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' ROZWIĄZANIE REICHSTAGU.
Votum nieufności dla rządu Papena przyjęte.
Dekret Hindenburga o rozwiązaniu.—Przewodniczący Reichstagu:

Zapowiedziane

na poniedziałek posiedzenie

Reichstagu rozpoczęło się o go-
| dzinie 3-ej po południu wśród o-
| gėolnego zinteresowania. Trybuny

iloža dyplomatyczna byiy zajęte
_| do ostatniego miejsca. Rząd zja-
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_ wił się w komplecie. Narodowi
socjaliści przybyli tym razem
 przeważaie w ubraniach cywil-

nych. :

' Po otwarciu posiedzenia przez
przewodniczącego Goeringa poseł

: komunistyczny Torgler wysunął

_ wniosek, aby na porządek dzien-

_ ny dzisiejszego posiedzenia wszedł
_ wniosek komunistyczny o uchyle-

nie dekretu gospodarczo-iinanso-

wego oraz wniosek o wyrażenie
votum nieuiności dla rządu Pape-

na. W. razie odrzucenia tych

wniosków komuniści domagają

się, aby jeszcze dziś zwołane zo-

_ stało drugie posiedzenie z tym
samym porządkiem dziennym.

Socjal-demokrata Loebe imieniem

swej frakcji stawia wniosek, aby

drugim punktem porządku dzien-

_hego dzisiejszych obrad był wnio-

| Sek socjal-demokratów o uchyle-

nie dekretu. ТЕЫ

` Na pytanie przewodniczącego
Goeringa, czy nikt nie sprzeciwia
się wnioskowi Torgiera, z żadnej

strony nie padł sprzeciw, co wy-

_ wołało na sali poruszenie i śmie-
chy, oznaczało to bowem, że Izba
zgodziła się na przeprowadzenie

natychmiastowego głosowania nad

wnioskami o uchylenie dekretu i

wyrażenie votum nieufności rzą-

dowi Papena.

Na wniosek hitlerowca Fricka
posiedzenie zostało przerwane na

pół godziny celem naradzenia się

nad wytworzoną sytuacją, Za

wnioskiem opowiedzieli się hitle-

rowcy i centrum. W kuluarach za-

panowało niezwykłe ożywienie.

Wśród ogólnego naprężenia po
upływie pół godziny wznowione

zostały obrady oświadczeniem

przewodniczącego Goeringa, któ-
ry oznajmił, że wobec brakv

sprzeciwu zarządza głosowanie

nad wnioskami o uchylenie de-

kretu i o votum nieuiności dla
rządu Papena.

W tejże chwili powstał z miej-
Sca kanclerz Papen i. z czerwoną
teką w ręku zbliżył się do Goe-
ringa, wręczając mu do odczytania
dekret prezydenta Hindenburga
o rozwiązaniu Reichstagu. Prze-
wodniczący Goering ostentacyj-
nym ruchem ręki odsunął dekret,
stwierdzając jednocześnie, że w
czasie głosowania nie może niko-

mu udzielić głosu.

Powyższe oświadczenie zostało
przyjęte przez hitlerowców i ławy

lewicowe entuzjastycznie,

Zkolei odbyło się głosowanie

nad wnioskami komunistycznemi

o uchylenie dekretu i votum nie-

uiności dła kanclerza, w wyniku

którego wnioski zostały przyjęte

513 głosami przeciwko 32 przy 50

wstrzymujących się od głosowa-
nia.

Po ogłoszeniu wyniku głoso-
wania Goering oświadczył, że nie

mógł przyjąć dekretu o rozwiąza-

niu Reichstagu do wiadomości od

а
а
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| rządu, który został obalony i że
_ udzieliłby kanclerzowi Papenowi.

głosu w mysl regulaminu, ale do-

iTaniot Tanio! Tanio!

piero po ukończeniu głosowania, +jorów, uważając, że Reichstag zo-

bowiem w czasie głosowania nie

byłoby. to możliwe. Następnie

Goerin$ dodał: „W trakcie głoso-

wania wręczono mi dekret prezy-
denta Hindenburga, rozwiązujący

Reichstag. Pismo to obecnie stało

się bezprzedmiotowe, ponieważ
kontrasygnowane jest przez kan-

clerza i rząd obalony przez parla-

ment“.
Zkolei Goering „odczytuje de-

kret prezydenta, który ma
brzmienie następujące: „Na pod-

stawie art. 25 rozwiązuję Reichs-

ta$, ponieważ zachodzi obawa, że
Reichstag zażąda uchylenia wy-
danego przezemnie dekretu. Pre-

zydent Rzeszy (—) Hindenburg,

kanclerz (—-) Papen, ministe spraw

wewnętrznych Rzeszy (—) von

Gayl.*

Po odczytaniu dekretu Goering

oświadcza raz jeszcze, że tego ro-

dzaju dekret nie jest prawomocny,

jeżeli został  kontrasygnowany
przez rząd, nie posiadający za-
uiania większości Reichstagu.

Goering zakomunikuje prezyden-

towi Rzeszy wynik głosowania

i zwróci się do niego z prośbą,

aby wobec tych okoliczności co-
inął dekret,

Dekret prezydenta o rozwiąza-

niu Reichstagu dla Izby nie był

niespodzianką. Już w czasie wi-

zyty u prezydenta Hindenburga

przedstawiciel niemiecko-narodo-

wych Graei oświadczył prezyden-

towi, że irakcja jego występuje

zasadniczo przeciwko  ustrojowi

parlamentarnemu. W przeciwień-

stwie do lego stanowiska Goering,

jako przewodniczący Reichstagu,

oświadczył, że będzie stał na stra-

ży postanowień konstytucji i bro-
nić będzie praw parlamentu.

Pod koniec poniedziałkowych

obrad parlamentu Goering propo-

nuje odbycie w dniu 13 b. m. po-

siedzena Reichstagu, którego po-

rządek dzienny ustali konwent
senjorów,

BERLIN (Pat). Na konierencji

prasowej, zwołanej w gmachu

Reichstagu, oświadczono przed-

stawicielom prasy z kół urzędo-
wych, co następuje:

Na podstawie art. 33 konsty-

tucji przedstawiciele rządu mają

w każdej chwili zabierać głos w
parłamencie Rzeszy poza porząd-

kiem dziennym. Pozbawienie tego

prawa kanclerza Rzeszy Papena
przez przewodniczącego Reichs-

tagu Goeringa oraz zarządzenie

głosowania wówczas, gdy Reichs-

ta$ na podstawie dekretu prezy-

denia Rzeszy już był rozwiązany,

jest naruszeniem konstytucji przez

przewodniczącego. Rząd nie o-

mieszka wydać odpowiednich za-
rządzeń w związku ze zwołanem

na jutro posiedzeniem Reichstagu.
Z chwilą wręczenia dekretu prze-

wodniczącemu Goeringowi przez
kanclerza Papena, Reichstag z0-

stał prawomocnie rozwiązany.

BERLIN (Pat). Po zamknięciu

posiedzenia Reichstagu przewo-

dniczący Goering zwołał konwent

senjorów. W odpowiedzi na to

przedstawiciel socjal-demokratów

Loebe wystosował do Goeringa

pismo, w którem oświadczył, że

posłowie socjal-demokratyczni nie

wezmą udziału w konwencie sen-

bajecznie powtarzają wszyscy cl, któ-
rzy nabyli modne i gwerantowane
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stai rozwiązany. Równocześnie

Loebe zawiadomił Goeringa, że

jako przewodniczący stałej ko-

misji ochrony praw parlamentu

zwocłał komisję dla rozpatrzenia

streny prawnej sytuacji, jaka się

wytworzyła w związku z rozwią-

zaniemm Reichstagu.

Zapowiedziane na godzinę 17

posiedzenie konwentu senjorów

nie doszło do skutku i zostało od-

wolane. Udziału w posiedzeniu
odmówili nietylko  socjal-demo-

kraci, lecz również i frakcja cen-

trowa, która oświadczyła Goerin-

gowi, że uwaža Reichstag za roz-

wiązany. Wobec powyższego

przewodniczący Goerinś odwołał
nietylko posiedzenie konwentu
senjorów, lecz również i wyzna-

nie przyjmuje dekretu do wiadomości.
czone na wtorek posiedzenie ple-
narne Reichstagu.

BERLIN (Pat). W godzinach

wieczornych przewodniczący

Reichstagu Goerin$ zwołał konie-

rencję przedstawicieli prasy nie-

mieckiej, na której oświadczył, że

nie udzielił głosu kanclerzowi Pa-

penowi, gdyż, zgodnie ze zwycza-

jami, panującemi w parlamentach

wszystkich krajów, przerwanie

glosowania jest niedopuszczalne.

Goering zaznaczył dalej, że pod-

trzymuje swe zasadnicze stano-

wisko co do nieważności dekretu

prezydenta, rozwiązującego Reichs

tag. Niemniej jednak ustępuje

przed siłą w przekonaniu, że wła-

šciwą odpowiedź otrzyma rząd

Papena od narodowych socjali-

stów za 2 miesiące przy wyborach.

ABUBCRAEC WITZDRZGGOS,„OÓSKTŁ WRAZD AEROROSEROCAKZEROREZZPO

Militaryzacja hitlerowców.
BERLIN (Pat). „Voelkischer

Beobachter' ogłasza rozkaz Hitle-
ra, zarządzający natychmiastowe
utworzenie w łonie partji narodo-
wo-socjalistycznej specjalnego de-
partamentu wojskowego.  Kie-
rownictwo departamentu objąć ma
gen. von Epp. Z departamentem
tym polączona ma byč sekcja do
spraw  kolonjalnych. W rozkazie
Hitler oświadczył: „W polityce za-
granicznej Niemcy muszą odzys-

kać utracone bezpieczeństwo
wojskowe. W stosunkach we-
wnętrznych zadaniem ich jest od-
rodzenie siły wojskowej. Naród
niemiecki oczekuje od partji na-
rodowo - socjalistycznej  wspėl-
działania w obronie kraju. Naro-
dowi socjaliści ustalić mają pro-
gram, decydujący ostatecznie
sprawę podporządkowania siły
zbrojnej strukturze ogólnej pań-
stwa.

Niemcy wycofują się z konferencji
rozbrojeniowej.

PARYŻ, (Pat). Informacje e
odmowie współpracy na konfe-
rencji rozbrojeniowej przez rząd
niemiecki uważane jest tu jako
dowód, że teza gen. Schleichera
odnosi przewagę. Zdaniem dzien-

ników francuskich, decyzja ta
wywoła poważne konsekwencje
i spowoduje wkrótce interwencję
dyplomatyczną Wielkiej Brytanii
i Stanów Zjednoczonych.

Hitler — narzędziem Schleichera
Tak twierdzi w numerze z dn.

7 b. m. „Le Petit Parisien".
Zdaniem autora kamarylla woj-

skowa ze Schleicherem na czele,
nie mogąc zwalczyć wpływów so-
cjalizmu na masy, postanowiła wy-
zyskać ruch hitlerowski:

„Bunt mas, kierowanych przez
Hitlera, dostarczył grupie ofice-
rów siły dynamicznej.

Prowadząc rokowania z Hitle-
rem, naciskając proste sprężyny,
kierujące jego psychologją, podno-
sząc jego zasługi i dając mu odczuć
że znane są jego intymne związki,
zapożyczając od niego najbardziej
skuteczną część jego ideologji,
przestrzegając go przeciwko uto-
piom rewolucyjnym i przeciwko
tym jego zwolennikom, którzy ma-
ją do tych utopij skłonność, kama-
rylla wojskowa uzyskała możność
posługiwania się tą siłą, kontrolo-
wania jej i zużytkowania dla ce-
lów ostatecznych państwa.

Część jego programu już jest
wykonana. Agrarjusze i przemy.
słowcy zgodzili się na popieranie
polityki, dla której socjalizm naro-
dowy jest narzędziem w ręku kil-
ku ludzi energicznych i zdecydo-
wanych. Mogą oni użyć tego ruchu
dla odwrócenia. mas niemieckich
od socjalizmu, lecz mogą również
złamać to narzędzie, jeśli przesta-
nie ono bronić ich interesów.

Gen. Schleicher panuje nad
Hitlerem, wysuwa go i hamuje.

Rola tego popularnego mówcy
sprowadza się do utrzymywania
w masach owego mistycznego nie-
pokoju, który potęguje w armji

wiarę we własne siły i w możność
działania.

A gdyby ta mistyka stała się
krępującą — skutkiem udziału ży-
wiołów zbyt nowatorskich, wów-
czas znajdzie się sposób i na nią.
Wewnątrz ruchu hitlerowskiego
obudzone zostaną różnice ideowe
i osobiste. A jeśli to nie wystar-
czy, siła zbrojna, pogardliwie trak-
tująca dziecinne próby „oddziałów
szturmowych”, wystąpi na scenę i
szturmówki Hitlera znikną z po-
wierzchni znacznie prędzej niż po-
wstały.

Oficer pruski może być dumny
ze swego dzieła. Rządzi on wszę-
dzie, we wszystkich działach admi
nistracji państwa. Parlament jest
zbyt podzielony, ażeby zdobyć się
na opór przeciwko tej nieprawdo-
podobnej sytuacji”,

Jakże długo będzie trwał ten
stan, pyta autori taką daje odpo-
wiedź:

„Tak długo, aż system, wyzy-
skujący nędzę moralną i materjal-
ną, popełni tyle błędów, tak poru-
szy opinję i tak pogorszy sytuację
ogólną, że z nowego kryzysu we-
wnętrznego powstaną w ciężkich
mękach nowe poglądy i nowe ugru
powania, a może również nowy
odwet zdrowego rozsądku”.

Wypadki ostatnie zdają się
potwierdzać ten pogląd. Każdy raz
kiedy Hitler próbował wysunąć się
na plan pierwszy i przeciwstawić
się rządowi von Papena, zakuliso-
we posunięcia zmuszały go do co-
fnięcia się i bierności.

