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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem
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WARSZAWA (Pat). Dzisiaj
stolica oddała ostatni hołd pole-
śłym lotnikom ś. p. porucznikowi-
pilotowi Żwirce i konstruktorowi
Ś. p. inż, Wigurze.

Na długo przed rozpoczęciem
uroczystości pogrzebowych wielo-
tysięczne tłumy publiczności w
powadze i skupieniu podążały z
najodleglejszych dzielnic miasta,
ierując się ku Krakowskiemu

Przedmieściu, by oddać hołd
śmiertelnym szczątkom  bohate-
rów.

Przed godziną 10-tą przed ko-
ściołem św, Krzyża ustawiły się
poczty szlandarowe organizacyj
byłych wojskowych, następnie de-

| legacje instytucyj, stowarzyszeń i
organizacyj społecznych ze sztan-
arami z arszawy i prowincji.
alej wzdłuż Krakowskiego Przed

mieścia, ul. Trębackiej i ul. Mar-
szałka Focha ustawiły się dele-
śacje wyższych uczelni, szkół śre-
dnich i zawodowych.

prezbiterjum kościoła św.
Krzyża zajęli miejsca: przedstawi-
ta Pana Prezydenta Rzeczy-
Pospolitej _ minister
Przedstawiciel Pana Marszałka
Piłsudskiego wiceminister. spraw
wojskowych gen. Sławoj-Skład-
owski, marszałek Sejmu Śwital-

ski, marszaiek Senatu Raczkie-
Wicz, członkowie rządu z mini-

 strem komunikacji inż. Butkiewi-
czem, generalicja, posiowie i se-
natorowie,  attachćs wojskowi
Państw obcych, przedstawiciele
władz państwowych z komisarzem
rządu na m. Warszawę Jaroszewi-
czem oraz przedstawiciele władz
miejskich. Świątynię zapełniły
szczelnie delegacje korpusu ofi-
cerskiego wojsk lotniczych z sze-
iem deparlamentu lotnictwa woj-
skowego płk. Rayskim, oficerowie
Ministerstwa Spraw Wojskowych,
Sztabu Głównego, D. O. K. oraz
£arnizonu warszawskiego, dalej
delegacje wszystkich aeroklubów
R.P, L.O.P.P., zakładów i in-
stytucyj lotniczych.

Zawadzki,

 
   

  

  
  

  

(W środku świątyni, na okrytych
kirem kataialkach, w powodzi
wiecia i wieńców, spoczywały,

spowite we flagi o barwach naro-
dowych, trumny ze zwłokami
Marłych. Wartę honorową peł-
ili oficerowie. Obok stanęiy ro-
iny zmarłych i przyjaciele.
Q godzinie 10-ej odprawił mszę

Żałobną, w asyście licznego du-
chowieństwa ks. biskup polowy

all, poczem kazanie wygłosił ka-
Belan kościoła garnizonowego.
odczas mszy pienia religijne wy-
tonały połączone chóry paratji
św. Krzyża, „Harfy” i opery, pod
atutą dyrektora Jana Maklakie-

Wicza, z udziałem artystów opery
Dygasa, Mossakowskiego, Dobo-
Szą i Trębickiego. Wśród szeregu
utworów wykonano utwór skom-
Donowany specjalnie na dzisiejszą

Uroczystość żałobną przez dyr.
| aklakiewicza.

Po nabożeństwie trumnę ze
twłokami ś. p. por. Żwirki wy-
Rieśli na barkach koledzy-oficero-
Wie wojsk lotniczych, zaś trumnę
że zwłokami ś, p. inż. Wigury —
drzyjaciele, ustawiając je na ka-
iłabach dwóch samolotów, przy-
branych kwieciem.
_, Przy biciu dzwonów kościel-
Ych ruszył kondukt żałobny, któ-

otwierały kompanja piechoty,
czty sztandarowe, oddziały
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yla żadnych wniosków,

$.Р.

MARJA DACZEWSKA
z ŁUKASZEWICZÓW

Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona 5. 5, Sakramentami zasnęła
w Panu dn. 15 września 1932 r.

Nabożeństwo żałobne | eksportacja zwłok, z kościoła św. Jakóba
na cmentarz św. Plotra i Pawła, odbędzie się dnia 17 b. m. o godz. 10-ej.

Pogrążeni w nieutulonym smutku

Syn, Rodzina i Wychowankowie.

Moid stolicy hohaterskim lotnikom

gacje szkół.
orkiestra

eskorta honorowa 1 pułku lotni-
czego, dalej podoficerowie wojsk
lotniczych, niosąc wieńce, za nimi
oficerowie lotnictwa, którzy nieśli
wieńce od Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej i p. marszałka Pił-
sudskiego oraz odznaczenia zmar-

Przed trumnami postępo-
waio duchowieństwo z ks. bisku-
pem polowym Gallem na czele.
Po obu stronach konduktu po-
grzebowego szły eskorty honoro-
we pułków piechoty garnizonu
warszawskiego.

Za trumnami postępowała naj-
bliższa rodzina zmarłych, przed-
stawiciele Rządu, Sejmu i Senatu,
dyplomacja,

wkraczać

cmentarzu,

wały broń.

żałobnych
Š. p. por.

REDAKCJA I ADMINISTRACJA. Wilno, Mostowa |. Telefon Redakcji |
Fdministracji | Drukarni 12-44. Redakcja stwarta od 11 de 16 i od
98 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie ed $ do 20-ej.
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wlieński" wychodzi codziennie,

w wieku lat 53.

przysposobienia wojskowego, de-
organizacyj

społecznych i zawodowych, dele-
Następnie postępo-

Przed godziną 13-tą pierwsze
delegacje ze sztandarami poczęły

na cmentarz.
chwili setki delegacyj przybywały
bez przerwy, ustawiając się na

przy murze cmentar-
nawprost alei Zasłużonych,

gdzie miały spocząć zwłoki zmar-

O godzinie 13.30, poprzedzany
honorową asystą wojskową, wkro-
czył w bramy
dźwiękach marsza pogrzebowego
żałobny orszak.
postępowaio duchowieństwo z ks.
biskupem Gallem na czele.
działy wojskowe i delegacje orga-

wojskowych

Dekoracja trumien lotników orderem
Polski Odrodzonej.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wiceminister sprawrwojskowych gen. Składkow-
i udekorowal trumny lotników polskich por. Żwirki i inż. Wigury

Stosunki celne polsko-gdańskie
A fTelefonem od własnego korespondenta.)

„|,. WARSZAWA. Komisja Ligi Marodów, stora w lipcu była w Gdy-
| bedała obszernie stosunki celne polsko-gdańskie opracowala

at, obejmujący 160 stron pisma maszynowego,

  

generalicja,
olicerskie i podolicerskie,

dziennikarze oraz publiczność.
W chwili, gdy samoloty, wio-

zące zwłoki lotników, znalazły się
lokalu Aeroklubu R. P,,

z balkonu wygłosił przemówienie
pożegnalne w imieniu Aeroklubu
prof. Pruszkowski.

Następnie konduki ruszył da-
lej ulicami miasta, kierując się na
cmentarz Powązkowski.

Wzdłuż ulic ustawiły się już od
rana wielotysięczne tłumy publi-
czności, które w skupieniu i mil-
czeniu oddawaiy hołd poległym
lotnikom.

Gdy czoło pochodu żałobnego
dosięgio bram cmentarza Powąz-
kowskiego, karawany ze zwłoka-
mai lotników opuszczały plac Te-

cmentarne

sprezento-
Sztandary pochyliły

się. Cichy płacz wielu zebranych
na cmentarzu towarzyszył zmar-
łym aż do grobu.

Po odprawieniu egzekwij przez
duchowieństwo, wygłoszono sze-
reg przemówień,

Ostatni przemówił
generalny Aeroklubu Czeskosło-
wackiego kpt. Kopecky w imieniu
lotnictwa czeskosłowackiego, skła
dając w serdecznych słowach hołd
pamięci polskich lotników, którzy
krwią własną zbroczyli bratnią
ziemię Czechosłowacji,
im serdeczne przyjęcie jako trium-
fatorom ostatnich międzynarodo-
wych zawodów lotniczych.

wygłoszeniu przemówień
trumny ze zwłokami
Żwirki i inż. Wigury

do wspólnego
Setki wieńców przykryły świeżo
przysypaną mogiłę poległych bo-

przestworzy,
wysoki nagrobek z żywego kwie-

lecz nie prze-
grudnia
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Qymiana oięźniów politycznych
między Polską a Sowietami

W KOŁOSOWIE.
Że Stołpcow donoszą, iż w dniu

wczorajszym na odcinku Kołoso-

wo zebrały się dwie komisje pol-

sko-sowieckie, delegacje Polskie-

$o Czerwonego Krzyża, liczne du-

chowieństwo, krewni i znajomi

przybywających więźniów, przed-

stawiciele władz samorządowych,

panstwowych, K. O. Р., którzy

oczekiwali przybycia pociągu z

więźniami politycznymi z Rosji

sowieckiej.

Z KAZAMATÓW BOLSZEWIC-
KICH NA ŁONO OJCZYZNY.

Po przybyciu pociągu z Nie-

gorełoje przybywających  więž-

niów spoikano przy dźwiękach

orkiestry i hucznych wiwatach.

Komisja polsko-sowiecka po wstę-

pnych naradach odczytała listy

więźniów podlegających wymia-

nie, poczem przystąpiono do wy-
miany.

Do Polski wróciło z więzień
sowieckich 41 osób, a mianowicie:

księża T. Skalski, Fr. Trocki, St.

Przyrembek, Wiktor Kriwenczuk,

Czesław Fedorowicz, Marjan So-

kołowski, Jan Świderski, Antoni

Skalski, Józef Jóźwik, W. Stysło,

Fr. Bujalski, Bol. Sawicki, Domi-

nik Iwanow, Zygmunt Zych, Fr.
Andruszkiewicz, A. Prokopowicz

oraz działacze polscy: Stanisław

Borowski, Paweł Hołowańczuk,

jego żona Hołowańczuk-Zwolska

Kazimiera, Piotr Jarosławski, An-

toni Meleszkiewicz, Teofil Mar-

cinkowski, Zygfryd Święcicki,

Anatola Nowicka, Michał Ćwir-
butt, Ludwik Szmidt, Janina Berg-

man, Jan Granicki, Marja Rogo-
zińska, Katarzyna Nowicka, Ed-

ward Żyłowski, jego brat Seweryn,
Elnert Wżadysław, Wacław Ży-

łowski, Sabin Jaworski, Krzywic-

ka Janina, Nowicki, Donat, Tur-

kiewicz Roman i Szałacki Jan.
Więźniowie polityczni, którzy

uzyskali wolność dzięki staraniom

przedewszystkiem Polskiego Czer-

wonego Krzyża i rządu, z radości

płakali, gdy ujrzeli wolną i nie-

podległą Ziemię Polską. Panie,

wracające po kilkuletniej kator-

dze, traciły z radości panowanie

nad sobą i spazmowały w drodze
aż do Stołpców, gdzie tamtejszy

Komitet powitania b. więźniów

powitał wracających męczenni-

ków wiary i wolności chlebem

i solą, wręczając przybyłym wią-
zanki kwiatów.

KOMUNIŚCI W DRODZE DO
SOWIETÓW.

BARANOWICZE (Pat). Dn. 15
b. m. z Baranowicz odjechał do

Stołpców pociąg, wiozący więź-

niów politycznych, komunistów,

w. liczbie 40, rekrutujących się

przeważnie z byłych posłów hro-

madowskich, z wyjątkiem Та-

raszkiewicza. W godzinach popo-

łudniowych, na granicznej stacji

Kołosowo, dokonana została wy-

miana więźniów.

KOMITET PRZYJĘCIA,
Z Baranowicz wydelegowana

została specjalna sekcja komitetu

przyjęcia więźniów politycznych,

aby zaopiekować się nimi w po-

drožy do Baranowicz. Wiežnio-

wie odbędą w Baranowiczach

10-dniową kwarantannę. W Ba-

ranowiczach poczyniono rozległe

przygotowania. Przyjechała znacz-

na liczba gości ze stolicy i z wielu

miejscowości całej Polski. Szcze:

gólnie licznie przybyło ducho-

wieństwo katolickie z biskupem
Bukrabą i duchowieństwo prawo-

sławne.

JAK SIĘ ODBYŁA WYMIANA.

Jak się dowiadujemy, że stro-
ny polskiej wydano Sowietom 41
osób, bolszewicy wydali nam rów-

nież 41 więźniów oraz członków
ich rodzin, razem osób 90.

Wydania więźniów ze strony
sowieckiej dokonał komisarz cy-

wilny Jakubowicz, któremu asy-

stowało przy tym akcie blisko 50

oficerów sowieckich, Wymiany

ze strony Polski dokonał przybyły

z Warszawy delegat repatrjacyjny
Kulikowski, w obecności radcy

poselstwa polskiego w Moskwie
Ponińskiego.

POWITANIE RODAKÓW
NASTĄPI DZIŚ RANO.

BARANOWICZE (Pat). Zapo-
wiedziany na 23,30 przyjazd po-

ciągu z więźniami został edwo-
łamy, gdyż więźniowie pozostali

na noc w Stołpcach. Spędzili oni

noc w przydzielonych im wago-
nach.

Odjadą ze Stołpców dziś, w

piątek, o godzinie 5 min. 40 rano
i przybędą do Baranowicz na
dworzec Baranowicze Poleskie
około godziny 7. Po przyjeździe
pociągu odbędzie się uroczyste

powitanie przybyłych z niewoli

sowieckiej rodaków. W powita-

niu tem wezmą udział reprezen-

tanci miasta, przedstawiciele

wszystkich organizacyj społecz-
nych, oraz młodzież szkolna ze
sztandarami.
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Fakty I pogłoski,
Znaczki pocztowe ku czci

ś. p. Żwirki I Wigury
WARSZAWA. Dla uczczenia

pamięci tragicznie zmarłych lotni-
ków, Ministerstwo Poczt i Tele-
grafów zamierza wypuścić znaczki
pocztowe z odpowiedniemi wize-
runkami. Będą one przeznaczone
dla frankowania listów nadawae
nych pocztą lotniczą.

