczej. «

Na tle tych pogłosek prasa de-
mokratyczna i centrowa objawia
silne zaniepokojenie, Natomiast
organ centrowy w Wirtembergji,
„Deutsches Volksblatt“, wycho-
dzący w Stuttgarcie, gdzie odky-
wają się narady polityków centro-
wych, utrzymuje, że nie dojdzie

« nację.

# * * 2

do rozpisania nowych wyborów,
ponieważ w obecnych warunkach
nie przyniosłyby one większej
zmiany w układzie sił parlamen-
tarnych. Być może — pisze dzien-
nik — że nawet pewne czynniki
wyraźnie sobie tego życzą, ażeby
módz potem powołać się na nie-
możność współpracy rządu z par-
lamentem, co w rezultacie zmusza
gabinet do rządzenia bez parla-
mentu.

Bez Reichstagu, a nawet wbrew
jego wyraźnej woli — wywodzi
organ centrowy — rząd Rzeszy
przystąpi do _ przeprowadzenia
swych planów. Czego więc należy
oczekiwać — pyta dziennik? Da-
leko idącej zmiany ordynacji wy-
borczej, nowego ułożenia stosua-
ków między Rzeszą a krajami
związkowymi oraz wysunięcia
bardzo spornej kwestji utworzenia
wyższej Izby, — W końcu oczeki-
wać trzeba wysunięcia kwestji
ustroju państwa w ogólności a więc
i kwestji restytucji monarchii.
Nie wspominalibyśmy o tej możli-
wości — pisze dziennik — gdyby
to, co w tej sprawie mówią, było
tylko pogłoską. Ale tu chodzi o
coś więcej niż o dowolną kombi-

Przedstawiciele obecnego
rządu mają daleko idące plany.
Dziennik kończy ostrzeżeniem
czynników  miarodajnych przed
wysuwaniem. hasła restytucji mo-
narchji, co zdaniem jego równa-
łoby się podkładaniu ognia pod
gmach Rzeszy.

 

Prowokacja komunistyczna.
Komunistka Klara Zetkin przewodniczącą Reichstagu.

BERLIN (Pat.) Frakcja komu-
nistyczna w Reichstagu zawiado-
miła dzisicj oficjalnie prezydenta
Loebego, że posłanka komuni-
styczna Klara Zetkin przybyła już
do Berlina i że przewodniczyć

będzie na posiedzeniu inaugura-
cyjnem parlamentu. Prasa prawi-
cowa w związku z tą wiadomo-
śbią odnawia swe ataki przeciwko
Klarze Zelkin.

Hitler ma się wycofać z życia politycznego
BERLIN (Pat). W dniu dzisiej-

szym pojawiły się pogłoski o za-
miarze Hitlera ustąpienia z poli-
tycznego kierownictwa partji na-
rodowo-socjalistycznej, które ma
objąć przedstawiciel kierunku so-
cjalnego Strasser. Zdaniem kół
politycznych pogłoski te potwier-
dza w dużej mierze iakt, że w
ostatnich rokowaniach narodo-
wych socjalistów z centrum zwła-

szcza w rozmowie odbytej z Brue-
ningiem w Konstanzy partję naro-
dowo-socjalistyczną reprezentował
Strasser a nie Hitler.

Według innych niepotwierdzo-
nych dotychczas wiadomości, Hi-
tler z powodu ostatnich niepowo-
dzeń rozchorował się i wobec tego
zamierza wyjechać na dłuższy czas
do sanatorjum.

Dalsze rozruchy z powodu wyroku
: bytomskiego,

BYTOM, (Pat). Tłumy hitle-
rowców demonstrowały ponownie
na ulicach miasta. Policja roz-

Demonstracje
BERLIN (Pat). Podczas wjazdu

jednej baterji artylerji do Halle,
hitlerowcy wywołali nowy incy-
dent. Gdy na powitanie artyle-
rzystów zebrał się tłum publicz-
ności, hitlerowcy usiłowali sfor-
mować pochód. Doszło do utarcz-
ki z policją. Hitlerowcy wzno-
sząc wrogie przeciw rządowi 0-
krzyki, atakowali urzędników po-
Нсй, Po nadejściu większego od-

proszyła demonstrantów. Kilka-
raście osób zostało poranionych

hitlerowców.
działu policji udało się manife-
stantów rozproszyć, _ Przedsię-
wzięto liczne aresztowania.

BERLIN (Pat). Ubiegłej nocy
hitlerowcy w Monachjum wybili
szyby w redakcji bawarskiego or-
$anu zbliżonego do rządu, „Meun-
chener Neueste Nachrichten”. Za-
machu dokonali hitlerowcy z sa-
mochodu, będącego własnością
prywatną hitlerowca Wagnera.

Za obrazę kanclerza Papena.
BERLIN, (Pat). Prezydent po-

licji zawiesił organ hitlerowców
w Berlinie „Angriff“ do 31 b. m.

włącznie za znieważenie osoby
kancierza Rzeszy.

 

Zmiany w dyplomacji francuskiej.
ĘPARYŻ, (Pat)' Dzisiaj obiega-

ły w kołach politycznych poglos-
ki, że projektowane są wielkie

przesunięcia na stanowiskach dy-
plomatycznych. Według dotych-
czas niepotwierdzonych pogłosek
prefekt departamentu Rodanu,
Valette, ma być mianowany am-*

basadorem w Berlinie, na miejsce
Francois Poncet zaś Jean Hen-
nesy ma zostać ambasadorem w
Londynie. Obecny minister skar-
bu Germain Martin ma być mia-
nowany ambasadorem w Waszyng-
tonie.

o odbędzie się nabożeństwo żałobne, o godzinie zaś 4 po poł. w
dzenie zwłok na cmentarz pe Bernardyński.
przyjaciół I znejomych nieodżałowanej pamięc! zmarłego

RADA ADWOKACKA w: WILNIE.
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Wynalazek Polaka
LILLE. (Pat). Prasa francuska

omawia wynalazek, dokonany
przez polskiego montera Mary-
gańskiego, pozwalający sarnolo-
tom na pionowy start i lądowa-
nie. Marygański, Polak który przy-
był do Francji przed 12 latami,
jest również wynalazcą nowego
typu silnika spalinowego, o któ-
rego kupno toczą się rokowania
z rządem francuskim.

Katastrofa lotnicza
BUKARESZT (Pat)— Podczas

lotu ćwiczebnego rozbił się sa-
molot wojskowy. Pilot porucznik
Fatulesko 'zabił się.

    

Wyrok w sprawie zamachowców
hiszpańskich.

Gen. San Jurjo skazany na Śmierć.

MADRYT, (Pat). General San
Jurio Skezany został aa karę
śmierci. Kapitan San Jurjo, syn
generała, został przez najwyższy
trybunał uniewinniony. Ostatecz-
na decyzjaw sprawie wyroku po-
zostaje w rękach rządu, któremu
trybunał przekazał swoje orzecze-
nie do aprobaty. Pułkownika ln-

fante skazano na 12 let wię-
zienia.

MADRYT, (Pat). General San
Jurio przyjął wiadomość o wyro-
ku śmierci zupełnie spokojnie.
Generała odwiedziła w więzieniu
jego żona wraz z dwuletnim syn-
kiem.

Ułaskawienie San Jurio.
MADRYT, (Pat). Prezydent Za-

mora na wniosek gabinetu za-
mienił wyrok Śmierci gen. San
Jurio na dożywotne więzienie.

 

Pani Baden Powell o skautach: polskich.
WARSZAWA (Pat.) Pani Ba-

den Powell po powrocie do Lon-
oynu napisała list do przewodni-
czącego związku harcerstwa pol-
skiego dr. Grażyńskiego. W liście
tym pani Baden Powell komuni-
kuje swe spostrzeżenia na temat

polskich harcerzy. wagę jej
zwróciła doskonała współpraca
harcerstwa żeńskiego i męskiego.
Pani Baden Powell zaznacza, ie
wyjechała głęboko wzruszona

Zawody tenisowe o
WARSZAWA (Pat). Dziś od-

były się w dalszym ciągu rozgryw-
ki tenisowe o mistrzostwo Polski.
W grze pojedyńczej panów do-

prowadzono zawody do półfina-
łów. W grze pojedyńczej pań od-
będą się odrazu półfinały, a to z
tego powodu, że  wylosowane
Deutsch i Barbier nie przyjechały,
a Dubińska musiała wyjechać z
powodu śmierci jej babki, Poza-
tem odbyły się ćwierćfinałowe
rozgrywki w grze podwójnej pa-
nów, w grze podwójnej pań i w
grze mieszanej. Wyniki zawo-
dów dzisiejszych są następujące:

Gra pojedyńcza panów: w
ćwierćfinałach Tłoczyński pokonał
Jerzego Stolarowa 6:2, 6:3, 6:2.
Hebda wygrał z Popławskim 9:7,
6:3. Menzel (Czechosłowacja)
zwyciężył Maksa Stolarowa po
ciężkiej pięciosetowej rozgrywce
6:3, 6:3, 4:6, 0:6, 6:3, Wreszcie
Warmiński napotkał niespodzie-
wanie na silny opór ze strony mło-
dego zawodnika bydgoskiego Brat-
ka, którego jednak pokonał 6:4,
16, 7:9, 6:1, 6:0. Dogrywka meczu
Warmiński — Gradguillot (Egipt)
zakończyła się zwycięstwem War-
mińskiego. Ostateczne wyniki 0:6,

tem co widłiała na terenie
organizacyj skutek polskich, oraz
tym duchem przyjaźni, na któ-
rym opiera się polska organiza-
cja, a ktory określa jako wprost
wspaniały. Pani Baden Powell
wyraża żel, że mąż jej nie mógł
przybyć do Polski, a dzlej równo-
cześnie zaznacza, że powiedziała
mężowi o wszcstkiem i że teraz
pragnie on bardziej, niż kiedy-
kolwiek przybyć do Polski.

mistrzostwo Polski.
6:4, 4:6, 7:5, 8:6. Gra pojedyńcza
pań. Odbyła się tylko jedna roz-
grywka między Volkmerówną a
Gallay (Francja). Zwyciężyła
Volkmerówna.3:6, 6:3, 7:5, Czesz-
ka Ertel i Konopacka-Matuszew-
ska przeszły do półfinału walko-
werem. W półfinałach zatem wal-
czą Jędrzejowska, Volkmerówna,
Ertel.
W grze podwójnej pań rozegra-

no tylko jedno spotkanie, w któ-
rem para niemiecko-czeska Cra-
mer i Ertel wyeliminowała parę
polsko-francuską Lilpopówna, Gal-
lay 6:2, 6:4.
W grze mieszanej para polska

Jędrzejowska, Tłoczyński zaakcen
towała swą wyższość, bijąc parę

czeską Ertel, Klein 6:3, 7:5.
W grze podwójnej panów para

czeska Menzel, Klein wygrała z
parą polską Marszewski, Wermiń-
ski 6:4, 6:4, 7:5.

Para egipsko - polska Grand-
guillot, Jerzy Stolarow wyelimino-
wała parę Altszuller, Lauthner
6:1, 6:2, 6:2.

Wreszcie para Hebda, Popław-
ski zwyciężyła parę Knopf, Tar-
łowski 6:4, 6:0, 6:4.

Wpław przeż wodospad Niagary.
NIAGARA (Pat). Znakomity

pływak holenderski Van Rhyne,
biorący udział w rozgrywkach
olimpijskich w Los Angeles, do-
konał dziś odważnego wyczynu,
przepływając przez 100 yardów
poniżej wodospadu Niagary. Uda-

ło mu się tylko z wielkim trudem
wydostać ze  spienionych fal.
Tłumy publiczności, zebrane po
obu stronach wodospadu, przyglą-
dały się tej scenie z ogromnem
napięciem.

Rewizja
w lokału Stronnictwa Ludowego

w Warszawie.

Onegdaj odbyła się rewizja w
lokalu StronnictwaLudowego. Szu-
kano ulotki, wzywającej chłopów,
abyw dniach od 6 do 11 września

zbojkotowali targi w całej Polsce,
a to w celu uzyskania obniżki
opłat. Ulotki tej policja nie zna-
lazła.

B. min. Matuszewski
prezesem rady nadzorczej

Banku Handlowego.

W. kołach finansowych krążą
pogłoski, że jednym z kandyda-
tów na stanowisko prezesa Rady

Nadzorczej Banku Handlowego,
które zajmował ś. p. Stanisław
Lubomirski, jest b, minister skarbu
p. Matuszewski,

Drobne wiadomości.
Hrabina-złodziejka.

