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291 Kandydatura Polski do Ligi Narodów
zapewniona.

(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZĄWA. Minister Spraw Zagranicznych Zaleski oświad-
yr agencji „Iskra“, że sprawa kandydatury Peiski do Ligi

 

.509,) „ATodów nie ulega żadnym wątpiiwościom. Ponowne wejście
A „б iskl wypływa z konieczności wewnętrznej Ligi Narodów I z
2, pa watnych jej interesów.

93
zykowne tranzakcje handlowe z S$owie-

‚ tami,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

3080, _. WARSZAWA. Koncern but śląskich zawarł z Sowietami tran-
05. ;okcję na dostarczenie obręczy i szyn kolejowych na sume 30 mil-

gów złotych z 18 miesięcznym terminem płatności. Ministerstwo
„j „iarbu przyjęło 100 proc. gwarancje na te weksle. Huty żelazne

17,897 Szęść tych weksli ulokowały za granicą.
8 Obecnie weksle sowieckie przyjmowane są niechętnie. N. p. ry-

| "ek holenderski odmawia przyjmowanie weksli sowieckich.
AE Niedawno sowiety zabiegały o kredyt 10 miljonów dolarów pod

Zastaw platyny, lecz banki odmówiły zawarcia tej tranzakcji.

"AP O cenę węgla opałowego.
3 = (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na konferencji, która odbyła się w Ministerstwie
Przemysłu i Handlu przy udziale przedstawicieli przemysłu węglo-

J  Wego stwierdzono, že nie istnieją žadne priyczyny, ktėre usprawie-
Šlivilyby podniesienie cen węgla opałowego. Przedstawiciele mini-

„ di] Sterstwą złożyli oświadczenie, że o ileby ceny węgla miały uledz
8

o zjawiska.
ŁWwyżce, rząd musiałby poczynić kroki dla przezwyciężenia tego

B Qkólnik w sprawie opłat od komornego,

NA

6
1

w
e

zyżą,
PP

widowisk i gażu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

‘ WARSZAWA. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych razem z Mini-
 „STstwem Skarbu rozeslalo okėlnik do wojewodów, wyjaśniający, że
„płaty od kwitów komornianych za komorne zaległe przed 1 wrześ-

JD. winny być pobierane jak za komorne opłacone po 1 września.
: ję Ceny biletu na widowiska wlicza się cenę biletu razem z podat:
m widowiskowym. Nie uwzględnia się opłat na rzecz Czerwonego

Wreszcie opłaty od gazu dotyczą spożytego gazu od 1 września,
: Sy 2а spożycie gazu przed 1 września nie płaci się.

«x Zakończenie strajku w przemyśie
BRR

Wh] . LWÓW, (Pat). Dziś, po uzgod-
/) lieniu w ciągu nocy wszystkich

ief| Punktów, nastąpiło między przed-
_ =lawicielami przemysłu naftowego

Ę A delęgatami robotników podpisa-

 

еп›
 _. STRESA (Pat). W związku z
_ śakończeniem prac konferencji w
еStresie przewodniczący delegacji
_Bolskiej minister Targowski u-

л dzielił korespondentowi PAT na-
dj Stępującego wywiadu:

‚ Niewątpliwie ci, którzy oczeki-
Wali od konferencji natychmiasto-
Wego uzdrowienia krajów Europy

Środkowej i Wschodniej i na sze-
Toką skalę zakreślonej pomocy
dlą tych krajów, mogą sceptycznie
Odnieść się do wyników konie-
*encji,

| . Przedewszystkiem państwa za-
odnie po raz pierwszy zaczęły

Powažnie i wsžechstronnie zaj-
 Mować się sytuacją Europy Środ-

Ą kowej i Wschodniej i w pełni do-
 Ceniać niebezpieczeństwo, jakie

jj Zarówno i dla nich stanowi obni-
ziefj ženie standartu życia ludności

я
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tych krajów, wynikającego mię-
_ dzy jnnęmi ze spadku cen zboża,

0) A prowadzącego do zmniejszenia
4 Siły nabywczej tej ludności.

', Drugim  doniosłym punktem;
_ Jest fakt, że konferencja oznacza
_Początek nowego etapu organi-

_ zacji gospodarczej, a to przez wej-
Ście na drogę preferencyj w dzie-
dzinie zboża.

Dalej należy podkreślić wzra-
||] Stające _ zrozumienie sytuacji

Państw rolniczych, które swoje
„długi zagraniczne płacić mogą

w tylko przez aktywizację bilansów
| handlowych. Sytuację niektórych

or Europy Środkowej i
 _ Wschodniej, które nie mogą zrów-

„,  Moważyć swego bilansu płatnicze-
Ą a $o i iść dalej po drodze deflacji
М budżetowej i linansowej, uznano

Ta ża tak poważną, że stwierdzono
konieczność zawarcia układów z

 Wierzycielami dla ułżenia cięża-
tów długów.

Przechodząc do oceny wyni-
$ ków konferencji ž punktu widze-
„tia interesów Polski, należy
 Stwierdzić, że Polska znalazła się
Na konferencji w sytuacji wyjąt-
kowej. Jedyny płan, jaki był już
dawniej wysunięty dla uzdrowie-
nia państw rolniczych, t. zw. plan
Tardieu, nie obejmował Polski i

‘ Овгаш'.сші do t. zw. bloku nad-
M dunajskiego, Z drugie strong Pol-

  

  

naftowym.
nie nowej umowy zbicrowej O
pracę. Nowa umowa obowiązuje
obie strony na 12 micsięcy. Pra-
ca w zagłębiu naftowem będzie
podjęta jutro.

DELEGAT POLSKI 0 KONFERENCJI
W STRESIE.

ska znajduje się w porównaniu z
innemi państwami rolniczemi w
znacznie pomyślniejszej sytuacji
finansowej, czego zewnętrznym
objawem jest brak ograniczeń de-
wizowych i pełna niezależność
polityki finansowej. W tym sta-
nie rzeczy wyniki konferencji dla
Polski uznać należy za pozytyw-
ne. Przedewszystkiem koncepcja-
bloku  naddunajskiego dzisiaj
istnieć przestała i została zastą-
piona szerszem pojęciem bloku
rolniczego i dobrodziejstwa, pły-
nące z układów prełerencyjnych,
zostały w zasadzie rozciągnięte
także na te ziemiopłody, które
Polskę najbardziej obchodzą, mia-
nowicie na żyto, owies i jęczmień
browarniany. W ten sposób
wszelkie tendencje, które przeja-
wiały się w początku, szczególnie
w projekcie niemieckim, zmierza-
jące do wyłączenia Polski i Cze-
chosłowacji z korzyści układów
preferencyjnych, zostały sparali-
żowane. Projekt konwencji daje
Polsce pełną satysfakcję we
wszystkich punktach, na których
mogło nam zależeć. To też nale-
ży tylko życzyć,. aby mogła ona
rychło wejść w życie. Oczywiście
nie można zamykać oczu na duże
trudności, jakie będą połączone
szczególnie z realizacją przewi-
dzianego w konwencji funduszu
dla premjowania eksportu zboża,
dzięki ktoremu miałoby się do-
prowadzić do podniesienia cen
zboża na rynku wewnętrznym,
Dotychczas tylko Francja zapo-
wiedziała wyraźnie swój udział w
funduszu rewaloryzacji cen zboża.
Raport finansowy został tak skon-
struowany, że dotychczasowy do-
robek Polski, okupiony tak wiel-
kiemi zewnętrznemi ofiarami, zna-
lazł w nim pełne uznanie. Za-
równo w dyskusji, jak i w rapor-
cie metody i środki, zastosowane
przez rząd polski w okresie kry-
zysu w dziedzinie polityki budże-
towej i walutowej, doznały pełnej
aprobaty, co niewątpliwie przy-
czyni się w znacznej mierze do
wzmocnienia naszej sytuacji kre-
dytowej. pragnalozu wreszcie
podkreślić lojalną i harmonijną

W państwie, hiore uważa się za rózbrojońie,
Manewry niemieckie na granicy poiskiej.

BERLIN (Pat). Prezydent Hin-
denburg przybył w dniu 20 b. m.
do Fuerstenburga, aby wziąć u-
dział w manewrach jesiennych
Reichswehry, odbywających się
na pograniczu polskiem, Prezy-
dentowi Rzeszy towarzyszy mini-
ster Schłeicher w otoczeniu oii-
cerów. Na terenie, na którym
odbywają się manewry, panuje
niezwykłe ożywienie. _Ludność
miejscowa śledzi przebieg ćwi-
czeń wojskowych z wielkiem za-
interesowaniem, W _ szkołach
przerwano lekcje i urządzono wy-
cieczki do okolic, gdzie zorgani-
zowano manewry. Dotychczas
armja czerwonych, nacierając od

wschodu, zbliża się coraz bardziej
do linji Odry. Dużą rolę odegry-
wają zmotoryzowane kolumny bo-
jowe. Decydujące spotkanie z
arteją niebieskich, broniącą linji
Odry, oczekiwane jest w ciągu
najbliższej nocy. Wszystkie dzien-
niki ogłaszają obszerne sprawo-
zdania swoich specjalnych kores-
pondentów о przebiegu mane-
wrów. Prasa przypomina, że w
manewrach nie biorą udziału
attachćs wojskowi Francji, Polski,
Belgji i Rumunji dlatego, gdyż
państwa te nie zaprosiły na swoje
ćwiczenia jesienne ołicerów nie-
mieckich.

Militaryzacja związków młodzieży
w Niemczech,

BERLIN (Pat). W/g doniesień
prasy, wczoraj. odbyło się posie-
dzenie zarządu naczelnej komisji
związków młodzieży niemieckiej,
na którem rozpoczęto rejestrację
organizacyj młodzieży. Łączy się
to z militaryzacją związków mło-
dzieży, które podporządkowano
specjalnemu kuratorjum. Z pierw-
szych zapisów do tego rejestru
wynika, że organizacja Stahlhelmu

zgłosiła 100 tysięcy członków,
skupionych w związkach młodzie-
ży, republikański Reichsbanner
zgłosił 220 tysięcy członków, Za-
kon Młodo-Niemiecki — 100 ty-
sięcy, Wehrwolf — 22 tysiące.
W najbliższym czasie nadejść ma-
ją zgłoszenia organizacyj młodzie-
ży, zgrupowanych w niemieckim
związku stenograłów i robotni-
czych związkach cyklistów.

 

Wybory do Reichstagu
odbędą się dn. 6 listopada.

BERLIN (Pat). Prezydent Hin-
denburg podpisał dziś dekret, wy-
znaczający nowe wybory do
Reichstagu na dzień 6 listopada
r. b. Po tem ołicjalnem zatwier-
dzeniem terminu głosowania rząd

Rzeszy wyda we środę lub czwar-
tek proklamację do narodu nie-
mieckiego, w której przedstawi
motywy i cele rozpisania nowych
wyborów.
-

Zatarg ostry między rządem komisarycz-
nym a sejmem pruskim.

Papen grozi rozwiązaniem sejmu.
BERLIN (Pat.) W kołach po-

litycznych krążyły dziś pogłoski o
zaostrzeniu się w ostatniej chwili
konfliktu między komisarycznym
rządem pruskim a sejmmem krejo-
wym. Już wczoraj na audjencji u
predzydenta Hindenburga zażądał
kanclerz Papen w uliymatywnej
formie od przewodniczącego Sej-
mu Kerrla uchylenia uchwały sej-
mowej, zwalniającej pruskich u-

rzędników krajowych od obowiąz-
ku posłuszeństwa wobec rządu
komisarycznego. W razie nieu-
względnienia tego ultimatum rząd
Rzeszy—jak podkreślają koła po-
lityczne — nie cofnie się nawet
przed rozwiązaniem Sejmu, uwa-
żając, że uchwała pariamentu
krajowego narusza spokój i go-
dzi w porządek publiczny kraju.

Sejm pruski przeciwko Papenowi.
BERLIN (Pat.) Narodowo - so-

cjalistyczna korespondencja par-
tyjna komunikuje: W czasie zu-
djencji u prezydenta Rzeszy prze-
wodniczący Sejmu pruskiego Kerl
oświadczył, że projekt unji perso-
nalnej Prus i Rzeszy nie znajdzie
w Sejmie wymaganej większości.
Wyjście z sytuacji byłoby możli-

Z LITWY.
Czy w Litwie są niezawisłe

sądy?
Kowieński Sąd Okręgowy: wy:

znaczył na d. 21 października
sprawę Leszczynskisa, Dambrau-
skasa, Żurkiewiczusa, Wasilauska-
sa i in. oskarżonych o zdemolo-
wanie w r. 1928 kina „Saturn”
w Szańcach za wyświetlanie filmu
wytwórni polskiej.
Olszauskasa czeka jeszcze

jedna sprawa sądowa.
Sędzia śledczy dla spraw szcze-

gólnej wzgi przy kowieńskim są-
dzie okręgowym  Daugirdas za-
kończył już dochodzenie w nowej
sprawie, jaka zostaje wytoczona
eksprałetowi Olszauskasowi Cho-
@1 Ы о zorganizowanie towa-
rzystwa akcyjnego @а elektryfi-
kacji Litwy „Galibe*. Olszauskas
był prezesem pomienionego to-
warzystwa. Wraz z pięciu Litwi-
nami amerykzrńskimi, również po-
ciągniętymi ao odpowiedzialności
sądowej, sprzedawał on akcje
tego towarzystwa, ale elektrownia
dla elektryfikacji Litwy nie zo-
stała zbudowana.
Prof. Wcidemaras wraca de

Uniwersytetu?
W kołach uniwersyteckich kra-

żą pogłoski, že Woldemaras 27--
biega o ponowne przyjęcie go
w poczet profesorów UŪniwersy-
telu W. W
TWUEIITKITTEEAFFWADERZ ^-

współpracę błoku rolnego, która,
rozpoczęta już w Warszawie jako
prace przygotowawcze, stanowiła
właściwą oś konferencji. W bar
dzo trudnych warunkach blok rol-
ny przeszedł doskonale ogniową
próbę konierencji.

‚

we, gdyby wybrany przez Sejm
premjer pruski został równocze-

śnie kanclerzem Rzeszy. Przewo-
driczący Sejmu wskazuje jednak
niedwuznacznie, že obecny kan-
clerz nie ma widoków na uzy-
skanie większości w Sejmie pru-
skim.