Nadzwyczajna sesja parlamentu
angielskiego.

LONDYN, (Pat). „Times” do-
nosi, że premjer Mac Donald
ukończył obecnie dokładne stud-
jowanie wszystkich dokumentów
i sprawozdań, dotyczących konfe-
rencji w Ottawie i zamierza zwo-
łać parlament na 18 go poździer-
nika, a więc o tydzień wcześniej,
aniżeli było postanowione: przy
rozejściu się Izby na wakacje
letnie. W kołach rządowych o:
czekują, że dyskusja w sprawie

Ottawy będzie długotrwała i
ostra, albowiem opozycja za-
mierza opierać się ;każdej usta-
wie.
W oczekiwaniu tej dyskusji

MacDonald postanowił przyśpie-
szyć „o jeden  tydziań  zebra-
nie się sesji parlamentu, aby
najpóźniej do połowy listopada
sesję tę ukończyć, a w końcu
listopada otworzyć zwykłą sesję
Izby.
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Reorganizacja Sądu Najwyższego.
WARSZAWA. W związku z

wprowadzeniem w życie nowego
kodeksu karnego wysuwany jest
projekt reorganizacji Sądu Naj-
wyższego, w którym Izba II-ga i

Przeniesienie w stan

HI-cia- byłyby- połączone tak, že:
Najwyższy.Sąd «Apelacyjny skła-
dałby się tylko z Izby Karnej i
Cywilnej. :

spoczynku w Apelacji
wileńskiej.

(Telefonem od wła:snego korespondenta.]

WARSZAWA. W stan spoczynku na mocy dekretu Pana Pre-
zydenta przeniesieni zostali w okręgu Apelacji Wileńskiej wicepre-
zes Sądu Okręgowego w Wilnie p. Teodor Pietkiewicz i sędzia Sądu
Apelacyjnego p. M. Ejdrygiewicz.

Dla dogodności żydów.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Żegluga polska uruchamia komunikację pomię-
dzy Constancą a Palestyną. Dwa
statek polski „Tel Aviw“.

razy miesięcznie kursować będzie

ODPOWIEDŹ FRANCJI NA NOTĘ NIEMIEC
W SPRAW

PARYŻ (Pat). Na wstępie od-
powiedź francuska na zbrojeniowe
memorandum niemieckie zazna-
cza, że opinja Rzeszy o niedosta-
teczności prac konferencji rozbro-
jeniowej jest przedwczesna inie
odpowiada słusznej ocenie już do-
konanych wysiłków.

Doktryna rządu francuskiego
polega na dążeniu nie do zbrojeń
poszczególnych państw, lecz do
ogólnego i kontrolowanego roz-
brojenia. Dla skutecznej reali-
zacji tego programu konieczne są
pewne etapy. O ile Niemcy, uwa-
żając, że oczekiwane rezultaty
prac konferencji rozbrojeniowej
są niewystarczające, oświadczą, że
są uprawnione do zmiany swego
stanu zbrojeń, wówczas postąpią
nietylko wbrew postanowieniom
traktatu pokojowego, który podpi-
sały, lecz uniemożliwią przez swe
postępowanie późniejszą realiza-
cję rozbrojenia powszechnego.

Ostatecznym celem jest
zdaniem rządu francuskiego —
konwencja, zapewniająca naro-
dom realne gwarancje pokoju. Je-
żeli Niemcy zamierzają współpra-
cować z Francją, jak również i
z innemi państwami dla dokona-
nia tego dzieła, to niczego więcej
nie wymaga rząd francuski, jak
prowadzić w tej sprawie pertrak-
tacje i rozmowy. Prace te, do
których rząd francuski zamierza
„przyłączyć się w duchu jak naj-
bardziej liberalnym, pozwalają
na ustalenie tego, jaki ma być
statut militarny Rzeszy w ogól-
nym statucie pokojowym, pozo-
stającym pod ochroną arbitrażu i
kontrolą.

Rząd francuski nie może się
zgodzić na tezę niemiecką, że pd
względem prawnym dla Niemców
problem jest już rozwiązany, wy-
chodząc z założenia, że nowe
konwencje są zastępstwem trak-
tatu wersalskiego.
Zarzucano Francji nadużywania

słowa „bezpieczeństwo”. _ Otóż
rząd francuski przypomina, że
wyraz ten użyty jest w pakcie
Ligi Narodów. Chodzi tu o gwa-
rancje, których należy udzielić
wszystkim małym i wielkim pań-
stwom, ustanawiając międzynaro-
dową kontrolę zbrojeń, arbitraż i
zapewniając skuteczność wykona-

IE ZBROJEŃ.
nia wydanych wyroków.

Francja nie wymaga dla siebie
żadnych przywilejów. Żąda jedy-
nie swej legalnej części bezpie-
czeństwa, rozciągającego się na
wszystkie narody. Dla wszyst-
kich tych spraw dyskusja na kon-
ierencji rozbrojeniowej pozostaje
otwartą.

Co do zmian w organizacji
Reichswehry, o których wspomina
nota niemićcka, należy zaznaczyć,
że ponowne zbrojenie się Rzeszy
rozciąśnęłoby się fatalnie na
wszystkie państwa, podlegające
w/g traktatu analogicznym z Rze-
szą zasadom. Bezpośrednią kon-
sekwencją tego byłoby, że wszyst-
kie probiemy Europy wschodniej
i środkowej zostałyby nagle wy-
sunięte i na tej szerokiej podsta-
wie rozpocząłby się wyścig zbro-
jen, ; i Kasis

Cala Europa jest więc zainte-
resowana bezpośrednio w pytaniu
postawionem przez Niemcy Fran-
cji która nie może się zgodzić na
udzielenie osobnej odpowiedzi na
problem tej miary. Niemcy roz-
ciągają swe żądania zbrojeniowe
również na kwestje o charakterze
morskim. W-g oświadczeń po-
czynionych (29 sierpnia am-
basadorowi francuskiemu w
Berlinie przez ministrów barona
von Neuratha i gen. von Schlei-
chera, zehaczalyby one o statu-
ty morskie wszystkich państw.
W ten sam sposób nieostrożność,
popełniona przez odpowiedź in-
dywidualną rządu francuskiego,
wpłynęłaby na wszystkie statuty
militarne całego Świata. O ile
Niemcy obstawać będą przy swych
zamiarach, należałoby przedsię-
wziąć akcję powszachną.

Nie może to jednak stać się
na terenie konferencji rozbroje-
niowej, przedewszystkiem dlatego,
że żądania niemieckie są sprzecz-
ne z głównym przedmiotem tej
konferencji, którym jest redukcja,
a nie powiększenie zbrojeń.

Francja sądzi, że jest rzeczą
możliwą pracować z Rzeszą nad
poszukiwaniem nowego statutu
militarnego, jednak nie przez na-
wrót do dawnych przygotowań
wojennych, a jedynie w kierunku
organizowania pokoju.

 

Gandhi zapowiedział «głodówkę
aż do Śmierci»,

LONDYN. Pat. — Rząd brytyj-
ski na prośbę Gandhiego opubli-
kuje jutro korespondencję Gand-
hiego prowadzoną w więzieniu w
marcu i kwietniu r. b. z minist-
rem do spraw Indyj Hoarem a
ostatnio we wrześniu, z premje-
rem Mac Donaldem.

  
  

  
0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume-
ratorom miejscowym, którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy

zmuszeni bezwzględnie wstrzy-
mać przesyłanie pisma z dniem

15 Września.

KUSSRMIESTPS IE

Wielki brak ubrań i obuwia
daje się odczuwać w szeregach
biednych Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego A Paulo, to też
zwracamy się z gorącą prośbą
do Sz. Społeczeństwa o składa-
nie takowych do biura Św.
Wincentego — Młynowa 2. Bóg
zapłać zgóry tym, którzy nie
będą głusi na nasze wołanie.

ZARZĄD.

  

     
  
     
   

W listach tych Gandhi oświad-
cza, że o ile rząd Wielkiej Bry-
tanji utrzyma w mocy swą de-
cyzję co do nadania klasie t. zw.
„niedotykalnych”, czyli parjasów,
praw odrębnych od Hindusów
kurji wyborczej, to on Gandhi —
na znak protestu rozpocznie gło:
dówkę, którą gotów jest konty-
nuować aż do śmierci, o ile rząd
Wielkiej Brytanji nie cofnie w
międzyczasie swej decyzji.

Wobec odmowy zarówno mi-
nistra Hoare, jak i Mac Donalda,
należy się spodziewać, że Gandhi
rozpocznie wyznaczony przez sie-
bie na 20 września strajk gło-
dowy.

Drobne wiadomości.
Choroba Churchilla.

LONDYN, (Pat). Donoszą tu
z Salzburga, że bawiący tam
mąż stanu Anglji Winston Chur-
chill zachorował na tyfus i zo-
stał umieszczoay w jednym z tam-
tejszych sanatorjów.
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W ymiana
Prawie od półtora miesiąca to-

czą się rokowania między zarząda-

mi Polskiego i Litewskiego Czer-

wonego Krzyża za pośrednictwem

międzynarodowego biura tej orga-

nizacji, w sprawie wymianywięź-

niów” politycznych skazanych za

działalność na rzecz tych państw i

trzymanych w więzieniach obu

państw. Narazie podobno rokowa-

nia utknęły na martwym punkcie

z powodu nieustępliwości rządu li-

tewskiego. Rząd polski bowiem

decyduje się na najdalej idące

ustępstwa, byleby tylko powrócić

wolność Polakom dręczonym w

więzieniach litewskich, mimo, że

ma do zamiany minimalną ilość

przestępców Litwinów. W Polsce

skazują tylko za rzeczywiste,speł-

nione i dowiedzione przestępstwa,

w Litwie zaś, w wielu wypadkach

wystarcza podejrzenie, aby zostać

skazanym na długie lata ciężkiego

więzienia. W więzieniach litew-

skich znajduje się około 150 Pola-

ków skazanych na wielkie termi-

ny z błahych powodów i żyjących

w okropnych warunkach, urągają-

cych najelementarniejszym zasa-

dom humanitarności. Do wszyst-

kich niewygód więzienia dołącza

się jeszcze szczególna nienawiść i

wynikające z niej złe obchodzenie

się ze strony litewskich władz wię-

ziennych. ь
Ogromny odsetek więźniów

politycznych Polaków choruje na

gruźlicę. Również szerzą się mię-

dzy nimi choroby skórne, wobec

antysanitarnych warunków w ja-

kich pozostają. Trzymani w brud-

nych celach, w łachmanach sta-

rych wojskowych mundurów, kar-

mieni odpadkami mięsa i kiszoną

kapustą, nieraz bici i maltretowa-

ni przez wpółdzikich dozorców,

niektórzy z nich siedzą po osiem,

dziesięć lat. Dla wielu wymiana

będzie wybawieniem od rychłej

śmierci.

(Wymiany więźniów zapoczątko-

wali bolszewicy. Opuszczając oku-

powane miasta komuniści, chcąc

zapewnić bezkarność pozostają-

cym swoim zwolennikom, zabierali

wybranych z pośród miejscowych

mieszkańców zakładników. Póź-

niej po zawarciu pokoju wymienia-

li ich na skazanych za działalność
antypaństwową komunistów.

Z czasem, gdy życie weszło w

tor normalny, wymiany zaczęły się

odbywać na więźniów politycz-

nych i pośrednictwo w tem wzięła

na siebie międzynarodowa organi-

zacja Czerwonego Krzyża. Z Litwą

pierwsza taka wymiana odbyła się

w październiku 1926 r. w Oranach.

Wówczas odzyskało wolność oko-

ło 17 Polaków. Następnie w lutym
1927 r. podczas której Litwini o-

szukali Polaków, zamiast więź-

niów politycznych przywożąc kil-

ku przestępców kryminalnych, po-

chodzących z Kresów, a zatrzymu-

jąc tych, na których umówiono się.

Trzecia i ostatnia — była w maju

1928 r. Wymieniono wtedy tylko

5 osób.

Wymiany odbywają się w taki
sposób. Najpierw obie strony za-

mieniają się listami więźniów prze

znaczonych na wymianę i wymie-

niają nazwiska tych, którychby

chciały otrzymać. Później ustalają

ostatecznie listę, Litwini zatrzy-

mują tych, których niechcą wydać

i wyznaczają termin i miejsce. Do-

tąd, wymiany zwykle odbywały

się na moście Orańskim. W. ozna-

° , е ”

wiežniow.
czonym dniu na miejscu umówio-

nem stawiają się delegacje Pol-

skiego i Litewskiego Czerwonego

Krzyża i dozorcy z więźniami, Li-

tewska policja polityczna robi

więźniom szczegółową rewizję nie

szczędząc szykan i usilnie nama-

wiając do współpracy z nią na te-

renie Rzeczypospolitej. Później de-

legaci Czerwonego Krzyża usta-

wieni z obu stron mostu wywołują

nazwiska i wtedy kolejno przecho-

dzą most, zdążając do swoich,

Polacy i Litwini.
W więzieniu kowieńskiem ta-

kiej wymiany oczekują gorączko-

wo wszyscy więźniowie. Gdy przy-

chodzą gazety, przedewszystkiem

szuka się w nich jakiejkolwiek

wzmianki o rokowaniach, Jak ta-

ką się znajdzie, zaraz zaczynają się

zgadywania, kto pojedzie i ilu. Za-

czynają krążyć plotki o tem, że

już otrzymano w kancelarji wię-

ziennej listę, że już administracja

wie, kto pojedzie i t. p. Przypomi-

nają sobie jak to było przy poprzed

nich wymianach, jak zostali zawia-

domieni ci, co pojechali, jak się oni

wybierali, co później opowiadali

dozorcy, którzy byli na granicy.

