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RYGA. W piątek dnia 23 bm.
przybywa do Rygi z Warszawy

. delegacja T-wa zbiiżenia polsko-
łotewskiego. Na Czele delegacji
stoi sen. Kamieniecki. W skład
jej wchodzą sen. Ewert, b. mi-
nistra Gliwic, prof. Lot, dyrektor
departamentu  Trzeclakowski, b.
wojewoda warszawski Sołtan, b.
minister Olszewski W.elhorski „z
Wilna, sen. Iwanowski i szereg

„Dzień Kresowy” grodzieński
organ miejscowej sanacji w nu-
merze z dnia 21 września do-
nosi:
W związku z dożynkami w

Białej „,Podlaskiaj, które się od:

były na podwórzu fimiejscowego
sejmiku, wśród wielu wieńców,

MOSKWA (Pat). Rozpoczyna-

jące się w dniu 25 b. m. doroczne

obrady plenum Centralnego Ko-

mitetu Partji Komunistycznej za-
powiadają się niezwykle sensacyj-

nie. W/g uporczywych pogłosek,

obiegających moskiewskie koła

polityczne, mają „być powzięte

uchwały, poważnie zmieniające

dotychczasową wewnętrzną poli-

tykę gospodarczą Z. $. S. R.

Tempo inwestycyj ma być po-

ważnie zahamowane i przystoso-

wane do realnych możliwości go-

spodarczych, wszystkie zaś wysił-

ki rządu mają być zwrócone w
kierunku polepszenia zaopatrze-
nia ludności. Decyzje takie mia-

łyby być spowodowane  prze-
dewszystkiem coraz dotkliwszem
odczuwaniem kryzysu światowego
przez gospodarkę sowiecką oraz
koniecznością ,„„wlania w masy no-
wego ducha” w drodze polepsze-
nia ich bytu.

W/g tychże pogłosek, w miaro-
dajnych sierach partji rządzącej
ma przewažač zdanie, že obecne
trudności rządu sowieckiego w
dziedzinie polityki wiejskiej są
spowodowane w pierwszym rzę-
dzie praktykami niższej admini-
stracji podczas wzmacniania ko-
lektywizacji. Dalsza polityka w
tej dziedzinie polegać ma na
utrzymaniu wedle możności { zw.
liberalnego kursu w stosunku do
wsi, dalej na ochronieniu istnieją-
cych kolektywów przed rozpa-
nięciem się przez zwracanie wię-
kszej uwagi na interesy każdego
z członków kolektywu oraz na
zaniechaniu w dalszej akcji ko-
lektywizacyjnej wszelkich innych
metod poza perswazją i zachętą
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innych osób. Delegacja zabawi
w Rydze 3—4 dni.
W sobotę odbędzie się wspól-

ne posiedzenie ryskiego i war-
szawskiego towarzystw zbliżenia
polsko-łotewskiego. Tegoż dnia
odbędzie się na cześć gości pol
skich raut. W niedzielę goście
polscy udadzą się do Kemmeru i
nad morze. W poniedziałek 'na-
stąpi powrót do Warszawy.

Wieniec z nakazów płatniczych ofiarowany
p. staroście w Białej—Podiaskiej.

doręczonych p. Staroście, „wyróż-
nił” się oryginalny wienizc z na-
kazów płatniczych, podany przez
przedstawicieli „Kólka rolnicze-
go”. Przy tem przedstawiciele
zaznaczyli: „Przyjm, Panie Sta-
rosto to, co dostajemy i co z ca-
łego serca oddajemy”.

 

Przed zebraniem Centralnego Komitetu
Komunistycznego w Moskwie.
Nowy kurs polityki gospodarczej?

Oznaczałoby to częściowe
uznanie przez rządzący kierunek
tez dawnej „opozycji prawicowej”,
domagającej się zwolnienia tempa
inwestycyj i ulg dla chłopów.

Wedle tych doniesień, sprawy
sowieckiej polityki zagranicznej
nie będą na obecnem. plenum
C. K. Partji Komunistycznej oma-
wiane ze względu na nieobecność
w Moskwie komisarza Litwinowa.
Żadnych poważniejszych zwrotów
w tej dziedzinie oczekiwać nie na-
leży „przed połową listopada, to
jest przed wyborami w Niemczech
i wyborami prezydenta Słanów
Zjednoczonych, po których Biały
Dom ma zdecydować sprawę u-
znania Sowietów przez Amerykę.

Redakcja etwarta od 11 de 16 i od

78 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od $ do 20-ej,
w niedziele od 12 de 13-ej. „Dziennik Wleński" wychodzi <odziennie,
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Przygoda b. ministra pruskiego
w Kopenhadze.

Jak donoszą z Kopenhagi do
„ABC“

Były pruski minister spraw
wewnętrznych, socjalista Grzesiń-
ski, udał się na zaproszenie duń-
skich socjal - demokratów do Ko-
penhagi. Wczoraj miał w  tam-
tejszym domu związkowym wy-
głosić odczyt o politycznej sytu-
acji w Niemczech.

Na odczycie wybuchła niesły-
chana awantura. Mianowicie na
salę dostali się komuniści, którzy
wchodzącego na trybunę Grześiń-
skiego powitali okrzykami:
„Krwawy pies! Socjaliści wznieśli
okrzyk: „Wolność słowa! — i na
chwilę nastała cisza. Po pierw-
szych jednak słowach Grzesiń-
skiego na trybunę posypał się
grad zgniłych pomidorów. Kika
pomidorów ugodziło Grzesińskie-
go, tak, że z twarzą ociekającą
czerwonym sokiem, musiał zejść z

trybuny.
Między komunistami, a socjali-

stami wywiązała się na sali bójka.
Urządzenie zostało zdemolowane.
Po 20 minutach udało się socjali-
stom wyrzucić komunistów z sali.
Wówczas Grzesiński rozpoczął
swój odczyt, w czasie którego po-
wiedział, że jeśli dotąd robotni-
kom nie udało się zdobyć więk-
szości w parlamentach, to winę te-
50 ponoszą komuniści.
"Tymczasem przed gmachem do-

mu związkowego zgromadził się
wielki tłum komunistyczny. Gdy
Grzesiński opuszczał salę znów
rozpoczęła się przeciwko niemu
wroga demostracja. 150 policjan-
tów uzbrojonych w pałki gumowe
z trudem przywróciło porządek.
Szereg osób raniono.

Pod ochroną policji udał się
Grzesiński do hotelu, gdzie o-
świadczył dziennikarzom, że od

tekstem (16 iamewe)
€yfrewe, skomplikowane | 1 zastrzeżeniem

druku "=
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być przez Administr
nto czekowe w P. K.  

PARYŻ (Pat.) W-g pisma „Le
Petit Bleu", po wyborach do Se-
natu francuskiego ma nastąpić
zmiana gobinetu. Nie wiadomo
dotychczas, przy jakich okolicz-
nościach ma dojść do tego, że
przynajmniej nic się o tem nie
wspomina. Premjerem przyszłego
gabinetu mialby zostać  Chau-
temps. Merriot pozostanie nadal
ministrem spraw zagranicznych,
Laval przejdzie do sprawiedliwo-

Wzrost bezrobocia w Niemczech,
BERLIN, (Pat). Wg wykazu

Urzędu Pośrednictwe Pracy, w
pierwszej połowie września r. b.
ilość bezrobotnych zerajestrowa-
nych wynosiła 5261 tysięcy osób.

PRRUWRERLOZZYSFOWERZA

34 lat pracy politycznej nigdy nie
wydarzyło mu się nic podobnego,
jak teraz w Kopenhadze.

 

Gdy w Genewie radzą nad rozbrojeniem.
KONIEC MANEWRÓW NIEMIECKICH.

BERLIN (Pat). Tegoroczne
manewry jesienne zakończyły się
w dniu 22 b. m. w południe. Do
decydującej potyczki doszło do-
piero w czwartek rano. W/$ spra-
wozdań korespondentów dzienni-
ków berlińskich, armja czerwo-
nych, atakując ze wschodu, wy-
kazała przewagę nad niebieskimi,
broniącymi dostępu do Berlina.
Obecnie dowództwo manewrów
przystąpiło do szczegółowej oceny
przeprowadzonych operacyj.

PARYŻ (Pat). Omawiając ma-
newry niemieckie nad Odrą, ko-
munikat agencji Havasa zaznacza
między innemi:

Cel strategiczny manewrów
Reichswehry jest obecnie wi-
doczny. Armja niemiecka, chro-
niąca Berlin, nie zdołała utrzy-
mać frontu na linji Odry, a decy-
dujące operacje będą się odbywać
na lewym brzegu rzeki, prawie
że pod bramami Berlina. Manewry
na wschodzie Rzeszy mają wy-
kazać dwa charakterystyczne fa-
kty — że najeźdźca, rozporządza-
jący nowoczesnym sprzętem wo-

jennym, przez okrążenie wykona-
ne przy pomocy jednostek zmoto-
ryzowanych może zmusić nieprzy-
jaciela, bez względu na jego prze-
wagę liczebną, do przegrupowania
wojsk oraz że rzeka Odra nie ma
dziś żadnej wartości obronnej,
jaką jej dawniej przypisywano.
Jednostki zmotoryzowane kawa-
lerji mogą bez wiełkich trudności
pokonać taką przeszkodę. W ten
sposób armja czerwona przebyła
Odrę bez poważniejszych trudno-
ści ze strony oddziałów niebies-
kich. Odra nie może zatem być
utrzymana jako linja obronna, a
tem samem nie może bronić gra-
nic Rzeszy. — Powyższa wiado-
mość świadczy wymownie, że
omawiane manewry niemieckie
mają przedewszystkiem na celu
wykazanie w sposób naoczny
opinji międzynarodowej, w szcze-
$ólności czynnikom decydującym
w Genewie, rzekomego militar-
nego upośledzenia Niemiec i słu-
szności ich żądań równouprawnie-
nia w dziedzinie zbrojeń,

 

Japonja grozi wystąpieniem z Ligi
Narodów,

NOWY YORK, (Pat). Japoński
chargć d'affaires w Waszyngtonie
Hiroshi Saito oświadczył, że Jp-
ponja nie będzie się wahała
ani minuty, by wystąpić z LI-
gi Narodów, o ile zmusi ją do

tego raport komisji Lyttona. Ja-
ponja —- oświadczył charge d'af-
faires—nie ma żadnych powodów
do obaw, jeżeli komisja Lyttona
widziała fakty takiemi, jakiemi
istotnie się przedstawiały.

Niemcy i Włosi na manewrach
sowieckich.

MOSKWA, (Pat). Na manew-
rach białoruskiego okręgu woj-
skowego pod Smoleńskiem bawi

5 wyższych oficerów Reichswehry
i 4 oficerów włoskich, którzy
specjalnie przybyli do ZSRR.

ARIMAAS Rr ITSTRAFPEARTACETZWAKEN"SURCOTRECW

Burzliwe posiedzenie sejmu pruskiego.
BERLIN (Pat). Czwartkowe

posiedzenie sejmu pruskiego było
bardzo burzłiwe. Narodowi socja-
liści rozpoczęli obstrukcję, nie
dopuszczając do głosu posła nie-
miecko-narodowego Steuera, któ-
ry, uzasadniając wniosek swej
frakcji o uchylenie uchwały sej-
mu, nawołującej urzędników do
nieposłuszeństwa wobec komisa-

(SE RBDWUIŃDŻEaPEDRADOC IAE ITSDARTS IRAS

ROZRUCHY BEZROBOTNYCH W ANGLII.
LONDYN. Pat. — W Liverpool

odbywały się wczorej wieczorem
demonstracje bezrobotnych, które
zakończyły się poważnemi zabu-
rzeniami. Kilkutysięczny tłum bez-
robotnych dwukrotnie staczał for-
mainą bitwę z konnąi pieszą
policją. Około 30 osób zostało
zranionych również jeden inspek-
tor policji. Wiele sklepów zo-
stało zdemolowanych. Doko-

nano około 50 aresztowań. Dopie-
ro około północy nastąpiło <czę-
ściowe uspokojenie, ale wrzenie
w mieścietrwa nadal. W sobotę i
niedzielę miały miejsce również
poważne zeburzenia w pobliskiem
Birkenhead. Cały okręg liverpool-
ski jest obecnie terenem ciągłych
zaburzeń wśród bezrobotnych,
których postawa staje się z dnia
na dzień bardziej rozpaczliwa i

groźna. Liverpool liczy wśród
warstw robotniczych 40 proc.
bezrobotnych. Ogółem w Liver-
poolu i kilku sąsiednich miastach
fabrycznych liczba bezrobotnycł
dochodzi do pół miljona.

LIVERPOOL. Pat.—W dniu 22
b. m. doszło do nowych rozru-
chów, spowodowanych przez bez:
robotnych. Mianowicie kilku o-
sobników _ usiłowało wygłosić
przemówienia do tłumu bezro-
botnych, który mimo wezwań po-
licji nie chciał się rozejść. Tłum
zajął wobec policji wrogie stano-
wisko. Po nadejściu posiłków po-
licja przystąpiła do rozpraszania
tłumu, z którego posypały się na
policjęę kamienie. Ostatecznie po
użyciu głałek gumowych przez po- |
licję + ozproszono. Jest kilka
osób ra deb,

f
d

rycznego rządu, atakował ostro
hitlerowców. Przewodniczący
sejmu dwukrotnie musiał przery-
wać posiedzenie. Po wznowieniu
obrad większość posłów hitlerow-
skich opuściła salę. Poseł nie-
miecko-narodowy Steuer konty-
nuował swe wywody przeciwko
hitlerowcom, przerywane często
śmiechem na ławach lewicy. Zko-
lei mówca narodowo-socjalistycz-
ny Nikolai uzasadniał zgłoszony
we środę wniosek swej frakcji,
nawołujący urzędników do pod-
porządkowania się władzom. W
czasie głosowania nad szeregiem
drobniejszych wniosków sejm od-
rzucił między innemi wniosek
hitlerowców o zawieszenie immu-
nitetu byłego premjera Brauna,
przyjął natomiast kilka rezolucyj
w sprawie akcji pomocy dla gór-
nictwa.

Następnie kontynuowano dys-
kusję polityczną. Parlamentarna
irakcja komunistyczna zgłosiła
wniosek o natychmiastowe zwo-
łanie komisji spraw zagranicznych
Reichstagu z następującym — ро-
rządkiem dziennym: 1) stanowisko
wobec sytuacji, jaka powstała po
wręczeniu Francji niemieckiej no-
ty w sprawie zbrojeń, 2) sprawo-
zdanie z konferencji lozańskiej.

—

Odbudowaj armii
niemieckiej.

