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Kasacja wyroku skazującego Poiaków

za śpiewy polskie w kościele.
RYGA, (Pat), Senat, jako naj-

wyższa instancja sądowa, rozpa-
trzył kasację szeregu osób naro-
dowości polskiej, skazanych w
swoim czasie przez sąd pokoju
i sąd okręgowy w Dyneburhu na
kary aresztu od 14 dni do 3 mie-
sięcy za śpiewy w języku pol-
skim w czasie nabożeństwa ło-

tewskiego, czem miał być zakłó
cony spokój publiczny. Senat
nie podzielił wywodów drugiej
instancji i wyrok skasował, prze-
kazując sprawę do ponownego
rozpatrzenia w innym sądzie о-
kręgowym. Sprawę będzie po-
nownie rozpatrywał ekręgowy sąd
wMitawie.

Kongres Polskc-Łotewskiego zbliżenia.
RYGA. Pat.—W 2-m dniu kon-

gresu T-wa Polsko Łotewskiego
Zbliżenia delegacja polska złoży-
ła wieniec na bratnich mogiłach
poczem rozpoczęły się obrady w
komisjach gospodarczej i kultu-
ralnej. Komisja gospodarcza u-
chwaliła rezolucję, stwierdzającą
wspólność dążeń obu krajów do
wzmocnienia wzajemnych stosun-
ków ekonomicznych uznającą, że
stosunki te mogłyby się opierać
na klauzuli bałtyckiej, przyjętej

przez oba państwa, o az zaleca-
jącą solidarne występowanie eks-
porterów obu państw na ryn-
kach zewnętrznych o ile dotyczą
one jednorodnych wytworów.
Rezolucja zwraca następnie uwa-
gę na możliwości tranzytowe. W
komisji kulturalnej przyjęto rezo-
lucję zalecejącą wzajemną wy
mianą osób studjujących na wyz-
szych uczelniach. Dla wprowa-
dzenia rezolucyj w życie utwo-
rzone będą specjalne komitety.

POLITYKA HANDLOWA LITWY.
Berlińska „Industrie und Han-

del'* z dnia 20 b. m. donosi z Ko-
wna, że tamtejsze koła polityczne
rozważają metody walki zprzesi-
leniem i że mówi się o możliwości
wprowadzenia kontyngentów
wwozowych. Tym pogłoskom jed-
nak zaprzeczono jakoby ze strony
miarodajnej.

„Wytyczne polityki handlowej
litewskiej — jak twierdzi kores-
pondent — muszą być inne od
wylycznych polityki gospodar-
czej krajów nadbałtyckich i Litwa
musi iść własnemi drogami,

HITLEROWCY PRZECIWKO NARODOWCOM,
socjalistów, obecnie bije na alarm
i zapowiada najsurowsze represje
przeciwko
rowskim.

GDAŃSK (Pat). Wrogie na-
stroje pomiędzy niemiecko-naro-
dowymi-—a-hitlerowcami—zaczy=—
nają przybierać formy żywo przy-
pominające niedawną walkę hitle-
rowców z socjalistami. Wczoraj
wieczorem n. p. w niemieckim do-
mu ludowym w 2-ch lokalach po-
łożonych na różnych piętrach od-
bywały się zebrania hitlerowców
i niemiecko-narodowej organizacji
bojowej t. zw. kampiringu. Hitle-
rowcy już podczas zebrania usiło-
wali wtargnąć do sali, zajętej
przez niemiecko-narodowych. Gdy
się im to nie udało, odczekali koń-
ca zebrania i już na ulicy w pobli-
żu lokalu urządzili zasadzki na
członków organizacji bojowej
niemiecko-narodowych, kilku z
nich pobili kamieniami, pałkami
gumowemi i kastetami. W rezul-
tacie bójki policja aresztowała
dwóch hitlerowców,

Nacjonalistyczna „Danziger
Allgemeine Żtg.', która donie-
dawna zupełnie obojętnie odnosiła
się do napadów hitlerowskich na

GWIAZDA HITLERĄ
BLEDNIE.