Przechodzi tak w ożywieniu i o-

czekiwaniu kilka dni i raptem zja-

wia się w któremś z pism wzmian-

ka o tem, że rokowania utknęły

na martwym punkcie z racji nie-

'ustępliwości Litwy. Nadzieja rych-

łego odzyskania wolności rozwie-

wa się, I w celach polskich panuje

przygnębienie, wszyscy doznają

uczucia przykrego zawodu. Prze-

chodzi kilka miesięcy, czasem rok

iznów pojawiają się w pismach

wiadomości o rokowaniach. Mimo

doświadczenia z przeszłości, zno-

wuż ożywiają się polscy więźnio-

wie polityczni. Zawsze choć cień

nadziei jest lepszym, od okropnego

istnienia w czterech ścianach wię-

zienia, bez żadnych widoków na

lepszą przyszłość. Ciekawe, czy i

teraz Litwini nie zgodzą się na wy-

mianę? Rząd polski proponuje zu-

pełną likwidację, zgadza się zwol-

nić wszystkich Litwinów bez wy-

jątku, ale wymaga żeby rząd ko-

wieński również to zrobił. Litwini

jednak chcą jeszcze zatrzymać kil-

kunastu. Dowodzą, że ci jeszcze

mogą być szkodliwymi dla pań-

stwa litewskiego.

Rzeczywiście, wiele „szkody”

może zrobić człowiek, zupełnie

złamany fizycznie i moralnie, po

kilku latach znęcania się...

Litwinów jednak trudno prze-

konać, wszędzie i zawsze cechuje

ich niesłychany upór i zatwardzia-

łość. Czerwony Krzyż, polski i

międzynarodowy robi co może i

można przypuszczać, że po wielu

debatach nareszcie dojdzie do wy-

miany, na którą już czas najwyż-

szy.
Kiedyś były dyktator Litwy

prof. Woldemarąs wyraził się:

„Więzienie w sprawach politycz-

nych z chwilą gdy przestaje być

środkiem zapobiegawczym, staje

się zemstą, a taka jest w tych wy-

padkach niedopuszczalną”.

Rząd kowieński winien tę myśl

byłego dyktatora przypomnieć i

zrozumieć, że w stosunku do Po-

laków-więźniów politycznych wię-

zienie jest zwykłą zemstą, hańbią-

cą tego, który ją stosuje, ponieważ

„winy? ich dawno przestały być

aktualne.
M. Surwiłło.

 

Japoniai Chiny © przededniu Gojny.
PARYŻ, (Pat). Poseł chiński

w Tokjo złożył wczoraj wizytę
hr. Ushida, japońskiemu ministro-

wi spraw zapranicznych, ażeby,

stosownie do instrukcji otrzyma-

nych w Pekinu, uprzedzić go o

konsekwencjach, jakie pociąg-

nie za sobą uznanie nowego

państwa mandżurskiego. Poseł
chiński podkreślił, że akt ten

rząd chiński będzie uważał za
wrogi i że Japonja będzie mu-

siała ponieść całą odpowie-

dziainość, jeżeli rezultatem te-

go kroku będzie ostry konflikt

między obu krajami. Minister
Uschida odpowiedział ze stanow-
czošcią, [že polityka  Japon]i

w Mandżurji nie może uledz
żadnej zmianie. Rozwiązanie w
kwestji  mandżurskiej — powie-
dział dosłownie hr. Uschida — o-
parte jest o realne potrzeby žy-
cia i jaklekoiwiek bytyby pro-
testy Chin, rząd w Tokjo nie
będzie mógł brać ich w rachu-
bę. Zresztą gabinet w Tokjo nie
przypuszcza ażeby uznanie nie-
zawisłości państwa mandżurskie-
go mogło wywołać konflikt mię-
dzy obu krajami.

Dążeniem Japonji jest utrzy-
manie z Chinami stosunków przy-
jaznych z zastrzeżeniem jednak
nieporuszania nadal Sprawy
Mandżurji.

WOJNA DOMOWA W MANDŻURII.
PARYŻ, (Pat). Według ostat-

nich wiadomości, partyzanci chiń-
scy, wzmogli działalność w okrę-
gu charbińskim. Ostatniej nocy
koło Czu-Czen-Pu spowodowali

oni, zrywając szyny, wykolejenie

się pociągu, przybywającego ze

stolicy nowego państwa mandžur-

skiego. Wedlug dotychczasowych

obliczeń, przeszło 100 osób zo-

stało zabitych. Jest też bardzo

wielu rannych. Bandyci obrabo-
wali ofiary katastrofy i uprowa-
dzili ze sobą kilkanaście osób w
charakterze zakładników.
  

Sala do wynajęcia
na odczyt zebrania.i

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

DZIENNIK WILEŃSKI

Po tragicznym zgonie Ś. p. Żwirki i Wigury
Porządek uroczystości żałobnychObrzędy pogrzebowe w Cierlicku.

CIERLICKO (Pat). Obrzędy
pogrzebowe w Cierlicku rozpo-
częły się nabożeństwem żałobnem

w miejscowym kościołku. Na na-

bozeństwie tem obecna była wdo-

wa po š. p. por. Žwirce, siostra

inž. Wigury, delegaci armji pol-

skiej i czeskoslowackiej, przed-
stawiciele wiadz cywilnych oraz

wszystkich organizacyj polskich

na Śląsku czeskosłowackim.

Podniosłe kazanie w języku

poiskim wygłosił miejscowy pro-

boszcz ks. Zawisza.

Trumny lotników, okryte sztan-

darami państwowemi, wynieśli z

kościołka olicerowie polscy, so-

koli polscy w Czechosłowacji oraz

urzędnicy konsulatu Rzeczypospo-

litej w Morawskiej Ostrawie.
Na karawanach złożono kilka-

naście wieńców, między innemi od

poselstwa Rzeczypospolitej w Pra-

dze, od konsulatu w Morawskiej

Ostrawie, od czeskoslowackich

władz wojskowych oraz od ludno-

ści polskiej w Czechosłowacji.

Wzdłuż drogi, którą posuwał się

kondukt, ustawiła się polska

dziatwa szkolna oraz tłumy -
dności, które zarzucały trumny

kwiatami. Na granicy czeskiego

Cieszyna oczekiwany był kondukt

przez kompanję honorową wojska

czeskosłowackiego, żandarmerję i

korpus olicerski. _Ministerstwo

prezentował gen. Meilicher.

Ulice czeskiego Cieszyna zale-
gły tysiączne tłumy. Na moście

granicznym nastąpiło oddanie

zwłok przez władze czeskoslo-

wackie i polskie władze w Cze-

chosłowacji władzom miejscowym.

Zwłoki bohaterów wracają na łono
Ojczyzny.

CIESZYN (Pat). W poniedzia-

łek o godzinie 13 zwłoki lotników

ś. p. por. Żwirki i ś. p. inż. Wigury

wyniesiono z kaplicy w Cierlicku.

Kondukt do granicy gminy pro-

wadził miejscowy proboszcz ks.

Zawisza przy licznym udziale pu-

bliczności. Szpaler tworzyły dzie-

ci szkolne.

W. czasie pochodu konduktu

nadleciała z Preściejowa eskadra

samolotów wojskowych w liczbie

9, które krążyły nad Cierlickiem i

czeskim Cieszynem. Nad granicą
miasta czeskiego Cieszyna samo-

loty zrzuciły wieniec. Tutaj rów-

nież nastąpiło spotkanie z przed-

stawicielami czeskosłowackich

władz cywilnych i wojskowych,

które brały udział w pogrzebie.

Czoło konduktu tworzyła kom-

panja honorowa 8 p. p. z czeskie-

go Cieszyna z orkiestrą. Następ-

nie kroczył Sokół polski z Cie-
szyna, dalej skauci, niosący orde-

ry ś. p. Żwirki, dalej niesiono

wieńce od konsula polskiego w

Morawskiej Ostrawie, polskiego

Sokoła, ludności polskiej Cie-
szyna oraz wieńce od czeskosło-

wackiego korpusu oficerskiego.

Zkolei posuwały się dwa auta

ze zwłokami lotników. Trumny

spowite były w sztandary pań-

stwowe.

Żonę por. Żwirki oraz siostrę

inż. Wigury prowadzili oficerowie

lotniczego korpusu czeskosłowac-

kiego. Dalej postępowali oficero-

wie czeskosłowaccy z gen. Meili-

cherem na czele, następnie przed-

stawiciele gminy czeskiego Cie-

szyna oraz tłumy ludności polskiej
i czeskiej.

O godzinie 14.30 kondukt po-

grzebowy przybył do mostu gra-

nicznego w Cieszynie, gdzie nastą-
piło oficjalne oddanie zwłok lot-
ników polskich władzom polskim.

Przedstawiciel armji czeskosło-

wackiej gen. Meilicher żegnał

serdecznie w żołnierskich słowach

poiskich bohaterów, poczem kon-

sul polski dr. Ripa oddał szczątki

polskich lotników władzom ojczy-

stym.

Orkiestra czeskosłowacka ode-
grała hymny polski i czeskosło-

wacki. Następnie duchowieństwo

polskie dokonało obrzędu pokro-

pienia zwłok. Trumny obu boha-

terów przenieśli oficerowie do

karawanu, stojącego po stronie

polskiej. W tej chwili orkiestra
wojskowa polska odegrała re-

quiem.
Po polskiej stronie oczekiwała

przybycia zwłok kompanja hono-
rowa 4 pułku strzelców podhalań-

skich, korpus oficerski z gen.

Przeździeckim, przedstawiciele

władz państwowych i komunal-

nych, jak również organizacje i

stowarzyszenia ze sztandarami,

młodzież szkolna oraz wieloty-

sięczne rzesze publiczności. Ulice,

zarówno w polskim, jak i czeskim

Cieszynie, oświetlone. Na ulicach
młodzież szkolna sypała kwiaty na
karawan, 'wiozący zwłoki lotni-

ków. Zwłoki złożono w kaplicy
szpitala krajowego w Cieszynie,

gdzie ustawiono wartę honorową.

We wtorek o godzinie 9 rano
odbędzie się w kościele w Cieszy-

nie nabożeństwo żałobne za spo-
kój duszy lotników, poczem kon-

dukt żałobny ruszy na dworzec.
CIESZYN (Pat). 12 b. m. o go-

dzinie 17 odbyły się w kostnicy

szpitala krajowego oględziny

zwłok zabitych lotników polskich,

w obecności sędziego śledczego i
lekarza wojskowego. Zwłoki ob-
myto i ubrano. We wtorek o go-
dzinie 8,30 zwłoki zabitych lotni-
ków wystawione będą na katafal-
kach w kosciele parafjalnym w
Cieszynie. Po nabożeństwie ża-
łobnem nasiąpi uroczyste odpro-

wadzenie zwłok na dworzec kole-
jowy, skąd pociągiem o godz. 11

przed południem, w specjalnym

wagonie, odjadą do Warszawy.

Tym samym pociągiem odjadą

również do Warszawy żona ś. p.

por. Żwirki i siostry Ś. p. inż, Wi-
gury.

Otwarcie sesji Sejmu Siąskiego.
W bieżącym miesiącu zgodnie

z przepisami Stałutu Organicz-
nego dla Wojew. śl.. Pan Prezy-
dent Rzplitej zarządzi otwarcie
sesji Sejmu śląskiego.

M. in. pod obrady Sejmu а-
skiego wpłynie rządowy projekt
ustawy o ustroju szkolnictwa na
obszarze województwa śląskiego,
zmierzający do ujednolicenia u-

stroju szkolnego na obszarze са-
łej Rzplitej na zasadach ustalo-
nych w ustawie państwowej.

Jak wiadomo, ustawa państwo-

wa spotkałe się z powszechną
krytyką i to nietylko na Śląsku,
lecz i w całej Polsce.

Zespół posłów narodowych w
Sejmie Sląskim wniósł w maju
b. r. własny projekt ustawy o u-
stroju szkolnictwa, który jednak
wobec zamkniącia w dn. 14 maja
b. r. sesji Sejmu Sląskiego do-
tychczas rozpatrywany nie był.

Prace Sl. Urzędu Wojewódz-
kiego nad preliminarzem budże-
towym na rok 1932—3 dobiegają
końca.

Rząd nie ma środków na pomoc
dla bezrobotnych pracowników umysłowych,

WARSZAWA. U wiceministra
Opieki Społecznej p. Rożnowskie-
go zjawiła się delegacja Unji Pra-
cowników Umysłowych, -inter-
wenjująca w sprawie zamierzone-

go podwyższenia składek na Fun-

dusz Bezrobocia przy równoczes-

nem obniżeniu zasiłków. Delegaci

domagają się, aby państwo ze swej
strony udzieliło takiej pomocy, ja-
kiej udziela Funduszowi Bezrobo-

cia robotników, jednakże p. Roż-
nowski oświadczył, że w obec-
nych warunkach jest to niemożli-
we, Uchwały powzięte przez Z. U.
P. U. będą przez Rząd rozważane
i w odpowiednim czasie będzie
wniesiony do Sejmu projekt usta-
wy, mającej na celu osiągnięcie
równowagi w zabezpieczeniu pra-
cowników umysłowych przed bez-
robociem.

Ubezpieczenie na starość staje się fikcją.
(Telefonem od własnego Rorespondenta.)

WARSZAWA. Zarząd Z. U. P. U. wystąpił do Ministerstwa

opieki społecznej z wnioskiem zmiany renty starczej w ten sposób,

że renta starcza zostaje obniżona z 40 na 30 proc. Na wypadek
posiadania pracy, od renty starczej odliczone byłyby otrzymywane

Nowi bezrobotni.
zarobki.

WARSZAWA. Wobec zakoń-

czenia tegorocznej kampanji budo-

wlanej, zaczynają już większe ce-

mentownie wypowiadać pracę

swoim pracownikom. Z dniem
1 października ma być zredu-
pea około 3,000 robotni-
ów. fax]

w Warszawie.
WARSZAWA (Pat). Uroczy-

stości żałobne rozpocznie nabo-

żeństwo w kościele św. Krzyża

we czwartek o godzinie 10 rano.