Prasa czeską
G dekrecie w sprawie wycho-

wania fizycznego.
PRAGA. (Pat.) Prasa tutejsza,

komentując dekret prezydenta
Rzeszy w sprawie wychowania fi-
zycznego młodzieży, stwierdza, że
rozporządzenie to nie jest niczem
innem, jak tylko organizacja ka-
drów przysposobienia wojsko-
wego. Niemcy, które występują
z żądaniem równouprawnienia w
zakresie zbrojeń, de fakto przez
zarządzenie to, sprzeczne z $ 177
traktatu wersalskiego, występują
otwarcie, bez oglądania sję na
swe zobowiązania traktatowe, na
drogę przygotowanie armii.
Nieda!ekim jest czas piszą dzien-
niki czechosłowackie, kiedy cwi-
czenia polowe młodzieży zmienio-
ne zostaną na zwyczajne manewry
i cwiczenia wojskowe.

Konszachty Niemców
z Irlandją.

LONDYN (Pat). W Londynie
z pewnym niepokojem rozważany
jest znajdujący sę na porządku
dziennym obecnej sesji Rady Li-
gi Narodówpunkt, dotyczący pro-
jektu przyjaznego załatwiania spo-
rów ekonomicznych między рай-
stwami. Sprawa ta referowana bę-
dzie przez dalegata Niemiec. W
Londynie kursuje pogłoska, że de
Vale a, który będzie przewodni-
czył w Radzie Ligi, porozumienie
się z Niemcami aby pod pretek-
stem tej sprawy poruszyć kwestję
angielsko-irlandzkiej wojny celnej.
W niektórych kołach wskazują na
to, że ostry ton deklaracji brytyj-
skiej pod adresem Niemiec na-
stąpił pod wrażeniem wiadomceści
o konszachtach z Niemcami de
Valery.

Żałoba w Niemczech
z powodu zgonu hr. Graviny

BERLIN. Pat.— Prasa niemiec-
ka poświęca obszerne wspomnie-
nia zmarłemu wysokiemu komi-
sar.owi Ligi Naradów w Gdańsku
hr. Gravinle, wskazując zgodnie,
że stanowi to w obecnej chwili
boiesny cios dla interesów Gdań-
ska. Wszystkie dzienniki niemiec-
kie podkreślają przytem, że zgon
gr. Graviny okrywa żałobą całe
Niemcy.—(Hr. Gravina jak wiado-
mo, rodził się z Niemki, ks. Bu-
low i pozatem był blisko z Niem-
cami spowino wacony).

Rozejm
GENEWA (Pat) Rządy Au-

strji, Kanady, Wegier, Holandji
i Szwajcarji zawiadomiły Ligę Na-
rodów, że zgodnie z rezolucją
konferencji rozbrojeniowej z dnia

- upływającego

Cuda inżynierji.
- PARMA (Paj) W ciągu czasu

pomiędzy - przej-
ściem 2 pociągów, zamieniono
stary most kolejowy na rzece Ta-
ro długości 118 metrów i szero-
kości 11 m. ogólnej wagi 750 ton.
Przesunięcie starego mostu wag!
450 ton i włączenie nowego trwa-
ło 32 i pól minuty przy pomocy
ciągów hydraulicznych i pracy
78 robotników.

Drobne wiadomości.
Wyjazd do Genewy.

WARSZAWA (Pat) W dniu 20
b. m. o godz. 12.30 pociągiem
paryskim wyjechał do Genewy
na Zgromadzenie Ligi Narodów
minister spraw
August Zaleski.

Gorgonowa—matką.
LWOW (Pat) Dzisiejsza prasa

popołudniowa donosi, że przeby-
wająca w więzieniu Iwowskiem
Rita Gorgonowa, skazana przed
kilku miesiącami przez Iwowski
sąd przysięgłych na karę Śmierci
za morderstwo dokonane na oso-
ble Zarembianki, powiła dzisiej-
szej nocy w więzieniu córkę. Jak
wiadomo, od wyroku lwowskiego
sądu przysięgłych wniesiona zo-
stała kasacja, w wyniku której
Sąd Najwyższy polecił ponowne
przeprowadzenie rozprawy przed
sądem przysięgłych w Krakowie.

Socjalista na czele rządu
szwedzkiego. .

STOKHOLM (Pat) Leader so-
cjalistyczny Hansson otrzymał
misję tworzenia nowego rządu.

Katastrofa lotnicza Śród pu-
styni.

BAGDAD (Pat.) Aeroplan fran-
cuski, udający się do Kochinchi-
ny, spadł na pustyni, w odległe

 

ści 80 mli na wschód od Rut-
bah, w burzę piaskową i uległ
kompletnemu zniszczeniu. Bliż-
szych szczegółów narazie brak.

Zderzenie się pociągów.
BERLIN, (Pat). W_ pobliżu

Kreudeck w połudn. Bawarji zde-
rzyły się wieczorem dwa pociągi
kolejki górskiej. 7 osób ciężko
rannych, kilkanaście lżej rannych.

Wizyta floty angielskiej
w Warnie.

SOFJA, (Pat) Do Warny przy-
była flota angielska, która zawi=
tał» na krótki czas na wody buł-
garskie. Oficerowie z admirałem
na czele jadą z wizytami oficjal-
nemi do Sofii.

zbrojeń.
23 lipca zgadzają się na przedłu-
żenie rozejmu zbrojeń na dalsze
4 miesiące, poczynając od dnia
1 listopada r. b.

 

JAK w ROKU
Solidarność Anglji i Francji.
NOWY YORK, (Pat) „New York

Times” w artykule redakcyjnym
omawia solidarność Anglji i Fran-
cji w sprawie żądań niemieckich.
Dziennik uważa, że W;lhelmstarsse
próbcwała wykryć, czy pakt kon-
sultetywny francusko-ang'elski, o
którego zawarciu pisaly gazety
londyńskie, jest rzeczywistością.
Odpowiedź Hnglii zdaje się ро-
twierdzać niemiecką obawę. Omó-
wiwszy poszczególne punkty od-
powiedzi angielskiej, dziennik za-
znacza, że ton noty jest niezwy-
kle ostry. Odpowiedz zngielska
zapewne  oburzy nacjonalistów
niemieckich, powinna  jedazk
zmusić ich do myślenia, zanim
spróbują gwałtów na własną
rękę

„New York Herald” stwierdze,

że Anglja odpowiedziała tak
samo jak w roku 1914. Odpo-
wiedzi tej nie można uważać za
niemądrą. Chociaż Aaglja nie lu:
bi hegemonji Francji na konty:
nencie, przeważa w niej poczu-
cie instyktowne potrzeby stabili-
zacji stosunków w Europie. Sta*
bilizacja, oparta na francuskiej
potędze militarnej, może jest
niezadawelniającz, jednak chwilo-
wo niema lepszego wyjścia Ost-
rość odpowiedzi angielskiej spo-
wodowana została iiytacją z po-
wadu głupoty niemieckiej dyplo-
macji, którą zmusiła Anglję do
tego wyboru. Pismo kończy swe
wywody krytyką Ligi Nsrodów
zgodnie z tezą partji republikeń-
skiej, której jest ortodoksyjnym
organem.

Włochy solidaryzują się z Anglią i Francją
LONDYN (Pat). Zdecydowane

stanowisko, zajęte przez Wielką
Brytanję w sprawie zbrojeń nie-
mieckich, aprobowane w Paryżu i
Waszyngtonie, wywarło także
wpływ w Rzymie. Ambasador
włoski w Londynie Grandi od:
wiedził wczoraj po 'południu mini-
stra Simona i oświadczył mu z

Manewry francuskie
PARYŻ (Pat) Wczoraj rozpo-

częły się kombinowane ćwiczenia
armji francuskiej. O świcie wyru-
szyły samoloty obu stron walczą:

polecenia Mussoliniego, że Wło-
chy całkowicie solidaryzują się ze
stanowiskiem  brytyjskiem i go-
towe są poprzeć wszełką inicja-
tywę Wielkiej Brytanji w Gene-
wie, zmierzającą do skutecznego
rczbrojenia na zasadach, wyłusz-
czonych w części V deklaracji
brytyjskiej.

w okolicach Marny.
cych, uprzedzając w tens; zsób
akcję wojsk lądowych. M=:.ewry
odbywają się gy okolicach Marny.

 

1914.
Wrażenie noty
angielskiej.

LONDYN (Pat.) „Times” stwier-;
dza dzisiaj, że rozczarowanie prze-
wanej części opinji niemieckiej z
powodu stanowiska Anglji može
być porównane ze zdumieniem z
powodu wypowiedzenia wojny
przez Anglję w roku 1914. Czy-
telnicy nemieccy w danym wy-
padku może także przypuszczali,
że Lloyd George jest rzecznikiem
opinji angielskiej, gdy we wczo-
rajszej rannej prasie niemieckiej
wystąpił na rzecz Niemiec. Zre-
sztą opinja publiczna Niemiec
jest stale bałamucona, jeżeli cho-
dzi o istotny wyraz opinji -zagra-
nicznej.

Niemieckie gazety konstruuią
obecnie fikcję o nagłej zmianie
wpolityce angielskiej, a nawet
łudzą się, że deklaracja rządowa
stanowi kontrast w stosunku do
angielskiej opinji publicznej.

Również inne dzienniki an-
gi:lskie stwierdzają, że deklaracja
była dia Niemiec największą nie-
spodzianką.

BERLIN (Pat.) „Vorwaerts“ w
a:t,kule, omawiającym wrażenie
noty angielskiej, podkreśla, że
rząd ni'mecki oczekiwał od An
gji neutralnego zachowania, a n'-
wat poparcia niemieckiej akcji
zbrojeniowej. Obecny rząd Kz:-
szy—wywodzi dalej „Vorwaerts*- -
prowadzi politykę  zagraniczrą
podobną do polityki byłego rzącu
cesarskiego, opartej nie na fax-
tach, a na fikcjach.

zagranicznych,

      

dy
"
a
f
"

DA:
P
T
"

"g
h

12

к
w

З
Z

    



Uzirojenie
czy rozbrojenie ?

Najważniejszym  niew<tpliwie

wypadkiem ostatnich czasów na

arenie polityki europejskiej, była

nota Niemiec do Francji w spra-

wie wolności zbrojenia się. Niem-

cy żądają zniesienia artykułu trak-

tatn wersalskiego, który znosi po-

wszechny obowiązek slużby woj-

skowej, ustanawia liczbową siłę

Reichswehry i ogranicza zbroje-

nia na lądzie, morzu i w po-

wietrzu.

Zaana powszechnie odpowiedź

Francji nie była dla nikogo nie-

spodzianką: Francja stanęła twar-

do przy warunkach traktatu wer-

Salskiego. Prawdopodobnie sami

Niemcy nie spodziewali się z tej

strony innej odpowiedzi. Ale

Francja, mimo silnej swej pozycji

militarnej, politycznej i gospodar-

czej, nie jest wszechwładna, nie

jest czynnikiem absolutnie i bsza-

pelacyjnie decydującym.

W kwestjach tak pierwszorzęd-

nej wagi nie może działać wy-

łącznie na własną rękę, nie ogią-

dając się na swych sprzymierzeń-

ców i kombatantów z czasu woj-

ny światowej: na Anglję i Wło-

chy. W p'erwszym rzędzie cho-

dzi oczywiście o Faglję.

Jakoż rząd niemiecki wysyła-

jąc pamiętaą swą notę, liczył

niewątpliwie na brak zgody po-

między Francją i Anglią, liczył na

ustąpliwość Mac Donaldz, w któ-

rym pomimo, że jest dziś prem-

jerem koalicyjnego gabinetu z

przewagą konserwatystów, wciąż

jeszcze tuż dawny doktryner so-

cjalistyczny. Przyznać trzeba, że

wiele faktów z niedawnej przesz-

łości upowažnialo Niemców do

takich nadziei.

Nadzieje te zawiedzione zosta-

ły na całej linji.

Odpowiedź Anglii zamieści-

liśmy w n-rze poniedziałkowym

„Dziennika*. By ją lepiej zrozu-

mieć, trzeba wprzód odrzucić ba-

last prawno-formalistyczny i dy-

plomatyczny a dopiero wyłusz-

czywszy samo jądro, przekonamy

się, że jest ono zdrowe, twardei

będzie dla Niemców trudne do

zgryzienia.

Nota angielska wypomina

Niemcom te znaczne ustępstwe,

które mocarstwa poczyniły im,

zrzekając się w znacznej mierze

należnych odszkodow?ń.
„wW obliczu trudności ekonomicz-

nych Niemiec, zainicjowanie ostrego
sporu w dziedzinie politycznej w takim
momencie musi być uważane za nie-

rozumne, a wobec koncesji, tak nie-

dawno poczynionych Niemcom przez ich
kredytorów, należy to uznać za specja!-
nie nie na czasie.“

Dalej zaś oświadcza nota bez

ogródek:
„Rząd J. Król. Mości nie może

udzielić poparcia lub zachęty dła lekce-
ważenia zobowiązań traktatowych i

pragnie przyłączyć się do poglądu, że

nie może być utrzymany jako słuszny
prawny wywód z traktatu wersalskiego

i związanej z nim konwencji, iż Niemcy

są legalnie uprawnieni do anulowania
rozdziału 5-go traktatu wersalskiego.'*

Do powyższego dodać jedynie

wypada, że rozdział piąty trakta-

tu dotyczy właśnie ograniczeń

militarnych, nałożonych przez

traktat Niemcom.

Nota angielska zrobiła w Niem-

czech piorunujące wrażenie, nie-

tylko dlatego, że stanowi wyraźną .

odmowę, ale przedewszystkiem

może dlatego, że stwierdza raz
jeszcze ścisłe i niezachwiane po-

rozumienie  francusko-angielskie.

A przecie nad zachwianiem tego

porozumienia pracują Niemcy nie-

strudzenie, od tylu lat... da-

remnie... „Gott strafe England“.

Pewną pociechą natomiast dla

Niemców było wystąpienie Mus-

soliniego. W/ystąpienie to nie było

oficjalne, lecz w formie- wywiadu

prasowego. Mussolini w zasa-

dzie uznaje prawo Niemiec do

równouprawnienia w dziedzinie

zbrojeń. Ale to tylko... teorja, co

się tyczy praktyki, to Mussolini
(jak wynika z jego artykułu) uwa-
ża, że „bezpieczeństwo jest zwią-

zane nie z najwyższym, ale z naj-

niższym poziomem zbrojeń”, to

też Niemcy „powinny dać dowód

rozsądku, nie powtarzać tych błę-

dów psychologicznych, które je

kosztowały więcej, niż wiele bi-

tew i wykazać wolę pokoju..."

Mniejsza o to, czy tego ro-

dzaju nauczki istotnie w smak

poszły Niemicom, trudno jednak

niezauważyć, że artykuł Musso-
liniego zawiera zasadniczą

sprzeczność: z jednej strony żąda

DZIENNIK WILEŃSKI

Zbliżający się Konflikt światowy.Z prasy.
Jeszcze o żydach i sanacji.