LIPSK (Pat). Od czasu zna-
nych wystąpień publicznych Pa-
pena i ogłoszenia ostatniego de-
kretu gospodarczego, gwiazda Hi-
tlera zaczyna powoli  blednąć.
Usuwają się, z jego szeregów,
przynajmniej w Saksonji, najlepsze
siły, różne wpływowe osobistości
i całe szeregi zwolenników. W
Niemczech środkowych np.
wszystkie  lzby  Przemysłowo-
Handlowe i cały szereg poważniej-
szych przemysłowców, których
nazwiska dla celów reklamowych
znajdowały się często na łamach
prasy narodowych socjalistów,
wypowiedział się obecnie zdecy-
dowanie za programem rządu v.
Рарепа, osłabiając temsamem,
zwłaszcza podstawy finansowe
pariji hitlerowskiej, która — jak
podaje prasa — mając blisko 40
miljonów marek delicytu, walczy
z dużemi trudnościami finanso-
wemi.
i WÓZ:DEKOR TOTOZZO TEZ CZEKASOZIE,

Drobne wiadomości.
Sensacyjna afera szpiego-

wska.
BERLIN. (Pat). W powszech-

nem Towarzystwie Elektryczności
t. zwz A. E. G, policja areszto-
wała jednego z inżynierów fabry-
ki oraz przedstawiciela firmy pod
zarzutem uprawiania szpiegostwa
przmysłowego na rzecz obcego
państwa. Oskarżeni odpowiadać
mająprzed sądem doraźnym. W g.
doniesień dzienników, aresztowa-
nia dkonano w chwili, gdy inży-
nier wręczał przedstawicielowi fi-
rmy tajne plany konstrukczjne w
celu złożenia ich  zainteresowa-
nym kołom za granicą.

`

Litwa tak diugo będzie stala
zdala od wspólnych działań
państw bałtyckich, jak długo Ło-
twa i Estonja będą współdziałaty
z Polską.

Korespondent uważa, iż takie
stanowisko Litwy jest zupełnie
zrozumiałe z jej punktu widzenia,
ponieważ „przy samodzielnem po-
stępowaniu w drodze rokowań z
państwami przemysłowemi można
więcej uzyskać.”

Prawdopodobnie korespondent
przez „państwa przemysłowe” ro-
zumie przedewszystkiem Niemcy.
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STANIE ZUPEŁNEGO
WYCZERPANIA.

LONDYN, (Pat). Wg ostat-
nich wiadomości z Indyj, Gandhi
jest już w stanie zupełnego wy-
czerpania. Głos jego załamuje
się. Oczy nie msją blasku. G»n-
dhi leży pod drzewem, nie będąc
stanie ruszyć się. Aczkolwiek Hin-
dusi i parjasi doszli do porozu-
mienia i o treści kompromisu za-
wiadomili telegreficznie Mac Do-
nalda, to jednak wątpliwe jest,
ażeby decyzja rządu angielskiego,
akceptująca teń kompromis, mo-
gła nastąpić wcześniej, niż we
wtorek, Mac Donald musi bowiem
porozumieć się jeszcze z wice:
królem lndyj, a także z elonkami
gabinetu, co wymaga pewnego
czasu. Tymczasem, wg  opiaji
lekśrzy, Gandhi nie będzie mógł
przetrzymać dłużej, jak 30 godzin.
Twierdzą oni, że jeżeli Gandhi
będzie prowadzić głodówkę jesz-
cze 30 godzin, niema żadnej na-
dziei na powrót jego do normal-
nego stanu zdrowia. Ze wszyst-
kich stron nadchodzą do Londy-

nu depesze, wywierające nacisk
na Mac Donalde, by powziął de-
cyzję jak najprędzej. Możliwe, że
pod tym naciskiem, a również
pod wpjywem szczerej chęci ura-
towania Gandhiego premjer po-
weźm'e decyzję wcześniej.

LONDYN, (Pat). Zagadnienie
układu między parjasami a inne-
mi kastami Hindustanu jest roz-
patrywana obecnie przez wszyst-
kie czynniki powołane w Londy-
nie. Decyzji jeszcze nie powzię'
to. Mac Donald i sekretarz do
spraw Indyj Samuel Horae sko-
munikowali się z rządem Hindu-
stanu.

POONA, (Pat). W wywiadzie
z przedstawicielem agencji Reu:
tera Gandhi oświadczył, że przer-
wie głodówkę, o ile Mac Donald
przyjmie w całości projekt ukła-
du z parjasnmi. W ciągu popo-

„ludnia Gandhi próbował prząść
w czem ma dużą wprawę. Dziś
jednak praca ta szła mu bar-
dzo źle.