BERLIN, (Pat). Bawarski zwią-
zek żołnierzy frontowych zwrócił
się do ministra spraw wewnętrz-
nych Gayla z wnioskiem, doma
gającym się rozpisania plebiscy-
tu w sprawie odbudowy armji
niemieckiej na zasadzie po-
wszechnego obowiązku służby
wojskowej. Celem plebiscytu
jest ogłoszenie ustawy, na pod-
stawie której ważność V części
traktatu wersaiskiego my być
formalnie uchylona, zaś odbu-
dowa armji niemieckiej przepro-
wadzona będzie na podstawie
powszechnego obowiązku służby
wojskowej w jak najszerszym
zakresie.

 

Raport Lyttona,
GENEWA (Pat). W dniu dzi-

siejszym nadszedł do Genewy ra-
port komisji Lyttona. Raport obej-
muje 400 stron druku. Obecnie
będzie on tłumaczony na język
francuski. Opublikowanie rapor-
tu nastąpi za 10 dni. Nie jest
jeszcze zdecydowana  kwestja,
kiedy raport będzie dyskutowany
przez Radę Ligi: Wszyscy są zgo-
dni co do tego, że należy pozosta-
wić rządom, w szczególności spe-
cjalnie zainteresowanym, cząs na
przestudjowanie tego raportu.
Istnieją różnice poglądów co do
długości tego okresu.

oi

Drobne wiadomości.
W sprawie redukcji godzin

pracy.
GENEWA (Pat.) Rada Admi-

uistracyjna Międzynarodowego
Biura Pracy prowadziła w dn. 22
b. m. dalszą dyskusję w sprawie
redukcji liczby godzin pracy w
tygodniu do 46 godzin. Przedsta-
wiciele rządowi i pracodawców
sprzeciwiali się naogół zwołaniu
w tej sprawie konferencji przy-
gotowawczej przed końcem r. b.

Kary cielesne w szkołach
niemieckich.

HAMBURG,(Pat). Władze szkol--
ne w Hamburgu wydały rozpo-
rządenie, dopuszczające kary cie-
lesne w szkołach w wypadkach
stałego kłamstwa, lenistwa ; lub
nieposłuszeństwa,powtarzającej się
ucieczki ze szkoły lub nieuclzci-
wości. Ulderzenia w głowę są nie-
dozwolone.

W ręku bandytów chińskich
NEW CHWANG, (Pat). An:

gielska para miss Pawiey i Cork-
ran, porwani swego czasu przez
bandytów chińskich, przesłali w
tych dniach list do ojca panny
Pawley, podkreślając, że bandyci
grożą odcięciem im uszu, któ-
re prześlą następnie ojcu, je-
żeli okup nie zostanie w najbliž-
szej przyszłości zapłacony.
1-2 Z

EAннн maaOMUNIKAT ZARZĄDU OKRĘGOWEGO
STRONNICTWA NARODOWEGO W WILNIE.Dala 9 pażdziernika o godz 12 i pół wMełej
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narodowc
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ści, Tardzieu otrzymać ma Etekę
ministra wojay, Pietri — kolonji,
Germain Martin pełnić będzie w
dalszym ciągu funkcje” ministra
finansów. W g pogłosek z innego
źródła, były prezydent republiki
francuskiej Doumergue, którego
wybór do Senatu ma być zape-
wniony, stenąłby na czele ргту-
szłego rządu, przyczem tekę mi-
nistra spraw zagranicznych zacho-
wałby w dalszym ciągu Herriot.

 

W tym okresie ilość bezrobotnych
wzrosła o 38 tysięcy w porówna-
niu ze stanem z końca ubiegłego
miesiąca.

Jak killerówcy wyobrażają
tibie „Padeutoję

Czasopismo „Paneuropa”, wy-
dawne przez p. Caudenhovego,
zorganizowało ankietę na temat,
Stanów Zjednoczonych Europy,
Kwestjonarjusz dostał się także do
rąk hitlerowca Kubego, obecnie
prezesa wielkiego klubu hitlerow-
ców w sejmie pruskim. Polityk
narodowo - socjalistyczny odpisał:

„Uważam europejski związek
państw za pożądany pod następu-
jącemi warunkami:

1) Znosi się wszystkie zobo-
wiązania narzucone Niemcom ha-
niebnym traktatem Wersalskim.

2) Fracuskie państwo rozbójni-
cze (der franzósische Raubstaat)
zobowiązuje się zapłacić Niem-
com odszkodowanie za gwałty po-
pełnione przez białe i kolorowe
hordy w Nadrenji, zagłębiu Ruhry
i Górnym Śląsku.

3) Niemieckie mniejszości w
Polsce, Czechosłowacji, Danii,
Belgji, Włoszech i Jugosławji о-
trzymują prawo opowiedzenia się
drogą plebiscytu za Wielkiemi
Niemcami. “į

4) Austrja, Alzacja i Lotaryngja,
niemiecka Szwajcarja, Lichsten-
stein, Luksemburg, Gdańsk i Kłaj-
peda wracają do Niemiec na pod-
stawie swego składu narodowo-
ściowego.

5) Dolnoniemiecka  Flandrja
odłącza się od romańskich Wal-
lonów i otrzymuje prawo przytą-
czenia się do Holandji.

6) Przewodnictwo w tym euro-
pejskim związku narodów  otrzy-
muje naród, który jedynie może
rościć sobie do tego pretensję,
dzięki swej liczbie, swej historji i
swej kulturze: Niemcy.

7) Sumy wymuszone na Niem-
cach przez tak zwane państwa
zwycięskie a raczej rozbójnicze)
będą zwrócone Niemcom.

Tak pisał wybitny hitlerowiec,
kierujący polityką 160 posłów w
„brunatnych koszulach”, a zatem
posiadający z pewnością pewne
wyrobienie polityczne. Żwykli
szeregowcy mają zapewne apety-
ty jeszcze większe. '
TųB a

GANDHI GŁODUJE.
POONA (Indje) (Pat). Dzień

dzisiejszy upłynął na rokowaniach
między przedstawicielami rozmai-
tych kast hiduskich a delegatami
parjasów w celu ustalenia porozu-
mienia, co pozwoliłoby Gandhie-
mu na przerwanie głodówki. Wie-
czorem odwiedziła Gandhiego w
więzieniu delegacja obradujących,
która spędziła z Gandhim dwie
godziny. Delegaci oświadczyli, że
rozmowa ich z Gandhim miała
charakter bardzo serdeczny i że
mają nadzieję doprowadzić jutro
do pomyślnego uregulowania za-
śadnienia. Wśród osób, które
odwiedziły dzis Gandhiego, znaj-
dowała się jego żona, przewiezio-
na przez władze angielskie spe-
cjalnie w tym celu z więzienia
w Ahmedabad. Głodówka trwa
już 60 godzin. Gandhi fizycznie
jest osłabiony, ale czuje się bar-
dzo dobrze pod względem psy-
chicznym. Noc spędził na podwó-
rzu więziennem w towarzystwie
swego syna -Devidasa i byłego
przewodniczącego kongresu in-
dyjskiego Patela.

Seli Miejskiej przy ul. Końskiej 1
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Gandhi.
Od kilku dni znów głośno w

świecie o wielkim reformatorze

Indji — Gandhim.
„Gandhi oświadczył, że o ile rząd

Wielkiej Brytanji utrzyma w mocy swą
decyzję co do nadania klasie tak zw.

„niedotykalnych* czyli parjasów praw
odrębnych od Hindusów kurji wyborczej,

to on, Gandhi, na znak protestu roz-

pocznie głodówkę, którą gotów jest kon-
tynuować, aż do śmierci, o ile rząd

W. Brytanji nie cofnie w międzyczasie

swej decyzji. Wobec odmowy zarówno

ministra Hoara, jak i Mac Donalda, na-

leży się spodziewać, że Gandhi rozpocz-

nie wyznaczony przez siebie na 20 wrze-

Śnia strajk głodowy.”

„Według iniformacyj rząd wypuści
Gandhiego ma wolność prawdopodobnie

20 bm. Niezwłocznie potem Gandhi ma
rozpocząć strajk głodowy.

„Postanowienie Gandhiego obala

wszystkie widoki współpracy Hindusów,

"zamierzonej przez rząd W. Brytanji.'*

„Gandhi nie zgodził się na warunko-

we uwolnienie i postanowił ostatecznie

rozpocząć głodówkę."

Takie oto lakoniczne depesze
obiegły w ostatnim tygodniu pra-

sę całego świata.

Ostatnio podała „United Press“

następującą wiadomość, datowaną

z Poona dn. 20 bm.:
„Dziś o godz. 12 w poł. Gandhi przy-

jął po raz ostatni posiłek, składający się

z chleba pszennego, moczonych w wo-
dzie daktylów oraz mleka, poczem oso-

bisty sekretarz jego, Desai, podał mu

szklankę wody z sokiem cytrynowym.

Po obiedzie Gandhi modlił się długo
wspólnie z przyjacielem swym Vallabhai.

Strajk głodowy rozpoczął się.
O godzinie i-szej dyrekcja więzienia

zawiadomiła Gandhiego, że jest wolny
i może opuścić więzienie. O ileby jed-
nak Gandhi chciał pozostać w więzieniu,

to wolno mu tak uczynić — przemocą

wydalony nie będzie.”
*

н .

Przeciętny czytelnik europejski
z tego wszystkiego absolutnie nie

zdaje sobie sprawy, o co chodzi

Gandhiemu.

Na razie zdawało się, iż grozi

on strajkiem głodowym z powodu

uwięzienia, następnie, że nie za-

dawalnia się warunkowem uwol-

nieniem, a więc widocznie żąda

całkowitej i bezwarunkowej wol-

ności.

Z ostatniej depeszy wynika, że
rząd brytyjski nie myśli go wię-

zić, że zwalnia go całkowicie, bez

żadnych warunków, i że to Gandhi

nie chce opuścić więzienia.

Powód głodówki musi być więe

inny.

Jakoż w pierwszej z przyto-
czonych depesz wspomniano o

t. zw. parjasach, którym rząd bry-

tyjski postanowił nadać prawo

udziału w parlamencie jako osob-
kaście, czemu stanowczo

sprzeciwia się Gandhi.

Czyżby ten niezmiernie świa-

tły, liberalny polityk, myśliciel,
wódz narodu, w myśl zapleśnia-

łych przesądów kastowych był
przecwinikiem parjasów, owej wy-

dziedziczonej, pogardzonej kasty,

nazywanych także „niedotykal-

nymi', gdyż dotknięcie się parjasa

hańbi i czyni „nieczystym'* praw-

dziwego Hindusa.
Przeciwnie. Gandhi jest naj-

większym przyjacielem parjasów

i sam nazywa siebie „sługą parja-

sów', Jakoż Gandhi nie dlatego

rozpoczął głodówkę, że nie chce

dopuścić do udziału w parlamen-

cie parjasów, ale dlatego, iż nie

chce, by oni reprezentowani tam

byli jako osobna kasta.

Rząd angielski, licząc się rze-

komo z przesądami wyzszych

wprawdzie do-
puścić parjasów do parlamentu,

ale nie na równi z innyml przedsta-

wicielami Indyj, ale jako p rzed-
stawicieli swej kasty, osobno wy-

bieralnych.

W istocie rząd W. Brytaaji u-

prawia tę starą zasadę „divide et

impera*, t. j. przeprowadzając

rozdział pomiędzy kastami i re-
ligjami, pragnie jednych przeciwko
drugim wygrywać.

Temu właśnie sprzeciwia się

Gandhi, którego najwyższym ce-

łem jest jedność narodo-
wa lneji, bez różnicy stanu czyli

- kasty i religji.

Gandhi rozpocząl strajk głodo-

wy na znak protestu przeciwko

/ konstytucji, w której interes kes-

towy i religijny przeważać ma

' nad ogólno narodowym. Gandhi
wprost zarzuca rządowi angiel-

skiemu, iż wysunął on w porozu:

mieniu z uprzywilejowanymi człon-

kami „okrągłego stołu" pierwia-

stek religijny i ksstowy na front
by w ten sposob przeciwdziałać

zjednoczeniu się Indji. Wszak roz-

darcie tego 300 mlljonowego na-

rodu na szereg kast, religji i sekt .

walczających się namiętnie, na -

 

DZIENNIK WILEŃSKI

u prasy.
Przed sesją sejmową. :

Socjalistyczna żydowska „Naje
Folkscajtung* z dn. 21 września

stwierdza w artykule wstępnym

pt. „Sejm”, iż współcześni dykta-

torzy w państwach europejskich
przestrzegają ze ścisłością fanaty-
ków religijnych wszelkich przepi-
sów Konstytucji. Tak czynią:
Hindenburg, von Papen i gen.
Schleicher w Niemczech i tak sa-
mo odnosi się do naszej Konsty-
tucji obóz sanacyjny. To też nie
ulega wątpliwości, iż Sejm zwo-
łany będzie najpóźniej w paździer-
niku, jak tego wymaga Konsty-
tucja, Dziennik zapytuje jednak,
kogo to obchodzi, i stwierdza, że
gdyby ktokolwiek spróbował
zwykłemu człowiekowi pracy o-
znajmić tę radosną nowinęo bli-
skiem zebraniu się Sejmu, to był-
by uważany za szaleńca. Był czas,
gdy ci ludzie odnosili się do Sejmu
inaczej. Niektórzy wiązali z nim
przesadne nadzieje, inni oceniali
jego znaczenie skromniej. Ale
wszyscy czuli, że ten dom na
Wiejskiej jest odbiciem życia,
echem walk społecznych, które
odbywają się w kraju. Wszyscy
też rozumieli rolę i znaczenie, ja-
kie w tych walkach odegrać mo-
że trybuna sejmowa.

„Sześć lat regime'u majowego, sześć
lat sanacyjnej „wierności* dla Konsty-
tucji, sześć lat „silnej ręki' w stosunku
do mas ludowych, zmieniło Sejm w tru-
pa. Trup ten może chwytać za gardło,
może dusić, ale nie ze swej własnej
inicjatywy. Nie dobrego nikt odeń nie
oczekuje, a zło czyni mechanicznie na
rozkaz, a bronić się przeciwko temu złu,
które on wyrządza, środkami parlamen-
tarnemi, przy pomocy głosowań jest
rzeczą niemożliwą. Dlatego słowo „Sejm”,
które ukazało się znów na łamach pra-
sy, brzmi jak nie z tego świata.”