Jużeśmy onegdaj poruszyli na

tem-miejscu sprawę sojuszu Žy-

dów z mniejszościami narodowemi

wrogo względem państwa polskie-

go usposobionemi.

Jednakże ten jednostronny so-

jusz długo popłacać nie mógł i ży-

dzi wnet zrozumieli, iż muszą so-

bie znaleźć sprzymierzeńca w sze-

regach polskich. -

Już w czasie wyborów w r. 1922

zdawali sobie z tego przywódcy ży

dowscy doskonale sprawę, a poseł

Griinbaum tak się wywnętrzał В

tej sprawie na łamach „Najer

Hajnta“. :
„W przewidywaniu hecy antysemic-

kiej i nastroju pogromowego podczas

wyborów powinna być ze stronypolskiej

utworzona przyjazna dla żydów partja,

której zadaniem będzie rozwiązywać

kwestję żydowską zgodnie z żądaniami

żydów. at

Bez pomocy ze strony polskiej ży-

dzi zwalczać Polaków nie mogą.

Czy więc nie byłoby lepiej głosami

(żydowskiemi) popierać taką polską

partję, która byłaby życzliwa dla żydów

iich żądań? ,

Podobne wystąpienia, jak odezyty.

Holupki i Szpotaūskiego dowodzą, iž

wkrótce kwestja ta będzie omawiana.

Czy żydzi znaleźli tę pomoc ze

„strony polskiej”.
Początkowo z pewnem powo-

dzeniem: szukali jej na lewicy sej-

mowej i rzeczywiście nieraz z tą

lewicą szii ręka w rękę.
Jednakże w drugim Sejmie

Rzeczypospolitej dzięki taktyce
Związku  Ludowo - Narodowego
rozpoczął się proces wyzwalania

polskich stronnictw ludowych z
pod wpływów żydowskich.

Pierwsi wyłaniali się z pod dy-
scypliny żydowskiej piastowcy
idąc do rządu większości narodo-

wej.
Zapłacili za to rozłamem, bo

wyszli z szeregów Piasta wszyscy
jawni zwolennicy „ideologji“ Pil-
sudskiego, pozostawiając zaledwie
paru ukrytych „ambasadorów.

Bezpośrednio przed zamachem
majowym idea polskiej większości
zaczęła promieniować na rozważ-

niejsze czynniki w PPS i Wyzwo-
leniu i właśnie przeciwko tej za-
sadzie w neszem życiu parlamen-
tarnym skierowane było ostrze
buntu.

Dziś więc zdajemy sobie wszys-
cy doskonale sprawę gdzie żydzi
znaleźli „pommoc ze strony pol-
skiej”,

Słusznie też „Słowo Pomor-
skie” radzi zastanowić'się nad ta-
kiem zjawiskiem:

„Dlaczego obóz narodowy (a zwłasz-
cza O. W. P.) jest zwalczany najbardziej
wlaśnie we Lwowie, w Wilnie i na Po-
morzu, to jest tam, gdzie napór Rusinów,
Litwinów, Niemców i żydów jest naj-

większy. Czy sądzicie, že to jest „przy-

padkowe“? Nie! Toteż trzeba nam czu-
wać i walczyć bez względu na przeszko-
dy, jakie nam stawia na drodze... sa-
nacja.

Gdzieby Polska byla, gdyby nie
žydzi?

W Kanadzie wychodzi angiel-
ska gazeta „Thunder“ (Grzmot).
W tym to dzienniku tamtejsi ży-
dzi zamieszczają swe „wspomnie-
nia” o Polsce i składają dowody
„wielkiej sympatji' do kraju, w
którym kiedyś przebywali.

Oto niejaki Shalon Leiichman
pisze:

„My, żydzi, jesteśmy wybitni na
uniwersytetach nietylko w Polsce, lecz
po całym świecie. Gdzieby Polska była,
śdyby nie żydzi? Gdzieby Rosja była
dzisiaj, gdyby nie śenjusz żydowski?"
(sic).

A kilka wierszy dalej:
„Polacy w porównaniu z narodem

żydowskim, są tylko drwalami i czerpa-
kami wody, lecz my pragniemy żyć w
spokoju z polskim ludem”.

Zaś na dobitek:
„Gdyby Niemcy zaopiekowali się

Polską, myślę, że Polacy na tem by nie
stracili. Wprawdzie, byłoby błogosła-
wieństwem, gdyby Polska zdecydowała
użyć niektórych nowoczesnych metod w
rozwoju kraju, jakie są w użytku dzisiaj
w Rosji. Lecz dlaczego my, naród wyż:
szy, mamy tracić czas nad argumentami
z tymi, których uważamy za niższych in-
telektualnie i duchowo? Nie chcę zbyt
chwalić, lecz wierzę, że z czasem Polska
będzie pod kontrolą żydów, a gdy ten
dzień nadejdzie, będzie to szczęśliwą
dla nas godziną, i mam nadzieję, że bę-
dzie to dzień radosny i dla Polaków,
którzy zresztą są naszymi braćmi, i za-
sługują na litość raczej, niż na naganę."

„Naród przebrany”.

W. „Myśli Narodowej“  za-

mieszcza Zygmunt Wasilewski

bardzo ciekawy artykuł pt. „Gen-
jusz Oszusta*, w. którym nader

trafnie analizuje psychę narodu
żydowskiego.

M. in. w artykule tym znajdu-

jemy następujący ustęp: —, :

„Osławiony „naród wybrany” powi-

nien właśnie nazywać się narodom prze-

branym, jeżeli bowiem zaczniemy do-

szukiwać się, jaki możnaby żydostwu

przyznać genjusz narodowy; okaże się

wkońcu, że jedynie i wyłącznie — gen-

jusz oszustwa. Do wniosku tego docho-

dzi każdy z pośród narodów rasy białej

badacz ducha 1 historji żydów,a pozo-

staje on w zgodzie z utrwalonym od wie-

ków poglądem ludzi w każdym przez ży-

dów nawiedzonym narodzie ustaliło się

słowo „żyd”, jako synonim oszusta. Ży-

dzi jednak utrzymują, że zarównomędr-
cy i historycy, jak ludy kuli ziemskiej,
słowem — że cały świat popełnia
oszczercze oszustwo, gdy żydów oszu-

stami nazywa. Oto ostatnie, najwyższe

salto mortale, jakie na Irampolinie „$o-
lusu' wykonywa obecnie żydowski gen-
jusz oszustwa *.

Nie mamy możności przytoczyć

całości wywodów znakomitego pi-

sarza, ale radzimy każdemu za-
poznać się z tym artykułem

Zygmunta Wasilewskiego.

 

Lord Lytton o konflikcie chińsko -
lapońskim.

PARYŻ (Pat.) Lord Lytton w
drodze powrotnej do Europy u:
dzielił w Bombaju wywiadu je-
dnemu zdziennikerzy francuskich,
któremu oświadczył, iż ma na-
dzieję, że raport komisji ankieto-
wej posłuży za pedstawę uregu-
lowania na stałe konfiklu chiń-
sko japońskiego. Konflikt ten jest
berdózo poważny. Wojska chiń-

mydelko REB

 

   

 

   

 

   

skie są wprawdzie žie uzbro-
jone, lecz mogą prowadzić w
nieskończoność wojnę party-
zancką. Co do politycznej strony
sprawy, to przewodniczący komi-
sji Ligi Narodów wyraził pogląd,
iż trudno oddać 30 miljonów
ludności chińskiej pod kontro-
1е 200 tysięcy Japończyków.

  

 

   
Sesja Międzynarodowego Biura Pracy.

Wniosek włoski © 40-godzinnym tygodniu pracy.

GENEWA, (Pat) W dniu 21
września zbiera się w Genewie
sesja nadzwyczajna Rady Admi-
nistracyjnej Międzynarodowego
Biura Pracy. Na porządku dzien-
nnym znajduje się wniosek rzą-
du włoskiego w sprawie między-
narodowego uregulowania pro
blemu skracania czasu pracy w
przemyśle w związku z ogólnym
kryzysem gospodarczym i wzos
tem bezrobocia Wniosek włoski
zmierza do wprowzdzenia 40 go-

dzinnego tygodnia pracy i doma-
ga się zwołania w tym celu nad-
zwyezajnej sesji konferencji pra-
cy. Nadzwyczajna sesja Rady
Administracyjnej M4B Р., zbie-
rającej się jutro, nie wchodząc w
mertum sprawy będzie musiała
wypoiedzieć za lub przeciw wnicos-
kowi rządu włąskiego. Na sesji
Rady Polskę reprezentować bę-
dzie naczelnik wydziału w Min.
Pracy p. Zagrodzki.

on „równouprawnienia”, czyli że

wolności zbrojeń dla Niemców,

z drugiej strony doradza jaknaj-

dalej idące rozbrojenie. Ale prze-
cie na to, żeby się rozbroić, nie

trzeba Niemcom niczyjej zgody.

Jeżeli zas domagają się obecnie

zniesienia V-go rozdziału traktatu

wersalskiego, to wyłącznie po to,

by móc jawnie zbroić się, przy-

wrócić powszechną służbę woj-

skową, odlewać działa, budować

pancerniki,

Mussolini zbyt wytrawnym

jest politykiem, by o tem

nie wiedział to też artykuł

jego jest wyraźną grą polityczną

w celu zaszachowania jedneji

drugiej strony.

Jak więc sprawa obecnie stoi,

Niemcy mogą otrzymać prawo

zbrojenia się jedynie w wypadku

dobrowolaego skasowania 5go

artykułu traktatu przez państwa,
które traktat podpisały. Niemcy

rozumieją, że takiej zgody n'e
ułzyskają, to też pragnęłyby zwo
ać specjalną konferencję, złożo-

ną z przedsławicieli trzech tylko

mocarstw: Włoch, Francji i Anghji,

(w nadziei, że uda im się pozy-

skać FAnglję) bez udziału Polski

i Czechosłowacji.

Herriot w tych dniach wyraź-

nie oświadczył, że na wyklucze-

nie pomniejszych peń:tw stenow-

czo się nie zgadza, co zaś dosta-

nowiska Francji wobec żądań nie-

mieckich, określił je krótko:

„Non, rien, jamais, impossible.

Na zakończenie warto dodać,
iż wszystko to ma znaczenie ra-

czej... akademickie, gdyż w piak-

tyce Niemcy zbroili się i w dal-

szym ciągu zbroją... bez niczyje-

go pozwolenia. Wystąpienie ich
miała jednak ten dodatni skutek,

że zwróciło uwagą świata na te

zbrojenia i spowodowało ponow-

ne ocementowanie i porozumie-

nie państw najbardziej zagrożo-

nych.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

Znany publicysta angielski,
Wickham Steed, ogłosił w „The

Contemporary Review“ interesu-
jący artykuł, w którym na podsta-
wie posiadanych przez siebie da-
nych szkicuje sytuację polityczną

na świecie, przedstawiającą się,

zdaniem autora, groźnie na przy-

szłość. Najciemniejszym punktem
na horyzoncie politycznym wydaje
się Steed'owi Daleki Wschód,
skąd jak twierdzi, może przyjść
burza wojenna.

„Od grudnia roku zeszłego —
pisze Steed — Japonja pogwałciła
bezkarnie nietylko postanowienia
paktu Kelloga i 9-ciu mocarstw,

ale i pakt Ligi Narodów. Jeśli ten
stan rzeczy będzie trwał dalej,

Ameryka powiększy swoją flotę

wojenną w rozmiarach  olbrzy-

mich. Witedy wyłoni się dla Anglii

kwestja powiększenia jej floty dla

utrzymania równowagi, albo też,

w razie przeciwnym Kanada,
Austrja i Nowa Zelandja zostaną
zmuszone do oglądania się na po-
moc i obronę, w razie konfliktu
zbrojnego na morzach, ze strony
Stanów Zjednoczonych. Zresztą
konilikt nad brzegami Pacyfiku
jest tylko kwęstją czasu”.

„Japonja — kontynuuje autor
—nie ogląda się na nic, kpi sobie
zarówno z Ligi Narodów jak z
konferencji rozbrojeniowej. Z te-
go więc względu przewiduję z ca-
łą pewnością wybuch nowej woj-
ny, tak jak przewidziałem 20 lat
temu wybuch wojny w r. 1914.
Zanim wojna ta wybuchnie, po-
przedzi ją okres dozbrojenia, gdyż
narody zrozumieją wkrótce na tle

dzisiejszej rzeczywistości, że pakt
Kelloga i Ligi Narodów są tylko
świstkami papieru. Doszedłszy do
tego wniosku narody, a tak samo

i Anglja, przekonają się, że stane

ich zbrojenia nie jest wystarczają-
cy dla zapewnienia im bezpieczeń

stwa. Rozpocznie się zatem znowu

wyścig zbrojeń”.
„Sądzę, że jedynym środkiem

mogącym zapobiec  wybuchowi
wojny nad brzegami Pacyfiku oraz
jej konsekwencjom w Azji i w Eu-
ropie, byłoby porozumienie mię-
dzy Stanami  Zjednoczonemi,
Francją i Anglją, które musiałyby
wówczas ostrzec Japonię, iż pro-

wadzenie przez nią wojny jawnej
lub zamaskowanej nie może być
tolerowane jako środek obrony in-
teresów narodowych i że, o ile Ja-
panja nie będzie respektowała Li-
gi Narodów, zostanie dotknięta
ostracyzmem”.
Wickham Steed sądzi, że Wiel-

ka Brytanja nie broni jak należy
swoich interesów i prowadzi poli-
tykę zbyt ostrożną i ugodową na
Dalekim Wschodzie oraz na kon-
tynencie europejskim. Polityka
obecna rządu Mac Donalda pro-
wadzi — zdaniem S teed'a — do
zaostrzenia sytuacji światowej i
powiększa szanse wybuchu nowej
wojny światowej.

Pesymistyczne naogół przewi-
dywania znakomitego publicysty
angielskiego znajdują dość szeroki
rozgłos w prasie zagranicznej,
słabszy zaś w prasie angielskiej,
która nie podziela pesymizmu
Steeda.

"UCHWAŁY KONFERENCJI W STRESIE.
Komisja  fi-STRESA, (Pat).
w Stresienansowa konferencji

zakończyła w dn. 20 b. m. swe
prace przyjęciem raportu isze-
regu zaleceń końcowych. Raport

składa się z 2części. Pierwsza
poświęcona jest sytuacji w szere-

gu państw Europy Środkowej i

Wschodniej i zawiera informacje,

dostarczone przez poszczególne
delegacje, jak również pewne u-
wagi ogólne.