Po nabożeństwie kondukt żałobny

wyruszy drogą przez plac Teatral-

ny i ulicę Bielańską na cmentarz

Powązkowski. Trumny ze zwło-

kami będą przewiezione na ka-

dłubach samolotów w asyście

wojskowej. Pogrzeb urządza de-

partament aeronautyki Minister-

 

zebranie przedstawicieli społeczeństwa
wileńskiego w sprawie oddania hołdu

por. Żwirce i inż. Wigurze.
We wczorajszem posiedzeniu

b. Komitetu Powitania por. Żwirki,
odbytem u prezesa L. O, P. P.,
p. wicewojewody Jankowskiego
wziął udział p. wojewoda Beczko-
wicz. Komitet przedyskutowałi
ustalił szczegółowo wnioski, które
przedłoży na wtorkowem posie-
dzeniu w Województwie.

Prezes LOPP wicewojewoda
Jankowski, który stał na czele b.
Komitetu przyjęcia bohaterów rai-
du europejskiego por. Żwirki i
inż, Wigury, zwołuje na wtorek
13 b, m. o godz. 18 do wielkiej sali
konferencyjnej Urzędu Wojewódz-
kiego zebranie przedstawicieli

5 pułk lotn. w Lidzie wobec tragicznej
śmierci lotników polskich.

Na wieść o zgonie tragicznym
bohatera raidu europejskiego por.
Żwirki dowódca i ołicerowie 5 p.
lotniczego w Lidzie wystosowali
na ręce p. Žwirkowej depeszę

Rodzina por. Żwirki pod opieką L.O.P.P.
Wojewódzki Komitet LOPP za-

opiekował się wyjeżdżającymi na
pogrzeb por. Żwirki do Warszawy
krewnymi znakomitego lotnika,
którzy mieszkają na Wileńszczy-
źnie w Postawach. Z Postaw
przybyli do Wilna i tegoż dnia

Czechosłowacja oddaje cześc pamięci
naszych lotników.

PRAGA (Pat). Tragiczna śmierć

por. Źwirki i inż. Wigury wywoła-

ła w Czechosłowacji wstrząsające

wrażenie. Prasa w dalszym ciągu

zamieszcza długie artykuły, pełne
serdecznego uznania dla tragicz-

nie zmarłych lotników. W czasie
wczorajszych produkcyj lotniczych

w Pradze uczczono zmarłych
przemówieniami, poczem nastą-

piło minutowe milczenie. Do po-

stwa Spraw Wojskowych przy

współudziale Aeroklubu Rzeczy-

pospolitej. Organizacje i insty-

tucje społeczne, pragnące wziąć

oficjalny udział w pogrzebie, lub

pragnące złożyć wieńce, proszone

są o zgłaszanie powyższego do

Aeroklubu Rzeczypospolitej Pol-

skiej — Warszawa, Krakowskie

Przedmiescie 11, tel. 603-70, w

godzinach od 10 rano do 6 wie-

czorem.

społeczeństwa wileńskiego.
Rozesłane zostały zaproszenia

do różnych instytucyj i osób.
O ileby ktėrakclwiek z organiza-
cyj społecznych lub osób prywat-
nych, chcących wziąć udział w
zebraniu, nie otrzymała omyłkowo
zaproszenia, proszona jest o wzię-
cie udziału, bez osobnego zawia-
domienia, w obradach.

Rezultatem dzisiejszej narady
będzie wyłonienie specjalnego ko-
mitetu uczczenia pamięci por.
Żwirki i inż. Wigury i opracowa-
nie konkretnego programu uro-
czystości żałobnych.

kondolencyjną z wyrazami głę-
bokiego współczucia.
W pogrzebie por. Żwirki weź-

mie udział delegacja 5 pułku lotni-
czego w Lidzie.

wyjechali siostra por. Żwirki z mę-
żem a szwagrem zmarłego tra-
gicznie lotnika, funkcjonarjuszem
P. P. p. Szymkowskim. LOPP
Wileński ułatwi im podróż do
Warszawy.

selstwa Rzeczypospolitej w Pra-
dze zgłaszają się stale delegacje |
z  kondolencjami:* Ministerstwo
obrony narodowej wysyła na po-
grzeb kondukt wojskowy, eskadrę
lotniczą i delegację oficerów, któ-
ra złoży wieniec w imieniu wojska
czeskosłowackiego. W skład kon-
duktu wejdzie 9 aeroplanów czes-
kich.  Towarzyszyć one będą
zwłokom do granicy.

Wrażenie w Paryżu.
PARYŻ (Pat). Cała prasa fran-

cuska zamieszcza iotografje por.
Żwirki wraz z krótkim życiorysem,
przypominając świetny sukces,

odniesiony przez niego w euro-
pejskim locie okrężnym. Berliński
oddział agencji Havasa nadesłał
wczoraj do Paryża następujący
telefonogram. Śmierć polskiego
pilota Żwirki, zwycięzcy w euro-

pejskim raidzie awionetek, wywo-
łała bolesne wrażenie w Niem-
czech, gdzie Żwirko zdobył praw-
dziwą sympatję przez swoje lojal-
ne zachowanie się wobec kolegów
oraz wielki talent sportowy.
Dzienniki opisują tragiczny wypa-
dek, który spowodował śmierć pi-
lota na tak krótko przed prawdo-
podobnem nowem zwycięstwem,

Kondolencja rządu niemieckiego.
< BERLIN, (Pat). Minister ko-
munikaeji Rzeszy baron von Eltz-
Ruebenach nadesłał na ręce char-
gė d'affaires R. R. w Berlinie pi-
smo kondolencyjne dla. rządu
polskiego oraz rodziny Źwirkii
Wigury, ofiar wstrząsającego wy-
padku:

Podana w dzisiejszych pismach
wiadomość. o Śmierci lotników
polskich Żwirki i Wigury, ;któ-

rych jeszcze przed niewielu dnia-

mi niemieckie lotnictwo sporto-

we uroczyście witało jako zwy-
clęzców w okrężnym locie euro-
pejskim, napełniła mnie głębo-
kim smutkiem. Obu lotnikom da-
nem było przez ich lotnicze i
techniczne wyczyny zdziałać wie-
le dla rozwoju samolotu turystycz-
nego, a miłe i skromne ich oso-
by pozostawiły w Niemczech po-
wszechną i pełną sympatję.

Jako resortowy minister nie-
mieckiego lotnictwa cywilnego
składam panu, panie chargė
d'affaires; wyrazy głębokiego u-
lobewania z powodu nieszczęšli-

wego wypadku i proszę pana o
przekazanie ich pańskiemu rzą-
dowi i rodzinom obu lotników".

Równocześnie na ręce attachć
wojskowego złożył kondolencje
dyrektor departamentu lotnictwa |
von Brandenburg.

LIPSK. Pat.—Tragiczna śmierć
por. Zwirki i inż. Wigury wstrzą-
snęła do głębi nietylko uczuciami
wychodztwa polskiego w Saksoeji
lecz również całą niemiecką o-
pinją publiczną. Dzienniki wszyst-
kich odcieni oraz prasa sportowa
zamieszczają dziś długie nekro-
logi, podkreślając rycerskość bo-
haterskich lotników. 15 tysięczna
emigracja robotnicza polska, któ-
ra niedawno triumfalnie święciła
wspaniałe zwycięstwo por. Zwirki,
łączy się w żałobie z całą Polską
Godny pochwały przykład ofiar-
ności dał personel placówki lips-
kiej deklarując na cele samolo-
tu im. Zwirki niem. mk. 90 ze-
branych z inicjatywy konsula
Brzezińskiego drogą dobrowol-
nych składek.

Pożar miasta Kolna.
BIAŁYSTOK, (Pat). Dn. 12 b.

m. w południe z nieustalonych

przyczyn wybuchł gwałtowny po-

żar w mieście Kolno (pow. Łom
żyński) 3/4 miasta stoi w płomie-
niach. Akcja ratunkowa, w któ-

rej bierze udział straż ogniowa,

policja i straż graniczna, jest bar-

dzo utrudniona z powodu silnego

wiatru i braku wody. Przybyły
na miejsce pożaru starosta łom-

żyński zażądał pomocy wojska.

ŁOMŻA. (Pat). W uzupełnie-
niu wiadomości o pożarze w

Kolnie donoszą: Pożar zdołano
po wielogodzinnej akcji zlokali-
zować. Spłonęła połowa miasta.

W obecnej chwili dogaszane są

zgliszcza. Bez dachu nad gło-
wą pozostato 2200 osób. Przy-
czyny pożaru i wysokości strat
dotychcas nie ustalono.

BIAŁYSTOK. (Pat) Do godziny
16.30 nie udało się umiejscowić
pożaru w Kolnie. Przybyłe samo-
chodami oddziały 33 p.p. z Łom-
ży oraz zmobilizowana ludność
biorą udział w akcji ratunkowej,
bardzo utrudnionej z powodu
szalejącego wichru i braku wody.
Dotychczas spłonęło 100 do-
mów, w tem gmach magistra-
tu budynek byłego starostwa.
Fkcją ratunkową kieruje wice
wojewoda Michałowski.
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| KRONIKA.
| SPRAWY ADMINISTRACYJNE,

, — Objazd inspekcyjny. W
niech 10 b.m. Wojewoda W''eń
ki p. Z. Beczkowicz do'onił

p inspekcyjnego ter' nów
lowiatu brasławskiego, gdzie zlu-
Tował następujące ośrodki: Bra-
ław, Turmont, Opsa, Widze, Dru-

Słobódkę, Miory, Nowy Po-
lost, Jody i Bohiń.

Z MIASTA.
— Wycieczka dziennikarzy

łotewskich. Jak (uż do: osiliśmy
dnia 14 b. m we Śudę do WI
przybywa wycieczka dzienni <riy
Otewskich. Wycieczkę na sacji
Urmonty powiteją delegaci Syn-
dykatu Dziennikarzy Wileńskich,
którzy będą towarzyszyli gościom
do Wilna. Po krótkim pobyce w
ilnie, goście łotewscy udadią

ię do Warszawy i innych mis t
"olski.
W drodze powrotneį dzieini-

rze łotewscy zatrzymają się je-
den dzień w Wilnie.

— Ostrożnie z zamówienia-
ni łódzkiemi. W red kcji naszej
kazano zamówienie firmy łóde-
lej „Blask* na płótna žyrardo »-

skie i tyrolskie. Zamówienie wy
je się być bardzo podejrzane.

Jak się zdaje głównym celem
st pobranie zadatku a reszta...

pisz na Berdyczów! Zamówieni=
wprawdzie, że raty nalcży

syłać przez PKO lecz przezor-
nie podaje konta PKO. Jak

dołaliśmy stwierdzić w Łodzi
Stnieje rzeczywiście firma "Blesk"

przy innej ulicy niż podara
zamówieniu. Specjalnością tej

lirmy, są farby, lakiery i t. p. to-
|Wary malarskie. Nic nie wisdo-
Mo jednak o firmie włókicnai-
Czej „Biask*. W kaźdym razi: fir-
ma Blask wskazana w zamówie-
Jiu nie posiada nawet telefonu,
Mamy więc tu do czynienia z po-
dejrzanemi zamówieniami. Dodzć
tównież należy, że osoby które
zamówiły u agentów wspom.n a-
hej firmy grasujących zwłaszcza
ha przedmieściach, towar i op!a-
Cily pieniądze już przed miesią-
tem, dotąd towaru nie otrzym=ły.

arto by, w tę; sprawę wlala
Się policja. Dowód jest do o>ej

m

— Koło Prawników Stud.
U. $. B. udziela informacyj o wa-
|tunkach wstąpienia na @. 5. 5.,
A wszczególności na wydział praw-
Ny, oraz o życiu i organizacjach
akademickich codziennie od g
l2:ej do 13-ej. W tych [godzi-
nach czynny jest sekretarjat, skle-
pik skryptów oraz koraz komiso-

|Wy sklepik używanych podręczni-
ków. retarjat z dniem 13 b.
ko preyiecje zapisy na członków
oła.

-prasy litewskiej.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Lutnia — dzisiejsza premjera

sztuki „Cudowny połów*. Dziś odbędzie

się premjera wybornej sztuki w 3-ch

aktach Franka Vospera p. t. „Cudowny

połów', w reżyserji Wacława Radui-
skiego, w wykonaniu pp. Loedla, Hajda-

mowiczówny, Wyrwicza, Jasińskiej-Det-

kowskiej, Detkowskiego, Zelwerowiczów-

ny, Budzynskiego, Stanisławskiej, Skoli-

mowskiego, Moranowicza, Dobrowol-

skiego i in. 2
Jutro i codziennie „Cudowny po-

łów"
—Teatr Letni — „Przez dziurkę od

klucza” — występy Janiny Sokołow-

skiej. Dziś o godz. 8 m. 15 arcywesoła

rewja p. t. „Przez dziurkę od klucza” z

gościnnym występem gwiazdy teatru

Morskie Oko — Janiny Sokołowskiej.

Jutro i codziennie rewja „Przez

dziurkę od klucza”.
 

POLSKIE RADJO WILNO.

Wtorek, dnia 13 września.

11.58: Sygnał czasu. 15,15: Nowe

płyty. 15.35: Kom. meteor. 15.45: Muzy-

ka anglo-saska (płyty). 16.30: Kom. Wil.

Aeroklubu. 16,40: Odczyt sportowy.

17.00: Koncert symfoniczny (płyty): Sło-

wo wstępne prof. Michała Józetowicza.

18.00: „Karol Szymanowski jako pisarz”,

odczyt wygł. Witold Hulewicz. 18.20:

Reportaż z. Warsz. 18.45: Muz. tan.

19.15: Przegląd litewski. 19.45: „Prawdzi-

wy Neron”, felj. 20.00: Koncert. 21.00:

Feljeton J. Kaden-Bandrowskiego. 21.15:

Koncert. 22.00: Muzyka taneczna. 22.40;

Komunikaty sport. 22.50: Muzyka tan.