Gdyby szantaż niemiecki się udał...
Gdyby niemiecki szantaż zbro-

jeniowy się udał... coby się wów-
czas stało? P. Paul du Bochet od-
powiada na to pytanie w „Tribu-
ne de Gentve*: Uzbrojone na no-
wo Niemcy usiłowałyby — we-
dług pięknego planu, wskazanego
przez samego pacyfistę Strese-
manna — rozbić Polskę, co wznie-
ciłoby najokropniejszą z wojen.
I później dodaje:

„Dopóki Francja i jej sprzymie-
rzeńcy zachowają pewną przewagę mili-
tarną, dopóty zagadnienie to będzie
nieaktualne, Wraz z uzbrojeniem Nie-
miec i „równością zbrojeń”, staje się
najważniejszem zagadnieniem międzyna-
rodowem. Przez smutną ironję losu,
taki jest — w tej chwili — główny re-
zultat konferencji rozbrojeniowej.“

Co do swojego stanu „rozbro-
jenia moralnego”, Niemcy sami
nie pozwalają Europie na żadne
iluzje., Niedawno temu wskazy-
waliśmy na uroczystość szkolną
w Grunewaldzie, w czasie której
domagano się zwrotu odebranych
Niemcom terytorjów razem z Al-
zacją i Lotaryngją. Tego samego
dnia w Koblencji, na zgromadze-
niu odbywającem się pod patro-
natem v. Papena wielki przemy-
słowiec Roechling, niedwuznacz-
nie groził Francji wojną. „Journal
des Debais*', publikuje list dra
Nagelschmidta z Berlina do sena-
tora alzackiego Eccarda, w odpo-
wiedzi na list otwarty tego ostat-
niego do premjera Herriota. List
bulnego Niemca, pełen niena-
wiści, chorej zarozumiałości i żą-
dzy odwetu dobrze maluje stan
umysłów po tamtej stronie gra-
nicy,

Pierre Bernus, komentując ten
list, stwierdza:

„Jedynie przerażający i śmiertelny
materjalizm naszej epoki, materjalizm,
który doskonale się godzi z mętną ideo-
logją, może wytłómaczyć fakt, że w po-

dobnej sprawie nie liczy się zupełnie
z celami i zamiarami, które manifestują
się w Niemczech." | 2
„Rady dobrej pani Zofji* w szkole.

„Kurjer Czerwony“ daje od ro-
ku na swych łamach „rady dobrej
pani Zofji”.. Ta „pani Zofja“ u-
dziela rad nieszczęśliwym kochan-
kom, rozwodzącym się małżeń-
stwom, wogóle porad „w  spra-
wach serca”. W. tych dniach „pa-
ni Zofja“ obchodzi swój jubileusz;
rok upłynął od udzielenia pierw-
szej porady. Z tej okazji napływa-
ją do niej listy dziękczynne, które
„Kurjer Czerwony” drukuje. Je-
den z nich brzmi:

„Jestem nauczycielką szkoły po-
wszechnej w dzielnicy wolskiej i lepiej,
niż kto inny mogę naocznie ocenić Pani
działalność, która tyle robi dobrego
wśród moich dziewcząt. Jak Pani jest
czytana, komentowana, ile muszę czasu
na lekcji nieraz stracić, żeby przedysku-
tować poruszone przez Panią poprze-
dniego dnia zagadnienia! A co się działo
po liście Pani Wandy R., albo tej p.
Aliny, która miała porzucać męża. Na-
wet Pani nie wie, ile Pani robi dobrego
swem pisaniem, a trzeba, by to Pani wie-
działa w dniu jubileuszu,“

związku z powyższem za-
znacza „Głos Narodu*:

, A „nauczycielka szkoły powszech-
nej w dzielnicy wolskiej“ nawet nie
przypuszcza, by „dyskutowanie" porad
„dobrej pani Zofji' w szkole powszech-
nej (|) z dziewczętami 12—13-letniemi
było w najwyższym stopniu niewłaściwe.
Ale w okresie „państwowego wychowa-
nia” takie rzeczy nie są nadzwyczaj-
nością. Jeżeli zadania szkolne w gimna-
zjum— jak w czerwcu prasa donosiła —
zadaje się z „tematów Boya”, to dla-
czego „pani Zofja“ nie ma wejść do
szkoły powszechnej.

Pa с

Z minionych lat.
„Kurjer Lwowski* w czwart-

owym, nieskonfiskowanym nu-
merze, poświęca artykuł wstępny
sprawom cenzury i takie dowci-
pne przytacza reminiscencje z ni-
wy zaboru rosyjskiego:

„Fredro zatytułował swą komedję
„Zemsta”, Ale czytelnik afisza mógłby
pomyśleć, że idzie o zemstę za ucisk
i niewolę. A. więc kazano drukowac
„Zemsta za mur graniczny* — i forma
ta wypływa niekiedy dziś jeszcze.

Inny tytuł obcięto. Mianowicie pod-
czas zjazdu któregoś Aleksandra (bodaj
że już III) z cesarzem niemieckim, grał
teatr warszawski popularną swego czasu
operetkę „Robert i Bertrand czyli Dwaj
Złodzieje”. Ale cenzura kazała drugą
część od „czyli“ opuścić. A nużby ktoś
odniósł ją do dostojnych gości?

Nie oszczędzono i libretta „Straszne-
fo dworu". Znane są słowa z arji Ste-
ana:

O, matko, moja miła,
Gdyś nas osierociła,
Po Twym zgonie 3
W ojca łonie 6 AE
Zamilkł ów wesoły ton.

Ta matka nie podobała się jakiemuś
satrapie. Może to Polska, może wol-
ność, a cały pięciowiersz jest alegorją,
przedstawiającą smutek narodu po utra-
cie wolności. Nie, tego tak nie można
zostawić. Nie wolno tak śpiewać! — Ależ
rzecz jest niewinna, bez żadnej ukrytej
myśli. — Znamy was dobrze, wy zawsze
jedno macie na myśli. — Ostatecznie
jednak cenzor dał się wzruszyć i zgo-
dził się na kompromis. Tylko Stefan
musiał śpiewać „O ciotko moja miła”.
Biedaczysko nie mia! matki, ciotka z li-
tości wydała go na świat."

Takie „mite“ byly „wesole'
czasy. Naród przetrwał je, bo...
„dłużej klasztora niż przeora”.

J uzywrócenie rówiowagi gospodarce
pomiędzy wsią a miastem.

Czterj tezy programowe.

Cztery rezy programowe.
W sierach kompetentnych о-

mawiane są cztery tezy programo-
we, których  urzeczywistnienie

miałoby przywrócić równowagę
gospodarczą pomiędzy wsią a mia-
stem oraz zapewnić opłacalność
gospodarki rolnej. Tezy te są na-

stępujące:

1) Powinno nastąpić zamknię-
cie nożyc od dołu, tj. winna nastą-
pić obniżka cen artykułów  prze-
mysłowych. Rolnictwo płaci rocz-
nie przeszło 200 miljonów zł. na
zakup artykułów przemysłowych.
Zniżka cen artykułów przemysło-
wych do poziomu wskaźnika cen
produktów rolnych, a więc o 30
proc. oszczędziłoby rolnictwu o-
koło 40 miljonów zł. rocznie.

2) Przez obniżenie oprocento-
wania pożyczek od 3 do 4 punk-
tów rolnictwo uzyskałoby stokil-
kadziesiąt miljonów złotych.

3) Przez przystosowanie taryf
kolejowych do wskaźnika cen
produktów rolnych rolnictwo zy-
skałoby stokilkadziesiąt miljonów
złotych na podniesienie cen, pła-
conych producentom rolnym.

4) Obniżenie opłat miejskich i
samorządowych, na co rolnictwo
płaci około 100 miljonów zł. rocz-
nie, o 50 proc. zmniejszyłoby wy-
datki o 50 miljonów zł. rocznie,

Do tego wartoby dodać jeszcze

trzy punkty:
5) Obniżenie podatków do nor-

my odpowiadającej faktycznym
dochodom, jakie przynosi ziemia,
nie zaś fantastycznym, jak je obli-

czają urzędy podatkowe.
6) Zniesienie różnych świad-

czeńi ubezpieczeń przytłaczają-

cych i rujnujących rolnietwo i
przemysł.

1) Obniżenie cen monopolo-

wych i kartelowych zwłaszcza na

sól, naftę, węgiel, sztuczne nawo-

zy, jako produkty niezbędne dla

rolnictwa.
Również niezbędne jest wydat-

ne obniżenie ceny na spirytus, w

czem wieś zainteresowana jest w

wysokim stopniu nie jako konsu-

ment ale jako producent. Wysokie

obecne ceny na spirytus spowodo-

wały znaczny upadek konsumpcji,

co się przedewszystkiem odbija

na wiejskiem  gorzelnictwie i na

produkcji kartofli. :

"To samo dotyczy cen na cukier.

Niesłychanie wysoka cena na ten

produkt pierwszej potrzeby odbija

się podwójnie zgubnie nawsi:po

pierwsze ludność wiejska nie jest

w stanie nabywać cukru na swe
potrzeby domowe, powtóre dro-

żyzna cukru powoduje „upadek

zbytu, co znowu odbija się fatal-

nie na hodowli buraków.

DWOJAKI HONOR.
Jeden z obrazków, jakich wiele

w kraju, podaje „Zielony Sztan-

dar“ (nr. 62):
„Dnia 20 sierpnia odbylo się

sprawozdawcze posiedzenie Sejmi
ku w Chełmie Lub. Ze sprawozdań
referentów dowiedzieć się było mo
żna, że jest źle i że zanosi się na
katastrofę finansową. Ciekawe to
były referaty, bo wygłaszali je nie
opozycjoniści, lecz czynni sanato-
rzy.

Główny referat drogowy wygło
sił poseł Felicjan Lechnicki, który

utrzymywał, że należy kosztem

budżetu drogowego, który jakota-

ko wykazuje wpływy, łatać dziury

budżetowe, w szczególności płacić

długi. Pesymistyezny nastrój opano

wał wszystkich, gdy inspektor Gra

la z Warszawy zobrazował w swo-
jem przemówieniu sytuacjępienię-
żną naszego powiatu. Zdawało się

wszystkim, że znajdują się na ze-

braniu któregoś z opozycyjnych

stronnictw.
Przy końcu posiedzenia wyło-

niła się dyskusja nad wnioskami
obecnego posła Paca, członka tu-
tejszego sejmiku i innych w spra-
wie przyjmowania podatków skar-
,bowych w naturze, licząc ceny zbo
ża według cen z roku 1926 — 27;
w sprawie dalszych ulś podatko-
wych w związku z klęską rdzy

Kapelan Piusa X i Benedykta XV
pusteinikiem

(Ktp) We Włoszech wielkie
wrażenie wywołała wiadomość, że
b. kapelan papieży Pius X i Be-
nedykt XV, ks. prałat Hieronim
Bianchi, postanowił ostatecznie
oddać się życiu pustelniczemu w
klasztorze w Camaldoli. Reguła
tego zakonu uważana jest za naj-
cięższą ze wszystkich. Około
50 błogosławionych i innych zmar-

Na śladach nowych pokładów węgia i nafty
Jak się dowiadujemy, 35 geolo

g6w państwowego Instytutu geolo
gicznego prowadzi obecnie w sze-
regu miejscowości polskich nie-
zmiernie doniosłe badania w poszu
kiwaniu nowych skarbów mineral-
nych. Poszukiwania te uwień-
czone zostały w kilku wypadkach
pomyślnym rezultatem, albowiem
natrafiono na nowe pokłady cen-
nych minerałów, które nadawać
się będą do eksploatacji przemy-
słowej. Wśród odkryć znajdują
się: węgiel brunatny i ślady nafty.
Dla ustalenia dokładnych wyników
tego odkrycią wyjeżdża na teren
woj. Kieleckiego wicedyrektor In-
stytutu geologicznego, inż. Czarno

cki. Na ślady nafty natrafiono w
kilku miejscowościach na południe
od Borysławia, gdzie dotychczas
nie prowadzono eksploatacji szy-
bów naftowych. Poszukiwania te
prowadzone są metodą geolizyczną
przez specjalną komisję pod kie-
rownictwem inż. Janczewskiego.
W. skład komisji wchodzą geologo-
wie: Drach i Mitera, którzy wysła-
ni byli przez nasz rząd do Stanów
Zjednoczonych A. P. dla zapozna-
nia się z nowemi metodami poszu-
kiwania ropy naftowej, stosowa-
nemi przez przemysł amerykań-
ski. Ścisłe wyniki nowych odkryć
geologicznych w Polsce znane bę-
dą późną jesienią.

wzajem, nienawidzących się ipo-

gardzających sobąbyło dotychczas

najpewniejszą rękojmią panowa-

nia brytyjskiego.

Gandhi, niezwalczając zako-

rzenionych zwyczajów i przesą-

dów, uznając najdalsze równou-

prawnienie wyznań i sekt, wysu-

nął na czoło pierwiastek narodo-

wy. Nowo stworzony parlament

miał według myśli Gandhiego —

stać się wyrazem tej jedności na-

rodowej. W parlamencie tym do

którego wstęp otrzymać mieli

wszyscy przedstawiciele narodu,

niezaleznie od wyznania i kasty

do której należą, każdy parias miał-

by prawo występować w interesie

ogółu, jak również członsk innej

kasty „mógłby ; przemawiać w

obronie parjasów.

Ordynacja narzucona przez W:

Brytanję przekrešlila ten Ideal na-
rodowy, wpuszczając wprawdzie
parjasów do parlamentu, ale wy-
łącznie jako przedstawicieli swej

kasty, którym wolno występować
jedynie w obronie interesów wła-

snej kasty i religji, nie wtrącając
się do spraw bindusów oraz in-

nych grup społecznych i relig'j-
nych zamieszkujących ten olbrzy-
mi kraj.

Przeciwko takiemu spaczeniu
swej najwyższej idei postanowi
Gandhi zaprotestować strajkiem
głodowym, zapewniając, iż do-
prowadzi go do końca — t.j. do
śmierci głodowej.

Spoób walki, jaki obrał Gandhi,

jest typowy i odpowiada całkowi-

cie biernemu charakterowi tego

narodu, wychowanego w zasadach
buddyzmu.

kamedulskim.
łych w opinji świętości zakormni-
ków dokonało swego żywota
ziemskiego w tem „Sacro Eremo
do Camaldoli', Zwierzchność za-
konna niewielu tylko mnichom
pozwala na to surowe życie pu-
stelnicze a zawsze po długim o-
kresie próby. Eremita mieszka w
celi, dokoła której znajduje się
mały ogródek, otoczony wysokim
murem. Takie domki kamedulskie
zachowały się do dziś dnia na
Bielanach pod Warszawą i pod
Krakowem. W celi znajduje się
mała kapliczka, w której odpra-
wia pustelnik Mszę św. Jedynie
w ostatnich trzech dniach Wiel-
kiego Tygodnia bierze on udział
we wspólnych nabożeństwach w
kościele klasztornym. Cztery ra-
zy do roku, na Boże Narodzenie i
na Wielkanoc, może spożywać po-
siłek w rełektarzu klasztornym
wspólnie z innymi braćmi. Cały
dzień swój poświęca jedynie mo-
dlitwie,  rozmyślaniu, lekturze
dzieł religijnych i pracy fizycznej.
Prawie od sześciu lat nikt nie u-
prawiał tej najsurowszej formy ży-
cia pustelniczego.

