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NIEMCY W NOWEJ FAZIE POLITYCZNEJ.
Starcie rządu z parlamentem.

Konflikt Reichstagu z Rządem.

BERLIN (Pat).  Aktualnością
dnia dzisiejszego było posiedzenie

stałej komisji Reichstagu iprze-
bieg konfliktu pomiędzy rządem

eszy a parlamentem. Komisja
stała ochrony praw parlamentu,
zwołana przez posła socjal-demo-
kratycznego Loebego, zebrała się
Przed południem. Jako przedsta-
wiciel rządu Rzeszy zabrał głos na
samym wstępie dyrektor minister-
jalny Gottheiner, który przedsta-
wił stanowisko rządu w sprawie
prawomocności rozwiązania par-
lamentu i nieważności uchwał,
przyjętych przez Reichstag. Gott-
heiner odczytał list, jaki nadesłał
przewodniczący Goering na ręce
kanclerza von Papena i zatviada-
miając o wyrażeniu przez parla-
ment obecnemu rządowi Rzeszy
votum nieufności i uchyleniu de-
kretu gospodarczo - finansowego
prezydenta Rzeszy.

Z listu tego, jak i z oświad-
czeń, złożonych wczoraj, wynika
— zdaniem przedstawiciela rządu

Rzeszy, że przewodniczący Reichs
tagu nie uznaje rozwiązania par-
lamentu, a zwołanie posiedzenia
komisji głównej pozostaje znowu
z tem w sprzeczności |

Rząd Rzeszy gotów jest pro-

wadzić rokowania — oświadczył

Gottheiner z komisją stałą
Reichstagu, zgodnie z art. 35 kon-
stytucji. Rząd przystąpi do tego
rodzaju rokowań dopiero wledy,
gdy prezydent Reichstaguwycoła

wspomniany list. S

_ Po złożeniu tej deklaracji dyr.
Gottheiner opuścił salę obrad.

Zkolei przewodniczący Reichs-

tagu Goering oświadczył, że uzna-

jąc prawomocność rozwiązania

parlamentu, trwa jednak nadal na

stanowisku, że przeprowądzone
rokowania są również ważne.

Wówczas socjal-demokraci zgło-

sili wniosek natychmiastowego za-

proszenia na posiedzenie komisji

kanclerza v. Papena i ministra

spraw wewnętrznych Gayla. Po

ożywionej dyskusji, w której

przedstawiciel niemiecko-narodo-

wych solidaryzował się ze stano-
wiskiem rządu i atakował postę-

powanie prezydenta Reichstagu,
wniosek przyjęto.

Goering zgłosił dalej protest

przeciwko dokonywaniu przez po-

licję w nocy rewizji w gmachu
Reichstagu. Komisja przyjęła re-
zolucję, stwierdzającą nietykal-

ność parlamentu i domagającą się
niezwłocznego ukarania winnych.

Po wznowieniu posiedzenia,
które przerwano do godziny 1 po

poł., nadeszło do komisji pismo,

w którem rząd Rzeszy stwierdził,

że podtrzymuje swe stanowisko,

wyrażone przez dyr. Gottheinera
i że żaden z ministrów się nie
zjawi na posiedzenie komisji do-
póty, dopóki przewodniczący,
Goering nie cofnie swojego listu.
Komisja przeciwko głosom nie-
miecko - narodowych przyjęła
rezolucję, stwierdzającą, że od-
mowa rządu co do zjawienia się w
komisji jest sprzeczna z konsty-
tucją, Wbrew głosom niemiecko-
narodowych 1 hitlerowców posta-
nowiono zwrócić gię w tej sprawie
do prezydenta Hindenburga,

Roi

Narady w Reichstagu.

BERLIN (Pat). W: Reichstagu

panuje od samego rana wielkie

ożywienie. Posłowie zjawili się na

posiedzeniu frakcyj i  komisyj,

zwołane na przedpołudnie. Fra-

kcja socjal-demokratyczna rozpo

częła obrady o godz. 10 rano.

O godzinie 11 zwołane zostało
posiedzenie komisji stałej, a o go-

dzinie 3 po poł. zbiera się komisja

zagraniczna. Równocześnie nie-

miecko-narodowi zwołali posie-

dzenie frakcji w gmachu Sejmu

pruskiego.
Prasa poranna zajmuje się

pierwszemi kombinacjami w zwią-
zku z mającem nastąpić rozpisa-

niem nowych wyborów. Wska-
zuje się przytem na fakt, że dzień
6 listopada jest terminem osta-
tecznym przeprowadzenia nowych
wyborów. Krążą nadto pogłoski
© mających nastąpić zmianach or-
ynacji wyborczej,
BERLIN (Pat). W poniedziałek

Późnym wieczorem odbywały się
w hotelu Kaiserhof poułne narady

przywódców narodowych socjali-
stów z udziałem Hitlera, które
przeciągnęły się do północy. W
naradach tych wzięli między inne-
mi udział Goering i Goebbels.
Hitler, w/g doniesień prasy, za-

aprobował postępowanie  Goerin-

ga w Reichstagu, wyrażając ży-

„czenie, aby narodowo socjalistycz-
ne rządy krajowe wystąpiły jak

najszybciej ze skargą do Trybu-

nału Stanu przeciwko rozwiązaniu
Reichstagu. W kołach prorządo-
wych wyrażają przekonanie, że
Trybunał Stanu nie uzna się kom-
petentnym do rozstrzygnięcia spo-
ru między parlamentem a rządem
Rzeszy.

BERLIN. (Pat). W godzinach

wieczornych odbyła się wczoraj w

gmachu Reichstagu poufna konie-

rencja przywódców frakcji parla-

mentarnej, Przewodnictwo w obra

dach objął prezydent Reichstagu

Goering. Na dziś zwołana została

komisja ochrony praw parlamentu
oraz komisja spraw zagranicznych.

Centrum przeciwko rozwiązaniu Reichstagu.

Niemiecko-narodowi za Hindenburgiem.
BERLIN. (Pat). Frakcja centro-

wa uchwaliła rezolucję, w której
nazywa rozwiązanie Reichstagu
krokiem szkodliwym dła intere-
sów społeczeństwa i gospodarki.
Zdaniem frakcji rząd mógł i powi-
nien był nie dopuścić do zaostrze-
nia wewnętrzno-politycznych sto-
sunków. Frakcja centrowa ze swej
strony wszelkiemi sposobami sta-
rała się doprowadzić do współpra-
cy na gruncie rzeczowym między
rządem a parlamentem. Wszelkie

jednak podejmowane w tym kierun

ku starania były przez rząd para-

liżowane. Frakcja niemiecko-na-

rodowa ogłosiła komunikat okre-

ślający taktykę narodowo-socjali-

stycznego Reichstagu Goeringa

jako jawną rewoltę przeciw głowie
państwa. Niemiecko - narodowi
oświadcza komunikat, będą nadal .
walczyli pod hasłem wzmocnienia

autorytetu prezydenta Hindenbur-

ga, przeciwko parlamentowi oraz
wszechwładzy stronnictw.

Protest przeciwko rozwiązaniu Reichstagu.
BERLIN (Pat). Stała komisja

ochrony praw parlamentu przyjęła
wniosek przedstawicieli centrum,
stwierdzający: 1) że rozwiązanie
Reichstagu sprzeczne jest z art. 25
konstytucji, ponieważ obawa, wy-
rążona w dekrecie rozwiązującym
€o do tego, że Reichstag mógłby
zarządzić uchylenie pewnych roz-
Porządzeń nadzwyczajnych, nie
jest przewidziana w konstytucji
jako dostateczna podstawa do roz-
wiązariią parlametu.

) Rozwiązanie sprzeczne jest
z postanowieniami art. 48 konsty-
tucji, ponieważ narusza prawa
parlamentu do występowania z żą-

daniem uchylenia dekretu, zaś w

razie powtórzenia się takiego roz-

wiązania doprowadziłoby to do po-

zbawienia parlamentu przysługu-
jących mu uprawnień.

Wniosek ten, wraz z wnioskiem

narodowych socjalistów, domaga-

jącym się uznania wczorajszego

głosowania w Reichstagu za zgo-

dne z konstytucją, przyjęto wszyst

kiemi głosami przeciwko niemiec-
ko-narodowych. Podobną więk-
szością głosów przyjęto również
wniosek narodowych socjalistów,
wzywający do niezwłocznego о-
głoszenia terminu nowych wybo-
rów do Reichstagu.

Policja w
BERLIN (Pat). . Ubiegłej nocy

policja wkroczyła do gmachu
Reichstagu, przeprowadzając
szczegółową rewizję w lokalu klu-
bowym partji komunistycznej oraz
w piwnicach. Władze policyjne
otrzymały poufne informacje, że
wewnątrz $machu znajduje się
maszyna piekielna. Jak zaznacza

Reichstagu.
komunikat prezydjum policji, re-
wizja nie potwierdziła tych podej-
rzeń. Przeciwko wejściu policji
do gmachu Reichstagu oraz prze-
ciwko dokonaniu rewizji dyrektor
gmachu parlamentu złożył ostry
protest. Komendant oddziału po-
licyjnego protest ten zignorował,
kontynuując poszukiwania.

Rząd bojkotuje Reichstag.
BERLIN (Pat.) W dni 13 b. m.

po południu zebrała się na ze-
b'anie komisja spraw zagranicz-
nych Reichstagu. Ponieważ na
posiedzenie nie zjawił się przed-
stawiciel rządu, komisja uchwaliła
po dłuższej dyskusji wezwać kan-
clerza Papena, ministra spraw za-
granicznych Neuratha i ministra

Reichswehry Schleichera do nie-
zwłocznego przybycia. Komisja,
oczekując odpowiedzi ministrów,
odroczyła się na jedną godzinę.
Na posiedżeniu komisji obecni
byl, prócz licznych członków ko-
m'sji, również przedstawiciele Ra-
dy Państwa Rzeszy.

Rząd przestrzegać będzie zasad

BERLIN. Pat. — Dotychczas
brak wszelkich danych co do te
go, jaki przebieg przybiorą wy-
padki polityczne. Rząd Rzeszy za-
jął stanowisko wyczekujące i za-
powiedział powzięcie decyzji do-
piero za kilka dni. W kołach rzą-
dowych podkreślają jednak, ze
rząd przestrzegać będzie w swem
postępowaniu zasad konstytucji
nie zamierzając dokonywać zmian
w prawie wyborczem. Co najwy-
żej drogą dekretu dokonane bę-
dą pewne zmiany w postanowie-
niach ordynacji wyborczej zwłasz-
cza o ile dotyczy to dzielnika
wyborczego, który ma ulec zniż-
ce.
godnie czasu do wyznaczenia no-

Rząd posiada jeszcze 4 ty--

tytucji.
wych wyborów. Przedewszystkiem
brany jest pod uwagę dzień 6 li-
stopada, o ile sytuacja nie uleg-
nie jakimś powikłaniom z powo-
du zakłócenia porządku i spoko-
ju. Komplikacje moze wywołać
pozatem zapowiedziane przeka-
zanie spornych kwestyj Trybuna-
łowi Stanu, który nawet w razie
uznania swej niekompetencji bę-
dzie musiał poddać przedtem
Sprawę szczegółowemu zbadaniu.
Sprawa reformy konstytucji, za-
powiedzianej wczoraj przez kan-
clerza Papena, znajduje się na
dalszym płanie tak że będzie za-
łatwiąna dopiero  najprawdopo-
dobniej po ukończeniu planu
prac na najbliższych 12 miesięcy.

Kiedy odbędą się wybory?
BERLIN. (Pat). Jak donosi

„Deutsche Allgemeine Zeitung",
oświadczenie ministra Gayla w
sprawie rozpisania nowych wybo-
rów wywarłow kołach politycz-
nych wielkie wrażenie, Prasa,

zwłaszcza dzienniki prorządowe,
podkreśla, iż minister wyraźnie
uzależnił rozpisanie nowych wy-
borów od utrzymania porządku i
spokoju w kraju.

 

Niemieckie pogotowie wojenne.
W związku z niemiecką notą o

uzbrojeniu, na którą świeżo
Francja dała odpowiedź, zamie-
szcza gen. E. de Henning-Michae-
lis ciekawe wiadomości o 'nie-
mieckiem pogotowiu wojennem:
W nocie niemieckiej mającej

charakter ultimatywny, znajduje-
my skromną uwagę4 o trudno-
ścaich podwyższenia „tak małego"
budżetu wojskowego Niemiec.
Dla kogo ta uwaga jest przezna-
czona, trudno zrozumieć. Publicz-
ną tajemnicę jest, że budżet ten,
dopuszczający szerokie możliwo-
ści wydatnego tajnego rozwoju
zbrojeń, jest niesłychanie wysoki
i że czięki niemu Niemcy potra-
fili w ciągu lat 13 od czasu za-
warcia pokoju, gwałcąc bezkar-
nie klauzule traktatu, doprowa-
dzić swą armję do wysokiego ro-
zwoju. Posiada więc ona dobrze
żorganizowane dowództwo — па-
czelne i sztaby poszczególne,
wzorową kadrę, ustalony system
mobilizacyjny, wyszkolone rezer-
wy, olbrzymie zapasy sprzętu wo-
jennego i doskonele rozwinięty
przemysł wojenny.

Skoro zatem Niemcy posiadają
juž tak starannie przygotowane
narzędzie wojny, zjawia się pytanie,
czemuż występują obecnie z żąda-
niem, alarmującem—przynajmniej
sąsiadów _ najbliższych.  Odpo-
wiedź jest łatwa. [Potrzeba zacho-
wania do chwili obecnej częścio-
wej tajemnicy w sprawie orga-
nizacji armji wywołała pewne
niedogodności, głównie netury
technicznej. Np. zabronioną broń
pancerną wyrabia się w kraju w
ilości dostatecznej ale w sposób
zakonspirowany. Czołgi i automo-
bile wytwarza się częściami spra-
wdzenie ich sprawności na ma-
newrach jest zatem utrudnione,
demonstruje się zamiast maszyn
tylko futerały. Trudno również
sprawdzić rzeczowo transporty
ciężkiej artylerji, tak przez Niem-
ców cenionej, przy pomocy
trakcji motorowej dokonywać cwi-
czeń z bojowemi eskadrami lot-
niczemi,

Komplikacje te spopowodo-
wały rozwój niektórych działów
technicznych poza granicami
kraju. Niemcy posiadają w Nor-
wegji, Szwecji i Holandji 15 fabryk
amunicyjnych, założyli szereg
pierwszorzędnych zakładów lotni-
czych w Rosji, gdzie się również
szkoli personel bojowy floty po-
wietrznej.