Nowe plsmo opozycyjne
w Warszawle

WARSZAWA. Onegdaj ukazał
się pierwszy numer nowego 10-
groszowego pisma popołudniowe-
$o „Głos Stolicy”. Jest to pismo
radykalnej opozycji. Do komitetu
redakcyjnego wchodzą: były min.
Thugut, sen. Andrzej Strug oraz
znany z procesu brzeskiego adwo-
kat Berenson. Jako redaktor pod-
pisujący pismo jest znany również
z tego procesu b. współpracownik
krakowskiego „Naprzodu*, Wie-
sław Wohnhut.

Choroba pos. Witosa

WARSZAWA. Poseł Witos
zapadł na zdrowiu i z tego powo-
du przerwał objazd miejscowości
wiejskich oraz odwołał swój u-
dział na wiecach Stronnictwa Lu-
dowego.

Ważne dia robotników
rólnych w Niemczech
WARSZAWA. Organizacje

rolnicze podają w całym kraju re-
jestrację robotników, którzy w
swoim czasie pracowali przy se-
zonowych robotach rolnych w
Niemczech i tam utracili zdrowie
lub ulegli katastrofie. Dane te
posłużą do wszczęcia odpowie-
dniej akcji o odszkodowanie przez
rząd polski u rządu niemieckiego.kaNi OWCZE

  
  

OD JUTRA REORGANIZACJA PROGRAMU KABARETOWEGO
Część I-a od godz. 10,30 wiecz.

1 wnocy.
CODZIENNIE„DANCIN6* | KONCERT OD 6. 9WIECZ.

Do god. (2-2j W nocy ceny zniżdne, niekabaretowe,
RESTAURACJA «POLONJA» 1

 

Niemieccy socjal-demokraci przeciwko
wyścigowi uzbrojeń -

BERLIN, (Pat). Frakcja socjal-
demokratyczna uchwaliła jedno-
głośnie rezolucję, zwracającą się
przeciwko akcji rządu Rzeszy w
sprawie t. zw. równouprawnienia
zbrojeń.

Socjał-demokracja — podkre-
śla rezolucja — domagała się za-
wsze dla Niemiec pełni równou-
prawnienia na zasadzie powszech-
nego rozbrojenie. Dawni prze-
ciwnicy Niemiec nie wypełnili do-
tychczas zobowiązań, wynikeją-
cych bz traktatu wersalskiegoi

Konflikt Reichstagu z rządem
Groener skarży Papena

BERLIN (Pat). Konflikt mię-
dzy rządem i parlamentem trwa
nadal, a nawet uległ pewnemu
zaostrzeniu z powodu wystąpienia
Goeringa ze skargą przeciwko

Papenowi o obrazę czci. W/g
przypuszczeń prasy, konflikt
wpłynie na opóźnienie ogłoszenia
terminu nowych wyborów,

BANDYTYZM NA ULICACH BERLINA
Napad na transport pieniędzy.

BERLIN (Pat.) W dniu 15 b m.
przed południem dokonano nie-
zwykle zuchwałego napadu ban-
dyckiego па ulicach Berlina,
podczes  wyładowywania trans-
portu pieniędzy przed filją banku
miejskiego, mieszczącą się w ra-
tuszu charlottenburskim. Przeno-
szeniem z autobusów do kasy
kasetek, wypełnionych przeważ-
nie bilonem, pochodzącym z
opłat za bilety tramwajowe i.auto-
busowe, zajętych było kilku urzęd-
ników. W pewnej chwili zajechała
przed ratusz elegancka limuzyna,
z której wyskoczyło 4 mężczyzn,
otwierając bezzwłocznie silny
ogień z rewolwerów. 4 konwo-
jentów transportu raniono. W cza-
sie powstałego zamieszania ban-
dyci schwycili 3 kasetki z pie-

niędzmi i nim zdołano im prze-
szkodzić, zbiegli swym samocho-
dem. W-g przypuszczeń dyrekcji
tramwajów berlińskich, do której
należały pieniądze, łupem ban-
dytów padło około 40 tysięcy
marek. Jednego z rannych w
stanie ciężkim  odwieziono do
szpitala. Sprawcy napadu zbiegli,
mimo iż na ulicy panował ruch
bardzo ożywiony. Wszczęty przez
jednego z policjantów pościg
prywatnym samodem nie dal
żadnego wyniku, gdyż auto ban-
dytów rozwinęło niezwykłą na
ulicach szybkość około 100 km.
na godzinę. Na miejsce wypad-
ku przybyła niezwłocznie komisja
śledcza dla rozpoczęcia docho-
dzeń i przesłuchania świadków.

Odroczenie spłaty
WARSZAWA (Pat). Rząd pol.

ski notyfikował rządowi Stanów
Zjednoczonych A. P. w Waszynś-
tonie zamiar odroczenia spłaty ka-
pitałowej raty półrocznej długów,
której termin płatności wypada 15

|, wysokość zaś wy-      

nosi 1.370 tysięcy dolarów.
Decyzję tę rząd polski opiera

na punkcie 2 układu z dn. 14 list,
1924 r. (D. U. R.P. Nr. 19 poz. 138
i Nr. 104 poz. 605), zawartego z
rządem Stanów Zjednoczonych
A. P., korzystając z prawa przy-

 

paktu Ligi.
Jednostronnie zredagowany

traktat wersalski był zawsze zwal-
czany przez soclal-demokratów.
Protestujemy przeciwko polityce
rządów  kapitalistycznych, unie-
możliwiającej stałe osiągnięcie
postępu w dziedzinie rozbrojenia.
Rząd Rzeszy uznał chwilę obecną
za stosowną do wystąpienia z żą-
daniem przyznania Niemcom swo-
body w zakresie rozbudowy ich
sił zbrojnysh. Bezpieczeństwo na-
rodów nie może jednak być o-
siągnięte w drodze zbrojeń woj-
śkowych. Dotyczy to zwłaszcza
Niemiec, ze względu na ich po-
łożenie geograficzne oraz na siły
wojskowe i gospodarcze innych
krajów.

Z tego powodu socjal-demo-
kracja uważa akcję zbrojeniową
rządu Rzeszy za błędną. Akcja
ta jest niebezpieczna, ponieważ
daje innym krajom pretekst do
nieograniczonego wyścigu zbro-
jeń, zagrażającego najbardziej
bezpieczeństwu Niemiec i prowa-
dzącego inne narody dołkatastrofy.
Tylko ta polityka zagraniczna, któ-
ra zmierza do porozumienia mię-
dzy narodami na podstawie po-
wszechnego równouprawnienia do
utrzymania pokoju i do między-
narodowego rozbrojenia, gwaran-
tuje istotne bezpieczeństwo.

Wszelkie kroki w duchu nie-
mieckiej noty zbrojeniowej, któ-
rych wyrazem były enuncjacje
ministra Schleichera, zawierają w
sobie niebezpieczeństwo izolowa-
nia politycznego Niemiec i prze-
ciwstawienia się im całego pozo-
stałego Świata, tem samem zaś
uwiecznienia traktatu  wersal-
skiego.

Katastrofa pociągu
w Afryce.

sirai (Pat). W> 14 b.Pad
po południu pociąg, wiozący
taljon 1 pułku Legji Cudzoziem-
a RZ: dla zluzowa-

nia w Maroku, wpadł w
zw pn ze
nastąpiła mi miejscowości
Zelboun a Turenne w Algerze,
W/g ostatnich wiadomości, ba
zabitych wynosi 120, a lekko i
ciężko rannych — 150. Z 2 ofi-
cerów, dowodzących bataljonem,
jeden poniósł śmierć. Na dno wą-
wozu spadły 32 wagony. Akcja
ratunkowa jest u ona wsku-
tek ograniczenia šrodkėw komu-
nikacyjnych. Pociąg, który uległ
katastrofie, Ścił w środę rano
miejscowość Bel Abbes,

ORAN (Pat). Jak się okazuje,
w straszliwej katastrofie kolejo-
wej, która miała tu miejsce, zginął
cały personel pociągu oprócz pa-
lacza, któremu udało się w ostat-
niej chwili wyskoczyć z lokomo-
tywy i jednego z konduktorów,
który znajdował się w ostatnim
wagonie, jedynym, który nie spadł
do przepaści. Dotychczas z pod
gruzów wydobyto 40 trupów.

Loteria.
WARSZAWA, (Pat), W 7-ym

dniu ciągnieniaV klasy 25 Loterji
Państwowej główniejsze wygrane
padły na Nr. Nr. następujące:

Zł. 10 tysięcy wygrał Nr. 129.840,
zł. 5 tysięcy—778, 2,121, 3,276 i
151,728, po 3 tysiące zł.—24,526,
53,536, 118,422, 124,805, 139,214,
141,943 i 147,984
(SOLASREWON QETTOYZ

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

 

DUETAS AT EKT DACDa S

Niemcy wycofały się z konferencji
rozbroje niowej

BERLIN, (Pat). Bluro Wolffa
komunikuje w sprawie zapowie-
dzianego posiedzenia biura kon-

4.TIM
znanego tym p dotyczą-
cym spłaty zobowiązań, wynika-
jących z akcji pomocy Hoovera,
prowadzonej w czasie w:  
   

ferencji Hendersona list, który
doręczony mu będzie w Genewie
jutro. W-g. informacyj prasy, rząd
Rzeszy w liście tym oznajmis, że
Niemcy nie wezmą udziału w
obradach konferencji — dopóki
mocarstwa nie uznają zasadnicze-
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Kryzys Kryzysu

DZIENNIKWILEŃSKI

Z prasy.
Przedsiębiorstwa państwowe.

Magistrat warszawski obni-

żył pensje dyrektorów przedsię-

biorstw miejskich do połowy,

przyjmując jako zasadę, że w żad-

nym wypadku uposażenie w służ-

bie miejskiej nie może przekra-

czać pensji ministra.

„Gazeta Warszawska”, poda-

jąc fakt ten .do wiadomości pu-

blicznej, radzi tę samą zasadę za-

stosować w  przedsiębiorstwach

państwowych, bo
„Przedsiębiorstwa państwowe w

pierwszym kwartale budżetowym zamiast
preliminowanych 38 miljonów wplacily
do skarbu zaledwie — 13 milj. W czerw-

cu dochód z przedsiębiorstw wyniósł tyl-
ko 4,3 milj, gdy w tym samym miesiącu

roku ubiegłego wynosił 8,6 milj., a zatem
dokładnie dwa razy więcej. W tym sa-

mym miesiącu roku zeszłego skarb do-

płacił do przedsiębiorstw 54 tysiące, gdy

w czerwcu b. r. dopłata wyniosła 1.506
tysięcy." " { &

Siusznie dalej pisze „Gazeta
Warszawska”, iż

„chyba nie może podlegać dyskusji,
że dyrektorzy przedsiębiorstw państwo-
wych nie powinni brać większych pensyj

niż ich przełożeni: minisitrowie. Bo i

jak to wygląda, że — nie mówiąc już

o p. prezesie Góreckim, który ma wię-

ksze uposażenie, niż 3 ministrów ra-

zem — zwykły dyrektor Banku Gospo-
darstwa Krajowego jest hojniej uposażo-
ny, niż minister skarbu, a nawet sam

premjer?''
W końcu radzi „Gazeta War-

szawska“ ujawnić istotnie budże-
ty przedsiębiorstw państwowych i
niech

„posłowie 1 opinja publiczna dowie-
dzą się nareszcie, ile naprawdę mają do-
chodu pp. Górecki i Przedpełski, Mayer,
Kwiatkowski i legjon innych dygnitarzy
z „Polminu“, „Chorzowa“, „Brzeszcza“
(nie należy mieszać z Brześciem), „Pa-
sty i innych rządowych lub półrządo-
wych przedsiębiorstw. _ Byłoby także
bardzo pożytecznem, gdyby i Bank Pol-
ski ogłosił, kto, ile i za co tam bierze.
Społeczeństwo radeby wiedzieć, jak się
przedstawia na gotówkę awans z mini-
stra skarbu na wiceprezesa Banku Pol-
skiego.” й

as, wilnian, ten awansik spe-
cjalnie interesuje.

Pocieszają się.
W obecnych, ciężkich czasach

pociechy potrzebują w pierwszym
rzędzie zwolennicy rządów poma-
jowych. Właśnie też „Gazeta Pol-
ska” pociesza swych czytelników,
że kryzys kończy się.

„Kryzys znamionuje „się spadkiem
cen, wzrostem bezrobocia, spadkiem kur-

su papierów wartościowych. Wzrost cen,
spadek bezrobocia i wzrost kursu papie-
rów wartościowych znamionuje likwi-
dację kryzysu. Ponieważ ceny szeregu
surowców zaczynają istotnie zwyżkować,
a również idą w górę kursy akcjii lekko
zniżkuje liczba bezrobotnych, więc po-
gląd, iż przeszliśmy najcięższy okres
kryzysu i jesteśmy u progu poprawy, nie
spotyka się już z tak powszechnem nie-
dowiedzaniem, z jakiem spotykał się do
niedawna. Dziś jest to już niewątpliwie
pogląd większości." z

Jednakże sama „Gazeta Polska
nie bardzo wierzy w to, że to już
naprawdę koniec i na wszelki
wypadek radzi zbyt optymistycz-
nie nie nastrajać się.

„Niemniej jednak należy przestrzedz
przed nadmiernym optymizmem, bowiem
jakkolwiek gospodarczo warunki już doj-
rzały do likwidacji kryzysu i równowaga
jĘcóukcji i konsumcji została uchwycona

lub jest bliska całkowitego uchwycenia,
nie uległy likwidacji skutki finansowe
kryzysu i nie zmieniła się niszcząca
obrót międzynarodowy polityka handlo-
wa państw,”

My też ze swej strony radzimy

zbytnio optymizmem nie napom-
powywać się.