Niebezpieczne pogłoski.
PARYŻ (Pat.) — Dziennik „Le

Journal* zaznacza, iż obiegają
obecnie świat polityczny fanta-
styczne pogłoski, które w żadnym
razie nie odpowiadają prawdzie,
a zdradzają jedynie niebezpiecz-
ne ukryte myśli ich autorów. Po-
głoski, jakoby wypadki na Dale-
kim Wschodzie były lansowane
w celu spowodowania pizystą-
pienia Stanów Zjednoczonych do
Ligi Narodów, jakoby Francja
zamierzała zmienić swą politykę
na Dalekim Wschodzie w celu
przypodonia się Ameryce, jakoby
Niemcy zwróciły się do Japonii
o podtrzymanie ich żądań, doty-
czących zrównania zbrojeń, Ja-
ponja zaś odmówić miała tej

propozycji, jakoby Anglicy zamie-
rzali zastąpić cześć 5-tą traktatu
wersalskiego przyszłą konwencją
rozbrojeniową — wszystkie te po-
głoski, pisze „Le Journal”, są
kolportowane przez ludzi, nie
orjentujących się w polityce mię-
dzynarodowej oraz nie zdających
sobie sprawy z ciągłości polityki
francuskiej. Polityka ta od Poin-
carego do Herriota przez Tardieu
i Brianda była zawsze stała. Są
to rzeczy — pisze w końcu „Le
Journal”—których nie należy za-
pominać, lecz należy raczej czu-
wać, gdyż te niebezpieczne kam-
«anje zmierzeją do obalenia
traktatu wersalskiego.

 

alkao zbrojenia trwa.
Odpowiedź Herriota na żądania niemieckie.

GRAMAT (Pat). Premjer wy-
głosił tu długie przemówienie, w
którem powiedział między inne-
mi, że na konłerencji w Stresie
Francja dała powód swego wy-
trwałego, logicznego i twórczego
pacyfizmu. Polityka Francji jest
jasna, podobnie jak i polityka Ligi
INarodów, wobec której wszystkie
narody są równe.

Dekret niemiecki z dn. 13 b.m.
organizuje przysposobienie woj-
skowe niemieckiej młodzieży.
Francja może odwołać się do ca-
łego świala o świadectwo, że cele
jej wychowania narodowego są
zgoła inne.

Niepokojący jest rozdźwięk
między żądaniami niemieckiemi,

które są uważane przez pewne

osoby za umiarkowane, a wszyst-
kiem, co się pisze i drukuje w

dziedzinie techniki wojskowej w

Niemczech. Zagadnienie rozbroje-
nia jest wysoce dramatyczne.
Sprzymierzeńcy faktycznie obie-

cali redukcję swych zbrojeń, na-
leży jednak przypomnieć, że do-
kument, interpretujący odnośną
część traktatu wersalskiego, pod-
kreśla, iż pierwszym krokiem w
kierunku ogólnego rozbrojenia jest
rozbrojenie Niemiec. Francja wy-
kazuje swój lojalny stosunek do
tego artykułu. Francja skróciła

okres służby wojskowej z 3 do
1 roku i przeprowadziła szereg

innych ofiar,

HerrioL przypomina, że jest

zwolennikiem doktryny organiza-

cji pokoju, opartej na bezpieczeń-

stwie. Następnie Herriot mówił

z uznaniem o inicjatywie Stanów

jednoczonych 1 państw skandy-

nawskich w dziedzinie bezpie-

częństwa W! istniejących obec-

nie warunkach Francja ma zamiar

oprzeć swoją doktrynę rozbroje-

nia i swoją akcję w tej dziedzinie

na zasadzie bezwzględnego po-

szanowania traktatów.

Francja nikogo nie prowokuje.

Namiętnościom, zwróconym prze-

ciwko Francji, przeciwstawia ona

swój rozsądek oraz ofiary, które

poniosła i swój życzliwy stosunek

do innych pańsiw. Francja uwol-

niła Niemcy przed upływem wy-

znaczonych terminów od zobo-

wiązań w terytorjach okupowa-

nych. Czyn ten nie spotkał się
z właściwą oceną. Bezpośrednio

po przyjęciu planu Younga, któ-

rego wykonanie Niemcy uroczy-

ście obiecywały, poczyniono w tej

dziedzinie najcięższe ofiary, zno-

wu niedocenione. Francja, znowu
dotknięta kryzysem i walcząca
z trudnościami, otwiera swe gra-

nice dla importu niemieckiego.

 

Stolica Apostolska a sprawa rozbrojenia.
CITTA DEL VATICANO (Pat).