Ks. prał. Bianchi, który w 1917
r. wstąpił do kamedułów, odbył
siednioletnią próbę klauzurową.
Od tego czasu żywi się jedynie ja-
rzynami albo tylko chlebem i wo-
dą. Zimą, nawet, kiedy są mrozy
lub dni wilgotne, cela nie jest o-
palana, a trzeba wiedzieć, że
klasztor znajduje się na wysokości
600 m. nad poziomem morza.
Wzruszające jest wkroczenie pu-
stelnika do tej wieczystej klauzu-
ry. Słucha on najpierw uroczystej
Mszy św. wobec swego konwiktu,
poczem w procesji, mając po obu
bokach zwierzchników  zakon-
nych, odprowadzany jest do celi
przy śpiewie psalmów pokutnych
i biciu dzwonów pogrzebowych.
Gdy zakonnik, który odprawił

Mszę św. pokropi wodą święconą
i otworzy pustelnię, pustelnik
żegna się po raz osłatni ze wszyst-
ką swą bracią klasztorną daje
każdemu pocałunek pokoju, po-
czynając od najmłodszego mnicha,
i wreszcie wśród grobowej ciszy
wchodzi do celi.

 

zbożowej; i w sprawie wielkiej ró-
żnicy cen produktów rolnych i
przemysłowych.

Posłowi Lechnichfemu z BB by
ło nieprzyjemnie wysłuchiwać gorz
kiej prawdy o katastrofalnem po-
łożeniu wsi, lecz argumentacja je-
$o widocznie nikogo z obecnych
nie przekonała, bo wszystkie wnio
ski przeszły i nawet sam przeciw-
nik ich, poseł Lechnicki, wstrzy-
mał się od głosowania, stając się
w ten sposób pośrednio uczestni-
kiem uchwał sejmikowych.

Widzimy na tym przykładzie,
jak sanatorzy, przyciśnięci do mu-
ru, w oczach społeczeństwa reagu-
ją na dzisiejszą nędzę wsi. Zacho-
wanie ich jednak w Sejmie jest
wręcz odmienne. Czas już najwyż
szy, ażeby ludzie w sanacji mieli
honor i stawiali sprawy wszędzie
jednakowo: tak wobec wyborców,
jakoteż za wysokiemi ścianami Sej
mu. Tembardziej nasze przypom-
nienie jest na czasie, bo p. Sławek
głośno mówił w Gdyni o honorze”.

Z cale| Polski.
NIERENTOWNE PODATKI

Wprowadzenie w życie dekre-
tem szeregu nowych opłat na
rzecz funduszu bezrobocia a wła-
ściwie nowych podatków, w cza-
sie gdy ludność jest wogóle bardzo
silnie obciążona daninami publicz-
nemi — natrafiło na trudności,
które realność wielu z tych no-
wych źródeł dochodu poważnie
kwestjonują. _ Przedewszystkiem
więc opodatkowanie safesów ban-
kowych wywołało, jak wiadomo,
masowe wypowiadanie ich przez
klijentelę bankową, opłaty nocne
w restauracjach stały się powo-
dem rozlicznych konfliktów mię-
dzy restautatorami a gośćmi a re-
zultat dają nikły, dla obniżenia
opłat od biletów widowiskowych
właściciele kin obniżyli odpowied-
nio ceny biletów, by zmniejszyć
wysokość opłaty na bezrobocie.

Opodatkowano także i żarów-
ki. Zgodnie z artyk. 1l-ym tegoż
rozporządzenia, opłaty od żaró-
wek elektrycznych uiszczają pro-
ducenci, Z powyższego wynikało-
by, iż opłaty powyższe obciążają
wyłącznie żarówki produkcji kra-
jowej, podczas gdy żarówki po-
chodzenia zagranicznego są od
opłat tych, zresztą znacznych, bo
wynoszących 20 gr. od sztuki —
całkowicie wyłączne. Byłoby to
równoznaczne z wprowadzeniem
czegoś w rodzaju: premji importo-
wych dla żarówek zagranicznych
i musiałoby w dalszej konse-
kwencji spowodować wzrost przy-
wozu tych żarówek, zmniejszenie
się produkcji żarówek krajowych
i wzrost bezrobocia. A tymoza-
sem przemysł żarówkowy w Pol.
sce przeżywa ostre przesilenie.

Niezwykła egzekucja.
Pisma warszawskie donoszą
W towarzystwie Telefonów, t.

zw. Paście, odbyła się egzekucja
w niezwykłych okolicznościach,
Mianowicie Tow. Telefonów pro-
cesowało się przez wszystkie in-
stancje o odszkodowanie, należne
jednej ze zredukowanych telefo-
nistek, w kwocie 2.900 zł. Towa-
rzystwo proces przegrało, mimo
to jednak dobrowolnie płacić nie
chciało. Telefonistka musiała się
uciec do pomocy komornika

Gdy komornik zjawił się w
gmachu telefonów, zamknięto na
śwałt kasę i zaczęto wynosić pie-
niądze tylnem drzwiami. Jednako-
woż komornikowi udało się prze-
dostać do korytarza, gdzie przyła-
pał jakiegoś pana, wynoszącego
paz Nie było rady. Trzeba
yło zapłacić, Ale Towarzystwo

zemściło się w ten sposób, że ca-

SZKICE | OBRAZKI.
CHOCHLIK DRUKARSKI.

Bywa czasami w nocnych godzinach
w redakcjach i drukarniach.

Jest tak małym, że nikt go nie spo-

strzega, a psotny, jak zapalenie okostnej.

Stosuje się przeciwko niemu lekar-

stwo w postaci korektora.
Ale chochlik ma i na niego sposób...

Przyczaja się pod bibułą biurka i gdy

tylko pan korektor na chwilę się zdrze-

mnie, chochlik robi swoje.

Bywały jednak wypadki, że chochlik

wpadał w szał, W ostatniej chwili, na

pięć minut przed oddaniem numeru ga-

zety na maszynę, pomieszał ogłoszenia.

Zecerzy i nocny redaktor nie zauwa-
żyli błędu i numer poszedł.

Na drugi dzień zdumieni ludzie w
rubryce „drobne ogłoszenia”* czytali co

następuje:

„Za męża mojego Agenora, kawałek

pięknie zalesiony nad wodą, pagórko-

wały, stosuje się przy malarji i zaburze-
niach żołądka, skutek natychmiastowy,

z meblami lub bez po przystępnej cenie,

odrazu lub na raty, dla pp. urzędników

i wojskowych ustępstwa, bez pozwolenia

na broń, o sile 140 HP, w dobrym stanie,

reklamacje po odejściu nie będą uwzglę-

dniane, na kuratora masy upadłościowej
wyznaczono mieszkanie czteropokojowe z
windą i łazienką, do dzieci z umiejętno-

ścią francuskiego, na wyjazd, w skrajnej
nędzy składki przyjmuje aministracja.
Oszczędzajcie zdrowie, jesień idzie, w
dwunastu ratach młode dziewczę, prepa-
rat mentolowy, zaraz lub od pierwszego
października w celu matrymonjalnym,
dowiedzieć się u stróża.”

Cały nakład nieszczęsnej gazety zo-

stał wyprzedany, prenumeraty posypały

się jak z rogu obiitości, redaktor pisma

zwarjował, a przez wdzięcznego wy-
dawcę został ulokowany w pierwszo-
rzędnem sanatorium z pensją doży-
wotnią.

Gorzej jest, gdy się pomieszają ty-

tuły.

W pewnem mieście i w pewnej re-

dakcji t. zw. „łamacz* numeru cierpiał

na ustawiczną migrenę i tylko inten-

sywna kuracja alkoholowa trzymała go

na nogach.

Wykorzystał to chochlik drukarski
i wypłatał mu figla.

Któregoś to dnia w owem miastecz-

ku zmarła sędziwa matrona, wielka

działaczka społeczna i wzór kobiet oby-
watelek.

Redakcja sypnęła sążnisty nekrolog
i artykuł poświęcony zmarłej.

Obok zaś miała pójść wiadomość

o rozluźnieniu się obyczajów wśród mło-

dzieży.

Łamacz, cierpiący na migrenę, po-

mieszał tytuły i łupnął:

Nad nekrologiem:
„Bezeceństwa dzisiejszych dziewcząt

ś. p. radczyni Kaczorkowa

oddała ducha Bogu.*

Zaś nad artykułem kryminalnym:

„Zgon zacnej obywatelki

W gnieździe zgnilizny moralnej

pod mostem na Wiśle.”

Hy, Jezu! Co się potem stalo!

Redaktor naczelny mdlał co chwilę,

panienki z administracji poszły do spo-
wiedzi, a nieszczęsny łamacz zamknął się
po przeczytaniu i wytrzeźwieniu na dwa-

dzieścia cztery godziny w piwnicy, a po-

tem nocnym pociągiem uciekł z miasta.
> Na uroczystym jednak- pogrzebie
działaczki wszyscy mieli twarze rozrado-
wane i pokazywali sobie gazetkę.

Raz otrzymałem zaproszenie na ślub

przyjaciela. Bardzo to był ładny blan-
kiecik ze złotemi literkami, a u góry

narysowane były dwa aniołki, serduszka
państwa młodych trzymające.

Bardzo iubię śluby i błogosławię
zacnej i czystej miłości, a tu do tego

był mój przyjaciel.

Czytam więc tekst.

„Petronela z Ogórków-Kiszkiewiczo-

wa, oraz Hilary Kiszkiewicz mają za-

szczyt prosić J. W. Pana na uroczystość

ślubu ich córki Amalji z Panem i t. d.“

A dalej:

„Kondukt wyruszy o godzinie dzie-

wiątej z domu żałoby na cmentarz Po-

wązkowski, gdzie zwłoki spoczną w gro-

bowcu rodzinnym.”
Zrobiło mi się czarno przed oczami.
Jakto?! Jeszcze się nie pobrali, a

już „do grobowca rodzinnego”!

To skandal!
Pobiegłem zobaczyć, co się stało.

W domu Kiszkiewiczów naprawdę
panowała żałoba. Wszyscy płakali. Nie
czytając bowiem kartki z fatalnym błę-
dem, rozesłano je znajomym,

Nie byio innej rady, ślub trzeba

było odroczyć i inne rozesłać zapro-

szenia,

Raz w swoim artykule, w którym
pisałem panegiryk na cześć jednego
męża stanu, przeczytałem takie zdanie:
„człowiek ten krowa los ojczyzny”,
A miało być: „kowa”,,.

I przez to jedno głupie słowo nie
dostałem krzyża zasługi, choć inni go
dostali i to za gorsze artykuły.

Podobny kawał zdarzył się Norwi-
dowi. W pięknym poemacie pisał kie-
dyś: я

„Zrazu mnie zapał porywa,

a potem smutki...

Zecer, zapewre przed

wiersz skladający, kropnąl:

„Zrazów mnie zapach porywa,

a potem wódki.”

Chochlik drukarski nie oszczędza
nikogo, ani wielkiego poety, ani biedne-
go dziennikarza...

Co robić na złe moce, co siedzibę
sobie w kasztach wybrały?

I co robić, gdy taki piszący nie w
czepku się urodził?

obiadem,

M. Junosza.

łą sumę wypłaciło drobnym bilo-
nem, tak, że komornik musiał we-
zwać do pomocy tragarzy,
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W związku z ostatniemi eks-
misjami w Wilnie zwiększyła się
ilość bezdomnych. Na dzień 15
września liczono 350 bezdomnych,
znajdujących się w Wilnie. Wśród
tej ilości około 100 osób pocho-

KRONIKA.
Bezdomni. '

dzi z powiatów Wileńszczyzny,
reszta są lo mieszkańcy Wilna.

Bezdomnymi zaopiekować się
ma opieka społeczna Magistratu
m. Wiilna.

4 miljony 500 tys. zaległości w podatku
przemysłowym.

Według uzyskanych informa-
cyj ze słer dobrze poinformo-
wanych, zaległości w podatku

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pogodnie przy sła-

bych wiatrach z kierunków za-
chodnich. Noc zimna (tempera-
tura zaledwia parę stopni powy-
żej zera). Rankiem chłodno (tem-

' peratura od 5—7 stopni). Dniem
lekkie ocieplenie

SPRAWY MIEJSKIE.
— Roboty kanalizacyjne na

Zarzecznej
prowadzone są obecnie roboty

_ kanalizacyjne celem połączenia
tej dzielnicy z siecią kanalizacyj-
ną śródmieścia.

Przystąpiono do wykopania
kanału przeszło 6 metrów głębo-
kiego o znacznej szerokości. Ka-
nał ten będzie służył do prze-

 prowadzania pod Wilenką ście-
ków i kierowania ich do kanału,
przechodzącego ul św. Anny. Na
Skutek powyższych robót w naj-
bliższych dniach wstzymany zo-
stanie na ul. Zarzecznej ruch ko:
łowy. Ulica zamknięta zostanie
na przeciąg 14 dni. Wszystkie
kondukty pogrzebowe, dążące na
cmentarz Bernardyński, a także
Wszystkie pojazdy zdążające w
kierunku Wilejki kierowane bęcą
przez ul. Popowską, Holendernię

_ 1 ul. Kościuszki.
— Narady w Magistracie w

Sprawie komunikacji autobu-
Sowej. Dziś na godz. Stą rano
zwołane zostało w  Magistraci*
posiedzenie radzieckiej Komisji
do spraw komunikacji miejskiej.

Na posiedzeniu tem przedstawi
ciel sekcji technicznej wystąpi z
dłuższym referatem informacyj-
nym w sprawie uchybień umowy
ze strony Towarzystwa Mleljski h
| Zamiejscowych Komunikacyj.
Na posiedzenie to zaproszeny 70-
Stał również przedstawiciel Arbo-
nu dla udzielenia wyjaśnień i
ewentualnego odparcia stawianych
zarzutów.