Wyroby monopolłowe.
Inne pismo sanacyjne — „Dzien-

nik Poznański* też zabiera „głos
na tematy gospodarczę i ośmiela
się.. krytykować rządy „Tego,
Który..' za utrzymywanie na wy-
sokim poziomie cen wyrobówmo-
nopolowych.

„Mówi się o deflacji i o jej pięknym
efekcie — zniżce cen. Zgoda. Cóż pięk-
niejszego, jak pomyśleć, żewszystko sta-
nieje. Ale czy polityka rządu idzie wy-
raźnie w kierunku tej deflacji? Wszak
podwyższono ostatnio szereg świadczeń
publicznych; nie ułatwią one zniżki ko-
sztów produkcji, a tem samem zniżki
cen. Poroniony pomysł Państwowego
Funduszu Drogowego nie był takżepo-
mvslem deflacyjnym. Dziś zaś mówi się
powszechnie, że nowelizacja ustawy o
Funduszu Drogowym podwyższy jeszcze
w pewnej mierze obecne opłaty. W każ-
dym razie zdrożeje benzyna. I na tem
więc odcinku nie widzimy konsekwentnej
polityki deflacyjnej. Cenimy wysiłki
rządu, zmierzające do zmniejszenia roz-
warcia nożyc cen przemysłowych i cen
wyrobów rolniczych. Nie widzimy jed-
nak, aby konsekwentna polityka defla-
cyjna zmniejszyła w znacznej mierze
cenę wyrobów monopolów państwowych.
Zainteresowanych odsyłamy do cieka-
wych danych Głównego Urzędu Sta
tystycznego.” a

„Poroniony pomysł e :
Fju! Fju! — To się zebrało li-

berjantom na odwagę.
Tež „gieroje“.

 

Znów pogłoski o radykalnej zmianie
kursu.

Jedno z pism notuje pogłoskę

krążącą w kołach politycznych, że

Sejm zostanie wprawdzie zwołany

w terminie (tj. od 31 października),

lecz zostanie natychmiast odroczo-

ny. Dalej mówią, że podobno „ma

nastąpić zmiana w rządzie, które-

o kierownictwo ma objąć Józef

Piłsudski z celem przeforsowania

zmiany konstytucji. Po przepro-
wadzeniu zmian miałby Józef
Piłsudski kandydować na prezy-
denta Rzeczypospolitej.

Jest to jedna z licznych wersyj
kolportowanych w ostatnich cza-
sach przedewszystkiem z kół sa-
nacyjnych.

Mędrzec czy kłamca?
Boy - Żeleński sam siebie, jak

wiadomo lubi tytułować „mędr-

cem”, zdaje nam się jednak, że po

ostatniej, skandalicznej sprawie o

rzekome otrucie Mickiewicza, in-

ny, mniej pochlebny epitet przy-

klei się do nazwiska p. Boy'a.

Sprawa cała znana jest Czytel-
nikom naszym z dłuższego, sprawo

zdawczego feljetonu, który zamie-

ściliśmy przed paru dniami.

Jak wiadomo, wszystkie „do-
wody” Boy'a zostały zdementowa-

me: i
Dyrekcja muzeum i archiwum

ks. Czartoryskich zaprzeczyła sta-

nowczo istnienia jakichś „zielo-

nych teczek”, w których rzekomo

miały spoczywaćdowody o zatru-
ciu Mickiewicza. Brakowało tyl-
ko odpowiedzi ze strony archiwum
medyckiego, na które również po
wołał się Boy. Obecnie odpowiedź
ta nadeszła.

P. Michał Pawlikowski z Me-
dyki ogłosił wczoraj następujące
oświadczenie:
Dostawszy dziś dopiero po po-

wrocie z podróży do rąk nr. 38
„Wiad. Literackich” z artykułem
p. Boy'a - Żeleńskiego p. t. „Kto
żąda prawdy”, oświadczam, że w
archiwum medyckiem żadnych do-
kumentów tyczących się śmierci
Mickiewicza nie ma i nigdy nie by-
ło. Być może — i chciałbym w to
wierzyć — iż sprawa polega tylko
na nieporozumieniu,

Ponieważ jednak — strzel w
łeb — takiej rozmowy sobie nie
przypominam, skłonny jestem do
zupełnie innych wniosków i innej
kwalifikacji rewelacyj p. Żeleńskie

go. Uprawnia mnie do tego —- aby
nie szukać dalej — co drugie zda-
nie w jego artykule. P. Żeleński
pisze: „Redaktor „Wiadomości Li.
terackich', któremu powtórzyłem
tę rozmowę, napisał do p. Michała
Pawlikowskiego z zapytaniem, czy
istotnie jest w posiadaniu ważnych
dokumentów, tyczących się śmier-
ci Mickiewicza. Nie otrzymał żad-
nej odpowiedzi'. Otóż nieprawdą
jest, aby p. Grydzewski zapytywał
mnie o dokumenty, tyczące się
śmierci Mickiewicza. List p. Gry-
dzewskiego brzmi jak następuje:
„Mówiono mi, że w posiadaniu Sz.
Pana znajdują się ciekawe doku-
menty, dotyczące pobytu Mickie-
wicza w Konstantynopolu. Gdyby
nadawały się do ogłoszenia i gdy-
by Szan. Pan chciał je ogłosić, był
bym szczęśliwy etc.'' Nawiasem do
dam, że list ten, noszący datę 24
czerwca 1931 r., doszedł mnie do-
piero w połowie listopada tegoż
roku, po mym powrocie х zagra-
nicy, i dlatego tylko nań nie odpi-
sałem — zwłaszcza, że nie miałem
nic pozytywnego do odpowiedze-
nia, zbyt zaś dużo zaległej kores-
pondencji. Gdybym był wiedział,
że chodzi o sprawę otrucia Mi-
ckiewicza, niewątpliwie odpisal-
bym mimo, to, że takich dokumen
tów mie posiadam. P. Żeleński je-
dnak, zasłaniając się przekręco-
nym faktem, że ktoś mnie już o to
daremnie interpelował, nie uważał
nawet jako autor za odpowiednie,
przed puszczeniem w świat swojej
pantoflowej wiadomości, bezpo-
średnio zapytać mnie jak rzeczy
stoją.

' przeszłości,

Strajk w Łodzi trwa
Sytuacja w strajku włókniarzy

na terenie Łodzi i Zgierza nie
uległa zmianie. W Zgierzu ro-
botnicy przędzalni strajkują na-
dal, żądając, zby opracowana i
przyjęta przez przedstawicieli
przemysłu umowa zbiorowa pod-
pisana była przez wszystkich prze-
mysłowców. Wczoraj odbyć się
miała konferencja w inspektora-
cie pracy z przedstawicielsami fa-
bryk Allart oraz Desurmont. Na
konferencję przybyli tylko przed
stawiciele robotników, natomiast
przedstawiciele firm nie zgłosili
sią. Zarsądy ich nadesłały pisma,
w których oświadczają, iż uważa
ja za zbyteczne wszczynanie per-
traktacji, albowiem nie mogą
pójść na żadne ustępstwa. Wo-
bec tego zapowiedziane ustęp-
stwa nie doszły do skutku. W fa-
bryce Bennisa trwa w dalszym
ciągu strajk przędzalnikėw, gdy
natomiast tkalnia czynna była
normalnie.
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Gdy w urzędzie obchodzono uro-

czyscie dzień imienin pana nadradcy —

Filona nie bylo w mieście.
Był па urlopie.

A co najważniejsze, o imieninach na-

czelnika zapomniał zupełnie.

Do Wilna powróciwszy od kolegów

się dopiero o wszystkiem dowiedział.

Jak to było szumnie i wesoło, jak
doręczono panu naczelnikowi piękną

laurkę i kałamarz z orłem, jak to panna

Pipa pięknie w imieniu kolegów naczel-

nikowi winszowała i jak na drugi dzień

przyszła do biura w nowych lakierkach

i pończoszkach, które jej niby z wdzięcz-

ności naczelnik kupił,
Filon żonie opowiedział jak i co, a

ona jakoże kobieta mądra była, w kark

się podrapała i powiada:
— Zaniedbaleš Filonie obowiązku

służbowego, a dziwisz się, że o tobie za-

pominają. Lat można powiedzieć dwa-
naście na jednej kategorfi siedzisz, bo nic

giętkości w sobie towarzyskiej niemasz i

że tak powiem sawuar wiwru,

Loii Bk

Dulehi Oschėd 1 Liga Narodów
Gdy wybuchł zatarg o Man-

dżurję, Japonja znalazła wielu gor-
liwych obrońców w całej Europie.
Twierdzono, że Japonja jest pań-
stwem solidnem, regularnem, upo-
rządkowanem, a Chiny — to pań-
stwo od lat dwudziestu rewoiucyj-
ne. Porządek nie może istnieć bez
końca obok anarchji; wcześnie lub

zastosowane, by skończyć z nie-
bezpiecznym bezładem. Wiemy z

że rewolucje, które
trwały zadługo, kończyły się wy-
wołaniem wojen. Mocarstwa przy-
jęły mniej lub. więcej rezolutnie
właśnie ten punkt widzenia, szcze-
gólnie na Radzie L. N. I w tej po-
stawie mocarstw niema nic nowe-
go: już to było i ileż razy! Jest jed-
nak tym razem mała komplikacja:
to że Japonja podpisała pakt Kel-
log — Briand i przystąpiła do L.
N. Tymczasem Liga Narodów
akceptowała pasywnie tezę 1ządu
japońskiego, że w Chinach niema
wojny a więc i pogwałcenia paktu
paryskiego. Jeżeli Liga Nar. po-
zwala się wciągać w kazuistykę
wojny, śdy jest wojna, mówi, że
jej niema, to ją to zgubi. Uderzenie
to nie jest śmiertelne, ale ciężkie
i razi przedewszystkiem Europę.
W tem tkwi niebezpieczeństwo
koniliktu japońsko-chińskiego, o
którym wielu dyplomatów sądzi,
że się da on zlokalizować na Dal.
Wschodzie. Liga Narodów jest in-
stytucją uniwersalną; ale jej słabe
strony i błędy, jeżeli nie wiele
szkodzą Azji, Afryce, Ameryce, to
dla Europy są bardzo niebezpiecz-
ne, Upadek L. N. byłby przede-
wszystkiem katastrofą europejską.

Pokolenie urodzone między
1870 a 1890 r. wyrosło w Europie
solidnej, zbudowanej z wielkich
kamieni, Przed 1914 r. stosunki
między państwami były dobre lub
złe, ale państwa wiedziały jakie
one były i czego się można było
spodziewać. Stosunki były wy-
raźne i stabilizowane. Zmiany na-
stępowały powoli i stopniowo.
Wyrazem tych stosunków były
traktaty-aljanse handlowe, kon-
wencje militarne i jurydyczne. Po-
kolenie, które wyrosło przy tym
stanie rzeczy, uważało ten porzą-
dek za wieczny jak porządek kos-
miczny. Ale ten porządek był tyl-
ko rezultatem pewnej sytuacji hi-
storycznej: systemem monarchicz-
nym europejskim, założonym w
Wiedniu 1814—415, trochę zachwia
nym przez rewolucję 1848 i jej na-
stępstwa, który trwał do 1914 r.
Z wyjątkiem Francji i Szwajcarji
we wszystkich państwach Europy
kontynentalnej polityka zagranicz-
na była prowadzona do 1914 r.
przez Dwory. I chociaż po 1848 już
Dwory nie miały władzy absołut-
nej i liczyły się z opinją publiczną,
doktrynami partji, interesami eko-
nomicznymi, ale w granicach tych
sił społecznych miały kierunek i
inicjatywę.

System ten miał wiele ujem-
nych stron — widzieliśmy to w
1914 r. Zapewniał jednak wielką
stałość stosunków międzynarodo-
wych. Dwory były małą „między-
narodówką” bardziej czynną i re-
alną niż organizacje robotnicze.
Były możliwe przewidywania. Gdy
się wojna rozpoczęła, król włoski
panował 14 lat, rosyjski — 20,
niemiecki — 26, austrjacki — 66!
Lecz cały ten system wojna świa-
towa i zewolucje 1917 — 18 zni-
szczyły. Od 1919 Europa jest roz-
drobiona na państwa i narody,
które nie mają z sobą nic wspólne-
go, ani jęz., ani religji, ani ideolo-
gji politycznej, ani budowy spo-
łecznej. „Międzynarodówka Dwo-
row“ znikla 1 niema żadnej siły
kierowniczej o charakterze kosmo-
politycznym. W każdym kraju —
pisze G. Farrero w „L'Esprit in-
ternalional“, skąd zaczerpnęliśmy
ten materjai, politykę zagraniczną
prowadzi minister prawie zawsze
improwizowany iniestały, który
ma za sobą biuro zbite z tropu, a
przed sobą opinję publiczną, zmien
ną, urabianą przez prądy sprzecz-
ne, roznamiętnionych miljonów
męzczyzn i kobiet, Co może po-
cząć minister z całym swym apa-
ratem wobec nagłych wstrząsów,
wahań, opozycji opinji publicznej.
Nic, albo bardzo mało, We wszyst-
kich krajach rząd opiera się do du.
szy narodu i musi się naginać po-
słusznie do jej ciągłego ruchu Sta-
łość systemu przedwojennego jest
zastąpiona przez ciągłą zmien-
ność, która grozi niepewnością,
niestałością, prawie płynnością
stosunków między państwami i w
następstwie wszystkiemi podsta-
wami pokoju.

