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O porozumienie rządu litewskiego
z Košciotem.

(Ryga, tel. wl. KAP 17. IX). —

Stojący bardzo blisko obecnego

 

rządu litewskiego prof. Kemeskis

Ogłosił świeżo w  wydawanem

przez siebie w Kownie czasopi-

śmie politycznem artykuł, w któ-
rym usiłuje doprowadzić do poro-
zumienia między rządem litew-
skim a duchowieństwem  katolic-

kiem i usunąć konflikt zaostrzony

ostatnio przez niedopuszczenie do

otwarcia uniwersytetu katolickie-

go w Kownie. W artykule tym
prof. Kemeskis pisze m. in., że za-

ostrzenie konfliktu prowadzi do

upadku wiary i moralności wśród

ludu, ostrzega przeto rząd przed

ogłaszaniem dalszych zarządzeń

skierowanych przeciw duchowień-

stwu katolickiemu. Pamiętać na-

leży, że w kraju katolickiem nie

powinno być rozbieżności między

zarządzeniami rządowemi a nauką

i wskazówkami głoszonemi przez

duchowieństwo, , a  tembardziej

rządowi nie wolno traktować du-

chowieństwa na równi z elemen-

tami antypaństwowemi.
Katolicki dziennik kowieński

„Rytas* z uznaniem notuje wystą-

pienie prof. Kemeskisa wyraża jed-

nak' obawę, czy ostrzeżenia te

znajdą zrozumienie u rządu tak

silnie stojącego pod wpływami

masonerji.

Ryczałtowy podatek od obrotu będzie
obniżony.

Jak już niejednokrotnie do-
nosiliśmy, wprowadzony podatek
ryczałtowy od obrotu, pobierany
od drobnych kupców i wytwór-
ców (rzemieślników) okazał się
zbytnio wygórowany. Obecnie ry-

czałt obliczany jest na podstawie
średn. obrotu z lat 1928, 1929 i
1930, podczas gdy obroty w
ostatnim roku 1931, a zwłaszcza

ostatnio uległy znacznej redukcji,
tak zresztą wielkiej, że nawet
obniżenie stopy oprocentowania
z 2 do 1 proc. nie daje żadnych

wyników i ułatwień.
Organizacje rzemieślnicze z

radą izb rzemieślniczych na cze-

le wystąpiły do rządu w spr. ob-

niżenia podatku ryczałtowego.
Zażądano zniżki o 1/3.

Jak się dowiadujemy, sprawa

jest obscnie przez ministerstwo

rozpatrywana pod przychylnym
kątem widzenia. Należy już w

najbliższych dniach oczekiwać w

tej sprawie okólnika ministerstwa
skarbu, obniżającego wymiar po-
datku ryczałtowego.

A jednak węgiel podrożał.

Władze komunikują w organie

urzędowym ministerstwa przem. i

handlu (Polska Gospodarcza), że

istotnie w detalicznej sprzedaży

ceny węgla dla opału domowego

w stosunku do $płaconych w o*

kresie letnim uległy ostatnio

pewnej nieznacznej zwyżce. Zwyž-

ka ta nie jest jednak jakąś za-

sadniczą zmianą cen. Zjawisko

to bowiem powtarza jsię co roku

wskutek tego, że niektóre kopal-

nie w okresie letnim udzielają

Znowu awantury o
W jednym z warszawskich ży”

dowskich przytułków dla nieule-

czalnie chorych wybuchł prawdzi-

wy-bunt na tle wydania zwłok

dwóch zmarłych włóczęgów nie-

ustalonych nazwisk ani adresów.

Zgodnie z przepisami, zwłoki mia-

ły być wydane do prosektorjum,

a stąd przekazane (lniwersytetowi

specjalnych rabatów na węgiel

opałowy, które po upływie tego

okresu są cofane. W roku bieżą-

cym rabaty te były wyjątkowo

wielkie, wobec czego cofnięcie

ich w okresie obecnym dało się

dotkliwie odczuć Ceny wegla w
przemyśle pozostały nie zmienio-

ne.
Z wyjaśnienia tego nie wyni-

ka, by pasek nie istniał. Konsu:

mentowi jest wszystko jedno w

jaki sposób jest on bity.

zwłoki żydowskie.
Warszawskiemu dla celów nauko-

wych. Gdy jednak wóz prosek-

torjum przybył, wszyscy obecni

w schronisku w lilości 700 osób,
wszczęli bunt, ;którego nie mogła

opanować służba i dopiero od-

dział policji przeprowadził porzą-

dek. Zwłoki odstawiono do pro-

sektorjum.

Przemytnictwo podziemne,

KRÓLEWSKA HUTA, (Pat). —
Niektórzy mieszkańcy kolonji Sta-

re Gorecko, paložonej tuż ned

granicą,-wykorzystywali szyb na-

leżący do nieczynnej obecnej ko-

palni „Helena”, oddalonej o 3 km.

od granicy, oraz szyb, należący

do kopalni „Cecylja” i chodnika-

mi, które łączą oba szyby, prze-

chodzili na stronę niemiecką w

celach przemytniczych. Zabraw-

szy towary, przemytnicy wracali

podziemnemi chodnikami na te-

ren Polski. Przeprowadzone do-

chodzenia wykazały, że ma się tu

do czynienia ze zorganizowaną

szajką przemytników. Część szaj-

ki przyłapana została z począt-

kiem bież. mies. w czasie wyno-

szenia przemytu z szybu. Dalsza

s
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Wynik wyborów w Szwecji.

STOKHOLM. (Pat). Według

dotychczasowych obliczeń, wybo-

ry do drugiej lzby parlamentu

szwedzkiego przyniosły dość zna-

czne powiększenie głosów socjal-

demokratom | agrarjuszom, a

konserwatystom i partji ludowej

stratę. Nowa - lzba liczyć będzie

58 konserwatystów (strata 15 man-

datów), 36 agrarjuszy (powiększe-

nie 9 mandatów), 4 liberałów,

20 członków partji ludowej (stra-

ta 8 mandatów), 104 socjal-de-
mokratów) (powiększenie 14 man-

datów), 6 szwedzkich komunistów
(stracili dwa mandaty) i 2 komu-
nistów międzynarodowych.

STOKHOLM. (Pat). Rząd po-

dał się no dymisji. W związku z

tą dymisją król odbył konferen-

cję z przewodniczącymi |lzb, po-
czem w godzinach poludniowych
przyjął przywódcę socjalistów,
byłego ministra obrony narodo-

wej Hanssona. Następnie wezwa-

ny został do pałacu królewskiego
przywódca agrarjuszy Olsson.

Zgon Wysokiego Komisarza Ligi
Narodów w Gdańsku.

GDAŃSK. (Pat). Wysoki ko-
misarz Ligi Narodów hr. Gravina

zmarł w poniedziałek 19 września

b. r. o godzinie 22.35. Pogorsze-

nie w stanie zdrowia jego nasłą-

piło gwałtownie w niedzielę po

południu. Zrana nastąpiło lekkie

polepszenie, podczas którego hr.

Gravina przyjął sakramenty świę-

te, a następnie około godziny
6-ej wiecz. stracił przytomność i
pomimo rozmaitych zabiegów ie-
karskich, nie odzyskawszy przy-
tomności, zakończył życie.

Pizy łożu zmarłego obecna
była małżonka jego, z domu
markiża di Giustiniani, oraz matka
hrabina Buelow.

tekstem (16 lemewe 12 gr., nakrel
cyfrowe, S sns 2 i i

za wierm mifim. „Ei eat

być przez Administradruku mo
Konto czekowe w P. K.
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r. 80187.

Matce i siostrze Gorgułowa grozi kara
śmierci.

MOSKWA. (Pat). Na Kubaniu
aresztowano matkę i siostrę Gor-

gulowa, oskarżając je o syste-

metyczną kradzież zboża w ko-

lektywie. Zgodnie z dekretem o

ochronie własności społecznej
grozi im kara śmierci.

=

Gandhi rozpoczyna głodówkę.

BOMBAY (Pat) — Gandhi nie

zgodził się na warunkowe uwol-
nienie i postanowił ostatecznie
rozpocząć głodówkę.

W ręku chińskich bandytów,

NEW CHWANG. Pat.—Bandy-
ci chińscy, którzy przed 12 dnla-

mi porwali młodą dziewczynęi

młodzieńca obywateli angielskich,

domagają się w liście, przesła-

nym ojcu dziewczyny, okupu w

wysokości 700 tysięcy dolarów

oraz 200 pistoletów, wielkiej iloś-

ci amunicji, zegarków i pierścion-

ków złotych. W razie nieotrzy:

mania tego okupu grożą zamor-

dowaniem uwięzionej. Równocześ-

nie grożą odcięciem uszu młode-

mu Anglikowi, jeżeli towarzystwo

a omAl

Po wybuchu ciężkiego pocisku dyplomacji angielskiej.
Rząd niemiecki nie odpowie na notę

BERLIN. Pat — W związku z

odpowiedzią brytyjską na niemiec-

ką notę, miarodajne koła berliń-

skie podkreślają, że memorjał

rządu brytyjskiego pozostanie

bez wpływu na stanowisko

rządu Rzeszy. Rząd Rzeszy

nie zamierza odpowiadać na

notę angielską I powstrzyma

się od udziału w obradach

zbrojeniowych, oczekując dal-

szego ich przebiegu. Miarodaj-

Anglj'!
ne koła niemieckie nie ukrywają

rozczarowania z powodu zmiany,

jaka uwidoczniła się w polityce

angielskiej. Trudno byłoby powie-

ddeć— oświadcza biuro Conti —

czy na te zmiany wpłynęły rze-
kome tejne dokumenty Herriota.

Dokumenty te koła niem'eckie
uważają za pochodzące prawdo-

podobnie z lamusa Tardieu. Ogło-

szenia ich Niemcy oczekują z ca-
łym spokojem.

wrażenie odpowiedzi angielskie]
w Niemczech :

BERLIN (Pat). Odpowiedž rzą-

du brytyjskiego na niemiecką notę

w _ Sprawie równouprawnienia

zbrojeń wywołała, zarówno w ko-

łach politycznych, jak i w prasie

berlińskiej, olbrzymie wrażenie.

Z nieukrywanem rozgoryczeniem

w tytułach, artykułach i komen-

tarzy dzienniki niemieckie nazy-

wają memorandum brytyjskie

« „prowokacją i „zuchwałem wy-

zwaniem', Zdaniem większości

organów niemieckich, ton memo-

randum angielskiego zaskoczył

miarodajne stery niemieckie.

Centrowa „Germania“  pod-

kreśla, że rząd brytyjski myli się,

oczekując, że uda mu się zmusić

Niemcy do wzięcia zpowrotem

udziału w naradach rozbrojenio-

wych. Rząd Wielkiej Brytanji

nie zdaje sobie zapewne sprawy

z lego, jak zdecydowana jest

wola Niemiec w kierunku uzys-

kania równouprawnienia. Zamiast

oczekiwanej propozycji kompro-

misowej — żali się dziennik cen-

trowy — Anglja dała pełne popar-

cie tezie francuskiej.

Prawicowa „Deutsche Tages-

ztg.* przyznaje, że akt Niemiec

w sprawie rozbrojenia spalił na-

razie na panewce. Mimo to na-

ród niemiecki nie powinien dać

się sprowadzić z obranej drogi.

Odpowiedź przewodniczącego konferencji

rozbrojeniowej na notę niemiecką.

GENEWA (Pat). Dzisiaj prze-

wodniczący konferencji rozbroje-

niowej Henderson wystosował do

niemieckiego ministra spraw za-

granicznych von Neuratha odpo-

wiedź na jego pismo z 14 b. m.

W liście tym p. Henderson

wyraża na wstępie swój żal z po-

wodu zapowiedzi niemieckiej, gło-

szącej, że rząd niemiecki nie

weźmie udziału w posiedzeniu

prezydjum konferencji rozbroje-

niowej, wyznaczonem na 21 wrze-

śnia. Następnie p. Henderson po-

lemizuje z niemieckim punktem

widzenia na rezolucję generalnej

komisji rozbrojeniowej z dnia 23

lipca r. b. Rząd niemiecki —

pisze p. Henderson — aby umo-

tywować swą decyzję, zdaje się

być zdania, że wobec przyjęcia

rezolucji z dnia 23 lipca, należy

uważać za rzecz pewną, że przy-

szła konwencja rozbrojeniowa bę-

dzie się różnić zasadniczo od sy-

stemu rozbrojeniowego, ustalone-

go w traktacie wersalskim. Nie

czując się upoważnionym do dys-

kutowania w sprawie systemu

traktatu wersalskiego, Henderson

wyraża jednak wątpliwość co do

niemieckiej interpretacji rezolucji

z 23 lipca, poczem, przypominając

jej niektóre ustępy, stwierdza, że

ani forma, ani treść przyszłej

konwencji rozbrojeniowej nie zo-

stały ustalone przez rezolucję z

23 lipca i że sprawy te będą

©SPEZIOKIY VABER KES SIS INRI WP KEPERESZROZRE

ekcja straży granicznej doprowa-

dziła do zupełnej likwidacji szej

ki, złożonej o 17 osobników. U
aresztowanych znal ziono znacz.

ne ilości towarów.

jeszcze _ dyskutowane podczas

przyszłej sesji konferencji i ko-

misji rozbrojeniowej.

W drugiej części swego listu

p. Henderson przytacza urywki

ze swej mowy, wygłoszonej 23

lipca, gdy jako prezes konierencji

oświadczył między innemi, ze je-

żeliby drugi okres prac rozbroje-

niowych nie dał wielkich owo-

ców, wówczas musiałby prosić

komisję o zwolnienie go z obo-

wiązku przybycia do Genewy na

trzecią sesję rozbrojeniową.

W. zakończeniu listu Hender-
son wyraża nadzieję, że rząd nie-
miecki, po przestudjowaniu mo-
tywów, zawartych w jego liście,
będzie mógł rychło wziąć udział

w pracach prezydjum konferencji

rozbrojeniowej, tem bardziej, że
przeciągająca się _ nieobecność
Niemiec przy pracach prezydjum
mogłaby powaznie skompromito-
wać sprawę ogólnego rozbrojenia.

Powyższy list został zakomu-
nikowany wszystkim członkom

_prezydjum konierencji rozbroje-
niowej.

Drobne wiadomości.
Wzrost samobójstw w Niem-

czech.

LIPSK. (Pat). Prasa niemiecka
ogłasza statystykę, według któ-
rej w pierwszem półroczu r. b.
popełniono w Niemczech 1084
samobójstwa na tle sytuacji eko-
nomicznej. W porównaniu z ro-
kiem ubiegłym i 1930 stanowi to
zwiększenie się liczby samobójstw
o przeszło 15 proc.

 

* deklaracja

Prasa angielska
o nocie swego rządu.

LONDYN (Pat). _ Dzisiejsze
prasa, omawiając notę rządu an-

gielskiego, nie wyraża naogół en

tuzjazmu dla tego dokumentu.