W tych uwagach raport za-

wiera między innemi odwołanie
się do środkow heroicznych dla
utrzymania równowagi budżeto-
wej Druga część raportu po-

święcona jest środkom, mogącym
przyczynić się do poprawy sy:
tuacji. Z obszeraego omówienia
tych śodków komisja wy nu'a
szereg zaleceń kcń owych.

Przedewszystkiem sformulowa-
ne są pewne zasady ogólne, a
więc utrzymanie względnie zreeli-
zowanie równowagi budżetowej,
stosowanie przez banki emisyjne
rygorystycznej polityki kredyto-
wej i przystosowywanie się do
nowych warun:ów, wynikających
ze spadku cen i ucieczki kapita-

łów. Dalej komisja formułuje
zalecenia dla państw, które wpro-
wadziły ograniczenia dewizowej,
albo nawet znajdują się w trud-
nościach, tyczących się spłat kre-
dytów i wywiązywania się ze
swych zobowiązań Raport z le-
ca tu szczególnie porozumienie
się bezpośrednie wierzycieli i
dłużników.

Wreszcie ostatnia część zale-
cen dotyczy funduszu normali-
zacji monetarnej, to jest fundu-
su pomocy dla banków emisyj
nych. Raport zaleca, by zostały
przewidziane środki, umożliwia-
jące p:ństwom Europy Srodko-
wej i Wschodniej uzyskanie w
odpowiedniej chwili pomocy fi-
nansowej dla wzmocnieria i d fi-
nitywnego uzdr wienie ich sytua-
cji monet»rnej. Wspominając o
wysuniętym projekcie funduszu,
raport podkreśła, że nie wszyscy
członkowie komisji poparli tę
myśl, ala większość uznała pio
jekt za godny zbadan'a pszez
komiiję europejską Ligi Narodów,
która miałaby ustalić metody
gestji tego fumduszu, sposób obli-
czania udziałów państwowych itd.

Gandhi rozpoczął głodówkę.
POONA (Pat) W dn. 20 b. m,

rano Gandhi mial po įraz pie:w-
szy nie przyjąć posiłku. Jak wia-
domo, Gandhi nie zgodził się na

warunkowe odzyskan'e swobod i
postanowił nie opuszczać więzie-
nia, do czego zresztą rząd angiel-
ski nie zamierza go zmuszać. Ga-

ndhi przyjął w więzieniu szereg
delegacji różnych warstw spole-
czeństwa hinduskiego, m. in. de-
legację parjasów.

POONA (Pat.) O godzinie 12-ej
w południe Gandhi oświadczył, że
rozpoczął strajk głodowy. į

Faktų i poeloski,
NA CO IDĄ DOPŁATY TELEFO-

NICZNE?
WI kołach gospodarczych wzbu

dza żywe zainteresowanie kwestja,
na jakie cele idą obecnie ustano-
wione przed rokiem dopłaty te-
lefoniczne, radjofoniczne i kolejo-
we, które wpływały do Naczelne-
go Komitetu walki z bezrobociem.
Mimo bowiem. zlikwidowania Ko-
mitetu, opłaty te pobierane są na-
dal, dekret zaś o Funduszu Pomo-
cy Bezrobotnym nic o nich nie
wspomina. Wynika stąd, że dopła
ty te miałyby być zużytkowywane
na ogólno-budżetowe wydatki—co
jednakw zupełnej stoi sprzecz-
ności z celem, na który zostały
wprowadzone.

Sprawa ta powinna być wyja-
śniona przez czynniki urzędowe.

KOMITET FUNDUSZU PO-
MOCY BEZROBOTNYM.

W najbliższym czasie wyzna-
czonych będzie 15-tu członków
nowoutworzonego funduszu pomo-
cy bezrobotnym. Do komitetu
wejdą przedstawiciele premjera
oraz ministrów: Spraw Wewnętrz-
nych, Skarbu, Przemysłu i Han-
dlu, Komunikacji i Opieki Spo-
łecznej, a nadto reprezentanci sa-
morządówi organizacyj społecz-
nych.

Nominacja komitetu nastąpi po
powrocie p. Prystora z Druskie-
nik, gdzie od pewnego czasu bawi
na ponownym urlopie.

PRZED NOWĄ OBNIŻKĄ
CEN WÓDKI

Obok przeprowadzonej przed
paru dniami obniżki spirytusu de-
naturowanego, dyrekcja monopolu
spirytusowego nosi się także z za-
miarem obniżenia cen wódek i czy
stego spirytusu. Zdecydowano się
na to zarządzenie pod wpływem
wzrastających stale zapasów, któ-
re w tej chwili dosięgają podobno

Podziękowanie.
WARSZAWA (Pat.) Aeroklub

Rzeczypospolitej Polskiej w imie-
niu rodzin $ p. poruczaika pilota
Zwirki i š. p. inž. Wigury prosi
redakcje pism o łaskawe zamiesz:
czenie poniższej wzmianki:

Wszystkim tym, którzy nam,
tak boleśnie doświadczonym przez
los, pośpieszyli ze słowami współ-
czucia i uczcili pamięć naszych
drogich zmarłych: przedstawicie-
lom władz państwowych, ducho
wieństwu, władzom wojskowym,
se morządowym i szkolnym, orga-
nizacjom społecznym i szerokim
warstwom społeczeństwa, składa:
my na tem miejscu swe z serca
płynące podziękowanie.
( Agnieszka Żwirkowa
(—) Zofja z Wigurów Rohozińska
(—) Wanda Wigurzanka
(—) Jadwiga Wigurzanka.,

Życie katolickie.
Polacy w Niemczech u nuncjusza

 

* apostolskiego.
(Kap) Podczas pobytu na

Wiarmji nuncjusza apostolskiego
w Berlinie, Mgr. Orsenigo, delega-
ci miejscowej ludności polskiej
przybyli do Reszla, aby wręczyć
ks. nuncjuszowi memorjał w spra-
wie powstrzymania redukcji na-
bożeństw polskich w  parafjach,
gdzie zamieszkuje nasza ludność.
Ks. nuncjusz przyjął delegację
polską i obiecał z całą życzliwo-
ścią rozpatrzyć skargi ludności
polskiej.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
| od 11-—3 Iod 6—8 wiecz

TRLMEARITE INSAKR

olbrzymiej sumy 80 miljonów lit-
rów, co stanowi konsumcję prze-
szło półtoraroczną.

Ze zrozumiałych względów wy-
sokość obmiżki jest trzymana w ta
jemnicy.

SZKICE | OBRAZKI.
"LEKCJA CIERPLIWOŚCI.

Ludziom jest coraz gorzej na świecie

i coraz bardziej są zdenerwowani.

Lekarze dają na to walerjanowy ko-

rzeń, entuzjaści metody Kneipa, zalecają

nasiadówki na lodzie, nerwowym  dzie-

ciom kupuje się zabawki, mające uczyć

cierpliwości, a Wilno ma też świetny

środek na opanowanie nerwów.

Autobusy.

Zdawałoby się, że jest przeciwnie.

Że turkot wozów, dymne wyziewy i

gromkie hasła klaksoionów mogłyby ra- —

czej potargać nerwy.

Ale tak nie jest.

By jednak autobusy działały na ner*

wy kojąco, trzeba bardzo umiejętnie

opracować rozkłady jazdy.

Ogłasza się więc, że autobus nalinji

X czy Z — Y kursuje co pięć minut i że

na wymienionej linji kursują cztery

wozy.
Trasa wozu jest długa, pięć minut

to ostatecznie nie wiele, można więc po-

jechać, tem bardziej, że autobusy nie

drogo kosztują.

Przyjaciel mój Kryspin raz taki miał

wypadek.
Do znajomych swoich miał jechać na

obiad, na godzinę trzecią, na Belmont.

Obliczył bardzo dowcipnie, że gdy ©

godzinie półdotrzeciej stanie na przy”
stanku piątki, będzie o godzinie za

dwadzieścia trzecia na Rynku  Zarzecz-

nym, a punkt (rzecia zasiądzie do uczty

na Belmoncie.

Kryspin był głodny i skwapliwie wy-
korzystał zaproszenie, bo floty w dniu

tym nie miał.
Kiszki mu marsza grają, ale czeka.
Trzy na rzecią, trzecia, trzecia

pięć...

Źle!!!
Plac Łukiski to nie Belmont, ale te-

raz już zapóźno by z Łukiszek iść pie-
chotą pod Nowo-Wilejkę i zdążyć na

obiad.
Jdą wozy autobusowe „jedynki”,

Jeden po drugim siedem wozów.

A piątki niema.

Piętnaście po trzeciej

„piątka”.

Kryspin wsiada mdlejący z głodu,
dojeżdża do Rynku i sypie dalej pie-

chotą.

Do znajomych przyszedł o pół do
piatej, na owoce i herbatkę.

wlecze się

Gorzej było z powrotem.
Zgłodniały Kryspin chciał jechać na

kolację do ciotki, na ul. Dobrej Rady.

Czekał na „piątkę” godzinę na Rynku
(okazało się, że „piątka" po ósmej już
nie chodzi), pobiegł na plac Katedralny

do „trójki”*, Tam czekał kwadrans, a na

Dobrą Radę zajechał o godzinie jedna-

stej, gdy ciotka wchłonąwszy kolację
zasnęła snem sprawiedliwej niewiasty;

nie troszcząc się o losy podróżującego

siostrzeńca.

Kryspin od tego czasu
słychanie odpornym na głód i oczeki-
wanie. Zmężniał, jak spartanin i umarł
jak spartanin, nie tyle na tarczy i mie-
czu, co na przystanku autobusowym.

A propro autobusów naszych, przy
szła mi na mysl pewna aneśdotka.

Cicerone jednego z ogrodów zoolo-
gicznych pokazując podróżnym potężne-

go aligatora, określił tego gada w ten
sposób.

— To najpotężniejszy gad, najwięk-

szy ze swego gatunku.
Od głowy do ogona ma 9 metrów, a

od ogona do głowy 3 metry!

Gdy zdumiony turysta zapytał o
wielce skomplikowany rachunek ten,
odpowiedział: s

— To bardzo proste... od Wielkiej
Nocy do Bożego Narodzenia mamy 9
miesięcy, od Bożego Narodzenia do
Wielkiej Nocy trzy.

To samo jest z autobusami.

W pewnym punkcie miasta winny się

krzyżować wozy „Arbonu*,

Tyleż wozów np. linja

w kierunku Pospieszki

Pohulance,

Tak być powinno... tak powiedziano,
napisano, postanowiono, ;

Tymczasem co się dzieje?
W kierunku Antokola zdąža cztery

wozy.. a po pięciu minutach, po ostatnim

ciągnie się ku Pohulance jedna maszyna.

Gdzie podziewają się pozostałe wo-

zy, trudno zgadnąć.

Nr. 3 zdąża

od Cerkwi na

Nie giną zapewne, gdyż materja nie
ginie, a duże maszyny pod ziemię Anto-
kolską nie zapadają się dotąd. Chociaż
na naszych brukach wszystko możliwe).

Zagadkę tę rozwiązać można za po-

mocą wielce trudnych logarytmów roz-
kładu jazdy i tablic orjentacyjnych,

które dyrekcja co pewien czas zmienia,

co bynajmniej nie przyczynia się do
orjentowania się w kursowaniu wozów i

korzystania z dobrodziejstwa lokomocji,

Są linje specjalnie lubione przez dy-
rekcję, że tak powiem uprzywilejowane.
Zmienia się na nie omalże co miesiąc
trasę kursowania wozów, a na niektó-

rych po dwa razy w miesiącu,

A potem załamuje się ręce i powia-
da, że to jest linja deficytowa.

Ja osobiście, gdy bardzo nerwowo
przemęczony jestem, biorę dwadzieścia

$roszy do kieszeni, staję na przystanku

i czekam,

— Przyjdzie nie przyjdzie — kocha
— nie kocha — powiadam sobie wtedy,
a czas mija, nerwy się uspakajają i czło-

wiek uspokojony do domu wraca.
Pozwolę sobie nawet zaproponować

kilka nowych haseł, któreby się tak

przyjęły jak — „cukier krzepi”.

Oto one.

— „Arbon“ — uspakaja nerwy.

— Punktualny jak „Arbon“

— „Arbon* zastępuje  papierosa

(dymi).
— Przed użyciem lekarstwa wstrzą-

śnij się „Arbonem* itd.

Dbajmy więc o nerwy i jeźdźmy
„Arbonem“,

M. Junosza,
—

stal się nie- ° 
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mata wczorajszem posiedzenih
la gistrału zapadła m. in. uchwa-

. Madania ul. Raduńskiej oraz
p sie wiodącej do lotniska na
cj ubanku nazwy im. por. Fran-
iszka Żwirki. °

niosek Magistra'u zostane
Wniesiony na najbliższe posiedze-
Rie Rady Miejskiej, które zwoła-

| [e zostało na dzień 29 b. m.

laka dziś będzie pogoda.
i Zachmurzenie zmienne. Mo-
Gie przelotne drobne deszcze.

łodniej. Rankiem temperatura

Bi stopni. Dniem lekkie
Sciepienie. Zmiarkowane wiatry

ierunków zachodnich.
SPRAWY MIEJSKIE,

— Przed redukcją personalną

* Magistracie. Prace nad reorga-

lzącją systemu pracy i związaną
*tem redukcją personalną w Ma-

Eistracie posuwają się naprzód.

statnio sporządzona została no-

> lista kandydatów na zredu-
Owanie. Lista ta obejmuje kilka-

Taście nazwisk wyłącznie kobiet

żamężnych, których mężowie ma-

A prącę zarobkową. :
bli ista zredukowanych w naj-
aŽzych dniach skierowana zo-
d nie do zaopinjowania na posie-
żenie specjalnie powołanej dla
£go celu komisji redukcyjnej. :

og Taryja elektryczna tanieje,
‘а mocy powziętej w swoim cza-

Sie uchwały Rady Miejskiej z

Niem 1 października wprowadzo-
A zostanie w życie nowa taryfa

Opłat za elektryczność. Nowa ta-
на będzie o 10 groszy niższa od
Otychczas obowiązującej.

Z MIASTA.
„ — Pielgrzymka z Łodzi wWil-

Nię, po czterodniowym pobycie

Pielgrzymki z Łodzi w Wilnie oraz
kyiedzeniu zabytków i okolic:
y warji, Werek i Trok, dnia 18

* ., w niedzieię, po wieczornem
nabożeństwie w kaplicy Ostro-
Ąjmskiej, dyrektor Instytutu

kcji Katolickiej ks. Nowicki, w
£orącem przemówieniu żegnał cu-
Owny obraz Matki Boskiej Ostro-
npMskiej, polecając Jej szczegól-

“I opiece powrót pielgrzymów.
O godz. 20.45 pociągiem osobo-

wym pielgrzymka z miasta Łodzi
*Puściłą Wilno.