Zapowiedziane jest wydanie spe-
cjalnego numeru czasopisma „Vi-
tae Pensiero' z artykułami wy-
bitnych dostojników kościoła i
pisarzy katolickich, poświęconemi
problemaiom rozbrojenia i stosun-
kom międzynarodowym Kościoła
katolickiego. Odnosi się wraże-

nie, jak gdyby Stolica Apostolska
starała się o przygotowanie grun-
tu do jakiejś szczególnej inter-
wencji Piusa XI w dziedzinie roz-
brojenia i problematów, znajdu-
jących się obecnie na porządku
dziennym  konłerencyj  europej-
skich i światowych.

Min. Neurat o równouprawnieniu zbrojeń.
WIEDEŃ (Pat) „Neve  freie

presse” agłasza artykuł ministra
spraw zagranicznych rzeszy nie-
mieckiej y. Neuratha, w którym
powiedziane jest, że kwestja ró

może być róźnicy zdań. Niemcy
są nadal gotowe współdziałać na
rzecz ogólnego rozbrojenia, atoli
system jednostronnych niemiec-
kich zobowiązań rozbrojeniowy:h

wnouprawnienia na punkcie zbro- „musi ustać, a na przyszłość spra-
jeń jest dla narodu niemieckiego: W,
kwestją žywotną, co do ktėrej nie“

 y-te będą musiały obowiązywać
wszystkich.

Francja jest spokojna i pewna

czystością swego sumienia.

Po okropnej próbie, którą świat

przeszedł, Francja chce wycho-

wywać swoje dzieci, które jej

jeszcze pozostały, w dążeniu do

pokoju, pracy, w głębokiem po-

czuciu honoru.

Przemówienie swoje w Gramat

Herriot wygłosił w czasie wiel-

kiego baakietu w obecności 3 ty-
sięcy osób,

PARYŻ (Pat). Prasa wieczor-
na omawia z wielkiem zaintereso-
waniem przemówienie Herriota.
„Le Temps” twierdzi, że Herriot
dał wyraz uczuć całego narodu.
Herriot mówił jak mąż stanu, ma-
jący pełne poczucie odpowiedzial-
ności.

BERLIN (Pat). Biuro Conti
zareagowało pośpiesznie na mo-
wę Herriola, ogłaszając komuni-
kat, przedrukowany przez całą
prasę. Komunikat ten, utrzymany
w bardzo ostrym tonie polemicz-
nym, usiłuje odeprzeć zarzuty
Herriota, przyczem stosuje meto-
dę napaści pod adresem Francji.
Biuro Conti przeczy, jakoby Niem-
com zależało tylko na ponownem
zbrojeniu się, gdy Francja pragnie
pokoju. Podobnie półurzędowy
komunikat twierdzi, iż dzieciom
w Niemczech nie jest wpajana
sztuka zabijania, jak twierdzi
Herriot. Na zarzut, iż w Niem-
czech nie widać nawet planów
rozbrojenia moralnego, biuro Con-
ti odpowiada atakiem pod adre-
sem Francji Na zarzut, iż Niemcy,
podobnie jak w swoim czasie Pru-
sy, pragną stworzyć nowy typ
armji lub nawet podwójną armię,
komunikat nie znajduje innej od-
powiedzi, prócz twierdzenia, iż
forma armji niemieckiej została
narzucona przez traktat wersal-
ski. Jednocześnie biuro Conti u-
siłuje w długim wywodzie osłabić
twierdzenie Herriota o postępie
rozbrojenia we Francji. Omawia-
jąc poruszoną przez Herriota spra-
wę powoiania do życia międzyna-
rodowej armji, biuro Conti kończy
w następujący sposób: „Niezro-
zumiałem jest tylko, dlaczego
irancuski premjer nie ima się
„prostych i jasnych metod, propo-
nowanych stale przez Niemcy,
metod, które nic innego na celu
nie mają, jak tylko równe prawą i
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W 16-tą rocznicę wiekopomnej
ofenzywy z pod Verdun.

W tych dniach upłynęło 16 lat
od chwili kiedy po półtorarocznych
zmaganiach pod Verdun, armja tran-
cuska rozpoczęła zdecydowaną oien-
zywę zakończoną świetnem zwycię-
stwem nad — zdawałoby się nie do
pokonania — armją niemiecką.