Wszystkie te utrudnienia nie-
cierpliwią Niemców, gdyż nie da-
ją możności gruntownego spraw-
ności całego aparatu technicz-
nego, powodują w planie pogo-
towia wojennego pewną stratę
czasu...

Odpowiednią chwilę dla swe-
go wystąpienia wybrały Niemcy
doskonale. Rozumieją dobrze, że
z wyjątkiem Francji inne wielkie
państwa nie widzą obecnie nie-
stety bezpośredniego interesu w
poskramnianiu wojowniczych za-
pędów niemieckich. Przewidują
również, że republika Francji nie
będzie zanadto bojowa. Nedrenji
nie zafantują im znowu, a z no-
tami papierowemi dają oni sobie
zawsze radę.

Niema wątpliwości, że pierw-
sze wystąpienia zaczepne Niem-
ców będą zwrócone przedewszyst-
kiem przeciwko Polsce, a znając
tradycje niemieckie, charakter
ich polityki i strategji, można
łatwo przewidzieć, jak one się
objawią: nagły napad na Pomo-
rze po sprowokowaniu jakiegoś
rzekomego aktu agresji polskiej;
dalej wyzyskanie zaskoczenia dla
pochwycenia inicjatywy działań
wojennych w swoje ręce i dąże-
nie do rozbicia niegotowej jesz-
cze do walki armji polskiej; opa-
nowanie Pomorza i krzyk na cały
świat o polskich zbrodniach dla
wywołania pomyślnej dla siebie
opinji; mają przecie wspaniale
zorganizowaną propagandę pra-
sową.

Wobec coraz groźniejszej sy-
tuacji należyte przygotowanie do
zbrojnej kontrakcji jest dla Pol-
ski koniecznością naglącą. Pogo-
towie wojenne na naszych zie-

granicą
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Wycieczka dziennikarzy zagranicznych
w Polsce.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Przyjechała do Warszawy wycieczka literatów
i dziennikarzy szkockich, a w czwartek przybywa wycieczka dzien
nikarzy łotewskich w liczbie 7 osób.

Podwyższenie cła od krochmalu ryżowego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Od 13 wrzśnia wchodzi w życie rozporządzenie
podwyższające cła przywozowe o 100 proc. na krochmal ryżowy.

Wyrok w procesie „Szpichródki'.
WARSZAWA (Pat). W. dniu

13 b. m. w Sądzie Okręgowym w
Warszawie zapadł wyrok w pro-
cesie o okradzenie zakładu jubi-
lerskiego  Jagodzińskiego oraz
przygotowanie włamania do Ban-
ku Polskiego w Częstochowie. Na
mocy wyroku skazani zostali Sta-
nisław Cichocki (t. zw. Szpic-
bródka) i Stempel Adam na 6 lat
więzienia, Marjan Brzeziński, Dy-

lewski, Andrzejczak i Jan Weiss
— na 4 lata więzienia, Wacław
Daszkiewicz, Stanisław Szewczyk,
Nuta Woginiak — na 3 lata wię-
zienia, Eugenja Mirecka — na rok
więzienia, bracia Henryk i Wa-
cław Majcherkiewicz oraz Kazi- ,
miera Domańska zostali uniewin-
nieni, Władysław Dąbrowski zaś
— zwolniony od kary.

 

Dziś zrana Gorgułow odda głowę
pod nóż gilotyny.

PARYŻ (Pat). Wobec odrzu-
cenia przez prezydenta Lebrun
prośby o ułaskawienie mordercy

prezydenta Doumera, Gorgułowa,
wyrok śmierci zostanie wykonany
w dn. 14 b. m. o wschodzie słońca.

Gandhi koniecznie chce głodować,
SIMLA. (Pat). Wedle informa-

cyj z kuluarów zgromadzenia usta-
wodawczego rząd wypuści Gand-
hiego na wolność prawdopodobnie
20 b. m. Niezwłocznie potem Gan-
dhi miałby rozpocząć strajk głodo-
wy.

LONDYN (Pat). /Omawiając
efekt ostatniej decyzji Gandhiego,
„Daily Telegraph" donosi z Bom-

baju, że postanowienie Gandhiego
będzie miało poważny wpływ na
sytuację ogólną w Indjach. W
szczególności obala ono wszystkie
widoki współpracy Hindusów, za-
mierzonej przez rząd Wielkiej
Brytanji na konferencji Okrągłego
Stołu, która ma być zwołana w
listopadzie.

Narodowcy czescy przeciwko przyjazdowi
Trockiego.

MORAWSKA OSTRAWAĄ, (Pat)
Narodowo - demokratyczna prasa
czeska przyjęła z niezadowoleniem
wiadomość o wydaniu przez rząd
czeskosłowacki zezwolenia na
przyjazd Trockiego do Piszczan.

Domaga się ona jego aresztowa-
nia w razie przyjazdu i postawie-
nia przed sąd za zamordowanie
w Rosji Sowieckiej legjonistów
czeskich w czasie wojny świa:
towej.

 

Wojna na Dalekim Wschodzie.
PARYŻ (Pat). Słynny generał

Ma-Czan-Szan, o którego śmierci
podawały źródła japońskie, ogła-
sza, iż odniósł kilka zwycięstw
nad wojskami japońsko-mandżur-
skiemi i posunął się na północny
zachód od Charbinu. W mieście
Kirynie ogłoszono stan woienny
ze względu na zbliżanie się od-
działów ochotników chińskich.
Sytuacji tej Japonja stawiła czoło
po podpisaniu układu z państwem
mandżurskiem.

PARYŻ (Pat). Jak donoszą z
Kantonu, pomimo przyrzeczeń
władze lokalne są bezsilne wobec
kampanji antyjapońskiej, która

rozwinęła się niezwykle szybko.
W/g oficjalnego komunikatu chiń-
skiego, w Mukdenie i okolicy pa-
nuje wielka panika. Czołgi i sa-
moloty bombardujące sieją wiel-
kie zniszczenie. Źródła japońskie
potwierdzają, że działalność par-
tyzantów chińskich w południowej
Mandżurji, głównie zaś w okręgu
Charbinu, przybiera takie rozmia-
ry, iż konieczne staje się wstrzy-
manie komunikacji kolejowej w
nocy. Wczoraj wieczorem, po raz
trzeci w ciągu ostatnich dni, par-
tyzanci zaatakowali podróżnych,
przyczem jeden Japończyk po-
niósł śmierć.

Japonia uznaje państwo mandżurskie.
TOKIO. (Pat). Plenarne posie-

dzenie rady prywatnej doradziło
cesarzowi wyrażenie zgody na

wojna w
SZANGHAJ (Pat.) — Bandyci

mandżurscy zaatakowali pociąg
między Czang-Czun a Charainem.
W-g informacyj ze źródeł japoń-
skich 7 żołnierzy japońskich i
mandżurskich [zostało zabitych.
12 jest rannych. Bandyci upro-
wadzili 30 podróżnych. Wobec
coraz częściej powtarzających się

uznanie nowego państwa mandżur
skiego.

Mandżurii.
napadów bandyckich na pociągi,
władze kolei wschodnio-chińskiej
posłanowiły wstrzymać ruch kc-
lejowy na cełej linji w godzinach
wieczornych. Począwszy od dnia
dzisiejszego nocny ruch na kolei
wschodnio-chińskiej został całko-
wicie przerwany.

Anglja o odpowiedzi francuskiej na notę
niemiecką.

LONDYN (Pat). Omawiając
odpowiedź Francji na żądania nie-
mieckie, „Morning Post“ stwier-
dza, że rząd angielski przyjął teżę
francuską, gdyż żądania niemiec-
kie, dotyczące sygnatarjuszy trak-
tatu wersalskiego, mogą być oma-
wiane tylko przez wszystkich ra-

miach zachodnich musi osiągnąć
najwyższy stopień doskonałości,
a cel ten osiągniemy tylko wtedy,
gdy niezależnie od sprawncści
naszej armji i konsclidacji soju-
szów wojennych wewnętrzne sto-
sunki polityczne wytworzą tak
konieczną, naturalną, na zdro-
wych podstawach opartą harmo-
nję w społeczeństwie,

zem. W związku z tem Foreign
Ofiice zaproponowało Herriotowi
odroczenie narad genewskich w
celu umożliwienia zainteresowa-
nym mocarstwom, a mianowicie
Francji, Italyi, Polsce i Anglji na-
radzenie się wspólne nad stano-
wiskiem, jakie należy w tej spra-
wie zająć. Herriot jednak — pisze
dziennik — nie zgodził się na od-
roczenie, gdyż stanowiłoby to
częściowe przyjęcie niemieckiego
ultimatum,

Sala do wynajęcia|
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
od 11—3 i od 6—8 wiecz.
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CIESZYN (Pat). We wtorek o

godzinie 8.30 wyprowadzono zwło-
ki ś. p. por. Żwirki i inż. Wigury
z kostnicy szpitalnej. W: uroczy-

stości pogrzebowej wzięły udział

delegacje Związku Rezerwistów i

Powstańców ze sztandarami,

wszystkie szkoły, straż pożarna,

delegacja ludności polskiej z czes-

kiego Śląska itd.
Kondukt udał się do kościoła

parafjalnego, gdzie o godz. 9.30
odbyło się uroczyste nabożeństwo
żałobne z udziałem całego ducho-
wieństwa katolickiego z Cieszy-
na. Na nabożeństwo przybył rów-
nież p. wicewojewoda śląski dr.
Saloni. Po nabożeństwie pożegnał
zwłoki lotników w mieniu miasta
Cieszyna dr, Michejda.

O godzinie 10.15 wyruszył
kondukt do dworca kolejowego.
Liczba uczestników uroczystego
odprowadzenia zwłok bohaterów

 
Ciała lotników

KRAKÓW (Pat). W godzinach
popołudniowych społeczeństwo
krakowskie złożyło manifestacyj-
ny hołd poległym bohaterskim
lotnikom š. p. por. Žwirce i inž.
Wigurze.

Na zachodnim dworcu kolejo-
wym,  przystrojonym flagami i
kwiatami, zgromadzili się przed-
stawiciele władz z wojewodą dr.
Kwaśniewskim, korpus oficerski z
generałami Łuczyńskim i Smora-
wińskim, oficerowie 2 p. lotn. z do-
wódcą płk. pilotem Lewandwskim
in corpore, prezydjum miasta Kra-
kowa, komitet obywatelski kra-
kowskich organizacyj lotniczych z
prezesem inż. Bobkowskim, dalej
kompanje honorowe wojska,
Związku Strzeleckiego, Kolejowe-
go P. W., delegacje Związku Le-
gjonistów ze sztandarem, Związku
Sybiraków, Związku Rezerwistów,
przedstawiciele Syndykatu Dzien-
nikarzy Krakowskich z prezesem
dr. Flachem na czele, wiele róż-
nych organizacyj społecznych i
tłumy publiczności ze wszystkich
sfer Krakowa.

O godz. 15.15 przy dźwiękach
marszu żałobnego zajechał na

Uroczystości pogrzebowe w Cieszynie.
na dworzec wzrosła do kilku ty-
sięcy. Na dworcu oczekiwały dwa
wozy, które zostały doczepione do
pociągu osobowego. Przed woza-
mi ustawiła się kompanja honoro-
wa 4 pułku strzelców, wszystkie
związki ze sztandarami, towarzy-
stwo śpiewackie w Cieszynie itd.
Przy dźwiękach hymnu żałobnego
wynieśli oficerowie na ramionach
obie trumny, przykryte sztanda-
rami narodowemi. Zkolei wice-
wojewoda dr. Saloni złożył w imie-
niu województwa śląskiego wielki
wieniec z szarfami w kolorach na-
rodowych z napisem: „Bohaterom
lotnikom — Wojewoda Śląski”.
Następnie wicewojewoda wygłosił
krótkie pożegnalne przemówienie,
poczem pociąg ruszył w kierunku
Bielska.

Szczątki samolotu odwieziono
samolotem do Krakowa.

w Krakowie.
dworzec specjalny pociąg, wiozą-
cy zwłoki bohaterskich lotników.
Na lokomotywie widniało śmigło
samolotu. W otwartym wozie spo-
czywały dwie trumny, przykryte
szłandarem państwowym. W na-
stępnym wagonie znajdowała się
żona ś. p. por. Żwirki i siostra
ś. p. inż. Wigury. Wojsko spre-
zentowało broń. -

Przedstawiciele wladz zbližyli
się do trumny, oddając w ciszy
i skupieniu ostatni hołd. Po od-
prawieniu przez duchowieństwo
egzekwij gen. Norbert Łuczyński,
dowódca OK, wygłosił przemó-
wienie, poczem składano liczne
wieńce na trumnach.
W czasie uroczystości poże-

gnania zwłok unosiły się nad
dworcem kolejowym samoloty
eskadry 2 pułku lotniczego.

Od godziny 15.30 do 17 skła-
daly hold bohaterskim lotnikom
wielkie rzesze ludności krakow-
skiej.

O godzinie 18.10, po odegraniu
marsza żałobnego, pociąg ze zwło-
kami lotników odjechał w kierun-
ku Warszawy.

Kondolencia p. Prezydenta Rzeczypospolitej
WARSZAWA. (Pat). Szef Kan

celarji Cywilnej Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej przesłał na ręce
szefa departamentu lotnictwa Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych
płk. Rayskiego depeszę treści na-

stępującej:
Pan Prezydent Rzeczypospoli-

tej polecił mi przesłać na ręce Pa-
na Pułkownika wyrazy głębokiego
żalu z powodu straty, jaką ponio-
sło lotnictwo polskie przez śmierć
niezapomnianego lotnika bohatera
ś. p. por. Żwirki oraz wybitnego i
zasłużonego konstruktora š. p.
inż. Stanisława Wigury.