1 HANDEL I PRZEMYSŁ.
m2 Niezadowolenie restaurato-
w. Z opłat po godzinie 12 w nocy.

laściciele zakładów  restaura-
nych postanowili wystąpić do

Sentralnego zrzeszenia zawodowe-
© z wnioskiem o najrychlejsze
Zwołanie zjazdu ogólno-krajowego
€lem przeciwstawienia się wpro-
Wądzonemu systemowi pobierania

Opłat od przebywania w lokalach
Bestauracyjnych po godzinie 12-ej

nocy.

Jeden z restauratorów stwier-
(ati, iż od szeregu dni Żaden

lient nie pokazuje się po godzi-
le 12 w nocy. Nowy systemi, jak

stwierdzają właściciele zakładów,
£odzj przedewszystkiem w intere-

właścicieli zakładów gastro-
Romicznych.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Wypłaty zasiłków rezerwi-

tom, W ostatnich dniach bardzo
SIĘ ożywiła akcja wypłaty zasił-
w rezerwistom, którzy ostatnio
byli ćwiczenia. W związku z

tem do referatu wojskowego
WĄlyneto 150 nowych podań.
„Vypłata zasiłków uskuteczniana
Jest w normach zeszłorocznych.
В Rejestracja rocznika 1914.
Szeprowadzana obecnie rejestra-

“ia rocznika 1914-go posuwa się
ę Przód bardzo opieszale. Do-
| chczas zarejestrowało się za-
edwie połowa podlegających re-
lestracji. Ze względu na to, że
Ostąteczny termin rejestracji u-
Dlywa juž z dniem 1 października,
Nałeży przypomnieć zaintereso-
Wanym, że opieszałych czekają
dotkliwe kary wymierzane w dro-
dze administracyjnej.
— Dodatkowe posiedzenie Ko-

Misji poborowej odbędzie się dziś

KRONIKA.
Ulica Raduńska przemianowana na ulicę

;im. por. Franciszka Żwirki.
Wybór Magistratu na ul. Ra-

duńską padł przedewszystkiem
dlatego, że jeszcze tek niedawno,
bo zaledwie na kilka dni przed
tragicznym zgonem asa wszech-
światowego lotnictwa wjeżdżał on
do rodzinnego miasta entuzja-
stycznie witany przez ludność tą
właśnie drogą wiodącą przez ul
Raduńską.

 

w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2.
Komisja urzędować będzie od
godz. 8-ej rano. Dodatkowe po-
siedzenie ma na celu danie moż-
ności uregulowania swego stosun-
ku do wojska wszystkim tym,
którzy z jakichkolwiek względów
we właściwym czasie obowiązku
tego nie spełnili.
SPRAWY UNIWERSYTECKIE
— Studjum rolnicze. Wobec

licznych zgłoszeń po termin'e o
przyjęcie na Studjum Rolnicze od
osób, którzy odbywają służbę woj-
skową, Dyrekcja Studium Rolni-
czego (. S$. B w Wilnie niniej-
szym podaje do wizdomcšci, że
ostateczny termin składania podeń
został przesunięty do l-go p>ź:
dziernika 1932 r.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Pamięci Stefana Misiewi-

cza. We czwartek. dn. 22 b. m,
o g. 8 r, w kościele św. Ducha
(Dominikanów) odbędzia się na-
bożeństwo żałobne za duszę $ p.
Stefana Misiewicze, byłego preze-
sa A. K. W. w Poznaniu, na któ-
re Akademickie Koło Wilnian w
Poznaniu zaprasza
przyjaciół zmarłego.

SPRAWY SKOLNE.
— Zmiana przepisów o zwro-

cie opłat szkolnych za dzieci
urzędników państwowych. Wileń.
ski Urząd Wojewódzki otrzymał
okólnik w sprawie częściowej
zmiany przepisów o zwrocie opłat
szkolnych w szkołach średnich
prywatnych za dzieci urzędników
państwowych. :

Wobec wejścia w życie nowej
ustawy szkolnej, skarb państwa
nie będzie zwracał wpisów za
dzieci urzędników państwowych,
uczęszczających do klas: przed-
wstępnej, wstępnej i pierwszej w
prywatnych szkołach średnich,
oraz na wstępny i pierwszy kurs
w prywatnych seminarjach nau-
czycielskich, gdyż klasy te nie
mają odpowiednika w szkolnic-
twie państwowem.

Urząd Wojewódzki odpis okól-
nika rozesłał do wszystkich urzę-
dów państwowych i starostw.

POLSKIE RADJO WILNO.
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. t. „Osiatnia lwowska Kata-
rynka“. 20.35: „Wizyta u Wielopolskie-
go“ P. Choynowskiego. 20.50: Koncert.
22.00: Muzyka taneczna. 22.25: Wesołe
piosenki (płyty). 22.40: Wiad. sport.
22.50: Muzyka tan.

Czwartek, dnia 22 września,

11.58: Svgnał czasu. 15.15: Orkie-
stra Pawła Whitemana (płyty). 15.35:
Kom. meteor. 15.40: Muzyka dawna i
muzyka popularna (płyty). 16.30: Kom.
misyjny. 16.40: „Wśród książek* — po-
gadanka. 17.00: Koncert symfoniczny
(płyty). 18.00: „Egea — kolebka cywili-
zacji” — odczyt wygł. Jan Parandowski.
19.15: „Skrzynka pocztowa”. 19,45: „U
wrót Żelaznych Dunaju'* — odczyt. 20.00:
Koncert. 21.20: Słuchowisko „Takie
czasy” — K. Makuszyńskiego. 22.40:
Wiad. sport. 22.50: Muzyka taneczna.
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znajomych i.

DZIENNIK WILEŃSKI

Konferencja w sprawie dostaw produktów
rolnych dla wojska.

W dniu 20 bm. pod przewo-
dnictwem p. wojewody wileńskie-
go Z. Beczkowicza, odbyła się
konferencja przedstawicieli sier
wojskowych i rolniczych w spra-
wie dosław produktów rolnych,
mięsnych i zbożowych dla woj-
ska.

Z ramienia wojskowości udział
w konierencji wzięli przedstawi-
ciele D. O. K. mjr. Misky i kpt.
G. Tysowski, oraz kwatermistrze
poszczególnych oddziałów woj-
skowych, stacjonowanych w Wil-
nie i okolicy. Sfery rolnicze re-
prezentowane były przez pp. pre-
zesa K. Wagnera, prof. W. Sta-
niewicza, prezesa Z. Bortkiewicza,

dyr. Cz. Makowskiego i red. R.
Więckowicza. : :

Przedstawiciele wojskowości
wykazali golowość jaknajdalej
idącego współdziałania przy usu-
nięciu szkodliwego pośrednictwa,
powodującego zniżkę cen u źródła
zakupów.  Uchwalono utrzymy-
wać nadal systematyczny kontakt
przez powołanie stałej komisji
z przedstawicieli zainteresowa-
nych czynników wojskowych i rol-
niczych pod przewodnictwem de-
legata p. Wojewody.

W, najbliższym okresie inten-
dentura zamierza zakupić na te-
renie województwa około 7 tysię-
cy ton owsa i 5 tysięcy ton żyta.

Zmiany w kuratorjum wileńskiem
Šwiatek nauczycielski został w

ostatnich dniach poruszony wia-
domościami o mających nastąpić
zmianach personalnych w skła-
dzie wyższych urzędników kura-
torjum. Cały szereg dygnitarzy
kuratoryjnych .ma z Wilna odejść
i odchodzą właśnie ludzie ucho-
dzący do niedawna za wszech-
mocnych.

A więc odchodzi p. Mało-
wieski, jeden z najstarszych urzęd-
ników kuralorjum, były poseł do
Sejmu Wileńskiego, jeszcze przed
zamachem majowym oko i ucho
obozu dzis rządzącego.

Po przewrocie objął on stano-
wisko naczelnika wydziału prezy-
djalnego 1 pod jego kierunkiem
odbywały się dotychczas. wszyst-
kie zmiany personalne. Trudno.
Nosił wilk, ponieśli i wilka, Dziś
p. Małowieskiego samego „zmie-
niono".

Odchodzi z Wilna wizytator
szkół powszechnych, p. Glinicki,
kolega p. kuratora Szelągowskie-
go, z którym sąsiadowali jeszcze
w czasach, gdy p. Glinicki i p.
Szelągowski byli nauczycielami
szkół powszechnych.

Różnie się też mówi o ustą-
pieniu wizytatora szkół średnich,
p. Ostrowskiego. Jest to jeden
z nielicznych dostojników w kura-
torjum, posiadających wyższe wy-
kształcenie.

Prócz tych najbardziej sensa-
cyjnych zmian w składzie perso-
nalnym kuratorjum, nastąpić mają
jeszcze inne przesunięcia, które
wywołują wrażenie jakiejś gene-
ralnej reorganizacji. Tak przynaj-

mniej mówi się na mieście i wśród
nauczycielstwa.

Część zmian przypisywana jest
rozmaitym przyczynom,
zaś niektórym zarządzeniom ku-
ratorjum w sprawie księży pre-
fektów szkolnych. Doszło w tej
Jwestji do nieporozumień.

Oto pewnego dnia Wilno do-
wiedziało się o zwolnieniu pre-
fekta gimnazjum im. Elizy Orzesz-
kowej, wielce szanowanego i lu-
bianego ks. kanonika Jasińskiego.

Zwolnienie to nastąpiło bez po-
rozumienia z kurją arcybiskupią
iw ten sposób przez dłuższy czas
młodzież uczęszczająca do wymie-
nionych szkół pozbawiona była
wykładów z religji.

Zarządzenie to wywołało zro-
zumiałe poruszenie i protesty ze
strony rodziców. W końcu lekcje
religji zostały wznowione.

Analogiczna akcja miała miej-
sce na terenie szkolnictwa po-
wszechnego.

Szczególnie charakterystyczne
było usunięcie prefekta szkoły po-
wszechnej w  Lyntupach, pow.
święciańskiego, ks. Dolinkiewicza,
który nie podobał się miejscowym,
łyntupskim potentatom ze związ-
ku nauczycielskiego, ponieważ
gromił z ambony bezwyznaniow-
ców i protestował przeciwko
przerywaniu nabożeństw śpiewa-
niem niekoniecznie nabożnych
piosenek przez miejscowych
strzelców.

Jak przy nowych zmianach
będzie wyglądał stosunek do
nauczania religji w szkołach, nie
wiadomo.

ANTYRELIGIJNY CHARAKTER KURSU
NAUCZYCIELSKIEGO.

W lipcu 1 sierpniu br. w Augu-
stowie odbyło się kilka kursów=
nauczycielskich, z których pań-
stwowy kurs społeczno-oświato-
wy był prowadzony wybitnie w
duchu antyreligijnym i antykato-
lickim.

Sam program tego kursu już

wskazywał, jakim on będzie. W

pierwszym dziale pod Nr. 3 tak
brzmi on: „Źródło współczesnych
norm etycznych, ich sankcje i ce-
le, zbędność czynnika nadprzyro-
dzonego, racjonalizacja wysiłków
(nawrót częściowy do ideałów o-
świecenia)'. Oto niektóre urywki
z wykładów prelegentek: p. Mosz-
czeńskiej i p. Powiadomskiej. P.
Moszczeńska: „Dążeniem  ludz-
kości w czasach współczesnych
jest wyłamanie się z pod wpływu
grup tradycyjnych. Do takich
grup tradycyjnych należy Kościół.
Kościół zajętty jest wyłącznie
sprawami wiecznemi; zapatrzony
jest w niebo, a nie troszczy się o
doczesne sprawy społeczeństw.
Kościół zajęty jest wyłącznie
maite kwestje, które w danym
momencie zajmują ludzkość; Ko-
ściół nie postępuje z duchem cza-

* su; jest on grupą skrajnie konser-
watywną. Wychowanie religijne
nie wpływa na uspołecznienie jed-

_ nostki; jest ono przeszkodą w pra-
— Bójka na tle osobistych pora-* $cy społeczno-oświatowej'.

chunków. W dniu 19 bm. w podwórzu
domu przy ul. Zawalnej Nr. 35 pomię-
dzy Kapic Mowszą, zam. przy zaułku
Lewo-Nowoświeckim Nr. 4, a Kinkulki-
nem Heselem, zam. we wsi Leżanka, gm.
rudomińskiej, na tle osobistych pora-i
chunków powstała bójka, w czasie któ-.
rej Kinkulkin uderzył ręką w. piersi
Kapica, wskutek czego wymieniony do-
znał złamania kości piersiowej. R"

P. Powiadomska: „Za podstawę
& ,moralności obecnie uważa się: ro-

zum, instynkty, poczucie moralne,
xśrodowisko, społeczność, warunki
jekonomiczne, tradycję, uczucie,
+prawo, opinję otoczenia. Moral-
ność należy od warunków ekono-
micznych, położenia geograficzne-

go, klimatu, pożywienia. Praca
misjonarzy np. w Afryce jes bez-
sensowna, a co gorsza bezsku-
teczną, bo żeby zmienić moralność
tamtejszej ludności, trzeby naj-
pierw zmienić wszystkie warunki,
w jakich się znajdują, a to prze-
cież jest niemożliwe. Etykę trzeba
ześwietczyć, bo religijne wychowa
nie nic wspólnego nie ma z wycho-
waniem moralnem. Wychowanie
religijne nie umoralnia człowieka.
Myśliciele wieku odrodzenia
chcieli oczyścić religję z naleciało-
„ści katolicyzmu, a szczególnie z
naleciałości św. Tomasza z Akwi-
nu; chcieli wprowadzić religję tyl-
ko według czystej ewangelji, która
jest zresztą tylko utworem poe-
tyckim. Chrystjanizm jest religją
buntu, religją nie uznającą wszel-
kiej władzy. Najlepszą religją jest
mahometanizm i konfucjonizm, bo
twórcy tej religji byli jednocześnie
prawodawcami. Bóstwo to dusza
zbiorowa całej społeczności”. Pre-
legent nauczyciel Ładosz wygłosił
wiersz pełen obelg przeciw Oj-
cu św. !

Z powyższego widać, że układ
tematów państwowego kursu spo-
łeczno - oświatowego w Augusto-
wie, jak i dobór prelegentów miał
na celu obniżenie wśród słucha-
czów ideałów religijno-moralnych
i walkę z Kościołem.