Wysokie napięcie atmosfery
politycznej ostatnich dwóch dzie-
siątków lat przed wojną wyłado-
wało się w lipcu 1914 r, Cały sze-
reg moratorjów i wypowiedzeń
wojny rozpoczął ten czteroletni
okres, tak diugo wyczekiwanych
zmagań przez Niemcy, zmierzające
do supremacji nad innymi naroda-
mi i państwami,

Plany operacyjne wszystkich
prawie ministrów wojny na jed-
nym punkcie były ze sobą zgodne.
Stwierdziiy, że jeśli w  gotującej
się zawierusze wojennej brać bę-
dzie udział z jednej strony m. in.
Francja, z drugiej Niemcy, to roz-
strzygnięcie zapaść musi na tere-

nie jednego z tych państw, bez
względu na to, czy tront bojowy
przeciągnie się przez całą Europę,
część Azji, a może nawet innych
części świata.

Przewidywanie te okazały się
słusznemi już w pierwszych po-
czątkach wojny. Ani bowiem za-
jęcie Serbji, bezpośredniego ini-
cjatora wojny, ani wyparcie wojsk
rosyjskich z całego obszaru zaję-
tej w 1914 r. Galicji, ani wreszcie
zajęcie całego niemal Królestwa
Polskiego dla Niemców nie po-
siadało takiego znaczenia, jakie
przypisywano do powodzeń na
troncie zachodnim.

Kontynuator dzieła zapocząt-
kowanego przez gen. Moltke'go
nowomianowany szef niem. sztabu
gen. v. Falkenhayn scharaktery-
zował w raporcie złożąnym:cesą-teis 7 >rzowi Wilheimowi na Bože Naro-
dzenie 1915 r. ówczesną sytuację
w ten sposób:

„Francja — głosi wspomniany ra-
port — jest pod względem wojskowym
i gospodarczym osłabiona do niemożli-
wošci.

„„Sila zbrojna Rosji nie jest wpraw-
dzie zupełnie zdruzgotana, lecz jej zdol-
ność do działań otenzywnych jest tak
dalece złamana, iż nie może ożyć w
dawnej mocy... Należy ufać, że Rosja
wskutek trudności wewnętrznych w sto-
sunkowo krotkim czasie zmuszoną będzie
do ustąpienia.

„„Wojsko serbskie uważać należy za
zniszczone.

„(Włochy bezsprzecznie uznały, że
w określonym czasie nie mogą liczyć na
ziszczenie swych zbójeckich apetytów.
Ponadto Włochy są tym z pośród na-
szych wrogów, któremu wewnętrzne sto-
sunki uniemożliwią dalsze czynne рг2-
wadzenie wojny.

„Tylko najbardziej zasadniczego po-
minąć nie wolno. Stanowi, że niesłycha-
ny nacisk, jaki Anglja wciąż jeszcze wy-
wiera na swych sojuszników.. Anglja,
przywykła trzeźwo odmierzać szanse,
nie może się spodziewać, by nas zmogła
środkami ściśle wojskowemi. Idzie ona
oczywiście na wojnę na wyczerpanie...
Póki wróg ten ma choć iskrę nadziei, że
osiągnąć może swoje cele, nie mogą się
odeń Niemcy spodziewać oszczędzania...
Chodzi o to, by go pozbawić tych na-
dziei. Istotną jej (Anglji) bronią są tu
wojska francuskie, rosyjskie i włoskie.
Jeśli tym uniemożliwimy walkę, wów-
czas będziemy mieli przeciw sobie tylko
Anglję. A trudno przypuścić, by w tych
warunkach trwała ona w swych zamy-
słach niszczycielskich.

„Pozostaje jedynie Francja — cią-
śnie dalej w swym raporcie v. Falken-
hayn.

Zaznaczylem już, że Francja doszła
w swych wysiłkach prawie do granic
wytrzymałości — zresztą z podziwu go-
dną ofiarnością. Jeśli uda się naród
francuski uświadomić, że położenie woj-
skowe jest beznadziejne, wówczas prze-
bierze się miara — i Anglji wytrącony
zostanie z ręki jej najlepszy oręż. Nie
potrzeba do tego wątpliwego w wyni-
kach, a przechodzącego nasze siły ma-
sowego przełamania. Również i ograni-
czonemi siłami można przypuszczalnie
osiągnąć cel.

tyle za francuskim odcinkiem
irontu zachodniego znajdują się w odle-
głości dosięgalnej cele, dla których
utrzymania dowództwo francuskie zmu-
szone jest poświęcić ostatniego nawet
żołnierza.

Jeśli to uczyni, wówczas siły Fancji
skrwawią się, gdyż nie ma innego wyj-
ścia, bez względu na to, czy cel osią-
gniemy, czy nie. Jeśli tego nie zrobi
i cel wpadnie w nasze ręce, to moralne
następstwa będą dla Francji olbrzymie.