Uboiewanie rządu czesko-słowackiego
z powodu tragicznej śmierci śp. Żwirki

I śp. Wigury.
(Telefonem od własnego korespondenta.ł

WARSZAWA. Radca poselstwa czesko-słowackiego p. Smutny

przyjęty został przez wiceministra spraw zagranicznych p. Beck»,
który na specjalne życzenie rządu czesko-słowackiego wyraził kor-

dolencję z powodu zgonu tragicznego śp. por. Zwirki i śp. inż.
Wigury. Poprzednio p. Smutny przyjęty był przez p. ministra Za-
leskiego.

Pomnik na miejscu katastrofy.
MORAWSKA OSTRAWA (Pat)

Mieszkańcy gminy Cierlicko Dol-
ne wespół z ludnością polską
czeskiego Sląska i Moraw zamie-
rzają wznieść na miejscu kata:
strofy samolotu RWD 6 pomnik,

który byłby trwałym dowodem
uznania ludności polskiej w Cze-
chosłowacji dla bohaterskich lot-
ników.i smutku, w jakim jedno-
czy się z całym narodem polskim
ludność polska w Czechosłowacji.

KKCEE SUTARTISASSERIAT SKDEATEITIS ATS I

Dzień lotniczy w Morawskiej Ostrawie
odwoł

MORAWSKA OSTRAWA (Pat.).
We wtorek odbył się tu pogrzeb
inspektora policjj w Morawskiej

Ostrawie Tichopoda, który uległ
wypadkowi w katastrofie samolo-
towej. Inspektor Tichopod, mając

zamiar wziąć udział w dniu lotni-

„czym w Morawskiej Ostrawie, od

any.
bywał od kilku dni próbne loty
w okolicach miasta na szybowcu
i uległ katastrofie, w której stra-
cił życie. Na skutek tego wypad-
ku, jak również tragicznej śmier
ci lotników polskich, dzień dzi
siejszy w Morawskiej Ostrawie
został odwołany.

Konkurs hippiczny w Rydze
Polacy zdobyli puhar narodów.

RYGA (Pat.) W ostatnim dniu
konkursów hippicznych rozegrano
konkurs o puhar narodów. Zdo-
była go poraz pierwszy w roku
ubiegłym ekipa polska. W myśl
regulaminu puhar przechodzi na
własność w razie zdobycia go
przez jedną ekipę dwa razy z
rzędu.

Dzisiajszy konkurs b. trudny,
miał 14 przeszkód wysokości do
1, m. 50, szerokości do 2 m.

Ekipę polską stanowili: rtm.
Szosland na Donessie, kpt. Salęga

"na Marokko, por. Rojcewicz na

Ruciński naThe Hopp i
Roxanie.

Zwyciężyli Polacy, zajmując
pierwsze miejsce, puhar narodów
na własność.

Drugie miejsce zajęła ekipa
niemiecka, 3-cle łotewska, 4te
estońska.

Indywidualnie pierwsze miej-
sce zajął por. Ruciński na Roxa-
nie, drugiem i trzeciem podzielili

por.

się rtm. Szośland na Donessie
i niemiec Schwandt na koniu
Ben Hur.

Zakaz lotów transoceanicznych.
NOWY YORK (Pat). „New-

York Times' podaje, że rząd Sta-
nów Zjednoczonych wystąpić ma
z inicjatywą wszczęcia rokowań

o zawarcie układu międzynarodo-
wego, zakazującego lotów trans-
oceanicznych osobom żądnym roz-
głosu.

«LATAJĄCA RODZINA» WYRATOWANA.
TROMSOE. (Pat). — Rodzina

Hutchinsone, cdbywejąca lot po-
nad Atlantykiem wraz
złożoną z 4 osób,
towana.

z załogą,
została wyra-

Samolot wraz z latającą

 

rodziną wyłowiono z mora i
przewieziono co miejscowości
Finsbu, położonej na wschodniem
wybrzeżu Grenlandji.
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DZIENNIK WILEŃSKI

PO ZGONIE BOHATERSKICH LOTNIKÓW.
Jak Wilno uczci pamięć swego bohatera

Na odbytem we wtorek ze-
braniu przedstawicieli wszystkich
sfer społeczeństwa wileńskiego
powstał komitet cbywatelski trwa-
łego uczczenia pamięci Zwirki i
Wigury.
W wyniku obrad postanowio

no:
Na pogrzeb do stolicy udaje

się delegacja złożona z prezy-
denta miasta d-ra Maleszewskie-
go prezesa LOPPu wicewojewo-
dy Jankowskiego, prezesa kole-
jowego komitetu LOPPu Butkie-
wicza, przedstawicielki akademic-
kiego aeroklubu H. Przygodzkiej,
oraz przedstawiciela młodzieży
szkolnej Henia Borowskiego, bra-
ta wujecznego Ś. p. por. Zwirki
ucznia 6 klasy gima. Słowackie-
go. Delegacja złoży wieńce.

W dniu pogrzebu, we czwar-
tek, 15 bm. odbędzie się w Ostrej
Bramie nabożeństwo żałobne, za
dusze ś. p. por. Żwirki i inż. Wi-
gury, przy udziale stowarzyszeń i
organizacyj, które przybędą z
pocztami sztandarowymi. W tym
samym dniu Radjo wileńskie zor-
ganizuje przed mikrofonem w
swem studjo żałobną akademię.
W sobotę 17 b. m. o godz. i9-ej

odbędzie się uroczysta powszech-
na akademja żałobna w wielkiej
sali miejskiej.

Komitet wykonawczy postano-
wił zająć się na następnych posie-
dzeniach realizacją wniosków red.
B. W. Święcickiego uczczenia ś. p.
Żwirki przez nazwanie jego imie-
niem jednej z ulic Wilna i lotniska
na Porubanku.

„(ała Polska oktyłu się ТОЙ,
„Cała Polska okryła się żało-

bą” — oto zdanie, powtarzające
się na szpałtach bodaj wszystkich
dzienników polskich, które całe
stronice poświęcają pamięci zmar-
łych tragicznie lotników: por. Żwir
ki iinż. Wigury. Niema] wszystkie
pisrza zamieszczają podobizny i
życiorysy obu zmarłych poświęca-
jąc też wiele miejsca opisowi tra-
gicznego wypadku.

Trudno się temu dziwić, gdyż
zgon por. Żwirki niemal bezpośred
nio po odniesionych zwycięstwach
i zdobyciu wszechświatowej sławy
mimowoli nasuwa przeróżne re-
fleksje. ‚

Charakterestycznym jest już
sam tytuł artykułu, jaki poświęca
śmierci lotników „Kurjer Poznań-
ski”: „U szczytu sławy — tragicz-
ny zgon*.

Bo też rzeczywiście zaledwie
„przed dwoma tygodniami dobijali

szlakiem podniebnym na srebrnym swym
ptaku jako zwycięzcy-triumfatorzy do ce-
lu potężnego lotu międzynarodowego, do
stolicy Niemiec, gdzie dzięki czynowi ich
bohaterskiemu zabrzmiała pieśń nasza
„deszcze Polska nie zginęła” w obecno-
ści 50-ciotysięcznej rzeszy niemieckiej”.

A potem witaliśmy ich, przyby-
wających z Berlina.

„Dziś obaj nie żyją — ofiary huraga-
nu, ofiary żywiołu. I piękny ich ptak
srebrny strzaskany.

Bo takie jest życie lotnika, — boha-
terskie a krótkie życie lotnika. Bo takie
są jego wzloty czarowne i takie radości
tych, co mu najbliżsi”.

Słusznie dalej pisze „Kurjer
Poznański”, że

„W: katastrofie Źwirki i Wigury jest
zgroza, dreszczem przejmująca, a zara-
zem jakieś niewysłowione piękno, choć
lękiem ono zdejmuje zwykłego śmiertel-
nika. U szczytu sławy — tragiczny zgon”.

Piękny artykuł posła St. Strze-
telskiego poświęca pamięci zmar-
łych lotników „ABC”.

Artykuł nosi tytuł:
„Ostatni meldunek”,

Znamienny jego końcowy ustęp:
„Gdy straszna wieść z Cieszyna, ni-

by cios ostrej klingi wbiła się w serca
wszysikich Polaków, wraz ze łzami po-
płynęły słowa buntu i rozpaczy:
— Dlaczego pozwolono im lecieč?—

Dlaczego nie powstrzymano szaleńców?
— Dlaczego nie cofnęli się, gdy w skłę-
bionej masie ciemnych chmur nadlatywa-

zp
Ulgi, które nie przynoszą ulg. |

Pod powyższym tytułem znaj-

dujemy w „GazecieWarszawskiej“

bardzo ciekawy artykuł prof. Ry-

barskiego, omawiający ostatnie

ustawy, przyznające cały szereg
ulg dłużnikom, zwłaszcza rolni-

kom.
Prof. Rybarski dowodzi, że

„ulgi* te nie mogą ulżyć nikomu,
a także i rolnikom.

Na wstępie stwierdza prof. Ry-
barski, że

„ciężkie dzisiaj jest także położenie

wierzyciela. Instytucje, które są równo-

cześnie wierzycielami i dłużnikami, różne

towarzystwa kredytowe ziemskie, są bo-

dajże w najcięższem położeniu, Wyjść z

niego nie można bez ofiar. Ale czy te
ofiary są rozłożone równomiernie?"

I tu właśnie wskazuje prof. Ry-
barski na główną przyczynę nie-

powodzenia całej tej akcji „ulgo-
wej.

„Otóż we wszystkich zarządzeniach
ratunkowych wychodzi się z fałszywego
punktu widzenia. Czynnikiem, któremu
przyznaje się uprzywilejowane stanowi-
sko, jest skarb państwa. W regulowaniu
stosunków kredytowych ma on wyjść,
jako wierzyciel obronną ręką. Ma wy-

nieść z tej powodzi nienaruszone swoje
należności, A przecież na szczęście czy
nieszczęście, skarb u nas jest najwięk-
szym wierzycielem. Nietylko jako po-
borca podatków, jako właściciel ogrom-
nych zaległości podatkowych, lecz prze-
dewszystkiem jako właściciel banków
państwowych, wierzyciel, który kiedyś
bardzo obficie rozdzielał kredyty. Ofiara
ze strony skarbu, jako jego dobrowolna
ofiara, przynieść może ulgę dłuźnikom, a
zarazem redukcja tych długów nie pod-

 

rywa w niczem zaufania, nie narusza
umów prywatno-prawnych".

Po  zobrazowaniu ujemnych
skutków naruszenia umów pry-
watno-prawnych prof. Rybarski,
tak kończy swój artykuł:

„Nie można wydawać zarządzeń, któ
re uniemożliwiają rozwój przyszłych sto-
sunków kredytowych, które całym war-
stwom ludności, całym grupom społecz-
nym odbierają zdolność kredytową.
Możnaby, trawestując znane zdanie, po-
wiedzieć: le crćdit est mort-vive le crć-
dit! Innemi słowy, można skutecznie re-
gulować dawne stosunki kredytowe, je-
żeli równocześnie zawiązują się nowe,

ła ku nim pewna śmierć?
O, nierozważne słowa rozwagi, zro-

dzonej z serdecznego bólu! Szukacie wi-
ny w ogniu dlatego, że płonie, pytacie o
cel ofiry, gdy ofiarami usłana jest droga
do zwycięstwa...

Na nas wszystkich spadł obowiązek
zważenia i odmierzenia szczegółów tra-
gedji, aby nie uszedł uwagi śledztwa ża-
den cień winy, jeżeli taka istnieje.

Ale w ostatecznym rachunku nie
o winie nam mówić i myśleć przystało.
Por. Żwirko i inż. Wigura zginęli w
śmiertelnym pojedynku, ale zwycięzcami
pozostali na zawsze, pierwszymi w sze-
regu chorążych zwycięskiej wiary, że
w walce o podbój przestworzy, po przez
wzloty i upadki zatriumfuje człowiek!

Ostatni meldunek z ostatniego lotu
por. Żwirki i inż. Wigury brzmi krótko,
jak rozkaz dowódcy, ginącego na poste-
runku w czasie ataku:

„Naprzėd!“
Z artykułu w „Gazecie War-

szawskiej* zasługuje na uwagę na-
stępujący fragment:

„Tragiczna śmierć por. Żwirki i inż.
Wigury okrywa żałobą kraj cały. Wieść
o tej narodowej żałobie zaskoczyła nas
w chwili, kiedy przepełnieni radością ze
zwycięstwa, snuliśmy dumne plany o no-
wej, świetnej erze polskiego lotnictwa.
Cios, który zgotował nam los nieubłaga-
ny, cios bolesny i okrutny, wstrząśnie
narodem do głębi. Ale niegodnem jest
wielkiego narodu rozpaczać nad klęską.
Najpiękniejszy hołd, jaki oddać możemy
pamięci bohaterów — to praca „nad
utrwaleniem Ich wielkiego dzieła.”

O „tragicznej daninie* pisze w
„Kurjerze Warszawskim” senator
Bolesław Koskowski:

„Lotnictwo, tak jeszcze w Polsce
młode, złożyło, nieledwie że w pierwszej
fazie swego rozwoju, ofiarę już najcięż-
szą; straciło dwu znakomitych ludzi,
stanowiących chlubę lotnictwa uniwer-
salnego. Ale życie nie może się za-
trzymać. Postęp musi być zabezpieczony
przez następców Żwirki i Wigury. Opła-
ciliśmy go już okrutnie, "Tem bardziej,
zgodnie z dewizą tragicznie zmarłych
lotników, trzeba sobie powiedzieć: na-
przód!” RE,

Głosów prasy sanacyjnej nie
cytujemy, gdyż nie odbiegają one

naogół od szablonu. RE
Zresztą większe dzienniki obo-

zu prorządowego, jak „Gazeta Pol.

ska” wogóle od zamieszczenia

wspomnień  pošmiertnych dotąd
powstrzymały się drukując jedy-
nie sprawozdania z wypadków.

To samo da się powiedzieć o

prasie socjalistycznej.