GDANSK. (Pat). — „Danziger
Volkstimme* donosi, że w Sobo-
tach aresztowano hrabinę Strach-
witz z Berlina, oskarżoną o kra-
dzież 200 guldenów jednej ze
swych znajomych м Berlinie.
Skradzione pieniądze hrabina |
miała przegrać w kasynie w So-
botach.

Areszt_arcyksięcia austrjac-
kiego.

BARCELONA (Pat) — Władze
policyjne zatrzymały i areszto-
wały W. księcia austrjackiego
Karola Habsburga, szwagra księ-
żnej rumuńskiej lleanu, na któ-
rego automobilu były wymalo-
wane godła domu Burbonów, co
wywołało niebywałe wzburzenie
i protesty tłumów, które zatrzy-
mały automobil księcia.

—

 



 

w pułapce.

Główne pismo obozu rządowe-
go ogłosiło w rocznicę 6-go sierp-
nia tj. wymarszu kadrówki p. Pił-
sudskiego, rozważenia, mające, jak
zwykle, przyczyniać się do two-
rzenia znanej legendy, która tylko
jedną osobę wywyższa, a całym
narodem pomiata, pisząc m. in.
(Gaz. Pol. nr. 216):
— „Polityczna myśl polska, pozba-

wiona wszelkiej samodzielności i poczu-
cia godności narodowej, wiła się jak
bluszcz, około interesów poszczególnych
państw zaborczych. Gdy tylko zagrzmia-
ły surmy bojowe, polityka polska podzie-
liła się na orjentacje filorosyjską, filonie-
miecką i filoaustrjacką. Brakło wśród
nich jednak tej, która powinna była za-
panować we wszystkich myślach: orjen-
tacji polskiej. Ci, którzy ją tworzyli, nie
byli politykami, lecz żołnierzami”.

Pisma obozu narodowego odra-
zu rozprawiły się z temi twierdze-
niami, wedle których w Polsce
przed wojną była tylko ugoda z
zaborcami, oraz w chwili wybuchu
wojny tylko orjentacjcje filorosyj-
ska, filoniemiecka i filoąustrjacka,
a dopiero p. Piłsudski ze swą grup-
ką tworzył polską myśl polityczną.
Zapytywano mianowicie: dlaczego
obozowi pomajowemu tak łatwo
przychodzi oczernianie całego na-
rodu? Oto dlatego, że właśnie w
tym obozie siedzą ci, którzy byli
ugodowcami wobec zaborców
przez dziesiątki lat przed wojną,
oraz ci, którzy w czasie wojny
mieli orjentacje ku państwom za-
borczym, a zatem obozowi poma-
jowemu wygodniej jest własne
plamy przerzucać na cały naród.
W szczególności odpowiedzia-

ły pisma obozu narodowego m. in.
tak:
— „Zachowawcy ugodowi, jak hr.

Tarnowski z grupą krakowską wobec
Austrji, ks. Radziwiłł wobec Niemiec i
inni tak zw. realiści wobec Rosji, są dzi-
siaj drugim odłamem obozu rządzącego.
Oni także uprawiali politykę, której nie
cechowała samodzielność i poczucie god-
ności narodowej. Dzisiaj są spóźnionymi
niepodległościowcami pod znakami po-
majowemi... Filoniemiecka i filoaustrjac-
ka orjentacja to właśnie dzisiejsi wielce
samodzielni pomajowcy. Są dokumenty
tego porozumienia się z Austrją i z Niem-
cami w nieprzebranej ilości. Nie zatrze
się tego wmawianiem w innych filorosyj-
skiej orjentacji”,

, Otóż zachowawcy obozu poma-
jowego, którzy połknęli cicho
twierdzenie głównego pisma BB,
że przed p. Piłsudskim nie było
polskiej myśli politycznej, lecz tyl-
ko ugoda z zaborcami przed woj-
ną i orjentacje ku zaborcom w cza-
sie wojny, zostali przyparci do mu-
ru podniesieniem tej sprawy przez
pisma obozu narodowego. Trzeba
było coś odpowiedzieć, | wobec te-
go krakowski „Czas* (nr. 185) pi-
sze:

‚ — „Nie bylo tak žle, jak przedsta-
wia „Gazeta Polska“. Nigdy w najgor-
szych czasach, w najcięższych kompli-
kacjach, przy najsroższym ucisku, nie
zapominało społeczeństwo o godności
narodowej i właśnie uporczywe "trwanie
przy tradycji, kulturze, języku, mistyczne
wpatrzenie w przyszłość i nigdy niewy-
gasająca nadzieja w wyzwolenie Polski,
udaremniły wszelkie zamachy na nasz
byt nardowy. I w tej duchowej pracy
zaborowi austrjackiema przypadła rola
czynna, gdyż na obszarze dawnej Galicji
mogła się skoncentrować cała praca nad
przechowaniem wszystkich narodowych
świętości. Stworzenie tej możliwości po-
zostanie zawsze zasługą ludzi, którzy do-
prowadzili do całkowitego niemal wy-
odrębnienia Galicji i nadali jej wszystkie
zasadnicze prawa i cechy polskiej dziel-
nicy. Dzięki temu stanowisku Galicji,

 

„ Wśród t. zw. niepodległościowców w B. B.

zdobytemu przez mądrą i konsekwentną
politykę ówczesnych. jej przywódców,
myśl polska znalazła tu oparcie, promie-
niowała stąd na cały obszar historycznej
Polski, i pozwoliła innym  zaborom
przetrwać okres okrutnego narodowego
ucisku. Tylko też z Krakowa mogły wy-
ruszyć legiony Piłsudskiego w ten świet-
ny pochód zwycięski, który sprawił, że
w oczach całego świata walczyliśmy sa-
modzielnie o wolność ojczyzny. To są
fakty, których najzawziętsze i najbar-
dziej zaślepione partyjnictwo nie może
ignorować". я 3
Po tem rozprawieniu się z „Ga-

zetą Polską”, skoro już spół ro-
dzinny w BB okazał się nieunik-
niony, zwraca się „Czas” przeciw
pismom obozu narodowego z wy-
mówką:; ь
— „Znowu te nieszczęsne orjentacje,

które należy pozostawić sądowi historji...
Nie wszczynajmy zatem na nowo sporów
orjentacyjnych...'*

Cała rzecz w tem, że obóz na-
rodowy już dziś nie uchyla się od
sądu o swej orjentacji wojennej,
chętnie przyjmując wszelką w tym
względzie rozmowę, a w obozie
pomajowym woleliby... nie wszczy-
nać i... pozostawiać historji. ь

Wiadomo jednak, że to właśnie

obóz majowy usiłuje ustawicznie

przemycać t. zw. legendy, czyli w

poprawnej polszczyźnie fałsze hi-

storyczne, jak w tym wypadku

„Gazeta Polska“ na dzień 6-ty

sierpnia, co wywolalo calą tę nie-

miłą dla „Czasu” wymianę zdań.

Co gorsza, także i „Czasowi przy-

darzyło się równocześnie stwier-

dzenie, że i on także przemyca,

gdzie może i przy każdej sposob-

ności, fałsze historyczne z zakresu
t zw. orjentacji, o które rzekomo

wolałby nie wszczynać sporów.

Mianowicie tuż nad temi žalami,

znajdują się wynurzenia „Czasu

(nr. 185) z powodu zjazdu legjoni-

stów w Gdyni z 14-go sierpnia br.,
w których pismo krakowskie po-
wiada:
— „Ten marsz, który zespolił wszyst-

kie dzielnice ojczyzny, a który prowadził
od Krakowa, przez Kielce, Krzywopłoty,
Laski, Konary... Szczypiorno — a potem
przez Wilno, Lwów, Mińsk i Poznań i
powstańczy Śląsk — ten marsz na wiecz-
ne czasy stanął mocną stopą u brzegów
polskiego morza, w które wbijają się dziś
betony pierwszego polskiego portu, nad
którym szumią polskie sztandary na pol-
skich statkach, sztandary z ręką z mie-
czem do góry wzniesioną, jak za czasów
pierwszej Rzeczypospolitej i pierwszej
polskiej floty”.

Ni mniej ni więcej, tylko znowu
próba przemycania twierdzenia, że
ta orjentacja wojenna pewnej,
drobnej grupki z początku wojny,
tj. współdziałania z Austrją :
Niemcami, dała Polsce Pomorze.
A tymczasem ludzie tej orjentacji
drwili z obozu narodowego, że dą-
ży do odzyskania zaboru pruskie-
go, jawnie głosząc, iż to jest nie-
możliwe. Dzisiaj swojej orjentacji
przypisują odzyskanie Pomorza, a
równocześnie proszą, żeby... nie
wszczynać sporów orjentacyjnych.

Niechże się obóz pomajowy
kłóci między sobą, kto tam był
większym  ugodowcem wobec
wszystkich rządów zaborczych,
oraz kto w jakiej chwili miał bar-
dziej filoaustrjacką lub  filonie-
miecką orjentację, a sprawę odzy-
skania Pomorza mogą spokojnie
pozostawić, na boku od swych
sporów, obozowi narodowemu i to
od początku do końca.

NIEMĄ OZNAK POPRAWY,
Stwierdza to Instytut Badania Konjunktur.

Instytut Badania Konjunktur i
Cen,oceniając sytuację gospodar-
czą w Il kwartale br. m. in.

stwierdza:
— „Mimo pewnych objawów

konsolidacji stosunków, światowa
konjunktura nie ulega wyraźniej-
szej zmianie. Ceny towarów przez
cały drugi kwartał zniżkowały i
dopiero w lipcu ujawniła się ten-
dencja zwyżkowa — narazie trud-
no ocenić, czy trwała.

„Produkcja przemysłowa w
Polsce, po ostatnim silnym wstrzą-
sie na jesieniizimą 1931/32 r., u-
staliła się już w nowym układzie i
od kilku miesięcy nie wykazuje
większych zmian ani w ogólnych
rozmiarach, ani w ustosunkowaniu

łęzi”.

: Stosunki kredytowe dotąd nie
wykazują poprawy, co wpływa ob-
niżająco na ruch cen. Środki, ja-
kiemi dysponują banki, ulegają
stale zwężaniu, wobec odpływu
wkładów, wynoszącego w ostat-
nim kwartale przeszło 140 miljo-
nów zł. Odpływ wkładów zmusza
banki do odpowiedniego ograni-
czania działalności. kredytowej.
Bank Polski jest ograniczony w
swobodzie działania koniecznością
liczenia. się ze stanem rezerw
kruszcowo-dewizowych, których
odpływw ciągu trzech miesięcy
wyniósł 120 milj. zł. i dopiero w
lipcu uległ zahamowaniu, wyno-
sząc tylko 17 milj. zł. Środki, jakie
traci rynek pieniężny, odpływają
zagranicę, bądź są zużywane na
cele konsumcyjne, bądź wreszcie
są tezauryzowane.

Przy takiej sytuacji rynku pie-
niężnego nie mogła nastąpić po-
ważniejsza zmiana również na
rynku lokacyjnym; wprawdzie po
konferencji lozańskiej, wślad za
giełdami zagranicznemi, kursy po-
życzek państwowych nieco się
podniosły, zmiana zasadnicza jed-
nak nie zaszła. Stan obecny kur-
sów nie pozwala myśleć o możli-

wościach emisyj, które w normal-
nym przebiegu konjunktury po-
zwalają podczas depresji na inwe-
stycje użyteczności publicznej. In-
westycje państwowe i samorządo-
we są ograniczone do minimalnych
rozmiarów, wobec sytuacji skarbu
państwa, pozostającego pod presją
malejących ciągle wpływów, co —
przy przewadze podatków pośred-
nich w Polsce — wiąże się przede-
wszystkiem ze spadkiem spożycia.

Wskaźniki spożycia wykazy-
ły w drugim kwartale znaczny spa-
dek konsumcji, zwłaszcza ludności
miejskiej; przejściowy wzrost cen
rolnych zwiększył w niektórych
dziedzinach zakupy rolników, co
skompensowało w pewnej mie-
rze ubytek spożycia miejskiego;
dochody ludności miejskiej kurczy-
ły się nadal, jako skutek dalszego
obniżania się płac oraz obrotów w
handlu.

Zwyżka cen zbóż, która miała
miejsce w miesiącach wiosennych,
a głównie zwyżka cen artykułów
hodowlanych w maju i początkach
czerwca, przyczyniły się do zwięk-
szenia siły nabywczej wsi w dru-
gim kwartale. Zwiększenie zdol-
ności konsumcyjnej wsi może rów-
nież przypisać w pewnej mierze
okoliczności, iż wobec zapowiedzi
uregulowania w drodze ustawo-
dawczej sprawy spłat wierzytel-
ności rolniczych, rolnicy wstrzy-
mują się z płatnością długów, zu-
żywając otrzymane pieniądze na
cele konsumcyjne. Okres ten jed-
nak można uważać za przejściowy.
[Wobec niepomyślnych horosko-

pów co do poziomu cen artykułów
rolniczych w przyszłym roku go-
spodarczym należy się liczyć z
dalszem skurczeniem się siły na-
bywczej wsi”.