° ° — Asfaltowanie rowków
Klinkierowych. Poczynając od
26 b. m. kierownictwo robót bu:
dowy jezdni klinkierowej na ul.
Zamkowej przystąpi do asfalto-
wania nowej jezdni na przestrze-
ni od ul. Królewskiej do poczty.
Asfalt w stanie gorącym będzie
lany w szwy między spojeniami
poszczególnych kostek. Roboty
te nie mogą być rozpoczęte na-
tychmiast ze względu na koniecz-
ność wysuszenia klinkieru po
ostatnich deszczach.
W ten sposób władze miej-

skie liczą że oddanie ul. Zam-
kowej do użytku nastąpi 8-go
względne 9 października. Następ-

nie rozpoczęta zostanie budowa
jezdni klinkierowej na ul Wiel-
kiej, aż do gmachu ratusza.
—Projekt przeniesienia szpi-

tala gružliczego dia dzieci do
Szpitala św. Jakóba. Jak się
dowiadujemy, w Magistracie roz-
Wažany jest obecnie projekt ska-
Sowania szpitala dla dzieci gru:
źliczych przy ul. Letniej na An-
tokolu. Szpital ten ma być prze-
niesiony do szpitala św. Jakóba.

tym celu ma być odpowiednio
Przerobione jedno ze skrzydeł
Szpitala św. Jakóba. Przeniesie-
nie tego szpitala do gmachu
Szpitala św. Jakóba jest jednem
z posunięć polityki naszego sa:
morządu. który zmierza do kon-
centracji szpitali w jednem miej:

Scu, co zmniejszyć ma koszta
administracyjne.

Pozostałe budynki po szpitalu
na ul. Letniej po odpowiednim
remoncie i dezynfekcji mają być
użyte na pomieszczenie schro-
niska.
— 5.417 bezrobotnych. Pod-

ług ostatnich danych Wilno mia-
sto liczy 5.417 bezrobotnych. W
stosunku do tygodnia poprzednie-
go bezrobocie zmniejszyło się o
32 osoby.

Wśród bezrobotnych większość
słanowią nadał pracownicy umy-
słowi i robotnicy niewykwalifikc=
wani.

Z MIASTA.

— W Herbaciarni dla bezro-
botnej inteligencji Zaułek Dobro-
Czynny 2a jest jeszcze kilka dy-
Żurów nie w zupełności wypeł-
nionych, Panie które mogłyby
poświęcić kilka godzin w tygodniu
tejże pracy łaskawie zgłcszą się
Ww Herbaciarni między9tąa12-stą
lub między 5-tą a 8-mą godziną
Po południu:
W Herbaciarni można nabyć

bloczki 3 zł. na 30 porcji-—i ofia-
Towač komuś ze znanych sobie
"€zrobotnych (umysłowo pracu-
lacych) inteligentów.

wracamy się też z gorącą
ata do ludzi, którym niedola
sneligencji bezrobotnej nie jest
i ojętną o ofiary w produktach,
ub pieniężne.

 

przemysłowym Wileńszczyzny wy-
noszą około 4 mil. 500 tys. złotych.

SPRAWY SZKOLNE.
— Towarzystwo Kursów

Technicznych w Wilnie otwiera
w roku szk. 1932-33 następujące
Kursy Techniczne: 1) Korespon-
dencyjne (z zakresu budownictwa
t elektrotechniki), 2) Pomocni-
ków Mierniczych, 3) Dozorców
Drogowyćh i Meljoracyjnych,4) Ra-
djotec hniczne,5) Elektrotechniczne
(monterskie) 6) Nowoczesnej Ob
róbki Metali i 7) Zeńskie Kreślar-
sko-Techniczne. Zającia rozpoczy
nają się 15 października. Inform1-
cji udziela kancelarja Kursów we
wtorki i piątki w godzinach 17-19
w gmachu Państwowej Szkoły Te-
chnicznej, Wilno Holendernia 12

—4
HANDEL i PRZEMYSL,

— Podatek od spożycia w
restauracjach ma być zniesio-
ny. W związku z interwencją re-
steuratorów u władz administra-
cyjnych w sprawie pobierania do-
płaty w wysokości 50 gr. od osc-
by po godz. 12 w nocy za prze-
bywanie w restauracjach, na rzecz
bezrobotnych, dowiadujemy się, iż
w sprawie ściągania tego podat-
ku ma nastąpić zm'ana, która po-
legać będzie na dopisywaniu od-
setek od rachunków, opiewających
na wyższe kwoły niż 5 zł. Inowa-
cja ta ma obowiązywać z dniem
1 października. Dopisywanie od-
setek będzie się uskuteczniało od
razbunków już po godz. 9 wiee7..
dzięki czemu znaczna część go-
ści nie będzie obciążona oplata-
mi, a dochód zwiększy się wobec
wprowadzenia ogłat już we wcze
śniejszych godzinach.

— Kwalifikacja firm handio-
wo -przemysłowych.  Onegdaj
odbyło się posiedzenie komitetu
wykonawczeho giełdy, na którem
między ianymi uchwalono, iż do
miana firm wielkich zaliczane są
te, u których obroty roczne
przekraczają kwotę 100 tys. zło-
tych.
— Nleurodzaj grzybów. Jak

nas informują ze sfer fachowych
w r. b. wypadł nieurodzaj па
grzyby. W związku z tem cena
grzybów znacznie wzrosła. Miej-
scowa suszarnia grzybów, która
rok rocznie eksportowała do Nie-
miec, Fustrji Anglji i Francji o-
koło 50 tys. klg grzybów suszo-
nych i merynowanych w b. r. mi-
mo znacznego zapotrzebowania
nie będzie mogła dostarczyć na-
wet i połowy zamówienia z r. ub.
Również hurtownie w Wileńszczy-
źnie, które wagonami dostarczały
grzyby wileńskie na rynki w Pol
sce i zagranicę w b.r. będą zmu-
szone _ ilościowo zamówienia
zmniejszyć.

POCZTA I TELEGRAF,
— Zmiany w sieci homuni-

kacyjnej. Z dniem 31 paździer-
nika b. r. zwinięta zostanie agen-
cja pocztowa Horodyszcze k Piń-
ska, pow. piński, woj. poleskie,
W agencji poeztowej Niesta-

niszki (pow. Wilejka) z dniem 15
września b. r. zaprowadzeno służ-
bę telegraficzą i telefoniczną

Godziny urzędowe od 8 do 12
i od 15 do 18, w dnie świątecz-
ne od godz. 9 do 11 i od godz.
15 do 16

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Ważne dla słucnaczy Kl

Vili garnizonowych Kursów
Maturalnych dia oficerów re-
zerwy przy gimn. Ad. Mickie-
wicza w Wilnie. W dniu 25
września r. b. o godz. 12 w po-

łudniu przy ul. Zarzecze 5 odbę-
dzle się zebranie organizacyjne.
Obecność obowiązkowa.

Z žycla „Sokvta“. W niedzie-
lę dnia 25 b. m. odbędzie się
inauguracja stzonu zimowego we-
dług nast programo: o godz. 1l-ej
msza św. w kościele św. Ducha,
zbiórka wszystkich druhen i dru-
hów w gnieździe o godz. 10i pół,

pożądane stawiennictwo w mun-
durach; o godz. 19ej zagajenie,
referat odpowiedni, uroczyste przy-
jęcie nowych członków, popisy

gimnastyczne, dział koncertowy
i herbatka. >
— Walne Zebranie Koła

Przyjaciół Harcerstwa Oddziału

Wileńskiego. odbędzie się w dniu

7 peździernika 1932 r. w lokalu

Kuratorjium Wileńskiego Okręgu

Szkolnego ul. Wolana 10.

— $ledziba Oddziału Wileń-
skiego Związku Zawodowego
Agrotechników z dniem 19 b.

została przeniesioną z ulicy Wi-

toldowej Nr. 22 m. 13, na ul. Ko-

szykową Nr. 14 m. 5 (mieszkanie
prywatne sekretarza p. K. Ko-
mendy).

Dnie i godziny przyjęć: Po-
niedziałki, Środy i Piątki od godz.
18 е] д40 20 е).
° ‘тебгате Одгбакбм а2191

kowych. W niedzielę o godz. 4ej
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Wykrycie nadużycia na betoniarni miejskiej
Brak kontroli magistrackiej.

W dniu 17 wrześna kilku

pracy żauważyło, iż z bstoniarni miejskiej wyjechały 2 fury z

robotników miejskich, wracającz

CE:

mentem, z których jedna została skierowana na ul. Kwaszelną i za-

jechała do bramy domu Nr. 19, gdzie kilka wózków z cementem

transportowca magistracki przy wydziale drogowym p. Adam B-z0-

zowski sprzedał prywatnie wlaścicielowi wymienionego domu  Lejbie

Kowarskiemu. O tym fakcie robotnicy zakomunikowali na piśmie p.

prezydentowi miasta, który polecił wydziałowi kontroli przeprowadzić

ścisłe dochodzenie.
Mówią że jest to tylko wstępem do wykrycia licznych nadużyć,

bo jak chodzą pogłoski, sprzedawanie materjałów miejskich trwa już

od dłuższego czasu. Dziwnem się wydaje, że wydział drogowy Magi-

stratu nie wie, gdzie i ile potrzeba

tem daje możność sprzeda waniamiejskich i

znacznej ilości tego materja'u.

mu materjału przy robstach
osobom prywatnym

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA i LNIARSKA
W WILNIE.

Postanowieniem Ministra Prze-
mysłu i Handlu w porozumieniu
z Ministrem Skarbu oraz Mini-

strem Rolnictwa i Reform Rolnych

z dnia 14 lipca rb. został zatwier-

dzony statut Giełdy Zbożowo-
Towarowej i Lniarskiej w Wil-

nie.
Obrót Giełdy obejmuje płody

gospodarstw rolnych i leśnych,

wyroby z nich oraz odpadki, w

szczególności: zboża wszelkiego

rodzaju, strączkowe, nasiona, wa-

rzywa, okopowe, owoce, len we
wszystkich postaciach, konopie,
zioła lecznicze, grzyby, drzewo i
wyroby drzewne, produkty suchej

destylacji drzewa,  terpentynę,
wyroby młynarskie, drożdże, oleje
roślinne, paszę, ryby, raki, nabiał,
jaja, miód i wosk pszczelny, tłu-
szcze zwierzęce, konserwy, skóry
surowe i wyprawione, pierze,
puch, szczecinę, wełnę, kości,
oleje, wino, piwo, miód do picia,
ocet oraz interesy pomocnicze:
ubezpieczenia, przewozy, lombar-
dowanie, spedycje, magazynowa-
nie i Ł p. w zakresie towarów
wymienionych. Na mocy ustawy

o państwowym podatku przemy-

słowym —  tranzakcje  kupna-
sprzedaży wszelkiego rodzaju
zbóż i ziemiopłodów, dokonywane
na giełdach krajowych, a udo-
wodnione prawidłowemi księgami
handlowemi i kartami umów gieł-
dowych, spisanemi przez przy-
sięgłych maklerów giełdowych, są

zwolnione od podatku przemysło-
wego od obrotu.

Na mocy uchwały Komitetu
Organizacyjnego Giełdy Zbożowo-
Towarowej i Lniarskiej w Wilnie
zostały ustanowione następujące
opłaty dla członków tworzącej się
Giełdy: 1) Opłaty członkowskie
(półroczne): zł. 90.— dla wię-
kszych firm w Wilnie; zt. 60.— dla
mniejszych firm w Wilnie i dla
większych firm poza Wilnem;
zł. 30— dla pozostałych firm i
gospodarstw rolnych. 2) Jednora-
zowa opłała wpisowego wynosi:

zł, 45— dla większych firm w
Wilnie; zł. 30— dla mniejszych
firm w Wilnie i dla większych
firm poza Wilnem; zł. 15— dla
pozostałych firm i gospodarstw
rolnych.

Do grupy firm większych w m.
Wilnie i poza Wilnem zalicza się
przedsiębiorstwa przemysłowe i
handlowe, których obrót w roku
poprzednim stanowił ponad
100.000 zł. w stosunku rocznym,
do grupy firm mniejszych w m.
Wilnie i poza Wilnem zalicza się
pozostałe firmy przemysłowe i
handlowe oraz gospodarstwa
rolne. Firmy nowopowstałe zali-
czane są do tej lub innej grupy
na podstawie decyzji Rady Gieł-
dowej.

Wpisy na członków Giełdy po-
cząwszy od dnia 20 września r. b.
przyjmuje Komitet Organizacyjny
Giełdy, mający tymczasową sie-
dzibę w lokalu Izby Przemysłowo-
Handlowej w Wilnie (ul. Troc-
ka 3).

Wpłaty opłat członkowskich i
wpisowego można uskuteczniač
przy zapisach w kasie Izby Prze-
mysłowo - Handlowej, wzgl. na
konto P. K. O. tejże Izby Nr. 62000
z adnotacją na odwrocie blankietu
nadawczego, iż pieniądze prze-
znaczone są dla Komitetu Organi-
zacyjnego Giełdy.

O terminie Włalnego Zebrania
członków Giełdy, będą rozesłane
specjalne zawiadomienia. Osoby
zapisane po dniu 30 września nie
mogą rościć pretensyj, że o termi-
nie Walnego Zebrania Konsty-
tuującego, na którem odbędą się
wybory władz Giełdy, specjalnie
powiadomione nie będą.

Do głosowania będą uprawnio-
ne firmy, które złożyły przepisa-
ną deklarację, zostały przyjęte na
członków Giełdy i opłaciły wpi-
sowe oraz składkę półroczną.

Uruchomienie Giełdy przewi-
duje się w połowie październi-
ka r. b

 

Epldemja tyfusu brzusznego.
W, Wilnie wybuchła epidemja

tyfusu brzusznego. Władze sani-

tarne zanotowały już 15 wypad-

ków zasłabnięć na tyfus brzuszny

1 2 па plamisty. W związku z tem

wydano jaknajostrzejsze zarządze-

nia, przyczem postanowiono prze-

prowadzić szczegółową inspekcję

w tych domach, gdzie zanotowano

wypadki zasłabnięcia na epidemię.

Również sygnalizują z Trok, iż

na terenie powiatu wileńsko-
trockiego szerzy się epidemja ty-
fusu brzusznego. Do tej chwili
zanotowano w poszczególnych
Tk

po poł. na ogródkach dziaiko-
wych na Zwierzyńcu (Sołtaniszk')
prowadzonych przez Narod. Orga-
nizację Kobiet pod Opieką Tow.

Ogrodniczego odbędzie się zwy

kłe jesienne zebranie członków,

na którem, jak co roku, odbędzie

się odznaczenie najlepiej prowa:

dzonego ogródka i rozlosowanie
krzewów jagodowych ofiarowa-

nych przez Członków Tow. Ogro

dniczege między stałych działkow-
ców.

Kilka działek będzie jeszcze do

wzięcia od zaraz. Projektuje się

założenie samorządu  dziaikow-

ców. Wszystkich, którzy się tą

sprawą interesują zaprasza Zarząd
N.O K

.  — Zebranie szewców odbę-
dzie w dniu 26 b. m. o godz. 7ej

w sali przy ul. Metropolitalnej.

— Walne zebranie Chrześć.

gminach około 18 wypadków za-
słabnięć na tę chorobę.

Na teren powiatu wileńsko-
trockiego wyjechała kolumna
przeciwtylusowa, która energicz-
nie przystąpiła do zażegnania
epidemii.