 

asy:
jeżeli gromadzą się oszczędności i kapi-

tał ożywia gospodarstwo. Nie można

stwarzać przez czysto negatywne zarzą-

dzenia, przez różne ulgi i moratorja ja-

kieś pustki i czekać, aż na nowo wskrze-
śnie zamarłe życie kredytowe.Dzisiaj: po-

wstaje tylko pustka. I dlatego te różne

ulgi nie przynoszą ulgi rolnictwu i całe-

mu gospodarstwu narodowemu. ь

Trudno nie przyznač slusznošci

wywodom znakomitego uczonego.

Cyiry o drożyźnie.
O tej drożyźnie pisze „Robot-

nik'':
Piszemy: drożyzny, mimo, że wskaź-

niki ogólne zarówno cen hurtowych, jak
też detalicznych, oraz kosztów utrzyma-
nia wykazują spadek. A to dlatego, że
płace spadły silniej, niż te wskaźniki, tak,
że w bilansie ogólnym panuje drożyzna.
Niestety, Główny Urząd Stat. nie ogłasza
specjalnego wydawnictwa 0 płacach.
Przydałoby się ono w połączeniu ze sta-
tystyką cen“. 4

„Ceny hurtowe towarów wykazują
naogół znaczny špgieki Najniżej spadły
ceny zwierzęcych produktów spożyw-
czych, bo do 468, t. j. przeszło o połowę
(w porównaniu z r. 1927). Ale są też ar-
tykuły, które podrożały. Należądo nich:

oleje mineralne, Damo sztuczne i wę-
giel. Cena węgla podskoczyła do 121,2.

Gorzej przedstawiają się ceny deta-
liczne. Tu mamy już wzrost cen 7 arty-
kułów. Podrożały warzywa (110,4), cu-
kier (110,2), tytoń (112,6), węgiel (129,6),
drzewo (149,4), nafta (115,5), chemikalia
(107,9). Ceny te dotyczą warszawy.

A teraz koszta utrzymania (w War-
szawie): ogólne koszta spadły wprawdzie
do 81,9, ale na spadek ten złożyły się tyl-
ko żywność, odzież i obuwie. Natomiast
inne po wykazują wzrost, A więc al-
kohol i tytoń 117,9, opał i światło 128,1,
a komorne aż 170,1. Komorne w czerwcu
r. ub. wynosiło 13,1 ogółu kosztów utrzy-
mania, po roku zaš 14,2!“

Jakież wnioski można z tych
syfr wyciągnąć.

„Robotnik* twierdzi, że podro-
żały przedewszystkiem ceny wy-
robów monopolowych i kartelo-
wych, śdzie rząd ma duże możno-
ści ingerowania, ale musi stoczyć
walkę z kartelami.

To też „Robotnik“ usiluje wal-
kę tę sprowokowač:

„Zobaczymy, kto weźmie górę, cz
silny — jak zapewnia o.sobie — Rząd,
czy też silne — bez zapewnienia — Le-

DZIEKAN NOWODWORSKI
о nowym ustroju adćwokackim.

Warszawski „Kurjer Polski“ o-
głosił wywiad z dziekanem Izby
adwokackiej i posłem narodowym
mec. Nowodworskim na temat de-
kretu o nowym ustroju palestry.
Wywiad ten brzmi, jak następuje:

Nowy statut, mówił mec. No-
wodworski, rozstrzyga pozytyw-
nie kwestję nader ważną. Miano-
wicie wprowadza ustrój jednolity
dla całej palestry. Niebezpieczne
jest, mojem zdaniem, tylko to, że
adwokaci będą mogli przenosić
się bez egzaminów do innych
okręgów. Braknie zatem spraw-
dzianu, dotyczącego ich należy-
lego obznajomienia z nowem usta-
wodawstwem.
— Co pan Dziekan sądzi o no-

wym statucie w porównaniu ze
starym dotychczasowym?
— Uważam, iż jest on o całe

niebo lepszy, gdyż zachowuje
(teoretycznie) w całej pełni zasa-
dę samorządu stanu, ustanawiając
jako zwierzchni organ kierowni-
czy adwokatury całego państwa
Naczelną Radę Adwokacką, w
skład której wchodzą przedstawi-
ciele wszystkich Izb adwokac-
kich.

Dlatego powiedziałem „teore-
tycznie“, że niestety jeden z prze-
pisów końcowych statutu stanowi,
iż przez 6 lat Rada Naczelna bę-
dzie się składała z członków mia-
nowanych przez Prezydenta Rze-
czypospolitej na wniosek ministra
sprawiedliwości.
—Jak pan Dziekan sobie tłu-

maczy — „sześć lat Rady Naczel-
nej z nominacji''?
— Na to pytanie wolę nie od-

powiadać.
— Co pan Dziekan sądzi o no-

wym: systemie aplikacji?
— Statut wprowadza tu rzecz

nową, zdaniem mojem wielce nie-
bezpieczną dla dobra stanu i roz-
woju adwokatury, a mianowicie
znosi aplikację sądową, która, jak
wiadomo, dotychczas była ko-
niecznym wstępem do aplikacji
adwokackiej.

Jest to niebezpieczne z dwóch
powodów: Po pierwsze dlatego, że
jak to już wielokrotnie uznały re-
zolucje zjazdu palestry, aplikacja
sądowa daje możność młodemu
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Burza nad Francją.
PARYŻ (Pat). Nad departa-

mentem Górnej Loary w ciągu
dnia wczorajszego i dzisiejszego
rozszalała się „śwałtowna burza.
Wiele osób zostało porażonych

Powstanie
SANTIAGO DE CHILE (Pat).

Wybuchło tu powstanie przeciw-
ko rządowi Davili. Przywódcy
ruchu gen. Otero i szef lotnictwa

ROZRUCHY STUDEŃCKIE Ww SANTIAGO.
BUENOS AIRES. (Pat). — ,Z

Santiago de Chile donoszą, że
studenci miejscowego uniwersy-
tetu w liczbie około 200 obsa-
dzili gmach uniwersytetu, doma-
gając się natychmiastowego u-
welnienia byłego dyrektora lot-

MRT UMRCOAGATZ

SHELLEY'$ INSTITUTE.
Zapisy na Kurs t. zw. „Kry-
zysowy“ (po 6 zł.) miesięcznie),
przyjmuje kancelarja: Zygmun-
towska 20, m 3 wyłącznie dnia
14go i 16430 b. m. od godz.
5—8-ej. Wykłady rozpoczynają się
dnia 15 go września o godz. 5 ej.

REST UFC ACREANY АНИ ЛОИ NSEPERTDIA IRGI
wjatany i kartele. A przedewszystkiem

ąd sam winien świecić przykładem,
obniżając ceny artykułów monopolowych.

A no, rzeczywiście zobaczymy.
Ci sobie nic z tego nie robią.
Zresztą „walka”* z kartelami

ze'strony sanacji już się rozpoczę-
ła. (Tylko czy naprawdę?) Bo oto
w czerwoniakach, a nawet w po-
krewnej im duchem „Gazecie Pol-
skiej” znajdujemy artykuły i
wzmianki wymierzone przeciwko
kartelom.

Ale widać kierownicy karte-
lów nie wiele sobie robią z tego,
co o nich piszą panowie „pułkow-
nicy“, bo właśnie ostatnio podnie-
siono znów cenę węgla, która
podskoczyła w detalu w Warsza-
wie z 58 na 62, a nawet na 65 zł.
za tonę.

„Kurjer Czerwony“ tak pisze
o przyczynie tej zwyżki cen:

„Przyczyną zwyżki cen są zarządze-
nia syndykatu przemysłowców węślo-
wych, który z dniem 1 września r. b
cofnął swym odbiorcom  15-procentowe
zniżki, t. zw. „rabaty letnie". Cena tony
w hurcie kalkulowała się poniżej 50 zł.
(loco wagon Warszawa), obecnie trzeba
płacić 54 zł."

Ale na tem nie kończą się ma-
chinacje kartelów. Tak przynaj-
mniej twierdzi „Kurjerek'”':

„Przewidując małe zakupy ze strony
publiczności na jesieni, Syndykat posta-
nowił sztucznie zmniejszyć podaż. .W tym
celu rozesłano do poszczególnych kopal-
ni bardzo ostre okólniki nakazujące
zmniejszenie wysyłek węgla na rynek
krajowy o 13 procent!”

Nie sposób wobec tego uwie-
rzyć w szczerość sanacji i jej orga-
nów prasowych.

w Santiago.

 

prawnikowi zapoznania się z ca-
łokształtem techniki pracy sądo=
wej, wprowadza go w życie sądo-
we, otwiera przed nim tajniki
wewnętrznej pracy sądu, z którą |
inaczej nie można się zetknąć.

Po drugie aplikacja sądowa
siłą rzeczy stworzyła więź kole-
żeństwa pomiędzy aplikantami, a
więc przyszłymi adwokałami, a
sądownikami, co, rzecz prosta,
w przyszłości stwarza pożądany
łącznik przy wspólnej pracy dla
dobra wymiaru sprawiedliwości.
—Jaki jest cel praktyczny tej

inowacji?

— Powiem panu prawdę, że nie
domyślam się, Mam wrażenie, że
nie odgrywa tu roli moment
oszczędnościowy, ponieważ wię-
kszość aplikantów sądowych nie*
zajmowała płatnych etatów.
,— Jak przedstawia się kwe-

stja odpowiedzialności dyscypli-
narnej adwokatów?
— Sprawa ta rozwiązana jest

w ten sposób, że adwokackie sądy
dyscyplinarne działają niezależnie
od rad adwokackich. Członkowie
sądów dyscyplinarnych są wybie-
rani bezpośrednio przez walne ze-
branie izb.

, Tu należy nadmienić, że ogól-
nie znany art. 82 danego projektu,
który wprowadzał możność stoso-
wania przez sędziów doraźnych
kar dla adwokatów wywołał bu-
rzę sprzeciwu, i został ze statutu
skreślony,

‚ —- Czy pan Dziekan przewi-
duje możliwość zamknięcia listy
adwokatów w najbliższym czasie?
— Sprawa ta przewidywana w

statucie jest w ten sposób, że mi-
niste+ sprawiedliwości po otrzy-
maniu — орт Naczelnej Rady
„Adwokackiej ma prawo na do-
wolny okres zamknąć listę adwo-
katów w poszczególnych mięjsco-
wościach, nie więcej jednak ani-
żeli w 10-ciu okręgach.
„— Czy tego należy się spo-

dziewać?
— Według wiadomości nie-

urzędowej należy się spodziewać, -
że w najbliższej przyszłości, teore-
tycznie może słuszny, ale prak-
tycznie trudny do zrealizowania
przepis będzie zastosowany.

 

 
piorunem, a kilka zostało zabi-
tych. Wiele linij telefonicznych
zostało przerwanych. Elektrycz-
ność nie funkcjonuje.

Merino zażądali od Davili, by
przekazał im władzę do chwili
powołania tymczasowego rządu,
Szczegółów narazie brak.

nictwa komendanta Grove z ze.
słania na wyspę Juan Fernandez
Policję, która przybyła na miej-
sce wypadku celem usunięcia
studentów z gmachu uniwersy-
tełu, studenci powitali gradem
kul rewolwerowych i karabino-
wych. Policja wobec tego zro-
biła użytek z broni palnej. 2 stu-
dentów i portjer uaiwersytetu
zginęli ma miejscu. 16 studen
tów zostało rannych. Ze strony
policji zginął jeden podofeceri
zostało rannych 6 agentów. Padł
również małoletni sprzedawce
gazet, ugodzony zabłąkaną kulą.
Ki kudziesięciu studentów aresz-
towano. Groźne wystąpienia stu-
dentów poruszyły całą ludność

stolicy. я

Fakty i pogłoski.
O redukcję pensji

dyrektorskich.

Ministerium Skarbu w powoła:
niu się na obowiązujące rozporzą-
dzenie Prezydenta Rzplitej wysto-
sowało do niektórych większych
przedsiębiorstw na С. Śląsku
pisma, wzywające zarządy tych
firm do zastosowania się do rze-
czonego rozporządzenia i obniże-
nia pensji dyrektorskich.

Žarządom tym pozostawiono
termin 14dniowy, po którym, gdy-
by nie stało się zadość wymaga-
niom rozporządzenia, w sprawę
wkroczy sąd okręgowy w Katowi-
cach. A j

Pisma takie otrzymały gene-
ralna dyrekcja zjednoczonych hut
Królewska i Laura oraz Katowic-
ka Spółka Akcyjna. Firmy te za-
legają z wypłatą zarobków pra-
cownikom.

Na 1000 „biedaszybach”.
Pracuje 8000 bezrobotnych.

Ze ster przemysłowych dono-
szą, iż na terenie Śląska i Zagłę-
bia Dobrowskiego czynnych jest
obecnie około 1000 szybików, czy-
li tak zw. „biedaszybów'”, dają-
cych zatrudnienie około 8.000 bez-
robotnych. ;  
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weźmie udział w uroczystościach

W Magistracie m. Wilna są
już opracowane i przygotowane
listy pracowników, którzy mają
być w przyszłym miesiącu zredu-
kowani. Wśród pracowników pod-
legających redukcji znajduje się
5 pracowników narodowości ży-
dowskiej. W związku z zamie-
rzoną redukcją tych żydów, w
dniu wczorajszym do prezydenta
Miasta dr. Maleszewskiego zwró-
ciła się delegacja działaczy ży-
dowskich w osobie inż. Trockie-
go, ławnika Kruka i dr. Wygodz-
kiego. Delegacja interwenjowała
u prezydenta miasta celem wstrzy-
mania redukcji żydów i wycofa-
nia listy redukcyjnej. Delegaci

SPRAWY MIEJSKIE.
— Kwity komorniane na

bezrobotnych. Magistrat m. Wil-
Na podaje do wiadotności, że po-
Czynając od dnia 1 września r. b.
ząprowadżone zostały opłaty na
rzecz Funduszu Pomocy Bezrobo-
tnym od kwitów komornianych.
Wysokość opłat uzależniona jest
od kwoty komornianego, a mia-
nowicie: od miesięcznego komor-
nego do 99 zł. 99 gr.—25 gr., od
100 do 150 zł.—50 gr., oo 150 do
200 zł. —75 gr., po nad 200 zł. —
1 zł Kwity komorniane od mie-
szkań jedno i dwuizbowych są
wolne od opłaty.
O ile opłaty powyższe nie zo-

staną wpłacone w terminie wy-
żej ustalonym, wymiar i pobór
takowych zostanie dokonany przez
Magistrat, przyczem przy ściąga-
niu tych opłat w drodze przymu-
Sowej będą doliczane odsetki i
kary za zwłokę oraz koszta egze-
kucyjne. Winni wykroczenia prze-
tiwko powyžszemu będą karani
grzywną od 200 zł. o ile dany
Czyn nie będzie ulegał karze su-
rowej wedlug innych przepisów.