Mamy wymowny przykład te-
go bezładu stosunków: wszyscy
pamiętamy układ locarneński. O-
koliczności, śród których ten u-
kład był podpisany, zdawało się,
zapewniały mu wyjątkową donio-
słość. Gdyby ten traktat był pod-
pisany w 1914 r. to byłby zapewnił
stabilizację stosunków na 30 lat.
A tera po upływie 6 lat już się o
nim nie myśli, Dlaczego? Bo został
zanulowany przez rozrost ruchu
hitlerowskiego w Niemczech —
ruch mas może zanulować donio-
sły traktat. Narody zaczynają tym
stanem rzeczy się niepokoić, bo
wszak Europa, to nie Ameryka,
gdzie państwa są ochraniane od
szaleństw przez olbrzymie bezlud-
ne obszary, które je izolują i
przez szczupłość sił wojskowych,
które są do ich dyspozycji. Dla
przeludnionej i uzbrojonej Europy
stałość stosunków nie może być
prezentem od natury lub historji.
Potrzebny jest świadomy wysiłek
woli narzucony przez siły poli-
tyczne i moralne. „,Musi być wza-
jemna gwarancja poszanowania
traktatów. I tu jest wielkie zadanie
Ligi Narodów.

Leon Perkowski.
 

sędzia Rykaczewski — Wice-prezesem Sądu Apelacyjnego.
@ Sędzia Sądu Okręgowego Ry-
kaczewski, który wchodził w skład
kompletu sędziowskiego w spra-

wie brzeskiej — mianowany zo-
staje wiceprezesem Sądu Fpela-
cyjnego w Warszawie.

Antyżydowskie wystąpienia.
Żydowska Agencja Telegraficz-

na podaje znów wiadomości a
antyżydowskich zaburzeniach w
Tunisie i na Łotwie. Liga do wal-
ki z antysymityzmem zwróciła się
z prośbą do premjera francuskie-
go Herriota o zabezpieczenie ży-

cia i mienia żydowskiego przed
Arabami. W Rydze około 2.000
studentów i studentek demonstro-
wało przeciwko żydom, których
musiała bronić policja przed ata-
kami tłumu.

 

Ruch rewolucyjny w Ameryce Południowej
NOWY JORK (Pat.) Organiza-

torzy wczorajszego zamachu sta:
nu w Santiago de Chile, który
doprowadził do obalenia prezy-
denta Davili, niedługo eieszyli się
swem powodzeniem. Ruch kontr-
rewolucyjny zmusił przywódcę
zamachowców Merino do uciecz-
ki. Blanche, który pełnił funkcje
wice-prezydenta, podał się do

dymisji. Jego miejsce zajął Figa-
„ roa, były prezes sądu najwyższe-
go. Spodziewane są nowe wy:
bory.
3%, SANTIAGO DE CHILE. (Pat).
Uformował się nowy rząd, na
czele którego stanął ponownie
gen. Blanche, który w dniu
wczorajszym podał się do dy
misji.

Wolna Boliwii z Paragwajem
LA PAZ (Pat). W/g komuni-

katu urzędowego, 10 tysięcy Pa-
ragwajczyków oblega od wczoraj-
szego wieczora bezsigd'ecznie ma-

ły garnizon boliwijski w forcie
Boqueron, który broni się boha-
tersko.

OBRAZKI!
—Pracuję uczciwie!

— To nie argument. Piramidy budo”

wało sto tysięcy ludzi i ciężko pracowali,

a słuchu o nich niema.

W życiu nie pracą, a jak to powie” |

dział Słowacki „czapką i papka“.

— Do w„Strzelca* należę.

— I taki z ciebie

sedno utrafić nie potrafi.

— To cóż mnie robić?

— Zło odrobić musisz. Koszulę ci 10“

wą dami ten irak co do trumny od ślubu

zachowałam. Idź i pięknie naczelnikowi

powinszuj.

Dnia następnego po południu Filon

w lustrze się przejrzał.

Był w ślubnym iraku, w którym do

trumny miał być złożony, na twarzymiał

piękny uśmiech dojrzałego nieboszczyka

a na rękach zadługie mankiety,
Tak poszedł do naczelnika.
Zadzwonił.

Raz, potem drugi.

Otworzył mu sam naczelnik,
— Sługa uniżony pana naczelnika.

— Dzieńdobry, a pan co?
— Obowiązku słodkiego złożenić

gratulacji zaniedbalem,  nieomieszkań

przeło...

— Aha.. ale się pan wybrał.
Bardzo zajęty jestem, w domu z ma“

sżynistką nadliczbówki odrabiam  (żon*
naczelnika na wsi była).

— Ja tylko chwileczkę, przeprosić

chciałem i życzyć szczęścia, zdrowiś

pomyślności, długiej władzy i wyniesie” |
nia.

— Bardzo pan poczciwy i dziekujė

panu.
I zamknął Filonowi drzwi przed n0“

sem,
Filon do domu powrócił i żonie ©

wszystkiem opowiedział, Było mu coś
markotno i miał wrażenie, że obraził pa”

na naczelnika.

— To nic — powiada Filonowa ©
jutro w biurze raz jeszcze przeprosisz |

za to coś obowiązku zaniedbał i za tocoś

w pracy przeszkodził.
Na drugi dzień Filon poszedł do na*

czelnika.
— Co pan sobie życzy, panie Filo”

nie?

— Ja nic, ja tylko przyszedłem wy”

baczenia prosić, że może porę nieodpó”
wiednią do gratulacji wybrałem, w pracy

przeszkodziłem i na gniew mimo wo

zasłużyłem. Niemniej jednak raz jeszcz”

i szczęścia i zdrowia i wywyžszeni“
i wła...

— Ależ drogi panie, to drobiaz$, idź
pan do pracy i kwita.

Filon wyszedł markotny i pomyślał”
— źle! źli się na mnie czegoś i |

nie wiem co dalej robić.

Filon obiadu nie jadł i z żoną nie $*
dał, nad wieczorem irak pogrzebowy k*' ||
zał sobie podać.

— Dokąd idziesz Filonie w tym str0”
ju cmentarnym?
— Milcz babo nie twoja sprawa.

Żona frakiem cisnęła i poleciała do

kuchni opowiadać słudze, że „pan” idzie
albo do ministra albo na „łajdactwo”.»

A Filon poszedł do naczelnika.
Dzwoni.

Paniusia jakaś drzwi otwiera,

— Pan czego?

— Ja do władzy.
— Nie ma w domu.
Filon zastanowił się chwilę ale po”

wiada.

— Paniusieńka się nie bój — ja dy”
skretny i zaprzysiężony urzędnik jester

jak pani jest od „nadliczbówek* to ja

tak nic niepowiem, a z panem naczelni”

kiem widzieć się muszę.

Baba coś bardzo na gębie pokraśniś”

ła i na pokoje Filona wciągnęła.
Tam akuratnie na konto tych „nad“

liczbówek* wypytała i jak to naczelnik
poza biurem się przepracowywał, obieca”

   
  

    
   

„Strzelec“ co W|

 

 ła powtórzyć naczelnikowi gratulacjei
wypuściła Filona.

Filon do domu wracał rozradowany*

— To się udało — mówił sam do sie” |

bie, Niedarmo ludzie wielcy powiadają

że przez kobietę tylko do wpływów dojść

można, Ot ona ta „nadliczbówka” wszyst”

ko władzy opowie i awans dla Filon

wyrobi.

Tej nocy Filon miał sny czarowne.
Śniła mu się rzymska dziesiątka, wy”

marzona kategorja służbowa.

Rano naczelnik zawołać kazał Filo“
na do siebie.

— Teraz mnie zaawansuje — po*

myślał Filon i wszedł dumny do gabinetu.
Naczelnik siedział blady, Widocznie

tak ze wzruszenia,

— Pan naczelnik mnie wzywał? !

— Tak!
— Bardzo dziękuję,
Naczelnik zerwał się z miejsca i la*

tał po pokoju.

—Panie... ja słów nie mam!!

— Nie szkodzi.

— Ja nie wiem jak to nazwać!!!

— Drobiazg.
Naczelnik zbladł. з
— Šwinia!!!

— Tak to o niej powiedzieć nie

można, prawda, że do świni podobna, ale

grzeczna bardzo kobieta,
— Naczelnik oszalał. Złapał się za

głowę i ryczał: — To moja żona ośle!
Zabierzcie z mych oczu tę kanalję:

zgiń łotrze nikczemny i intrygancie

Zwalniam pana natychmiast. Wont!
Napół omdlałego Filona wyprowś-

dzono z biura.

Nic nie rozumiał — był jak pijany.

Do domu wrócił, kwiatu lipowego się na-

pił i położył się do łóżka.
SSARZ

Dziś doręczono Fiłonowi dokument,
na podstawie którego ze służby został
zwolniony...

Poszedł smutny do bezrobotnych się
rejestrować,

A wszystko przez grzeczność imieni.
nową...

M. Junosza.
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KRONIKA.
Nabożeństwo żałobne za Ś.p. por. Żwirkę

i Inż. Wigurę
W dniu wczorajszym w Ostrej

Bramie J. E Ks. Biskup Michal-
kiewicz odprawił mszę żałobną za
duszę tragicznie zmarłych  lotni-
ków por. Źwirki i inż. S$. Wigury.
Na nabożeństwie żałobnem byli
obecni przedstawiciele władz pań-
stwowych z wojewodą Beczkowi-
czem na czele, samorządowych
z wice-prezydentem Czyżem, woj-
skowych szkół średnich powszech-
nych, delegacyj Związków Woj
skowych, organizacyj społecznych
oświatowych i t. p.

Wzdłuż ul. Bazyljańskiej i O-
strobramskiej ustawiły się szeregi
młodzieży szkolnej oraz liczne
pocżty sztandarowe.
W czasie nabożeństwa J. E

ks. Biskup Michalkiewicz wygłosił
podniosłe kazanie na temat stra-
ty, jaka dotknęła całą Polskę
przez tragiczny zgon bohaterskich
lotników, których jedynym celem
i hasłem życia była dążność do
okrycia sławą Polski dla której
oddali swe młode życie.

Akademja żałobna w hołdzie bohaterskim
lotnikom polskim

W sobotę 17 b. m. w Sali
Teatru na Pohulance odbędzie się
akademja żałobna ku czci tra-
gicznie zmarłych lotników por.

Źwirki i inż. Wigury.
Akademję urządza Magistrat

m. Wilna.

  

Remont kościoła sw. Teresy
Uwagę artystów i miłośników

zabytków architektonicznych Wil-
na zwraca wciąż obecnie grun-
towna restauracja kościoła Św.
Teresy przy Ostrej Bramie. Od
nawia się obecnie fasadę tej
pięknej  karmelickiej świątyni.
Jest zamiar — o ile stan fundu-
szów, obecnie dość szczupłych,
pozwoli, uzupełnić lewą boczną
stronę elewacji frontowej figurą-
posągiem, którejś ze Świętych
Pańskich — jako odpowiednika

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Podatek od lokali. D. I

b. m. upłyną! ulgowy termin płat-

ności raty podatku od lokali za
trzeci kwartał r. b.

Wobec tego, że od 1 paždzier-
nika wchodzą w życie nowe prze-

pisy egzekucyjne, magistrat nie

będzie już ściągał tej raty w dro-

dze egzekucyjnej we własnym za-

kresie, lecz przekaże wszystkie

ległości urzędom skarbowym, któ-

re zastosują nowy tryb postępo-

wania egzekucvyjneqc,

SPRAWY MIEJSKIE,
— Pokazy robót klinkiero-

wych. W dniu dzisiejszym o g.
12-ej w południe wice-prezydent

Czyż w towarzystwie dziennikarzy

wileńskich zwiedzi prowadzone

roboty nad układaniem klinkieru
na Zamkowej, zapoznając prasę
z robotami prowadzonemi w be-
toniarni miejskiej i wogóle z in-
westycjami miejskiemi.

Z MIASTA.
— Wycieczka z Łodzi. Sta-

raniem Archid. Instytutu Akcji
Kat. w Łodzi została zorganizo-
wana wycieczka z Łodzi do Wilna,

która przybyła dnia 15 b. m. pod

kierown. p. St. Nowickiego, Dyr.

last Akcji Kat. w Łodzi.
W wycieczce bierze udział 6

księży diecezji łódzkiej z ks. pr.

Szabelskim, red. „Słowa Katolic-

kiego" w Łodzi, oraz z ks. kan.

Reicheldem na czele. Pozatem
bierze udział w wycieczce 90
osób, członków Akcji Katol. w
Łodzi, oraz kilkadziesiąt osób ze

Zgierza z ks. magistrem Pabjań-

czykiem.
W dniu przybycia, wycieczka

wzięła udział м nabożeństwie

ku czci śŚ p. por. Žwirki i inž.

Wigury. Następnie pod przewodn.
pracowników Inst. Akcji Katol.
w Wilnie zwiedzono zabytki.

W dniu dzisiejszym uda się

wycieczka do Werek, w sobotę

do Trok, w niedzielę zaś po zwie-

dzeniu muzeum i Bazyliki odje:
dzie pociągiem wieczornym do

Łodzi.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Związek właścicieli nie-

ruchomości Nowe - Zabudowa-
nia. W dniu 18 b. m. o godz. 2

w sali domu ks. Salezjanów, przy

ul. Dcbrej Rady — odbędzie się
walne zebranie członków Związku

Wiašcicieli Średnich i Drobnych

do posągu św. Teresy, umieszczo-

nego w niszy z prawej strony fa-

sady kościoła. Myśl b. dobra,

ale figura winna być wykonana
oczywiście nie z drzewa, raczej

z kamienia i wykonana podług

zatwierdzonego przez urząd kon-

serwatorski projektu rzeźby. Po-

dobno w tych dniach ma być spra-

wa ta rozstrzygnięta na posiedze-

niu komisji, zajmującej się sprawą

restauracji i przyozdobienia ko-
ścioła. L—sław.

„ad

Nieruchomości m. Wilna, dzi:l-
nicy Nowe-Zabudowanie, na któ
re to zebranie Zarząd Centrali
zaprasza wszystkich członków.

Jednocześnie podaje się do
wiadomości członków Związku,
że we wtorki i piątki od godz
1—3 (w Burze Związku, ul. Gdań-
ska Nr 1 m. 6) udziela się bez-
płatnych porad prawnych przez
związkowego adwokata.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Ważne dia akademików

wyjeżdżających na studja za-
granicę. Z powodu zbliżającego
się terminu prekluzyjnego dla za-
pisów na Uczelnie zagr. przypo-
mina się o konieczności nie-
zwłocznego składania dokumen-
tów w  sekretarjatach uniwersy-
tetów, celem uniknięcia utraty
roku akad.