Niemcy nie będą zmuszone — głosi
dalej raport — wydać ze siebie tyle dla

jednej operacji ściśle ograniczonej w
przestrzeni, iżby aż inne fronty zostały
ryzykownie ogołocone. Mogą one z peł-
ną otuchą wyczekiwać prawdopodobnych
działań odciążających Francję, ba, mogą
nawet spodziewać się, że zaoszczędzą
tyle sił, by na naiarcie odpowiedzieć
przeciwdziałaniami. Pozostanie zawsze
w naszej mocy prowadzić ofenzywę szyb-
ko lub też powoli, przerwać ją na jakiś
czas, albo też wzmocnić — stosownie do
naszych potrzeb.

Cele, o których tu mowa, to Belfort
i Verdun.

To co wyżej powiedziałem — czyta-
my w raporcie — tyczy się obu miast,
Jednak na pierwszeństwo zasługuje Ver-
dun, Wciąż jeszcze znajdują się tam
linje francuskie w odległości 20 klm. od
niemieckich połączeń kolejowych. Wciąż
jeszcze stanowi Verdun najpotężniejszą
podporę wszelakiej próby nieprzyjaciel-
skiej, by przy stosunkowo niewielkiem
użyciu sił zachwiać całym frontem nie-
mieckim we Francji i Belgji. Usunięcie
tego niebezpieczeństwa — jako cel po-
boczny — jest ze stanowiska wojskowe-
go tak cenne, że wobec niego słabe zna-
czenie miałoby powodzenie polityczne,
że tak powiem „poboczne”, wynikające
z natarcia na Beltort.“

Takie było zdanie o Verdun
człowieka, od którego śmiało rzec
można — zależny był taki czy in-
ny sposób prowadzenia wojny. Z
raportu tego jasno przewidzieć
można jaka droga cierniowa šcie-
le się przed wspomnianą  twier-
dzą i jej obrońcami.

Plan laki obmyślany i w grud-
niu 1915 r. w sztabie generalnym
przygotowany wcielono wżycie.
Następcy tronu gen. Wilhel-
mowi, dowódcy niemieckiej armji
pod Verdun, wydano dla ostroż-
ności — ustny rozkaz  przygoto-
wania olenzywy. Innym korpusom
polecono — dla zmylenia czuj-
ności, nieprzyjaciela trwale
niepokoić resztę frontu zachod-
niego. :

Atak na Verdun rozpoczął się
22-go lutego 1916 r. Istotnie — w
oznaczonym dniu o godzinie 7.15
rano rozpoczęła się gwałtowna
kanonada. Do godz. 3.30 popołud-

"niu kilka tysięcy różnego kalibru
armat  zasypywało  niszczyciel-
skim żelazem francuską linję o-
bronną. Od huku, aż ziemia w po-
sadach drżała, a szczególniej u-
cierpiał odcinek pomiędzy Woe-
vre a Morą.

Nagle wszystko ucichło. Jakiś
dziwny spkój zapanował na nie-
podobnym przed chwilą do świa-
ta kawałku ziemi francuskiej,
W tych kilkunastu minutach,

jakie pozostały do godz. 3,45 pad-
ły w niemieckich okopach ostat-
nie rozkazy do ataku, który roz-
począł się z północno-wschodniej
strony Verdun na odcinku pomię-
dyz Haumont a Herbebois.

Kilka dywizji piechoty nie-
mieckiej z bagnetami w ręku ru-
szyło, pełniąc rozkaz cesarza, ze
słowami „łiir Kaiser und Vater-
land'* na ustach — naprzód.

Linje obronne francuskie nie
były puste.

Zawrzała mordercza walka.
Żądzy zdobyczy przeciwstawił

się wprost nieludzki wysiłek za-
atakowanych, którzy po upor-
czywych, a przytem i krwawych
zmaganiach zmuszeni zostali do u-
stąpienia.

I tak dnia następnego dostaje
się w ręce niemieckie miejscowość
Donaumont oraz port tejże na-
zwy zajęty przez 24-ty pułk pie-
choty brandeburskiej.

Fort ten „želaznym“
wažany byl za niezdobyty.

Nie pomogła również
terska obrona lasku
caures, którego załoga
pień wycięta.