Žasliaiii is,

Sala do wynajęcia
na od i zebrania.

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

DZIENNIK WILEŃSKI
 

2 prasy.
Słowa i czyny.

Niedalej jak wczoraj zwraca-
liśmy uwagę na sprzeczności, jakie
zachodzą pomiędzy hasłami, gło-
szonemi przez sanację a jej postę-
powaniem. s

Teraz znów pragniemy zwró-
cić uwagę na jedną taką sprzecz-
ność. Jak wiadomo, ostatnio sły-
szymy wciąż o konieczności pla-
nowej gospodarki pojmowanej w _
sensie kontroli prewencyjnej nad
śospodarką prywatną.

Jakby jednak wyglądała ta
„planowość', już dziś mamy moż-
ność wyrobić sobie pogląd obser-
wując „planowość' naszej gospo-
darki państwowej.
A przecież gdzie, jak gdzie, a

w gospodarce publicznej przede-
wszystkiem może być mowa o „
planowości.

Słusznie pisze o tem
Warszawska”,

„Wprawdzie obecny sanacyjny par-
lament uchwalił dwa kolejne budżety,
ale było to tylko formalne zadośćuczy-
nienie wymaganiom Konstytucji. Fak-
tycznie budżetu, będącego rocznym pla-
nem gospodarki państwowej, obowiązują-
cym jego wykonawcę, którym jest rząd,
nie mamy. Rząd, otrzymawszy budżet z
Sejmu i Senatu, wykonywa go według
własnego uznania, zmniejszając lub zu-
pełnie skreślając jedyne wydatki, a po-
zostawiając nietkniętemi inne. Formal-
nie rzecz jest w pórządku, bo nowa, ela-
styczna ustawa skarbowa daje rządowi
pod tym względem całkowite pełnomoc-
nictwo. Prawdopodobnie nawet zmiany
w budżecie dokonywane są według ja-
kiegoś planu. Ale ponieważ plan ten nie
jest znany społeczeństwu, ponieważ mo-
że on być ciągle zmieniany zwykłą u-
chwałą Rady ministrów, a nawet de-
cyzją ministra skarbu, zatem faktycznie
mamy do czynienia z gospodarką bez-
planową“.

Przykładów tego rodzaju mo-
ślibyśmy przytoczyć więcej.

„Gazeta

„Ankieta terenowa” Legjonu
Młodych.

„Kurjer Lwowski* drukuje od-
powiedź jednego z młodych sana-
torów na kwestjonarjusz rozesłany
przez sanacyjny Legjon Młodych
po całym kraju. Była to tak zw.
ankiet terenowa. Autor
wiedzi charakteryzując  organi-
zacje i nastroje _ ludności,
napisał (zapewne o Ukraińcach)
coś takiego, że „Kur. Lwowski”
(który ten ciekawy dokument wy-
drukował) uległ konfiskacie. Ale
i to, co ocalało z pod ołówka cen-
zora zasługuje na uwagę.

;, Autor odpowiedzi twierdzi, że
na terenie, na którym działa, a
mianowicie w okolicy wsi Rado-
chońce, pow. Mościska, przeważa
BBWR. To spostrzeżenie, oparte
pewnie na bezpośrednich pyta-
niach, na które ludzie boją się
szczerze odpowiadać, pozostaje w
ogromnej sprzeczności z innemi.
twierdzeniami tegoż autora. Np.
czytamy:

„Wjpływu na tutejsze społeczeństwo
Zwiążek Strzelecki nie wywiera żadnego
i jest ogólnie nielubiany tak przez kler,
jak też przez tutejszych mieszkańców”.

Dalej twierdzi autor, że człon-
kowie sanacyjnego Legjonu Mło-
dych powinni

„zająć się organizowaniem Strzelca i
pomaganiem w tej pracy tak władzom
wojskowym, jak też i kompetentnym,

odpo-

gdyż przeszkody na jakie oni napotykają
przy organizowaniu, tak ze strony kleru
(przedewszystkiem), jak też i społeczeń-
stwa, będącego wrogo usposobionym do
BBWR zmuszają ich nieraz do zaniecha-
nia dalszej pracy w tym kierunku".

Autor wątpi, czy dałoby się za-
łożyć Legjon Młodych, stwierdza,
że uświadomienie polityczne lud-
ności, jest „„żadne” a wśród mło-
dzieży „zupełny brak zrozumienia
rzeczy i świadoma niechęć do zro-
zumienia".

Jak na teren, z ktėrego przed
dwoma laty niemal wszystkie
mandaty zabrała „jedynka”, odpo-
wiedzi są — z sanacyjnego punktu
widzenia — niewesołe. Ale przy-
puszczamy, że LegjonMiodysh о-
trzymuje jeszcze gorsze.

Sejm „niemy”.
Pisze o nim „Robotnik“.
„Liczne dzienniki, nawet takie, któ-

re nie zwalczają zasadniczo obozu „sana-
cyjnego”, zaczynają się skarżyć gorzko

"na „głuche milczenie” IV Sejmu i III Se-
natu Rzeczypospolitej, na „głuche milcze-
nie', wyrażające dosadnie postawę „u-
zdrowionego“ parlamentaryzmu  polskie-
go wobecpolskiej rzeczywistości.

Ależ, panowie, skargi i żale są tym
razem całkiem niesłuszne. Przecie ma-
my od listopada r. 1930 „Sejm uzdrowio-
ny”, „Sejm o stałej większości”, „Sejm
wspaniały”, kierowany mądrze i prze-
nikliwie. Wszak główną cnotę tego
czwartego Sejmu i tego trzeciego Senatu,
*— to jest właśnie milczenie, stanowiące
rozkosz rządzących. Jakże chcecie, by się
ten Sejm wyzbył własnej swojej natury,
by się sprzeniewierzył własnej rodziciel-
ce— wyborom listopadowym?"

Uwagi «nie pozbawione słusz-
ności.

Sanacja a komunizm.
Osławiony przywódca BBS Mo-

raczewski, rozglądając się za no-
wymi sprzymierzeńcami, zaczyna
widocznie przemyśliwać nad so-
juszem z komunistami. W swoim
organie prasowym „Front Robot-
niczy”, pisze bowiem:

„Z polskimi komunistami będzie mo-
żna zacząć mówić dopiero wtedy, gdy
wyzwoleni z jakichkolwiek zależności od
Rosji, lub innych państw, staną własnemi
siłami na własnych nogach”.

Obok zapowiadanej przez sa-
nacyjny „Przełom** „Wielkiej Spo-
łecznej' i obok „katolickiego ko-
munizmu“ sanacyjnej młodzieży
wileńskiej, mamy trzeci przykład
szukania przez członków obozu
sanacyjnego natchnień w komu-
nizmie.

Co się w Polsce koniiskuje,
„Nowy Głos Przemyski* w o-

statnim numerze przytacza ustęp
artykułu, który został skonfisko-
wany przez starostwo, a następnie
zwolniony od konfiskaty postano-
wieniem Sądu Okręgowego.

Podajemy wobec tego jeden z
ustępów, który był wówczas skon-
fiskowany.

„Spodziewamy się, że obecny staro-
ska tut. powiatu dążyć będzie energicz-
nie do przywrócenia stanu prawnego i

* nie będzie traktował wątpliwych zresztą
przysług wyborczych Agudy za okolicz-
ność uprawniającą jej przedstawicieli do
sprawowania rządów despotycznych”.

Wynikałoby z tego, iż nie wolno
spodziewać się od starosty, że bę-
dzie dążył do przywrócenia stanu
prawnego.

NIEPRAWDOPODOBNE?
Do „Słowa Pomorskiego” do-

noszą z Chełmna:
W tych dniach odprawiono na-

bożeństwo żałobne za spokój du-
szy &. p. generała Zagórskiego.
Krótko po odprawieniu mszy św.
zjawił się u obydwu księży wi-
karjuszy, t. j. ks. Mechlina i ks.
Bunikowskiego, oraz u kościelne-
go p. Filipa Kurkowskiego str.
posterunkowy Jędrusiak z Poste-
runku Policji Państw. Chełmno,
dopytując się, kto zamówił mszę
świętą, kto ją odprawił i kto był
na niej obecny. Oczywiście tak
księża jak i kościelny odmówili
wszelkich informacyj i słusznie,
gdyż te szczegóły należą do
wewnętrznych spraw Kościoła, do
których nie wolno się wtrącać ani

władzom administracyjnym, ani ich
organom wykonawczym, t. j. po-
licji, ani nawet sanacji.

Zarządzenie i prowadzenie do-
chodzeń w tej sprawie stanowi
jawne naruszenie praw Kościoła
katolickiego, Mamy nadzieję, że
władze kościelne w tej sprawie
zainterwenjują i stanowczo sobie
wyproszą naruszenie praw Ko-
ścioła tem więcej, że już przed
paru laty zaszedł w Chełmnie
podobny wypadek, kiedy były
starosta Leon Ossowski posłał do
ks. proboszcza przodownika po-
licji z żądaniem przyznania Tow.
Powstańców i Wojaków Hądzlika
w procesji Bożego Ciała pierwsze-
go miejsca.

 

Dziennikarz sowiecki
na granicy pols

Ze Stołpców donoszą, iż dnia
23 b. m. na granicy polsko-sowiec-
kiej w rejonie Kołosowa postrze-
lony został dziennikarz leningradz-
ki Abram Mejliger, który po opu-
szczeniu pociągu w Niegorełoje
udał się w kierunku granicy, gdzie
w odległości 750 mtr. od granicy
polskiej zamieszkiwała jego na-
rzeczona na letnisku u swoich
rodziców.

Mejliger widocznie przez za-
pomnienie nie zaopatrzył się w

a
ie]. :

przepustkę graniczną, lecz prosto
udał się do domu narzeczonej.
Niedaleko domu narzeczonej spot-
kał się dziennikarz z patrolem so-
wieckim, który po wezwaniu
„stój” użył broni, raniąc ciężko
w bok Mejligera,

Rannego odwieziono do szpita-
la granicznego.

Żołnierze patrolu tłumaczą, iż
Mejliger zamierzał przekroczyć
nielegalnie granicę, wobec czego
zmuszeni byli użyć broni.

Zamordowanie kupca sowieckiego
w pociągu.

Ze Stołpców: donoszą, iż przed
paru dniami w międzynarodowym
pociągu, zdążającym do Paryża,
w jednym z przedziałów wagonu
sypialnego na granicy polskiej
znaleziono martwego kupca mo-
skiewskiego. Kupiec ten nazwis-
kiem Barabanow, jak mówią pa-
sażerowie, posiadał przy sobie
znaczną gotówkę w walucie zagra-

nicznej i udawal się do Paryža
i Berlina w sprawach handlowych.
Barabanowa znaleziono niežywego
między stacjami Smolewicze a
Mińskiem. Przy trupie znaleziono

dokumenta i nieco gotówki w ru-
blach i 5 dolarów,

Jak stwierdzono urzędowo —
śmierć nastąpiła skutkiem udaru
sercowego.

Charakterystycznem jest, iż na
linji Smolewicze—Mińsk—Niego-
rełoje w ciągu ostatnich miesięcy
zmarło w zagadkowych okolicz-
nościach 11 pasażerów, w tej
liczbie 3 kobiety.
RODINITOSEC TACIAZOT OOAE DARA KA

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

<

Echa ze stolicy.
Warszawa, 25 sierpnia.

Gdyby przybył do stolicy ktoś
z etranżerów, musiałoby go ude-
rzyć słabe tętno życia w stolicy.
Ta Warszawa, przelewająca się
pełnią życia, nerwami, ruchliwa,
tętniąca śmiechem, dowcipem, hu-
morem,perląca się wesołością, ta
Warszawa, zalana światłem, prze-
lewająca się masą, wibrującą na
ulicach, ta Warszawa, śpiesząca
się nieznośnie od. zaduchu, od
wyziewów taksówek — dzisiaj ma
zgoła inną fizjognomję.

Jest osowiała, ponura, i pusta.
Prawda, że dopiero zaczynają się
ludziska ściągać z wakacji, lecz
pustość jej polega na tem, że loka-
le publiczne, kawiarnie, cukiernie
zieją przeraźliwą pustką. Dopraw-
dy taksamo, jak w jakichś mia-
stach zagranicznych, gdzie stag-
nacja zabiła wszystko.