Akceptując wywody prawne noty

i jej treść polityczną, szereg dzien-
ników, między innemi „Times”,

czyni mimo to zarzut, że nota
zignorowała fakt ogłoszenia przez

rząd Rzeszy decyzji nieprzybycia

do Genewy. Nie licząc się iak-
tycznie z żądaniem Niemiec, dla

którego nie znajduje natychmia-

stowego praktycznego rėzwiązi-
nia, pisze „Times”, nota angielska
wzywa Niemcy do powrotu do
Genewy, nie biorąc pod uwagę

tego, że obecny rząd niemiecki

jest mniej czuły na opinję zagra-
nicy od innych rządów Rzeszy.
Zdaniem dziennika, jest rzeczą

pożądaną, aby mężowie stanu w
Genewie powzięli wkrótce de-
cyzję, czy są skłonni uchylić
prawne klauzule traktalu wersal-
skiego, mogące stanąć w sprzecz-
ności z lreścią nowej konwencji

rozbrojeniowej.

którego był on urzędnikiem nie
rozpoczniez nimi rokowań w cią:
gu tygodnia. Bandyci zawiado-
mieni zostali, że rokowania roz-
począć mogą w New Chwang.

W mieście tysięcy bezrobotnych.
Pod powyzszym tytułem czy-

tamy w katowickiej „Polonii'':
„Z Rzeszowa donoszą, że w

niedzielę nastąpi tam odsłonięcie
pomnika ś. p. Lisa-Kuli, pułkowni-
ka legjonowego, pochodzącego z
Rzeszowa, poległego w r. 1919,

O ile obywatelstwo miasta z
radością wita uczczenie rodaka,
o tyle panuje rozgoryczenie z tego
powodu, że w tych ciężkich,
wprost katastrofalnych czasach
pozwala sobię miasto na kosztow-
ne imprezy. Pomnik ma koszto-
wać około pół miljona zł., sama
zaś gmina wyda 100.000 zł. Zapo-
wiedziane są bankiety na sobotę,
niedzielę i poniedziałek. Zjazd z
okazji odsłonięcia pomnika zakro-
jony jest na wielką skalę, gdyż
przybędzie kilkunastu generałów,
p. ministrowa Piłsudska, kilka ty-
sięcy legjonistow oraz delegacje
uczniów z prolesorami ze wszyst-
kich szkół średnich z całej Polski.
W Rzeszowie nie przeczą, że

należało uczcić pamięć bohatera,
zwracają jednak uwagę, że nowy
pomnik przyćmi pomniki Mickie-
wicza i Kościuszki, od szeregu łat
AE i poczynające się wa-
ić.

Rozsądni obywatele miasta
podnoszą ponadto, że ani Poznań
przy odsionięciu pomnika Wilso-
na ańi swego czasu Warszawa
przy odsłonięciu pomnika Chopi-
na nie pozwoliły sobie na takie
kosztowne imprezy. A przecież
Rzeszów, to miasto bez wodo-
ciągów, bez kanalizacji, bez jed-
nej studni z wodą uznaną do
użytku publicznego, miasto, w
którem tysiące bezrobotnych nie-
mają na kawałek chleba.”

Opinja Ameryki w sprawie rozbrojenia.
LONDYN (Pai). W/g wiado-

mošci, nadchodzących z Ameryki,
rządu brytyjskiego

przyjęta tam została bardzo życz-
liwie. Szereg dzienników amery-
kańskich wyraża przypuszczenie,
że deklaracja brytyjska nie zo-
stała zredagowana bez udziału
Stanów Zjednoczonych, które by-
ły w tej sprawie konsultowane.

W Waszyngtonie liczą na to, że w
Genewie dojdzie do porozumienia
między Francją, Wielką Brytanją
i Stanami Zjednoczonemi co do
dalszego wspólnego planu prac
konferencji rozbrojeniowej i że
Niemcy nie zechcą się narażać na
przeciwstawianie się. takiemu pla-
nowi. *

Niebezpieczna iluzja.
PARYZ. (Pat). „Echo de Paris“

piszą: Jest iluzją, ażeby przez
zredukowanie armji francuskiej
powstrzymano w Niemczech ruch
rewanżowy. Przeciwnie Niemcy
będą dążyły tem silniej do zbro-
jeń, im bardziej będzie wzrastać
ich potęga militarna. Polityka,
opierająca się na argumencie, że
społeczeństwo angielskie i ame-
rykańskie ujrzy dopiero wówczas

niebezpieczeństwo ze strony Rce-
szy, gdy ono wyłoni się na tle
redukcji armii francuskiej, będzie
zadrogo kosztowała Francję. Ci,
których nie przekonało to, co
dzieje się w państwie niemieckiem
od 3 miesięcy, nie dadzą się już
nigdy przekonać nawet faktami,
najsilniej do nich przemawiają-
cemi.

Budowa nowego niemieckiego olbrzyma
powietrznego.

BERLIN (Pat) W stoczni Zep:
pelina w Friedrichshafen rozpo-
częto budowę nowego olbrzy-
miego sterowca. Jego długość
wynosi 248 metrów. Nowy Zep-
pelin zbudowany będzie z duralu-

"minjum. Pojemność jego wynosć
będzie 200 tysięcy metrów szeš-
ciennych. Nowy sterowiec prze-
znaczony jest dla komunikacji
pasażerskiej na wielkie odległości.

Manewry Reichswehry.
BERLIN. (Pat). W okolicach

Frankfurtu n Odrą, od dnia 19—
22 wrześnie, odbywać się będą
manewry jesienne Reichswehry.
Kierownictwo objął szef Reichs-
wehry gen. von Hammerstein.
W charakterze gości szefa Reichs-

 

wehry przybyło szereg oficerów
włoskich, rosyjskich, szwaj-
carskich, szwedzkich i węgier-
skich. Wśród nich znajduje się
gen. włoski Monti oraz Tu-
chaczewski.

Wojna domowa w Ameryce Południowej.
BUENOS AIRES, (Pat). Dono-

zą z Sao Paolo, że rewolucjoni-
ści tworzą 50-lysięczną armię re
zerwową.
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Hzadhówatowe znaczei
zagadnienia mandżukieo

Jeżeli polityka jest przede-

wszystkiem sztuką przewidywa-

nia — to niewątpliwie należy się

Romanowi Dmowskiemu tytuł

geujalnego polityka. Jego dar

przewidywania, dar iście proro-

czy, chociaż oparty tylko na ści-

słem, trzeźwem rozumowaniu i

olbrzymim zasobie wiedzy — jest

fenomenalny. Przykładów tego

moglibyśmy przytoczyć szereg ca-

ły — zatrzymamy się na jednym,

w chwili obecnej wielce aktual-

nym.
W książce swej „Świat powo-

jenny i Polska”, wydanej przed

kilku laty, w czasie, gdy mowy

jeszcze nie było o obecnym kon-

flikcie chińsko-japońskim, pisał

Dmowski (str. 184):
„Zapuściłem się nieco w szczegóły,

mówiąc o Mandżurji. Dobrze jest atoli,

ażebyśmy coś bliższego wiedzieli o niej,

bo ten kraj odegra wkrótce pierwszo-
rzędną rolę w polityce świata, Jest to

punkt starcia interesów trzech wielkich

narodów: Rosji, Japonji i Chin, i źródło

wieikich koniliktów w niedalekiej przy-

szlošci. Te konilikty nie mogą nam być

obojętne, chociażby dlatego, iż jeden

z ich uczestników jest naszym bezpo-

Średnim sąsiadem.

Dziś nie można sensownie myśleć
© polityce naszej względem Rosji, nie

wiedząc o tem, co się dzieje na Dalekim

Wschodzie, a' zwłaszcza w tym. jego,

silnie dziś podminowanym punkcie, któ-
ry się nazywa Mandżurją.*

Opinja polska, zajęta prze-

ważnie kłopotami wewnętrznemi,
mało się interesuje zagadnieniami

wieikiej, swiatowej polityki, o ile

wogóle obchodzą nas i emocjonują

sprawy zagraniczne, to przede-
wszystkiem i prawie wyłącznie

naszych najbliższych sąsiadów:

Niemiec i Rosji. Po części jest

to zrozumiałe, gdyż z tej strony
śrozi nam ustawicznie bezpośre-

dnie niebezpieczeństwo, z drugiej

strony jednak interesy całego

świata są dziś tak ściśle z sobą
-splecione, że np. postępowanie

takich Niemiec, lub Róśji w znacz-

nym stopniu zależy od tego, co

się dzieje * dziać będzie hen, na
wybrzeżu Pacyliku.

To też z lego punktu zapatru-
jąc się na sprawy, zrozumiemy,
dlaczego w Londynie uważają fakt

uznania niepodległości Mandżurji

za donioslejszy i groźniejszy dla
sprawy powszechnego pokoju —

od noty niemieckiej w sprawie

wolności zbrojenia. Być może, iż
z perspektywy sprawy te odmien-

nie się przedstawiają, niżeli nam,

którzy bezpośrednio odczuwamy

drapieżną zaborczość niemiecką,

przyglądamy się ich zbrojeniom
na lądzie, w powietrzu i na morzu,

ich manewrom, nad samą granicą

polską, słuchamy mów pełnych

pogróżek i prowokacji.

Mimo to wszystko, Niemcy,

zwłaszcza powojenne, są narodem

o bardzo słabym przyroście na-
turalnym, który nadomiar zmniej-

sza się z roku na rok.

Inaczej Japonja.

Nie tak odległe są czasy, kie-

dy naród japoński, zamknięty na
swych wulkanicznych wyspach,

bronił się przed przeludnieniem

za pomocą środka równie barba-

rzyńskiego jak prymitywnego —

zabijania noworodków. Reforma

wewnętrzna w duchu europejskim

położyła koniec podobnym prak-

tykom. Jednocześnie rozpoczął

się wzrost liczebny ludności, któ-

ra w stosunkowo krótkim czasie
podwoiła się i osiągnęła olbrzy-

mią cyfrę 65 miljonów. Przyrost

naturalny wynosi miljon rocznie,

czyli że, nie licząc kobiet, które
przeważnie jeszcze poświęcają się

zajęciom domowym, co roku przy-

bywa pół miljona młodych pra-
cowników, potrzebującychzajęcia

i chleba.
Plaga Europy i Ameryki —

bezrobocie, ostatniemi czasy coraz
bardziej daje się odczuwać także

Japonji, z tą różnicą, że tam nie

jest ono skutkiem chwilowej kon-

junktury, jest spowodowane istot-

nem przeludnieniem, brakiem zie-

mi i własnych skarbów natural-
nych. Japonja posiada ogromny

nadmiar rąk, natomiast dotkliwy

brak surowców i produktów spo-
żywczych.

Przemysł japoński wstanie jest
zatrudnić zaledwo 2 miljony ro-
botników, co dla 65 miljonowego
narodu, gdy co roku przybywa
500 tys. nowych sił, jestodsetkiem
bardzo małym. Rolnictwo wyzys-

kane jest do ostatecznych granic,

w handlu drobnym i rzemiośle pa-
nuje niesłychane przeludnienie.
Nadmiar rąk jest tak znaczny, iż

DZIENNIK WILEŃSKI

& prasy.
Dwulicowość.

Prof. Rybarski stwierdza w
„Gazecie Warszawskiej”, że ma-
my przed sobą bardzo ciekawe
widowisko w obozie rządowym.

„Z jednej strony — psze — padają
na kartele gromy i to nie tylko na zjaz-
dach rolniczych i robotniczych lecz
również i z oficjalnej prasy rządowej. A
z drugiej powstają coraz nowe kartele.
Niektóre przymusowe inne dobrowolne
zawsze jednak za zgodą rządu. Powsta-
ją różne monopole importowe i ekspor-
towe na podstawie rządowych koncesyj,
które w swojem działaniu ekonomicznem
bardzo są podobne do karteli i bodajże
nawet więcej niż te ostatnie stanowią
źródło  nieusprawiedliwionych zysków.
Ale zapowiada się równocześnie, że rząd
kartele zdusi. A więc poco je tworzył.
Trudno posądzić kogoś o taki sadyzm,
że się powołuje do życia nowe twory
po to, by je potem gnębić”.

U źródeł etatyzmu.
Pod tym tytułem pisze konser-

watywno-sanacyjny „Dzień Pol-
ski“;

„Po jednej stronie stoi państwo —
owa fikcyjna, wszędzie przenikająca isto-
ta, wyposażona w najdalej idące prawa,
a zwolniona z wszelkich obowiązków,
które samo sobie dowolnie wyznacza —
po drugiej społeczeństwo, złożone z ży-
jących i cierpiących jednostek, przecią-
żonych obowiązkami i których w każdej
chwili pozbawić można resztek pozosta-
łych im praw. Interesy owej wyimagino-
wanej istoty i interesy ludzi z krwi i
kości, ludzi żywych, pracujących i stro-
skanych, rzadko kiedy są identyczne.
Ich niewspółmierność, jest dzisiaj równie
jaskrawa, jak i za czasów, gdy Platon
fundował swą Rzeczpospolitą. „Bo z
chwilą, gdy będą mieli na własność zie-
mię, domy, pieniądze, ze stróżów  pań-
stwa staną się oszczędnymi rolnikami,
z jego obrońców — jego wrogami i tyra-
nami“ — pisze on w księdze 3-ej, a
współcześni nasi etatyści niezbyt dale-
ko odbiegli od tych sformułowań, śdy

chodzi o ujęcie stosunku indywidualnej
gospodarki do państwa. Inicjatywa jed-

nostki jest szkodliwa, — choćby dążyła

najskuteczniej do tworzenia własnego

bogactwa, a więc zarazem do powięk-

szenia sumy zysku społecznego — oto

„paradoks, rządzący dziś polityką gospo-
odpo-

Jej
pań-

darczą państwa i dyktujący mu

wodki niszczycielską taktykę.

skutkiem są zyskowne monopole

stwowe i — monopol na nędzę, narzu-

cany coraz szerszym warstwom społe-

czeństwa, wytrącenieprodukcyjnych ka-

pitałów z rąk jednostek i tworzenie bez-

produkcyjnych funduszów, dających

państwu możność silniejszego kontrolo:

wania życia gospodarczego, ale kosztem

obniżenia ogólnego społecznego dochodu.

Jej skutkiem jest splątaniepolityki z

ekonomją, będące najważniejszą przy

czyną przeżywanego kryzysu r '

1

„Sztywne ceny przedsiębiorstw
rządowych”. .

Drugi sanacyjno - konserwa-:
tywny organ „Czas* krakowski
pisze w sprawie cen
wanych: ч

„Może zbyt mało w tej polityce kła-:*
dzie się uwagi na sztywne ceny* przed-
siębiorstw rządowych. Wtedy, gdy ich
produkty stają się przedmiotem co-
dziennej potrzeby (sól, zapałki etc.), niej,
można już ich uważać za „podatek“./2

nie zachować równowagę w budżecie
konsumenta”.