Na terenie pow. dziśnieńskiego,
brasławskiego i święciańskiego
zanotowano w ostatnich dniach
około 30 wypadków zasłabnięć na
tyfus brzuszny.

TPADAREK"EOWERYTE

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 23 września. "

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
operowa (płyty). 15.35: Kom. meteor.
15,40: Utwory Mendelssohna _ (płyty).
16.30: Kom. L. O. P. P. 16.40: Odczyt z
Warsz. 17.00: Koncert. 18.00: „Faust
i teatr — odczyt Emila Zegadłowicza.
18.20: Muz. tan. 19.15: Polakom na Ko-
wieńszczyźnie. 19.45: Przegląd prasy
roln. 20.00: Feljeton muzyczny. 20.15:
Koncert symfoniczny z Filharm. Warsz.
22.40: Wiad. sport. 22,50: Muz. tan.

Sobota, dnia 24 września
11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka

rosyjska (płyty). 15.25: Kom. meteor.
15.40. Audycja dla dizeci. 16.05: Audycja
dla chorych. 16.40 „Drugi feljeton z Za-
kopanego', wyśł. Witold Hulewicz. 17.00:
Koncert życzeń (płyty). 18.00: „Nawet
Bóg mierzył stwarzając świat' — odczyt.
18.25: Muzyka tan. 19.10: „Na srebrnym
ekranie", 19.20: Tydzień litewski. 19.45:
„Ciotka Albinowa mówi”, 20.00: Koncert
z Warszawy. 21.00: Koncert szopenow-
ski. 22,40: Wiad. sportowe. 23.00: Słu-
chowisko „Jutro” — wg. Józefa Conrada.
23.30: Muzykatan.

Aresztowanie oszusta.
W dniu wczorajszym na sku:

tek listów gończych aresztowany

Związku Krawców i Krawczyń od-, został w Warszawie oszust i fa!-

będzie się w dniu 26 b. m. o godz. |Jszerz wekslowy Abram Geken z
7 wiecz, punktuelaie. w
chrześć, przy ul.
nej 1.

— „Dożynki" zostay udiuco"

ne na dzień 25 b. m., na nie-
dzielę i odbędą się w Parku Spor:
towym o godz. 12. Na program

zabawy złożą się:

1) Widowisko „Dożynki*, 2)

Występy Gniazda Wil. Tuw. Gimn

„Sokół”, 3) Występy chórów, 4)

cały szereg atrakcyj i niespodzia”

nek przygotowywanych przez Ko-

mitet Zabawy.
OSOBISTE.

— В. Wojewoda Wileński
p. St. Kirtiklis (obecnie pomor-
ski) bawił w ciągu ostatnich dwóch

dni w charakterze prywatnym w

Wilnie. . Wczoraj wieczorem p.

*woj. Kirtiklis odjechał do Toru-

nia,

paopCd

ZABAWY.

centraliś, Wilna.
Geken poszukiwany był przez

wileńskie władze śledcze za sze-
"reg oszustw wekslowych, które
pope!nil na terenie m'a'ta.
W dniach najbliższych zosta-

nie cn dostarczony pod eskortą
policyjną do Wilna do dyspozycji
miejscowych władz śledczych.

KRONIKA POLICYJNA.
— Nisłegalna Sprzedaż 5а-

charyny. Koncesjonowana fabryka
sacharyny „Sład”, której wolno
sprzedawać tylko aptekom i skła-
dom aptecznym, sprzedawała sa-
charynę osobom trzecim.

Zarządzona obserwacja wy-
kryła nielagalną sprzedaż sacha-
ryny którą znaleziono u Kulkina
Trajtela (Niemiecka 29) w mo-
mencie gdy wychodził z fabryxl

* „Sład”, mieszczącej się przy ul.
Miłosiernej Nr. 6.
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Właściciele domów w obronie swych
interesów.

W odpowiedzi na starania
Związku Lokatorów o obronie ko-
mornego Związek właścicieli do-
mów uchwalił rezolucję wypowia-
dającą się przeciw obniżce usta-
wowego komornego.

Pozatem uchwalono
następującej trešci:
„Ustawa o państwowym podat-

ku od nieruchomości, przewiduje
wymiar tego podatku od brutto
komornego. Władze wymiarowe
obliczają podatek od całego ko-
mornego, któreby winno wpłynąć
do rąk właściciela domu bez
względu na to, czy lokator komor-
ne zapłacił lub nie. Z punktu wi-
dzenia sprawiedliwości winien
wymiar podatku opierać się na
rzeczywistych wpływach komor-
nego, a nie, jak to obecnie ma
miejsce, że oblicza się od nie-
otrzymanego komornego, obcią-
żającego właściciela domu podat-
ku od rzeczy, która nie istnieje.

O ile w ubiegłych latach nie-
płatność komornego ograniczała
się do sporadycznych wypadków,
to obecnie wskutek moratorjum i
liberalnego stanowiska sądu w
sprawach eksmisyjnych wstrzy-

rezolucję

muje się coraz więcej lokatorów z
płaceniem komornego, i to nietyl-
ko lokatorzy-bezrobotni, ale tak-
że lokatorzy pracujący i mogący
płacić komorne. Są liczne wypad-
ki, że w domach z małemi miesz-
kaniami nie płaci jedna trzecia
część lokatorów komornego, zaś
właściciel musi płacić podatek od
nieruchomości od całego niezapła-
conego komornego. Niezależnie
od tego właściciel domu zmuszony
jest płacić wszelkie świadczenia
asenizacyjne, jak za wodę, wywóz
śmieci, opłatę kanalową, kominia-
rza od całego domu. Do tego do-
chodzą wydatki na reparacje, po-
datki, procenty od długów itd.

Takie traktowanie własności
nieruchomej miejskiej prowadzi
konsekwentnie do kompletnej ru-
iny właścicieli domów. Mimo о-
rzeczenia Najwyższego Trybunału
Administracyjnego, że wydatki,
wynikające z art, 7 i 8 ustawy o
ochronie lokatorów nie podlegają
opodatkowaniu przy wymiarze
państwowego podatku od nieru-
chomości władze wymiarowe nie-
uwzględniają tych potrąceń,

 

Pomysł układania kolorowej jezdni.
Dowiadujemy się, że do Magi-

stratu wpłynęła oferta budowy
nowych jezdni ze sztucznego ka-*
mienia. Olertę taką za pośre-
dnictwem swego przedstawiciela
złożył Syndykat Cementowni.

Wypada tu zaznaczyć, że
sztuczny kamień wykonywany jest
na podobieństwo płyt. betono-
wych. Głównym materjałem skła-
dowym jest cement porcelanowy.
Zalełą kamienia sztucznego jest
również to, że może on być bar-
wiony na rozmaite kolory, two-
rząc w ten sposób jezdnię optycz-
nie bardzo efektowną.

Do oferty tej, jak się dowiadu-
jemy, czynniki miarodajne usto-
sunkowały się przychylnie, pro-
ponując $yndykatowi wykonanie
na własny koszt odcinka jezdni
o powierzchni 200 metrów. O

ileby próba ta dała pomyślne re-
zultaty i jezdnia okazała się
praktyczną, Magistrat zastosował-
by kamień sztuczny w szerszym
zakresie przy budowie jezdni no-
woczesnych.

Ze swej strony Syndykat za-
proponował wykonanie na własny
koszt większego odcinka jezdni z
tem, że koszty budowy zostaną
przez Magistrat uregulowane po
upływie okresu gwarancyjnego,
mniejwięcej po upływie kilku lat.
W ten sposób jezdnię z kamienia
sztucznego otrzymałaby cała ul.
Gdańska.
W sprawie tej ostateczna de-

cyzja jeszcze nie zapadła, w każ-
dym bądź razie, jak już zaznaczy-
liśmy wyżej, ma ona duże szanse
powodzenia.

 

Zmniejszenie spożycia a „sztywne ceny”

Konieczność i celowość re-

wizji dotychczasowej polityki kar-

telowej i monopolowej wykazywa-

no i uzasadniano wielokrotnie.

Najbardziej bijącym w oczy do-

wodem szkodliwej polityki karte-

lowej i monopolowej są „sztywne

ceny”. Mimo przystosowywania

się całego aparatu wytwórczego

do zmienionych warunków życia

w kryzysie, kartele i monopole

idą własnemi drogami. — Rzecz

oczywista, że taki brak zrozumie-

nia nowych potrzeb życia odbija
się twardo na interesach kartelów

i monopolów. Spożycie artykułów

przemysłu skartelizowanego i mo-
nopolów nadal się zmniejsza. Jest
to zjawisko wielce charaktery-

styczne, gdyż w szeregu gałęzi

przemysłu spadek wytwórczości
i spożycia został już zahamowany.
Odnosi się to do przemysłu włó-
kienniczego, skórzanego, artyku-

łów spożywczych itp.
Stały spadek spożycia niektó-

rych artykułów skartelizowanych
i monopolowych wykazują poniż-
sze cyfry: zbyt węgla wyniósł w
pierwszych siedmiu miesiącach rb.
— 8,4 milj. tonn (w powyższym o-
kresie 1931 r. — 10,1 milj. t.); ce-
ment — 214,7 tys. t. (318,4 t.);
nafta — 43,4 tys. t. (52,2 tys. t.);
cukier — 174,3 tys. t. (191,8 tys.
tŁ); drożdże — 47,6 kwint. (50,2
tys. kw.); tytoń — 326,2 tys. zł.
(376,8 tys. zł.);, spirytus — 12.205
tys. litrów 100 proc. (16.283 tys.
litrów); sól jadalna — 149,3 tys. t.
(153,4 tys. t.). Wreszcie zapałki
58.108 skrzyń po 5.000 pudełek
(61.027 skrzyń). :

Spadek spožycia, jak wynika
z powyższego, jest duży. Skąd-
inąd wiadomo o ciągłych re-

ARDOIK ND RESRISSNIASASS о )

Diezwa malirzysiów.
Zarząd Koła Rolników Studentów

U. S. B. w Wilnie przesyła nam nastę-

pującą odezwę:

Maturzystki i Maturzyści!
Wstępując na uniwersytet, pamię-

tajcie, że Polska, jako kraj przedewszyst-

kiem rolniczy, odczuwa wciąż silnie brak

fachowych i wykształconych rolników.

Zapisujcie się w szeregi słuchaczów Stu-

djum Rolniczego Uniwersytetu Steiana
Batorego w Wilnie.

Coraz lepiej rozwijające się „Stu-

djum Rolnicze* obejmuje cztery lata

nauki i w roku bieżącym wypuściło ze

swych murów pierwszych w historji Uni-

wersytetu Stefana Batorego inżynierów
rolnictwa.

Zapisy na Studjum Rolnicze przyj-
muje sekrelarjat wydziału Matematyczno-

Pržyrodniczego U. S. B. — gmach główny
(wejšcie od ul. Uniwersyteckiej) tylko do

1. X. r. b. Wszelkich intormacyj co do

warunków studjów udziela i zapisy na

członków Koła przyjmuje Zarząd „Koła

Rolników* w lokalu własnym, ul. Zakre-

towa 23—18 (wejście od ul. Sierakow-

skiego). Zamiejscowym udziela iniorma-
cyj za nadesłaniem znaczka na odpo-

wiedź.

We własnym, dobrze zrozumianym

interesie Koleżanki i Koledzy spieszcie!

ZARZĄD KOŁA ROLNIKÓW
STUDENTÓW U. S. B, w Wilnie

dukcjach personelu administracyj-
nego i robotniczego w przedsię-
biorstwach monopolowych i kar-
telowych. Dałoby się temu czę-
ściowo zaradzić, gdyby zarówno
kartele, jak i państwo w  przed-
siębiorstwach monopolowych ob-
niżyły cenniki za swoje produkty.
Doraźny skutek byłby niewątpli-
wie ten, że wzrosłoby spożycie
wśród szerokich rzesz ludności.

Potanienie pieniądza.
„Wiener Allg. Ztg.” wywodzi

że miedzynarodowe rynki pienięż-
ne stoją obecnie pod znakiem
ponownego potanienia pieniądza.
Najważniejszym wypadkiem w tej
dziadzinie jest uchwalenie prze-
ważającą większością konwersji
francuskiej pożyczki państwowej.
Konwersja ta jest tylko nowym
dowodem ogólnego  potanienia
stawek pieniężnych.

Jakkolwiek oczekiwane w Lon-
dynie obniżenie dyskonta Banku
Angielskiego nie nastąpiło w ze-
szłym tygodniu, stopy procentowe
na rynku wolnym osiągnęły po-
nownie minimum. Dyskonto pry-
waine spada, a kredyty krótko-
terminowe stoją obficie do dyspo-
zycji. Najdrastyczniej objawia się
płynność pieniądza w Szwajcarji,
gdzie banki liczą za wkładki
koszta, zamiast płacić procenty.
Procenty posiadają obecnie tylko
nominalne znaczenie.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenuma-

ratorom zamiajscowym, którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy

zmuszeni bezwzględnie wstrzy-
mać przesyłanie plsma z dniem

1 Paždėziernika

SESIDTSARTS

KTO WYGRAL NA LOTERJI?
WĄ dwunastym dniu ciągnienia

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

ZŁ 10.000 na Nr. 99056.
ZŁ 5.006 na N-ry: 36974 95264.
ZŁ 3.000 na N-ry: 85950 95290

105848 124621 150716.
ZŁ 2.000 na N-ry: 10628 26633

27043 33276 71862 77841 83993
118419 124414 137126 158863
159381.

ZŁ 1.000 na N-ry: 4253 9146
17980 18463 27803 30702 50065
50889 51834 56567 57242 62078
65697 67278 73514 78858 85333
91715 93159 99014 99069 102179
102715 103750 108049 108182
108437 110729 116345 127574
128325 130335 138441 138726
141059 147028 153033.
WARSZAWA (Pat). Ciągnie-

nie V klasy 25 loterji państwowej
w dn. 22. IX.:

20 tysięcy złotych — 107.914,
po 5 tysięcy złotych — 15.253,
52.199, 100.862, 113.880, 158.815,
po 3 tysiące złotych —. 1714,
46.711, 63.953, 83.332, 108.510 i
123.509.  
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Z KRAJU.
Powstaje zrzeszenie właścicieli lasów powiatów północnych

Wileńszczyzny.

Z Dzisny donoszą, iż wśród
właścicieli lasów powstał godny
poparcia projekt zorganizowania
zrzeszenia właścicieli lasów pow.
brasławskiego i  dziśnieńskiego
oraz postawskiego. _ Zrzeszenie
będzie miało za zadanie propago-
wanie eksportu drzewa polskiego
zagranicę oraz ożywienie tegoż
na rzece Dźwinie.