Przed paru laty, o tej porze, w
mieście niepodobna było wytrzy-
mać. Wszystko przekopane,
wszystko dymiące i zalatujące
smołą. Roboty publiczne miejskie
obejmowały całe miasto, nie moż-
na było przejść z dzielnicy do dru-
Giej, żeby nie natknąć się na pra-
ce asfaltowe, co chwila drewniane
oparkanienia zasłaniały kamienice
odnawiane, a dzisiaj tylko
wspomnienia.

Jeszcze do niedawna miasto
wieczorami pławiło się w świetle
lamp i wystaw. Dzisiaj miasto na-
wet pryncypalne ulice oświetla la-
tarniami tylko z jednej strony, a
kupcy dalecy są od zjednywania
sobie klijenteli bogactwem światła
na wyslawach. Co więcej: po dru-
giej w nocy gasną ostatni lampy
na ulicach i ciemność zalega nad
miastem.

Trzeba dodać, że Warszawiacy
zaczęli teraz wcześniej układać się
do snu. Gdy się sięgnie wzrokiem
po kamienicach, to się zobaczy

gasnące szybko w domach świa-
tełka, gdy: jeszcze niedawno
wszystko żarzyło się jasno. Mi-
mochodem każdy sobie zadaje py-

tanie, dlaczego rząd nie wprowa-
dził zwyczaju, tak powszechnego
podczas wojny i stosowanego

jeszcze i dzisiaj w niektórych pań-

stwach, jak Francja, jak Sowiety
— inie przesunął na okres letni
czasu o godzinę czy nawet dwie
naprzód. Oszczędzonoby na tem
wiele światła. Odpowiada się na
to, że to ze względu na konsump-
cję węgla, a przez to i w celu prze-
ciwdziałania bezrobociu. Może
w tem jest i trochę racji, ale tym-
czasem życie samo zniewoliło i
samorząd i publiczność do stoso-
wania przymusowo jak najdalej
idących oszczędności.

Do odległej przeszłości należą
już czasy, kiedy rachunki w resta-
uracjach bywały wysokie. W. cu-
kierni każdy przybysz oglądnie
cennik i widać, jak szuka najtan-
szej konsumpcji. Już się zaczyna
doceniać wartość pieniądza, już się
nie zdarzają wypadki, do niedaw-
na tak częste, że np. szołerzy nie
mieli reszty i... wtedy kiwało się
ręką i przechodziło nad tem do
porządku dziennego. Teraz wła-
ściciele taksówek z trudem łatają
wydatki z skąpymi dochodami, ba
nawet — statystyka wykazuje co-
raz większe osłabienie ruchu
tramwajowego.  Mieszczuch war-
szawski juž rachuje, czy taniej o
5 czy 10 groszy nie będzie loko-
mocja autobusowa, czy wogóle nie
będzie lepiej przejść się piechotą,
bo zdrowiej, taniej i można przy-
tem odetchnąć świeżem powie-
trzem...

Równocześnie  wzmogło się
wręcz nieprawdopodobnie żebrac-
two. Staje się ono tak natarczywe,
że przenika wszędzie: na ulicy, w
kawiarni, w tramwaju. Idzie się
na przechadzkę, to się z reguły
musi być narażony na podejście
jakiegoś człowieka, który zaraz
zrównywa się, idzie razem, prosi,
a często i wymyśla. Podwórza na-
szych kamienic codziennie roz-
brzmiewają śspiewami wędrownych
śpiewaków-bezrobotnych: dawniej
chadzali tak emigranci rosyjscy,
potem ułomni i kalecy, a teraz
zbierają się już grupy po kilku
bezrobotnych, którzy śpiewają i
pieśni religijne i „Rotę” i ostatnie
nowości kabaretowe, a na zakoń-
czenie jeden z nich występuje z
odpowiedniem przemówieniem do
mieszkańców. Lecz teraz coraz
rzadziej spadają z okien drobne
zawiniątka z groszami.

Godzi się stwierdzić, że i w tej
dziedzinie nastąpiło. ograniczenie
potrzeb. Jeszcze przed rokiem
żebrak nie przyjął 5 groszy, a ofia-

rodawcę zwymyślał; na 10 krzywił
się, minimum dla niego było — 20.
Obecnie kontentują się oni już i
pięciogroszakami. Żawsze jednak
wolą gotówkę, aniżeli kawał chle-
ba lub wspomogę w naturze,
Zwyczajnie zostaje to na parapecie
okna klatki chodowej; nieraz tam
się znajdzie mała flaszeczka czy-
stej i skórka kiełbasy.

Żebractwo nie jest złym inte-
——TOS

Sól zdrożała
Z dniem wczorajszym podnie-

siona została cena soli: przemys-
łowej i bydlęcej. Dotąd za 50 kg.
soli przemysłowej płaciło się 2 zł.
obecnie cena wynosi 3 zł. 75 gr.
Sól bydlęca podskoczyła w cenie
2 zł- na 3 zł. 75 gr. a skażona
z 2 zł, na 2 zł, 75 gr.

resem. Nie dalej, jak wczoraj opo-
wiadała mi ekspedjentka pewnej
firmy, że do niej codziennie zrana
przychodzi z drobnemi pieniędzmi
żebraczka. Była właśnie już przed
moim przyjściem i była niezado-
wolona z dnia. Przyniósł jej bo-
wiem tylko... 12 złotych. „A nor-
malnie użebrze około 15 i wyżej.
— Gdyby tak wszyscy zarabiali

i to bez odpowiedzialności — mó-.
wiła z widocznym żalem eksped--
jentka, osoba starsza, inteligentna
i operująca dziennie kilkuset zło-
tymi...

H. Ww.

SZKICE | OBRAZKI.
WUJASZEK STEFKA.

Steiek widział od kilku dni uroczy- .
ste przygotwania w domu,

Pokoik dziecięcy przerobiono na
gościnny, mama kupiła pudełko zaprawy

do podłóg, a Michasia wypolerowała po-
sadzkę, że była jak szkło. Nawet wy-
prano firanki...

Ojciec

wszystkim opowiadał... i pokazywał list

jakiś z zagranicznemi markami.

Stefek chciał te marki odlepić ale
ojciec niepozwolił.

List ten był z Australji.

Steika.
Wuj Stefek miał do nich przyje-

chać...

Boże! czegóż Stelek o tym wujaszku
się nie nasłuchał,

Najpierw mama mówiła,

był „łajdak z pod ciemnej gwiazdy” ale
potem się ustatkował do Australji poje-

chał i zrobił się bardzo przyzwoitym ba...
zebrał dużo pieniędzy.

I mama mówiła dalej.. że „o ile Bóg

łaskaw, to nam ten brodiaga da pienią-
dze”,

Steika to niewiele obchodziło.
Daleko bardziej interesowało go to,

że wujaszek (jak opowiadał ojciec) zaro-

bił taki majątek na handlu z dzikiemi
plemionami i, że był tam gdzie noga bia-
łego nie postąpiła dotąd.

A to się Stefek nasłuchał opowia-

dail...

W dnia przyjazdu wujka, ojciec nie
poszedł do biura, mama wstała o piątej

rano i zrobiła awanturę Michasi.

O ósmej wszyscy byli na dworcu i

czekali na pociąg.

— Pamiętam go — mówiła matka —
jak wyjechał piętnaście lat temu w gał-
ganach i z workiem jak żebrak, a teraz

to wielki pan pewno.

Ojciec nic nie mówił, tylko palił jed-

nego po drugim papierosa.
Na dworcu zrobił się ruch, a za

chwilę nadjechał pociąg.

Rodzice ze Steikiem, podbiegli do
wagonu I-ej klasy.

Ale podróżnych było tam nie wiele,
a między niemi nie bylo wujaszka,

Ojciec był zdenerwowany.
— Może przyjedzie wieczorowym —

mówiła matka.
— Może,
Zabierali się już do wyjścia, Przez

trzecią klasę.

Ale gdy byli już przy drzwiach, ktoś
na ojca zawołał.

— Henrykul
Ojciec zbladł i rozejrzał się po sali.
Wśród podróżnych stał jakiś wysoki

starszy człowiek, bez kołnierzyka w sza-
rej koszuli,

W ręku trzymał biedną, małą wali-
zeczkę.

— Henek — to on!
— Tak to on!
Starszy człowiek podszedł do zdu-

mionego ojca z miłym uśmiechem.

— Nie poznajesz mnie braciet

— Ależ tak...

— Zestarzałem się. Piętnaście lat to
dużo. A to twój syn i pani bratowa... no,
no świetnie wyglądacie.

Mama zrobiła się bardzo czerwona i
nerwowo odpowiadała.

— Ta-a-a-k, ale teraz tak ciężko,
małe mamy mieszkanko, a mąż zapraco-
wuje się.

Ojciec chrząknął jakoś niewyraźnie,
a Steikowi zrobiło się bardzo przykro...
Wujaszek uśmiechał się takmiło i po-
godnie.

Ojciec zapytał.
— Cóż nie powiodło ci się?

.  — Różnie bywało..
— Tak, to smutno...
— Nie moglibyśmy pana brata go-

ścić teraz — dodała mama.
— A niech Bóg broni — żachnął się

wujaszek — nie chcę być wam ciężarem.
Wszyscy wyszli na duży plac przed

dworcem.
— No to bywajcie — powiedział

człowiek bez kołnierzyka — ja idę swoją
drogą. Ale przecież pamiętam dobrze
com wam winien.
— Drobiazgi — otrącił ojciec.
— Nie drobiazgi, dałeś mi na drogę

całe swoje oszczędności. sto rubli...
— Ależ...

— Teraz ci to oddam.
Rodzice oniemieli. Stelek choć nic

nie rozumiał był bliski płaczu.
Wujaszek wyjął z tylnej kieszeni

marynarki płucienny woreczek, w któ-
rym były grube paczki obcych pieniędzy,

—Dziesięć funtów wystarczy,
Ojciec zbladł.
Mamie szkliły sięoczy.
B Ależ dlaczego tak nagle w domu

możemy przecież.

— Nie teraz! — Proszę bierz pienią-
dze,

— Jakto nie zajdziesz do nas?
—Nie. Nie mam czasu. Czekają na

mnie w hotelu pośrednicy, zamówieni te-
legralicznie. Kupuję młyny parowe i ka-
wałek ziemi.

Dowidzenia.
Pogłaskał Steika po głowie, odwócił

się i poszedł,

Od wujka

chodził rozgorączkowany i 3

że wujek 
 

 
 



  
 
       

św. Jerzego
Bezpośrednio z kościołem św.

Jerzego przy ul. Orzeszkowej gra-
niczy kompleks gmachów, zajmo-
wanych przez gminę żydowską i
inne instytucje tej narodowości.

Przed wojną budynki te stano-
wiły własność rządową rosyjską.
Rosjanie oddawali te gmachy na
użytek sminy żydowskiej. Po od-
zyskaniu niepodległości, żydzi
chcieli zagarnąć kompleks gma-
chów, dowodząc, iż budynki te
nabyte zostały ze specjalnych
składek żydowskich t. zn. „kora-
bocznego zboru”.

Prokuratorja generalna wyto-
czyła proces gminie i sprawę wy-
grała. Gmachy przeszły na włas-
ność skarbu państwa. Żydzi jed-
nakże nie ustawali w zabiegach
uzyskania tych budynków na
własność,

Poruszone zostały wszystkie
sprężyny. Starania te odniosły
skutek. Rząd przyznał kompleks

KRONIKA.
Żydzi otrzymali gmach przy kościele

na własność.
gmachów śminie żydowskiej, Po-
nadto, jak dowiadujemy się, na do-
brej drodze są starania żydów o
umorzenie podatków ciążących
nad tym gmachem.
W ten sposób żydzi wileńscy

otrzymali od rządu obecnego pre-
zent wartości około miljona zło-
tych.

Czy jednak władze miarodajne
zwróciły uwagę gminie żydowskiej
na konieczność przestrzegania ci-
szy w czasie nabożeństw uroczy-
stych w sąsiedzkim kościele św.
Jerzego?

Uczęszczający na nabożeństwa
niedzielne wiedzą dobrze, jak
przeszkadzają żydzi modłom kato-
lickim wrzaskami, chóralnym śpie-
wem, lub graniem przez głośnik
z płyt gramofonowych.

Żydzi, czując się obecnie cał-
kowitymi panami sytuacji, oby nie
nadużywali jej wobec modlącej się
ludności wileńskiej.

Klinkier dostarczony miastu okazał się
najlichszego gatunku.

Klinkier, jakiego dostarczyła
miastu państwowa klinkiernia w
Izbicy (woj. Lubelskie) okazał się
nieodpowiednim gatunkiem nie-
nadającym się na ułożenie jezdni.
Wobec tego Sekcja Techniczna
Magistratu m. Wilna zwróciła się
do dyrekcji klinkierni z prośbą
o przysłanie do Wilna swego
przedstawiciela celem zbadania
na miejscu jakości klinkieru, Do
czasu przyjazdu delegata klin-
kierni Magistrat wstrzyma roboty

na ul. Zamkowej i równocześnie
prosi o wstrzymanie dalszej wy-
syłki transportów klinkieru.