Wobec tego należy zapytać p.
ministra Wyznań Religijnych i O-
świecenia Publicznego, jaką ma
wartość nowa ustawa 0 ustroju
szkolnictwa, gwarantująca wyčho-
wanie . religijno - moralnė  mlo-
dziežy?

głównie

RUCH BEZBOŻNICZY.
Wyszła świeżo drukiem książ-

ka Dr. A. Zieglera pt. „Die
Gottlosenbewegung in Russland
„Ruch bezbożniczy w Rosji”, in-
formująca wyczerpująco o historji,
organizacji i działalności związ-
ków bezbożników. Daje ona obraz
bardzo smutny tego zboczenia mo-
ralnego i umysłowego ludzkości;
bo tem jest „bezbożnictwo”w
rzeczywistości.

Obecny „Związek wojujących
bezbožnikėw“ w Rosji dzisiejszą:
organizację uzyskał w r. 1929.
Istniał już jednak wcześniej, a po-
czątki tego ruchu wiążą się ze
zwycięstwem bolszewizmu w ro-
ku 1917.

Początkowo był to ruch nie-
zorgańizowany, a skupiał się koło
dwóch pism: „Rewolucja i Cer-
kiew“, „Religja i nauka”, Te jed-
nak nie wywierały większego
wpływu. Z końcem roku 1923 po-
jawiło się pismo „Bezbožnik“ o
charakterze popularnym, saty-
rycznymi gwałtowne w tonie.
Czytelńicy tego pisma zaczęli się

ОМО  drtkersie.
ZECER POMYLIŁ TYTUŁY i
CO Z TEGO WYNIKŁO?

= „Połonja” katowicka donosi:
T. zw. djablik drukarski płata

nieraz w gazetach figle bardzo zło-

śliwe, albo 1 przykre. Rzadko je-

dnak ta złośliwość idzie tak dale-

ko, jak to przed paru dniami zda-

rzyło się w jednem z większych
miast polskich.

Było to w nocy z poniedziałku
na wtorek. Na biurku redakcyj-
nem leżały dwie ważne depesze:
jedna z Warszawy o zmianie w
rządzie, druga z Berlina o osta-
tniem prowokacyjnem wobec Pol-
ski wystąpieniu gen. Schleichera.
Obie depesze redaktor opatrzył,
jak zwykle, dwoma tytułami —
krótkim tytułem głównym oraz
podtytułem, omawiającym treść
wiadomości nieco bliżej. W dru-
karni jednakże przy składaniu nu-
meru zaczął działać djablik: obie
wiadomości poszły prawdziwie
pod właściwemi tytułami, ale pod-
tytuły pomieszano. I oto wydru-
kowano:
REKONSTRUKCJA RZĄDU

POLSKIEGO.
Cyniczny ten krok obliczony jest
chyba rozmyślnie na sprowokowa-

nie opinji trancuskiej.
Pod tym tytułem następowało

doniesienie o „rekonstrukcji rzą-
du p. Prystora. Zaraz zaś niżej
wielkiemi lilerami można było czy
ta
MIECZ w RĘKU SZALENCA,
Proi. Zawadzki obejmuje tekę

! skarbu.
Następowała, oczywiście, wia-

domość o przemówieniu gen.Schlei
chera. Ale iluž to ludzi czyta te-
legramy w gazetach z samych tyl-
ko tytułów, nie wchodząc bliżej w
treść?

Zecerzy zakończyli pracę i nu-
mer poszedł na maszynę, z której
gardzieli zaczęły płynąć potokiem
gotowe, lśniące czernią farby, cał-
kiem jeszcze „gorące egzemplarze
gazety. Porywali je setkami chłop
cy, niosąc do ekspedycji, która po
śpiesznie wiązała paczki, Nr
słać na miasto i na pociągi. pe-
wnej chwili któryś z redaktorów,
zaglądnąwszy do drukarni przed
póiściem do domu, rozłożył ma-
chinalnie gazetę i — krzyknął z
przerażenia:
5 Rany Boskie! Stop maszy-

na!...
Zrobił się gwałt. Ktoś pogonił

w ślad za wyszłymi z drukarni ze-
cerami, aby ściągnąć któregoś z
nich dla dokonania poprawki, ktoś
inny popędził na dworzec, wstrzy-
mać wysyłkę. Już maszynę przy-
gotowano do odbijania numeru o
poprawionym tekście. I tylko kil
ku wtajemniczonych zabrało sobie
na wieczną pamiątkę po jednym
egzemplarzu tego białego kruka
dziennikarskiego.

Najpikantniejszym zaś szczegó
łem tego wypadku było, że cho-
dziło tu o jeden z bardziej znanych
organów, popierających całą parą
politykę sanacyjną...

w poszczególnych miastach łączyć
w „koła przyjaciół Bezbożnika”.
W dzień Wielkiej Nocy r. 1925 od-
był się zjazd tych „przyjaciół”.
Jego rezultatem było założenie
„Związku bezbożników”.

Związek natrafił jednak na du-
że trudności: „Góra*  komuni-
stycznej partji nie szczędziła mu
poparcia i raz za razem stała na
rozkazy do członków o pomoc dla
niego. „Dół” jednak ignorował te
rozkazy. W samym związku po-
wstały wahania, czy nie zbyt agre-
sywnie zwalcza się religję, i czy
się w ten sposób nie odpycha mas
od niego.

Rok 1929 był przełomowym w
życiu związku. Nastąpiły posunię-
cia w jego centralnych władzach.
Na czele stanął żyd Jarosławski,
cieszący się poparciem „ministra'*
oświaty, Łunaczarskiego. Postano-
wiono zaostrzyć akcję i „przejść
do ofenzywy”. Na zjeździe w
dniach 10 — 16 czerwca (brało u-
dział 920 delegatów) związkowi
nadano nową, charakterystyczną,
nazwę: „Związek wojujących bez-
božnikėw“.

Wraz z przejściem do olenzywy
nastąpiło zbliżenie związku do za-
granicznych organizacyj bezbożni-
czych. I tak złączono się z socjali-
styczno - komunistyczną „Między.
narodówką proletarjacką wolno-
myšslących“. Szczególną uwagę
zwrócono na Niemcy i Francję,
gdzie propaganda marksizmu da-
leko posunęla dzielo odchrzešcia-
nienia duszy robotniczej. Od te-
go czasu odbywa się między rosyj-
skim związkiem a pokrewnymi or-
ganizacjami wymiana materjałów
antyreligijnych, dokumentów, 'fo-
tografji, dzieł, — wzajemne świad-
czenie sobie usług np. przy urzą-
dzaniu wystaw i muzeów antyre-
ligijnych, przy prowadzeniu pro-
pagandy słowem i pismem. W o-
statnich czasach spróbowano ory-
ginalnego systemu rekordów. Ja-
kieś miasto w Rosji i jakieś mia-
sto w Niemczech zaczynają „wy*
šeigi“ w zdobywaniu członków
związku bezbożników w pewnym
określonym terminie. „Kto pobije
rekord _ Odessy'?.. _ Wreszcie
wciągnięto w akcję dzieci: fran-
cuskie, niemieckie,czeskie. Dzie-
cięca korespondencja bezbożnicza
wędruje z Moskwy, Leningradu
do Berlina, Hamburga, Pragi. I
dziesięciolatki umacniają się wza-
jem w „walce z Bogiem”, którego
—rzecz ciekawa — „niema”.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume-
ratorom zamiejscowym, którzy

zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy
zmuszeni bezwzględnie wstrzy-
mać przesyłanie pisma z dniem

1 Października

    

 

   

    
KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?

W dziesiątym dniu ciągnienia
5-ej klasy 25-ej polskiej loterji
państwowej większe wygrane pa-
dły na numery następujące:

Zł. 100.090 na Nr. 113509,
Zł 10.000 na Nr. 78866.
ZŁ. 5.000 na N-ry: 71293 119912

140772.
ZŁ 3.000 na N-ry: 47093 83837.
ZŁ 2.600 na N-ry: 1731 19665

25961 30662 35292 58478 64892
68305 69943 92051 96334 99551
105348 106160 109537 112664
114155 115340 119455 120071
125922 127021 128640 128834
133123 142507.

ZŁ 1.000 na N-ry: 20081 20340
22144 27046 31341 39737 48805
54061 59045 63069 63202 71675
83413 83503 85182 92531 97599-
106273 107922 109989 116317
116754 119813 121836 124823
125054 127810 131321 134991
135768 136176 136503 136991
"141092 152295 152448 152509
155726 157784 159321.

WARSZAWA (Pat). Główniej-
sze wygrane 5 klasy 25 loterji
państwowej w dniu 20 września:

10 tysięcy zł. — 38,359, 40.766,
5 tysięcy — 112.389, 3 tysiące —
659, 22.499, 36.270, 85.813, 107.525,
117.764, 137.965, 157.384,

IT TISI TTINITETIA KTS INNIII KISSORKA

Z NAD POLSKIEGO MORZA.
GDYNIA

Gdynia... przed kilkoma laty
wieś rybacka — dziś europejskie
Piękne miasto, liczące 40 tysięcy
mieszkańców. Gdynia — port,
chluba Polski, ten benjaminek,
specjalną troskliwością i pieczoło-
wiłością otaczany!

Istotnie, chlubić się' można
tem, czego tu w przeciągu tych
kilku lat dokonano. Umiastowie |
nie Gdyni nastąpiło w 1926 r.,
a więc to młodziutkie miasto fak-
tycznej jak na drożdżach wyrosło.
ort wspaniały — urządzony we-

dług najnowszych wymagań tech-
niki — napawa nas dumą. Gdynia
Jest istotnem 1 niezaprzeczalnem
świadectwem żywotności narodu

_ Naszego. E

Położenie Gdyni jest wielce
malownicze, z jednej strony lek-
ie wzniesienia, porosłe pięknemi

lasami, a z drugiej... morzel... nie-
kiedy szare, smutne — lub też
radosne, szalirowe...

Mimowoli — cisną się na pa-
mięć nieśmiertelne strofy wiersza:

„O morze! w Twojej głębi jest
hydra pamiątek,

Jest polip, co śpi na dnie"...
O głębino niezmierzona, jakże

ty zaborczą i bezlitosną być po-
trafisz! :

Z Gdyni na Hel spacerowym,
wygodnym stalkiem jedzie się
około 11/3 godziny, do Soppot
3 kwadranse.

Pociągiem podróż na Hel trwa
dłużej. Po drodze mija się Puck,
Hallerowo, Jastarnię, uroczą Ju-
ratę itd. Z boku pozostają Kar-
wia, Jastrzębia Góra i dze
o najsilniejszej latarni morskiej.
Po drodze do Gdańska mijamy
Orłowo (kąpielisko morskie), Sop-
poty i Oliwę ze słynnym klaszto-
rem.

Trudno na tem miejscu wyli-
czyć wszystko, co tak szybko po-
wstało w Gdyni — nie sposób nie
wspomnieć jednak o urzędzie
morskim, chłodni (która budzi po-
dziw i cudzoziemców), łuszczarni
ryżu, stacji meteorologicznej, o
śmachach banków: Polskiego,
Gospodarstwa Krajowego i Rol-
nego, mieszczącego się w dwuch
pięknych budynkach, komisarjatu

rządu, o szkole morskiej, gimna-
zjum męskiem, gimnazjum sióstr
Urszulanek, miejskich zakładach
elektryczych, o pięknym gmachu
poczty, wielkiej budowli Państw.
Monop. Tytuniowego itp. itp. oraz
o już powstałych i jeszcze się bu-
Bi: olbrzymich blokach Z. U.

Pisząc o domach Z. U. P. P.,
nie można pominąć milczeniem
tej okropnej katastrofy z roku
ubiegłego. Jakże smutne i tra-
giczne są te... groby na zacisznym
cmentarzu gdyńskim...

Port najlepiej i najdokładniej
można zwiedzać na ten cel spe-
cjalnie przeznaczonemi motorów-
kami, których kapitanowie udzie-
lają wyczerpujących wyjaśnień.
Aż oczy się rozbiegają. Tam,
zdala widać port wojenny Oksy-
wje, tu stoją jeden za drugim
okręty handlowe, na które zapo-
mocą dźwigów do podnoszenia
wagonów odbywa się ładowanie
węgla, dalej przystań statków pa-
sažerskich. Tu wielkie polskie
statki: Pułaski, Kościuszko i Po-
lonja. W. pobliżu moc najroz-
maitszych narodowości, olbrzy-

mich kolosów transatlantyckich
itd. itd.

Molo pasażerskie dla statków
spacerowych ma być ulepszone
i rozbudowane, dziś jest również
wygodne 1 szerokie. Jezdnie po-
rządne o kostce granitowej lub
asfalcie, chodniki szerokie —
wielkomiejskie. Oświetlenie nie-
stety dosć słabe, Zwraca uwagę
w Gdyni zupełny brak dorożek
konnych -- jedynie nieliczne
taksówki (b. drogie) i autobusy,
wygodne, obszerne, lecz kursu-
jące w bardzo długich odstępach
czasu. Komunikacja miastowa po-
zostawia więc jeszcze b. wiele do
życzenia.

Życie stowarzyszeń społecz-
nych w Gdyni jest dość ożywione.
Na czele Związku Towarzystw
stoi wicedyrektor Banku Gosp.
Krajowego — p. M. Berger. Naj-
rozmaitszych organizacyj w Gdy-
ni jest 120 (z tych: 50 zawodo-
wych, 12 b. wojskowych, zrzeszo-
nych w federację, 10 o charakte-
rze wyłącznie charytatywnym i
pozostałe ideowe. Siedziba Ma-
cierzy Szkolnej znajduje się w
Gdańsku, W Gdyni — rok rocz-

nie odbywa się „Tydzień Macie-
rzy” (w związku z obchodem
grunwaldzkim). Z organizacyj ko-
biecych: związek pracy obywat.
kobiet (narodowa organizacja nie
istnieje w Gdyni), sokół żeński,
przysposobienei wojskowe,  sto-
warzyszenie pań miłosierdzia (o-
raz szpital siostr miłosierdzia),
Dalej widzimy Czerwony Krzyż,
który wraz z prezeską p. No-
wacką dzielnie tu pracuje, utrzy-
mując stale schronisko turystycz-
ne, oraz kuchnię dla bezrobot-
nych.

„Opieka polska nad Rodakami
na Obczyźnie'* — której prezesem
jest dyrektor urzędu morskiego p.
Łęgowski — ma pod swoim za-
rządem Misję dworcową, oraz
schronisko noclegowe dla kobiet
i dziewcząt.

Pism codziennych jest w Gdyni
trzy: „Gazeta Gdyńska (narodo-
waj, „Dziennik Gdyński* (apoli-
tyczny) i „Echo morskie“ (pro-
rządowe).

„Jak już wspomniałem, ludność
m. Gdyni dochodzi obecnie do 40
tysięcy, a czy szybko nastąpiło to
zaludnienie, najlepiej zorjentować

się z poniższego zestawienia:
Przy końcu 1927 r. — 13,780;

w 1928 r. — 23,565; w 1929 i 30
roku — 31,692; w 1931 roku —
32.300 i obecnie — 40,000 miesz-
kańców.