Właściciele lasów północnych

powiatów Wileńszczyzny mają
wejść w kontakt z czynnikami ło-
tewskimi i sowieckimi celem od-
bycia wstępnych konferencyj w
sprawie zorganizowania na przy-
szły rok wielkiego eksportu drze-
wa na rzece Dźwinie.

Powstanie podobnego zrzesze-
nia znacznie ożywi nasz eksport
drzewa zagranicę.

Rentowna hodowla dziczek jabłoni.

Na terenie Wileńszczyzny po-
wslało kilka spółdzielni, które
prowadzą sadownictwo t. zw.
dziczek. Spółdzielnie w Kraśnem
i Świadowie otrzymały zamówie-
nia na dostawę owoców-dziczek
jabłoni do kilkudziesięciu szkółek
w Polsce.

Jak się dowiadujemy, sado-

wnictwem t. zw. dziczek zaintere-
sowały się słery rolnicze zagra-
nicy. Niektóre spółdzielnie w Wi-
leńszczyźnie nawiązały już kon-
takt z Niemcami i Anglją oraz
Ameryką, gdzie mają dostarczyć
na próbę kilkadziesiąt drzewek-
dziczek.

Udaremniona zemsta.

Bracia Jan i Wincenty Ma-
guny ze wsi Poszylajcie gm. Rze-
szańskiej  prowadzili hulaszczy
tryb życia. Rzadko kiedy poma-
gali w domu przy robotach rol-
nych. Rodzina uważała ich za
darmozjadów i na tem tle często
wybuchały zatargi. Podobny fakt
miał miejsce onegdaj, kiedy obaj
bracia w stanie podchmielonym +szkalny.
powrócili z miasteczka, byli moc-
no podnieceni, rozpoczęli kłótnię
z domownikami, która przerodzi-
ła się w bójkę. Wobec twardej
postawy całej rodziny Jan i Win-

centy zmuszeni byli ustąpić i

z dalszej walki zrezygnować.
Zdobyte w czasie walki guzy
wprawiały ich w formalny szał.
Postanowili zemścić się na rodzi-
nie. W tym celu zabrali do swego
mieszkania snopy słomy i rozło-
żyli ogień, chcąc w ten sposób
puścić z dymem cały dom mie-

Na szczęście sąsiedzi
w porę zauważyli ogień, podnieśli
alarm i z trudem ogień stłumili.

Wyrodni bracia zostali aresz-
towani.

Aresztowanie wyrodnych kobiet,

We wsi Świętniki gm. Niemen-
czyńskiej pow. Wileńsko-Trockie-
go zatrzymana została Schola-
styka _ Barcewiczówna, która
wspólnie ze swą matką udusiła
swego noworodka i rzuciła zwło-

ki na pole. Wieśniacy przypad-
kowo znaleźli zwłoki te w stanie
pełnego rozkładu i zameldowali
o powyższem na posterunku. Wy-
rodne kobiety aresztowano.

Przed zamknięciem t. zw. małego ruchu
granicznego z Litwą.

Zamknięcie t. zw. małego ruchu
granicznego na pograniczu polsko-
litewskiem nastąpi w drugiej po-
łowie pażdziernika r. b. Po tym
terminie będą jednak udzielane
przepustki indywidualne  rolni-
kom, lecz już tylko za zgodą
starosty powiatowego polskiego
i naczelnika powiatu litewskiego.

Ruch graniczny na pograniczu
polsko-łotewskiem będzie trwać
jak dotychczas w ciągu całego
roku.

Według statystycznych danych
w b. r. sezonowym granicę polsko-
litewską zarówno z Polski jak i

_z Litwy przekroczyło 213.145 rol-
ników, którzy w celach rolniczo-
gospodarczych na podstawie prze-
pustek granicznych przebywali po
stronie polskiej i litewskiej, gdzie

prawniejszy wobec rolników
Polaków, przybywających z Pol-
ski. b. r. prawie nie zanoto-
wano żadnych porywań, aresztów,
bicia i rabunków ze strony Li-
twinów, co w poprzednich latach

niestey tak często miało miejsce.
W r. b. ruch graniczny w porów-
naniu z latami poprzedniemi był

znacznie ożywiony i procentowo
wynosił zwiększenie się o 17
do 20/0.
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SPORT.
Pierwsze wyniki turnieju teni-

sowego.

Wczoraj rozpoczął się ostatni
turniej tenisowy, który zgromadził
28 najlepszych graczy Wiilna.

Wyniki wczorajsze są nastę-
pujące: Grabowiecki (A. Z. S.) po-
konał Mereckiego (Ż.A.K.S.) 6:3,
1:5. Bukowski (Wilja) wygrał w
2 setach z Gotlibem (Ż.AK.S.).
Borowski (A.Z.S.) pokonał Lewi-
na (Ž.A.K.S.) 6:0, 6:0. Piotrowicz
(A.Z.S.) zwyciężył w 2 setach
Wojkowa (1 p. p. leg.).

W. klasie B. Borowski (A.Z. S.)
wygrał z Zaborowskim (Wilja)
6:1, 6:2,
W grze podwójnej Grabowiec-

ki z Turczyńskim wygrali z parą
Piotrowicz, Gotlib 4:6, 6:1, 6:3.

Dziś grają: por. Karolczyk
(1 p. p. leg.) — Piotrowicz (A.Z.S.),
por. Patyra (1 p. p. leg.) — Szulc,
Turczyński (A. Z.S.) Kopeć
(A.Z.S.). W: grze podwójnej prof.
Weyssenhoff: z Kopciem spotkają
się z Kewesem i Mereckim. |

Turniej stoi na došė wysokim
poziomie.

Najwięcej szans na zwycięstwo
ma Grabowiecki, który czuje się
jednak wciąż słabo i nie wiado-
mo, czy będzie mógł wytrzy-
mać wszystkie gry eliminacyjne.

Turniej odbywa się na kortach
A. Z. S., ul. Zakretowa.

Młodzież szkolna trenuje,

Na Pióromoncie trwają przez
cały czas intensywne treningi
młodzieży szkolnej, która szykuje
się do swoich dorocznych mi-
strzostw lekkoatletycznych.

Wczoraj poszczególni ucznio-
wie przeprowadzili między sobą
szereg ciekawych eliminacyj, któ-
re dały b. dobre rezultaty. Za-
powiada się więc ciekawa walka.

Zawody rozpoczynają się już
jutro.

Sportowcy Ogniska wyjechali.
Po wczorajszych eliminacyj-

nych zawodach wyjechali dzisiaj
do Warszawy lekkoatleci Ogniska
na zawody święta kolejarza pol-
skiego.

Wczorajsze eliminacje dały wy-
niki całkiem niezłe. W. skoku
wdal osiągnięto 6 mtr. 23 cm,
a na 100 mir. — 11,5 sek. (z wia-
trem).

Reprezentacja Ogniska pod
kierownictwem p. A. Kisiela wy-
jechała w następującym składzie:
Sidorowicz, Zajewski, Szczerbicki,
Radziul, Nowicki A., Okułowicz,
Żyliński, Kulesza,  Mironowski,
Zienowicz Piątkowski, Godlew-
ski, Brzozowski i Miecio Nowicki.

Wilnianie startują w niedzielę.

Przyjazd Hasmonei odłożony.
Wczoraj nadeszła do 1 p. p.

leg. wiadomość telegraficzna, iż
Hasmonea z Równego przyjechać
na niedzielę nie może, a przyje-

Sytuacja w Lidze.
Od kilku już tygodni nie za-

chodzi niemal żadna powažniej-
sza zmiana w tabelce drużyn li-
gowych. Z każdą chwilą zbliżamy
się do końca mistrzostw pilkar-
skich Polski, które zwykle przy
swoim końcu są najbardziej cieka-
we. Wtedy każdy mecz, każda
strzelona bramka jest wielkiem
wydarzeniem piłkarskiem.

Dotychczas prowadzi wciąż
Cracovia 26 pkt. przed Pogonią
22 pkt., ale Pogoń ma o jeden gra-
nych meczów mniej i lepszy sto-
sunek bramek.

Na trzeciem miejscu znajduje
się Legja o 20 pkt. Tuż za Legją
kroczą obecnie znajdująca się w
dobrej formie Warta 19 pkt, a da-
lej Ł. K. S. 18 pkt., Ruch 16 pkt.,
Wisła 16 pkt, Warszawianka 15
pkt, Garbarnia 13 pkt., 22 p. p.
11 pkt., Czarni 11 pkt. i Polonja 9
pkt.

Na szarym więc końcu znajdu-
je się Polonja, która ma nadzieję,
że jeżeli sprawdzą się wersje, jż 22
p. p. ma zrezygnować dobrowolnie
z Ligi, to w takim razie uda się
Polonji pozostać jeszcze na rok w
Lidze. Tak samo sytuacja jest w
dalszym ciągu zagrożona z Czar-
nymi, ale ostatnio Czarni znacznie
się poprawili i chyba uratują się
przed spadkiem.
W najbliższą niedzielę odbędą

się następujące mecze: arsza-
wianka — Garbarnia. Jeżeli wy-
$га Garbarnia, to zrówna się ona
punktami z Warszawianką, ale
zostanie na tem samem miejscu
(9). Warszawianka zaś jeżeli zdo-
będzie 2 pkt. na Garbarni to mo-
że zająć miejsce Wisły.
W Krakowie Wisła spotka się

z Garbarnią. Wygra chyba Warta,
bo ostatnio piłkarze Wisły z
kretesem przegrali z Ruchem.

Pogoń meczem z Ł. K, S. musi
zbliżyć się do Cracovji, bo jeżeli
Pogoń przegra to przekreśli się
prawie całkowicie nadzieja zwo-
lenników tej sympatycznej druży-
ny na zdobycie mistrzostwa.

Legja zaś rozegra rewanżowy
mecz z 22 p. p. (pierwszy 1:0 dla
Legji) i jeżeli Pogoń przegra, a
Legja wygra, to obie te drużyny
będą miały równą ilość punktów.
W razie zaś porażki Legji w Siedl-
cach, to znacznie poprawi się sy-
tuacja i Pogoń i 22 p. p., który u-
ratuje się również przed spad-
kiem..

Słowem cztery te mecze będą
miały dla poszczególnych drużyn
zasadnicze znaczenie,

Kto walczy o wejście do Ligi?
Gdy najsłabsze drużyny ligowe

bronią się rozpaczliwie przed
spadkiem, to tymczasem w całej
Polsce wre walka o wejście do Li-
gi, walka o zajęcie opuszczonego
miejsca i tak w najbliższą niedzie-
lę Polonja (Bydgoszcz) przegra za-

Z pogranicza.
Katastroia samolotu litewskiego.

Z Orandonoszą, iż wczoraj do

Mereczanki wpadł litewski samo-

lot, który leciał z Szawel do Kal-

warji i w drodze straciwszy orjen-

tację, znalazł się na granicy pol-

skiej. W. ostatniej chwili lotnik

zorjentował się, iż jest już na te-

renie polskim i cofnął się z zamia-

rem lądowania w pobliżu Dmi-

Wytyczenie granicy

Z Turmont donoszą, iż w ostat-
nich dniach na pograniczu polsko-
łotewskiem bawili przedstawiciele
władz polskich i łotewskich w
sprawach wytyczenia punktów
granicznych na pograniczu. Ko-

Wysiedlanie turystów

Z pogranicza donoszą, iż w
ostatnich dniach wzmogła się na-
gle fala wysiedleń z terenu Rosji
sowieckiej. Na poszczególnych
odcinkach granicznych wysiedlono
ostatnio zgórą 20 osób, przeważnie
cudzoziemców. Wśród wysiedlo-
nych na odcinku granicznym
Stołpce, Kozdrowicze i Domanie-
wicze znajduje się trzech turystów
angielskich, jeden Amerykanin,
dwóch Czechów i Niemiec. Jeden

WEGÓEZRERNIEKEJ:| dias? 0waskdwkóAK|

dwa punkty z Unją (Lublin) Bez
większego znaczenia odbędzie się
mecz między naszymi wrogami
(juž pokonanymi) 4 D. S. P., a
76 p. p.

Widzimy więc, że w tę niedzie-
lę wyłonią się już niektórzy mi-
strzowie pozostałych grup i mniej
więcej będzie można -zorjentować
się z kim wypadnie 1 p. p. leg.
grać w półfinale,
W. czasie gdy wszystkie zainte-

resowane drużyny będą walczyć
o punkty, w Wilnie odbędzie
się mecz towarzyski z Makabi (?!)

Jutro początek meczu z Czechami.

Pierwszym po Olimpjadzie wy-
stępem naszych lekkoatletów
będzie mecz z Czechami w Pra-
dze. Nas przebieg tego meczu
interesuje w szczególności bo
ciekawi jesteśmy czy zdołamy wy-
grać w ogólnej punktacji, a po
drugie chodzi nam o Wieczorka,
który skakać będzie w niedzielę.
Pierwszy dzień meczu odbędzie

się w sobotę.
Mecz z Czechami ma swoją już

historję: w r. 1927 wygrali czesi
92:66, w roku następnym Polska
zdobywa 78 punktów przed 77.
Następnie w 29 r. znów wygrywa-
my 84:73. W roku 30 przegrywa-
my 83 do 73, ale w roku ubieg-
łym zdobywamy pierwsze miejsce
i puhar przechodni na własność.

Według obliczeń spodziewać
się należy, że w tym roku mecz
wygramy mniej więcej różnicą
10 —5 pkt., ale wszystko zależy
od sztafet.

trówki. Skutkiem jednak nieumie-

jętnego lądowania aparat wpadł

do rzeki. Lotnik wydostał się

z wody i zaalarmował strażników

litewskich, którzy w ciągu całego

dnia dźwigiem wydobywali samo-

lot. Dopiero około godz. 7 wiecz.

z połamanemi skrzydłami samolot

wydobyto na brzeg.

polsko - łotewskiej.

misja fachowa przeprowadziła po-
miary poszczególnych odcinków
granicznych, które posłużą do
przyszłych  konferencyj polsko-
łotewskich nad ustaleniem  $gra-
nicy.

z Rosji sowieckiej.

z pośród turystów amerykańskich
posiadał auto, które zostało mu
zarekwirowane w Sowietach za
rzekome podatki od zakupionych
fantów w Rosji. Auto Amerykani-
nowi Stompsonowi zabrano na
komorze celnej w  Niegorełoje
wraz z cennemi rzeczami. Nagła
ta fala wysiedleńcza z Rosji tłu-
maczy się niepochlebnemi kryty-
kami turystów zagranicznych, ba-
wiących w Rosji, którzy po opu-
szczeniu jej jaskrawo opisują swo-
je wrażenia.