Ilość klinkieru przybyłego do
Wilna oraz znajdującego się już
w drodze wystarczyłoby w zupeł-
ności na ułożenie nowej jezdni
na ul. Zamkowej od Królewskiej
do Głównej Poczty.

Z klinkieru dostarczonego o-
becnie ułożone zostaną jezdnie
na ulicach nie obciążonych wiel-
kim ruchem.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Odnawianie kościoła św.

Teresy (Ostrobramskiego) posu-
wa się w dalszym ciągu naprzód.

Ukończono
tynku ze ścian kościoła od stro-
ny ulicy Ostrobramskiej. W tych
dniach kierownictwo robót zdjęło
kopułę z dzwonnicy kościelnej.
Dotychczasowe pokrycie kopuły
z blachy cynkowej, zamienione
zostało na pokrycie z miedzi.
— Uroczystości ku czci św.

Bartłomieja.We środę w koście-
le św. Bartłomieja na Zarzeczu
odbyły się uroczystości ku czci
patrona tegoż kościoła.

O godz. 6 rano odprawiona
została prymarja, o godz. 11 uro-
czysta suma z procesją, a o godz.
5 wiecz. nieszpory.
W uroczystościach tych para-

fjanie wzięli gremjalny udział,
zapełniając kościół i przylegające
"doń podwórze.

SPRAWY MIEJSKIE.
Elektrownia m. Wiina

zasiia prądem objekty kolejo-
we w Trokach I Landwarowie.
Na skutek porozumienia się Ma-
gistratu m. Wilna z dyrekcją
elektrowni kolejowej miasto przy-
stąpiło do zasilania prądem
elektrycznym  objektów kolejo-
wych w Trokach i Landwarowie,

Narazie elektrownia miejska
zasila prądem wszystkie objekty
kolejowe od godz. 12 w nocy aż
do zmierzchu.
— Zblednienie iudności a

elektrownia miejska. Z powo-
du niedostatecznych środków fi-
nansowych elektrownia miejska
prowadzi głównie roboty konser-
wacyjne starych sieci. Stale przy-
bywają nowi abonenci, przyczem
ilość ustawianych liczników do-
chodzi do 250 miesięcznie. Przy-
rost abonentów powstaje głównie
na skutek dzielenia większych
mieszkań na mniejsze, przyczem
daje się zauwazyć zmniejszenie
się energji Światła w tych miesz-
kaniach.
— Stacja cechownicza na

elektrowni miejskiej. Na ele-
ktrowni miejskiej ustawiono o-
becnie własną stację cechowni-
ezą dla sprawdzania liczników,
która w najbliższym tygodniu zo-
stanie uruchomiona i otrzyma
narówni z urzędem miar prawo
cechowania liczników w obecno-
ści przedstawicieli urzędu.

Dotychczas wszystkie liczniki
były cechowane w Warszawie,
Poznaniu i- tylko częściowo w
Wilnie w Urzędzie Wag i Miar.

Najbiiższy plan robót
kanalizacyjnych. Sekcja tech-
niczna Magistratu m. Wilna pro-
wadzi obecnie roboty kanaliza-
cyjae na ul. Młynowej, įprzyczem
pod Wilenką, gdzie nastąpi połą-
czenie z kanałem ul. św. Anny
zrobiono podwójne przejście. W
ten sposób rozpoczęty został
program skanalizowania dzielnicy
Zarzecza. Na robotach tych Ma-
gistrat zatrudnia 163 robotników.
Również prowadzone są roboty
wodociągowe na ul. Naszej i
Bakszta. Na wrzesień przewidzia-
ne są roboty wodociągowo-kana-
lizacyjne na ul. św. Jacka, ujęcie
źródeł Góry Bouffałowej i dalsze
skanalizowanie dzielnicy Zarzecze
o ile starczą na ten cel wyasygno-
wane kredyty.

— Roboty publiczne miejskie,
W dziale komunikacji zatrudnio-
nych jest 137 robotników, którzy
są zatrudnieni przy robotach re-

 gulacyjnych brzegów Wilji, głów-
nie przy wbijaniu pali na ul, Ży-
gmuntowskiej następnie przy Gó-

już zdejmowanie,

rze Boułfałowej, drodze Werkow-
skiej i przy regulacji rzeki Wi-
lenki na Belmoncie,

SPRAWY KOLEJOWE.
— Zakończenie inspencji mi

nisterjalnej. Po trzechdniowej
inspekcji lustracyjnej nowobudu-
jacej się linji kolsjowej na szlaku
Woropajewo—Druja długości 90
klm., gdzie przy robotach zatrud-
nionych jest z górą 300 robotni-
ków oraz linji Podbrodzie—Kró-
lewszczyzna, gdzie odbywa się
przebudowa szlaku długości 161
klm. wice-minister Czapski w to-
warzystwie wyższych urzędników
ministerstwa i dyr. P. K.P. w
Wilnie inż. Falkowskiego opuścił
Wilno.

Wice minister inż. Czapski
przed wyjazdem odbył dłuższą
konferencję z dyrektorem kolei
w sprawach technicznych i go-
spodarczych Wileńskiej Dyrekcji
Kolejowej.
— Chybiona agitacja komu-

nistyczna wśród kolejowców.
Około dworca kolejowego na to-
rach kolejowych znaleziono ode-
zwy komunistyczne, nawołujące
kolejarzy do ogólnego strajku ko-
lejowego „až do zwycięstwa”.

Odezwy te nie cieszą się po-
wodzeniem śród pracowników ko-
lejowych, którzy przekazują zna-
lezione odezwy władzom.

Komuniści ostro krytykują
przewódców związków zawodo-
wych kolejarzy, którzy rzekomo
nie bronią swych członków.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Uwadze wyjeżdżających

na studja zagranicę. Wobec
rozpoczętego urzędowania sekre-
tarjatów wyższych uczelni zagr.,
i przyjmowania podań od. no-
wowstępujących na rok akad.
1932-33, zaleca się zainteresowa-
nym wcześniejsze przeprowadza-
nie zapisów, dla zapewnienia so-
bie miejsca na obranej uczelni.
Akademicy, wyjeżdzający na stud-
ja, powinni zaopatrzyć się w nie-
zbędny dla nich dowód C. I. E,
na mocy którego mogą korzystać
z szeregu ulg, jak: ulgowe i bez-
płatne wizy, ulgi na kolejach, w
hotelach i t. d.

Specjalne ulgowe przejazdy
grupowe zagranicę, organizowa-
waniem których zajmie się War-
szawskie Akademickie Biuro In-
formacyjno-zapisowe Stud. Stud.
Zagr. w Warszawie, ul. Mirowska
3-17, tel. 736.17, pozwolą akade-
mikom na zaoszczędzenie około
50 proc. z nominalnej ceny bile-
tu. Dla udogodnienia wyjeżdżają-
cym, Biuro załatwia przyjęcia na
wszystkie uczelnie zagr., oraz
udziela bezpłatnie wyczerpujących
informacyj o wyższych zakładach
naukowych zagranicą.

Zamiejscowi proszeni są o za-
łączanie w znaczk. poczt. zł. 0,90
na pokrycie kosztów.

SPRAWY SZKOLNE.

— Państwowa Średnia Szkoła
Przemysiowo - Handlowa Żeńska
im. Dmochowskiej. Egzamina
wstępne odbędą się w dniach:
1, 2i 3 września o godz. 8-ej rano.

Podania przyjmuje i informacji
udziela kancelarja codziennie od
10-ej do 2-iej, ul. Wileńska 10.
— 8-mio kl. Gimnazjum Human.

Koedukacyjne im. J. I. Kraszewskiego,
ul. Ostrobramska 27, przyjmuje zapisy do
klas I—ViL Egzaminy wstępne rozpocz-
ną się 2 września o godz. 9-ej.

Kancelarja czynna codziennie w
godz, 9—13. Opłata za naukę od 25 zł,
mies, Niezamożni korzystają z ulg.

Dla uczniów (nic) będzie zorganizo-
wana bezpłatna czytelnia podręczników.
Przy Gimnazjum istnieją kursy wieczo-
rowe dla dorosłych.

DZIENNIK WILEŃSKI

Niesłychana zbrodnia fanatyków litewskich w kóściele.
Pismo suwalskie „Dzień dobry

ziemi Suwalskiej* przynosi nastę-

pującą wiadomość:

Od własnego informatora otrzy-

mujemy wiadomości o ponurej

zbrodni, dokonanej przez obłąkaną

w nienawiści do wszystkiego co
polskie sianatyzowaną ludność li-
tewską.

W świetle wypadku poniżej
opisanego, widoczny jest okropny

ucisk rodaków naszych i ogrom

cierpień, zadawanych im przez

niegdyś bratni nam naród.
Smutnym i na podkreślenie za-

sługującym jest iakt, że w całem

tem krwawem zajściu czynny

udział przyjmowały czynniki oii-
cjalne, jak policja litewska i szau-

lisi, oraz duchowieństwo w osobie
proboszcza paratji Lubowskiej.

Wypadek zdarzył się w nie-
dzielę dnia 7 bm. we wsi Lubowo,
odlegiej o 2 kilometry od granicy
Polski, na wprost gminy Kady-
ryszki. :

W miejscowym košciele w dniu

tym miało się odbyć nabożeństwo

w języku polskim, czemu Litwini
postanowili zdecydowanie prze-
ciwdziałać, i nie zawahali się
nawet rozpocząć bójki w samym
kościele, w wyniku której 3 osoby
zostały zabite, większą zaś ilość

dotkliwie poturbowano. O rozpa-
saniu Litwinów posłużyć może

fakt, że jedną z chórzystek-Polek,
Litwini zrzucili wdół głową z chó-
rów, naskutek czego poniosła
śmierć na miejscu. :

Bójka z kościoła przeniesiona
została na cmentarz przy kościele,

poczem mocno pobitą ludność

polską wypędzono z terenów ko-

ścielnych i do nabożeństwa nie

dopuszczono. Proboszcz miejsco-

wy, sianatyzowany i zajadły Li-
twin, miast uspokajać paratjan, co

było jego oczywistym obowiąz-

kiem, sam podjudzał Litwinów, za-

chęcając do bicia i wypędzania

z kościoła Polaków, pomimo tego,

że w paraiji Lubowskiej Polacy
wynoszą az 45 proc. paraijan i od-

znaczają się wyjątkową  gorliwo-

ścią i regularnością w płaceniu

składek kościelnych.
Twierdzenie to uzasadnia przy-

kład z ostatnich dni bezpośrednio
przed wypadkiem, gdy proboszcz
zażądał złożenia 6000 litów na ko-
Ściół, obciążając każdego paraija-
nina 5 litami od morgi. Z

Pomimo sprzeciwu ludności li-

tewskiej w zapiaceniu tego podat-
ku, ludność polska w przeciwień-
stwie całą prawie, przypadającą jej
część, uregułowała, nie zważając
na to, że jak komitet parafjalny,
tak i kościół były przez Litwinów
całkowicie opanowane,

Grozę zbrodni, prócz ciężkiego
znieważenia domu Bożego, przez
przelaną w obliczu ołtarza krew,
pogłębia połamanie i poniszczenie
sprzętów kościelnych, z których
niektóre nawet zupełnie zginęły,
dwie zaś skarbonki rozbito i za-
wartość rozgrabiono. Jak wska-
zują wszystkie poszlaki, sprawca-
mi rabunku byli szaalisi, rekrutu-
jący się ze wszelkich szumowin
społecznych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne zgromadzenie do-

zorców domowych. W lokalu
Domu  Chrześcijańsko Ludowego
przy ulicy Metropolitalnej 1 od-
było się onegdaj walne zgroma-
dzenie członków Chrześcijańskie-
go związku zawodowego dozor-
ców domowych pod przewod-
nictwem p. Władysława Ostrow-
skiego.

Na wstępie sekretarz związku
szczegółowo zreferował sprawo-
zdanie kasowe za ostatni kwar-
tał, z którego wynika, że wpływy
kasowe z opłaty składek człon-
kowskich w ostatnim kwartale
wzrosły. ы

Po zatwierdzeniu sprawozda-
nia przystąpiono do omawiania
sprawy projektu nowej umowy
zbiorowej dla dozorców domo-
wych na rok 1932 i 1933 ci.

Na zebraniu tem zasadniczo
rozpatrywane były dwa projekty:
związków właścicieli nieruchomo-
ści i związków dozorców domo-
wych.