Wyjeżdżający na studja zagra-
nicę, powinni dla zaoszczędzenia
kosztów zaopatrzyć się w nie-
zbędny dla nich dowód C. I. E.,
na mocy którego korzystają z
ulgowych i bezpłatnych wiz, ulg
hotelowych, restauracyjnych, ko-
lejowych itd.

Studenci mogą ko zystać z
ulgowych przejazdów kolejowych

(40 proc. ulgi), organizowanych
przez Warsz. Akademickie Biuro
Informacyjne Stud. Stud. Zagr.
w Warszawie ul. Mirowska Nr. 3,
tel. 73617. Biuro udziela bez-
platnie wyczerpujących informacyj
o studjach zagranicą i dla unik-

nięcia nadpłat, przeprowadza for-
malności zaplisowe na uniwersy-
tety zagranicą, w Europie i poza
Europą.

Zamiejscowi proszeni są o za-
łączenie w zn. pocztowych zł. 0,90
na pokrycie kosztów informacyj-
no-programowych, porta itd.

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. Bóś

zapłać zgóry tym, którzy nie

będą głusi na nasze wołanie.
ZARZĄD.
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Otwarcie Ruchomej Wystawy Prób
i wzorów Przemysłu Krajowego

Wczoraj wojewoda wileński p.
Beczkowicz dokonał otwarcia Ru-
chomej Wyslawy Prób i Wzorów
Przemysłu Krajowego w gmachu
Klubu Przemysłowców i Handlow-
ców przy ul. Mickiewicza 33.

Wystawa naogół przedstawia
się dodatnio i daje przegląd naszej
produkcji rzemieślniczej dość in-
teresujący. Wnętrze dwupiętro-
wego gmachu przyozdobiono este-
tycznie kilimami gliniańskiemi 1
krzewami z ogrodów p. Moczu-

gmachu zajęła prasa,
wśród której reprezentowane są
„Dziennik Wileūski“ i „Głos Wi-
leūski“.

Stosunkowo bogata kolekcja
gablotek z próbami naszych czo-
łowych Iabryk obficie zapełnia
wielką salę pierwszego piętra.

Zanim  szczegółowiej  omó-
wimy Wystawę Ruchomą, zazna-
czamy stoiska:

Bazar Przemysłu Ludowego,
który pokazał, że i z lnu można
robić rzeczy ładne, praktyczne.

„Społem* ze swoim bogatym
asortymentem artykułów spożyw-

czych.
Instytut Gopodarstwa Domo-

wego, który demonstruje wiele
ciekawych wynalazków, mogą-
cych zaoszczędzić naszym paniom
wiele trudu.

Instytut Nauk Handlowo-Go-
spodarczych w Wilnie z wykre-
sami oraz

Mapa Państwowych Instytucyj
Kredytowych w Polsce, Ta mapa
zasługuje m. in. na uwagę tem, że
bojkotuje wyraźnie powiat Osz-
miański, a natomiast dwukrotnie
wymienia Święciany.

Monocpole Państwowe wystą-
piły bardzo skromnie, nie zaleca-
jąc widocznie swych wyrobów.

Skrzyneczka wielkości wali-
zeczki podróżnej, to, jak na
Wilno (dziś drugą stolicę), mówmy
otwarcie — trochę za mało.

Bardzo efektownie przedsta-
wia się reprezentacja cechów wi-
leńskich, o czem napiszemy о-
sobno. .

TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
—Lutnia. Dziś i jutro o godz. 8 m. 15

dana będzie doskonała sztuka w 3-ch
aktach Franka Vospera p. t. „Cudowny
BOŻY m s ь

— Trzy ostatnie występy artystów
„Morskiego Oka* w Teatrze Letnim w
rewji pożegnalnej „Dowidzenia... Dowi-
dzenia”. Dziś premjera wielkiej poże-
gnalnej rewji p. t. „Dowidzenia... Dowi-
dzenia” pod kierownictwem art. Ludwika
Sempolińskiego. Udział biorą: pp. Jani-
na Sokołowska, Ina i Jerzy Ney'owie,
Ludwik Sempoliński, Janina Kozłowska,
Jerzy Sulima-Jaszczołt, oraz Walery Ja-
strzębiec, dyrektor i konferansjer te-
atrów warszawskich i chór Rewellersów.
Ważniejsze przeboje: „Weź na pamiąt-
kę”, „Możesz mniel...*, „Noc szału”, „Po
tyrolsku*, „Mandat karny”, „Wesołe
więzienie” i wiele innych. Jest to ostat-
nia rewja bież. sezonu. Ostatni dzień
w niedzielę 18. IX.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 16 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka

popularna (płyty). 15.35: Kom. meteor.

15,40: Muzyka kameralna (płyty). 16.30:

Kom. Tow. Org. i Kół. Roln. 16.40: Od-

czyt p. t. „Czasopismo „Niepodległość”.

17.00: Koncert. 18.00: „Społeczeństwo

enjalnych ślepców” — odczyt. 1820:

fi lekka z Ciechocinka. 19.15: Z

zagadnień litewskich. 19.45: Przegląd

prasy rolniczej. 20.00: Pogadanka mu-

zyczna. 20.15: Koncert symfoniczny.

22.40: Wiad. sport. 22.50: Muzyka ta-

neczna.

Sobota, dnia 17 września, Ё

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Piosenki

ludowe (płyty). 15.25: Kom. meteor.

15.30: Wiad. wojskowe. 15.40: Słucho-

wisko dla dzieci. 16.05: Koncert życzeń

(płyty). 17.00: Koncert. 18.00: „Na Pa-

łukach” — odczyt. 18.20; Muzyka ta-

neczna. 19.15: Tygodnik litewski. 19.30:

 

Rozmaitości. 19.45: „Technika ćwiczeń

muzycznych” — pogad. wygł. prof. Józe-

fowicz. 20.00: Koncert. 22.03: Koncert

chopinowski. 22.50: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Z życia mrówek. 2

Dzisiaj o godz. 18-ej inż. Kamil Gi-

życki wygłosi przed mikrofonem Iwow-

skim interesujący odczyt p. t. „Społe-

czeństwo genjalnych ślepców”. od-

czycie tym prelegent opisze „wspaniałą

organizację termitów, ślepych i bezbron-

nych stworzeń, należących do jednej

z najstarszych generacyj owadów. Pre-

lekcja będzie transmitowana przez

wszystkie rozgłośnie.
Inauguracja sezonu w Filharmonji, ©

Dzisiaj w Filharmonji Warszawskiej

otwiera się sezon koncertów symfonicz-

nych, transmitowanych wzorem lat ubie-

głych przez radjo. Dzisiejszy koncert

(początek o godz. 20,15) poświęcony jest

twórczości 1. J. Paderewskiego. Solistą

będzie uczeń Paderewskiego, Wojciech

Tadlewski, który wykona Koncert i Fan-

tazję Polską. Orkiestra odegra olbrzymi

„fresk symłoniczny* Mistrza, symfonię

H-moll, w której polskie melodje naro-

dowe wyrażają cierpienia i ostateczne

zwycięstwo Narodu. Dzieło to, skończo-

ne w r. 1907, imponujące rozmiarami,

oznacza szczyt symfonicznej twórczości

Paderewskiego. W przerwie koncertu

odczytane zostanie przemówienie wiel-

kiego kompozytora p. t. „Chopin”, wy-

głoszone 26 października 1910 roku we

Lwowie.
Hallo Konkurs radjowy.

Jeszcze tylko dziesięć dni pozostało

do zamknięcia wielkiego konkursu radjo-
wego na hasło propagandowe z 3 nagro-

dami pienięžnemi. konkursie mogą

brać udział nietylko radjoabonenci, lecz

wszyscy miłośnicy radja (z wyjątkiem

oczywiście radjopajęczarzy). Szczegóły

konkursu podawane są przez mikrofon.

Bandyck! napad na Równem
Polu.

W dniu wczorajszym w godzi
nach porannych zwrócił się do
ambulatorjum pogotowia ratun-
kowego z prośbą obandażowanie
mu przebitej nożem ręki, niejaki
Aleksander Walentynowicz (Trakt
Bystrzycki nr. 34). Po opatrzeniu
mu rany Walentynowicz zezrał
że we wtorek późno w nocy gdy
wracał do domu został on na
Równem Polu napadnięty przez
trzech nieznanych mu spraw
ców, którzy pobili go i zranili mu
rękę, poczem  przetrząsnąwszy
jego kieszenie zabrali stamtąć
30 zł. i zbiegli. Powiadomicna ©
wypadku policja wszczęła docho-
dzenie.

Zaginięcie 2-ch chłopców.

P. Józefa Zykowa zamieszkała
w Wilnie przy ulicy Chocimskiej
nr. 10 zameldowała policji, że
w dniu wczorajszym dwaj chłop-
cy znajdujący się u niej na wy-
chowaniu, a mianowicie Henryk
Sadowski lat 14 oraz brat jego
Wiktor lat 11 wyszli w.dniu wczo-

rajszym i zaginęli bez wieści. Po-
licja wszczęła poszukiwania za
zaginionymi chłopcami.

17 letni chłopiec okradł
rodziców.

W dniu wczorajszym do Il
komissrjatu policji zgłosiła się
mieszkanka miasta Wilna Frejd
Perelman (Ul. Targowa nr. 13) i
zameldowała, że w czasie jej nie-
obecności z mieszkania jej skra-
dziono 340 zł. gotówką. Prze-
prowadzone dochodzenie poli-
cyjne ustalilo, że kradzieży tej
dokonał syn meldującej, 17 letni
Lejba, który po dokonaniu kra-
dzieży zbiegł. Za zbiegłym Lejbą
Perelmanem rozesłano listy goń-
cze.

Córka kupca łódzkiego
ucieka do sowietów.

W swoim czasie do policji
wpłynęła skarga kupca łódzkiego
Rozenesa, w której prosił on o
zatrzymanie jego crki, która w
towarzystwie jakiegoś podejrza-
nego osobnika zbiegła z domu
rodziców w kierunku Wilna za-
garnąwszy przytem poważną su-
mę pieniędzy. Rozenes wyraził
obawę, że córka jego zbiegła z
handlarzem żywym towarem.
Zameldowanie jego wpłynęło za
późno. Wszczęte bowiem docho-
dzenie policyjne wykazało, że
córka Rozenesa była w Wilnie i
wzięła tutaj pokryjomu ślub wraz
ze swoim kochankiem, poczem
para obawiając się prześladowa-
nia ze strony ojca młodej zbiegła
zagranicę, prawdopodobnie do
Z. S. R R.

”

Rozptatat sieklerą czaszkę swemu
lokatorowi.

Mieszksńcy domu Nr. 42 przy
uiicy Legjonowej wstrząśnięci zo-
stali w dniu wczorajszym  krwa-
wym wypadkiem, który miał miej:
sce w tym domu. Właściciel te-
go domu podczas kłótni z loka
torem Czerwińskim, urzędnikiem

państwowym,  pochwycił nagle
siekierę i uderzył obuchem w gło-
wę Czerwińskiego, który brocząc
krwią padł ciężko raniony na po-

dłogę.
Nadbiegli sąsiedzi niezwłocz-

nie zaalarmowali pogotowie ra-
tunkowe, które przewiozło ranne-
go Czerwińskiego do szpitala. Jak
nas informują, sąsiedzi powody
tego wypadku są następujące:

Przed niedawnym czasem ko-
mornik sądowy zakwestjonował
komorne, które miało pójść na

pokrycie długu właściciela domu,
zaś lokatorzy otrzymali wkrótce
od kancelarji komornika powiado-
mienia, by komornego nie wpłacali
właścicielowi domu, lecz uiszczeli
je do kancelarji komornika. Na
tem tle pomiędzy właścicielem
domu a lokatorami wynikły nie-
porozumienia, które w. dniu
wczorajszym zakończyły się tak
tragicznie. Właściciel domu do-
magał się od lokatorów, by pie-
niądze były wpłacane jemu, loka-
torowie zaś płacili komornikowi.
Na tem ile wywiązała się w dniu
wczorajszym pomiędzy właścicie-
lem domu a Czerwińskim kłótnia,
która zakończyła się tragicznie.

O wypadku powiadomiono po-
ke która wszczęła dochodze-
nie.
 

TEATRY MIEJSKIE.
(W LUTNI.)

„Cudowny połów”, sztuka w 3-ch
aktach Franka Vospera.

Któż się nie ubawił na wtorko-
wej premjerze w Lutni? Dał nam
bowiem p. Frank Vosper obrazek
z życia paradoksalnie głupich wy-
jałowionych użyciem i cocktailami
oszołomionych mózgów, które, krę
cąc się jak marjonetki we współ-
czesnym, kulturą wieków gardzą-
cym świecie, potęgą dolara ośle-
pione, zmierzchu swego nie do-
strzegają, za najmarniejszą choćby
gonią uciechą, byle ta była nie-
zwykłą, oryginalną.

Na terenie Londynu, w salonie
bogaczy rzecz się dzieje.
Rozbałamucona, kapryśna, stroj

na laleczka nudzi się, Elegancki
narzeczony też się nie bawi. Zda-
rzyła się przykrość: zawiedli za-
proszeni na obiad goście. Cóż po-
cząć z wieczorem? A i w kuchni
niezadowolenie i uroczysty kamer-
dyner Urban zdradza zły humor.
Na szczęście w ufryzowanej głów-
ce ładnej miss Betty rodzi się cu-
downy pomysł połowu gości z
książki telefonów na chybił trafił
parę adresów, kiwnąć paluszkiem
z balkonu („tak jak one to robią”)
na kogoś z przechodniów ulicznych
i.. komplet, gotów. Spożycie lu-
kullusowego obiadu zapewnione.