Niewątpliwie, Gdynia ma przed
sobą wielką i piękną przyszłość.

Przy dotychczasowem tempie
swego rozwoju, zajmie
wkrótce równorzędne miejsce po-
śród wielkich portów europej-
skich, gdyż dzis już zajmuje trze-
cie miejsce na Bałtyku.

Po za specjalną opieką rządu,
posiada Gdynia niezwykle po-
myślne dla siebie i sprzyjające
warunki terytorjalne, które przy-
czyniają się do rozwoju dalszej
budowy portu. Port Gdyński, z
całą pewnością, przy najnowszych
urządzeniach technicznych i zu-
pełnie nowoczesnych zabudowa-
niach, w krótkim czasie wybije
się na czołowe miejsce z pośród
nowożytnych portów handlowych
świata. Wi. B.-K.

ona
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Z KRAJU.
KARA ZA DZIAŁALNOŚC WYWROTOWĄ NA RZECZ LITWY.

„Rytas** finansuje akcję wywrotową.

W zamiejscowym wydziale Wi-
leńskiego Sądu Okręgowego w
Lidzie rozpatrywana była sprawa
nielegalnych nauczycielek litew-
skich ze wsi Niewosze śm. woro-
nowskiej pow. lidzkiego, Weroni-
ki Misieniównej i Stanisławy Ra-
chelównej, oskarżonych о @а-
łalność wywrotową na rzecz pań-
cyt TACO

stwa litewskiego. Po przeprowa-
dzonej rozprawie, której przewo-
dniczył sędzia Czajkowski, ska-
zano oskarżone na 6 miesięcy
więzienia każdą. W czasie prze-
wodu sądowego ujawniono, że
pieniądze na agitację wywrotową
oskarżone pobierały od litewskie-
go towarzysiwa „Rytas“,

30.000 złotych na zakup płócien.

Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych udzieliło kredytu w wyso-
kości 30.000 złotych na zakup
płócien za pośrednictwem bazaru
przemysłu ludowego.

Akcją zakupu kierują p. woje:
wodzina Beczkowiczowa i p. So-
kołowska. Niewątpliwie akcja ta
pozwoli szerzej rozwinąć przemysł
chałupniczy.
W związku z tą akcją z ini-

cjatywy Komitetu Opieki nad
Wsią Wileńską w różnych punk-
tach na terenie z. wileńskiej od-
bywają się obecnie jarmarki, któ-
rych organizacja wypadła naogół

bardzo pomyślnie. Nierzadko na
takich jarmarkach bywa zakupy-
wanych kilka tysięcy metrów
płótna. Poczynione zakupy prze-
kazywane są w całości do dyspo-
zycji władz wojskowych.

Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych doceniając znaczenie tej
akcji przydzieliło do dyspozycji
Komitetu Op. nad Wsią Wil. spe-
cjalne auto, by w ten sposób
ułatwić Komitetowi objazd po-
szczególnych powiatów wojewódz-
twa wileńskiego i organizowanie
na ich terenach jarmarków.

Po 30 iatach odzyskał mowę.

We wsi Gorczany, gm. jaźwiń-
skiej 40 letni Andrzej Bobin, któ-
ry od 30 lat skutkiem upadku
utracił mowę — nagle odzyskał
głos i przemówił. Odzyskanie
mowy nastąpiło w lesie, podczas
gdy Bobin pracował przy wyrębie
łasu. W czasie gdy Bobin układał

na wóz drzewo, uderzył piorun
w poblizką sosnę. Włościanin tak.
się przestraszył,'iż padł zemdlony
na ziemię. Gdy go ucubono, Bo-
bin przemówił. Odzyskanie mowy
po 30 latach komentowane jest
we wsi Gorczany i w okolicy
jako cud.

Wypadek przy budowie mostu.

We wsi Sielec pow. lidzkiego
Kudasz Paweł podczas pracy przy
budowie mostu kolejowego na
rzece Niemen uległ nieszczęśliwe-
mu wypadkowi, a mianowicie zo-
stał on uderzony w głowę arku-

szem blachy wagi 32 kg. która
spadła z wysokości 15 metrów.
Kudasz w stanie groźnym został
przewieziony do szpitala powia-
towego w Lidzie.

Reforma szkolnictwa w Rosji.
Powrót do starych norm.

MOSKWA, (Pat). Ogłoszony
dziś dekrej o reformie szkolnic-

twa wyższago zawiera niezwykle
sensacyjne ustępy. Poza wpro-

wadzeniem egzaminów wstęp
nych, przejściowych i dyplomo-

wych powraca się również do

systemu dyplemowego, рггу-

wraca się takže tytuty naukowe

asystenta i docenta, zakazuje się

organizacjom studenckim, newet

partyjnym, jakiegokolwiek wtrą-
cania się do zarządzeń dyrekcji

HM Powtórzenie premjery! Super przebój europejskiej predukcji I 1932-33. Arcydzieło,
świeta. — NajwiększaWRAAEP

[i
GÓRNOŚLĄSKI

dnocz Kop. Górnośl. „PROGRESS" ko-

eas Hr. Laura, Dębieńsko, Ma-

tylda, Andaluzja, Radzionków, Mysłowice,

Wagonowo i od jednej tonny w —
| Ferdynand i Fiorentyna.

zamkniętych i zaplombowanych
dostarcza

   
EGZYSTUJE OD 1890 R.

Biuro: Jagiellońska 3 Tel. 811.
Skład, 999.: Kijowska 8 Tel.Koysee -—

REZERW ASEZTZZZE

Dr. Ginsberg
Choroby skórne,

ryczne i moczopłciowe.
Jakóba-Jasińskiego 1a
od godz. 8—1 i 4—8

tel. 567.
=

AKUSZERKI

AKUSZERKA
MARJA

LAKNEROWA
od godz. 9 do

„, Kasztanowa 7, m. 5.
w * ZP69

   

Tamże

tyczny po

i wąśry.

!Zgublono

się.

TRE PIERWSZY DŹWIĘKOWY

| aper
| ul. Wileńska 38.

M. DEULL wiLno.

AKUSZERKA
; šMIALOWSKA

przeprowadziła się.
Mickiewicza 4, m. 6,

gabinet kosme-
awia cerę, u-

wenę- Suwa brodawki, kurzajki

Идач- е ооа оао 3

ZGUBY |o.
legitymację nich lat, skromnych wy-

klaczy. plany Baki
k latnicze Zzgml-

dy "Nierzenczyńskiej na nale, gospodarkę wiejs-

imię Józefa Uzorko un. ką,

uczelni i profesorów. Dekret
przewiduje pozatem w wypadku
ciężkich przekroczeń dyscypilnar-
nych możliwość wydalenia na
okres od roku do 5 lat, bez pra-
wa uczęszczania do innej wyższej
uczelni. Powodem wydania tego
dekretu było ogólne rozluźnienie
dyscypliny i fakt, że niektóre
wyższe zakłady naukowe często
wypuszczały specjalistów, stoją-
cych na poziomie technika, a nie
inżyniera.

 

kino rezre „ś TULOWI"
WIELKA 86.

NAUKA

Maturzysta z inteligent
nej rodziny udziela ko-
repetycji Mostowa 11 m.
6 (od 8—10 i 15—17.

168- 4
———————————————— Вп‹у.
Jeune Institutrice fran-
caise parlant anglais dė-
sere poste famiile distin-
ure  Ecrire:  Reignier
jelvederska 5 u. p. Mil-

a. ler Warszawa. 303—3
TADA TASTIENTOS

| PRACA |
AAA PRSISBEI OZATETEŻR

Osoba inteligentna śred-

macji
stracja

magań, poszukuje posa-
dy, zna kuchnię dosko- dzeniu

szyje bieliżnę, może
163 wyręczyć nią domu kiem,

Adres: Młynowa ulica 2. ze Oferty:
k skrytka 108.zacTT

MIŁOSCI».

 

wiek ukończył
handlową poszukuje po- charki
sady. Łaskawe oferty do referencje.- Mostowa 10 da,
Adm'nistracji
pod „Urzędnik*.

Młodzieniec lat 18 z u- restauracji z
kończoną Szkołą Powsz. kiem, chrześcijanin,zgc-
poszukuje jakiejkolwiek tówką do 100

onarska 50—1.
 

Polecamy bardzo gorą-
to inteligentną młodą pa-
nienkę umiejącą pisać i Sprzedai 5
na maszynie, poszukują-

" cą posady za skromnem
wynagrodzeniem.

10—3 g.

 

Agenci solidni w prowe-

ży domowych artykułów
poszukiwani

 

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Hasmonea przyjeżdża do Wilna.

Przyjeżdża do Wilna na dwa
gościnne mecze piłkarska drużyna
mistrz Wołynia  Hasmonea z
Równego, która walczy o wejście
do Ligi.

Hasmonea w grupie swojej za-
jęła trzecie miejsce, ale w każ-
dym bądź razie zespół Hasmonei
będzie groźnym przeciwnikiem
dla Wilna.

Sprowadzenie piłkarzy wołyń-
skich do Wilna uważać należy za
bardzo szczęśliwy pomysł, gdyż
częściowo będziemy mogli drogą
porównań dowiedzieć się mniej
więcej w jakiej formie znajdują
się piłkarze grupy drugiej, to zna-
czy zespół Polonii przemyskiej,
która, jak wiemy, przoduje w do-
tychczasowych meczach o wejście
do Ligi. *

Występy  Hasmonei ściągną
zapewne sporo widzów i tak
w sobotę, jak też i w niedzielę
będziemy mieli dużo emocyj spor-
towych.

Mecze odbywać się będą na
boisku przy ul. Wiwulskiego.

Ostatnie zawody pływackie.
W nadchodzącą niedzielę od-

będzie się definitywnie wielki
(pod względem długości) wyścig
pływacki z Werek do Wilna.

Maraton pływacki zorganizo-
wany zostanie przez Р. К. $. Ог-
ganizatorzy zwycięzcom szykują
szereg nagród, a między innemi
zaofiarowali imienne nagrody pp.:
dyr. Szwykowski i kap. Ostrow-
ski.

Lekkoatleci Ogniska
stają do eliminacji.

Kończą się już treningi lekko-
atletów Ogniska, którzy w piątek
wyjadą z Wilna do Warszawy
na zawody, które odbędą  się
z okazji święta kolejarza pol-
skiego.

Przed wyjazdem sportowcy
Ogniska przeprowadzą między
sobą eliminacje, po których ułożo-
ny zostanie ostateczny skład lek-
koatletów Ogniska.

Pogoń mistrzem na papierze.
Bokserzy Pogoni zdobyli wal-

kowerem mistrzostwo drużynowe
Wilna w boksie.

Do zawodów tych nikt prócz
Pogoni nie zgłosił się, to też bez
załatwienia formalności Pogoń
została mistrzem.

Zapewne, śdyby nawet przy-
szło Pogoni walczyć, to i tak zdo-
byłaby najwięcej punktów, ale
miałaby ona wtedy satysfakcję
walki. i

wiazda ekra-
usicielskanów europejskich

Nad program:

,

Nad program! Najiowsze dodatki dźwiękow

„Dz. Wil.“ m. 6.
gr3

 

zl. Ofer-
Bobie referencje ty: Warszawa, Koweiska

gr3 4 m. 10.

ua"

MAMAŁYGĘ
świeżą polecają

B-cla Gołębiowscy
ul. Trocka 3. 6

W TROKACH sprzedaje
się ziemia powierzchni
około 690 sążni kwadr.
Dowiedzieć się: Wilno,
Wiwulskiego 12 m. 11
od godz. 4 do 8 wieczór.

104—2

Infor=
udziela Admini-
„Dz. Wil." między

gr3

ratalnej sprzeda-

w Wileń:
Nowogródzkiem,

Brygida Helm

Dziś zupelnie nowe rewelacyjne dżwiękowe
i| arcydzieło w-g powieści Dostojewskiego

| 1 Ozep. Wersja francuska. Spiewy cygańskich romansów P

Pcsiada dobre piękna pozycja, las, wo-

155 Odpowiedni na letnisko.
Dowiedzieć się w Re

Potrzebny zastępca do dakcji „Dziennika Wii."
wyszyn- od 2 do 4. gr3

16°

Młodzież szkolna staje na start,
W. najbliższą sobotę i niedzielę

na Pióromoncie odbędą się wiel-
kie zawody lekkoatletyczne o mi-
strzostwo szkół średnich.
W sobotę program jest nastę-

pujący: 100 mtr., 1500 mtr., 4100
mtr., skok wzwyż i pchnięcie
kulą. Początek o godz. 15 min. 15.
W niedzielę zaś odbędą się

konkurencje następujące: finał
100 mtr., dysk, wdal, tyczka,
110 mtr. przez płotki, 300 mtr.,
oszczep i ształeia 4100 mtr.

Do każdej konkurencji każda
szkoła ma prawo zgłaszać 2 za-
wodników.
W roku ubiegłym puhar prze-

chodni został zdobyty przez
Gimn. A. Mickiewicza.

Wielki turniej tenisowy.
Akademicki Związek Sportowy

organizuje wielki międzyklubowy
turniej tenisowy, który rozpocznie
się 22 b. m., a trwać będzie aż
do 25 b. m.

Zgłoszenia nadsyłać należy do
A. Z. S, korty tenisowe przy ul.
Zakretowej, do 21 b, m.

Turniej ten jako ostatnia im-
preza tenisowa zgromadzi zapew-
ne wszystkich najlepszych teni-
sistów Wilna, którzy walczyć
będą o moralne mistrzostwo Wil-
na, bo oficjalne mistrzostwa przez
niedołężność organizatorów prze-
prowadzone nie będą, gdyż Zwią-
zek Okręgowy nie miał czasu za-
łatwić szeregu koniecznych for-
malności.

Wieczorek jedzie skakać,
Najlepszy skoczek Polski wy-

jeżdża dziś do Warszawy, by
jutro dołączyć się do całej ekipy
lekkoatletycznej Polski.

Wieczorek zatem skakać bę-
dzie wdal w Pradze, Wiedniu i
Budapeszcie. We wszystkich tych
miastach mistrz nasz może zająć
"pierwsze miejsca.

Dalsze sukcesy Ż. A. K. S.
w Białymstoku.

Gościnne występy sportowców”
Ż. A. KS. w Białymstoku udały
się doskonale.

Wilnianie wygrali, jak wiemy,
mecz tenisowy z Jagiellonją, a
drugiego dnia pokonali tenisistów
Makabi. Wśród grających na
uwagę zasłużył Merecki i Kewes.