Projekt umowy _ zbiorowej
związków. właścicieli nieruchomo-
ści wywołał wśród ogółu dozor-
ców domowych wielkie zaniepo-
kojenie, ponieważ znacznie po-
garsza on warunki pracy i płacy.

Natomiast projekt związków
dozorców domowych, oparty na
obowiązującej dotychczas umo-
wie zbiorowej, poza poprawkami
redakcyjnemi, nie wprowadza za-
sadniczo żadnych zmian.

Po długiej i ożywionej dysku-
sji walne zebranie przyjęło pro-
jekt związku dozorców domo-
wych, polecając jednocześnie za-
rządowi związku zrealizowanie te-
go projektu w tej redakeji, w ja-
kiej on obecnie znajduje się.

Następnie prezes związku
pe Juljan Wasilewski zreferował
sprawę nieprawnego pobierania
przez niektórych właścicieli nie-
ruchomości kaucyj od dozorców.

Jak się okazuje w związku z
manipulacjami niektórych właści-
cieli nieruchomości powstało du-
žo pośredników, którzy dostar=
czają wiaścicielom, pragnącym
zwolnić dozorcę, nowego dozor-
cę, pobierając oczywiście zarów-
no od właściciela domu, jak i
dozorcy wysokie procenty.

Agenci ci zrobili sobie z tego
zawód.

Związki właścicieli
mości i dozorców
zwalczają to zjawisko.
Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.
— „Stara cerkiew'* bez pie-

niędzy. Od czasu upadku Wol-
demarasa „Stara Cerkiew* b. se-
natora Bogdanowicza w Wilnie
znalazła się w ciężkiej sytuacji
finansowej, gdyż głowa tej Cerkwi
metropolita kowieński Eleuterjusz
nie utrzymuje żadnych zapomóg
rządowych, wskutek czego pozba-
wiony jest możności udzielania
pomocy „Starej Cerkwi” w Wil-
nie.

Obecnie „Stara Cerkiew* ma
podobno otrzymać spadek po
śmierci jednej z parafianek Wa-
lentynowiczowej która zapisała na
rzecz Starej Cerkwi dużą po-
sesję.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Wizyta dziennikarzy ży-

dowskich w Kownie. Jak nas in-
formują, w końcu b. m. z Wilna
udaje się do Kowna grupa dzien-

nierucho-
domowych

„nikarzy żydowskich, którzy za-
amierzają nawiązać .kontakt z
dziennikarzami litewskimi,

 

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Ostatnie gościnnewystępy Józeia

Winawera, Dziś arcyświetna farsa p. t.
„Kłopoty Bourrachona”.
6 i w niedzielę wieczór — „Kło-

poty Bourrachona“,
— Premjera „Tylko dla dorosłych”

w Teatrze Letnim, Dziś dyr. Sempoliński
daje w zupełnie nowym programie do-
skonałą premjerę „Tylko dla dorosłych”.
W nowej Rewji ujrzymy szereg pro-
dukcji najznakomitszych artystów — Je-
rzego i Ninę Ney'ów, niezrównaną parę
taneczną, oraz Włodzimierza Boruńskie-
go, świetnego odtwórcę piosenek Olgier-
da Cypkina, Pozatem nie zabraknie ulu-
bieńców Wilna: Carnero, Kozłowskiej,
Sempolińskiego, oraz Sulimy-Jaszczołta.
Ceny miejsc nie zostały podwyższone.

Jutro i codziennie Rewja „Tylko dla
dorosłych”.

POLSKIE RADJO WILNO,
Piątek dnia 26-$o sierpnia 1932 r.
11.58: Sygnał czasu. 15,15: Muzyka z

płyt. 15.35; Kom. met. 15.40: Utwory Mo-
zarta (płyty). 16.30: Kom. LOPP. 16.40:
Czy istnieje nieśmiertelność istot ży-
wych? 17.00: , Koncert. 18.00: Odczyt.
18.20: Muzyka tan. 19.15: Z prasy litew-
skiej. 19,45: Przegląd prasy rolniczej.
20.00: Koncert. 21,00: Mikrofon jako kry-
tyk. 22,40: Wiąd. sport. 22.50: Muz. tan.

 

Sobota, dnia 27 sierpnia.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Utwory
Maklera i Wagnera (płyty). 15.25: Kom.
met. 15.30: Wiad. wojskowe. 15.40: Słu-
chowisko dla dzieci. 16.05: Koncert ży-
czeń (płyty). 16.50: „Na srebrnym ekra-
nie“. 17.00, Koncert. 18.00: „Na zba-
raskich bastjonach“, odezyt. 18.20: „Jak
powstaje złoty'* — reportaż. 18,45: Muz.
tan. 19.15: Tygodnik litewski. 19.35: Pra-
sowy dziennik radjowy. 19.45: „Ciotka
Albinowa mówi.* 20.00: Koncert. 20.50:
„Na widnokręgu". 21,05: Koncert. 22.05:
Koncert chopinowski. 22.40; Wiad. sport.
22.50: Słuchowisko „Szwejk na tyłach”.
23.20: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO,
(Komunikat.)
Zagadka bytu.

W piątkowym programie radjowym
znajdą radjosłuchacze POZA i tre-
ściwy odczyt prof. Michała Siedleckiego
z Krakowa. Prelegent ujmie ze stano-
nowiska naukowego zagadnienie nurtu-
jące od wieków myśl ludzką, a mianowi-
cie pytanie, czy istnieje nieśmiertelność
istot żywych? (Godz. 16,40.)

Koncert symioniczny.
„ Dzisiejszy koncert symfoniczny, po-święcony muzyce poważnej, rozpoczniesię o godz. 20-ej, Przy pulpicie kapel-mistrzowskim stanie wytrawny dyrygentGrzegorz Fitelberg, pod którego batutąorkiestra Filharmonii Warszawskiej wy-kona Cherubiniego Uwerturę z opery„Anakreon” — wytworne dzieło najwy-bitniejszego po Glucku kompozytora ope-rowego Francji. Pozatem usłyszymyuwerturę Wł. Żeleńskiego „W Tatrach”,o barwnych założeniach ilustracyjnych,Weinbergera „Tańce czeskie” i Rimskie-

go Korsakowa „Suitę z baletu Mlada“,
Na koncercie tym wystąpi młody skrzy-
pek p. WacławNiemczyk, koncertującyz powodzeniem w Polsce i zagranicą, Ar-
tysta wykona Beethovena „Koncert na
skrzypce z orkiestrą”, utwór imponujący
wirtuozerją techniki skrzypcowej.

NADESŁANE.
Uroczysty dzień wymaga koniecznie,

by na stole znalazła się babka. Miła
atmosfera w gronie rodziny osięga nie-
wałpliwie swój punkt kulminacyjny, gdy
na stole pojawi się wonna kawa i gdy
zacznemy rozkoszować się smaczną bab-
ką. Na tak przyjemne chwile zdobyć się
może dziś każda rodzina, przynajmniej
gdy wypadnie obchodzić jaką uroczystość
lamilijną, gdyż; według wypróbowanych
przepisów pieczenia Dr. Oetkera może
$ospodyni domu niezmiernie tanio sama
upiec ciasta. Użycie Dr. Oetkera proszku
o pieczenia „Backin'* zapewnia także

początkującym udałe pieczywo. Szcze-
gólnie ważnem jest, że pieczone na prosz-
ku „Backin* ciasta są bardzo łatwo
strawne i stąd bardzo zdrowotne. Nowa
kolorowo ilustrowana książka z przepi-

i pieczenia, wydanie F, jest dzisiaj
stkich lepszych składach do na-

cia. Książka zawiera także dużo prze-
pisów dla przyrządzania legumin i gala-
retek. ;

 

  
  

Sytuację więc wykorzystały
męty miejscowe, a i opowiadają,
że, korzystając ze sposobności,
wiele osób załatwiało porachunki
osobiste, bijąc te osoby, do któ-
rych oddawna urazę czuły,

Znamiennem jest, że dotąd wła-
dze litewskie nie zastosowały w
stosunku do inicjatorów tak po-
twornej zbrodni żadnych represyj,
a nawet miejscowi Litwini nadal
odgrażają się powtórzeniem po-
$romu ludności polskiej i konty-
nuowaniem przeszkód do odpra-
wiania nabożeństw w języku pol-
skim,

3

70-letni samobójca.
W dniu wczorajszym w godzi-

nach porannych do poręczy Mo-
stu Zielonego podbiegł nagle ja-
kiś staruszek, wzgramolił się na
poręcz mostu i runął w dół. Cała
scena odegrała się z tak błyska-
wiczną szybkością, że nikt z przy-

godnych świadków wypadku nie
mógł w czas zapobiec wypadkowi.
Na wszczęty przez przechodniów
alarm, wyjechało na ratunek kil-
ka łodzi i samobójcę udało się
wyratować. Zawezwane pogoto-
wie ratunkowe przewiozlo go do
szpitala žydowskiego, gdzie zosta-
lo ustalone, že jest to 70 letni
Lejba Niemeńczyński (Kalwaryj-
ska). Przyczyny sąmobójstwa na-
razie nieustalono. Policja prowa-
dzi dochodzenie.

 

Nowe wypadki tyfusu brzusznego.
W związku z zanotowaniem

nowych wypadków tyfusu brzusz-
nego na terenie Wileńszczyzny,
specjalna komisja lekarsko-sani-
tarna przeprowadziła lotną in-
spekcję powiatów. Na terenie po-
szczególnych powiatów  Wileń-
szczyzny zanotowano następujące
choroby zakaźne: tyfus brzuszny
8 wypadków w pow. oszmiańskim,

po 2 w pow, dziśnieńskim, wileń-
sko-trockim, brasławskim i po-
stawskim. Pozatem zanotowano
13 wypadków płonicy (1 zgon),
błonicy 3, odry 4, róży 4, gruźlicy
10, (6 zgonów) i jaglicy 86, W
Wilnie również zanotowano kilka
wypadków tyfusu. W związku
z temi chorobami zarządzono
energiczne środki zaradcze.

Napad i wymuszenie na ul. Rudnickiej,
Ulica Rudnicka stała się w

dniu wczorajszym w godzinach
wieczorowych terenem oryginal-
nego napadu rabunkowego.

Przechodzący w pobliżu domu
nr. 11 przy wspomnianej ulicy
p. Sara Bugatin zatrzymana zo-
stała nagle przez dwóch niezna-
nych osobników, którzy wciągnęli
ją do bramy, gdzie jeden z osob-
ników przedstawiwszy się jako
agent policji śledczej zażąda: od
niej 10 zł. na wódkę, grożąc w
przeciwnym razie zastrzeleniem.
Przestraszona kobieta zaczęła bła-
gač napastników, by puściłi ją
wolno, ponieważ mimo najlep-
szych chęci nie może zadość-
uczynić ich żądaniom,
 
 

 

 

gdyż nie

ma przy sobie ani grosza. Wów-
<zas napastnicy zażądai od niej
wydania płaszcza. W tej chwili
nadszedł znajomy Bugatinowej,
który dowiedziawszy się o co
chodzi, po krótkim targu wydał
napastnikom 2 złote, poczem
tamci zbiegli.

Niezwłocznie potem  Bugati-
nowa zgłosiła się do policji, gdzie
złożyła meleunek o zaszłym му-
padku. Jak się dowiadujemy,
w wyniku przeprowadzonego do-
chodzenia pod zarzutem brania
udziału w tym oryginalnym „na-
padzie" zatrzymany został niejaki
Mendel Cepelewicz, zamieszkały
przy ulicy Piłsudskiego nr. 54,    

 

Ponury dramatijw rodzinie ziemiańskiej.
Przed rokiem w jednym z ma-

jątków na naszych kresach roze-
grał się ponury dramat, który ze
względu na środowisko, tło i po-
budki obudził wielkie . wrażenie
w całej okolicy i jest dotąd sze-
roko przez ludność omawiany,

Widownią tragedji — to mają-
tek „Swiryn”, położony w gminie
kobylnickiej, pow. postawskiego,
należący do p. Stefana Antono-
wiczą.

Sterany życiem p. Antonowicz
w 1923 r. do niespełna 10-cio let-
nich synów, Mikołaja i Wiktora,
przyjął w charakterze nauczyciela
niejakiego Stanisława Rutkow-
skiego, który miał chłopców przy-
gotować do szkół.
W krótkim czasie Rutkowski

zdołał pozyskać względy pani do-
mu, matki swych uczniów, Marji
Antonowiczowej, do tego stopnia,
iż ta poczęła go darzyć nietylko
sympatją, lecz uczuciem natury in-
tymniejszej, nie zważając na opinję
i zdanie, zresztą obojętnie odno-
szącego się do tych spraw, znie-
dołężniałego męża.