Tajemnica demokracji.
„Glos Narodu“ przepowiada

po okresie dyktatur powrót do
rozumnie pojętej demokracji:

„Chorobą współczesnej demokracji
jest zbytni liberalizm. Liberalizm  pa-
trzący biernie: na życie społeczne, tole-
rujący najgorsze nieraz objawy rozkła-
du, pozwalający krzewić się najbardziej
odśrodkowym i demagogicznym ruchom.
W „imię wolności”... Stąd  zróżniczko-
wanie partyjne, demagogja, sekciarstwo
polityczne, fermenty rewolucyjne.

Wolność jednak nie kontrolowana
przez autorytet staje się czynnikiem
rozprężenia.

wszędzie tam, gdzie Europejczyk

jeden doskonale daje sobie radę,

w Japonji zatrudnia się dwóch
lub trzech pracowników, jedynie

po to, by dać im chociażby naj-
skromniejszy zarobek.

Słowem. Japonja potrzebuje

terenów ekspansyjnych, musi ona

stanąć twardą stopą na stałym

lądzie. Idealnym takim terenem

jest Mandżurja, której obszar jest

trzykrotnie większy od Polski,

przy 30 miljonach ludności, czyli

że trzy rezy rzadziej zaludniona

od Polski, Bogactwa naturalne:
węgla kamiennego, rudy żelaznej,

nafty, a nawet złota, czynią Man-

dżurję pożądaną... nie tylko dla

Japonji. Dodajmy, że Mandżurja
niemal dookoła otoczona jest
przez państwa wrogie Japonii,

konkurujące: jako to Chiny, rów

nież przeludnione i potrzebujące

terenów kolonizacyjnych i Rosję,

która za .ządów sowieckich co-
raz bardziej punkt swej ciężkości

przenosi na wschód.

W tych warunkach utrzymać
się w Mandżurji będzie rzeczą

trudną dla Jąponji, czego dowo-
dem są wypadki ostatnich cza-

sów: wojna domowa, bandytyzm,

ustawiczne tarcia z sąsiadami, By
twardą stopą sianąć w Mandżurii,

musi Japonja zdobyć sobie hege-
monję gospodarczą zarówno jak

polityczną na Dalekim Wschodzie,

w tym celu zaś musiałaby poko-

nać Chiny, Rosję, a być może sto-

czyć też śmiertelną walkę ze Sta-

nami Zjednoczonemi Półn. Ame-

ryki,

Japonja zdaje sobie doklad-

nie sprawę z tych trudności ale

wyjścia innego nie ma. Mandżur-

ja jest dla niej kwestją bytu —

wyrzeczenie się jej byłoby równo-

skartelizo- *

Musi się je zniżyć, jeśli chce się faktycz- Dochociażby na_ uszczuplenie

Ale demagogja nie będzie zajmowała
długo miejsca po dykaturze. Klęski
dyktatury 1 klęski demagogji tak dlu-
go będą gnębić społeczeństwo, aż w
końcu zrozumieją, że ani jedna, ani dru-
ga nie može kierować losami państwa,
aż się wychowają do zdrowej i zdyscy-
linowanej demokracji, jak np. Anglia,
A musiała przejść przez długi okres

doświadczeń z dyktaturami i demago-
4jami, zanim posiadła tajemnicę demo-
kracji”.

Selekcja na uniwersytetach.
„Kurjer Lwowski“ porusza bo-

lesną sprawę, trudnošci materjal-
nych, w jakich się znajduje mło-
dzież akademicka. Skutkiem te-
go spada jej liczba z roku na rok.
Gdy przed rokiem na wydział pra-
wa Uniw. J. K, zapisało się 1750
osób, w bieżącym roku tylko 1200.
Podobnie na filozofji. Pochodzi to
m. in. stąd, że opłaty są za wyso-
kie. Tak to przeprowadzono ;,se- *
lekcję'* studentów. Lecz — pisze
„Kurjer Lwowski“

„selekcji dokonano mechanicznie i
na zupełnie fałszywej zasadzie, czyniąc
wykładnikiem prawa do wykształcenia
—pieniądz. Prawda, że inny system wy-
magałby więcej trudu i obciążyłby pro-
fesorów, narzucając im obowiązek odby-
cia niezliczonej ilości egzaminów wstęp-
nych. Ale przy dobrej woli wszystko
dałoby się zrobić. Żle jest wybierać dro-
$ą najmniejszego oporu. A może przy-
czyna była inna? Może nie chciano se-
lekcji powierzyć profesorom, którzy dziś
na ogół nie cieszą się sympatją sier rzą-
dzących ? $

Narody anglosaskie mialy swego cza-
su wysokie oplaty uniwersyteckie (zresz-
tą przy systemie konwiktowym). Nie
można powiedzieć, że dawało to złe
wyniki. Ale rzecz działa się w Anglii
w czasach supermacji szlachty, a później
plutokracji na wszystkich polach, a w
Ameryce zachodziło coć podobnego (bo
i Ameryka miała swoją szlachtę bez her-
bów). miarę demokratyzowania się
życia zaczęto zakładać uniwersytety
państwowe, ułatwiające dostęp do wyż-
szego wykształcenia młodzież ubogiej

dziś te przeważają. ;
Jestešmy tedy šwiadkami

go,ale niewesołego zjawiska.
chód idzie naprzód, my cołamy
lawniejszym wiekom“,

ciekawe-
Gdy za-
się ku

Mandat Polski w Radzie L. N.
„Nasz Przegląd* patrzy opty-

mistycznie na szanse Polski przy
staraniu się o reelekcję do Rady
Ligi Narodów i polemizuje z orga-
hem przemysłu „Kurjerem Pol-
skim”, który — jak pisaliśmy —
wyraził pogląd, że Polska powin-
na ze względu, na „swobodę ru-
chów* zrezygnować ze starań o
miejsce w Radzie Ligi Narodów.

„Jeśli Polska — pisze „Nasz Prze-
gląd" — zdobędzie w tym roku prawo
reelekcji, to przyznamy | de jure man-
dat półstały obróci się de facto w miej-
sce stałe, co byłoby wskaźnikiem utrwa-

? lenia pozycji mocarstwowej Polski, po-
stępująceśo naprzód równorzędnie z re-
stytuowaną stopniowo pozycją Niemiec.

i Tak właśnie oceniają tegoroczną

reelekcję Niemcy, które dołożą oczywi-

ście wszystkich starań, aby wpłynąć
liczby —#-

sów, oddanych za Polską w roku 1929.
Wobec tak bijących w oczy. faktów

nie będziemy nawet polemizowali z po-
glądem, jakoby Polska mogła „wygod-
niej' załatwić sprawy gdańskie, gėrno-
śląskie i mniejszościowe, gdyby za każ-
dym razem była zapraszana do stołu ra-
dzieckiego w charakterze „zaintereso-
wanego gościa”. ;

Są to doprawdy dziecinne igraszki,
nie świadczące bynajmniej o  wyrobie-
niu politycznym „ideologów" ciężkiego
przemysłu”,

Żyd uczący polskich dzienni-
karzy patrjotyzmu i dający im za-
służoną lekcję „wychhowania pań
stwowego'.. l to dziennikarzom
sanacyjnym!

LRA EU

znacznem ze z rzeczeniem się ro-

li mocarstwowej i powrotem do
stosunków z przed pół wieku Ja:
ponja rozłożyła sobie sprawę ca-
łą na szereg etapów. Pierwszym

takim zwycięskim etapem była

wojna z Rosją 1904 r. zdo-
bycz Korei i Portu Artura Dru-

gi etap, to uszdowienie się w

Mandżurji i zabezpieczenie się od

strony Chin. By mieć w tym

kierunku rozwiązane ręce, Ja-

ponja na razie pakiujs z Ro

sją, rząd zaś Sewiecki, który

dość ma wewnętrznych klopo-
tów i swego słabego autorytetu

niechce stawiać za bardzo nie

pewną kartę wojny na dalekim

Wschodzie, udaje, że wierzy w

szczerość sąsiedzkich stosunów z

Japonją. Jednakže pobiežny rzut

oka na mapę dalekiego Wscho-

du dowodnie wykazuje, že wąz-

kie pasmo rosyjskie z Władywo”
stokiem, oddzielające Mandżurję

od morza, wcześniej lub później

stać się musi powodem kiwa:

wego konfliktu. Zresztą, o ile

Japonja istotnie chce zająć de-
cydujące stanowisko na Wscho-

dzie (a ku temu przecie zdąża

wszystkiemi siłami) będzie ona
musiała sięgnąć aż po Bajkał.

To są wprawdzie dalsze etapy,

ale z tem świat się dziś już liczy,

liczy się z tem niewątpliwie także
Rosja, która, chcąc zabezpieczyć

sobie tyły, musi dążyć do zgod-

nego pożycia z Polską.

To zaś pozwoli nam skupić

nasze siły ku obronie naszej gra-

nicy zachodniej.
Oto dlaczego sprawy dalekie-

go wschodu bliższe są nam, ni-

żeli to się na pierwszy rzut oka

wydaje.

Niemcy—narodem pod bronią.
Korespondent berliński londyń-

skiego „Manchester Guardian" nie
był nigdy nieżyczliwie nastrojony
w stosunku do Niemiec, a raczej
nawet darzył je sympatją. Dlate-
go też specjalnego znaczenia na-
biera jego artykuł p. t. „Niemcy—
narodem pod bronią”.

„Mam wrażenie — pisze autor,
— że fałszywie naogół interpretuje
się forsowaną obecnie przez Niem-
cy zasadę: „równość narodów -w
zakresie rozbrojenia”. Nie chodzi
im w danym wypadku o sam ele-
ment sprawiedliwości, bowiem po-
siadają na widoku ściśle określony
cel i w tym też kierunku zdażają
4 całą świadomością. Otóż celem
polityki niemieckiej jest nietylko
nawrót do zbrojeń, ale wprowadze
nie w czyn hasła „naród pod bro-
nią”, i

„Innemi słowy, Niemcy nie za-
dowolą się posiadaniem łodzi pod-
wodnych, awjonetek, tanków i cię
żkiej artylerji. To im nie wystarczy
bowiem chcą przeistoczyć się w
państwo wojskowych, zatem coś
więcej, niż obecne pojęcie potęgi
wojskowej, jak np. Anglja, czy też
Ameryka. Nie dążą więc do te-
go, aby wszyscy zdolni do służby
wojskowej zasilali karne szeregi
wyszkolonych rezerw, jak to się
dzieje np. we Francji, — ale pra-
gną ze swych obywateli zrobić ka-
dry nowego ustroju społecznego o

charakterze wojskowym, mniej wię
cej wzorem starożytnej Sparty.
Zmierzają zatem już nie do odzy-
skania hegemonji militarnej, jaką
posiadali przed wojną, lecz wręcz,
aby doszła całkowicie do władzy,
uzyskując bezwzględną hegemonję
kasta wojskowa.

„Coprawda Francja jest rów-
nież „narodem pod bronią”. Istnie-
je wszakże zasadnicza różnica po-
między francuskiem a niemieckiem
pojmowaniem cytowanego określe
nia: pierwsze ukuło się w ogniu re
wolucji, drugie natomiast stworzy-
ła — kontrrewolucja.

„Zasada zatem równości praw,
propagowana obecnie przez Niem-
cy, jest tylko pierwszym etapem.
Nie na wiatr rzucił gen. Schleicher
oświadczenie, że reorganizacja
Reichswehry jest pierwszą troską
rządu niemieckiego. Reforma — to
wstęp do realizacji hasła „naród
pod bronią”. W razie skrócenia o-
kresu służby wojskowej można bę-
dzie stworzyć wyszkolone rezer-
wy; te przemienią się na kadry
Stahlhelmu, oraz innych prywat-
nych organizacyj, a może nawet i
— Reichswehry. .Wówczas hasło
„naród pod bronią* będzie zreali-
zowane”, ы

Tak pisze žyczliwie dla Nie-
miec usposobiony korespondent
berliński londyńskiego „Manche-
ster Guardian".

`

Zacofana Francja i postępowa
Polska.

(Kap) Dotychczas różne żywio-
ły i pisma radykalne przedstawiły
nam Francję, jako wzór wszelkie-
go postępu, laicyzacji państwa,
szkoły itd. A oto „Wiadomości
Literackie", bardziej zajęte zagad-
nieniami seksualnemi, aniżeli lite-
raturą, ze smutkiem konstatują w
Nr. 39, że Francuzi wcale nie
przejawiają zainteresowania do
regulacji urodzin, propagowanej
na łamach tego pisma przez Boya-
Żeleńskiego, dr. Rubinrauta, dr.
Budzyńską - Tylicką, Krzywicką,
a nawet osłatnio przez M. Pawli-
kowską. Gorzej, w roku ubiegłym
ilość urodzin dzieci we Francji
wynosiła za rok 1931 o sto tysięcy
więcej, aniżeli za lat ubieg'ych!
Daje to powód „Wiadomościom
Literackim” do upustu żalów pod
adresem Francji:

„Zastanawiające jest stanowi-
sko Francji w sprawach, któremi
się zajmuje Liga Reformy seksu-
alnej. Obojętność. Hasła rzucone
przez Ligę są tam wyraźnie niepo-
pularne, i wiadomo jakim napa-
ściom podlegał Paul Margueritte
za to tylko, że w jednej ze swych
powieści osmielił się bronić prawa
kobiety do przerywania niepożą-
danej ciąży. Potężny ruch, który
poruszył opinję i umysły w Кга-
jach anglosaskich, germańskich i
częściowo słowiańskich, odbił się

we Francji słabem echem. O tych
wsżystkich sprawach tam się nie
mówi...""

Ale za to w Polsce dzięki przy-
chylności władz  admfnistracyj-
nych różne „poradnie regulacyj-
ne' powstają jak grzyby po desz-
czu. Za przykładem arszawy
saložona w Lodzi, w Bialymstoku
it d.

Rzecz godna uwagi, že cala
propaganda ,„Wiadomošci Literac-
kich'' i „Wolnomysliciela“ za -0-
graniczeniem narodzin zwrócona
jest na społeczeństwo polskie i
katolickie. Wydawcy żydowscy
tych pism swemi pomysłami regu-
lacyjnemi jakoś nie chcą uszczęśli-
wiać własnego środowiska, mimo
notorycznego faktu, iż ludność ży-
dowska bardziej rozmnaża się,
aniżeli polska, i procentowo wy-
kazuje coraz większą nadwyżkę.
Dlaczego nie litują się nad nędz-
nem ghetto żydowskiem?
W tej propagandzie żydowskich

wydawców _ trudno upatrywać
troskę o dobro społeczne Polski.
Raczej w grę tu wchodzą interesy
i cele właściwe masonerji i żydo-
stwu międzynarodowemu.

Szkoda, że na to zwracają uwa-
gi czynniki miarodajne i część o-
pinji polskiej, obałamuconej bły-
skotliwą i pseudo-humanitarną ar-
gumentacją. :

FANTASTYCZNY PROJEKT.
Właścieciel domu—poborcą podatków.