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

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

ZARZĄD.
WRODZONE:PRE SZER: | RZERZYDOIA )ой)

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 22. IX 1832 r
Waluty | dewizy:

Belgja 123,95— :24,:6—123,64.
Holandla 358,55—2:9,45— 357,65
Londyn 30,88—30,87—31,03—30,73.
Nowy York :,9/9—8,939- 8,899,
Nowy York kabei 8,923 —3 493 —8,903
Paryż 34,98 —35,07—74,59
Szwajcarja 172,20 — 172,63 —17),77.
włochy 45,80—46,20—45,58
Berlin 212,45.
Tendencja niejednolita.

P procentowe! -
5|, konwers. 41.
6'/, dolarowa 53,95—54,25.
404 dolarowa 49 —49,25— 49,
7% staŁil. 55—53'/,—54.
7. L. Z. ziem. 50'|,—51.
47, L. Z. ziem. 30.
4','|; L Z. ziem 39—39V,—39,25,
5 L_Z. m. Warszawy 48'/,.
8° L.Z.m. Warsz. 58,25—59,25—59,75
10°% L Z. m. Siedlec 52,75—53,
Tendencja mocniejsza.
Akojei
Bank Polski 90.75—02—91. Często-

 
posiadają pola, łąki a nawet i bu-
dynki gospodarskie. Zaznaczyć
należy, iż w b. r. stosunek władz
litewskich a  przedewszystkiem

 

  

      

  

 

strażników  lilewskich był po- OTWARTA OD £.ej BO 4-ej POPP miały charakter treningu. a Polonja (Przemyśl) zdobędzie

VUUNDZIŚ! Super przebój europejskiej produkcji I 1932-33. Arcydzieło, które poruszyło publiczność całego świeta.

większa gwiazda ekranów
europejskich  kusicielska

ŁOSCI».

PIERWSZY DŹWIĘKOWY

te.„HELIÓS*

  

RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

Brygida Helm,
Nad program: POGRZEB š. p. por.

 

 

dzie dopiero 1 lub 2 października.
1 p. p. leg. w sobotę i w nie-

dzielę grać będzie z Makabi. Ma
się rozumieć oba te mecze będą

nejsłyn. reżyser świata 6. Pabst| naj-
głośn. pisarz meet i Benoltp L:

 

 

 

pewne z L. T. S. G, Legja (Po-
znań) wygra chyba z Gwiazdą
(Warszawa). I. F. C. stoczy walkę
z silną družyną Zawiercia Wartą,

do marynowenia į
spirytusowy, polecają (róg

Bcia Gotęblowscy ul.
ul.

 

 

W skoku wdal, ktėry odbędzie
się w niedzielę, Wieczorek
powtórzy swój wileński wynik to
zdobędzie pierwszeństwo.

-- Naj- Ważne dla Gospodyń Pokój ciepły do wyna- Mieszkania do wynaję-

«DEMON MI-
IRKI | Inż. WIGURY MARSZAŁEK PIŁSUDSKI na

ocet jęela. (I. Tartaki 18 — 4 ca od zaraz 2 i 3 poko ;
Mickiewicze). jowe z wygodami Kra-

oglądać od 2 g—4 g

<ice 23. Cukier 29. Lilpop 14,5 Ostro-
wiec ser. „B“ 34!/,—35,25. Starzchowi-
ce 10-9,75.

Pożyczki polskie w Nowym Torku:
Dolarowa 52'|,. Dillonowska 57,12',. Sta-
bilizacyjna 52 Warszawska 41,87').

jeżeli

 

kowska 51—dozorca, i

 

 

ul. Wileńska 38. święcie 1 p. p. w Wilnie i najnowsze tygodniki „Paramountu* i Pata. Początek seansów o godz. Trocka 3. 338—9mw 182—1
4, 6, 8 i 10,15. — Na l-szy seans ceny zniżone. Pokó|] do wynajęcia du: D

: Pianino ży,suchy,siepiy 1е wszel-: SNORO [)Г. Ginsberg
i ZTS" TATTOO EZWEOSA OS APATERAZTRZONIE ARERAPZERDDCH lo sprzedania Mickiewi- kiemi wygodami. — Dom Chorob ik5 y skórne, wene-

я 33 m. 4 gdzie Apte- solidny obywatelski. Mo- į NAUKA | fyczne i m łci
Dziśl Po raz pierwszy w Wilnie! Sensacyjno-salonowy dramat Najpotężniejszy film egzotyczny z = d \ oczoplciowe,

DZWIEK. KINO- <PĄN»| 2,5 hlszpańskiego—arcydzieło produkcji francuskie] p. L: Żar Krwi krainy blękitu i słeńca według naj- ka Jundziłła, 3361że bit 2calogilennssnnn WILENSKA 3
TEATR « » poczytniejszej powieści Blasco Ibaneza. W „roli tytułowej niezapomniany bohater „Nędzników* Gabriel Gabrlo. Nad- Forteplan  gabinelowy cza 35 m. 12 od 3-5. Maturzysta z inteligent- od godz. —1 | 4—8

Ul. WIELKA 42. Tel. 528. zwyczaj ciekawa akcja toczy się na tle wspaniałych widoków Hiszpanji, urozmaicona cudownym śpiewem I efektow- tanio do sprzedania al 185—1nej Mae d ie gen tel. 567.

nemi tańcami hiszpańskiemi. Nad program: Najnowsze aktuaija džwlekowe. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek Rzeczna 12 m. 15 (Za: TanetyMi NE Ę sę LLA
seansów 0 godz. 4, 6, 8 I 10,15. W sobotę I niedzielę o godz. 2ej kret). * 162 Pokój HOT Ep OTIS m.

(STSDES BOZE TAKE T о, samotnej,tanio "m koś 168 —3 AKUSZERK! į
juszki 14—10 o g. 3—4.

Rikana RDZ Polecamy bardzo gorą*m r. < m OO

Ogł ! EMTT: ; Kupno | ffa 19 jagę ista tan.  AKUSZERKA
! IESZ calse parlant anglais dė AR

g OSZENIE» ь = Sa = powa etaSlsiana Fisharmos! iwh pię- S're Kokie Adistin- M
р i ‚ guće <rire: 'eignie.

Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na dosta- Inteligentny młody czło- wynagrodzeniem. Infor Jed. osoby ul. Mostowa DOM drewniany z ośro- K, DĄBROWSKA s ZONY Ci Belvederska 5 u pMi. przyjmuje od godz. 9 do
wę pieczywa do szpitali Miejskich i Przytułku. wiek ukończył szkołę macji udziela Admini- Nr. 5 sklep. 184 dem, elektrycznością i (F-ma istnieje od r. 1874 kuc nia— ze wszelkie. er Warszawa. 303—7 7 w, Kasztanowa 7, ш. 5.

Oferty, ze wskazaniem ceny ryczałtowej lub handlową poszukuje po- stracja „Dz. Wil* między S———————— skład do sprzedania ul. wyjno,ul.Niemiecka3m.! mi wygodami do wynaję- ‚ WZP69
“i, ustępstwa od cen rynkowych, należy składać ma z NEGiS 10—3 g. gr2 oka e as Meta Ne. 8 przy rogatce = a CIA o RPA M — =
do dn. 26-1X-32 r. ministra „Dz. l. alwaryjskiej. 0 Е Ž :

Чн заг об на н tymės iii ой АН a egis asg. Taię a podz NE DASZ na
godz. 10-tej rano. nich lat, skromnych wy- и “ Sprzedaje się fortepian —0 ŚMIAŁOWSKA

Stający do przetargu powinni złożyć wadjum magań, poszukuje posa- leżyte zabezpieczenie. SA doi i pokoje o BY ZADIĘ ŚwicieA: przeprowadziła się.
w wysokości300zł. Młodzieniec lat 18 z u dy, zna kuchnię dosko Oferty pod „1000“ do Re-

Przyjmowanie ofert | udzielanie informacyj kończoną Szkołą Powsz. nale, gospodarkę wiejs- dakcji „Dz. Wil." 187—1

uskutecznia się w Wydziale Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej (pokój Nr. 4).

Magistrat m. Wilna.
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Ńa najwyższemń WZGÓRZU.
Wśród więźniów, jak również wśród każdego

!ndzkiego zbiorowiska, obowiązują przepisy swoi”

stej etykiety, Jeden, świadczący o ich. delikatności

«czuć, zakazuje pytać towarzyszy, za co zostali u-

karani. Co prawda większość skazańców chętnie о-

powiada o swoich brudnych sprawach i nawet się

niemi przechwala. Ale gdyby chciał zachować

swoje nieszczęście dla siebie, to mógłby spędzić w

Dartmoo: całe życie i niktby go nie zapytał za co

pokutuje. Niepotrzeba pytać nikogo o długość kary,

bo ma wypisaną na rękawie , Litery C. R., ozna-

czają ciężkie roboty. Między niemi i cyfrą lat wi-

dnieje numer więźnia. Całość mieszcząca się w krą

żku, wygląda tak.
а C. R.

13.642
1 ж

Walters nie miał cyfry lat, lecz literę D, ozna-

czając dożywotnie (więzienie). Prawda, że dożywo-

tniego więźnia wypuszczają zazwyczaj po upływie

dwudziestu lat, ale już do końca życia pozostaje on

pod nadzorem policji i musi meldować się regularnie

poszukuje jakiejkolwiek ką, szyje bieliznę, może
246 pracy. Dobie referencje wyręczyć panią domu.

Ponarska 50—1. Da
w swoim okręgu, I niechby raz zaniedbał tej for-
malności choćby w pięćdziesiąt lat po wyroku, to ze
ślą go znów bezapelacyjnie na ciężkie roboty i będą
trzymać tak długo, jak im się będzie podobało. Mo-
śą tego nie zrobić, ale nigdy niema pewności.

Straszna litera D piekła Harry'ego żywym og-
niem. Dwadzieścia lat w Princetown! Czy zastałby
jeszcze przy życiu matkę i przyjaciół? Jakby mógł
żyć w świecie, który stałby się dlań obcy? Bez ża-
dnego fachu i pod dozorem policyjnym! Nim upłynął
rok zaczął się lękać zwolnienia, jako czegoś jeszcze
gorszego od więzienia, chociaż żył ciągłą hańbą. Nie
którzy dozorcy traktowali go jeszcze gorzej, niż in-
nych więźniów, oczywiście dlatego, że był dżentel-
manem.

Harry zaprzyjaźnił się najwięcej z pastorem. Był
to człowiek kulturalny, bardzo inteligentny i szcze-
:ze religijny. To ostatnie, wbrew faktowi, że zde-
fraudował powierzone sobie pieniądze, których u-
żył na przeprowadzenie jakiejś pozornie pewnej tran
zakcji i nie zdołał zwrócić, :

asadniczo więźniowie mieli swobodę w dobiera-
niu sobie towarzyszów w czasie marszów, ale to
zawsze zależało od dobrej woli dozorców. W szcze
$ólności jeden z nich przesuwał zawsze prawy rząd
o dwóch ludzi ku przodowi i tych zestawiał z dwo-
ma. którzy zostali w tyle, W: ten sposób. oddzielał

gr2 Adres: Mlynowa ulica 2
3 m. 9od 11 do 5ej.

wy (krótki) w dobrym WEENEZENIEGKUNZNNNNE
stanie niedrogo. Dowie- Mieszkania do wynaję-
dzieć się ul. Kasztanowa cia z 6, 4 I 3 pok. z wy-

godami ul
188—1 sklego d. Nr. 7.

każdego od jego towarzysza o dwa miejsca. Czy ro-
bił to dlatego, żeby nie dopuścić do bliższego zazna-
jomienia się więźniów i do spisków, czy żeby im po-
prostu dokuczyć, wiedzał tylko on sam.

Ta okoliczność zbliżyła Waltersa z kilkoma ludź
mi, którychby sam nie wybrał. Trzej z nich ode-
grali później w jego życiu pewną rolę.

, Pierwszy z nich, nazwiskiem Burton, który sie-
dział już trzeci raz za puszczenie w obieg fałszywych
monet, był jowjalny, siwowłosy i absolutnie nie po-
prawny. Nazywał swoje zajęcie „zarabianiem na ży-
cie” nie zdając sobie sprawy, że to brzmiało jak iron
ja, zachowywał się w więzieniu bez zarzutu, jak
zwykle recydywiści, i był lojalny i dobroduszny.

Zajmował się tylko  puszczaniem w obieg
fałszywych monet. Większość przestępców — to
specjaliści. Złodziej kieszonokowy rzadko porywa
się na włamanie. Specjalizacja posuwa się tak da-
leko, że nawet złodzieje kieszonkowi mająwyzna-
czone sobie oddzielne sfery działania. Jeden chodzi
tylko na wyścigi, drugi operuje tylko w: omnibusach,
Jeden, którego Walters poznał, bywał tylko w ko-
ściołach. Ten znał wszystkich wybitnych kaznodzie
jów w Londynie i roztrząsał ich kazania bardzo kry-
tycznie i zdumiewająco rzeczowo.

Dwaj pozostali przestępc
wną rolę w życiu Waltersa

  

 

    
 
 

Wydawca: ATFKSANDER 7WTERZYNSKI Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1.

Mieszkania do wynaję-
cia od zaraz 3 4, 5 i 6 Świadectwa z pracy b
pokojowe z

Jak. de Ofiarna 2—Dozorca.

Mickiewicza 4, m. 6.
Tamże gabinet kosme-
tyczny poprawia cerę, u-
suwa brodawki, kurzajki
i wąśry. 702—0

niem do 1-ej kl. gimn.

wygodami dobre i referencje po
ważne. Adres; dowiedzieć

182-a—1 się u. Wielka 27—3. gi

 

no bestyj niż iudzi i nazywali się Josephs i Harrison.
Pierwszy z nich już siedzał dwa lata, a był ska-

zany na dziesięć. Oprócz tego otrzymał dwadzieścia
batów t. zw. „kotem”. Przestępstwo jego polegało
na tem, że napadł na młodą kobietę, którą zdusił za
śardło i wyrwał jej torebkę. Ponieważ zdołała za-
wołać o ratunek, uciszył ją wepchnięciem kija w o-
twarte usta, przyczem wybił jej dwa zęby i pokale-
czył podniebienie. Na zakończenie skopał ją jak psa.
Ten drab był wysoki i miał trupią twarz, na której
malowało się okrucieństwo w połączeniu z lisią chy-
trošcią.

Harrison siedział już pięć lat, a był skazany na
czternaście za włamanie z bronią w ręku. Twarz je-
go uderzała okrucieństwem i dzikością.

,. Tacy byli towarzysze Harry'ego, który miał do-
piero dwadzieścia lat. I w takim środowisku miał
żyć drugie dwadzieścia. A potem?

O zwierzęcem znęcaniu się dozorców, którzy
zatruwają więźniom i tak beznadziejne życie, niema
co wspominać,

Dość, że przed upływem drugiego roku w Prince
town Walters zaczął pragnąć śmierci i żałować, że
został ułaskawiony.

(d. c. n.)
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