Środa, dnia 14 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Wesołe

i i (płyty): 15.35: Kom. meteor.

peso Edla dzieci. 16.05: Nowa lite-

ratura fortepianowa (płyty). 16.40: „Ma-

la skrzyneczka“. 17.00: Koncert. 18.00:

„Rola Chin w kryzysie światowym .

18.20: Muzyka taneczna. 19.15: Przegląd
19.40: „W świetle ram-

py”, omówi Tadeusz Łopalewski. 20.00:

Muzyka lekka. 20.35: Kwadr. liter. „Wy-

właszczona” — Sygietyńskiego. 20.50:

Recital skrzypcowy Br. Gimpla. „22.00:

Muzyka tan. 22.25: Kwadr. muzyki ope-

rowej (płyty). 22.40: Wiad. sport. 22.50:

Muzyka tan.

ZAGADKOWE ZATONIĘCIE.

Mieszkaniec miasta Wilna p.

Józef Olechnowicz, zamieszkały w

Wilnie przy ul. Więziennej nr. 6,

zameldował policji, że w dniu

wczorajszym, spacerując wzdłuż

brzegów Wilji, znalazł w lasku

w pobliżu majątku Zatoka nad

brzegiem Wiiji pozostawione ubra-

nie, składające się z mundurka

uczniowskiego, spodni, czapki

uczniowskiej oraz innych części

ubrania. Mimo skrzętnych poszu-

kiwań Olechnowicz nie znalazł

właściciela porzuconego ubrania.

znalezione rzeczy p. Olechnowicz

dostarczył do komisarjatu policji.

Zachodzi podejrzenie, że nieznany

właściciel tych rzeczy utonął pod-

czas kąpieli. Policja wszczęła do

chodzenie, które nie dało narazie

pozytywnych wyników.

Już minęły 3 lata jak zaczęły
ursować autobusy na linji Wilno
— Grodno.

Komunikacja autobusowa zbu-
dziła z uśpienia drzemiące wioski

i senne miasteczka. Przez pierwsze
dwa lata autobusy chodziły regu-
larnie i wobec tego miały dość
liczną frekwencję. W! roku bieżą-
tym ten środek lokomocji, niektó-
Temi autobusami, jest skandalicz-
ny, Część autobusów znajduje się

w okropnym stanie, że naprawdę
trzeba być śmiałkiem by odważyć
się na jazdę niemi.

Mówiąc o autobusach chcę
rzedewszystkiem napisać obszer-

ni o autobusie, który odchodzi z
Ипа o godz. 3 pp. naznaczony

Nr. 79294 N. W. Nie wiem do ko-
$0 ten autobus należy, ale tylko to
mogę powiedzieć, że właścicielem
lego jest człowiek niesumienny i
niedbały. Autobus pod wyżej
wspomnianym numerem wyruszył
Ww ubiegłą sobotę 0 godz. 3 pp. z
Placu Orzeszkowej zupełnie nie
przygotowany do odbycia 180-ki-
lometrowej drogi. Gorzej jeszcze,
że o dełektach wozu wiedział wy-
ruszający w drogę szofer, kon-
duktor i oberkonduktor.

Nie chciało się p. właścicielowi
Pozostawić autobusu na jeden
dzień w garażu, by tam doprowa-
dzić maszynę do należytego po-
rządku, bał się również reperować
$o na miejscu postoju — plac O-
tzeszkowej, pozostało mu tylko
Jedyne wyjście, wyjechać z pasa-
Żerami na boczną ulicę i tam roz-
począć gruntowny remont. Klini-
ą autobusową ostatnim razem

była Wielka Pohulanka. Na ulicy
wzięto się energicznie do umiera-
jącego pacjenta. Zdejmowanie kół,
łatanie opon, reperowanie chłod-
Ricy i t. p. trwało przeszło godzi-
hę. Czy takie niedbalstwo właści-
Ciela może ujść bezkarnie?

Nareszcie wszystko gotowe do
rogi, znudzeni i zdenerwowani

Pasażerowie  pozajmowali, opu-
Szczone na czas reperacji miejsca.
utobus ruszył dość raźno. Nie

Odjechaliśmy jeszcze 10 klm. od
Wilna znowu coś się popsuło, pa-
sażerowie  wysiadają, następuje
alsza kuracja chorego. Takie po-

Stoje nieprzewidziane, na prze-
strzeni 100 klm. od Wilna, odby-
wały się do 7 razy.
ь Dobrze było reperować auto-
us przy świetle dziennem, ale gdy

 
   

Brak kontroli nad dalekobieżnymi
autobusami.

noc spowiła pola w czarny całun,

reperacja odbywała się przy świe-

tle zapaiek, pożyczonych od bied-
nych, znużonych fatalną jazdą pa-
sażerów. Konduktor chcąc wi-
doczrfie uprzyjemnić jeszcze pasa-
żerom drogę, gasił światło w auto-
busie podczas jego biegu, zapewne
z powodu kryzysu, zapalał nato-
miast gdy podjeżdżaliśmy do jakie-
goś miasteczka.

Czy ta oszczędność jest

puszczalna?
Ponieważ na 106 klm. wysiad-

łam, jechałam ten kawałeczek

drogi / godzin, nie wiem po ilu
godzinach autobus Nr. 79294 ujrzał
Grodno i czy w całkowitym po-
rządku t. zn. bez szwanku dowiózł

swoich pasażerów.
Mnie się zdaje, że odpowiednie

władze muszą zająć się tym auto-
busem i jego właścicielem.

H. G.
"5 ża i

SHELLEY'$ INSTITUTE.
Zapisy na Kurs t. zw. „Kry-
zysowy* (po 6 zł.) miesięcznie),
przyjmuje kancelarja: Zygmun-
towska 20, m. 3 wyłącznie dnia
14go i 16-go b. m. od godz.
5—b-ej. Wykłady rozpoczynają się
dnia 15 go września o godz. 5'ej.

do-

KRONIKA POLICYJNA.
— Zatrzymanie zawodowych zio-

dziei. Władze policyjne zatrzymały
Mamprjewa Jerzego (Sniegowa 4) i Sako-
wicza Henryka (Siowiańska 5), którzy w
dniu 7 września skradli Paszkowskiej
Jadwidze (Sniegowa 4) garderobę męską,
damską oraz bieliznę łącznej wartości
tysiąca złotych. Skradzione rzeczy od-
naleziono u paserów Bastomskiej Racheli
fRaduńska 29) i Lipnickiego Abela (Koń-
ska 24). Paserów zatrzymano.
— Wykrycie kradzieży przy ul. So-

snowej. Dochodzeniem ustalono, że kra-
dzieży bielizny stołowej i innych dro-
bnych rzeczy oraz garderoby damskiej
na sumę 2000 zł. u Lipowskiej Bronisła-
wy (Sosnowa 7) dokonali znani zawo-
dowi złodzieje Szysłas Władysław (Le-
gjonowa 147) i Olechnowicz Józef (bez
stałego miejsca zamieszkania) oraz osob-
nik o przezwisku „Kolka“. Szyłasa za-
trzymano, za pozostałymi zaś wszczęto
poszukiwania. Część skradzionych rze-
czy odnaleziono u Szyłasa Władysława
i paserki Szufjan Chasi (Krawiecki zauł.
7) i zwrócono poszkodowanej, Paserkę
aresztowano.

WYPADKI
— Nieszczęśliwy wypadek na rowe-

rze, W. nocy z 9 па 10 b. m. Daszkie-
wicz Marcin, zam. w Jaszunach, na trak-
cie Lidzkim, na 4-m km. od Wilna, ja-
dąc rowerem, wskutek pęknięcia widełek
spadł na bruk i doznał okaleczenia
głowy. „— A

DZIENNIK WILENSKI

Z Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie.
Rozdział kontyngentów przywozo-wych na wrzesieś i październik rb.

W dniu 8 b. m. odbyło się w
Warszawie posiedzenie Centralnej
Komisji Przywozowej, na którem
zostały rozpatrzone kontyngenty
przywozowe na miesiące wrzesień
i październik — niektórych maso-
wych artykułów, a między innemi
skór surowych. W posiedzeniu
tem wzięła również udział lzba

P.-H. w Wilnie.
Zapotrzebowanie na skóry ze

strony przemysłu  garbarskiego
znacznie przekroczyło odpowie-
dnie kontyngenty specjalne i au-
tonomiczne, wobec czego musiano
poważnie zredukować powyższe
zapotrzebowanie. W odniesieniu
do skór C. K. P. ściśle współpra-
cuje ze specjalną podkomisją rze-
czoznawców z ramienia przemysłu
garbarskiego. Izba P.-H. w Wil-
nie poddała rewizji zaproponowa-
ne przez tę podkomisję przydziały
dla garbarń w naszym okręgu,
dążąc do równomiernego trakto-
wania wszystkich zakładów, w za-
leżności od ich zdolności produk-
cyjnej i faktycznego poziomu pro-
dukcji w ostatnim czasie.

, lzba Wileńska ustosunkowała
się również pozytywnie do zapo-
trzebowań na skóry ze strony
kupców - importerów skór zagra-
nicznych w jej okręgu, którym
wobec tego przyznano również

pewne kontyngenty.
Aczkolwiek wynik rozdziału

kontyngentów na skóry nadal nie
zaspokoił. całkowitego zapotrze-
bowania zainteresowanego prze-
mysłu i handlu okręgu Izby,
zwłaszcza jeśli chodzi o skóry
z t zw. „kontyngentu niemiec-
kiego”, jednakże w porównaniu
2 poprzednim okresem przedsta-
wiał się względnie pomyślnie.

Posiedzenie C. K. P. mialo

również rozpatrzeć kontyngenty
przywozowe na konopie, sizal,

manillę i t. p. surowce włókniste.

Ponieważ jednak w związku z
ostatnio praktykowanem uprzy-

wilejowaniem przy podziale tych
kontyngentów—zakładów mecha-
nicznych na niekorzyść wytwórni
ręcznych — Izba P.-H. w Wilnie

wystąpiła niedawno do Min. Prze-

mysłu i Handlu z odpowiednio
umotywowanym  memorjałem w
powyższej sprawie, w którym

przedstawione zostały również
konkretne wnioski Izby, zmierza-
jące do rozwiązania omawianego
zagadnienia — Komisja po dłuż-
szej dyskusji zaakceptowała pro-
pozycję Izby Wileńskiej co do
chwilowego wstrzymania się z po-
działem kontyngentów aż do
ostatecznego wypowiedzenia się
Ministerstwa.

Wyjaśnienie.
W związku zamieszczoną w nu-

merze poniedziałkowym notatką
p. t. „Jaka jest faktyczna cena
cukru" otrzymujemy od p.F. Że-
browskiego wyjaśnienie, w którem
stwierdza on iż podana przez nas

Oddział wileński Banku
1-sze źródło zakupu cukru liczy:

kalkulacja dotyczy ceny dla War-
szawy.

Natomiast kalkulacja kupców
wileńskich przedstawia się w spo-
sób następujący:

Cukrownictwa (Słowackiego 27)

1) Odbiorcom powyżej 100 worków (większym hurtownikom)
po 161 zł. 50 gr, a biorącym mniejsze ilości od 10-ciu worków
po zł. 163 za 100 klg. loco skład swój.

2) Koszty transportu ze składu do
magazynu kupca. .

3) 1'/,'/, podatku obrot
4) podatek dochodowy.
5) koszty opakowania

Nie wliczając absolutnie żad-
nych kosztów handlowych ani
nieuniknionego manca przy roz-
wažaniu na drobne  sprzedaże

Si
sznurek, kołeczki, minimum ..

Koszt własny .

„kal — 50 gr. za-100-klg.
Ni 3742 bowie w

„asów Oa jų w
torby,

„zł. 295 gr. za 100 klg.

. zł, 169 — gr. za 100 klg.

(*/, kilo, */, kilo, 1 kilo). Sprze-
dając cukier po zł. 1.70 za kilo
kupiec zarabia na tem Jeden
grosz.

 

 

 

Zjazd uczniów Szkół rolniczych.
W Bakiszikach w dniach 3, 415

b. m. odbył się wielki zjazd Związ-
ku Sąsiedzkich Szkół Rolniczych
województw Wileńskiego i Nowo-
gródzkiego.

Już 2 września do Wilna po-
częli zjeżdżać się uczestnicy zja-
zdu, którzy zwiedzili miasto i za-
poznali się z historycznemi zabyt-

kami Wilna. Wieczorem tegoż dnia
przybyli goście udali się do Buki-
szek. Otwarcie zjazdu nastąpiło
dnia 3 b. m.

Po powilaniach i przemówie-
niach dr. Janusz Jagmin wygłosił
referat „O Inie i Iniarstwie“. Pre-
legent usilnie propagował krajową.

produkcję lnu, więc w konkluzji

uchwalono rezolucję, by popierać
wyroby lniarskie w Wileńszczy-
źnie i Nowogródczyźnie. Po refe-
racie przybyli goście i młodzież
rolnicza zwiedzali gmach szkolny
i urządzenia szkolne. Następnie
wystawę działu ogrodniczego tej
szkoły obfitującą w niezwykłe о-
kazy ogrodnictwa.

Po zwiedzeniu gospodarstwa
szkoły, które stoi na wysokim po-
ziomie, inicjatorzy zjazdu podej-
mowali zebranych obiadem.

Następnie odbyły się zawody
sportowe, przy udziale szkół z An-

towila, Różanki, Święcian, Be-
rezny, Antonowa, Opsy, Kuszele-
wa, Łazdun, Łuczaju, Bukiszek. Po
zawodach sportowych nastąpiły
ćwiczenia rolnicze, i

Dn. 4 b. m. dano przedstawie»
nie regjonalne wykonane przez
zespół szkół żeńskich z Antowila
p. n. „Żytnie żniwo na Wileń-
szczyźnie', Sztuka, której przyglą-
dały się niezliczone rzesze wło-
ścian z okolicznych wsi i zaścian-
ków odegrana została na wolnem
powietrzu. Po przedstawieniu ze-
brani spożyli kolację, zaś młodzież
przy dźwiękach orkiestry tańczy-
ła. Dnia 5 b. m. rano do Bukiszek
przybył starosta pow. wileńsko-
trockiego Jerzy Tremacourt, który
w obecności gospodarzy zjazdu
rozdał zwycięskim zespołom szkol
nym nagrody oraz dziękował u-
czestnikom zjazdu za owocną pra-
cę zdobytą kilkuletnią nauką.