„Miasto Polskie“, organ Związ-
ku zrzeszeń właścicieli nierucho-
mej w Polsce, w artykule, poświę-
eonym projektowi „powszechnego
obywatelskiego podatku komunal-
nego”, zwraca uwagę na istotnie
osobliwy pomysł sposobu wymiaru
i poboru projektowanego podatku.

„Ator projektu — pisze „Mia-
sto Polskie“ (Nr. 36) — proponuje
wymiar i pobėr tego podatku
przez... właścicieli domów! :

Przytoczę dosłowne brzmienie
odnośnego ustępu w uzasadnieniu
do projektu: „Po zebraniu wypeł-
nionych przez lokatorėw „zeznan“
właściciel domu na odwrocie każ-
dego zeznania uskutecznia obli-
czenie podatku, następnie sporzą-
dza w dwóch egzemplarzach wy-
kaz płatników. Do 15 październi-
ka właściciel domu przedkłada
zarządowi śminy jeden egzemplarz
wykazu łącznie z zeznaniami. Za-
rząd gminy wypełnia, indywidual-
ne kwity i przesyła je właścicie-
lom domów, obciążając ich jedno-
cześnie sumą łączną. Dłużnikiem
wobec gminy staje się właściciel
domu...“

Jest to wprost monstrualna
koncepcja, aby właściel domu od-
powiadał za długi podatkowe swo-

 

ich lokatorów, nie mając żadnych,
ale to absolutnie żadnych środków
do ich egzekwowania!

Czy autor projektu nie zdaje
sobie sprawy z tego, że w takich
warunkach, gdy zapłacenie podat-
ku będzie.-zależało wyłącznie tyl-
ko od dobrej woli, że 99 procent
lokatorów w dzisiejszym kryzysie
nie zapłaci tego podatku? Że za-
tem cały jego ciężar spadnie na
właścicieli domów? Czy ktoś sły-
szał kiedykolwiek w dziejach
ludzkości o podatku, wymierza-
nym od cudzych dochodów?!!!*

Istotnie byłoby to jak w przy-
słowiowej „sprawie osieckiej”: ko-
wal zawinił, a ślusarza powiesili.

Co do uprojektowanego sposo-
bu wymiaru rzeczonego,podatku
„Miasto Polskie'* czyni słuszną u-
wagę:

„Oprócz odpowiedzialności za
podatek właściciel domu ma obo-
wiązek sporządzenia wykazu i
obliczenia jego wysokości, Jest to
pomysł niefortunny: dwie trzecie
właścicieli domów nie będą w sta-
nie sprostać temu zadaniu, bo-
wiem właściciele małych domów
takich wyliczeń nie umieją doko-
nywać a są za starzy, aby się na-
uczyć rachunkowości fiskalnej*.

Areszt za zaleganie ze składkami
ubezpieczeniowemi.

Ostatnie miesiące przyniosły
nam szereg nowych aktów praw-
nych, których poszczególne posta-
nowienia skierowane są przeciw
ko kołom gospodarczym, na wy-
padek gdyby one weszły w kolizję
z wspomnianemi przepisami, Mo-
wa tutaj o kilkunastu artykułach
kodeksu karnego, o rygorystycz-
nem rozporządzeniu o egzekucjach
władz skarbowych oraz o niektó-
rych postanowieniach prawa o wy-
kroczeniach. '

Szczególnie zasługuje na uwa-
gę artykuł 58. .

Artykuł ten przewiduje karę
aresztu do trzech miesięcy lub
grzywnę do 3.000 złotych za nie-
wpłacenie do instytucyj ubezpie-
czeń społecznych sum, potrąco-
nych na rzecz tych instytucyj przy
wypłacie pracownikom wynagro-

dzenia,
Zdaniem „Kurj. Pozn.“ ustawo-

dawca oparł się na mylnem domnie
maniu, mianowicie wyobraził so-
bie, że sumy bychalteryjnie potrą-
cone przy wypłatach, istotnie wpły
nęły do kieszeni pracodawcy i że
w tym stanie rzeczy przedsiębior-
ca „przetrzymuje nieprawnie nale
żności zainkasowane na rzecz o-
sób trzecich. *
W rzeczywistości rzecz ma się

inaczej. Pracowadca nietylko nie
zainkasował żadnych sum lecz czę
sto nie jest w stanie wypłacić w
terminie — przypadających robot:
nikom płac. To też kilka wyroków
sądowych, mocą których przedsię-
biorcy zostali skazani za przywła-
szczenie (ponieważ nie wpłacili do
kas chorych itp. należności, które
figurowały jako potrącone od pra-

W Grenadzie zaraz:
Już nawet prasa sanacyjna spó”

strzegła się, że do obozu B*
wkradła się zaraza komunistyczj
na. Czołowy organ sanacji, „Ga
zeta Polska” pisze:

„Wydaje mi się, że kampania, poć
jęta przez grupę „Przełomu” i radykalnie
usposobiony odłam młodzieży wileński?
ma oważny błąd w założeniu. Oto, w
cho
szuka rozwiązania sprawy w płaszcz”
źnie gospodarczej. Na tej drodze niesły
chanie łatwo jest dojść do zrealizo
nia ideału sprawiedliwości społecznej
formie, którą w czasie półrocznego pf
bytu w Moskwie codzień obsewuję,
mianowicie, že wszystkim jest mn
więcej jednakowo źle, a robotnik praci
jący stoczył się niemal na poziom życio
wy naszego bezrobotnego.” `

A więc i na łamach „Gazet
Polskiej" stwierdzono, że propa) *
ganda grupy „Przełomu i protė
gowanego przez „Kurjer Wile
ski“ odlamu mlodziežy wileński
może sprowadzić na manowd
bolszewizmu. 4

Nie przeszkadza to jednak
pewnym czynnikofn uprawiać pó:
lityki, przesiąkłej duchem wsch
du

tygodnik

 

Katolicki „Niwa
zwraca uwagę na to, że przepri
wadzone ostatnio przemiany ni
polu wychowania młodzieży

„zbliżają nas szybkim krokiem
wzorów kremlińskich i faszystowskich.||

 

ас г pobudek czysto moralnyc” |

  

   

„Niwa“ przestrzega katolików)
specjalnie przed „Strzelcem”.
go statuty są zupełnie areligijne..
Jego naczelny organ „Strzelec|
atakuje Ks. Bisk. Łosińskiego Z
Kielc i nazywa Go „złym paste”
rzem'.. Jego miesięcznik „Praca
Strzelecka”, sprzeciwiając

wego, wysunął taki argument:
„Możemy spotkać się z faktem, iż

wprowadzenie ślubów cywilnych lub roz*
wodów (co będzie sprzeczne z dogmatem|
lub przepisem jakiejs religji) spowoduje
wojnę religijną, w której udział mogą
wziąć uzbrojeni członkowie stowarzy”|
szeń kościelnych."

„Jakiejś religii" — tak organ
„Strzelca" wyraża się o religii
katolickiej, którą wyznaje 99 proc.
narodu polskiego.

"I tacy chcą

Polskę i Polaków!
| ; z — Ė

Žycie katolickie.
Zebranie kapituly Rycerzy Grobu

Świętego.

(Kap) W, dniu 6 bm. w Jero*
zolimie rozpoczęły się pod prze-
wodnictwem Wielkiego Mistrza
zakonu, łacińskiego patrjarchy Je*
rozolimy ks. Barlassina, obrady
kapituły Rycerzy Grobu Świętego:
w których wzięło udział dwustu
reprezentantów tego

och, Francji, Hiszpanii,
miec, Węgier i Australii.
tem abrad było omówienie obec-
nej sytuacji zakonu i środków
zmierzających do obrony wiary w
Ziemi Świętej, tudzież wspomoże-

reprezentować

nia akcji a Nes! prowadzonej w
Palestyniei Transjordaniji przez
Patrjarchat łaciński.
Początkowo istniał zamiar zwo-

łania do Jerozolimy ogólnego
zjazdu Rycerzy Grobu Świętego,
ną przeszkodize do urzeczywist-
nienia tego planu stanęły jednak
trudności natury politycznej i go-
spodarczej. Organizację kongresu
ogólnego odłożono na czas najbliż-
szy lecz jeszcze nieokreślony.

Członkowie obradującej kapi-
tuły wysłuchali Mszy św. w Bazy-
lice Grobu Św. 1 odbyli pielgrzym-
kę do sanktuarium NMP Królowej
Palestyny, które patrjarcha Jero-
zolimy Mgr. Barlassina wzniósł
przed kilku laty w Rafat, na dro-
dze między Jerozolimą i Jaffą.

Posąg Madonny Alpejskiej,

(Kap) Na hali górskiej, nad
którą dominują wierzchołki Mont
Blanc i Monte Rosa, wzniesiony
został świeżo posąg Madonny Al-
pejskiej, wartościowe dzieło sena-
tora Bistolie, Nocą przed inaugu-
racją posągu setki osób wspinało
się na szczyt, aby móc asystować
uroczystości poświęcenia figury.

Organizacje skautowskie a pówo-
łanie kapłańskie,

(Kap) Holenderska katolicka
agencja prasowa KWP podaje z
Paryża, że Francja posiada obec-
nie około 25 tysięcy skautów ka-
tolickich i jednocześnie podkreśla
znaczną liczbę kandydatów do
stanu duchownego rekrutujących
się z łona tej organizacji. W ostat-
nich latach ponad 600 skautów
wstąpiło do seminarjum duchow-
nych, z czego przeszło stu z samej
archidjecezji paryskiej,

km2]
cowników) zostały następnie uchy
lone przez wyższe instancje.

Zresztą: dopatrywanie się prze-
stępstwa przywłaszczenia wzgl.
wykroczenia jest tem bardziej nie-
słuszne, że odnośne ustawy ubez-
pieczeniowe przewidują obowią-
zek płacenia odsetek za zwłokę na
wypadek nieuiszczenia składek na
czas. Poza tem fakt powstania za-
ległości, sięgających — jak wiado-
mo — setek miljonów złotych,
świadczy, że niewypłacenie skła-
dek bywa najczęściej skutkiem
przeciążenia warsztatów pracy w
okresie kryzysu.

To też nie można zalegania w
opłacaniu składek ubezpieczenio-
wych nazywać wykroczeniem, ka-
ralnem — aresztem,

Jeg

trzel się|
przyznaniu katolickim stowarzy”|
szeniom młodzieży prawa do pro*|
wadzenia przysposobienia wojsko* |

zakonu Z, 3
Nie-| |
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DZIENNIK WILENSKI
 

 

  _ Jak nas infermūją powstał
Projekt nazwania lotniska w Po-

w JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?.
s Rankiem chmurno i mglisto,
w, Miejscami deszcze. W ciągu dnia

„o przejaśnienia. Ciepło. Tempera-

„ ® tura około 22 stopni. Słabe wia-

nij try z kierunków poługniowych.
3 SPRAWY MIEJSKIE.
©  — pierwsze powakacyjne
etj  bosiedzenie Rady Miejskiej wy-

4) 2naczone zostało na dzień 29 b.
m. Porządek dzienny obrad znaj-
uje się obecnie w opracowaniu.

_ — Ruch w jedną stronę. W
 hajbliższym czesie wydział komu=
 hikacyjny Magistratu zamierza po-

  

   

  

 

ak dobno wprowadzić ruch jedno-
50 tronny na ul. Ludwisarskiej i
„o, Zauł. Benedyktyńskim. Ma sę

leż czem zajmować wydział ko-

 Munikacyjny! Na obydwu tych
rg ulicach ruch jest minima!ny i są

One dość szerokie, aby się mogły

 Mmijać wszelkie pojazdy. Zwłasz-
Cza dotyczy to ul. „Ludwisar-

  

|*kiej.

w)  — Nowe jezdnie. Rozpoczę-
Jej to ostatnio roboty brukarskie na
z] Ul. Nowogródzkiej. Ulica ta ma
c'| Otrzymać nową jezdnię,

-_ Również rozpoczęte zostały
e-| loboty na ul. Nieswieskiej. Ulica

ta pozbawiona dotychczas była
arówno jezdni jak i chodników.
— Jeszcze klinkier. Jak wia-

o-| domo pierwotnie Magistrat za-
o-| Mierzał poprzestać na wyłożeniu

linkierem ul. Zamkowej i Wiel-
iż) kiej do poczty. -Obecnie jednak

z«| Magistrat postanowił podcbno

je eszcze w roku bieżącym uraczyć
41) Nas jęzdnią klinkierową również
y|Ina ul. Wielkiej aż do Ratusża.

Plan ten ma być zrealizowany

m) W ciągu bieżącego sezonu je-
sji | sennego.
4 — Krzywa jezdnia klinkie-

towa. Trwające roboty nad u-
ić| kładaniem nowej jezdni klinkiero-

Wej na ul. Zamkowej zakcńczone
Zostaną w pierwszych dniach paź-
dziernika r. b. Wykończony z0-
stanie odcinek jezdni od ul. Kró-

u  <wskiej do św. Jańskiej.
Jak twierdzą znawcy, jezdnia

klinkierowa na ul. Zamkowej jest
| Ułożona krzywo bez żadnej sy:

> | metrji.
Г — 100 tys. na roboty inwe-
.  Stycyjne. Jak nas informują;

zap t m. Wilna w m. pzździsr-
niku ma otrzymać 100 tys. zł. od
Wadz centralnych tytułem po-

| tyczki na roboty inwestycyjne, a
Przedewszystkiem na zatrudn'enie

"| Bezrobotnych.
_ — Opieka Społeczna w obię-

v| Żeniu. Wydział Opieki Społecz-
w| Rej Magistratu m Wilna codzien-

| Nie załatwia około 100 podań róż-
v| Mych pełentów, proszących o za-
2 | Pomogi pieniężne o Udzielenie

| kwater dla bezdomnych, o zapo-
" | Mogi pieniężne na podróż it p.
е Wydział Opieki nie wszystkich °
„ | Betentów załatwia, wielu spotyka
"| Się z odmową, gdyż Wydział nie
k | Posiada odpowiednich funduszów
“1 p. na podrėže.
u |. W ub. miesiącu Wydział Opie-

<ki_Społecznej rozpatizył około
"200 podań, z czego około 700

- | tałątwiono z wynikiem pozytyw-

В kis a adm ®„„_— Opłaty Witów ko-
mórnianych, Dotychczas Magi-
„Strat nie zechciał poiformować
Żajnteresowanych, w jaki sposób
„łależy wpłacać należności od kwi-
: komornianych. Pozostaje na-

s
m
a
t

m
e

|

1 į 8
|| Po wakacjach.
|]. W Rzymie mawiano: vacatio

Śmińium: munertum — wolność od
$ | Wszystkich obowiązków. Stąd ge-
: д_е!а naszej nazwy i naszego poję-

‚ | Šia tego odpoczynku, który my, lu
: zie miejscy, przeważnie zażywa-

My w lecie, w przeciwieństwie do
Wieśniaków, wtedy właśnie pracu-
cych najgorliwiej. `

Oto więc wakacje są póza na-
| |Mi Dzieci już do nauk wróciły,
| Wślad za niemi podąży wkrótce

- |,Ułódź akademicka. Wszyscy je-
kora pełni ' świeżych wrażeń,

|

) ymi.
Niechże i mnie będzie wolno

| trochę zająć uwagę czytelników
emi przeżyciami wakacyjnemi,

R które były w tym roku wyjątkowo
| | Tozmaite.