Przychodzą zaproszeni — istna
galerja typów.

Żywo z humorem toczy się
akcja. Nikt się już tam nie nudzi.
Nagle coś się wikła... Tchnienie
$rozy powiało po scenie... Lecz
tylko na chwilę...

Sami zresztą pójdziecie zoba-
czyć „Cudowny połów” w Lutni.

Napatrzycie się odbitemu w
krzywem zwierciadle głupstwu
ludzkiemu: bezmyślnej fanfarona-
dzie, nowoczesnym bziczkom.

Panna z towarzystwa nie waha
się wychylać cock-taile i zasiąść
do uczty ze złodziejem i prosty-
tutką, a narzeczony nie ośmiela się
protestować; głośny literat (żona
na wakacjach!) nawiązuje gruby
flirt z arogancką ćmą nocną o prze
pitym ochrypłym głosie; para daw-
no rozwiedzionych małżonków od-
najduje przy cock-tailach i szam-
panie wzajemny afekt, budząc nie-
wczesną czułością śmiech home-
ryczny na sali; szczęśliwa i kocha-
jąca żona pod wpływem manji ak-
torskiej, utraca chwilowo poczucie
rzeczywistości i powoduje nader
tragiczny pozornie konflikt; da-
remnie poszukiwany przez policję
zuchwały opryszek gotów poświę-
cić się, biorąc winę mniemanej
przestępczyni na siebie. A kiedy
się cała rzecz wyjaśni, złodziej
grzeistoczy się w moralizatorai
rzuci oszołomionej parze narze-
czonych te słowa:

„W/ dzisiejszych czasach, kiedy
świat czeka od młodzieży gruntow-
nych i powaźnych reform tak się
bawicie, nieroby, matołki, zdech-
laki!

Koncertowo grali nasi artyści.
P. Loedl był typowym bezkrwi-
stym mydłkiem, bezwolnem na-

WYPADKI.
— Zagadkowe otrucie. Ubiegłej nocy

o godzinie trzeciej w nocy dostarczona
została do szpitala św. Jakóba z ozna-
kami poważnego zatrucia się nieustaloną
narazie trucizną 20-kilkuletnia mieszkan-
ka miasta Wilna p. Emilja Feldman, zam.
przy ulicy Wileńskiej 15. Domownicy
znaleźli ją w jej pokoju nawpółprzy-
tomną. Przy jakich okolicznościach na-
stąpiło zatrucie, nie zostało narazie usta-
lonem. Policja prowadzi dochodzenie.
— Zamach samobójczy. W dniu 14

b. m. Kozieł Wacław, zamieszkały przy
ulicy Nowogródzkiej Nr. 10 na Wilczej
Łapie około szpitala kolejowego, w celu
pozbawienia się życia, żyletką poprzeci-
nat sobie žyly na obu rękach. Po udzie-
leniu pierwszej pomocy przez st. poste-
runkowego Zajączkowskiego, został od-
wieziony do szpitala św. Jakóba w sta-
nie ciężkim. rzyczyną tego rozpaczli-
wego kroku są' ciężkie warunki ma-
terjalne.

— Pod kołami taksówki W dniu
wczorajszym Kranklis Mikołaj, zam. przy
ul. Ułańskiej 6, prowadząc taksówkę
Nr. 5 boczny, na ul. Wileńskiej najechał
przechodzącą przez jezdnię Bobiczową
Stanisławę, lat 65, zam. przy ul. Zawal-
nej Nr. 7, która, padając, doznała złama-
nia prawej nogi. Wezwane Pogotowie
Ratunkowe odwiozło poszkodowaną do
szpitala św. Jakóba. Stan Bobiczowej —
ciężki. Nieostrožny kierowca  zatrzy-
many.

—

Echa а) 1 bezrobotoymi,
w Chojaitach.

Onegcaj odbyła się przed Są-
dem  Fpelacyjnym w Toruniu
sprawa o zajścia z bezrobotnymi
w styczniu rb. Do odpowiedzial-
ności pociągnięte zostały 24 c-
soby. »

W pierwszej instancji Sąd
Okręgowy w Chojnicach skazał
trzy osoby po roku więzienie,
sześć po sześć miesięcy, oraz
trzy — po trzy miesiące. Resztę
oskarżonych uwolniono.

Sąd Apelacyjny wyrok za-
twierdził, zawieszając wszystkim
oskarżonym wykonanie kary na
przeciąg lat trzech.

AT aLG CHWRZZRZOZYAROKOESCRÓWSCI|

Pamiętajcie o herbaciarni
dla inteligencji.

|Sala do wynajęcia|
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11. ,
od11—3 i od 6—8 wiecz.

SENPSNKEATDNUAEISITU Ы,

rzędziem w rękach narzeczonej,
strojnej a znudzonej laleczki (p.
Hajdamowiczówna), p. Wyrwicz-
Wichrowski w roli zręcznego op-
ryszka stworzył jak zwykle typ
znakomity, p. Jasińska-Detkow-
ska jako przedstawicielka firmy
„Wszystko dla dziecka” oraz roz-
wiedziona żona, postacią swą i

grą frenetyczne wywoływała wy-
buchy śmiechu, a sekundował jej
p. Budzyński jako generał małżo-
nek, zabawny był p. Detkowski —
literat rozflirtowany, p. W. Stani-
sławska pięknie wyglądała w swej
czarnej toalecie, ciekawa w ruchu
i w słowie, z niesamowitej roli bez
zarzutu się wywiązując, p. Zelwe-
rowiczówna dała typ pełen praw-
dy. Reszcie wykonawców nic za-
rzucić nie można było.

Bawiliśmy się wyśmienicie.
St. Świętorzecka.

KRwestja żydowska na Uniwersytetach
Zdaje się nie ulega najmniejszej

wątpliwości, że stosunek liczebny

ludności żydowskiej w ciągu osta-

tnich lat 10-ciu zarówno w całym

kraju, jak i na Wileńszczyźnie nie

uległ żadnym większym wahaniom

że poprostu można go przyjąć za

stały, Tymczasem ze statystyki,

ogłoszonej przez znanego naszego

higjenistę prof. Kazimierza Karaf-

fę - Korbutta w 11-im tomie „Księ

gi Pamiątkowej ku uczczeniu 350-

lecia Uniwersytetu Wileńskiego”

(Wilno, 1929, str. 584 — 586) wi-

dzimy, że procent studentów wy-

znania mojżeszowego na naszym
Uniwersytecie, niby kierowany czy

jąś tajemniczą i dobrze choć nieko-

rzystnie dla naszej młodzieży u-

świadomioną, a w istocie i w osta-

tecznym rachunku prowadzącą do

tych walk, których byliśmy świad

kami — ręką, stale i systematy-

cznie wzrasta, gdyż w roku szkol-

nym 1919/1920 na 100 rzymsko -

katolików przypadało zaledwie 18

żydów, podczas gdy w latach na-

stępnych liczba ich nieustannie

wzrasta, wynosząc kolejno: 22, 26,

30, 32, 33, 36, 38, 44, aby wresz-
cie osiągnąć w roku 1928/29 cyfry
49 na 100. Nie wiemy, z jakiem u-
czuciem, ale zato z całym spoko-

jem uczonego prof. Karaffa - Kor-

butt zaznacza: „Jeżeli zastosujemy
dla tych liczb statystycznych obra
chunek t. zw. geometrycznego przy

rostu, otrzymamy następujące wy-

niki: roczny logarytm rz.katolików
równa się 0,06390, izraelitów zaś—

0,10810. Korzystając z tych liczb
możemy obliczyć, — zakładając, iż
tempo przyrostu pozostanie to sa-
mo, że w roku akademickim 1935/
36 liczby studentów rz. katolików
i izraelitów na naszym Uniwersy-

tecie zrównają się, w następnym
zaś 1936/37 r. izraelici będą już li-
czebnie przeważali.” (str. 586).

Trudno jest zaiste pojąć, jakie-
mi względami kierowały się właś-

ciwie władze uniwersyteckie, stwa
rzając ten stały wzrost i popiera-
jąc rosnącą w ten sposób dyspro-
porcję względem pozostających

bez zmiany stosunków procento-
wych ludności na całym obszarze ©
państwa, komu z tych władz i na

 

co zdopingowany ten przyrost był
potrzebny, czem miał pociągnąć i
co mógł mieć na celu?

Eliminując w zupełności poli-
tyczną stronę kwestji żydowskiej i
ograniczając się do jej strony ra-
czej rasowo - etnograficznej, nie
znajdujemy żadnej poważniejszej
ani przyczyny, ani nawet racji, aby

zamilczać lub negować ten zupełny
prosty i pewny fakt, że przecież
olbrzymia — prawie, że bliska ca-
łości — część ludności polskiej pra
gnie, aby Polska była polską w
rzetelnym i prawdziwym tego sło-

wa znaczeniu. Nie ośmielimy się
ani jedną chhwilę przypuszczać, a-
by i wśród dostojnych profesórów
naszej wszechnicy znalazło się wie
lu (najwyżej może kilka jednostek,
choć i tego nie jesteśmy pewni),dla
których ten pewnik uczuciowy i e.
tnograficzny nie był takim pewni-
kiem. Żyjemy w polskim kraju i
każdy z nas z pewnością pragnie,
aby państwo nasze, jeśli nie teraz,
to z czasem stanowiło pod wzślę-

dem narodowościowym organizm
jednolity, etnicznie możliwie naj-
czystszy, w którymby domieszka
ras obcych, a przedewszystkiem
tych, którzy doskonale wiedzą, że
są przybyszami, była jaknajmniej-
sza a więc nieznaczna, abyśmy wo

bec nich mogli być (a z pewnością
bylibyśmy) tak serdeczni i gościn-
ni jak jesteśmy serdeczni i gościn-
ni względem francuzów, hiszpa-
nów, turków, persów, króla Ama-
nullaha czy choćby chińczyków.
Uważamy za rzecz zupełnie i to
pod każdym względem bezwarto-

ściową i niepoważną negowanie te
go powszechnie — fakty-
cznie powszechnie, a więc
przedewszystkiem bez różnicy
przekonań politycznych uznanego
faktu, że do liczebnie bardzo po-
ważnej a jakościowo bezsprzecznie

bardzo i wszechstronnie uzdolnio-
nej ludności żydowskiej nie stosu-
jemy się z taką serdeczną gościn-
nością, lecz stosujemy się do nich
całkiem inaczej, odczuwając na ka
żdym kroku i to wzajemnie odrę-
bność etniczną, kulturalną i nawet
etyczną”), że raczej uważamy lud-
Z

*) Doskonałą charakterystykę tych
odrębności znajdujemy w „Dzienniku*
Marji Kasprowiczowej, opowiadającej o
stosunku wielkiego męża i poety do na-
rodowości żydowskiej w sposób nastę-
pujący: „Zdarzyło się mu za czasów gi-
mnazjalnych w Wielkopolsce być w od-
wiedzinach u kolegi żyda. Janek nie był
nigdy antysemitą, przeciwnie: jego ów-
czesne liberalne poglądy wymagały zbli-
żenia z tą narodowością.
— Podano herbatę ze śmietanką —-

opowiadał Janek — stół był czystoi

ność tę za wrogą, z którą wypada

nam prowadzić niejednokrotnie

walkę — niekiedy zwycięską, lecz

częściej kończącą się naszą prze-
graną. Jak więc rozumieć i gdzie
znaleźć podstawy dla wytłuma-
czenia sobie zjawiska stałego
wzrostu liczebnego stosunku ży-

dów na naszym Uniwersytecie?
Zdawałoby się, iż jeśli faktycznie
poczucie odrębności rasowej uzna-
my za pewnik uczuciowo-etnicz-
ny, dążenie zaś do jednolitości na-
rodowościowej naszego kraju za
prawdziwe i powszechne pragnie-
nie wszystkich jej obywateli Pola-
ków, to w takim razie winniśmy

ładnie nakryty, byli to żydzi kulturalni,
lecz mimo to myśl, że będę zmuszony
wypić u nich herbatę i do tego ze śmie-
tanką, budziła we mnie odrazę. Z sił-
kiem przełknąłem pierwszy łyk. tej
samej chwili weszła do pokoju czysto
ubrana lecz rozlazła służąca i postawiła
na stole masło. Tego było mi stanowczo
za wiele. Przeprosiłem, wybiegłem z po-
koju i gdzieś za rogiem domu, poprosstu
mówiąc, pojechałem do Rygi...

Nie mogę nie dodać, pisze Kaspro-
wiczowa, że Janek miał dotąd wśród ży-
dów dużo przyjaciół, był chrzestnym oj-
cem wielu z nich i miał stanowczo dla
nich stosunek raczej życzliwy. (str. 399,
Warszawa, 1932).

Ani na chwilę nie wątpimy, że o ana-
logicznym stosunku do Polaków potrafi-
liby opowiedzieć również bardzo liczni
żydzi.

wyciągnąć z tego prawidłowe
wnioski i dążyć, wszelkiemi kultu-
ralnemi środkami, do planowej
realizacji tych naszych pragnień i
celów. Tymczasem dzieje się ina-
czej... W poszukiwaniu wyjaśnienia
tej tak niezgodnej z wyczuciem i.
zdaniem większości naszego za-
ludnienia polityki władz uniwersy-
teckich naszej wszechnicy mimo-
woli przychodzą na myśl wielkie
słowa Stanisława Wyspiańskiego:

„„ Ino oni nie chcą chcieć...
W tym wypadku, coprawda,

przynajmniej w dobie obecnej nie-
stety nie wystarczy jeszcze
„chcieć, aby móc”. Z całą pewno-
ścią jednak można i należy dążyć
i to dążyć wytrwale i planowo,
aby niepomierny, nieodpowiedni i
niepożądany przerost młodzieży
żydowskiej na naszej wszechnicy
zahamować.