Po południu młodzież szkół
biorących udział w zjeździe pod
kierownictwem swych dyrektorów
udała się do Kalwarji, gdzie wy-
słuchała nabożeństwa w kościele
kalwaryjskim i zwiedziła drożki
pańskie, poczem udała się do We-
rek, skąd slatkami powróciła do
Wilna.

ZATRZYMANIE ELEGANCKIE-
GO ZŁODZIEJA.

W dniu wczorajszym wywia-
dowca policji śledczei zatrzymał
na ulicy Wielkiej jakiegoś ele-
gancko ubranego pana, niosącego
w ręku ciężką walizę. ywia-
dowcy osobnik ten wydał się po-
dejrzanym, wobec czego postano-
wił go zatrzymać. Przy sprawdze-
niu zawartości walizy okazało się,
że zawiera ona figurki alabastro-
we, należące do Włocha Giani-
niego, zam. przy ulicy Trockiej.
Zatrzymanym okazał się znany
policjj zawodowy złodziej R. Za-
rażewski, który w towarzystwie
innego złodzieja Arona Sztejna
przedostał się do mieszkania Gia-
niniego i skradł stamtąd rozmaite
rzeczy.

ZAKRET SCHRONIENIEM
DLA ZŁODZIEL

W wyniku dłuższej obserwacji
władze śledcze zlikwidowały nie-
bezpieczną szajkę  złodziejską,
która w ciągu ubiegłych dwóch
miesięcy dokonała szeregu kra-
dzieży i wiamań. Wywiadowcy
policji zaobserwowali złodziei w
lesie na Zakrecie, dokąd oni co-
dziennie przychodzili na „majów-
kę'* w towarzystwie podejrzanych
kobiet.

Złodziei
dzono w areszcie.
dzenie'w toku.

aresztowano i osa-
Dalsze docho-

oi i МЕНаОЛ

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.

KRADZIEŻ MĄKI Z WAGONÓW

NA BOCZNICY KOLEJOWEJ.

Ch. Bernsztej zameldował po-
licji, że ubiegłej nocy na bocznicę
kolejową p. Juchny Brojdowej
przy ulicy Ponarskiej 32 przedo-
stali się złodzieje, którzy, zer-
wawszy plomby z wagonów, skra-
dli 3 worki mąki i zbiegli. Policja
prowadzi dochodzenie.

SPRYTNA OSZUSTKA UKRY.

WA SIĘ PRZED POLICJĄ.

We wczorajszym numerze na-
szego pisma donosiliśmy już o
sprytnem oszukaniu dwóch mie-
szkanek miasta Grodna, Mackie-
wiczowej i Paszkowskiej. W wy-
niku przeprowadzonego docho-
dzenia policyjnego zostało ustalo-
nem, że sprawczynią oszustwa
jest znana policji zawodowa
oszustka Tekla Ciesiun, zamiesz-
kała w Wilnie przy ulicy Bernar-
dyńskiej 10. Oszustki nie odna-
leziono.

Ni

Świętokradztwo.

KĘPNO (Pat.) — Nieznani do-
tychczas złoczyńcy wtargnęli u-
biegłej nocy przez okno do ko-
ścioła parafjalnego we wsi Ochę
dzin w powiecie wieluńskim i po
wyłaman u zamków przy tsberna
culum w wielkim ołtarzu zrabo-
wali pozłacany kielich wraz z ho-
stjami oraz haftowaną kapę na
kielich. Władze wszczęły za świę-
tokradcami energiczny pościg.

Zamordowanie duchownego prawosławnego
Mieszkańcy wsi Łunin pow.

łuninieckiego, 21-letni Bazyli Kar-
piec i 19-letni Mikołaj Demjan-
czuk udali się do ogrodu du-
chownego prawosławnego w Łu-

ninie, Wieczorka Bazylego gdzie

zaczęli zrywać owoce, a przyłapa-

ni przez popa wyjęli noże i zadali
mu niemi kilkanaście ran w głowę
i okolicę brzucha. Popa w stanie
beznadziejnym umieszczono w
spitalu.  Zbrodniarzy zaareszto-
wano.

 

Tragedja nieszczęśliwie zakochanego
roboęnika.

Robotnik fabryczny w Olkie-

nikach, Józef Dulko w końcu

1930 r. zamieszkał w charakterze

sublokatora w pobliskiej wiosce

Zaprzekopy przy rodzinie gospo-
darza Jana Kozłowskiego.

Niebawem kochliwy Dulko za-

płonął afektem miłosnym ku u-

rodziwej córce Kozłowskiego Mar-
jannie.

Zamiary te jednak niechęt-
nem okiem widział ojciec dziew-
czyny który na swego zięcia kre-

ował zamożnego gospodarza z
tejże wioski swego imiennika
Jana Kozłowskiego.

Dulko nie zrażony napotyka-

nemi przeszkodami wypowiedział
walkę rywalowi.

Kiedyś zaobserwował iż pło-

cha Kozłowszczanka wraz z Kkon-

kurentem jego weszli do stodoły.
Miotany zazdrością Dulko obmy-

ślił perfidny plan zemsty.

Wszczął alarm że do stodoły

jego gospodarza wdarli się zło-

dzieje. Zorganizowano obławę na

złoczyńców, a na czele jej stanął

oczywiście Dulko.
Niebawem w stodole znalezio-

no ukrytą parkę.
Nim jednak zdoląno zorjen-

tować się w istotnej sytuacji rze”
komy złodziej Kozłowski został
dotkliwie pobity w” czem najinten-

sywniejszy udział brał oczywiście
Dulko.

Sprawa oparła się o sąd któ-
ry w rezultacie skazał Duikę na
półroczne więzienie.

Mimo to Dulko w dalszym
ciągu ze stolcyzmem dążył do
ceiu i w pewnym momencie wy-

słał do Kozłowskich swata, lecz

jego propozycje zostały stanow-
czo odrzucone.

Sytuacja stała się nie dwu-
znaczna. Wszelkie nadzieje Dulki
prysły. Z tą chwilą uczucie miło-
ści zywione ku Kozlowszczance
przerodziło się w zemstę, z którą
wreszcie nie taił się i głośno gro-
ził zastrzeleniem dziewczynyi po-
pełnieniem samobójstwa.

Decydująca rozmowa na ten

temat odbywała się dn. 26 stycz-
nia b. r., po której Dulko posta-
nowił plan swój wykonać.

Wieczorem jeszcze tegoż dnia,

upatrzył

szczanka wraz ze swemi rówie-

śniczkami w jednem z sąsiednich

mieszkań zajęta była przędzeniem'

wszedł do izby i odaał trzy strza-
ły, raniąc  Kozłowsżczankę w

brzuch i rękę.

_ Po czynie tym Dulko cofnął

się, lecz niebawem powrócił, wo-
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Głos restauratorów,
Zarząd Stow. Właścicieli Zakładów

Restauracyjnych nadsyła nam z prośbą

o zamieszczenie, pismo treści następu-

jącej:
Dn. 7 b. m. w „Expresie Wileńskim*

umieszczony został artykuł, podpisany

przez p. „Antoniego B.“ Artykui zmu-

szą nas do wyjaśnienia.

Co innego jest upiec bułkę chleba

i sprzedać ją w swoim sklepie piekar-

nianym, a zupełnie co innego przyrzą”

dzić i podać potrawę w restauracji.

P. „Antoni B.* rozumuje tak, jak poseł

Sanojca, który podczas dyskusji nad

budżetem w Min. Przem. i Handlu w

dniu 18. L 1932 r. biadał, że „całe ciele

z kopytami kosztuje 10—12 zł., a kotlet

w buiecie sejmowym kosztuje 3 zł.

czyli cztery kotlety na jedno cielę.

Idąc więc śladem posła Sanojcy oraz

p. „Antoniego B.”, dochodzimy do kon-

kluzji, że restauratorzy tohyjeny, zdzie-

rające niemiłosiernie skórę „z nieszczę-

snych konsumentów, zarabiające na sa-

mem tylko mięsie blisko 2500*/0! Ž

W. istocie kalkulacja w restauracji

inaczej wygląda, niż p. „Antoni B.“ usi-

łuje ją przedstawić, porównywując re-

staurację z piekarną, Chodzi o to, że

zanim mięso surowe kupione u rzeźnika

stanie się kotletem, musi ono poddać się

całemu szeregowi skomplikowanych ope-

racyj, a oprócz tego wydany gościowi

w restauracji apetyczny podsmażonyka-

wałek mięsa nie jest tym „ćwierć kilo-

śramem”, o którym nadmienia p. „An-

toni B.', są tam jeszcze inne „przypra-

wy”, których nie wykryje nawet naj-

silniejszy mikroskop; a więc: świadectwo

przemysłowe, patent akcyzowy, podatki:

obrotowy, dochodowy, od lokalu, od

elektryczności, komunalny, od szyldów,

od muzyki, kasa chorych, fundusz bez-

robocia, komorne, ZUP, pensje muzyków,

kucharzy, personel pomocn., światło,

opał, gaz, woda, pranie bielizny, amor-

tyzacja i uzupełnienie inwentarza,

szczypta tego, odrobina tamtego, nie

mówiąc już o soli, cukrze, pieprzu,

chrzanie, musztardzie, a nierzadko i

kabulu.

Nie jest dla orjentującego się czło-

wieka tajemnicą, że każda restauracja

dokłada do kuchni, a straty z tego ty-

tulu pokrywa z zysku na sprzedaży

trunków. Ostatnio od szeregu miesięcy,

gdy ceny restauracyjne zostały obni-

żone i przy zmniejszającej się stale

trekwencji w restauracjach i ten zysk nie

wystarcza na pokrycie deficytu kuchni.
Na zakończenie wyjaśnienia udziela-

my przyjacielskiej rady p. „Antoniemu

B.“, nie jadać mięsnych dań w restau-
1acjach i nie mieć wtedy powodu do
narzekania na rzekome ambicje restau-
ratorów wileńskich, Można się przecież

urządzić taniej i praktyczniej, a więc
jeść tylko chleb, który jest tańszy lub
też kupić kilo mięsa za 90 gr, zawinąć
w używaną gazetę, wziąć trochę soli
w zanadrze i udać się z lem pod Zielony
Most, rozpalić ognisko i upiec na niem
na rożnie mięso. Zasiąść do tak sporzą-
dzonego obiadu nad brzegiem szumiącej

Wilji...
Tanio,

powietrzu.
Zarząd Stowarzyszenia

Wlaścicieli Zakł, Restauracyjnych

wygodnie, no i na świeżem

moment gdy Koziow-.

łajęc: „Ja ją skończę”. Ranna
dziewczyna zdołała się ukryć, a
wobec tego Dulka poszedł za
stodołę i dwukrotnie strzelił do
siebie, raniąc się w głowę, wsku-
tek czego stracił jedno oko.

Kozłowszezzankę przewieziono
do szpitala, gdzie przeszła skom-
plikowaną kurację.

Dulkę, po wyleczeniu, po-
stawiono w stan oskarżenia o
usiłowanie zabójstwa i pod tym
zarzutem znalazł się wczoraj
przed Ill-im wydziałem karnym
sądu okręgowego w składzie wi-
ceprezesa p. Wacława Brzozow-
skiego i pp. sędziów M. Szpa-
kowskiego i J. Bułhaka.

Oskarżony przyznał się czę-
ściowo do winy, lecz twierdził,
iż działał pod wpływem zdener-
wowania | nie panował nad sobą.

Po zbadaniu świadków, którzy
wnieśli bardzo symptomatyczny
materjał, świadczący o materja:
ližmie śród mieszkańców wsi, wi-
ceprokurator p. Połowiński, do-
wodził, iż oskarżony działał z
premedytacją i wnosił o surowy
wymiar kary. Е

Adw p. Halina Sztukowska
w pelnem zapalu przemėwieniu
zoprazowała stan psychozy ©-
skarżonego, który jako męż-
czyzna 100 proc. mógł utracić
panowanie nad sobą wskutek do-
znanych niepowodzeń i dlatego
domagała się zastosowania cz. 2
art. 225 nowego K. K. i zawiesze-
nia kary.

Sąd podzielając wywody obroń-
czyni, skazał osk. Dalkę na 2 la-
ta więzienia, zawieszając jedno-
cześnie wykonane kary na 5 lat.

Wobec tego Dulko wczoraj
jeszcze odzyskał swobodę.

Kos

aria žiaiGKIDETA
SZKICE | OBRAZKI,

POWRÓCILI.
Powrócił z wakacji, gdzie nauczył

się pływać crovlem biegać na przełaj i

gdzie nauczył się nowego szlagieru za-

czynającego się od słów: „Nie kąsaj

mnie murzyn, zwierzę ty“.

Wszystko jedno jak się nazywał.

Franek, ladek czy Zdzis.

Ma lat szesnaście, przedział po le-

wej stronie głowy i cyniczne zdanie o ko-

leżankach z gimnazjum żeńskiego z prze-

ciwka.

Mówił o nich albo „to głupia gęś”

albo „ach... ta, no o niej możnaby dużo
powiedzieć.

Panie te miały od 14 do 16 lat.

Natomiast on miał się za dorosłego,

mimo tego, że od roku dodpiero nosił

szelki i że papierosy ojca palone pod
łóżkiem wywoływały w nim mdłości,

Czuł się zupełnie dorosłym i prze-

chodził epokę t. z. „Weltschmertzu* jak

każdy z nas.