Lawina stale najeżona, choć
powoli, to jednak stale posuwała
się naprzód i już zdawało się, że

i boha-
Bois de
została w

żadna zapora tu nic nie pomoże,
bo  24-go zajęty został fort
Thiaumont, a w dniu 27-go mieli
Niemcy już poza sobą całą dolinę
Woevre, zaś od północy zbliżyli
się na 7 — 10 km. od Verdun.

W. L. M., ppor. rez.
(D. c. n.)

 

Wielkie zwycięstwo wojsk francuskich
w Marokko.

CASABLANCA (Pat). Ostat-
nie zwycięstwo wojsk francusko-
marokańskich w walkach o płas-
kowzgórze Des Lacs miało cha-
rakter druzgocący, Dowodem tego

równe bezpieczeństwo dla wszyst-
kich. Zamiast tego Herriot ucieka
się do oratorskich szuteczek sofi-
styki, zmierzających tylko do u-
wiecznienia stanu, wytworzonego
przez traktat wersalski,

jest liczba zgórą 15.000 berberów,
którzy złożyli broń i wyrazili swą
całkowitą lojalność.  Głównodo-
wodzący wojskami gen. Huri udał
się samolotem na nowozdobyte
tereny, by przejąć je oficjalnie od
pokonanych szeilków.
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"SĘDZIOWIE.
Głos pisma

Genjalność rozporządzeń o u-

suwaniu sędziów i o ustroju adwo-

katury budzi... zachwyt nawet

w pismach obozu rządzącego, jak

świadczy następujący głos łódz:
kiej „Prawdy” (nr. 38):
W dekrecie o ustroju adwo-

katury znajdują się dwa przepisy:

jeden, który stąnowi, że sędzia,

który przechodzi do adwokatury,

nie może przed upływem kilku

lat urządzić sobie kancelarji wtej

miejscowości, w której pełnił

obowiązki sędziego, drugi, który

pozwala automatycznym władzom
adwokatury zamykać listy prakty-

kujących adwokatów w poszcze-

gólnych okręgach.
Wyobraźmy sobie sędziego,

który kilka lub kilkanaście lat

temu wstąpił na służbę sądową

i opierając się z przywiązania do

swego zawodu wszelkim poku-

som  popłatniejszej pracy w za:

wodzie adwokackim, przetrwał

w tej służbie do obecnej chwili.
Teraz, jako nadliczbowy, zostaje

zwolniony. Emerytury żadnej nie

„otrzyma, gdyż nie przesłużył

jeszcze wymaganego minimum

piętaastu lat. Kanuelarji adwo-

kackiej w mieście, w ktėrem
pracował dotychczas jako sędzia,
nie wolno mu otworzyć. A jeżeli
mógłby ewentualnie osiedlić się
gdzieindziej jako adwokat, to
grozi mu to, że w danym okrę-
gu zostanie zamknięta lista adwo-
katów praktykujących, co z pew-

nością nastąpi w szeregu oOkrę-

gach, gdyż adwokaci, praktykują-
cy obecnie, uczynią wszystko,
aby zabezpieczyć się przed ma-
sowem otwieraniem nowych kan-
celaryj przez kilkuset zwolnio-
nych sędziów.

Cóż taki człowiek ma ze sobą
począć, zwłaszcza jeżeii nie jest
już młodym i jeżeli jest obarczo-
ny rodziną? Nawet o miejsce
komornikowskie ubiegać się nie
może, bo stanowiska te obsadzo-
ne są ostatnio coraz częściej e-
merytami wojskowymi. Więc chy-
ba tylko -zatrzymać sobie ze

* skromniutkiej odprawy kilka gro-
szy na sznurek, resztę zostawić
żonie i dzieciom i... powiesić się.
Bo że o znalezieniu jakiejś pra-
cy, której taki starszy sędzia
móglby się podjąć, nie może
marzyć, to nie ulega wątpliwości.
Młodszy jeszcze jakoś tam da so-