Sprawy niebawem zaszły tak
daleko, że Rutkowski począł rzą-
dzić w majątku po dyktatorsku,
a chłopców, powierzonych jego
pieczy, zaniedbywał, a nawet mal-
tretował. Stosunki te stały się
jeszcze bardziej rażące, gdy na
świat przyszło dziecko, którego
pochodzenie było jasne do tego
stopnia, że nawet nie starano się
prawdy zataić, czy upozorować.
Wiedział też o tem stary Antono-
wicz, lecz godził się z losem.

Wpływy Rutkowskiego rosły
stałe z krzywdą prawych dzieci
Antonowiczów. Rutkowski bo-
wiem umyślił spieniężyć majątek,
by w ten sposób pozbawić spu-
ścizny prawych spadkobierców.

Chłopcy, z biegiem czasu, orjen-
tując się w niebezpiecznej dla nich
sytuacji, poczęli reagować.

Na tem tle między matką a jej
synem Mikołajem, 16-to letnim już
młodzieńcem, wynikła w dniu 15
listopada ub. r. ostra scysja, o
czem urażona Antonowiczowa po-
wiadomiła Rutkowskiego, który
wybiegł za Mikołajem na dziedzi-
niec, złajał go i uderzył pięścią
w twarz.

Pognębiony i. znieważony chło-
piec zawrzał niepohamowanem
oburzeniem. Pod tem wrażeniem
z pokoju Rutkowskiego wziął
znajdujący się tam rewolwer, a
upatrzywszy moment, gdy R.
wszedł do stodoły, poszedł za nim
i bez słowa wystrzelił, kładąc go
trupem na miejscu.
, Po tym czynie, osiodłał konia
i cwałem pojechał do Kobylnika,
gdzie oddał się w ręce władz,

Wdrożone śledztwo  ustaliło
szczegóły dramatu, a w rezultacie
sprawcę zabójstwa Rutkowskiego
5MikołajaAntonowicza, posta-
wiono w słan oskarżenia o zabój-
stwo w uniesieniu.

Sprawę rozpoznawał IlI-ci wy-
dział karny sądu okręgowego w
składzie pp. sędziów: Cz. Sienkie-
wicza, J. Zaniewskiego i K. Bo-
browskiego.
W rezullacie przewodu sądo-

wego, w czasie którego odźwier-
ciądlono anormalne i amoralne
stosunki, panujące w rodzinie An-
tonowiczów, sąd, biorąc pod uwa-
śę okoliczności sprawy, skazał
oskarżonego Mikołaja Antonowi-
cza na osadzenie w twierdzy (kara
niehańbiąca) przez jeden rok,
Skazany karę odbyć ma w za-
kładzie _wychowawczo - popraw-
czym w Wielucianach.

Kos.

Sensacyjny proces.
Donosi o nim „Robotnik“:
„Dziś, w dn. 26 b. m. rozpoczy-

na się przed Sądem Okręgowym
w Płocku proces o napad bojówki
B. B. W. R. na dwóch posłów lu-
dowych ob. ob. Wronę i Paca, pod
Sierpcem podczas słynnych wybo-
rów uzupełniających w płockim
okręgu wyborczym w czerwcu
11931;

Glėwnym oskaržonym jest nie-

jaki p. St. Lęski — po dzień dzi-
siejszy urzędnik sierpeckiego Wy-
działu Powiatowego. Ów p. Łęski,
urzędujący funkcjonarjusz sierpec-
kiego Wydziału Powiatowego,
pójdzie bezpośrednio od biurka
urzędniczego na ławę oskarżonych
z oskarżenia o rozbój i... rabunek
(St. Wronie „zginęła” przy tej
okazji teczka).*

 

Matka porzuca dzieci
W dniu wczorajszym przecho-

dzący ulicą Popławską policjant
zauważył siedzące na chodniku
troje dzieci, które zanosiły się
głośnym płaczem.

Jak się okazało, by!y to dzie-
ci niejakiej Temkinowej, bezro-
botnej wdowy, zamieszkałej przy
ulicy Popławskiej.  Temkinowa
cierpiała ostatnio okropną nędzę
i nie miała czem wyżywić dzieci,
wobec czego postanowiła dzieci
podrzucić licząc, że dobrzy ludzie
zajmą się ich losem. Sama Tem-
kinowa zbiegła. Sąsiedzi jej wy-

 

KRONIKA POLICYJNA,
— Przez podkop do wagonów Kin-

kulkina, Mendel Słowiejczyk, zamieszka-
ły przy ulicy Kijowskiej nr. 61, zameldo-
wał policji, że ubiegłej nocy nieujawnieni
narazie sprawcy przy pomocy podkopu
pod parkanem przedostali się na dziedzi-
niec bocznicy kolejowej p. Kinkulkina
przy ulicy Kijowskiej i zerwawszy plom-
by z wagonu usiłowali wykraść stamtąd
towary. W ostatniej jednak chwili zło-
dzieje zostali spłoszeni i zbiegli w nie-
znanym kierunku. Policja wszczęła po-
szukiwania za złodziejami.

rałają przypuszczenie, že Temki-
nowa zbiegła w celu odebra-
nia sobie życia. Policja wszczęła
poszuklwania za nieszczęśliwą
wdową.
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Zakłócone uroczystości © Duduch.
zdemolował plebanię.Tłum

W Dudach k/lwja rokrocznie

odbywają się doroczne odpusty

Wniębowzięcia N. M. Panny. W

roku bieżącym uroczystość odpu-

stowa zgromadziła do 10 tysięcy

wiernych z dalekich okolic po-
wiatów Lidzkiego i Wołożyńskie-
go. Niestety, podniosła uroczy-
stość została w tym roku zakłó-
cona przez zwyrodniałe, naszczę-
ście nie liczne jednostki — prze-
ważnie z miasteczek.

Tak liczne zgromadzenia nie-
stornego społeczeństwa, jak na od-
pustach w Dudach, przeważnie

obfitują w drobne zatargi Awan-
tury takie bywają zazwyczaj z
łatwością likwidowane, jeżeli po-
rządkiem kieruje wprawna, do-
świadczona i taktowna ręka. Nie-

stety taktu i umiejętności zabrakło
przedstawicielom bezpieczeństwa
w Dudach 15 sierpnia.

Zazwyczaj odpusty w wioskach

i miasteczkach ściągają różnego

rodzaju drobnych handlarzy, w
dnie upalne zjeżdżają handlarze
wód i kwasów, a w tym roku do
Dud przybyło wielu handlarzy sa-
mogonką. Obecny na odpuście je-
den z policjantów zauważył sprze-
daż samogonki przez wieśniaków.
Zaaresztował sprzedawców samo-
gonki, a gdy ich prowadził na po-
sterunek, tłum usiłował odebrać
zaaresztowanych, jeden zaś z tłu-
mu, zwyrodnialec, zadał policjan-
towi poważną ranę nożem w pośla-
dek. Rannemu policjantowi po-
spieszyli z pomocą obecni na od-

puście drugi posterunkowy i za-
stępca komendanta z Iwja p. Żoł-
nierkiewicz, ubrany po cywilnemu,
który też został lekko ranny przez
nożownika. To była jedna awan-
tura, wywołana przez handlarzy
samogonką, jednostki zdemoralizo-
wane, które winne być przykła-
dnie przez sąd ukarane.

Druga awantura wynikła, nie-
stety, z winy policji.

Otóż kierujący uspokojeniem
tłumu i porządkiem zastępca ko-
mendanta p. Żołnierkiewicz ulo-
kował zaaresztowanych wieśnia-
ków (były tam przeważnie ko-
biety) w salonie na plebanii, w nie-
obecności i naturalnie wbrew woli
gospodarza, proboszcza z Dud,
który przebywał w tym czasie w
kościele.

Mało, że zastępca komendan-
ta wybrał najniewłaściwiej miejsce
dla prewencyjnego aresztu (we
wsi jest przecież sołtys), lecz, co
najgorsza, w areszcie tym dopuścił
się samosądu nad zaaresztowa-
nymi; przeważnie kobietami. A do
tych niechlubnych czynności uży-
wał jako pomocników ludzi cywil-
nych, podobno swoich szwagrów.

Wiadomość o tem z szybkością
błyskawicy przedostała się do tłu-
mu. Podniecony w najwyższym
stopniu tłum urządził prawdziwe
oblężenie plebanji, powstał nie-
słychany krzyk, wzywający do
pomsty, przytem domagano się
wydania aresztowanych. Tylko
zawdzięczając taktowi obecnych

Z KRAJU.
Niesamowite znalezisko.

Woźny Banku Wileńskiego w

Lidzie Nowicki Antoni, kopiąc

dół na śmiecie koło banku, na-

tknął się na głębokości około

pół metra na szkielet ludzki. Jak

ustalono w tem miejscu przed 20

laty stała karczma dzieržawiona

przez Mytlańskiego ze wsi Mejry
gm. wawiórskiej, w której to za-
ginął w tajemniczy sposób18let-
ni chłopiec. Sprawą powyższą
zajęły się władze prokuratorskie.
Być może, że zagadka zostanie
wyjaśniona.

Ojcobójstwo.

Na pastwisku obok szosy Li-

da—Blelica w cdległości 1 kilo-

metra od wsi Minojty gm. Lidz-

kiej odsaleziono zwłoki miesz-

kańca wsi Minojty. Mikodema Bu-

jela, lat 76. Przeprowadzone do-

chodzenie każe przypuszczać, że

ИАПоИЛИЛЮОрИЕЛОНЦЕСТИЧООЫЫЕЕЕЗЕС

 

zabójstwa dokonał syn wymienio”
nego Jan, który pasl konie z oj
cem.
kg Wyrodny syn najprawdopodo
bniej poderżnął ojcu gardło kosą,
a następnie zbiegł do puszczy ol-
żewskiej i dotąd nie powrócił.

 

na plebanji gości — proboszczów

z sąsiednich parafij, nie doszło do

kompletnego zdemolowania ple-

banji. Ucierpiała jednak plebanja

znacznie, wybito kilka szyb, kom-

pletnie zniszczono otaczający 0-

gród, a z ogrodzenia kościelnego

pozrywano dachówkę, którą tłum

używał jako pocisków w kierunku
plebanii. Gdy wrócił z kościoła
miejscowy ks. proboszcz Hanu-

sowski, zastał u siebie w mieszka-
niu przerażający swą zgrozą wi-
dok. Służba ks. proboszcza wy-
straszona i porozganiana. W sa-
lonie zaś, ozdobionym wizerun-

kami świętych, było istne pobojo-
wisko: podłoga i meble obryzgane
krwią.

Widowisko istotnie odrażające.
Niezłomnie wierzymy, że proku-
ratura zajmie się sprawcami tego
widowiska, w najwyższym stopniu
niebezpiecznego w dzisiejsze tak
niespokojne czasy.

Obserwator.

Z pogr
 

SPORT.
Przed biegiem kolarskim

«Dziennika Wileńskiego».
Nowa trasa

Zaszło cały szereg powodów,
z których zmuszeni zostaliśmy
zmienić dotychczasową —. trasę
biegu kolarskiego ulicami Wilna o
puhar „Dziennika Wileńskiego".

Tegoroczna trasa będzie miała
całkiem inny charakter.

Start odbędzie się z ulicy
3-go Maja i odrazu kolarze będą
musieli pokonać górę Bouffałową,
jadąc następnie ulicami: Słowac-
kiego, Ponarską, Dobrej Rady,
Legjonową, Św. Jacka, Sierakow-
skiego, Mickiewicza na most
Zwierzyniecki, T. Zana, Giedymi-
nowską, Dzielną, Sołtaniską, Wił-
komierską, Strycharską, Słomian-
ką, Strzelecką, Nadleśną, przez

biegu kolarskiego

most strategiczny na Wilji, Anto-

kolską, Kościuszki, Arsenalską,

Mickiewicza i na asfalcie meta.
Jest to trasa również dość tru-

dna, ale ma nieco lepszy bruk.
Ogółem wynosi ona 20 klm.

Przypominamy, że bieg odbę-

dzie się 4 września b. r. Zgło-

szenia przyjmuje p. Andrukowicz,
Zamkowa 10.

Niebawem podamy opis całej
trasy i za kilka dni wystawimy
już nagrody dla 10 pierwszych
kolarzy, jak również i puhar prze-
chodni, o który rozegra się po
raz 4 walka między najlepszymi
kolarzami Wilna.