Wwiercal się do towarzystwa star-

szych mężczyzn, ale ojciec go za drzwi
wyrzucał... następnego dnia z dumną mi-

uą opowiadał kolegom w klasie t, z. „ka-
wały” które „jemu* opowiadano,

Jest to typ dziecka, które już niem

być przestało, a które nie rozwinęło się

jeszcze w taki czy inny gens rodzaju

ludzkiego. .
W tej epoce człowiek nabywa wia-

domości z dziedziny historji powszechnej,

algebry, lizyki oraz przyswaja sobie naj-

łatwiej wszelkiego rodzaju popędy ni-

szczące zdrowie organizmu.

Natura jest w tej epoce życia nie-

słychanie szczodrą i szafuje siłami ludz-

kiemi z rozrzutnością szulera,

Z koleżankami rozmawia tak:

— Pan był nad morzem?

— Ewentualnie!
- Czy podobało się Tadziowi?
— Co?

— No morze.

— Cóż, woda jak każda inna, ale du-
żo kobiet, kłębowisko pięknej linji (to

usłyszał od ojca) no i ten nastrój. W jed-
nej cukierni sprzedają bardzo dobre lody

malinowe.

- Aha?!

— Szalałem!
— M"

— Jadłem po trzy porcje dziennie.
— Lodów?!

— No przecie nie flonder, które

cuchną kurtą powracających z morza

marynarzy (wyjątek z powieści A. Mar-

czyńskiego).

— A ja byłam u dziadka na wsi.

— Ach wiem, nuda naszych dworów

ita mdła atmosiera rodziny (to powie-

działa kiedyś matka).

— Wcale nie; była nawet Marynia,
a w stajni są małe, oba źrebaki.

— Panią interesuje agronomja.

— Jakto?
— No cielak, Marynia i te źrebięta,

— Pan jest niegrzeczny,

— Ewentualnie i oczywiście.

Rozeszli się on do cheraji ona do la-
lek.

Widuję go codziennie w Bernardyn-

ce gdzie nie ustępuje starszym miejsca,
na ulicy. gdzie się łokciami rozpiera i w
autobusie, gdzie rozparty na siedzeniu

nie ustąpi fotelu siwej staruszce...

Nie wolno mu zwrócić uwagi ni

w grzeczuej formie dać pouczenia.
Obraża się i odpowiada arogancko.
Tacy oni już są, ci dzisiejsi młodzi.

Oj dzieciaki! dzieciaki!

M, Junosza.  



Zz KRAJU.
Konsekracja nowego kościoła w Brześciu nad Bugiem.

W ubiegłą niedzielę rano w

Brześciu nad Bugiem odbyło się

uroczyste poświęcenie i otwarcie

nowego kościoła katolickiego w

gmachach kolejowej b. parowo-

zowni. Uroczystego poświęcenia

dokonał w asyście licznego du-

chowieństwa J.E. ks. biskup Piń-
ski. K. Bukraba. W  podniosłej

tej uroczystości wzięli udział

przedstawiciele władz państwo-
wych z wojewodą poleskim, woj-

skowych z dowódcą D. O. K,
kolejowych z dyr. P. K. P. w
Wilnie inż. Falkowskim, delegacje
kolejarzy, przysposobienia woj-
skowego, organizacyj społeczno-
oświatowych i liczne rzesze lud-
ności.
Po dokonanych uroczystościach

odprawione zostało uroczyste na-
bożeństwo celebrowane przez J.
E. ks. biskupa Bukrabę.

Radni żydowscy składają mandaty do RadyMiejskiej
Nieświeża. | ;

W dn. 6-go września całe po-
siedzenie Rady Miejskiej przeszło
dość spokojnie, aż przy przedo-
statnim punkcie „wybuchła bom-
ba” — Rada miała wybrać trzech
delegatów do komisji podatku
dochodowego w (rzędzie Skar-
bowym. — Według ustalonego
zwyczaju radni chrześcijanie de-
legują jednego członka i dwóch
zastępców, radniżydowscy dwóch
członków i jednego zastępcę. —
Poseł Szymanowski w imieniu
grupy chrześcijańskiej w poro-
zumieniu z częścią żydowskiej
wystawił kandydatury na człon-
ków pp. Kraszewskiego, Bom-
sztejna i Goldina, na zastępców
pp. Drozdowicza, Domaszewicza
i Mendelewicza. — Kandydatury
te otrzymały mniejwięcej dwie
trzecie głosów. — Wtenczas rad-
ny Kagan w imieniu „Zydow-

Fabryczka jedno
We wsi Koroniszcze pow. wi-

lejskiego zatrzymana została na
targu kobieta, która usiłowała
puścić w obieg 2-złotowę mone-
tę fałszywą. Był to bardzo nie-
udany fałsyfikat. Pomimo że kil-
kakrotnie był jej zwracany przez
kupców, kobieta owa uparcie dą-
żyła do jego pozbycia się. Zauważył
to obecny na rynku policjant i
zatrzymał ową kobietę. Docho-
dzenie dało sensacyjne wyniki.
Kobietą tą okazała się Tekla Jar-

skiego Bloku Gospodarczego",
tj. pięciu radnych oświadczył, iż
z powodu majoryzowania przez
większość, złożoną z chrześcijan
i części radnych żydowskich, nie
mogą pracować i dlatego skada-
ja swoje mandaty radzieckie; po
tem oświadczeniu opuścili salę.
Pod koniec posiedzenia radny z
„Bundu*, p. Ajzebud oświadczył,
iż obaj radni bundowcy również
składają mandaty, nie mogąc na-
dal pracować. —Rezygnacja sied-
miu członków Rady nie wpłynie
zupełnie na jej losy, gdyż na
miejsce ustępujących wchodzą
dalsi kandydaci z listy. — Mani-
festacja oponentów w Radzie
jest refieksem walk wewnętrz-
nych, toczących się w łonie ży-
dowskiego społeczeństwa  Nie-
świeża.

I dwuztotowek.
makowicz. Syn jej Bazyli urzą-
dził tanim sposobem prymitywną
fabrykę fałszywych pieniędzy od-
lewając metal na kuźni do przy-
szykowanych w dość prymitywny
sposób form.
W czasie rewizji znaleziono

formy 1 i 2 złotówek, na strychu
znaleziono 5 kig. metalu, a w
mieszkaniu pilniki i inne podręcz-
ne narzędzia.

Niefortunnych / konkurentów
mennicy peństwowej aresztowano.

Zabójstwo.

LIDA. (Pat). W dniu 12 bm.
przed południem zawiadomiono
posterunek Policji P. w Iwju o
samobójstwie 32 letniego miesz-
kańca osady Zaścieny gm. iwień-
skiej, Macieja Szczerby. Wobec
panujących w tej rodzinie złych
stosunków, samobójstwo wydało
się bardzo podejrzane.

Wszczęte energiczne śledztwo
oraz zarządzona sekcja zwłok da-

szczegóły wykazały, iż Szczerba
został uduszony cienkim sz2nur-
kiem, a następnie powieszony dla
zmylenia śladów, we własnej sto-
dole. Przeprowadzone dochodze-
nie w trybie doreźnym nasuwa
podejrzenie, iż zbiodni dokonała
żona Szczerby Bronisława wraz
z kochankiem Kużmą. Szczerbo-
wa i Kuźma zostali aresztowani
i oddani do dyspozycji sędziego

ły rewelacyjne wyniki. Pewne śledczego.

Bratobójstwo.

Mieszkaniec kol.  Kościuki. czuk pochwycił nóż kuchenny i

pow. prużańskiego 30-letni Andrzej
Maksymczuk, przybył do miesz-
kania brata swojego Włodzimie-
rza, z którym wszczął awanturę.

kilku uderzeniami w pierś brata
pozbawił go życia oraz zamordo-
wał żonę jego, śpieszącą na po-
moc mężowi.  Zbrodniarza za-
trzymano i osadzono wwięązieniu.

DZIENN IK WILEŃSKI

SPORT.
Refleksje po regatach wioślarskich.

Sport wioślarski ma właśnie w
sobie to, że nigdy regaty wioślar-
skie nie kończą się równo z chwi-
lą wyczerpania się programu. Po
każdych regatach wioślarskich
wśród braci sportowej przez długi
okres czasu żyją wrażenia, dozna-
ne w dniu regat.

Wileńskie regaty, które przed
tygodniem odbyły się na Wilji, nie
mogą więc tak prędko ustać. Nic
też dziwnego, że codziennie na
wszystkich przystaniach prócz re
gatowców zbierają się kibice klu-
bów, gwarząc między sobą o po-
szczególnych fraś$mentach emocjo-
nujących regat.

Tak zresztą bywa zawsze i
wszędzie, dlaczegoż więc w Wilnie
miałoby być inaczej, dlaczego na
przystaniach wileńskich miano nie
czynić sobie obietnic na przyszły
sezon, dlaczegoż na przystaniach
wileńskich nie miałaby się tworzyć
charakterystyczna, wioślarska tra
dycja.

Tydzień temu na wodach Wilii
walczono o honor swych klubów,
walczono o pierwszeństwo, o każ-
dy drobny punkcik, który miał za-
ważyć przy ogólnej ocenie klubów.
Ocena ta w tym roku wypadła po
jesiennych regatach dość pomyśl-
nie. \

Policyjny Klub Sportowy wy-
sunął się na pierwsze miejsce. Zdo
był on największą ilość punktów
i wykazał się dużym treningiem.
Zasługą jest Witkowskiego,. który
potrafił prócz własnego treningu
poprowadzić również trening kilku
osad policyjnych. Przyznać jednak
należy, iż styl wioślarzy P. K. 5.
dużo pozostawia do życzenia. P.
K. S$. wygrywał przeważnie siłą fi-
zyczną i stosunkowo niezłem zgra-
niem, ale nie stylem. Policja na
przyszły rok może A. Z, S-owi spła
tać niespodziankę i zwyciężyć nie
tylko w jesiennych regatach, ale
nawet i w Trokach. Można już dziś
przepowiadać, iż punkt ciężkości
wioślarstwa wileńskiego przesunie
się na policję. Trzeba dodać, że
już w następnym sezonie Witkow-
ski startować będzie w barwach
policji, przysparzając im sporo pun
któw. Szkoda wielka, że naczelne
władze policyjne rozbiły dotych-
czasową osadę, przenosząc szlako
wego Zrzędka do Pińska.

Na drugiem miejscu postawić na
leży A. Z. S$, Akademikom na ogół
poszło nieźle, ale mogli oni wy-
grać jeszcze jeden bieg finałowy
czwórek. A. Z, S. ma u siebie, mo-
jem zdaniem najlepszego wioślarza
Wilna na wiosła długie. Jest nim
L. Bortkiewicz, który w pierwszym
rzędzie ma wspaniałe warunki fi-
zyczne i nie ulega wątpliwości, że
śdyby Bortkiewicz mieszkał w
Warszawie, albo w Poznaniu, by-
łoby o nim głośno w całej Polsce.

Z takich właśnie wioślarzy składa-
ją się reprezentacyjne osady A. Z.
S. wiosną ma zawsze daleko lepsze
wyniki, niż latem, albo jesienią, bo
młodzież akademicka rozjeżdża się
i nie może trenować. Akademicy
muszą dbać koniecznie o nieco li-
czniejszy narybek regatowy i po-
pracować nad uzgodnieniem stylu.

Pogoni powiodło się daleko le-
piej teraz niż, w Trokach. Praca no
wego zarządu i przesilenie tego klu
bu sprawiły, iż osady daleko le-
piej zostały przygotowane do re-
gat i odniosły zwycięstwo w czwór
kach półwyścigowych. Pogoń ma
dużo młodzieży i klub ten ma przed
sobą wielką przyszłość. Wiośla-
rze „Pogoni* wśród klubów wileń
skich znaleźli się na trzeciem za-
szczytnem miejscu.  Sternikiem
klubu jest popularny Miecio Nowi
cki, który poświęca wiele czasu
dla wyzyskania swoich zdolności
wioślarskich. Bardzo dobrze „Ро-
goń' zrobiła, że zrezygnowała z
byłych mistrzów, a przeszła do
młodych obiecujących sił.

Saperzy regaty przegrali. Mieli
oni wygrać przecież biegi czwórek
półwyścigowych, jedynie honor ich
wyratował Witkowski, który osta-
tni sezon startował już w barwach
„Czarno - czerwonej trójki" 3 B.
Sap. powinien koniecznie nabyć
czwórkę wyścigową i również
zwrócić uwagę na styl. Siłą fizy-
czną w wioślarstwie przy równych
szansach nigdy się nie wygra i tu
właśnie saperzy załamali się.

Wileńskie Towarzystwo Wio-
ślarskie jest klubem, który prze-
żywa kryzys sportowy. Klub ten
przegrywał z kretesem w Trokach
i to samo powtórzyło się na Wilji.
Kompletny brak narybku sporto-
wego jest klęską Wil. T. W. Prę-
dko nie da się naprawić obecnej
sytuacji, która ma głębsze podło-
že, ale propagandowo Wil T. W.
odegrało w tym sezonie znaczną
rolę.

Na ostatniem miejscu znajdują
się wioślarze 3 p. a. c. Sportow-
ców 3 p. a. c. prześladował pech.
Mogli oni większą odegrać rolę i
mieć jeden bieś wygrany. 3 p. a. c.
jest klubem pełnym entuzjazmu
wioślarskiego, który w niedalekiej
już przyszłości dawać będzie bodź
ca do poważnych wyników. Ar-
tylerzyści walczą na torze ambi-
cją, ale nie mają pojęcia o stylu
i im właśnie koniecznie jest po-
trzebny trener.

Słów kilka powiedzieć również
należy o Grodnie. W tym roku
wioślarze Grodna dostali w skórę.
Wywieźli'oni z Wilna tylko 10 pun
któw. Karta więc odwróciła się.
Grodno jednak poważną odegrywa
rolę w wioślarstwie wileńskiem i
grodnianom należy zawdzięczać, iż
podniósł się poziom wioślarstwa

J
Burza nad WileńszczyznąINowogródczyzn

Onegdaj w północnych powia-
tach Wileńszczyzny i Nowogród-
czyzny szalała niezwykłej siły bu-
rza połączona z dużą ulewą. Do-
tychczas nadeszły dane z miej-
scowości pogranicznych: Koście-
niewicze, Kozdrowicze, Domanie-
wicze i Rubieżewicze.