Kwestja żydowska na Uniwer-
sytetach, jak się rzekło, nigdy nie
była zagadnieniem akademickiem
w ścisłem tego słowa znaczeniu:
zarówno wszkołach, jak i wszędzie
jest ona wypływem i pochodną tej-
że kwestji, jako zagadnienia ogól-
no państwowego. Nietylko zatem
wolno, ale i należy stosować doń
miarę i metody pojęć. ogólnopań-
stwowych. . =

(D. c. n.) Serenus,  



    

"Z KRAJU.
Rodzinne Święciany w hołdzie

ś.p. por. Žwirce.
Ze Święcian donoszą, iż w

dniu wczorajszym odbyło się ża-
łobne nabożeństwo za dusze tra-
gicznie zmarłych znakomitych
lotników polskich por. Fr. Żwirki
i inż. Wigury. W  źałobnej tej
uroczystości wzięły udział przed-
stawiciele władz  starościńskich,
wojskowych, KOP, samorządo-
wych, młodzież szkolna, har-
cerze, Federacja, oraz liczne rze-
sze ludności miejscowej i za-
miejscowej.

Komitet uczczenia bohaterów
przestworza pod przewodnictwem

wice-starosty p. Jeśmana posta-
nowił uczcić pamięć tragicznie
zmarłych bohaterskich lotników.

Postanowiono w rodzinnem
mieście śp. Zwirki w domu Jego
urodzin wmurować pamiątkową
tablicę, oraz ufundować  sty-
pendjum im. por. Źwirki i inż.
Wigury dla absolwenta gimnazjum
i seminarjum pow. święciańskie-
go, kształcącego się w lotnictwie.

Pozatem uchwalonono ulicę
przy której urodził się š. p. por.
Zwirko przemianoweć na ulicę por.
Franciszka Zwirki.

Szkoła handlowo - samorządowa
Ze Smorgoń piszą nam:
Ponieważ szerokie warstwy

społeczeństwa nie orjentują się
dokładnie w celach i zadaniach
Szkoły Handlowej i ze względu na
to, że coraz więcej napływa do
nas zapytań „co to jest za szkoła”
—postanowiliśmy uświadomić o-
pinję publiczną, podając szczegó-
łowy program Szkoły.

Od 1 września r. b. Szkoła Han
dlowa w Smorgoniach otrzymała
prawo otwarcia klasy czwartej o
kierunku samorządowym, dlatego
też w skróceniu będziemy używać
nazwy „Szkoła Handlowo-Samo-
rządowa w Smorgoniach“.

Bardzo często spotykamy się z
takiem powiedzeniem, że szkoła
handlowa najprawdopodobniej
kształci kupców, a ponieważ han-
del jest przeważnie w rękach ży-
dów, więc tylko oni powinni do
niej uczęszczać. Natomiast żydzi
uważając, że do handlu nie trzeba
wcale nauki, a tylko pieniędzy —
też do tej szkoły nie idą i w ten
sposób najbardziej potrzebne dla
społeczeństwa i Państwa szkoły
handlowe z braku zrozumienia nie
mają dostatecznej frekwencji.
Wyjaśniamy przeto, że szkoły han
dlowe nie kształcą wyłącznie kup-
ców, lecz równorzędnie kształcą
i najniezbędniejszy obecnie w Pol-
sce element urzędniczy. Dotych-
czas kształcenie pisarzy gminnych
odbywało się w najprymitywniej-
szy sposób. Brało się chłopca z
ukończoną lub nieukończoną szko-
łą powszechną do posyłek w gmi-
nie. Chłopiec ten zapoznawał się z
ra biurową i tak po kilkunastu
tach dochodził do stanowiska

sekretarza. Wartki prąd życia o-
becnego niestety na tego rodzaju
naukę nie zezwala i dlatego długo-
letnią praktykę w urzędzie zastę-
puje szkoła, która kształci wszech
stronnie przyszłego pracownika,
W szkole handlowej naszego ty-

pu młodzież przerabia przedmioty
ogólnokształcące: religja, polski,
historja, matematyka, chemia, fi-
zyka; przedmioty zawodowe: to-
waroznawstwo, buchalterja, nauka

 

o handlu, stenografja, pisanie na
maszynach, korespondencja, aryt-
metyka handlowa, prawo samo-
rządowe i pracownicze, skarbo-
wość, ustawodawstwo, komunal-
ne, księgowość komunalna, staty-
styka, naukowa organizacja pracy
biurowej, korespondencja niemiec-
ka, polityka ekonomiczna, ekono-
mja polityczna i szereg innych
tym podobnych przedmiotów. Jak
widać z układu przedmiotów mło-
dzież kształci się i na dobrych u-
rzędników w samorządzie i na do-
brych buchalterów, kupców i wo-
góle ludzi umiejących- prowadzić
biura i przedsiębiorstwa. Właśnie
takich ludzi nam na kresach brak.

Najważniejszym punktem są
jednak uprawnienia Szkoły. Otóż
Rząd zrozumiał konieczność kształ
cenia tego rodzaju pracowników i
dlatego przyznał najdalej idące
uprawnienia 4-ro letnim szkołom
handlowym. I tak po skończeniu
szkoły Handlowo - Samorządowej
w Smorgoniach absolwenci mają
prawo wstępu do Szkoły Podcho-
rążych, czyli że prawa takie same
jak maturzyści gimnazjalni; dalej
prawo zajmowania stanowisk u-
rzędniczych w państwowej służbie
cywilnej II kategorji t. j. do VII-go
stopnia służbowego włącznie. Jed-
nak to nie wszystko. Szkoła Han-
dlowo-Samorządowa w Smorgo-
niach przygotowuje młodzież oboj-
ga płci na dobrych urzędników w
urzędach gminnych, magistratach,
urzędach państwowych, sejmikach
w biurach buchalteryjnych, na
poczcie, na kolei, w handlu i wo-
góle do wszystkiej pracy biurowej
i kierowniczej. Są to najbardziej
potrzebne kwalifikacje, jakich wy-
maga obecnie skomplikowana pra-
ca biurowa. Młodzież wychodzi
kompletnie przygotowana do tej
pracy i bez praktyki odrazu wcho-
dzi do realnego życia.

A teraz najważniejsza sprawa,
czy będą posady. Otóż zgóry za-
strzegamy, że Szkoła posad nie za-
pewnia, ale jednak jak dotychcza-
sowa praktyka wykazała dzięki
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DZIENNIK WILEŃSKI

АЛО МОЫ
Kinom litewskim grozi upadek
w związku z ograniczeniami

językowemi.

Delegacja właścicieli kin od-
wiedziła ministra spraw wewnętrz-
nych pułk. Rustejkę i innych
wyższych urzędników M nisterstwa
Spraw Wewnętrznych, prosząc o
zniesienie przepisu o używaniu je-
dynie języka litewskiego dla na-
pisów w filmach. W umotywo-
waniu swej prośby wskazywali
właściciele kin, że wprowadzenie
w życie przepisów spowoduje
zamknięcie kinematografów na
prowincji.

Ścisły nadzór nad przybywa-
jącymi nielegalnie z Polski.

Litewskie ministerstwo spraw
wewnętrznych rozesłało naczelni-
kom powiatów okólnik, w którym
zaleca roztoczenie bardziej ścisłe-
go nadzoru nad przybywejącymi
nielegalnie z Polski. Nielegalnie
przekraczający granicę powinni
być natychmiast ujęci, ukarani
grzywną w sumie od 900—1000It.,

osadzeni w więzieniu na 3 mie-
siące i po odcierpieniu kar wyda-
leni do Polski.

Kłajpeda nie uznaje litewskiego
święta narodowego.

„Dien. Nauj.“, podając opis
święta narodowego 8 bm. w Kłaj-
pedzie, zaznaczają, że w dniu
tym prezes  Dyrektorjum dr.
Schreiber, aczkolwiek wraz
z Gubernatorem przyglądał się
rewizji, nie wywiesił jednak na
swej willi chorągwi o barwach
narodowych. Pozatem chorągwi
nie wywiesiły również księgarnia
miejska, szereg firm ściśle zwią-
zanych z firmami z Wielkiej Lit-
wy oraz wielu działaczy, chcą-
cych się uważać w oczach miesz-
kańców kraju za Litwinów. Wresz-
cie w dniu święta wszystkie za-
kłady i sklepy w  Kłajpedzie
funkcjonowały, jak w dzień po:
wszedni. Nie odbywały s'ę zaję-
cia jedynie w instytucjach rządo
wych i autonomicznych oraz nie-
których fabrykach. ;

 

Agitator bolszewicki w potrzasku.

Dnia 13 b. m. w zaścianku
Chramyszki' niedaleko Suchodow-
szczyzny u mieszkańca tego za-
ścianka Jana Buryłowicza, przy-
byłego niedawno z Rosji sowiec-
kiej podczas rewizji znaleziono
na strychu domu około300 sztuk
ulotek wywrotowych i innej bi-
buły komunistycznej.

Buryłowicz przysłany został

specjalnie na teren polski w celach
agitacyjnych, sam zaś Buryłowicz
przy przekroczeniu granicy o-
świadczył, iż zbiegł przed prze-
śladowaniem władz sowieckich,
którego jako kułaka wywłaszczyły
z ziemi i aresztowały jego dwóch
synów za rzekomą działalność
antykomunistyczną Sprytnego wy-
wrotowca osadzono w areszcie.

sprężystej działalności Dyrekcji
Szkoły, oraz dobremu  przygoto-
waniu fachowemu — absolwenci
posady otrzymują i posad tych bę-
dzie coraz więcej. Spójrzmy na na-
sze urzędy gminne czy mamy tam
fachowców — nie, spójrzmy do
biur przedsiębiorstw handlowych i
przemysłowych czą są tam fachowi
buchalterzy, kanceliści, maszy-
nistki, stenotypistki — nie, Przy-
tem ostatnia ustawa o obowiązko-
wem prowadzeniu przez kupców
buchalterji — to największa kopal-
nia posad dla wychowanków na-
szej Szkoły.

Na zakończenie podajemy do
ogólnej wiadomości, że na wszyst-
kich kursach od I do IV włącznie
mamy jeszcze po kilka miejsc, a
to z tego tytułu, że otrzymaliśmy
państwowe olbrzymie budynki pod
Szkołę i przyjmujemy zapisy do
końca września.

Warunki przyjęcia do kl. I-ej
przyjmujemy po skończeniu 7 od-
działów szkoły powszechnej (wy-
jątkowo i z 6-ciu oddziałami) lub
trzech klas gimnazjum, do klasy
IV-ej po skończeniu 3-ch klasowej
szkoły handlowej. Prospekty wy-
syła Sekretarjat Szkoły Handlowo.
Samorządowej w Smorgoniach po
załączeniu znaczka na odpowiedź.

Ruch wydawniczy.
Giovanni Gentile: „Reforma wycho-

wania". Bibljoteka Przekładów Dziel Pe-
dagogicznych, tom XIX. Książnica —
Atlas.

Nazwisko autora, G. Gentilego,
związane jest z reformą szkolnictwa wło-
skiego, dokonaną po objęciu rządów
przez Mussoliniego. Gentile był mini-
strem oświaty w latach od 1922—25, Jed-
nocześnie jest on czołowym przedstawi-
cielem  filozofji idealistycznej we Wło-
szech. Przetłumaczona obecnie na język
polski książka zawiera cykl wykładów
wygłoszonych w r. 1919 na kursie nau-
czycielskim w świeżo przyłączonym do
Włoch Trieście. Przemówienie te, pełne
uczucia patrjotycznego, stanowią niejako
wstęp do systemu filozoficznego idea-
lizmu, który autor pojmuje jako funda-
ment pedagogiki.

A Fischer: „Etnogratja słowiań-
ska”. Zeszyt II. Łużyczanie. Lwów —
Warszawa.

W ostatnich czasach także w Polsce
można zauważyć wielkie zainteresowanie
dla Łużyczan, najmniejszego narodu sło-
wiańskiego, który tak ciężko walczył o
utrzymanie swej odrębności. Nowy zeszyt
etnografji słowiańskiej zawierający opis
kultury ludowej łużyckiej, umożliwia czy-
telnikowi polskiemu dokładne zapozna-
nie się z naszymi pobratymcami. Studjum
prof. Fischera zawiera bowiem nietylko
dane statystyczne dotyczące Serbów łu-
życkich, ale także wiele szczegółów z
rozmaitych dziedzin ich kultury społecz-
nej, duchowej i materjalnej. Szczególnie
tak ciekawy obszar Błot łużyckich zwany
przez Niemców Spreewaldem, został nie-
tylko opisany dokładnie, ale i objaśniony
przez celowo dobrany materjał ilustra-
cyjny.

dom w czystej[TANIEANI pekne Iciesie —'koldry watowejUWAGA! Każdy może Mieszkanie
oraz prześcieradła, podpinki, ręcz-

niki, serwety, obrusy, kapy, narzutki na tapcza-
ny kupić można najtaniej w sklepie bławatnym
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zarobić miesięcznie 300 cia 2 pokoje z kuchnią
zł | więcej przy sprze-
dsžy mesowego artyku:
łu domowego. Zgłosze-
nia: Wilno, ul. Wielka 36

11 godz. 9 — 11 cc-

Maskarady sanacyjne
W „Polonii“ czytamy:
Mimo najbardziej heroiczne wy-

siłki, mimo poparcie; jakiem się
cieszą organizatorowie „Strzelca”

na naszych ziemiach zachodnich:
nie idzie, A jednak, dla uzyskania
nowych subwencyj, dla usprawied-
liwienia przed społeczeństwem
swej racji bytu trzeba się wykazać
jakiemiś rezultatami pracy. Niema
ich? W braku rzeczywistych, po-
kazuje się fałszywe.
W ostatnim, 35-tym numerze

czasopisma „Strzelec* opubliko-
wano raporty „fotograficzne z po-
święcenia sztandaru strzeleckiego
w Poznaniu.