— Sprawa opłat rynkowych.
Dnia 16 września odbędzie się
Posiedzenie miejskiej Komisji go-

Odarczej w sprawie obniżenia
Opłąt rynkowych na rynkach koń-
skim i hodowlanym. (I)

Z MIASTA.
— Wstrzymanie eksmisji w

okresie zimowym. Dn. 1-go
Października upływa termin do
Jakiego sędziowie upoważnieni są
wstrzymywać wykonanie wyroków
<ksmisyjnych, o ile dotycżą one
Osób zamieszkałych w małych
lokalach i nieposiadających za-
robków. Jak się dowiadujemy. u-
kazać się ma rozporządzenie Prez.
Rzplitej przedłużające to zarzą-
dzenie na okres zimowy, a więc
do 1-go kwietnia.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Z laby Przemysłowo-

wo - Handlowej w Wilnie. W
dniu 15-go b. m. o godz. 14-ej
odbędzie się w lokalu Zakładów
echanicznych Wł. Piotrowskiego

Przy ul. Trockiej 13 w Wilnie
pokaz międlarni Inu wynalazku
P. Wł. Piotrowskiego, na który
mają wstęp osoby zaintereso-
wane.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Okręgowy Ż.0.R.

w Wilnie zawiadamia oficerów
rezerwy, pospolitego ruszenia, w
słanie spoczynku, oraz ezłonków
rodzin oficerów zmarłych, iż w

związku z zarządzeniem M. S.
Wojsk, ogłoszonem w Dzienniku
Rozk. Nr 12/32, w sprawie uzy-
skania patentów _ oficerskich,

Anna Lewicka.
Wspomnienia pośmiertne.

(Dokończenie.)

Poza Małym Światkiem i Kuli-
kami, Anna Lewicka pracuje in-
tensywnie na polu pracy społecz-
no-oświatowej jak w Czytelni Ko-
biet, w Kole Pań T. L. którego jest
jedną z założycielek, a następnie
sekretarką. Od roku 1905—1909
prezeską. Z jej inicjatywy, po-
wstaje we Lwowie bursa dla ubo-
$ich dziewcząt im. Felicji z Wasi-

|lewskich Boberskiej. Mały świa-
tek rozwija się coraz bardziej, Do-
wodem uznania młodzieży i star-
szego społeczeństwa był wręczo-
ny w dn. 20 listopada 1920 r. ju-
bileusz 25 letniej redaktorskiej
Pracy Anny Lewickiej. Inicjatywę
do urządzenia obchodu dali czytel-
Nicy pisma, tak starsi ci najpierw-
SI, jak zarówno i najmłodsi.

Skromna, nieznosząca rozgło-
Su Anna Lewicka nie zgadzała się
Ugo na urządzenie obchodu i

ostatecznie trzeba go było nazwać
ubileuszem Małego  Światka.
uża sola Sokoła wypełniła się po
rzegi, a wielu małych biedaków z

    
   

  
    

  

  
 
 

KRONIKA.
Przed pogrzebem tragicznie zmarłych

polskich.
pogrzebowych w Warszawie. Rów-
nież dziś wyjeżdża do Warszawy
delegacja Wileńskiego LOPP i
Aeroklubu.

Gwałtowny protest przeciwko zamierzonej
redukcji kilku żydów w Magistracie.

żądanie swe umotywowali, iż w
samorządzie miejskim pracuje
znikoma ilość żydów i gdy ci 5
pracowników zostaną zwolnieni
w Magistracie niemal nie będzie
pracowników żydowskich, co jest
niedopuszczalne, ze względu na
charakter Wilna (!)

Delegaci długo przekonywali
prezydenta miasta tłumacząc mu,

iż w samorządzie wileńskim ze
względów gospodarczych (I?) i
politycznych (I?) winni być za-
trudnieni żydzi itp. Delegacja
podkreśliła, iż całe żydowskie
społeczeństwo będzie protestowa-
ło przeciwko redukcji pięciu ży-
dów

przyjmuje osoby zainteresowane
w tej sprawie, oraz załatwia
wszelkie formalaości z tem zwią-
zane codzień (oprócz niedzieli
świąt) w godzinach od 18-tej do
20-tej w  Sekretarjacie Okregu
przy ul. Wileńskiej 33 — telefon
NE 75

SPRAWY PRASOWE.
— Echa zajść lisiogadowych.

Redaktor odpowiedzialny „Wilner
Tog* skazany został przez Sąd
Grodzki na 300 zł. grzywny za u-
mieszcżenie artykułu, omawiają-
cego tendencyjnie zajścia listopa-
dowe.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Krzykliwe zebranie ży-

dowskie. W dniu wczorajszym
odbyło się ogólne zebranie człon-
ków Związku Zawodowego Pra-
cowników Handlowych i Biuro-
wych żydów, na którem miała
być omówiona sprawa strajku w
gmlnie żydowskiej. Ponieważ w
czasie zebrania wśród przeciwni-
ków powstały krzyki i kłótnie,
króreby zakończyły się niezawo-
dnie bójką przewodniczący ze-
brania rozwiązał zebranie.
Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.
— Zmiany wśród ducho-

wieństwa prawosławnego. Na
mocy rozporządzenia Arcybiskupa
Teodozjusza archimandryta Filip
Morozow został mianowany kape-
lanem w więzieniu na Łukiszkach.
Dotychczasowy kapelan więzienny
duchowny Bielajew przeszedł w
stan spoczynku.

Znany działacz białoruski du-
chowny Aleksander $Kowsz mia-
nowany proboszczem cerkwi Pra-
wosławnej we wsi Noryca.

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO.
— Dyrektorem gimuazjum

białoruskiego p. Ostrowski.
Dyrektor gimnazjum bialoruskie-
go w Wilnie b. senator Bogda-
nowicz ustąpił z zajrnowanego sta-
nowiska. Na miejsce Bogdanowi-
cza dyrektorem gimnazjum został
wybrany przewódca sanacji biało-
ruskiej K. Ostrowski.

; RÓŻNE.
— (o będzie w sali Miej-

skiej. Jak się dowiadujemy
Związek Muzyków w Rzeczpospo!l.
Polskiej Oddział w Wilnie, zwrócił
się z prośbą do Pana Prezydenta
miasta o wydzierżawie:nie sali po
Kinematografie miejskim, celem
stworzenia placówki Kulturalno-
oświatowej na wzór Filharmonji
Warszawskiej. Warto przyklasnąć
takiej propozycji, gdyź może na-
reszcie niebędzie miasto miało z
tego tytulu deficytu a tymcza-
sem zadowolni szerokie masy
Kino i melomanów, prócz tego
będzie miało egzystencję około
40 tu rodzin.

płaczem odeszło od kasy dla bra-
ku miejsc. Seiki listów nadeszły
od tych, którzy nie mogli być na
uroczystości. Sypały się datki
większeimniejsze, na szkołę w
Kulikach. Rok 1913 przyniósł
przeszło 2.000 czytelników, ale
już w lipcu tegoż roku rząd pruski,
dopatrzył się zbrodni stanu w po-
wieści Anny Lewickiej p. t. „Za
Ojczyznę” drukowanej w 50 roczn.
powstania 1863, w której autorka
w płomiennych słowach, nakazy-
wała swym czytelnikom iść w śla-
dy bojowników wolności i uzyskać
to czego tamci zdobyć niemogli.
Wyrokiem sądu w im. króla pru-
skiego skazane zostały numery
Małego Światka z dn. 20.1 i 1-go
lutego 1913 r. wraz z płytami i for-
mami, użytemi do. drukowania te-
$o czasopisma, na zniszczenie. Re-
daktorkę zaś o ileiby stanęła nogą
w państwie Bojaźni Bożej, skazy-
wano na zamiknięcie w twierdzy.
(Wyroki te w oryginale znajdują
się w bibljotece Raczyńskich w
Poznaniu).

Był to cios wiejllki. 1000 prenu-
meratorów zginęło bezpowwotnie.
Już znowu tylko w Małopolsce
wychodziło pismo,- Praca jednak
szła dalej. Przerwsiną została w r.

DZIENNIK WILEŃSKI

Wyzywająca postawa żydów wobec
władz szkolnych,

Wobec nieprzyjęcia do  gi-
mnazjum państwowego  kilku-
nastu uczniów żydów, którzy
uczyli się poprzednio w gimnazjum
prywatnem Gurwiczowej i mają-
cem rzekomo prawo wysyłania
absolwentów swych do klasy 8
gimn. państwowych, w dniu wczo-
rajszym zwrócił się z interwencją
do Kuratora Szkolnego dr. Wy-
godzki, który, powołując się na ja-
kieś prawa i przyrzeczenia władz,
żądał przyjęcia absolwentów gimn.
Gurwiczowej do klasy 8 gimn.

 

Teatr Ii muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Teatr Lutnia — „Cudowny po-

łów”, Dziś o godz. 8 m. 15 ujrzymy po
raz drugi doskonałą sztukę Franka
Vospera p. t. „Cudowny połów”.

Jutro o godz. 8 m. 15 „Cudowny
połów”.

— Teatr Letni — „Przez dziurkę od
klucza'* — gościnne występy Janiny So-
kołowskiej, Dziś rewja artystów teatru
Morskie Oko p. t. „Przez dziurkę od
klucza”.

Jutro i dni następnych rewja „Przez
dziurkę od klucza',

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 14 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Wesołe

piosenki (płyty). 15.35: Kom. meteor.
15.40: Aud. dla dzieci. 16.05: Nowa lite-
ratura fortepianowa (płyty). 16.40: „Ma-
ła skrzyneczka”. 17.00: Koncert. 18.00:
„Rola Chin w kryzysie światowym '.
18.20: Muzyka taneczna. 19.15: Przegląd

prasy litewskiej. 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.
Czwartek, dnia 13 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Słynne
zespoły muzyki tanecznej (płyty). 15.35:

Kom. meteor. 15,40: Utwory Piotra Czaj-
kowskiego (płyty). 16.30: Kom. Tow. gimn

„Sokół”. 16,45: Recital śpiewaczy Stefa-

nji Grabowskiej. 17.15: Recytacje w wyk.
Heleny Zelwerowiczówny. 17.50: Naj-
piękniejsze piosenki Hanki Ordonówny

(płyty). 18.00: Transm. z otwarcia wysta-

wy ruchomej. 18,30: Muzyka taneczna.

19.15: „Skrzynka pocztowa Nr. 13“. 20.00:
Koncert. 21.20: Słuchowisko: „Drugie
imię miłości”. 22.00: Filmy dźwiękowe.
22.40: Wiad. sportowe. 22.50: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Płyty najnowsze. :

Z najnowszą literaturą fortepianową

zapozna radjosłuchaczy dzisiejsza popo-
łudniowa audycja z płyt gramofonowych

(godz. 16,05 do 16,30). Program zawiera
kompozycje takich mistrzów współczes-

nej muzyki jak Debussy, Cyril Scott,
Suk, Albeniz, De Falla i Dehnanyiw wy-
konaniu najlepszych pianistów zagranicz-

nych.

Audycja dla dzieci.

W. ramach dzisiejszego programudla

dzieci nadana zostanie z Warszawy 0

godz. 15,40 pogawędka pióra dr. Feliksa

Burdeckiego, w której znakomity popu-

laryzator wiedzy technicznej opisze „Jak

słoneczko dla nas pracuje”, poruszając

motory i dając energję życiodajną. Na-

stępnie ulubieniec dzieci p. enryk Ła-

dosz podyktuje nową serję swych do-

skonałych „zagadek i szarad”.

Skrzypek Bronisław Gimpel.

Dziś o godz. 20,50 wystąpi przed

mikrofonem Polskiego Radja młodociany

skrzypek Iwowianin Bronisław Gimpel,

który zaczął swą karjerę pod niezwykle

obiecującemi auspicjami, Kilka lat temu,
jako młody chłopiec, odbywał już tryum- .
falne objazdy artystyczne po Europie
i Ameryce Południowej. Obecnie talent

jego dojrzał do opanowanego mistrzo-
stwa. Artyście towarzyszy brat jego,
doskonały akompanjator Karol Gimpel,
którego nie należy utożsamiać z trzecim
bratem niezwykle zdolnego rodzeństwa,
Jakubem Gimplem, jak wiadomo, pianistą
wysokiej klasy.

KRONIKAPOLICYJNA,
— Okradzenie pracowni ku-

šnierskiej. W dniu 12 b. m. znani
zawodowi złodzieje Trabinowicz
Josel (Subocz 37), Gierszanow
Jojne (Bakszta 9) i Fiedorow Mi-
chał (Popławska 16) zapomocą
złamania zamku dostali się do pra-
cowni kuśnierskiej Łopuszańskie-
$o Leona (Zamkowa 6), skąd skra-
dli garderobę oraz futra łącznej
wartości 840 zł Sprawców kra-
dzieży wraz z większą częścią
skradzionych rzeczy zatrzymano.

1914 wybuchem wojny światowej.
Nadeszła ta Wojna Ludów, o któ-
rą modlił się Adam Mickiewicz,*o
którą modliła się i Anna Lewicka.
Cios był dla Niej jednak. wielki.
Wszak tu brat szedł walczyć z bra
tem. Rozumiała jednak, że strasz-
ne położenie w jakiem Polska po-
zostaje wywołuje tę bratobójczą
wojnę i błagała Boga o zwycię-
stwo i wolność Polski. Praca zo-
stała przerwana. Rosjanie zajęli
Lwów i dopiero w r. 1916 wróciła
Redaktorka do umiłowanego pis-
ma. Powoli docieraly listy niedaw-
nych czytelników, a dziś żołnierzy
polskich. „Mały Šwiatku“ — pisze
jeden — tyś mi karabin włożył w
dłoń, walczę za Polskę. „Mały
Światku” — pisze drugi — zwycię-
żymy! Polska będzie wolną!