Silna wichura we wsi Hurki,
Dęby Małe, Kozłowszczyzna, He-
lenowo pozrywała kilkanaście da-
chów z domów mieszkalnych i
budynków  dospodarskich, zni
szczyła kilkadziesiąt drzew owo-
cowych, powywracała całe ogro-

Kradzież 100 dolarowego banknotu.
We wsi Lejpuny gm. olkienic-

kiej pow.wil. trockiego Marcjanna
Bejnis| 24 służąca u gospoda-
rzaAndrzeja Giejno zauważyła,
że gospodarz ma jakąś kryjówkę,
gdzie przechowuje cenne rzeczy
i pieniądze. Po dłuższej obser-
wacji udało się jej tę tajemniczą
kryjówkę odnaleźć, i kiedy pew-
nego dnia nikogo w mieszkaniu
nie było, skradła z tej kryjów<i
100 dol. w jednym banknocie i
znikła ze wsi.

To tajemnicze zniknięcie na-

 

Turniej tenisowy „Słowa* znów
przerwany.

Wczoraj miano zakończyć osta-
tecznie rozgrywki tenisowe o pu-
har przechodni „Słowa”, ale nie-
stety w ostatniej grze przy pierw-
szym secie zaczęło już stawać się
ciemno i grę Kewesa z Puszka-
rzewiczem przy stanie 4:4 prze-
rwano. :

Final tego ciekawego spotka-
nia odbędzie się dzisiaj o godz. 16.

Wśród pań pierwsze miejsce
zdobyła p. Olechnowiczowa, zwy-
ciężając p. Florczakową 6:4, 6:4.

Zawody szkolne,

Szkoła Handlowa staraniem p.
prof. Godlewskiego organizuje
wewnętrzne zawody szkolne o
zegar przechodni,

Poszczególne klasy walczyć
będą o zegar, który po zdobyciu
stać będzie w zwycięskiej klasie.

Oryginalna ta nagroda będzie
doskonałą zachętą dla młodzieży.

Zawody odbędą się we czwar-
tek i w piątek.

Szkoła Handlowa zaczyna о-
statniemi czasy coraz większe
przejawiać zainteresowanie spor-
tem, przeprowadzając wszelkie
imprezy łącznie z gronem nauczy-
cielskiem. :
МСОЛИРУСТОЛЕЕЖЕЛИЫЫСЫСЛАЛОНОНЫМКСЧЕПВЛЕВЫж |

wileńskiego.
Spodziewać się należy, iż w

dalszym ciągu utrzymane będą sto
sunki sportowe z Grodnem i w dal
szym ciągu będziemy wspólnie pra
cowali nad podniesieniem poziomu
sportu.

Ja. Nie.

"dzenia i słupy telefoniczne. WI
wsi Hurki zerwany silnym po
muchem wichury dach dom
Ignacego Borkowicza przygnió
na śmierć Jana Pućkę 58 lat
poranił ciężko syna Borkowiczi
Adama.

Na rzece Niemnie, w rejoni
Mikołajewszczyzny, silaa wichur
wywróciła kilka łodzi rybackie
Jedna z łodzi, w której się znaj
dowali rybacy Jan Malon ze w
Gruzdy i Zygmunt (lzhowicz£
Polnego Gaju, zatonęła.

sunęło podejrzenie, że Bejniś
znikła z mieszkania zabierająć
ze sobą coś cennego. Wkrótce
ustalił, że zostały muskrodzionć
100 dol., o czem natychmias
zameldował na policji Natych
miastowe poszukiwania daiy szyb
ki rezultat: w Olkienikach zm
trzymana została panna Marcjan
na, a przy osobistej rewizji odna
lezioao 100 dol. banknot, któr
był wszyty do rękawa żakietu
Złodziejkę aresztowano.

pam zo 

 

 

    

  

I NTROLIGATORNI
AL.ZWIERZYŃSKIEG
MOSTOWA Nr. 1. TELEFONNr.12:

PRZYJMUJE DO OPRAW
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBO
wykonanie staranne - ceny niski

OTWARTA 03 38-aj DO 4-ej POP.P
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GIEŁDA.
WARSZAWĄ (Pat.) 11 IX 1932 r.

Waluty i dewizy: 4
Belgja 123,70— 24,04—123,39. |.
Holandja 358,50 —359,40 —357,61.
Londyn 31,07—31,06 —31,22—30,92.
Nowy York kabel 8,925—3,945 —8,905,
Paryż 34,95 —35,04—-24,06.
S zwajcarja 172,35—172,78 —171,92.
Berlin 212.
Te1dencja niejednolita.

Papiery procentowe:
3, poź. budowla”a 37'|,.
50|, konwers. 41.
67, dolarowa 54',—55.
47 dolarowa48 |, —48,60.
73, stab. 55—52,:5—52,88 —57!/,—57.
7|, L. Z. ziem. 53.
8 L. Z. m. Warsz. 59 —58,25 —58'|,. |
8 L.Z.m Łodzi 57—56'/,
10 |, L Z. m. Radomia 56—55,25,
10%, L Z. m. Siedlec 55.
6'|, obl. bud. m. Warsz.

1926 r. 34.
Tendencja słabsza.
Akcje:
Bank Polski 83'/,—86—84,75. Cukier

19'|,. Li'pop 14,25—13,75. Ostrowie: ser
ra „B“ 30. Starachowice 10. Tendencji
słabsza.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku!
Dilionowska 64.

VI emis

W pewnej chwili Andrzej Maksym-

 

15. REZ JRPERO EPA CZE Z ROEE”

HEAOWEJZIORKSTNZCSA AKUSZERKA
MIALOWSKA| LEKARZE | |

EASA STT
amże gabinet kosme-

Dr.Zeldowicz = poprawie cerę,e:"e
CHOR. WENERYCZNE, 5"*2 brodawki, kurz.

MOCZOPŁ. I SKÓRNE ' "AŚ"
9—1i5—8 w, tel. 2-77.

RS dab
ur Łeiauwiczowa
kobiece,
dróg mocz, prz. 12—2 Para
i 4—6.ul.Mickiewicza 24. chodnikiem

104—0 momencie,
— Ка па skrzyżowaniu ulic

Dr. WOLFSON weszła na jezdnię. by
ść na drugą stronę,

CHOR. _WENERYCZNE, Pas auto, nie da-

MOCZOPŁ. I SKÓRNE ja” absolutnie żadnego

Czuły małżonek.

małżeńska Idzie przy ul.
Akurat w Dowiedsieś

 

dziła się. l lec)
Mickiewicza Rae tina ———- krėla Wilkomierska 5a

składający się z 263 sąž-

Way ni kw. do
sak

Bobrujskiej9.MADONNA
gdy małżon- Pióromont 3 m. 1.
 

PIARIRA | ipokoje
5 zupełnie

panna Ziuta ma napisać wszystkiemi wykon
2—1

Mieszkania od 2 do 5
pokoi z wygodami do
wynajęcia od zaraz. O

— Jak? — pyta panna
Ziuta.

 

W artykule napisano:
„_ król H. A. Kohn.

702—0 : $rzedaž ż : Szef sylabizuje: Ha-a- fiarna 2 u dozorcy.
| ik randai on. 13

PLA!
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Na nojwyższem Oztórzu.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

Rozdział VIIL

Wiadomość rozeszła się błyskawicznie po ca-

łym uniwersytecie i wywołała niedowierzenie i zdu-

mienie, połączone z oburzeniem. 3

Podały ją pisma wieczorne. „Aresztowanie stu-

denta w związku z morderstwem w Cambridge! O-

skarżony złożył zeznania będąc jeszcze na wolnej

stopie, a drugie, identyczne, po aresztowaniu. Jakie

— policja nie podała.”
Studenci, którzy znali Waltersa, orzekli, że po-

licja popełniła śmieszną omyłkę. Walters morder-

cą?! Cóż za idjotyzm, co za niedorzeczność!* Tylko

niewielu z nich znało na tyle świat, aby rozumieć,

jak mało się wie o zakulosowem życiu bliźnich,

Jack Norton, który on jeden na całym uniwer-

sytecie domyślał się, że Wilson szantażował Wal-

tersa, stiacił sen i spokój. Na szczęście dla siebie

tylok on wiedział, w jaki sposób fatalna fotografja
dostała się w ręce zabitego, bo nawet Millie nie wie-

działa, a umarli są dyskretni.
Tylko, że polcja znajdzie przecież Millie. A wte

dy co? Na długi język niema rady. I zresztą God-
frey domyśli się części prawdy na własną rękę, a
tacy głupi jak on, zapominają w gniewie o wszel-

 

urazę do Godfrey'a, do Wilsona i do Waltersa. Jak
większość ludzi o zimnych, beznamiętnych sercach
—albo czynnie złych, albo biernie — uważał się za
jedynego na świecie rozsądnego człowieka. Inni by-
li głupi, lub zwarjowani.

Musiał iść do Godfrey'a i przemówić mu do ro-
zumu. Poświęcił bezsenną noc na refleksje i zaraz
rano udał się do przyjaciela. Ku swemu zadowole-
niu zastał go samego.
— Psiakrew — zaczął, witając się — Walters

narobił bigosu.
— Nonsens. Policja narobiła bigosu, Czy mo-

żesz sobie wyobrazić, żeby Harry zabił człowieka?
Absurd. Poco miałby go zabijać? I co to był za je-
den, ten Wilson? Pewnie Walters nie wiedział na-
wet o jego istnieniu.

— Ej, mylisz się — odparł Norton.
-- Ty coś wiesz?...
— Pamiętasz, jak wtedy, na wiosnę, poszedłem

spotkać się z Millie Carter w twojem zastępstwie?
-— No, więc?
— Więc Millie była w towarzystwie tego Wil-

sona. I on powiedział, że albo tyś ją skrzywdził, al-
bo.Walters i że wydusi alimenta albo z ciebie, albo
z niego. Przypuszczam, że nie miał żadnych dowo-
dów i nie rozumiem, dlaczego Walters miałby pła-
cić, Ale jeżeli go tamten zaszantażował, to sprawa
przedstawia się poważnie. Naturalnie Harry nie za-
winił wobec Millie, ale mógł strzelić jakieś głupstwo
kich wzślędach. Gotów się wydać. Norton poczuł
i dać się wkopać.
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— Jaki cudowny wi- stawić

Godlrey zbladł jak trup i zaczął oddychać jak
człowiek, który skoczył do zimnej wody. Lecz po
kilku sekundach krew uderzyła mu do twarzy.
— Na Boga! — krzyknął z uniesieniem, — Wie-

trzę w tem twoją rękę. Ty coś wiesz. Gadaj mi za-
raz całą prawdę.
— Powiem ci prawdę — odparł tonem urażo-

nej godności Norton. — Wilson powiedział, że albo
ty byłeś winien, albo Walters. Dałem mu ro zrozu-
mienia, że od ciebie nie wydostanie ani złamanego
szeląga. Powiedział, że w takim razie weźmie się
do Waltersa. Ostrzegłem go, żeby tego nie próbo-
wał, bo mu się to nie opłaci. Gdybym przeczuwał,
że on naprawdę to zrobi, byłbym ostrzegł Harry'ego.
Naturalnie, wiemy obaj, że Harry nie mógł go zamor-
dować, ale jeżeli Wilson zmusił go szantażem do
płacenia alimentów, to zrozumiałe jest, dlaczego po-
licja arestowała Harry'ego.

Godfrey zorjentował się odrazu, że przyjaciel
„łże”, i zdradził swoje uczucie wyrazem oczu.
— Nie wiem, cobyśmy wogóle mogli zrobić —

ciągnął Norton, ignorując śorzkopogardliwe spojrze-
nie Godfrey'a. — Jeżeli powiemy, co wiemy, damy
atut w ręce policji, bo wskażemy pobudkę zbrodni.
A wtedy Walters byłby zgubiony.
— Masz rację. Ale wiesz co? Powiemy o tem

obrońcy Harry'ego.
— Komu?
,— Obrońcy Harry'ego. Pójdziemy razem do nie

śo i powtórzymy mu to, coś mnie powiedział. I je-
żeli on uzna za stosowne złąż зевдалй i
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Norton ani mrugnął. Godfrey mówił od rzeczy.
Żaden mądry obrońca nie zgodziłby się, aby taka
rzecz miała być zeznana w sądzie. Odmawiać God-
frey'owi nie zdawałoby się na nic. Lepiej było ustą-
pić.
REJ Masz świetną myśl, mój drogi. Innego wyj-
ścia niema.
— A teraz — rzekł Godfrey, patrząc na niego

szczególnym wzrokiem — bądź tak, uprzejmy i zo-
staw mnie samego.

Norton wyszedł bez słowa, a Godirey wstał po-
woli i zaczął przechadzać się po pokoju. Trzeba mu
oddać tę sprawiedliwość, że w głębi duszy nie ga-
nił Nortona. Czuł, że sam zawinił i było mu wstyd
haniebne; roli, jaką odegrał w pognębieniu Walter-
sa. Nigdy nie dowiedział się wszystkiego o zdradzie
ukutej przez swoje narzędzie, Nortona, lecz nie miał
wątpliwości, że to on skłonił Wilsona do nastawie- |
nia potrzasku na Waltersa. Fakt, że Norton wie*
dział o zamiarach Wilsona względem Waltersa, a po
mimo to nie ostrzegł kolego, chociaż widywali się
dzień w dzień, świadczył dowodnie, że grał zdradzie
cką rolę. Godfrey lekceważył Waltersa, jako nie“
wieściucha, ale go lubił. Wyrzuty sumienia nie zda”
ły się na nic. Czy mógł pomóc człowiekomi, którego
przez egoizm „wsypał” w taki okropny sposób? Mógł
najwyżej pomówić z obrońcą i w razie potrzeby sta”
wić się w sądzie. AA
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