Kto walczy o wejście do Ligi?
Pierwsze walki o wejście do

Ligi dały nam szereg wyników re-
misowych, które świadczą o wy-
równaniu w klasie konkurujących

anicza.
Bolszewicy odrutowują granicę od Dźwiny

do Radoszkowicz.
Z pogranicza donoszą, iż za-

kończone zostały prace na terenie
pogranicza sowieckiego, związane
z ochroną granicy przed ucieczka-
mi. Cały pas graniczny, ciągnący

się od odcinka dryskiego aż do ra-
doszkowickiego, został odrutowa-
ny, skutkiem czego ucieczka z te-
renu sowieckiego staje się dość
trudną i ryzykowną.

Sowiecki pociąg runął do Dźwiny.

Dnia 22 b. m. podczas robót
fortyfikacyjnych na odcinku drys-
kim w pobliżu rzeki Dźwiny po-
mocniczy pociąg techniczny, do-
wożący żelazo i przyrządy, stoczył

się z nasypu. 3 robotników i jeden
technik sowieckiej komisji woj-
skowej zostali śmiertelnie przy-
gnieceni ciężarem wagonów.

Na granicy łotewskiej zabity został przemytnik.

Na odcinku granicznym Bra-
sław patrol K. O. P. zauważył
kilku przemytników, którzy z to-
warem przeprawiali się nielegal-
nie przez granicę. Gdy na wezwa-
nie przemytnicy nie zatrzymali się,

żołnierze użyli broni, zabijając
jednego z przemytników. Zabitym
okazał się mieszkaniec m. Opsy
W. Błuk. Pozostali przemytnicy
zdołali zbiec na terytorjum ło-
tewskie.

Hitlerowiec przemytnikiem poborowych polskich.

Władze graniczne w rejonie
odcinka Filipowo ujęły dwóch po-
dejrzanych osobników, którzy za-
mierzali nielegalnie przemycić na
teren Prus Wschodnich 6 męż-

Trysicaface
 

czyzn w wieku poborowym. Je-
den z przemytników niejaki Gu-
staw Olken pochodzi z Prus i na-
leży do związku hitlerowskiego.

drużyn, a pozatem faworyt śląski
„I. F. C.“ przegrał całkiem nie-
spodziewanie z Podgórzem,
W Wilnie mieliśmy szczęśliwy

dzień, ale czeka nas znów roz-
grywka z następnym przeciwni-
kiem. W niedzielę więc będziemy
świadkami walki 1 p. p. leg. z 76
p. p. z Białegostoku.
W Łodzi Ł. T. S. G. spotka się

z Polonją bydgoską, w Warszawie
Gwiazda walczy z Legją (Poznań),
w Krakowie Podgórze walczy z
z Wartą (Zawiercie), a w Równem
Hasmonea z Unją (Lublin).

Zawody lekkoatletyczne.
Lekkoatleci wileńscy staną w

niedzielę znów na starcie by bić
swoje własne rekordy.

Wieczorek chce poprawić re-
kord wileński na 100 metr., Sido-
rowicz zgłosił próbę pobicia re-
kordu na 1500 mtr., a Wojtkie-
wicz chce poprawić swój własny
rekord w rzucie oszczepem.

Ponadto Gniech po powrocie
na boisko zaczyna wracać już do
formy i w niedzielę pobiegnie 300'
mtr. z tem, że już za tydzień bę-
dzie mógł biec 400 mtr. Gniech
zapowiada, że będzie w dobrej
formie i ma nawet nadzieję dosta-
nia się do lekkoatletycznej repre-
zentacji Polski.

Widzimy więc, że niedzielne
zawody, które odbędą się o godz.
10.30 na Pióromoncie, zapowia-
dają się dosyć ciekawie. Przy-
puszczać należy, że rekordy
padną.

zairow

Prasa czerwona pod nadzorem
sądowym.

Jak donosi „Kurjer Poranny“
zakłady drukarskie „Prasa  pol-
ska” w których drukuje się t. zw.
prasa czerwona, wystąpiły do są-
du z wnioskiem o zawieszenie nad
niemi nadzoru sądowego. Sąd we-
zwał wierzycieli na 29 bm. celem
oświadczenia się.

Jak wiadomo, „Prasa polska”
jest wysoko zadłużoną w bankach
państwowych, przedewszystkiem
w Banku Gospodarstwa Krajowe-
$o, który poniesie prawdopodob-
nie znaczne straty.

Państwowy bank pokrywa zobowią-
ania działaczy ganacyjnych.
„Robotnik“ donosi: Z kół ban-

kowych komunikują, že p. sen, B.
B. W. R. I. Stecki przywódca or-
ganizacyj ziemskich, uzyskał w
swoim czasie gwarancję Państwo-
wego Banku Rolnego dla zaciag-
nięcia większej pożyczki osobistej
w jednym z banków prywatnych.
Ostatnio Państwowy Bank Rolny
musiał zapłacić dłuś pana Steckic-
$o w tym banku prywatnym.

: C6ž to za sposób rozporządza-
nia pieniędzmi państwowemi na
regulowanie prywatnych zobowią-
zań działacza politycznego? Może
kierownictwo Banku Rolnego zro-
zumie obowiązek wyjaśnienia tej
sprawy?

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.):25 VIII "832 r
Waluty i dewizy:

Belgja 123,95—124,26—123,64.
Gdańsk 173,80—174,23—173,38.
Holandja 359,25—360,15—358,35
Londyn 30,82—30,84—30,98—30,68.
M =AA

owy York kabel 8,925—8,945—.
Paryż 34,98—35,07—34.89. =
Praga 26,39—26,45—26,33.
S$ wajcarja 173,50—173.93—173,07.
*łochy 45,78—46 —45,56.
Berlin 212,15.
Tendencja słabsza.

Papiery procentowe:
3'% poź. budowlara 36,25.
47/, poż. inwestycyjna 97—96,75.
6/, dolarowa 54,75.
— naa 48,75 — 48.

i. stabllizae. 52,63—53,25—52,13.
4'i,9]o L. Z. ziem. 36—38. =
8% L. Z. m. Warsz. 58,25—58,50
Akcje:
Bank Polski 77 79.
ahposzerza

ożyczki polskie w No Yor!
o58. Stabilizacyjna57. =.

ska 45.
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swym przez częstsze spożywanie

buadiygmiu Qeślcera.
Zakupujemy przy tem nietylko korzystnie, lecz osiągamy także odpowiednie i prawidłowe

odżywianie. Budyń Oetkera jest nadzwyczaj pożywny, smakowity i łatwo strawny. Zastąpi on

z łatwością inną potrawę, nie powodując temsamem dalszych wydatków. — Dzięki wielkim obro-

tom nabyć można budynie Oetkera wszędzie i stale świeże.
br. August Geńiser.
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Roczne Kursy Handlowe

Poleca się uczciwąI pra-
cowitą steruszkę do pl-
Inowania domu, małych
dzieci i pomocy koło go-

Więzień polityczny - _
tewski, Polak, uciskinier,
z zawodu kupiec drogl-
sta, poszukuje Jakiejkol-
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aa APTP TORRECAKEZET CZEAC
ku i zapaliwszy papierosa, rzucił się na fotel. Za chwi

lę miał przyjść Norton, którego zaprosił na śniadanie

Gość zjawił się jak zwykle punktualnie i odrazu za-

kowe będą wykładane języki: angielski,

Wykłady wieczorowe. Wykłady wieczorowe.

AT TO ZOE TZOOOZOZOLEWSOZEDEZSDŁIK

(KASDESI SEAT TIE TESTAI TIEESS

H. M. STEPHENSON. wowe. Tak jakby nie wiedział, na co się zdecydo-

Ą wać Jak na dziewiętnastoletniego młodzeńca miał
twarz bardzo chłopięcą, duże oczy koloru stali, ładnie

 

 

się tylko zdaje, ale już teraz widzę, że naprawdę.
Co my teraz poczniemy? Jestem ogromnie nie-
szczęśliwa. Naznacz mi gdzie spotkanie, to się

Na najwyższem WZBÓRZU.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

Tymczasem Walters szykował się powoli do sna,

Wymowa Caustona zrobiła na nim pewne wrazen'e

Wiedział, że nie był w porządku, lecz uznał reprymen

dę za zbyt ostrą. Przez pierwszy rok pobytuw Cam

bridge nie uczył się wcale, trawiąc czas napróżniact-

wie, ale tak robiło wielu i miał zresztą przed sobą

dwa lata na odbicie tego, co stracił. Postanowił, że

od następnego semestru zacznie pracować na serjo.

Dalej, pomimo, że dostawał z domu dużą pensję,

"trochę za bardzo wyszastał się z pieniędzmi. Ale i

tak sytuacja nie była rozpaczliwa. Wielu biedniej-

szych od niego wydawało jeszcze więcej. Harry był

jedynakiem i uważał ojca za krezusa, W każdym

razie czuł, że powinien oszczędzać. Wbrew podej-

rzeniu Caustona, nie przegrywał dużo w pokera. Inni

grywali gorzej, a większość tak samo hazardownie

jak on.
: Hasiy Walters miat w spokojnych chwilach wy-

raz twarzy znamionujący siłę i odwagę i tylko gdy

był podniecony, usta jego stawały się niepewne i ner-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKY.

osadzoną głowę, silną budowę, swobdne, elastyczne
ruchy urodzonego lekkoatlety, wzrost, trochę więcej
niż średni. Jak dotąd troski jego ograniczały się do
niezadowolenia z powodu roztrwonionych pieniędzy
i zaniedbanej nauki. To, że angażował się coraz wię-
cej z podejrzanymi typami, nie niepokoiło go ani
trochę.

Sam Godfrey był rozpustnikiem i próżniakiem,
pozbawionym wszelkich zasad, ale pochodził z do-
brej . bardzo zamożnej rodziny. Otoczenie jego re-
krutowało się z osobników mniej więcej tego samego
pokroju.

Rozdział IL
Mieszkanie Godfrey'a wskazywało na sportowe

zamiłowanie właściciela. W saloniku ściany były
obwieszone obrazkami, przedstawiającemi psy, konie,
bokserów, i kobiety, mniej lub więcej rozebrane. Nad
kominkiem widniały fotografje dżokejów i mizdżą-
cych się gwiazd operetkowych, tych ostatnich z auto
grafami. Ale balet lubi szafować autografami i to
jeszcze nie dowodziło, że Eryk Godirey cieszył się
wśród tych sfer szczególnem powodzeniem.

Właśnie wszedł do pokoju w kwiecistym szlafro-
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uważył, że się na coś zanosi. Godfrey miał minę nie-
wyraźną, a stół był nakryty, wbrew gościnnym przy-
zwyczajeniom gospodarza, tylko na dwie osoby.

Sprawa wyjaśniała się zaraz po wyjściu portjera,
który nakrywał do śniadania.
— Słuchaj, Norton — zaczął Godfrey — jestem

w piekielnej kropce...
Kolega okazał twarzą ostrożne współczucie.

Zląkł się, że tamten zażąda od niego pożyczki. Sam
traktował pieniądze z żartobliwem lekceważeniem,
zwłaszcza gdy je pożyczał, ale nigdy nie słyszano, aby
kogoś niemi poratował.

Godirey'owi jakoś trudno było się wygadać, co
obudziło w Nortonie jeszcze większe podejrzenie.
Wreszcie Godiery wstał od stołu — był ogromnego
wzrostu, ale trochę przygarbiony — poszedł do sy-
pialni i wrócił z listem w ręku. :

—Przeczytaj! — mruknąl, rzucając go na stół.
Norton pochwycił skwapliwie kopertę.

Najdroższy Eryku!
Od kilku tygodni rzyłam w wielkim strachu,

ale nie śmiałam nikomu powiedzieć. Wiedzieć
to tam wiedziałam, ale ser" ę morze mi

EPS 

naradzimy. Będę dziś o dziesiątej wieczór na
tem samem miejscu, na drodze Madingly. Bła-
gam ciebie, przyjć. Jerzeli nie możeż, to napiż
i naznacz inne miejsce.

Twoja kochająca Miillie,''
— Gramatyka i przestankowanie bez zarzutu —

zauważył Norton. — Tylko kilka dziwnych błędów
ortograficznych: „rzyłam, morze, jerzeli” — przez rz,
„przyjć” — z „ć', „napiž, možež“ — przez „ž“. Cha!
cha! cha!

, „— Nie bądź głupi — zirytował się Godfrey. — -
Ciebie może to bawić ale mnie nie do śmiechu.
BZ Czy ten list nie wydaje ci się trochę zabaw-

ny? '
— Zabawny jak ból zębów. Z i

tak ubawiło? z * —
‚  — Słuchaj, Millie Carter sama nie napisała tego
listu, Ktoś go jej podyktowałi te błędy zostały wsa-
dzone celowo, żeby wyglądało naturlniej. A propos,
ppowiązać że tyś jej jednak tego... narobił tej bie-
v?

— Nie sądzę.
 

(d. c. n.)
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