Samotna, stara kobieta, siedząc
przy swem biurku, w skromnem
mieszkaniu przy ulicy Lelewela 5-a
ze łzami czyta te listy, Są one ra-
dością jej życia i ona jak ten 17-
letni żołnierzyk ma głęboką wiarę,
że już nadchodzi .Wielki Dzień.
Pracuje teraz zupełnie sama, zgła-
szają się prenumeratorzy i jak
ongi pisze sama zapełnia pismo, a
w każdem słowie, w każdym ar-
tykule już drży nuta wiary i na-

państwowych. Kurator wyraził
wątpliwość oraz zaznaczył, iż
uczniowie gimn. Gurwiczowej nie
są dostatecznie przygotowani z
języka polskiego i przyjęci do
szkół średnich państwowych być
nie mogą. Jednak Kurator obie-
cał, iż w tej sprawie porozumie się
z M. W.iO.P. i jeżeli władze
centralne udzielą zezwolenia,
wówczas uczniowie gimn, Gurwi-
czowej zostaną przyjęci do szkół
średnich państwowych.

sport
Motocykliści gonią lisa.

Ruchliwe Towarzystwo Cyklistów i
Motocyklistów organizuje w najbliższą
niedzielę pogoń za lisem, Start wszyst-

kich goniących 1 lisa na górze Ponarskiej

o godzinie 9 m. 30. Zapisy przyjmuje 1

informacyj udziela sekretarjat Towarzy-

stwa, Niemiecka 9, od godziny 5—7 co-

dziennie.

Zawody pływackie.
W niedzielę na Wilji odbędzie się

maraton pływacki. Bieg rozpocznie się

od Werek, meta zaś mieścić się będzie

przy przystaniachwioślarskich. Prawdo-

podobnie będzie to ostatni już wys

naszych pływaków w obecnym sezonie

Spodziewać się należy, że kluby WOj-

skowe po ,wywczasach”letnich wysta-

wią znaczną ilość zawodników i walka

na tak długim dystansie będzie nadzwy-

czaj ciekawa i emocjonująca.

  

 

Mecze piłkarskie,
Terminarz rozgrywek o mistrzostwo

Ligi na najbliższą niedzielę przedstawia

się następująco: Polonja—Czarni, Gar-

barnia—Legja, Pogoń—Cracovia, Warta

—+ŁKS. i Ruch—Wisła.

Mistrz Wilna walczy z Grodnem. ©

Piłkarska drużyna 1 p. p. leg, gościć

będzie w niedzielę w Grodnie, gdzie ma

rewanżowe spotkanie z drużyną 16 p. PA

walcząc o wejście do Ligi. Pierwsze

spotkanie, jak wiemy, wygraliwilnianie,

ale teraz wygrać będzie dosyć trudno,

gdyż grodnianie grają na własnem bo-

isku, mając swojąpubliczność. Sądzimy

jednak, że mistrz nasz wyjdzie ze spot-

kania tego zwycięsko, nie przerywając

pasma swych sukcesów.

Bójka starty 1komendantem
«gtrzelia»,

W związku z zajściem w Grod-

nie donoszą nam o następujących

szczegółach:
W dniu 7 września r. b. o godz.

1 popoł. na najbardziej ruchliwej

ulicy Dominikańskiej doprzecho-

dzącego starosty grodzieńskiego

p. Zygmunta Robakiewicza zbli-

żył się komendant „Strzelca” kpt.

rez. p. Stanisław Hochfeld ze sło-

wami: „to za noc dzisiejszą” ude-

rzył go szpicrutą przez głowę. Sta-

rosta nie pozostał dłużny, sku-

tkiem czego wywiązała się bójka,

której ze zgorszeniem przyglądała

się licznie zgromadzona publicz-
ność.

Starosta Robakiewicz wzywał
policję, której niestety w tak ruch-
liwym punkcie miasta nie było.
Starosta Robakiewicz należy o-
czywišcie do kategorji „rados-
nych“ administratorow.

Opinja publiczna kategorycznie
domaga się uzdrowienia stosun-
ków w mieście i usunięcia p. Ro-

bakiewicza z Grodna.

 

 

WYPADKI.
— Samobójstwa kobiet. W dniu 13

b. m. na ulicy Bakszta, koło domu Nr. 1,
Zawadzka Stefanja, lat 19 (Bakszta 5) w
celu pozbawienia się życia zażyła nie-
znanej trucizny. Lekarz Pogotowia Ra-
tunkowego po udzieleniu pomocy od-
wiózł desperatkę do szpitala Sawicz
w stanie ciężkim. Przyczyna nieznana.

dniu 12 b. m. Szymańska Janiua
(Rysia 20) w Urzędzie Pośrednictwa Pra-
cy w celu pozbawienia się życia zażyła
nieznanej trucizny, Lekarz Pogotowia,
po udzieleniu pomocy, odwiózł despe-
ratkę do szpitala Sawicz w stanie nie-
zagrażającym życiu. Przyczyna nieznana.

— .Podrzutek. W dniu 12 b. m. w
podwórzu domu Nr. 2 przy ul. Młynowej
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w
wieku ókoło 4 tygodni. Przy podrzutku
była kartka z napisem: „Ochrzczona, na
imię Jadwiga Kochanowska”. Dziecko
na wychowanie wzięła Urbańska Helena
(Młynowa 2).

dziei w bliskie jutro. Jutro Wolno-
ści. Szczęśliwą jest wiarą, że do-
czeka tego dnia.

Zanim on jednak nadszedł, ileż
się znowu przeżywa. Rok 18-ty.
Zajęcie Lwowa przez Ukraińców.
Brak światła, brak współpracow-
ników, coraz cięższe warunki ma-
terjalne. Wpada pocisk ukraiński
na pocztę i niszczy cały nakład
Małego Światka. A do drzwi Re-
dakcji ktoś kołacze. Otwiera —
to czytelnicy Małego Światka,
chłopcy 14—15-letnie zawsze wier
ni ojczyźnie, idąc na placówki,
gdzie mają powierzone sobie pra-
ce, przemycanie na polską stronę
broni, rozkazów, ulotek, tajem-
nych wiadomości i tp. rzeczy,
wpadli po błogosławieństwo i po
numer Małego Światka. Znana
jest historja o zabitym  żołnierzy-
ku, na którego piersi przebitej ba-
śnetem znaleziono skrwawiony
Mały Światek.
A w Redakcji wre inna praca.

Mieści się tu tajna drukarnia i
drukują odezwy, ulotki, raporty i
gazetę „Glos Polski“. Duszą tej
pracy, przodowniczką niejako jesi
siwowłosa kobieta.

Lwów wolny. Dostęp do morza
otwarty. Polska zjednoczona i

3

Prėba okradzenia sklepu tytuniowego.
Przy ulicy Mickiewicza nr. 22

mieści się sklep tytoniowy, nale-
żący do Alkuonisa. Sprzedaw-
czyni tego sklepu zwróciła ostat-
nio uwagę na pewneśo przy-
zwoicie ubranego osobnika, który
z zadziwiającą punktualnością co-
dziennie o godzinie 8 rano zgła-
szał się do sklepu, nabywał jeden
20 groszowy znaczek pocztowy
i wychodził. Przytem nie uszło
uwagi sprzedawczyni, że osobnik
ów śledzi z niezwykłą uwagę,
skąd ona wydobywa te znaczki.
Również w dniu wczorajszym
osobnik ten o zwykłej dla siebie
godzinie przyszedł do sklepu i na-
był znaczek pocztowy, poczem
poprosił o pudełko tutek. Akurat
w tej chwili wszedł do sklepu
jeszcze jeden kupujący i zażądał
okazania ustnika. Wszelkie oka-
zane ustniki nie spodobały się

mu. Natomiast oświadczył on
sprzedawczyni, że w oknie wysta-
wowem widział ustnik, odpowia-
dający jego upodobaniu, wobec
czego poprosił sprzedawczynię,
by wyszła na ulicę i zajrzała do
okna wystawowego. W. chwili,
gdy zamierzała  zadośćuczynić
jego prośbie, zauważyła, że obaj
kupujący zamienili bystre spoj-
rzenia, co wydało się jej po-
dejrzanem. W chwili, kiedy zna-
lazła się w drzwiach, nagle od-
wróciła się i zauważyła z przera-
żeniem, że jej pierwszy klient
szybko wyciągnął z pod lady pacz-
kę, zawierającą znaczki pocztowe
i stemplowe na sumę 2500 zł. ,
Widząc, że kradzież została za-
uważona, porzucił on wartościową
paczkę i wykorzystawszy moment
zbiegł wraz ze swoim towarzy-
szem.

Okradzenie synagogi.
Ubiegłej nocy nieujawnieni na-

razie sprawcy przedostali się do
synagogi przy ulicy Wileńskiej nr.
39 na rogu Mostowej, skąd skradli

21 żarówek i skarbonkę z pie-
niędzmi, przeznaczonemi dla bied-
nych. Kradzież spostrzeżono do-
piero nad ranem.
 

„Książe szpiegiem niemieckim.
Prasa paryska poświęca arty-

kuły tajemniczej osobie natural-
nego syna Franciszka Józefa rze-

komego księcia Edgara de Bour-

bon, który—jak wiadomo—poniósł
śmierć z ręki swej przyjaciółki
Candelaria.

Wśród rozmaitych szczegółów,

podawanych z życia tego awan-

turnika, pojawiła się też wiado-

mość o szpiegostwie, uprawianem

przez księcia na korzyść Austrji i

Niemiec. Obecnie pewna literatka
francuska, która podczas wojny

mieszkała w Grecji, dostarczyła
paryskiemu „Journalowi“ cieka-

wych informacyj o nieznanym do-

tąd okresie życia międzynarodo-
wego awanturnika w Atenach.

„Książe Edgar de Bourbon—o-
świadcza ta pani—którego dobrze

znałam od 1915 do 1919 roku,
musiał być, mojem zdaniem, au-
tentycznym „grand seigneur“, a
równocześnie bardzo dziwnym
człowiekiem. Ulbrany zawsze na
czarno, z szyją uwięzioną w nie-

prawdopodobnie wysokim kołnie-
rzu, nie zawsze śnieżnej białości,
z białemi kamaszami, również
dość przybrudzonemi na nogach
paradował w ten sposób po wszyst-
kich szykownych lokalach, ota-
czany szacunkiem przez jednych,
szkalowany przez drugich.

„Arystokracja ateńska w swej
epoce podzielona była na dwa
bardzo odmienne obozy: germa-
nofilówi germanofobów. Książe
de Bourbon, który przybył do
Aten z końcem 1915 r. był chęt-
nie przyjmowany tylko przez ko-
ła germanofilskie.

„Przebywał on w Atenach w
charakterze attache przy legacji
niemieckiej. Jako taki przedsta-
wiany był wszędzie przez same-
go ministra Mirbacha, który —
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Tragiczny wypadek.
Tragiczny wypadek wydarzył

się w dniu wczorajszym na cmen-
tarzu żydowskim. Ostatnio na
cmentarzu prowadzone są roboty
regulacyjne, przy których zatru-
dnieni są między innymi t. zw.
pionierzy szykujący się do wy-
jazdu do Palestyny. / Wczoraj
o godzinie 8 rano jeden z zatru-
dnionych przy tych robotach pio-
nierów, a mianowicie Pinchus
Kot, zamieszkały przy ulicy Su-
bocz 37, ugodzony został przez
nieostrożność swych kolegów cięż-
kim klocem w głowę. Kot doznał
wstrząsu mózgu i w stanie cięż-
kim przewieziony został przez za-
wezwane na miejsce wypadku Po-
gotowie Ratunkowe do szpitala
Św. Jakóba.

wolna. Największe szczęście o ja-
kiem marzyła ongiś mała dziew-
czynka, a potem wdowa u grobu
ukochanego męża osiągnięte.

Ale już sił brak do ciągłej, in-
tensywnej pracy redaktorskiej i
brak środków na wydawanie pis-
ma. Mały Światek idzie do Pozna-
nia, z którego ongi został wygna-
ny. Obejmuje go Zjednoczenie
Młodzieży Polskiej. Szkoła w Ku-
likach częściowo niszczona przez
wojska rosyjskie, potem zdewasto
wana przez Ukraińców, podnosi
się. Jest tam polska publiczna
szkoła powszechna. Warsztaty
przewiezione do Brodów gdzie po-
wstała największa w Polsce fabry-
ka zabawek drewnianych, pod fir-
mą „Kuliki*, Dyrektorem fabryki
jest b. czytelnik Małego Światka i
b. członek Kółka Dzieci T. S. L.

Anna Lewicka ze spokojem
patrzy na dalszy rozwój zorganizo-
wanej przez siebie pracy. Spuści-
znę tę zostawia Polsce, Sama w
dalszym ciągu pisze wciąż, zawsze
dla dzieci. Przed rokiem wyszła
książka „Z naszego morza i przy-
morza'. Do ostatniej niemal chwili
życia nie wypuszcza pióra z ręki,
i jak żołnierz na stanowisku opa-
trzona Świętemi Sakramentami po

jak wiadomo—został później za-
mordowany przez bolszewików w
Moskwie.

„Edgar de Bourbon" był
świetnym błyskotliwym causeur'em
bardzo rasowym, lecz tak erudy-
cja jego, jak i dobre maniery o-
kazywały się w pewnych okazjach
trzeba to przyznać — dość po-
wierzchowne. Poza tajemniczemi
pracami jakim oddawał się bez-
wątpienia prowadził książę b.
nieregularne życie i fantastyczne.