Piłkarze również odnieśli wiel-
ki sukces, zwyciężając zespół Ja-
giellonji 3:1. _ Bramki strzelili:
Rogow 2 i Aduński, Wilnianie za
ambitną grę po meczu otrzymali
od publiczności białostockiej bu-
kiet kwiatów,

najsłyn. reżyser świata G.

Bracia Raramazowy

zabudowania, sad,

jego zgon.

 

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

Pióromont 3 m.1. 44—20

Fortepian

SPRAWY

 

kret).
— Kino,

Dom z dužym ogrodem,
własny brzeg Wiljl przy
ul. Antokolskiej 96 do
sprzedania tanio. O wa-
runkach ul. Dąbrowskie-
go d. 10 m. 1. 167

WANA
dowa.

 

pralem.

które poruszyło publiczność са!ед ›
Pabst i

э glošn. pisarz doby obecnejP, Benolt
POGRZEB ś. p. por. ZWIRKI I Inż.

prochom bohaterskich lotników I najnowsze tygodniki
sów o g. 4, 6, 8 1 10,15. — Na 1-szy seans ceny znižone.

potężny dramat w 12 akt. z życia erystokracji
rosyjskiej. W rol. gl: Fritz Kortner, Anna Steno rosyjsku wykona Chór

e I dodatek rysunkowy Fiejschera.
|PEREZOWEETYOOZYZESASBK.ROZKAKOKZADWICLA BOBO ZAASZOREWOCCRZYWOSCYOZTARZAN VRCZATY ESA

Run Inteligentny miody ezlo- Osoba w š:edrim wieku Sprzedaje się
szkolę poszukuje posady ku-6 km. od

WIGURY w dn. 15 b m. Hcli Polski
„Paramountu“ i Pata.

folwark nie wspomina o adwo-
Wilna, prze- katach: miałam z nimi

tyle trudności w sprawie
spadku po mężu, że wte-
dy dopiero naprawdę za-
częłam gorzko opłakiwać

MAJĄTKOWE

gabinetowy Poszukuję pozyczki 2000 Się z 3 pokci z kuchnią
tanio do sprzedanią ul. zł. względnie wspólnika I wygodami do wyneję-
Rzeczna 12 m. 15 (Za- z kapitałem 2000 — 3000 &а ul. Swiętojańska 11.

162 zł. Zgłoszenia Wielka 25

I jemu się to stać może...

Wnuk: No, cieszcie się,
babko, że zostałem ka-

Babka: Moje dziecko,
nie bądż dumnym—i ce-

— Tylko niech mi pan sarz Napoleon doszedł pan

© pogranicza.
Sowiety w daiszym ciągu odrutowują granicę polsko-Sowiecką.

Z Iwieńca donoszą, iż władze
sowieckie zakończyły prace nad
odrutowaniem drutem kolczastym
granicy na odcinku Iwieniec-Ru-
bieżewicze i Kozdrowicze.

Na linji tej w niektórych miej-
scowościach,  gdie najbardziej
przekraczano granicę do Polski
i gdzie obecnie jeazce można
przedostać się niepostrzeżenie
przez granicę, saperzy sowieccy

wykopali t. zw. wilcze doły. Ulcie*
kinierzy nie znający terenu przy
ucieczcez terenu Białorusi so*
więckiej w czasie przekraczania
granicy, nie będą mogli omirąć
zasadzek i będą wpadali w ręce
sowieckich strażników.

Obecnie odrutowano juž od-
ceinek sowiecki na przestrzeni
105 klm. ;

Generalna obława na pograniczu polsko-sowieckiem.

W ostatnich dniach,
K. O. P. na pograniczu polsko-
sowieckiem, przeprowadziły sze-
reg obław, podczas których za-
trzymano około 80 osób. W licz-
bie zatrzymanych, Znajduje się
kilku agitatorów komunistycznych,
5 dezerterów, 11 koniokradów i

organa złodziei, 3 oszustów, 2 członków
sekty baptystów, którzy bez ze-
zwolenia wśród
osiedli pogranicznych prowadzili
propagandę swojej nauki,| oraz
23 włóczęgów bez określonego
zajęcia.

Raid niemieckiej eskadry samolotów na pograniczu polskiem.
Z Filipowa donoszą, iż onegdaj

rano mieszkańcy granicznych wsi
polskich odcinka Rakowce, zau-
ważyli kilka samolotów lecących
wzdłuż granicy. Początkowo są-
dzono, iż są to aparaty polskie,

iednak szybko zorjentowanesię,
iż były to niemieckie.

Samoloty w ilości 6 aparatów
—dwójkami leciały z Puszczy
Ruminckiej w kierunku Margra-
bowa.

Podejrzane samoloty nad Brasławiem i Dzisną.
W dniu wczorajszym nad Bra-

sławiem i Dzisną były widoczne
dwa samoloty, które krążyły nad
miasteczkami na wysokości około
900— 1000 mtr. Wobec mgły nie
można było odróżnić znaków na
samolotach i ustalić do jakiego
państwa aparaty te należały.
Według wszelkiego prawdopodo-
Sjeństwa, były to samoloty so-
wieckie, które w ostatnich cza-
sach dość czesto zapuszczają się
na terytorjum polskia, łotewskie
a nawet i litewskie.

Przed paru dniami strażnicy
łotewsey ostrzelali ogniem — Кага-
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Przyjmuje
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kle roboty drukarskie

BROSZURY.|OKÓLNIKI,
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Początek sean-

Syberyjskich Włóczęgów.

wysoko, a mimo to upadł
potem. włoskie

Gość:

Pokój
Jasny,

kuchnią do wynajęcia. ul.
Słucka 17. 121—2
  

Mieszkanie składające
kuchal

164a
PODwra

Pokój dla samotnego z
Ludwi-

164

umebiowaniem Pokój
arska 1 m. 12,

Wszystko mi Jedno.

Kelner:
— Jakie menu życzy

sobie — rosyjskie, pczyku?

  

ciepły dwa okna
od ulicy przy b solidnej
emerytce Sosnowa Nr. 16
m. 2 Zwierzyniec.

 

2 pokoje z używalnością

Zamkowa 3 m. 4.

 

Mieszkanie do wynaję-
cia z 3 pokol i kuchni
ul. Sawicz 16—10.

 

a smeca Tatarska
m. 3.

IWON
ее

Zapėžno.

— Czego płaczesz chło-

binowym samolot sowiecki, który
lustrował granicę łotewską nieda-_
leko Dyneburga.
ОЛЕаЕННЕр

GIEŁDA.
WARSZAWA tra.) 20 IX 1982 rWaluty I dewizy

Belyja 143,14— - 49,14—123,42,
Holandja 358,40 —359,30— 357,50
Kopenhaga 161—161,60—161,20
Londyn 31,00—30,98 —31,14—30,84.
RAR: we 8,92—8,94 —8,90,
owy York kabsl 8,925—8,945—Paryż 34,961,—35,05—24,88 070

Praga26,40 —26,46—26,34.
Sawajearjs 172,25 —172,68—171,82.
»łoc| ,80—45,60—45,25—. уBerlin212,31. a»
Tendencja niejednolita.

Papiery procentow.
3 9 poź. budowiafa 34,75.
4% ir vestycyjna 93,25.
5 kor. wers. 39,25.
6%/, dolarowa 53,—54—53,75.
4%, dolarowa 48'|,.
7%, stabil. 52'/,—54—52,88,
10 [4 kolejowa 100.
8' obl. bud. B. G. K. 93,
4, L. Z. ziem ?7,75—38
8“, L.Z. m. Waraz. 58—58!|,—58,25
10% L. Z. m< Lublina 55,
8'| L. Z. m. Łodzi 56—56',
10%, Siedlec 52,10.
Tendencja dla pożyczek słabsza.
Akcjer
baux rolski 86—87—86,75. Cukier 19Modrzejów 3,40. Rudzki 5,50. Staracho-wice 9—9,4). Haberbusch 43. Tendencja

stalsza,
Pożyczki polskie w Nowym Yorku

Dillonowska 56. Siabilizacyjna 514.
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Hurtowa I detaliczna sprzedaż

WĘGLI | DRZEWA
OPAŁOWEGO

«CENTROOPAŁ»
Zamkowa 18 Wiino Tel. 17-90,

<zy francuskie? —— Ja chcę moją bu-
łeczkę z miodem na

— W. tki di КAUDINIAIprėsas 6jejkona misko: ŽK gdzie Ją podzia:
[Mieszkania EYBA

— DNNKANKANKAANANAAANAoz OKE
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łeś?
To pan

siedzi I...
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PRZYJMUJE DO DRUKU
DZIEŁA; BROSZURY
BILETY WIZYTOWE,
ZAPROSZENIA,
I RUŻNE KSIĄŻKI
DO OPRAWY
WYKONYWA
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H. M. STEPHENSON. .

Na nojwyższem wzgórzu.
i i lunch iPrzewodniczący zarządził przerwę na ch.

Waltersa odprowadzono do poczekalni „dla więź-

niów. Chciało mu się gwałtownie podzielić się z

kimś myślami i zapytać się, jaki ewentualnie mógł

być wyrok. Źwrócił się więc do sierżantapolicji:

— Chyba nie wierzą, że ja to zrobiłem? — wy-

krzyknął. :

УРоЬ:іап[ popatrzył na niego szczególnym wzro-

kiem.

— Nie wiem, co oni myslą — rzekł z mocnym

naciskiem na „oni*. —|Zobaczy pan, jakprzysięgli

wrócą. Nie będzie pan nawet potrzebował czekać

na werdykt.
— Jakto? — zapytał Walters.

—Jeżeli będą na pana patrzeć, to znaczy, że

uniewinnili, jeżeli będą patrzeć wbok, to znaczy, że”

skazali. O, byłem już więcej niż na stu sprawach i

wiem. zd

Waliers zaczął się zastanawiać, cozrobi, jeżeli

$o uniwinnią. Naturalnie zmieni nazwisko i wyemi-

Wad policjant z oznajmieniem, że sąd czeka.
Przewodniczący zaczął swoją przemowę od

stwierdzenia, że zamordowany był łotrem.

— Przykro jest mówić źle o umarłych, ale fakty
są faktami. Е

Przestrzegł przysięgłych, aby nie powodowali
się w wyroku względami na złą opinję zamordowa-
nego. Prawo angielskie ochrania jednakowo wszyst-
kich, i ludzi złych i dobrych.

Rozpatrzył starannie dowody i omówił wyczer-
pująco pobudkę zbrodni. Pierwotne, kłamliwe ze-
znanie więźnia potraktował tak samo sceptycznie,

- jak prokurator.
Jeżeli przytoczone dowody nie budzą w umy-

słach przysięgłych żadnych wątpliwości, to muszą
oni wydać werdykt: „winien*. Co się tyczy kontr-
dowodów, wysuwanych przez obronę, to żaden z
nich nie zasługuje na poważne traktowanie.

Jeżeli przysięgli nie wierzą, aby oskarżony zabił
to niech go uniewinnią, bez względu na to, czy wy-
obrażają ją sobie inną alternatywę, czy nie.

Obrona omawiała szeroko fakt, że oskarżenie
opiera się li tylko na dowodach okolicznościowych,
ale tak bywa w większości spraw o morderstwo,
Rzadko się zdarza, aby morderca popełnił swój czyn
na oczach świadków, a dowody okolicznościowe są
nieraz bardziej przekonywujące, niż bezpośrednie.

Przysięgli kazali na siebie czekać trochę dłużej,
niż godzinę. Weszli zpowrotem na salę, jeden za
drugim, wśród głębokiego milczenia i żaden nie pa-
trzyl na Waltersa.
— Panowie przysięgli, czy zdecydowaliście się

na werdykt. ‚

— Tak. — I w chwilę później: — Winien.
Z piersi zebranej w sądzie publiczności wydarł

się ni to jęk ni to łkanie, Jakaś kobieta krzyknęła.
Przewodniczący dodał, że przysięgli postanowili

jednomyślnie podać więźnia do łaski najwyższej ze
m na jego młodość i fakt bezczelnej prowo-

acji.
Teraz zabrzmiał silny, dźwięczny głos przewo-

dniczącego:
— Oskarżonemu Henrykowi Leonardowi Wal-

tersowi dowiedziono morderstwa z premedytacją, po
pełnionego na osobie Herberta Wilsona. Czy oskar-
2 ma co do zarzucenia temu prawnemu wyroko-
wi

Walters potrząsnął głową. Nie mógł przemówić
słowa, tak jak człowiek pogrążony we śnie. Sły-
szał głos przemawiającego do niego sędziego, ale
były to dla niego puste dźwięki, pozbawione wszel-
kiej treści.
— Przysiegli uznali oskarżonego za winnego, bo

inaczej nie mogli. Rozumiem, że drwiny i pewne gro
źby dalszych wymuszeń mogły popchnąć oskarżone-
go do tego rozpaczliwego czynu, rozumiem, że myśl,
która początkowo wydała się przerażająca, przybra-
ła wkońcu barwy nadziei ratunku. Stało się z oskar
żonym, to, co i z innymi, którzy nosili się z myślą
o zbrodni. Stopniowo przestał się wzdragać.

Nastała pauza i Walters podniósł oczy. Prze-
wodniczacy włożył na głowę czarny biret, Zabrzmia
ły straszne słowa: „Wrócisz, skąd przyszedłeś,,,
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Mostowa 1.

 

przez powieszenie za szyję... śmierć, śmierć, — i
niech Bóg zmiłuje się nad twoją duszą”.

Waliers ocknął się jak człowiek, którego po-
zbawionc na chwilę przytomności uderzeniem i wy-
szedł z ławy oskarżonych z twarzą zastygłą na ka-
mień.

Rozdział XL
Po dwóch tygodniach został ułaskawiony. Czas

ten spędził w celi, w której nie zostawiono $o sa-
mego ani na minutę.

, Człowieka skazanego na śmierć pilnują stróże
więzienni dniem i nocą, od godziny wydania wyroku
do godziny wykonania. Waltersowi zamieniono karę
śmiesrci na dożywotnie ciężkie więzienie i po zała-
twieniu pewnych formalności odstawiono z kilkuna-
stoma innymi skazańcami doPrincetown, strasznego
karnego osiedla w Dartmoor. Partja przejechała
przez Londyn w biały dzień i zatrzymała się na dwor
cu na oczach publiczności. Wszyscy byli skuci w.kajdany i pod strażą. : '

. Więzień skazany na ciężkie roboty
pierwsze dziewieć miesięcy kary samotnie i
w oddzielnej części więzienia, wybudowanej przezskazańców. Spacery odbywają się w ten sposób, żedozorca stoi w środku, a nowicjusze maszerują ko-
łem gęsiego w odległości pięciu kroków jeden od
drugiego.

spędza
w ciszy,

(d. c. n.)
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