Opuściłem Wilno w pierwszych
niąch lipca, udając się najpierw

į do Warszawy, gdzie zdarzyło mi
„Šie być w Teatrze Narodowym
Ва zajmującej sztuce tegoż fran-
Uiskiego autora Pagnola, którego
uHandlarzy sławy” gra obecnie
asza Lutnia. Sztuka ta, pt.

"Fanny" porusza ciekawe 'zagad-
Nienie, tak dziś aktuałne: co jest
ka niejsze? szczęście  kochan-
tów —czy byt dziecka? — i roz-

strzyga je całkiem nowocześnie,
„brew kłamstwu romantycznemu
Na korzyść dziecka.
į Z-Warsżawy udałem się-na 4-
Y$odniową kurację do Buska,
tóryjak wiadomo, posiada naj-

Silniejsze w Polsce źródła siarcza-
Ne. Sezon był w pełni. Frekwencja

| Mniej niż średnia, zwłaszcza żydzi

 

  

   

   
   

        
   

  

„ttėremi dzielimy się chętnie z in-

K RONi KA. za Konieczne 05

Lotnisko na Porubanku lotniskiem
im. por. Fr. Żwirki.

rubanku imieniem bohatera prze-
stworzy por. Fr. Zwirki.

dal nierozwiązaną kwestja, czy
i ile należy uiszczać od opłat za-
ległych i opłat ratami, jak rów-
nież nie- wiadomo, jak należy
uiścić opłatę od kwitów półrocz-
nych, wystawionych jednak np. w
dniu 1 sierpnia. Wydział Podat-
kowy Magistratu będzie stosował
sankcje karne wrazie stwierdzenia
nieprawidłowości wpłat, lecz jak
dotychczas nie pokwapił się poin-
formować, jak te należności na-
leży regulować

SPRAWY SANITARNE.
-- Likwidacja aptek Homeo-

patycznych. Jak się dowiaduje-
.mMy, opracowana jest w departa-
meneie zdrowia nowa ustawa ap-
tekarska, która m. in. przewidy-
wać ma zakaz |otwierania i pio-
wadzenia sptek wyłącznie home-
opztycznych. Natomiast. w każdej
zwykłej. aptece będzie można o-
trzymać za receptą lekarzy Środ:
ki homeopatyczne.
W ten sposób istniejące apte-

ki homeopatyczne ulegną
dacji, lub będą musiały zamienić
się na apteki zwykłe, posiadające
oddziały leków homeopetycznych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Kurs sanitarny Polskie-

"go Czerwonego Krzyża. Zarząd
Wileńskiego Okręgu Polskiego
Czerwonego Krzyża podaje do
wiadomości osób, które zasięgały
informacje w sprawie postąpienia
na kursy dla siósrt pogotowia sa-
nitarnego P. C. K., że ostateczny
termin składania podań upływa z
dniem 24 września r. b.

SPRAWY SZKOLNE.
— Przewodniczący Państwo-

wej Komisji Egzaminacyjnej
(egzamin specjalny. złożenie któ-
rego może uprawniać do odbyc'a
skrócanej czynnej służby wojsko-
waj) podaje do wiadomości, że
egzaminy piśmienne rozpoczną
się dnia 10 października r. b. o
godz. 16-ej w Gimnazjum im J.
Lelewela. (ul. Ad. Mickie»icza
Nr. 38). й

Podania przyjmuje Dyrekcja
tegoż Gimnazjum do dnia 5 paź-
dziernika b. r:
— Roczne Kursy Handiowe

M. Przewłockiej w Wiłnie. Zarząd
powyższych kursów, egzystująrych
od 1919 roku, zawiadamia, iz za
pisy przyjmuje sekretarjat kur-
sów codziennie o godz. 17—19 w
lokalu Szkoły. Pisania na Maszy-
nie przy ul, Mickiewicza 22—95.

Buchalterja: Ogólno handlowa,
Bankowa, Przemysłowa. Arytme-
tyka handlowa, Korespon. i b'uro-
wość, Nauka o Handlu, Stenogra-
fja, Nauka piaania na maszynach.
Jako przedmioiy dodatkowe bę-
dą wykładane język; angielski,
francuski i niemiecki. Wykłady
wieczorowe. :

SPRAWY AKADEMICKIE
— 0 zgłaszanie mieszkań.

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Po-
moc Pel. Młodz. Akadem. U.S.B.
w Wilnie uprzejmie prosi osoby
posiadające walne pokoje o ła-
skawe zgłoszenie adresów do Biu-
ra Bratniej Pomocy (ul. Wielka
24) w poniedziałki, środyi piątki
w godz. 1—3.

STSTRS

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

w tym roku nie dopisali, Po kilku
latach niebytności znalazłem Busk
w lepszym porządku. Jak zawsze
park jest centrum życia zdrojowe-
go. Zachwytem przejmują miljony
kwiecia, zalewającego starannie
utrzymany park. Naczelnym leka-
rzem jest dobrze znany Wiilnu dr.
Eugenjusz Budzyński, właściciel
najwspanialszej w Busku willi
„Sanato“. Na kuracji bawili w
Busku prof. Tokarzewicz z War-
szawy, także prof. Michałowicz, z
Krakowa prof. Korczyński, z Wil-
na prof. Reicher, dr. Marjan Su-
morok, p. Zel, dalej. dobrze znany
Wilnu starosta piotrkowski Strze-
miński, aktorzy: Stanisławski, Zel
werowicz z córką i inni,

Należy z uznaniem podnieść,
że w Busku dużo się robi dla umi-
lenia pobytu kuracjuszom, np. jest
tu czynne przez cały sezon kino,
od czasu do czasu mieliśmy tu
występy przyjezdnych artystów,
np. Waltera, nawet bawił tu cyrk.

Odwiedzałem też słynną „Gór-
kę", zakład dla chorych dzieci, za-
inicjowany i kierowany przez zna-
nego dr. Starkiewicza. W leczni-
cy, wzorowo utrzymanej, przeby-
wa na kuracji 200 dzieci (opłata
dzienna 10 zł.), zaś w t. zw, Ko-
lonji kontygens dzieci, wciąż się
zmieniający, wynosił koło połowy
lipca aż 800 (opłata dzienna zł. 5
wraz z kuracją).
W drodze powrotnej z Buska

zatrzymałem się na godzin parę w
Kielcach, które-zda się dyszą Że-
romskim. W ślicznym parku miej-
skim wypatrywałem ławki przed
fontanną, gdzie siadywała Biruta
(ta z „Syzyłowych prac').* W
mieściez radością przyglądałem

likwi-

W związku z pewną reorgani-
zacją T wa Miejskich  Komunika-
cji Hutobusowych Spółka Akcyjna
„Frbon* w Wilnie wypowiedziała
pracę personelowi technicznemu
i administracyjnemu. Równocześ-
nie zaproponowano kierowcom i
kotduktorom obniżenie pensji
miesięcznych oraz uskutecznianie
wypłat niektórym kierowcom i
konduktorom codziennie od prze-
pracowanych godzin. Przeciwko
tej inowacji pracownicy „Arbo-
nu* wnieśli ostry. protest

Wczorajszej nocy fodbyło się
nadzwyczajne posiedzenie wszyst-
kich pracowników technicznych i
konduktorów, którzy od godz. 2
w nocy aż do 6 rano [obradowali
nad wytworzoną sytuacją. W ze-
braniu wzięły udział vba związki:
PPS i Zjednoczenie. W wyniku

zczędności i groźba strajku
autobusowego.

dłuższych obrad postanowiono
nie zgadzać się na proponowane
warunki przez dyrekcję Arbonu i
wnieść skargę. do, Inspektoratu
Pracy i Starostwa Grodzkiego.

Dyrekcja Arbonu zapropona
wała kieroweom redukcję pensji
z 200 zł na 170 zł. miesięcznie i
konduktorom z 150 zł. na 130 zł.
miesięcznie. Pozatem ma ulec
redukcji pewna ilość pracowni-
ków technicznych wobec zmiany
trasy autobusów w mieście w
wyniku czego zredukowana zo-
stąnie również część wozów.

Zebrani na nadzwycezajnem ze-
braniu szoferzy i kierowey żądają,
by dyrekcja podczas; redukcji
usunęła przedewszyskiem tych,
co meją inne źródła zarobku
oraz tych, co w b. Spółdzielni
nie pracowali. 3

Teatr i muzyka.
ZAMKNIĘCIE SEZONU TEATRAL-

NEGO.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— (Ostatnie widowisko po cenach

zniżonych w Teatrze Lutnia, Dziś o godz.
8 m. 15 po raz ostatni w b. sezonie ode-
grana zostanie wyborna sztuka Franka
Vospera „Cudowny połów*.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 20 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
lekka (płyty). 15.35: Kom. meteor. 15.40;
Ballady muzyczne oraz muzyka popu-
larna (płyty). 16.30: Gazetka rzemieślni-
cza. 16.40: Przegląd czasopism kobie-
cych. 17.00: Koncert symfoniczny. 18.00:
„Przyrodnik na  „Polonji“ — odczyt.
18.20: Reportaż z cyklu „Wędrówki mi-
krofonu“. 18.40: Muzyka taneczna. 19.15:
Przegląd litewski. 19.45: „Ze świata ra-
djowego'' — pogad. 20.00: Koncert. 22.40:
"Wiad. sportowe. 22.50: Muz. tan.

Środa, dnia 21 września.
11.58: Sygnał czasu. 15.15: Polska

muzyka ludowa (płyty). 15.35: Kom.
meteor, 15,40: Audycja dla dzieci. 16.05:
Recital fortep. 16.45: Recital Haliny
Kalmanowiczówny (fortepian). 17.30:
Recytacje poezji. 17.45: Kwadrans me-
lodji Verdi'owskich (płyty). 18.00: „Wal-
ter Scott i jego wpływ na literaturę pol-
ską'. 18.20: Muzyka taneczna. 19.15: Z
zagadnień gospodarczych — pogad. w
jęz. litewskim. 19.45: „Co nas boli?" —
przechadzki Mika po mieście. 20.00:
Audycja p. tt „Ostatnia Iwowska Kata-
rynka”, 20.35: „Wizyta u Wielopolskie-
šo“ P. Choynowskiego. 20.50: Koncert.
22.00: Muzyka taneczna. 22.25: Wesołe
piosenki (płyty). 2240: Wiad. sport.
22.50: Muzyka tan.

 
 

 

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncert popołudniowy.

Dzisiejszy koncert popołudniowy
(godz. 16,40) z płyt gramofonowych za-
wiera w programie ballady: muzyczne
Chopina i Griega w wykonaniu dosko-
nałych pianistów, mianowicie R. Casa-
desusa i L. Godowskiego — otraz utwo-
ry muzyki popularnej.

Ze świata radjowego.
O godz. 19,45 w pogadance p. t. „Ze

świata radjowego“ p. Alired Daun omó-
wi przed mikrofonem wileńskim o naj-
nowszych ulepszeniach z zakfbsu radjo-
techniki oraz o tem, co pisze zagranicz-
na prasa radjowa.

Feljeton Wacława Sieroszewskiego.
O godz. 20,45 we wtorek wybitny

pisarz i publicysta Wacław Sieroszewski
mówić będzie w studjo warszawskiem
o swoich wspomnieniach z Sybiru, Felje-
ton p. t. „Miraż Ojczyzny” nawiąże do

"lat zesłania Sieroszewskiego na Syberję,
kiedy to potajemnie zdobyta książka

„polska wskrzeszała w sercu wygnańca
daleki obraz nieszczęśliwej Ojczyzny. Ta
interesująca prelekcja transmitowana Бе-
dzie przez wszystkie stacje polskie.

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

ZARZĄD.

Do moich przyjaciół
Przed kilku dniami w „Dz.

Wileńskim" był wydrukowany
mój artykuł p. t. „Wymianą
więźniów , który mocno nie przy-
padł do gustu moim przyjaciołom
z „Wiln. Rit'* Z pianą na ustach,
w niesłychanie niekulturalny spo-
sób odpowiedzieli mi na łamach
swego pisemka, zarzucając mi
przedewszystkiem, że niesłusznie
przypisuję Litwinom (tym z Ko-
wna) nieludzkie obchodzenie się
z więźniami-Polakami | ;

'Prudno, jakoś nie mam szczę-

ścia do tego miłego narodu i nigdy
dogodzić im nie mogę. W tym
wypadku zdaje się, że ucierpiałem
jednak niesłusznie, ponieważ autor
wzmianki w końos: podkreśla, „že
nie wie, jak się obchodzą z wię-

źniami - Folakami w więzieniach
litewskich, ale może dużo powie-
dzieć o tych (czytaj: polskich)
więzieniach, w których bywają
Litwini.”

Jeżeli redakcja „Wiln. Rit.* nie
wie o tem, co się dzieje w więzie-
niach kowieńskich, jak sama przy-
znaje, to po co wogóle głos za-
biera i zarzuca komuś fałsz? Mogę
pisąć o więzieniach kowieńskich,

Na marginesie „T
Akcja Ligi Obrony Powietrznej

i Przeciwgazowej, zdążająca do
uświadomienia społeczeństwa, do
jakiego stopnia groźną, szczególnie
dla ludności cywilnej, jest wojna
lotniczo-chemiczna, zasługuje na
całkowite uznanie i jaknajszersze
poparcie. Społeczeństwo dzięki
tej akcji nabiera pewnego pojęcia
o tem, jak wygląda podobna wal-
ka, uświadamia sobie, że pokazy
obecne są niewinną, dziecinną
igraszką w porównaniu z praw-
dziwym, wojennym atakiem lotni-
czo-gazowym. Kto czytał książkę
Stanisława Dangla p. t. „Na dro-
gach do odwetu“ (Warszawa 1931),
ten dopiero może wyobrazić sobie
elekt nieprzewidzianego ataku lo-
tniczo-gazowego,

Dając społeczeństwu minjatu-

rowe wyobrażenie o tem, jak wy-
gląda atak, Liga wszczepia w nie
przeświadczenie o konieczności
samoobrony, gdyż w razie wojny
Państwo, zajęte przedewszystkiem
organizacją siły zbrojnej, nie bę-
dzie miało fizycznej możliwości
do przyjścia z jakąkolwiek wy-
datniejszą pomocą ludności cy-
wilnej, która, pozostawiona sama
sobie, sama będzie musiała się
starać o środki obrony. Dziś spo-
łeczeństwo nasze zdaje sobie
sprawę z niebezpieczeństwa woj-
ny lotniczo-chemicznej i dosko-
nale je rozumie. Braknie mu jed-
nej tylko rzeczy, czysto materjal-
nej: środków obrony.