Zajmował oficjalne apartamen-
ty w jednym z pałacyków ateń-
skich, wyznaczonych mu na ten
cel przez rząd niemiecki. W chwi-
lach wolnych od zajęć „zawodo-
wych”, urządzał wesołe zabawy
w pewaym trzeciorzędnym hotelu,
w którym podczas takich wieczo-
rów i nocy wydawzł olbrzymie
sumy. Prowadząc tak kosztowny
tryb życia musiał ks. Edgar de
Bourbon apelować nieraz do
poitfelu rozmaitych swoich zna-
jomych. Z tego właśnie powodu
minister Mirbach mawiał o nim
nieraz: „Nasz kochany książe, to
prawdziwe enfant terrible".

„W kołach ateńskich nie było
nigdy nawet mowy o podawaniu
w wątpliwość autentyczności ty-
tułu księcia de Bourbon, i bez-
wątpienia byłby on pozostawił
w Htenach tylko wspomnienie
człowieka—oryginała, gdyby nie
to, że pewnego pięknego poran-
ku zniknął z miasta wśród dziw-
nych okoliczności. Policja ateń-
ska wszczęła wówczas śledztwo,
w ślad za którem poszli, wzglę-
dnie które wyprzedzili jeszcze
dziennikarze germanofobi. I wów-
czas to dowiedziano się, iż ten,
który dotąd prowadził energiczną
propagandę przeciwko  przystą-
pieniu Grecji do Ententy, frunął
przez morze na wybrzeże włos-
kie... Książe de Bourbonbył szpie-
giem.
„W kołach  germanofilskich

mówiono nadal dużo o księciu
de Bourbon i jego zniknięciu..
lecz nigdy o rezultatach misji,
która zniknięcie to uczyniła ko-
niecznem“...

Dalsze szczegėly aresztowania
tego czlowieka, oskarženia go i
w końcu zwolnienia przez władze
włoskie są już znane. Policja
paryska w dalszym ciągu zbiera
skrupulatnie wszelkie informacje,
dotyczące burzliwej przeszłości
Edgara de Bourbon, o którym
wiadomo już napewno, re był u-
ważany przez Niemcy do rozma:
itych „delikatnych robót* pod-
czas wojny.

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.
RZSYEAR IT TINALUNA INN ISTT iii I NTTIAKENA AUEOCE ZO OKE WRZE OST

kilkutygodniowej chorobie umiera
na ręku ukochanej córki w dniu 29
lipca 1932 r. 'w 80 r. życia, a 60
pracy.

Bogate było życie Anny Lewic.-
kiej, dorobek po sobie zostawiła
wielki i głęboki żal tych wszyst-
kich, którzy się zetknęli kiedykol-
wiek z Nią. A cóż mówić o tych,
którzy Ją dobrze znali, pracowali
z Nią, lub wchłaniali w duszę Jej
jasne, mądre i kochające słowa.
W uznaniu Jej wielkich zasług

obywatelskich w r. 1921 na wnio-
sek prezesa dr. W. Węsławskiego,
Towarzystwo Polskiej Macierzy
Szk. Z. W. mianowało Annę Le-
wicką swym' członkiem honoro-
wym.
W dniu 3 maja 1927 r. Rząd Pol

ski odznaczył Ją orderem „Polonia
Restituta”, W r. 1931 mianowaną

, została członkiem honorowym T.
od

Dzieci z półkolonji lwowskich
w dniu pogrzebu z własnego impul
su złożyły hołd zmarłej, odprowa-
dzając jej zwłoki na piękny cmen-
tarz Łyczakowski, kwieciem z pól
naszych zasypując jej mogiłę i że-
śnając ją odśpiewaniem „Roty”

Marja Reutt.
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"Z KRAJU.
Powodzenie komunikacji lotniczej

Warszaw2—Wilno.
RYGA—TALLIN. Komunikacja

lotnicza na linji Warszawa — Wil-
no—Rygz—Tallin [cieszy się dużą
rrekwencją podróżnych. Samolo-
fami tej linji przewożona jest
tównież spora ilość bagażu, to-

warów i poczty. W dniu 12IX.
przewieziono z Warszawy do Wil-
na 8 podróżnych, 106 kilogramów,
bagażu, 27 kg. towarów i około
1 kg. poczty.

Tajemnicze zabójstwo w Głębokiem.

Duże wrażenie wywołała w
Głębokiem tajemnicza śmierć
niejakiego Stanisława  Jantow-
skiego. Narazie udało się ustalić,
że Jantowski został zabity przez
Aleksandra Duszewskiego. Dalsze
dochodzenie policyjne stwierdziło,

że zabójca zaraz po dokonanym
mordzie przedostał się w drodze
nielegalnej do ZSSR. Istnieje
przypuszczenie, że  Duszewski
działał z polecenia GPU, i zabój-
stwo miało tło polityczne.

 

z pogranicza.
Przed wymianą więźniów politycznych z

Sowietami.
Z pogranicza donoszą, iż wczo-

raj do Mińska przybył specjalny
pociąg z partją więźniów poli-
tycznych, ktorzy będą wymienieni
na więźniów komunistów z Polski.
Jutro ma przybyć pociąg z wię:
źżniami-księżmi z ks. Skalskim na
czele.

Epidemja tyfusu
Z pogranicza donoszą, iż w

okręgu kojdanowskim, zasławskim
i ostroszyckim panuje straszna
epidemja tyfusu plamistego. Cho-
roba ta szaleje już od dłuższego
czasu i władze sanitarne są bez-
radne. Setki włościan, kobiet i
dzieci zapadło na tę niebezpiecz-
ną chorobę. Kilkanaście osób
zmarło.

Wobec tego, że okręg zasław-
ski i kojdanowski graniczy z po-
wiatem wołożyńskim, na tym od-
cinku nie są przepuszczani przez

"granicę uchodźcy z Rosji sowiec-

Wszystkich więźniów mających
ulec wymianie bolszewicy z Miń-
ska przywiozą «w dniu 15 b. m.
o godz. 9 rano. Więźniowie poli:
tyczni z Polski również rano na
dzień 15 b. m. przywiezieni zo-
staną do Stołpców.

w Mińszczyźnie,
kiej, w obawie zawleczenia grož-
nej epidemji do Polski.
W  ekręgach nawiedzonych

przez epidemję tyfusu plamistego
pracuje kilka kolumn przeciwty-
fusowych z Mińska, Orszy i Połoc-
ka, oraz sanitarne władze woj-
skowe sowieckie, które ochrania-
ją od epidemji żołnierzy sowiec-
kiej straży granicznej. Zastoso-
sowano ostre środki  zapobie-
gawcze zarówno wobec ludności
granicznej jak również żołnierzy
straży granicznej.

Zajście na linji Niegorełoje— Kojdanów.

Ze Stołpców donoszą, iż 10 bm.
na linji Niegorełoje—Kojdanów
agenci G. P. Ч. pochwycili 3-ch
osobników, którzy obezwładniw-
szy trzech konduktorów, wyrzu-
cili ich z pociągu i w zabranem
im przebraniu zamierzali dostać
się do Polski. Zatrzymanymi osob-
nikami okazali się trzej b. stu-

denci uniwersytetu moskiewskie-
go Turkow Bazyl, Ignatjew Piotr
i Korolkow Włodzimierz, którzy
zbiegli z Moskwy przed areszto-
waniem za działalność antykomu-
nistyczną.

Studentów pod silną eskortą
w specjalnym zakratowanym wa-
gonie odwieziono do Moskwy.

Lustracja granicy sowieckiej zakończona tragicznie.

W ub. sobotę podczas nie-
spodziewanej lustracji strażnic
sowieckich przez specjalną ko-
misję z Połocka, jeden[z żołnierzy
sowieckich, stojących na straży

*przy brzegu rzeki Dźwiny w re-
jonie Dryssy postrzelił śmiertel-
nie jednego z członków komisji

Dziś premjera! To o czem
myśląli! To do czego dążąji!
To co łączy — dzieli ludzilll

DŽWI
wE ko CASINO

Wielka 47. tel. 15-14.
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— Niech i tak będzie — rzekł twardo. — To ci
tylko powiem, že i ja opuszczę ten dom.

"— Siadaj! — Wrzasnął pastor i nie bądź głupia.

H. M. STEPHENSON. ||

 

NIO SKLEP w cenirur
miasta z elegancklem u

lotnej sowieckiej, który nie po-
dawszy hasła podjechał zbyt bli-
sko do brzegu, gdzie stał żoł-
nierz.

Postrzelony członek komisji
lustracyjnej komisarz Kolowanow
zmarł w drodze do szpitala. Straż
nika aresztowano.

lub
mieszkanie lub wynagro-

rządcy domu za

 

„ZŁOTO
nowszy tygodnik dźwiękowy „Foxa”. Ceny od 25 gr. Początek seansów o g. 4, 6,8 i 10, w dnie świąteczne o g. 2-ej.

 

 

Dom do sprzedania rru-

 

DZIENNIK WILEŃSKI

„Piatiletka“ Za pienigdze hurżudzji.
Za niespelna dwa miesiące

obchodzić będą bolszewicy 15-tą

rocznicę zagarnięcia władzy w

Rosji. Piętnaście lat trwa ten sy-

tem, któremu niektórzy przepo-

wiadali najwyżej dwa albo trzy

lata życia. Jakże mylne były te

rachuby.
Ale równie złudnemi, jak na-

dzieje wrogów bolszewizmu, oka-

zały się plany i obietnice władców

Kremla. Nie utworzono w Rosji

„czerwonego raju”, nie zapewnio-

no ludowi rosyjskiemu dobrobytu.

A przecież czasu na to nie brako-

wało. Gdybyśmy nawet z tych

piętnastu lat odliczyli pierwszych

pięć stanowiących okres wojen

domowych, to jeszcze pozostałoby

lat 10. Spory to szmat czasu, wy-

starczający na urządzenie i prze-

budowę państwa. Zrobiono to, ale

właśnie tam, gdzie zmiany są naj-

większe, sytuacja jest najgorsza.

Odnosi się to w pierwszym

rzędzie do rolnictwa. Tu prze-

wrót dokonał się niesłychany.

Prywatnej własności chłopskiej

już prawie niema. Wszędzie

„sowchozy“ i „kothozy“. Ale tež

zato wyniki są coraz gorsze. Mimo

ogromnego zwiększania powierz:
chni zasiewów, mimo stosowania

nowoczesnych maszyn rolniczych,

co jest niewątpliwie dużym postę-

pem, trudności aprowizacyjne są

wciąż ogromne. Przedwojenna

Rosja wywoziła przeciętnie 11
mlijonów ton zboża rocznie, za
czasów bolszewickich wywóz ten
wogóle zanikł, później znowu się
rozpoczął, ale nie może osiągnąć
ani połowy cyfr przedwojennych.

«Czy nie Litwin»?
Pod takim tytułem zamieszcza

pismo litewskie „Wiln. Rit.* no-
tatkę poświęconą pamięci por.
Żwirki, treści następującej:

„W zeszłym miesiącu w Berlinie od-
były się międzynarodowe zawody lotni-
cze, na któych zdobył pierwsze miejsce
i otrzymał nagrody lotnik polski por.
Żwirko, pochodzący z Wilna. Polacy wi-
leńscy nie wiedzą, jak się mają cieszyć.

becnie jednak mówią szeroko w
mieście o tem, że porucznik Żwirko nie
jest Polakiem, ale Litwinem.'*

Ależ oczywiście! I to nie jeden
Żwirko. Wiadomo, że Verdi był
pierwszym wydawcą „Aidas“, a
więc niechybnie Litwinem. O tem,
że Kant był Litwinem, wie świat
cały. No, a Mickiewicz sam prze-
cie pisał: „Litwo, ojczyzno moja”.
Sienkiewicz pisał, jak wiadomo,
początkowo pod pseudonimem
„Litwos', o tem zaś, że tacy wy-
btini mężowie, jak Lithgow Wi-
ljam, Litolf Henr., Litta Wawrzy-
niec i Pompejusz, Littara Wincen-
ty, Litterini Ag. Little Wiljam,
Littleton Franc. i Edward, Littre
Aleks. i Maks., Littrow Józef,
Karol i Henryk byli pochodzenia
litewskiego, samo brzmienie ich
nazwisk świadczy niezbicie!
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W rol gł. RICHARD ARLEN, MARY
BRIAN I WILLIAM BOYD (senjor).
młodzieży dozwolone. Nad program: Nej

 

W roku 1930, gdy już kolektywi-
zacja rolnictwa była w całej peł-
ni, wywieziono około 5 miljonów
ton zboża, w roku 1931 już znacz-
nie mniej, a w roku bieżącym pro-
ducenci zboża w Ameryce i Eu-
ropie zupełnie się nie obawiają
konkurencji sowieckiej. Nie jest
wprawdzie wykluczone, że i w ro-
ku bieżącym Rosja będzie wywo-
zić zboże, ale uczyni to pod wa-
runkiem dalszego ograniczenia
spożywania wewnątrz kraju. Zbio-
ry są bowiem— według statysty-
ki sowieckiej — znacznie gorsze
niż w: roku ubiegłym. Najlepiej
zresztą świadczą o sytuacji liczne
wyroki śmierci za „sabotaż” w
rolnictwie. Państwo, w którem
rozstrzeliwuje się ludzi za kra-
dzieże kilku snopków lub inne
„zbrodnie zbożowe”, napewno nie
jest krainą mlekiem i miodem pły-
nącą. Włościanin stara się zabrać
z kolektywu przedewszystkiem to,
co ma być jego własnością, co mu
jest potrzebne do wyżywienia się,
a o to, co ma zabrać państwo i
wywieźć do miast lub zagranicę,
wcale się nie troszczy. Zmuszony
drakońskiemi karami do pracy,
pracuje niedbale. Reszty dopełnia
niedbalstwo w magazynowaniui
przewożeniu zboża.

Mimo to jednak, Sowiety będą
usiłowały prawdopodobnie sprze-
dać coś zboża zagranicą, bo jest
ono przecież jedną z głównych
pozycyj w ich bilansie handlowym.
A bez pomyślnego bilansu handlo-
wego nie może być mowy o ku-
powaniu maszyn, potrzebnych do
uskuteczniania „piatiletki“.