Na jednej z fotografij widzimy
t zw. wbijanie gwoździ, na dru-
giej zaś rodzice chrzestn: sztanda-
ru burmistrz Langner i p. Pluciń-
ska, rozmawiają z przedstawicie-
lami władz. Na trzeciej mamy de-
filadę strzelecką przed władzami.
Dodajmy, że wszystko dzieje się na
rynku: z tyłu małe domki, trochę
drzew, nieznane godła. I to ma być
Poznań? Jako żywo takiego rynku
niema w Poznaniu. Zaczynamy szu
kać w pamięci, ponieważ. gdzieś
widzieliśmy taki rynek. Ależ, tak:
w Stęszewie,

Pomyłka? W Stęszewie istotnie

w ub. miesiącu odbyła się uroczy:
stość poświęcenia sztandaru tylko
nie.. strzeleckiego, lecz koła po”
doficerów rezerwy.

Podobny pokaz, tylko że tym
razem już na większą skalę urzą*
dzono w sobotęi w niedzielę W
Krakowie. Zwieziono do Krakowż
około 3 tys. „Strzelców” i gromadę
chłopców i dziewcząt z okolicz
nych powiatów i urządzono „do*
żynki”. Widz nie mógł się zorjen|
tować, czy to ma być „święto wsi |
czy.też uroczystość przysposobie”
nia wojskowego. Aby powiększyć
nikłą ilość włościan, ubrano sta“
tystów krakowskich w stroje kra”|
kowskie z garderoby teatralnej.
Nic dziwnego, bo wobec nędzy pa*
nującej na wsi nie starczyłoby bu*
tów, w któreby trzeba ubrać cho”
dzących boso chłopców wiejskich:

Podobno gmina miasta Krako*
wa wydała na owe „dožynki |
40.000 zł.! Naturalnie i sprowadze”|
nie tych ludzi odbyło się na koszt|
państwa. W. okresie ogólnej nę*
dzy, która uciska najbardziej wieś,
urządzanie podobnych uroczysto:|
ści ku zbudowaniu głodujących
mieszkańców miasta, jest wprost
karygodne.

SPORT.
Zawody piłkarskie,

Duże zainteresowanie budzą zawody
piłkarskie, jakie odbędą się w niedzielę
pomiędzy Makabi z Baranowicz, a Laudą
wileńską o pozostanie w klasie A. Ta
drużyna, która zejdzie z boiska zwycię-
żoną, będzie musiała w roku następnym
grać w klasie B. Wszystkie drużyny
uważają za punkt swej ambicji zawsze
ze spotkań wychodzić zwycięsko, cóż
mówić, gdy chodzi o tak wysoką stawkę,
jaką jest pozostanie w klasie A.

Ciosem bolesnym byłoby dla Laudy,
gdyby zmuszoną była ustąpić gościom.

Ale znowu wejście Makabi z Baranowicź
do klasy A wniosłoby w przyszłych roz*
grywkach swego rodzaju ożywienie.

Zawody lekkoatletyczne na odznakę.
W nadchodzącą niedzielę i sobotę na

Pióromoncie odbędą się zawody lekko*
atletyczne na sportową odznakę P.Z.T.L.
Wyznaczone żgóry minima pozwalają
prawie każdemu uczestniczyć w tedo
rodzaju zawodach. To też prawdopo-
dobnie boisko szczelnie zapełni się mło
dzieżą.

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
W szóstym dniu ciągnienia 5-ej

klasy 25-ej polskiej loterji pań-
stwowej większe wygrane padły
na numery następujące:

" "ZŁ 25.000 na Nr. 53676.
Zi. 20.600 na N-ry:

118924. :

Zi. 10.000 na N-ry: 149614
155422,

ZŁ 5,000 na N-ry: 8858 42374
47233 52135 87305 120362 123145
135059 138870. :

ZŁ 3.000 na N-ry: 95840 143113.
Zi. 2000 na N-ry: 2057 2168

2574 13290 59257 66301 69738
81919 94639 109345 115152 121221
129628 149166 155620.

ZŁ 1.000 na N-ry: 2892 16223
20154 24629 3080836649 37436
37494 43980 51081 53619 56202
68452 70870 74509 84081 85653
91278 97479 104816 109705 112538

85994

117474 119146 121606 124474
129164 133006 133604 137123
138133 139757 140137 140489
146608 147583 149612 152547
154277 155208 159008.

do wynaję-

Wiwulskiego 26 m. 1.
£3—1
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Holandja 358,65—358,60 — 359,53—757,73
Londya 31,03—31,04 —31,`9 —30,89
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3: poź. budowiara37,50—38,50
4 Inwestycyjna 97,50
4/, poż. inwest. ser. 108.
5, konwers. 39.
5' kolejowa 33.
6, dolarowa 54.
4% dolarowa 48,40—48,85.
75ę stab. 52—54,25—52,75.
Bi, L. Z. B.G.K. 1 B.R., obl. BGK 94

Te same 7'|, 83,25. ‚
491 L Z. ziem. 38—38,50 - 38.
8-4 Warsz. 58,25—59,50—59
107/, Siedlec 53,25.
5'|, Płocka 38.

78» "sq

Bank Polski 86 —89-- 87,75. L l»op
14,50—15,00. Starachowice 3,*0— 0. Ten-
dencja mocniejsza

w Nowym Yorkut
Dolarcwa 53. Dillonowska 57,75. Stabl-
lizacyjna 51.
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___ Dr. Ginsberg
Choroby skórne, wene-
ryczne i moczopłciowe. Mleszkania

obok Sądu Okręg i Gl: go wynajęcia od zaraz,
35—2 23545 18pokojowe

Odmlana.Seva BI form. Tel 13-63 lub 7.87. nych magazynach sukien
109—1 o i płaszczy: poszukuje po- mnaz. Lelewela. Pewien dziennikarz za-   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakóba-Jasińskiego 1a sady kierowniczej, naj. GHŁŁWERCINWNNNAY kai 0 ° Dobre wychowanie.od godz. s! | 4-8 К. ОАВЯОМУКА от ао зргедата ти- chętniej przy_ Instytucji ———— bota iešmo TSS sis zbardzo głu- po ukiępu ze. słody.tel. 567. (F-ma istnieje od r. 1874) SP zawóch „ większej Ideowej na pro- Okazyjnie do sprzeda- PA, „ale BArdzo pOSAŽNA „rami wehads) -Jdiont IWilno, ul.Niemiecka3m.1i mieszpańz”niewielkim ZGUBY O |zestusnó»lubknow paznahoniowa sypialnia 2_ mieszkania 6<<lo po- panną. Po zacóczynach. „sie tylko --ażaźciole:3,
я w ©' rama+ AKMUSZERKI | 702—24 ogrodem zlemla własna NORONNEKUNNNENRZENEEM kroju. L.Oferty: Warsza: (2x1) m, stól „stolowyz paZEN З spotyka się dwóch jego tnią dziewezynkę. h

Ul. Wiwulskiego 26 m. 1. 4 ych jest oso: Mieszkania do wyna- znajomych.Meble okazyjnie do 83-1 wa, ul. Zielna 4, m 4, dębowy, dywan francuski bnym domkiem ul. Orze- Jęcia od zaraz 3 poko- — Taka malutka sama :* sprzedania: 2 Ottomany э ю_:'х"и'.:':‘:.' :."г:я"Popiel. 103—0 o 0 aż „Blūrko szkowej 3. 78—1 jowe z wygodami. L 6 IE== 2to;R w sklepie? — dziwi się, :SZERKA je owe e » zeni si zAKU w sam ul. Lwowskiej i Kalwa- Šie dig AO aUlga ло kowska 51. Dozorca —lo głupią gźsią? a Ais —a nie skusisz się i nie r |MARJA ne, kwiety b. duże figus Sprzedam 9 h. ornej ryjskiej. Poszkodowaną lub 2, ze wszelkiemi wy» 2 To badžja ik pozjadasz?! asparagus duże gra- dobrej ziemi 6,000 zł. osobę proszę zgłosić się Lekcyj lodami. Z meblami lub Pok 6 | do wynaj. z Poszukują 2 pokoi z gdzie tylko ma- __ gq Niel To przecieżLAKNEROWA — , w ramach pod między Wilnem a Nowo- R odbiór pod adresem: muzyki udziela uczenica bez. Róg ulicy i zaułka wygod. ewen. obiad. M. kuchnią "a stódoleśów ła odmiana w jego ży- byłaby kradzież a ja tyl- |рна od 9 do szkłem.  Zakretowa 17 Wilejką, 2 kil.od = alwatyjska 19—1. 1090 Komaerwatocjnm Wat. owiwizowich Nr. 10 Pohulanka 145 (w po- Zgłoszenia w Admini- "!u dotychczas żył z ka- „o oblizuję |w. Kasztanowa 7, m. 5. m. 5. Oglądać od 4 — 6 Adres w  Administrac| szawsklego. Troci ‚ т.2 о! * 73 dwórku) -od 3 — 5 pop. stracji „Dziennika Wileń czek, a teraz będzieżył 3k“ || . 8a. Od 11—12. —ifo po poł. —0 #ь *WZP69 po południu. || 84—0 „Dz. Wil 101—20||) m. sa io po po o 2 o sklego* dla [. $. —lgtyz gęsi. KIRINEEE COZZA zz LT TASTE AZE CER
H. M.STEPHENSON. 19 — Mówiono dużo o długach świadka. Czy to podpisaniu zobowiązania, że będę płacił alimenta, — Tak. Mam to wrażenie.

 
Na najoyższemwzgórz.
— Czy ktoś wchodzący lub wychodzący przez

tylne drzwi może być zauważony z okien domów na-
przeciwko?
— Nie, tylne drzwi wychodzą na ścieżkę, która

z jednej strony prowadzi na drogę do Merst, a z dru-
giej na Piece.

Po gospodyni zeznawał Harry Leonard Walters,
Wstał z ławy oskarżonych, podszedł spokojnie

do kratek i złożył przysięgę opanowanym, wyraźnym
głosem. Obrońca zwrócił się zaraz do niego ze słowa-
mi:
— Proszę niech nam oskarżony powie, jakie sto

sunki łączyły go z Wilsonem.
— Płaciłem mu funta tygodniowo. Jakimś pod-

stępem zdobył fotografję, którą przysięgli widzieli.
I zmusił świadka Milie Carter, żeby mu pomogła za-
szantażować mnie.
— Dlaczego oskarżony płacił alimenta, pomimo,

że był niewinny? Dlaczego nie wystąpił do sądu?
— Bałem się ojca. Sama fotogarfja zgubiła mnie

w jego oczach, a to pozbawiłoby mnie wszelkich wi-
doków na przyszłość. Teraz dopiero widzę jak głupio
postąpiłem.

były dokuczliwe długi?
— Nie. W ciągu ostątniego semestru spłaciłem

dwadzieścia funtów i miałem tak znaczne dochody,
że byłbym spłacił wszystko przed upływem roku.
— Czy oskarżony płacił tego funta zmarłemu —

co czwartek, osobiście?
Tak?!

— A w dzień jego śmierci?
— Poszedłem do niego jak zwykle i zapłaciłem

jak zwykle.
— A potem?
— A potem wróciłem do siebie.
— Czy zmarły został w swoim pokoju?
— Tak. O ile sobie przypominam, stał koło

stołu.
— Czy wydał oskarżonemu kwit?
— Tak, ale go podarłem.
— Dlaczego?
— Dowiedziawszy się o mordzie przestraszyłem

się i postanowiłem udać, że wcale do niego nie cho-
dziłem.
— Czy również ze strachu podsądny nie zawia-

domił mz o stosunkach swoich ze zmarłym?
— Tak.
— Teraz niech oskarżony powie, dlaczega uda-

wał, że był ojcem dziecka Carter'ówny?
— Dlatego, że gdybym się wyparł ojcowstwa po

niktby mi nie uwierzył.
, — Czy oskarżony ne wątpił, że Carterówna do-

staje wypłacane przez niego pieniądze?
— Przypuszczałem, że dzieli się niemi z Wilso-

nem.
— Czy oskarżony starał się dowiedzieć o miej-

scu jej zamieszkania?
Nie. Miałem tego wszystkiego po uszy. Car-

ierównę uważałem za narzędzie intrygi. Wiedzia-
łem tylko tyle, że będę musiał płacić alimenta przez
pięć lat.

Prokurator zaczął zadawać więźniowi krzyżowe
pytania.

‚ ‚ Krytyczna chwila była bliska. Dotąd sprawa wi-
siała w powietrzu. Jak więzień wytrzyma próbę pod
stępnych pytań? Na oko był zupełnie spokojny, ale
wiedział, że teraz będzie musiał stawić czoło jednemu
znajlepszych kryminologów w Londynie. Na zatło-
czonej sali sądowej zapadła śmiertelna cisza. Czy te
szczere, dobre oczy mogły być naprawdę oczami mor-dercy? A ta spokojna twarz — maską zbrodniczą?

Oskarzyciel zainterpelowałwięźnia.
— Więc oskarżony był szantażowany przez zmar

łego i jego wspólniczkę?
— Tak.
— Czy ta wspólniczka — Carter'ó

tylko biernem narzędziem w rękach

 

wna — była
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— Czy świadek — Carterówna — mogła po-
stąpić tak tylko pod przymusem? Czy z własnej woli
nie byłaby zdolna do szantażu?

Uważam, że nie.
‚ — Zdjęcie zrobiono podstępem i dziewczyna o-
WN że oskarżony był sprawcą jej stanu?
— Tak.
— Ale oskarżony wiedział doskonale,

ło kłamstwo,
— Tak jest.
— Pomimo to oskarżony wolał płacić, niż bro-

nić się przed szantażem?
— Już to mówiłem. в
— Więc oskarżony naprawdę iękał się roz-

głosu?
— Tak.
— O ile mi wiadomo,

ologję?
— Tak, :
,— Czy oskarżony mniejby się bał rozgłosu, gdyby już był pastorem?
— RE wiem, ale chyba nie,
—— Oskarżony wie, że gdyby już był

skandal zlialtyyrckka balas, SE U
— Nie zastanawiałem się nad tem. Nie wiemnawet, czyby tak naprawdę było.

(d. c. n.)

że to by-

oskarżony studjował te-
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