Bo właściwie co nam po tem,
jeżeli najświetniej choćby zdajemy
sobie sprawę z niebezpieczeństwa,
skoro nie mamy żadnych środków,
by mu zapobiec, by w jakikolwiek
sposób móc mu przeciwdziałać? —

KSI EEEEST KI NST AIA

ponieważ byłem tam kilka lat
i za to tylko, że byłem człon-
kiem legalnych polskich stowa-
rzyszeń kulturalno - oświatowych
w Litwie. Doświadczyłem więc na
sobie litewskiej sprawiedliwości i
litewskiego więziena. Piszę zaś
o tem dlatego, aby nasze społe-
czeństwo wiedziało, jak się ob-
chodzą z naszymi rodakami w
ościennem Kownie.

M. Surwiłło.

Napad na rewidenta rzeźni miejskiej.
Poprzedniej nocy przywieziony

został do ambulatorjum pogoto-
wia ratunkowego rewident Rzeźni
Miejskiej, Witek, ze śladami do-
tkliwego pobicia. Okazało się, że
Witek otrzymał powiadomienie,
że jacyś pokątni handlarze mię-
sem dostarczą w nocy do jatek
przy ulicy Jatkowej większy trans-
port nielegalnego mięsz. W celu

przyłapąnia tego transportu, ukrył
się on wraz z jeszcze jednym
rewidentem w jednej z bram
w pobliżu jatek. W. pewnej chwili
został ' znienacka napadnięty,
prawdopodobnie przez osoby zz-
interesowane, i dotkliwie pobity.
W sprawie tej wszczęte zostało
dochodzenie.

Okradzenie sklepu jubilerskiego.
W niedzielę późnym wieczorem po-

między godziną 10 a wpół do jedenastej
popełniono zuchwałą kradzież z war-
sztatu jubilerskiego Isera Szuba, mie-
szczącego się przy ulicy Niemieckiej
nr. 29. Władmywacze przedostali się do
zakładu przy pomocy podrobionego klu-
cza i wykradli stamtąd większą ilość

Popierajcie Poiską

Macierz Szkolną.

BRITLSI AEA

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież przy ul. Kwaszelnej.

W dniu 18 b. m. nieznani sprawcy przez
okno dostali się do mieszkania Jarosza
Szymona (Kwaszelna 21), skąd skradli
garderobę męską oraz inne drobne rze-
czy łącznej wartości 300 zł.

złota, biżuterji oraz weksli na ogólną
sumę przewyższającą 8 tysięcy złotych.

Jedna z sąsiadek, wracając o godzi-
nie wpół do jedenastej do domu, zauwa-
żyła, że drzwi od warsztatu Szuba są
nawpół otwarte, zaś zamku na drzwiach
niema wogóle. Wiedząc, że Szuba nigdy
tak późno mnie bywa w warsztacie, po-
wzięła podejrzenie, że warszłat został
okradziony.

Powiadomiona о kradzieży policja
wszczęła poszukiwania, w wyniku któ-
rych zatrzymano jednego osobnika, po-
dejrzanego o dokonanie kradzieży. Osa-
dzono go w areszcie centralnym do
dyspozycji władz sądowo-śsłedczych.
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Ozumiemy świetnie niebezpie-

czeństwo. ataku gazowego, ale w

razie nagłego, nieprzewidzianego
napadu — jak się będziemy bro-
nili?.. — Bo, gdy się ukryjemy
w piwnicach, gaz nas stamtąd wy-
płoszy. Gdy natomiast na drze-
wach będziemy usiłowali znaleźć
schronienie przed pełzającą po
ziemi trucizną — zmiotą nas stam-
tąd kule karabinów  maszyno-
wych. I nigdzie nie znajdziemy
ucieczki ani schronienia bo
straszny oręż nowoczesny wszę-
dzie nas dosięgnąć potrafi.

Jedyny jest na to środek: aby
każdy u siebie w domu posiadał
jakiekolwiek, chociażby najstar-
szego typu, środki ochronne prze-
ciw gazom. Trzeba, by każdy
miał u siebie jakąś maskę i kom-
binację, aby w razię niespodzie-
wanego napadu nie potrzebował
nagwałt szukać tych przedmiotów
po składach i schronach. Bo, za-
nimby się do składu lub schronu
dobiegło — mogłoby się już! nie
potrzebować wogóle ani żadnych
kombinacji, ani masek. A poza-
tem należałoby wziąć pod uwagę
naturalną w podobnych wypad-
kach panikę.

Dzisiaj takie są czasy, że od
chwili wypowiedzenia wojny do
chwili ataku  lotniczo-gazowego
na jakikolwiek bezbronny punkt
kraju, ważny dla armji z rozma-
itych względów a zamieszkały
przez ludność cywilną — może
upłynąć ledwie kilka godzin. Je-
żeli nie będziemy” po domach
prywatnych posiadali środków o-
brony, jeżeli nie będziemy mieli
możności natychmiastowego ich
użycia w razie niebezpieczeństwa
— co się z nami stanie? — Bo
czyż inslylucje, powołane do
ochrony ludności cywilnej, zdo-
łają obdzielić ludność jakiego-
kolwiek miasta w. niezbędne
środki ochronne w przeciągu paru
godzin, pod groźbą lada chwila
mającego nastąpić niebezpieczeń-
stwa? — I czy w składach takiej
instytucji znajdzie się dostateczna
ilość tych środków, aby móc
wszystkim zapewnić przynajmniej
względne bezpieczeństwo?..,

Żyjemy w czasach, kiedy
wszystko wydaje sę być możli-
wem — żyjemy, jak na wulkanie
i naszym obowiązkiem jest prze-
widzieć wszelkie mogące zaistnieć
możliwośc. "W czasie pokoju
musimy się już zabezpieczać na
wypadek wojny. Jeżeli więc Liga
Obrony Powietrznej i Przeciwga-
zowej daje społeczeństwu obraz
walki lotniczosgazowej i wskazuje
na jej niebezpieczeūstwo, to nie
może się ograniczyć tylko do de-
monstrowania tej klęski — winna
także dać ludności możność uzys-
kania środków obrony, któreby
mogły jej zapewnić względne
chociażby bezpieczeństwo. Czemu
np. przy całej tej propagandzie
nie posiadamy ani jednego sklepu
z przyborami ochronnemi?
Gdzie można przybory te nabyć?...

Od wielu osób słyszałem, że
chętnieby nabyty maski przeciw-
gazowe i inne środki ochronne,
ale jest to tak zakonspirowane, że
dla ludnosci cywilnej nabycie cze-
goś podobnego zdaje się być nie-
dostępnem.

Jerzy Bagieński.
 

Kupcy litewscy po
W pierwszej połowie paździer-

nika r. b. przez Wilno przejedzie
wycieczka kupców _ litewskich,
udająca się do Warszawy, Łodzi
Ketowic, celem poczynienia za-

towary do Polski.
kupów towarów w Polsce.

Wycieczka kupców litewskich
prawdopodobnie zatrzyma się je-
den dzień w Wilnie.

się ulicom wysłanym brukiem z
kamieni napłask (dlaczego w Wil-
nie mamy kocie łby?), noi doroż-
"kom, których skórzane siedzenia
zaściełają białe płócienne pokry-
cia, chroniąc pasażera od nieznoś-
nego gorąca przepalonej na słońcu
skóry czy ceraty. (Dlaczego w
MWilnie na ten pomysł nikt nie
wpadnie?- Przecież widywaliśmy
to przed wojną w Mińsku lub Mo-
hylowie, dziś zaś np. we -Lwowie),

Po Busku udałem się do Drus-
kienik, Ze wstydem się przyznam,
że byłem tam po raz pierwszy w

"życiu. Jechałem z pewną trwogą,
obawiając się zbytniego prymity-
wizmu „litewskiego“, co jak się
przekonałem, odstręcza najbar-
dziej od Druskienik Polaków z
zachodu. Doznałem jednak miłego

rozczarowania. Już komunikacja
między stacją kolejową a zdrojo-
wiskiem (18 km.), po doskonałej
szosie, prostej jak strzała, usposa-
bia przychylnie przybysza. Mia-
steczko, tonące w zieleni i ujęte
przez Niemen, Rotniczankę i je-
zioro Druskonie, odrazu „bierze“
człowieka. Kilkanaście will ład-
nych i czystych nie ustępuje w ni-
czem willom Zakopanego.

Prawda odrazu rzuca się w o-
czy dysproporcja pomiędzy tem,
co Druskienikom dał Pan Bóg, a
tem, co tu sam człowiek sprawił.
Jeśli więc od Boga Druskieniki są
obdarzone hojniej niż większość
naszych uzdrowisk (śliczne space-
ry bliższe i dalsze, „do Rajśrodu,
do jeziora Łot itp.) to pod wzglę-
dem pracy człowieka i jego twór-
czej inicjatywy jest jeszcze bardzo
dużo do zrobienia.

" Więc odczuwa się np. ogromny
brak kwiatów; można np. zaryzy-
kować twierdzenie, że na jeden
kwiatek druskienicki przypada w
takim Busku kwiatów sto. Niema
też w Druskienikach zupełnie roz-
rywek, ani kina, ani teatru.

Wreszcie, co najważniejsza, ceny
tu są wygórowane. Więc w sto-
sunku do tegoż Buska (lub, jak mi
wiadomo, do Zakopanego), prze-
ciętnie o 40—50 procent wyższe;
jeśli tam pokój z utrzymaniem
kosztuje na dwie osoby zł. 10—12,
tu — około 15—18 zł Podobnie,
dajmy na to, golenie w Busku gr.
60, w Druskienikach —, złotówkę
it. p. Brak,tu autobusu miejskie-
go, śdy w o wiele mniejszym Bu-
sku jest ich parę.

Ale są jednak w Druskienikach
takie przewagi, które je czynią
jedną z najmilszych w Polsce
miejscowości, Więc mamy tu so-
lanki, borowinę, kąpiele specjalne
oraz wszelkiego rodzaju natryski.
Dla osób zdrowych służą kąpiele
w Niemnie, lub t. zw. kaskadówki

w Rotniczańce. Wreszcie istnieją
dwa wspaniałe parki do kąpieli
powietrznych, gdzie ' pod facho-
wym kierunkiem dr. Wasilew-
skiej-Łobziny i prof. Czarneckie-
go) przy pomocy specjalistów-in-
struktorów,  kuracjusze (osobno

panie i panowie) spędzają po parę
godzin dziennie nago, na słońcu,
w cieniu, przechadzając się, wyle-
gując, gimnastykując, grając w
siatówkę, koszykówkę, tenisa,
ping-pong, ścigając się, kąpiąc pod
natryskiem. lub w basenach (nie-
stety, ze stojącą wodą) itd.

Zjazd w tym roku był liczny,

Przed 1 sierpnia już wynosił 6 ty-
sięcy. | Wilno szczególnie obficie
było reprezentowane. Więc spot-
kałem tu proiesorów: Januszkie-
wieza z rodziną, Jasińskiego z ro-
dziną, Władyczkę, Bagińskiego,
Dylewskiego, Rydzewskiego, Żon-
gołłowicza, dałej pp. Buykową,
Brzostowską, Charytonowiczównę
Wojewodę /Beczkowicza, Jana
Piłsudskiego, ks. Songina, dr.
Klemczyńskiego, dr. Szniolisa z
żoną, W. Abramowicza, dr. Rym-
kiewicza, dr. Łobzę, Romana,
Szemiotha, Korolca, Sipniewskie-
go, Piotrowicza, dr. Jakszewicza,
Obiezierskiego, Turłę, Kieżuna,
Pietkiewicza itd., itd.

Na nader miłe wrażenie, które
odnieśliśmy wraz z żoną z Dru-
skienik wpłynęiy wprost idealne
warunki w willi p. Grudzińskiej,
gdzie w dodatku było przemiłe to-
warzystwo (pewna p. Amerykan-
ka, pewna p. Włoszka, asystentka
Uniw. Warszawskiego. p. Rudziń-
ska itp.).

Na naganę w  Druskienikach
zasługuje samowola i niesumien-
ność szoferów, nieakuratnych i
nieobowiązkowych, przyczem bez-
czelnie wyzyskujących gości.

(Bliższe szczegóły o Druskie-
nikach czytelnik znajdzie w świe-
žo“ wydanej nakładem Komisji
Zdrojowej broszurze pt. Druskie-
niki, zdrojowisko nad Niemnem).

Po Druskienikach przez Wilno
udałem się na tydzień na wieś
pod Niemenczyn, do majątku Ka-
roliszki pp. Decyuszów, poczem
na parę dni do Brasławia, gdzie
oglądaliśmy cudowny kraj jezior,
zwłaszcza leżących koło Brasła-

wia i Słobódki.
„ (Z okolicami Brasławia i z dzie-
jami powiatu zaznajamia doskona-
ła monograija p. Ottona Hedeman-
na, tamtejszego nauczyciela, któ-
ry w pracę swą włożył ogrom mi-
łości, cierpliwości i umiejętności).

Na końcu jedna uwaga ogólnej
natury.

Jeżdżąc po różnych miejscach
i pilnie przysłuchując się opinjom
i poglądom ludzi z różnych sfer,
badałem uważnie i objektywnie
nastroje polityczne naszego ogółu.

Przez ten czas zdarzyło mi się
mówić może z tysiącem osób
wszystkich stanów i różnych ka-
librów umysłowych i społecznych.
Otóż z wielką otuchą dostrzegłem
naogół optymizm co do przyszło-
ści naszego kraju, natomiast zde-
cydowanie ujemne stanowisko
wobec stosunków obecnych. Prze-
konałem „się, że nawet sanatorzy,
z którymi parokrotnie (ale tylko
parokrotnie, bo jest ich wszędzie
arcymało) się zetknąłem, są moc-
no nićzadowoleni ze stosunków,
obecnie panujących w Polsce, i że
nawet oni niby nie mieli przeciw
zasadniczej zmianie rėgime'u (by-
leby oczywiście ich osobiste przy-
wileje nie uległy przekreśleniu).

Polska, ta Polska, z którą mia-
łem do czynienia tego lata, jak
nawet oni nicby nie mieli przeciw
tu normalnych i praworządnych
stosunków politycznychh i spo-
łecznych. „Kiedyż, ach kiedyż sa-
nacja przejdzie już nareszcie do
historji?!! — oto westchnienie, co
się ze wszystkich piersi wyrywa.

Stanisław Cywiński.

 

 



W pow. braslawskim około

zaśc. Popowszczyzna gm.miorskiej

na powracającego z pracy Kaliny

Iwanowa (lat 29) napadło 4mło-

dych wieśniaków i śmiertelnie go

potłukło. Fo dwóch godzinach

Iwanow zmarł. Przeprowadzone

dochodzenie ustaliło, że Iwanow

Z KRAJU.
Napad i zabicie za obrazę doznaną na zabawie.

został napadnięty przez dwóch

braci Dziemientjewych i dwóch

braci Kolawych z kol. Morsaki.

Był to akt zemsty jednego z braci

Dziemientjewych, który wespół z

bratem i Kolawymi pomścił obra-

zę, doznaną na ostatniej zabawie.

Pożar w Olkienikach.