„Piatiletka“ to w pierwszym
rzędzie uprzemysłowienie Rosji.
W roku bieżącym produkcja miała
być zwiększona w porównaniu z
rokiem ubiegłym mniej więcej o -
połowę. Tymczasem statystyka
sowiecka musi stwierdzać zastój,
a nawet cofanie się. Np. węgla
wydobyto w roku 1931 coś 52
milj. tonn. W roku bieżącyni pla-
nowano osiągnięcie 90 miljonów
tonn. W pierwszej połowie 1932
wydobyto jednak tylko 33 miljony,
a co gorsza, wydobycie stale spa-
da. W styczniu 1932 roku wydo-
bywano — przeciętnie dziennie
141.000 tonn, w marcu 131.000, w
czerwcu już tylko 121.000 tonn.

Nie lepiej jest z produkcją że-
laza. W maju produkowano dzien-
nie 190.000 tonn stali, w lipcu tyl-
ko 136.000.

Jedynie wydobycie nafty znaj-
duje się na poziomie jako tako za-
dawalającym. Ale to się tłumaczy
tem, że eksploatacja płytkich
wierceń jest stosunkowo  naj-
łatwiejsza. Gdy się wyczerpią
bogate fontanny, gdy trzeba bę-
dzie robić głębokie wiercenia, so-
wiecki przemysł naftowy też się
załamie.

Skutkiem katastrofalnego sta-
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Przyjmę uczącą się mio- Zamkowa
dzież z utrzymaniem lub

 

uporczywie nie przyznawał się do
nie dowiedziono mu niczego.

Hurtowa I detaliczna sprzedaż

МЕН 1 DRZEWA
«CENTROOPAŁ»

I może miał rację.

nu rolnictwa i kryzysu przemysłu,
który wciąż jeszcze jest zależnym
od dowozu z zagranicy, bilans han-
dlowy Rosji jest niekorzystny.

Złudzeniem okazał się plan
uniezależnienia Rosji od państw
„kapitalistycznych“, Im bardziej
rozwijają bolszewicy swój prze-
mysł, tem bardziej są zależni od
„świata buržuazyjnego“, bo tem
więcej potrzebują maszyn i tem
więcej klientów, którymby mogli
swoje towary sprzedawać. I oto
mamy zjawisko paradoksalne:
z jednej strony działacze komin-
ternu wzdychają do całkowitego
załamania się produkcji w świecie
kapitalistycznym, bo od tego za-.
leży wybuch rewolucji, z drugiejy
strony specjaliści w komisarjacie
handlu z ukrytą troską badają
wszelkie objawy kryzysu w pań-
stwach kapitalistycznych, bo im
większy ten kryzys, tem mniej
można im sprzedać. ?

Obroty handlu sowieckiego
kurczą się tak samo jak obroty
innych państw. W pierwszym
kwartale 1932 roku wywóz z Rosji
był prawie dwa razy mniejszy, niż
w 1-ym kwartale 1930 roku. Do-
wóz również się zmniejszył, ale
nie w tym samym stopniu. To też
w bilansie handlowym Rosji jest
niedobór. W roku 1931 przywóz
był o 300 miljonów rubli większy,
niż wywóz. A ponieważ Rosja już
wtedy była bardzo zadłużona, więc
właściwie powinnaby nastąpić
katastrofa. Skoro nie można
zwiększyć wywozu, bo niema co
wywozić, względnie brak nabyw-
ców, to trzeba ograniczyć przy-
wóz, ale to znowu wstrzymuje
uprzemysłowienie Sowietów.
„Wszak maszyny stanowiły około
50 procent całego importu sowiec-
kiego. Teraz rząd sowiecki ogra-
niczył ten dowóz, ale wciąż jesz-
cze kupuje więcej niż sprzedaje.

Cóż ratuje Rosję w tych kłopo-
tach? Kredyty europejskie i ame-
rykańskie. Chociaż Sowiety są
już winne różnym państwom ogro-
mne sumy, przemysł niemiecki,
"angielski i amerykański wciąż
daje bolszewikom długotermino-
we kredyty.  Wywozi maszyny
cierpliwie całemi latami czeka na
należność. Daje dogodne warunki,
by ee konkurentów.

zięki tej pomocy rywalizują-
cych między sobą kapitalizmów
państwo bolszewickie, czyhające
na zgubę tychże kapitalizmów,
utrzymuje się i próbuje przepro-
wadzač swe „piatiletki“. Za pie-
niądze śmiertelnego wroga przy-
gotowuje dlań, bezskutecznie co-
prawda, narzędzia zniszczenia.

MME
ОНО band.
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Kto wygrał na loterji?
(3 ci dzień ciągnienia).

25,000 zł. Nr.: 2828.
15,000 zł. Nr.: 63242.
10,000 zł. Nr.: 87973.
5,000 zł. N-ry: 55597 13731

139333 152602. *
3,000 zł. ry: 14963 5823

151393.
2,000 zł. N ry: 2393 4242 590

9505 16955 22351 30910 3344
38597 43156 58726 73880 7707
85246 106740 116465 11739,
157244

165644 848 70727 74137 7552
77312 78081 702 79185 895
91171 93231 96674 98140 10340
104713 106148 124843 12989
135115 136116 140518 14139
146366 148253 157644 159275.

(4ty dzień ciągnienia).

ZŁ. 75.000 — 103448
Po zł. 10000 15109 6923

79145 126170
Po zł. 5000 44968 100661

114361 131469 135631.
Po zł. 3.000 14058 81472 8815!

111280 119527 129430 14777
149309.

Po zł. 2000 22508 24703 2760!
30190 36090 44813 49838 4991
78436 82449 85060 101937 10909:
122489 139613 156242.
żPo zł. 1.000 103 3191 66

7-54 23354 25332 31718 326.
37055 46372 60044 62769 680
78177 81789 92353 105213 1124
113824 122672 122673 1282
136347 143667 148160.

WARSZAWA (Pat) W 5-
dniu 5 klesy 25 Loteji Państw
wej ważniejsze wygrane pad!
na numery nast.:

Zi. 15 tys. — 33488, 133041
144 956.

Zł. 5 tys 43.929, 157 229.
Z'. 3 tys. — 8919, 68.1

101.001, 104.171, 105.937, 123 17

" GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 13. 1X 1832 r.

Waluty 1 dewizy: '
Belgja 123,73—124,04—123,42.!
Holandja 358'4—359,40-—557,60.
Londyn 31,05—31,20—- 30,90
Nowy York kabei 8,925—8,945-- 8,905
Paryż 34,96—35,05—: 4,67.
Szwajcarja 172,35—172,5—173.
Włochy 45,80—45,78—46,10.
Berlin 211,50.
Tendencja niejednclita.

procentowe
5*|, konwers. 40.
6;, dolarowa 53—52'|,.
44 dolarcwa 48|,—48,40.
T, stab. 511/,—50,75—51,25,
89/, oblig. BGK. 93.
82 L. Z. m. Warsz. 57 — 56'|, — 57

57,75—57,25.
„ 89 L. Z. m. Częstochowy 53'h.

 

 
  

   

 

   

  

8'| L. Z. m. Łodzi 55'4.
10%, L. Z. m. Sledlec 511, 69.
Tendencja słabsza.
Akcjei
Bank Polski 84—82'/,. Ostrowie

serja „B“ 28'/,. Starachowice 8,75. Tef
dencja słabsza.

Pożyczki polskie w Nowym Yor|
Dolarcwa £6. Dillonowska 60. Warszaw)
ska 40,12%,. Sląska 41.

 

OPAŁOWEGO

18 Wilno Tel. 17-90,
z wygodami, | piętro z 5 pok.

 

winy. Jak dotąd
Prawie.4

dla wino-

POLSKA SKŁADNICA SPORTOWA

tel. 400
Poleca sprzęt do wszelkich sportów

GRAMOFONY
We wrześniu sprzęt letni po cenach

1 lub 2 pokoje

  

 

zmarły wynajmował mieszkanie?

  

 

  

  
  
    

     

      

    

„START“
ul. Krėlewska 1

UBIORY GIMNASTYCZNE
PEYTY

znacznie zniżonych.

MIESZKANIE
słoneczne

 

        

   
   

   

 

  

Na najwyższem wzgórzu.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

Pastor Walters otrzymał nazajutrz wiadomość

z trzech źródeł: od syna, od jego prołesora i z gazety.

Harry przyznał się ojcu do płacenia alimentów, do-

dając, że aresztowano go z tej racji, że policja zna-

lazła dokument z jego podpisem u zabitego. Matkę

przepraszał za sprawione jej cierpienie i pocieszał,

że wszystko skończy się jak najlepiej. .

Pastor zachowai się jak egoistai jak światowiec,

ktėremu pokrzyžowano šwietne plany. Wybuchnąl

okropną wściekłością. O żonie i jej rozpaczy nawet

nie pomyślał. Opamiętał się dopiero, usłyszawszy

jej głos:
Tonie może być prawda. Nasz syn! Nasz

syn!
toe To jest prawda! — ryknął Pastor. — Nędznik

sam się przyznał. Patrz! Napisał! Placi'alimenta
ulicznicy!
— Ale to niemożliwie, żeby on zamordował.

—Jeżeli popełnił jeden grzech śmiertelny, to

mógł popełnić i drugi. Ale czy zamordował, czy nie,

jego noga w tym domu już nie postanie. Skończyłem
z nim raz na zawsze.

Waltersowa zerwała się z krzesła z twarzą ro-

zedrganą strasznym gniewem. Lecz kiedy spojrzała
na męża, gniew jej odpadł.

Mudawca: ALEKSANDER ZMIERZYŃSKI.

Nasz syn dostał się w sidła nierzędnicy i o sprawie
dowie się cały świat, Przeżyłem tu szesnaście lat,
walcząc z grzechem i ucząc bogobojności. Myślisz,
że mógłby pozostać w parafjij po tym skandalu?
Jeszcze dziś prześlę swoją rezygnację. Chcesz że-
bym darował hultajowi, który mi złamał karjerę i
zniweczył swoim przykładem dzieło mego życia?

Waliersowa wysłuchała go z kamienną twarzą
i odpowiedziała spokojnie:
— On ci złamał karjerę? A kto złamał jego ży-

cie? Czyś ty mu kiedy przyszedł z pomocą? Czyś go
kiedy pokrzepił słowami miłości? Bał się ciebie od
maleńkości, że nie odważył się zwierzyć nam swojej
biedy. Tyś temu winien.

Cnotliwe oburzenie pastora odbiło się o głuche
ściany. Matka Harry'ego schroniła się do swego
pokoju.

MW takich wypadkach na największe współczu-
cie zasługują matki. Dla matki przestępca pozostaje
zawsze niewinnem dzieckiem i cierpienie jej jest w
ludzkich granicach bezgranczne.

(,Waltersowie nie wytrzymali z sobą długo i pa-
stor zgodził się wkońcu na separację,

Tymczasem w Cambridge Harry znosił tortury
ciągłychh przesłuchiwań. Miano go sądzić na na-
stępnych sesjachh w Cambridge pod zarzutem mor-
derstwa z premedytacją. г i io

Obrońca jego nie wiedział prawdy. Harry był
zdania, że za późno cofać się z raz obranej drogi i

Drukarnia A, Zwierzyśskiego, Mostowa 1,

Spóźnione wyznanie prawdy, korzystnej
wajcy, nie może budzić wiary.

ROZDZIAŁ IX.
W czasie sprawy sądowej, kiedy idzie o życie

przestępcy nastrój śmiertelnego napięcia miesza się
zawsze z atmosferą formalistyczną. Raz jedno prze-
waża, raz drugie.

Waliers odpowiedział na oskarżenie, że jest nie-
winny i przesłuchano kilka świadków. Policja zło-
żyła fatalną fotogratję, podpisane dokumenty i listy.
Do tego dołączono poświadczenie lekarza.

Zabity otrzymał silną kontuzję nad lewem okiem
i doznał pęxnięcia czaszki w dwóch miejscach.
śmierć spowodowało przerwanie dużej żyły u pod-
stawy czaszki, Śmierć musiała nastąpić w kilka mi-
nut później, Podług opinji lekarza każdy z trzech
ciosów mógł powalić zabitego i dwa ostatnie zostały
zadane kezbronnemu. Mordu dokonano w gwaltow-
ny sposób. Obrażenia musiały pochodżić od tępego
narzędzila, prawdopodobnie pogrzebacza. Ciało zba-
dano o szóstej wieczorem. Śmierć nastąpiła na trzy
—cztery godziny wcześniej.

Przed kratkami stanął nowy świadek — kobieta.
— Świadek nazywa się Elżbieta Calthorpei jest

mężatką? ' į
— Tak.
— Swiadek mieszka na Bourne Lane pod

36-tym?

— Dom Nr. 36 jest nawprost tego, w którym

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIEGKI,

 

— Czy świadek pamięta, w jaki dzień dokonat
mordu? į
— Tak. W, czwartek,
— (o świadek może o tem powiedzieć?
— Oskarżony przyszedł pod trzydziesty szóst

około wpół do trzeciej, jak zawsze co czwartek.
— Czy świadek jest tego pewny?
37 Tak. Powiedzialem nawet do sąsiadki, We

showej: „Ciekawa jestem poco ten młody pan prz
chodzi > co tydzień”. 3
— Czy świadek widział, j 2SA: 3 ł, jak oskarżony wych

, — Nie. Zwykle wychodził odrazu, w dwie mi
minuty po przyjściu. Ale czekałem może pięć m
nut i nie wyszedł. Dłużej nie czekałem, bo miała
robotę w kuchni.

potem — co świadek zrobił?
— Na drugi dzień powiedziałam do męża: „Ci

kawość, czy ten młody pan o tem wie." Pogadaliśm
o tem i powiedziałam policji. Kazali mi podač rys
pis i nie mówić nikomu ani słowa. Ma się wiedzie!
trzymałam język za zębami.

' — Czy świadek poznał oskarżonego wśród gr
mady innych ludzi na posterunku policyjnym ?
— Tak. Odrazu powiedziałam: „To ten”.
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— Czy świadek nie ma co do tego żadnych wi| p
tpliwości?
— Nie. Przecież go nieraz widziałam.

(d. c. n.)   

 