Podczas szalejącej onegdaj bu-

rzy w gm. olkienickiej od uderze-

nia pioruna spaliła się stodoła i

część domu mieszkalnego Stefanji

Potopczykowej w m. Olkieniki.

W stodole znajdowały się tego-

roczne zbiory. Straty wynoszą

4.000 zł.

z pogranicza.
Ucieczka żołnierza i b. kupca z Rosji sowieckiej.

W ub. sobotę na odcinku śra-

nicznym Michniewicze na teren

polski zbiegł żołnierz sowiecki

z II oddziału straży granicznej w

umundurowaniu i uzbrojeniu.

Wraz z nim przekroczył granicę

pewien osobnik cywilny, który

Na odcinku granicznym Kołty-

niany między władzami granicz-

nemi polskiemi a litewskiemi od-

była się wymiana zaginionych

koni, nierogacizny i krów. Wy-

Na terenie polskim w rejonie

Rubieżewicz zatrzymano pewnego

osobnika, który zamierzał niele-

galnie przedostać się na teren so-

wiecki. Zatrzymanym okazał się

niejaki Bogusław Myćka, pocho-

podał się za zbiegłego zwięzienia

borysowskiego. Zbiegłym okazał

się niegdyć b. zamożny obywatel

ziemski przemysłowiec Fiedor

Kuczkow. Obu zbiegów skiero-

wano do dyspozycji władz woj-

skowych.

Wymiana zaginionych koni, krów i nierogacizny.

mianie uległo około 60 sztuk by-

dła i koni, należących do wło-

ścian, zamieszkałych na terenie

litewskim 1 polskim.

Globtretter zatrzymany na granicy.

dzący z Czech, który oświadczył,

iż odbywa podróż naokoło świa-

ta. Po zwiedzeniu Polski, Myćka

udawał się na teren Rosji sowiec-

kiej.

> SP OR +;
Ognisko jedzie do Warszawy.

Sportowcy kolejowego klubu

sportowego Ogniska wybierają się

gremjalnie na zawody kolejowego

przysposobienia wojskowego.

Inianie wezmą udział w lek-

koatletycznych zawodach. Sido-

rowicz musi na 1.500 mtr. i na

3,000 mtr. zająć pierwsze miejsca.

Ponadto szereg lekkoatletów O-

gniska znajdzie się niewątpliwie

na czołowych miejscach.

W walkach francuskich Ośnis-

ko reprezentowane będzie przez:

Głowacza, Grodziewicza, Bagiń-

skiego, Janulisa, Pokultinisa i

Szyłańskiego. Są to, jak widzimy,

 

Najwięcej bodaj szans ma ze-

spół koszykówki, który składa

się z szeregu uzdolnionych graczy.

Ognisko w tej konkurencji odegra

poważną rolę i po grach elimina-

cyjnych powinno wygrać finał.

Występ Ogniska w Warszawie

przyczyni się zapewne do spopu-

laryzowania sportu wileńskiego.

Zawodnicy Ogniska powinni wy

nikami swemi zwrócić baczną

uwagę na pracę sportowąWilna.

Sala do wynajęcia |
na odczyty i zebrania.

Z Rosji so

ANTYPOLS

wieckiej.

KIE DEMONSTRACJE W MIŃSKU.
Wiec zwolnionych z Polski więźniów w teatrze

żydowskim.

W sobotę, dnia 17 b. m. w śma-

chu teatru żydowskiego wMiń-

sku odbył się wiec, zorganizowany /

przez Mopr z okazji wydania

przez Polskę 40 więźniów poli-

tycznych. Wnętrze teatru przy-

ozdobiono transparentami O na-

pisach treści antypolskiej. Na sce-

nę wprowadzeni zostali zwolnieni

z więzień polskich znani wywro-

towcy: Paszyn Jan, przewódca

partji komunistycznej _ polskiej,

skazany na 8 lat ciężkiego wię-

zienia i przedterminowo zwolnio-

ny, b. poseł komunistyczny Žar-

ski, rėwniež skazany na 8 „lat

c. więzienia, z którychodsiedział

3'lata, Cichocki, b. członek, rządu

litewsko - białoruskiej republiki,

Baliński, b. poseł komunistyczny,

dalej gromada wywrotowców, zna-

na w Wilnie i Wileńszczyźnie:

Wołoszyn Paweł, Gawrylik Dwor-

czanin, Wołyniec i Kryńczuk.

Pierwszy jako jeden z przywód-

ców Hromady, pozostali z klubu

„Zmahanje”. Resztę miejsc na

scenie zajęli „komuniści mniej

głośni i mniej „zasłużeni”,

Cży za

Zwolnieni więźniowie wyśło-

sili szereg przemówień, pełnyc

bałwochwalstwa pod adresem

bolszewików i ordynarnych wy-

mysłów wobec Polski. Odpo-

wiadali im już dawniej goszczący

u bolszewików Rak-Michajłowski

i Miotła.
 

Z Mińska donoszą, iż grupa

przybyłych z Polski b. hromadow-

ców utworzy specjalny komitet do

spraw Zachodniej Białorusi. Ko-

mitet ten będzie miał zadanie

czuwania nad prowadzoną anty-

polską propagandą wwojewódz-

twach pėlnpcno-wschodnich.

B. hromadowcy mają objąć cały

aparat akcji komunistycznej, skie-

rowany głównie na Wiileńszczy-

znę, Nowogródczyznę, Poleskie i

Białostockie.

Na dzień 25 b. m. wszyscy b.

działacze komunistyczni b. Hro-

mady zostali zaproszeni do Mo-

skwy, gdzie odbędą się narady

Centralnego Komitetu Partji Ko--

munistycznej z udziałem b. więź-

niów hromadowców i P. P. K.

mach na b. generalisimusa
Tuchaczewskiego.

Z Mińska donoszą, iż nieznany

sprawca oddał strzał rewolwero-

wy do wagonu pociągu pośpiesz-

nego, w którym znajdował się

generalisimus armji czerwonej

Tuchaczewski, udający się z kilku

komisarzami wojskowymi na ma-

newry do Frankfurtu n-©drą.

Kula przebiła szybę, nie wy-

rządzając nikomu z jadących

szkody. W związku z tem roze-

szła się pogłoska, iż na Tucha-

czewskiego usiłowano dokonać

zemachu. Przeprowadzone docho-

dzenie ustaliło, iż strzelał jeden

z robotników do innego osobnika

Kula przypadkiem wpadła do wa-

gonu, w którym znajdował się

Tuchaczewski z otoczeniem. Wy:

padek ten podobno nic niema

wspólnego z zamachem. Tak;przy-

najmniej wyjaśniły sfery rządowe

sowieckie.

Dola inteligencji w Ros|!.
MOSKWA. (Pat). „Za Indu-

strjalizacju” z dn. 11 bm. donosi o

następujących faktach, jaskrawo

ilustrujących sytuację inteligencji

pracującej w Sowietach. W. tru-

ście „Stalinugol' w Zagłębiu Do-

nieckiem postanowiono przerzucić

18-tu inżynierów z centrali na ko-

palnie, przyczem wręczono im za-

wiadomienia o redukcji i pozba-

wiono zaopatrzenia w spółdzielni,

nie mówiąc nic o wyznaczeniu im

innych stanowisk. Zarząd kopalń

aprowizować z powodu jakiejś

nieformalności, urzędnik zaś, do

którego sprawy te należą, przez

blisko tydzień nie przyjął po”

krzywdzonych, układając jakieś

sprawozdanie.

Przenoszonych inżynierów i ich ro

dziny odrazu pozbawiają dawnych

mieszkań, przyczem na nowe cze-

kają nieraz po pół roku; w zimie

inżynierowie kopalniani nie mogą

doprosić się 0 przywiezienie wę-

gla. W kopalni rowienieckiej w

Żagłębiu Donieckiem zarząd przy-

LISTY DO REDAKCJI.
Zespół Nowej Rewji Wileńskiej u-

przejmie prosi Szanowną Redakcję o po-

danie do ogólnej wiadomości, że Nowa

5

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
op

R
W dziewiątym dniu ciągnienia

-ej klasy 25-ej polskiej loterj

państwowej, wygrane padły na

Rewja Wileńska nic niema wspólnego numery następujące:

z p. Leonem Żukowskim i ze Związkiem 10.000 zł. — N-ry: 85639

Art. Sztuki Kinematograficznej w Wl- z M y:

R: 114748.

Wszelkie pertraktacje co do Nowej

Rewji Wileńskiej prowadzi p. A. Ja-

ksztas, Ad. Mickiewicza 15 m. 20.
Zr. Zespołu

Sekretarz: T. Korycki.

Szkółki Podzameckie
poczta Maciejowice woj. Lubelskie .

Szkółki Podzameckie należą do naj-

5.000 zł. — N-ry: 33432 586051
60266 155152.

3,000 zł. — N-ry: 15392 48440

87452 95452.
2.000 zł. — N-ry: 8078 115068

37034 61874 61634 62677 03803

81320 82649 108080 115085 130518

146262 151017.

LĄERA zakładow ogrodniczych w 1.000 zł. — N-ry: 1133 27992 Adi

PiE 2 ai 30625 35071 35430 37117 38571
Szkółki Pod k d y- я į

soko Fozwinjąle ol, AAU kapaiŻZE 39674 43253 43868 45396 46884 »

działy: drzew i krzewów owocowych, 47532 51197 52914 62900 63248

ozdobnych, liściastych, iglastych, róż 65400 67553 68999 78845 82601

szlachetnych, siewek drzew i bylin 83021 85239 90602 90922 9196 /

zimnotrwałych, a także hodowlę wierzby

koszykarskiej. Sortyment hodowlany 93521 99047 99395 108086 115280

szkółek, prócz dawniej zasianych od- 115650 120147 121026 122412

12 A oo Rz 131264 136509 136909 14354 K
także wiele odmian amatorskich, i do

; Е „100 146820 147419 151402 153781.
prób pol h dobnych od {myka torby wiasny WARSZAWA, (Pad. V 109
zagraniczne u
Prócz tego Szkółki Podzameckie posia-

dają bardzo wiele nowych własnych od-

mian drzew 1 krzewów, które swą formą*

względnie ulistnieniem wybijają się na

czoło odmian swego gatunku.  Sorty-

ment załem szkółek jest tak bogaty, że

jest w możności zaspokoić nawet naj-

bardziej wybredne życzenia amatorów i

kolekcjonistów. Obszar hodowlany szkó-

łek zajmuje przestrzeń około 60 ha,

„przeważnie ziemi lekkiej piaszczystej,

częściowo piaszczysto-gliniastej, co dzię-

ki stosowaniu regułówki jest przyczyną,

„że wszystkie drzewka pochodzące z tych

szkółek posiadają drobny i włóknisty

system korzeniowy, dając temsamem

gwarancję przyjęcia się na każdym grun-

cie. Pomimo obecnego kryzysu, walcząc

z wieloma trudnościami, Zarząd dąży do

dalszego rozwoju Szkółek Podzameckich

i podtrzymania starej firmy, dokładając

ze swej strony wszelkich starań, by so-

lidnem wykonywaniem zleceń, zasłużyć

sobie na zaufanie i poparcie licznych

swych klijentów i sympatyków. Szkółki

Podzameckie brały udział w różnych

wystawach tak w kraju jak i przed

wojną światową w Rosji, gdzie zyskały

zawsze pierwsze nagrody i ogólne uzna-
nia rzeczoznawców. Ostatnio otrzymały

na Jubileuszowej Wystawie Ogrodniczej
w Warszawie, we wrześniu 1931 roku —

Medal Złoty za wzorową hodowlę drze-

wek owocowych i iglastych. Na Polskiej

Powszechnej. Wystawie Krajowej w Po-

znaniu w roku 1929 medal złoty wielki

za bogatą kolekcję drzewek iglastych.

Medal złoty mały za artystyczne urzą*

dzenie stoiska. Pozatem Szkółki Pod-

zameckie otrzymały na wystawach we

Lwowie w roku 1925, w Poznaniu w roku

1926, w Cieszynie w roku 1927 dwa dy-

plomy uznania, medal złoty, oraz na wy*

sławie międzynarodowej w Paryżu w

1927 roku w grupie zbiorowej polskiej

nagrodę honorową i medal złoty.

TCS

zabronił korzystać z niej inžynie-

rom. WI rezultacie w kopalniach

Zagłębia Donieckiego personel in-

żynierski zmienia się niemal co

pół roku, a w niektórych kopal-

niach co miesiąc. Zdarzają się wy*

padki zatrudniania dyplomowa-

nych inżynierów w charakterze

cy — 71.293, 119.912i 140.712, pó

dniu ciągnienia 5 klasy 25 polskiej

państwowej  loterji klasowej na”

stępujące większe wygrane padłyj, 3

na numery iosów: zył

100 tysięcy ztotych — 113.5094 9704
10 tysięcy — 78.866, po 5 tysię ma

3 tysiące złotych — 47.093
83.837. i 2

GIEŁDA.
wARSZAWA (Pat.) 19 IX. '882 r.

Waluty i dewizy:
Beigja 123,75— : 24,06—123,44.
Londyn 31,00—31,03-—30,02—30,07— 30,87
Nowy York 8,92—8,94 —8,90,
Nowy York kabel 8,925—8,945 8,905.
Paryż 34,96'/,—35,05'/,—24,87',
Praga 26,40—26,46—26,34,
Szwajcarja 172,25-—172,20—172,66—171,3
włochy 45,80—46,02—45,58.
Berlin 212,40.
Tendencja niejednolita.

apiery procentowe!
3, poź. budowlara 38.
«4, inwestycyjna 99—98,75—99
40/, poż. inwest. ser. 107—106,25.
5*|, konwers. 39,73.
5*/, kolejowa 3). I:
6/, dolarowa 53,25. ZE
4% dolarowa 48'|,—49. 2
7% stabil. 54,25—53.
47, L. Z. ziem. 29.
4,0, L. Z. ziem 38
8%, L.Z. m Warsz. 5P,25—58,75—59
8%, L. Z. m. Piotrkowa 52'|,.
Tendencja dla poż. niejedn,

listów mocniejsza.
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PRZYJMUJE 00 ОРВАМ? "
RÓŻNEKSIĄŻKI, I INNE ROBOTY. ki,

nie był o tem uprzedzony i nie
Orzeszkowej 11.

przygotował mieszkań. Koopera-
| od 11—3 | od 6—8 wiecz.

r

`

a;
najlepsi atleci Wilna, ktėrzy w

poszczególnych wagach mogą
: ‹ c r

śmiało zwyciężyć.
tywy kopalniane nie chciały ich

ZO z
as

zzazi
z niskich cen i jaknaj- Ą ze wszelkiemi wygodami wiek ukcAczyl szko

Już nadszedł | dziś demonstruje się super przeboju europejskiej produkcji I 1932-33. Arcydzieło, które poruszyło pu- K

orzystajcie prędzej zacpatrzcie się J do wynajęcia ul. Tartaki handlową poszukuje Pzj |
bliczność całego Świeta. Największa Brygida Helm nejsłyn reżyser Świata 6. Pabst | najgłośn. pisarz doby

1 wwęgiel i drzewo аан | Nr 9 m. 1. 159 sady. Laskawe oferty “4
gwiazda ekranów suropajakieh—

obecnej P. Benolt stworzyli arcydziego, budzące podziw

ZwD E M 0 N I Ł 0 Ś C I».

Adm'nistracji „Dz.

J. KOŚCIAŁKOWSKI, Wileńska 8,| ,P9x5l umeblowany pod „Urzędnik”.
riTT

PIANINA Pok6] do wycajz

p 62

Pogrzeb š. p. por. Żwirki ; inż. Wigury w dn. 15b.m. Hołd Polski prochom bohaterskich lotników. do wynajęcia ul. Tartaki
Nr. 9 m. I. 159 Osoba w średnim wie”

jod. „ obiad. M

, wi Piłulanka14—-5 w po-
5. — Na l-szy seans ceny zniżone.

poszukuje posady

Elegenckie 6 pok. mie- charki. Posiada dobę

szkanie do wynbjęcia, referencje.—Mostowa ц

dwórku) od 3 — 5 pop. suche, słoneczne, ieraz m. 6. #
(wielo- —0 o odnowione ze wszelkiemi

letnia nowoczesnem! wygoda- Młodzieniec lat 18 z,
gwaran-

p

cja) zł.
1.200. Ki-

jowska 4. H. Abelow.

wykonanie staranne - ceny

OTWARTA OD 3-e| DO 4-e| POP.

p WWE a mieliccoktówiićj „4

mu Mieszkania z 5 pokol Inteligentny młody cy r

niewykwalilikowanych | robotni-
ków. pisał do kooperatywy inžynier-

skiej pracowników biurowych, a

PIERWSZY ELIOS“
«Kino-

Teatr9
ul. Wileńska 38.
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i atrakcje dźwiękowe. Początek o g. 4,6, 8 1 10,1

55505S TNS

иm
ži KLINIKA CHORÓB SKÓRNYCH i WENERYCZNY

UNIWERSYT. S. B. NA ANTOKOLU

Przyjęcia chorych codziennie (prócz niedziel i świąt).

Ambulatorjum czynne od 9—1

GABINET ŚWIATŁOLECZNICZY (FINZEN,

RAD, D'ARSONVAL, RENTGEN | t. d.) | LEKARZE |

NIEZAMOŻNYM PORĄDA BEZPŁA TNA. E Docent Penas Młoda, inteligentna nau-

Е czycielka - wychowawczy-

SKIWEBDEZERREPA "r. Med. MARJAM MIENICKI ni Lai do dzieci od

po powrocie|przeprowa- 6— 0 lat z przygotowa- Ku

| ZGUBY | dzeniu s'ę

pię dom w czystej

ORREDZALZNZRPO =
Zginął pies wabi się „Bu-

niem do 1-ej kl. glmn. dzielnicy blisko centrum

Świadectwa z pracy b. Wilna, względnie plac z

przyjęcia chorych skór-
no - wenerycznych

bi* czarny jamnik. Zna-
lazcę uprasza się o od-

dobre i referencje po- małym domkiem. Cena

ważne. Adres: dowiedzieć do 8,000 dolarów. Ро=

Wileńska 31 m. 2
od 4—7 po poł.

prowadzenie. Zakretowa 306—9

9 — 5. Przywłaszczenie

się ul. Wielka 27—3. grO średnicy wykluczeni.Zgło* |

będzie ścigane sądownie.

ieszkania
szenla na pismie ze

i Kupno szczegółowym opisemI

Sprzedaż

owacje Dr.Zeldow

1 podaniem ceny kierowaćuznasz"Mieszkania 5-cio po-
do Administracji Dz. W. Do wynajęcia mieszkanie kojowe świeżo edremon-

icz pod „Dom.* 105—0 o lub 2 pokoje. Sklepu po- towane do wynajęcia ul.

= rb Niebywała Z ppPc Poznał ij my “ | 4-10

WENE
ska14. Wiadomoś. okojowe z Ikai me

@ Р|_‚|5к08’&
iadomość u do- pokoj alkonem

MAJĄTKOWE || 9—1 i 5—8 w, tel. 2-77.
——

ter, biżuterji i t. p. zpo kcie. 500 sąžni kwadr. 2.

Poszukująpożyczki2000 D=F ZEIGOWICZOWA woju |ikw. Wombardu Bi własnej ziemi. Tamże Ei wynajęcia Mieszkania do wynaję

zł. względnie wspólnika kobiece, weneryczne, skupia 4 tel. 14-10 od g. Orė“, gwocewy wa na solidnej, osobie VKuiva. cla 3-ch pokojowe | 2:ch

z kapitałem 2000 — 3000 dróg mocza —2 917 p.p. 4 my. Wolny od podatku na ryjska 4 m. 6.  136—2 pokojowe z kuchnią.

zł. Zgłoszenia Wielka 25 i 4—6.ul.Mickiewicza24. 15 lat.* Dowiedzieć się pij ы Letnia 10 (w końcu ul.

160 50276 101 Tatazsia 5.20. 122—1 ИНННИНННИНУНАНИАНИНННЙЙ

PLAC
składający się z 263 sąż-
ni kw. do sprzedania
rzy ul. Bobrujskiej 9.
owiedzieč się: Prawy

Pióromont 3 m.1. 44—20

Bryndzę
majową - węgierską

polecają:
B-cia Gołębiowscy

ul. Trocka 3.
508—1 o

DRZEWKA OWOCOWE
jabłonki, wiśnie. Wyprzedsż od50 groszy za drzew.

ko. Informacje w „Sklepie Rolniczym” Szwarco

wy 1 (Wielka15).

II ZOSEEZA

| NAUKA i

 

mi w ładnym domu. T. kończoną Szkołą Po

Zana 7 m.4. 156 poszukuje jakiej <olw
Bob.e referentpos.

| PRACA onarska 50—1.

AP S OBCHODYZOPSZKYWAREPRZECI:

Osoba inteligentna śred- RÓŻNE
nich lat. skromnych wy- З й

magań, poszukuje posa- Wielki wybór kapelufj

dy, zna kuchnię doskc- jesiennych i zimo'

nale, gospodarkę wiejs poleca własna pracow
ką, szyje bieliźnę, może kapeluszy  damsk*
wyręczyć panią domu „Marja“ ul. Gdańska

Adres: Młynowa ulica 2. — 3
gro Nowootworzona Częś,

> chowska Parowa FF

Potrzebny od zarazpi- biarnia i C Р
sarz do obory i chlewni. nia. Wilno, ul. Rad

Oferty pisemne kierować ska 8/2. Wykonuje ro”

z odpisami świadectw: ty podług nowego spo

Wilno, Tartaki 28 p. Bo- bu bez niszczenia @

rowik, do dnia 24 wrze- terjału. Wykonanie *,

śnia. Nieuwzględnione mienne. Ceny przystęP”j
bez odpowiedzi.  134—3 3

 

Do wynajęcia 4 i 5pok
mieszkania ze wszelk.
wygodami w domu Nr. 6
przy ul. Gimnazjalnej
obok Sądu Okręg. I Gi-
mnaz. Lelewela. 35

Pokój słoneczny
umebiowany z utrzyma-
niem lub bez Telefon,
wygody. Wynajmę so-
lidnym. Orzeszkowej 3
m. 5 ой 8 —10 1 3 —5,

146

Mieszkania do wynaję-
cia z 6, 4 i 3 pok. z wy
godami ul Jak. Jasiń*
skiego @. Nr. 7. 148—1

   

Sprzedaje się bardzo ta-
nio ołtarzyki kościelne.
Wilno, ul. Mickiewicza
47 — 1. 139—1

Dom nowy
z placem na Zwierzyńcu
do sprzedania. Bow. ul.
Stara 43 u właściciela.

9745—4

     

  
    

 

    
    
  
  
  

     

    

  

  

  

 

 

Zarząd Koła Zjednoć?
nych Ziemianek pow:
Molodeckiego, zawi8!
mia, iż walne zebr
Koła odbędzie się w

 

okazja DOM
taniego kupna ubrań, do sprzedania murowany
mebli, kas ogniotrw. fu osobniak w dobrym pun- P о К 6 į umeblowany o

58 co inteligentną młodą pa-
nienkę umiejącą pisać
na maszynie, poszukują-
cą posady za skromnem
wynagrodzeniem. Infor=
macji udziela Admini-
stracja „Dz. Wil.* między
10—3 g. gr4

  

 

nika o godzinie 1
sali Związku Ziemlańjj
Zarząd prezeska Wafdj
Eynarowiczowa. я   zorcy. 133—2 pp 5l2 oglądać od Polecamy bardzo gorą*

ь 1

Kino.
Zakretowej).

W.Z.P. Nr. 8
  

H. M. STEPHENSON.

Na najoyższem
Dalej obrońca

grafja i dokumenty,

Waltersa, zostały znalezione w

fladzie, w pokoju, gdzie

wskazylwało na to,

że podsądny,

człowieka bardzo przebiegłego,

du, żeby poczukać papierów,

  

sięga, że jest niewinny.

cię zwalić jego zaprzeczenie i nie podważył go ani

na jednym punkcie.
„Zastanówcie się

zanim poślecie na śmierć

mu niesposób nie współczuć,

ko któremu nie mamy żadnych

zwrócił uwagę na fakt, że foto-

które skierowały podejrzenie na

popełniono
Aby ich szukano.

którego oskarżenie przedstawiło jako

nie
bez których nie pa-

dłoby na niego żadne podejrzenie. Czy to było logi-

czne? Pocóż w takim razie mordował?

—Dowody przeciwko więźniowi są słabe i w

najlepszym razie tylko okolicznościowe. On sam przy

Przez cztery godziny oskar:

žyciel publiczny, wyjątkowo zdolny prawnik, starał

głęboko, panowie przysięgli,

młodego człowieka, prawie

chłopca, którego los doświadczył tak ciężko, które-

który przyznał się szcze

rze do kłamstw, spowodowanych trwogą i przeciw-

Oskarżyciel mówił spokojnie i sarkatystycznie.

Podkreślił, że oskarżony był ostatnim wiadomym

człowiekiem, który widział Wilsona przy życiu, że

przyznał się do bytności w jego mieszkaniu i że o-

puścł je w godzinie, w której, podług świadectwa

lekarza nastąpiła śmierć zamordowanego.

Oskarżony zabawił dłużej w mieszkaniu Wil-

sona niż poprzedniemi razy. Dowód —wiarogodne

świadectwo sąsiadki z przeciwka. Może dziesięćmi

nut, a może tylko pięć. Zazwyczaj wychodził po

dwóch minutach, chyba, że wyszedł przez kuchnię.

Oskarżony nie usprawiedliwił się, dlaczego za-

bawił tego dnia tak niezwykle długo. Początkowo

udwaał, że nie pamiętał, czy rozmawiał z Wilsonem,

czy nie. Gdy mu zaś zarzucono, że chyba nie mógł

zapomnieć ostatniego spotkania z zabitym, odparł,

że musiał dać pieniądze i odebrać kwit wmilcze-

niu W. takim razie, dlaczego został choćby jedną

minutę dłużej z człowiekiem, którego napewno nie-

nawidził?
Co zrobił opuściwszy jego progi? Żaden świa-

dek — student, czy odźwierny z kolegium —nie wi-

dział go wracającego do mieszkania. Dlaczego i gdzie

akrywał się całe popołudnie, jeżeli jest niewinny.

—. Panowie sędziowie, przypuszczam, że ukrył

się w tym celu, aby nie widziano, że w krytycznej

godzinie był na mieście. Nie zapominajmy, że po-

WZĘÓRZU.

niezamkniętej szu-

mord. I nic nie

Z tego wynika

zadał sobie tru-

bezpośrednich do-

u Wilsona i potem dopiero, gdy go przyciśnięto, do

muru, przyznał się, że skłamał z trwogi. Panowie

przysięgli, osądźcie sami, czy to była trwoga czło-

wieka niewinnego, bojącego się niesprawiedliwego
p czy winnego — chcącego ukryć zbro-
nię.

| „Dużo się mówiło o jego zachowaniu się po mor
derstwie. W czasie obiadu dowiedział się od
kolegi, co się stało, ale nie zdradził ani przerażenia,
ani ciekawości. Wygłosił kilka obojętnych uwag i
poszedł grać w karty.

, Obrona chciała dowieść, że w taki sposób mógł
się zachować tylko człowiek riewinny, ja jednak o-
śmielę się zaznaczyć, że raczej człowiek winny, któ-

ry gra zgory obmyśloną rolę.
„Panowie przysięgli, to są dowody okolicznościo

we, ale ważkie, tak dalece ważkie, że podałyby wię-
žnia w silne podejrzenie nawel gdybyśmy nie wie-
dzieli, że miał powój, aby pragnąć śmierci Wiisona.

_ „Czy go miał? Udawał, że płacił alimenta Car-
terównie za pośrednictwem Wiisona i trwał przy tem
drugiem kłamstwie, tak samo jak przy pierwszem,
dotyczącem bytności w domu zabitego, dopóki nie
został zdemaskowany. Ale dziwnie się z tego wy-
tłumaczył, mianowicie, iż obawiał się, że śdyby po-
wiedział prawdę, toby mu i tak nie uwierzono. Osądź
cie, panowie przysięgli, jako ludzie znający świat,

  

 

  

  
  

 

  

 

„Węzień przyznał się, że był szantażowany,

znaczając, że to, co płacił, nie odbijało się zbyt

па jego kieszeni. To znaczy, że gdyby jego prześ

dowca poprzestał na sumie, na którą się zgodził,
czy szlyty spokojnym trybem.

„Więzień wolał przyznać się do ojcostwa,
które nic był odpowiedzialny, niż stawić się w 8
dzie. Ale posiadał umowę, która mogła mieć z”
czenie, tylko o tyle, o ileby ją przedstawił sadow
Poświadczył swoje ojcostwo na papierze, który -
papier zachował u siebie zawody szantarzysta.

: „Czy więzień naprawdę wierzył, że po wy”
śnięciu umów Wilson zostawi go w spokoju? Pan
wie przysięgli, na to pytanie odpowiedźcie sobie$
mi. Znacie światt... !

Mowa prokuratora trwała blisko dwie godzi!
Walters słuchał pozornie zupełnie spokojnie i ty ")
bardzo spostrzegawczy obserwator wyczytałby w
go oczach taki wyraz, jaki się widzi u zwierzę
zlapanego w potrzask.

Oskaržyciel zakończył temi słowy:
— Nigdy w ciągu mojej karjery nie mia

sprawy, w której postępki oskarżonego wymaś:
by tyłu komentarzy, lub były tak niezadowalai
wyjaśnione. Nigdy nie miałem sprawy, w której|
budka zbrodni byłaby taka oczywista i taka beżł
średnia. 14

 

 
wodów. czątkowo zaparł się przed policją, iż był tego dnia czy takie usprawiedliweinięznt0? dowalające (d. c. a.)
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