 

obozu B. B.
bie radę. Wyemigruje gdzieś na
kresy, do jakiegoś okręgu, gdzie
lista adwokatów nie została zamk-
nięta, i będzie próbował zyskać
sobie groszową praktykę wśród

chłopów i małomiasteczkowych
żydków, albo stanie do pierwszej
lepszej, ewentualnie fizycznej

pracy.
Cała ta sprawa jest szczegól-

nie bolesną z tego powodu, że
ofiarą tych dekretów padną sę-
dziowie polscy, sędziowie, którzy
w polskich sądach rozpoczynali
swoją pracę zawodową, a więc
element sędziowski najbardziej
wartościowy. Padną ofiarą ludzie,
którzy swoją karjerę życiową, swo-
ją całą przyszłość związali z Pol-
ską, którzy nieraz rzucali dobre
stanowiska, dobrze prosperujące

kancelarje adwokackie, dobre po-
Sady w bankowości, przemyśle,

wysokie stopnie w służbie admi-
nistracyjnej lub samorządowej,

aby pójść na służbę sędziowską,
porieważ brakowało sędziów i a-
pelowano do nich, aby stanęli do
tej pracy. Natomiast bez żadnego
szwanku wychodzą z tych opresyj
sędziowie byłych państw zebor-
czych, w licznych przypadkach
ludzie obcy nam  narodowością,
którzy przywędrowali do nas z
delekich stron i z litości zostali
przygarnięci do sądownictwa, gdy
przymierali głodem lub poniewie-
rałi się na marnych posadach a-
gentów, akwizytorów i t. p. popy-
chadeł. Uzyskali oni bowiem
przeważnie weryfikacje swojej słu-
żby państwowej u zaborców
i zaliczenie jej do emerytury.

Obecnie wychodzą po kilku
latach służby w Polsce z emery-
turami, podczas gdy sędziowie
polscy wychodzą, aby poszukać
dla siebie albo mocnego haka,
albo posady jakiegoś popychadła.

Autorzy dekretów w minister-
stwie sprawiedliwości mogli nie
przewidzieć tych przykrych kon:
sekwencyj. Nie byłoby w tem nic
dziwnego. Wszak jeden człowiek
tego wszystkiego nie robił, a na
uzgadnienie zbyt wiele czasu nie
było. Fle w takim razie trzeba to
jakoś naprawić.

Końcowa uwaga, że w mini-
sterstwie sprawiedliwości p. Mi-
chałowskiego niema czasu na
uzgadnianie brzmi szyderczo.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Koszt produkcji 50 groszy —

a zysk 1.10 złotych,

Omawiając zapowiedzianą przez
rząd akcję obniżki cen, podaje pos.
Rymar w „Pielgrzymie' kalkula-
cję, jaka stosowana jest obecnie
przy sprzedaży artykułów monopo
lowych:

Słyszymy, że rząd bierze się
do walki o obniżenie cen. Ale to,co
już wiemy, nie wróży zwycięstwa
Nazywa się, że ceny nalty już są
uregulowane i obniżone, że rów-
nież ceny papieru i żelaza obniżo-
ne. A któż tę obniżkę odczuł? Te-
raz ma przyjść kolej na cukier. Od
1 października ma potanieć cukier
o 20 groszy na kilogramie. Przy-
znaję wprost, że to za mało! Na ce-
nę cukru składa się: 1-koszt pro-
dukcji, który wynosi na kilogramie
50 groszy i 2) podatek 40 groszy,
3) zysk przemysłowca i kupca 70
groszy. Ten zysk (który dzielą mię
dzy siebie przemysłowcy i państ-
wo w formie podatku) jest dlatego
tak wielki, że przemysłowcy pod
przymusem wywożą cukier zagra-
nicę i na tym handlu dużo tracą.
Cóż trzeba zrobić? znieść podatek
bo jest naprawdę za wysoki i
zmniejszyć straty na wywozie, a
wtedy łatwo można dać kilogram
cukru za 80 gr. do 1 złotego! Gdy
do tego dojdzie, wtedy dopiero mó-
wić będziemy, że sprawa jest upo-
rządkowaną.

A tak, jak z cukrem, jest z wie
lu innemi towarami.

' To samo jest z solą, z zapał-
kami, z tyloniem, ze spirytusem,
z opłatami, kolejowemi, pocztowe-
mi i t. p. ;

Obniżka cen spirytusu przesunięta
do 1 października.

Państwowy monopol spirytuso
wy ogłosił przed kilku dniami, że
z dniem 15 b. m, cena spirytusu de
naturowaneśo zostaje obniżona o
50 groszy na litrze. Okazało się
jednak, że mimo upływu oznaczo-
nego terminu, w detalicznej sprze-
daży nadal pobieraną jest za ten
spirytus dotychczasowa cena a kup
cy, którzy nabyli spirytus w hurto
wniach monopolowych już po 15
września zmuszeni byli nadal pła-
cić cenę dawną.

Zainterpelowany o wyjaśnienie
tej zagadki wydział sprzedaży Pań.
stwowego Monopolu Spirytusowe-
go oświadczył, że obniżka wejdzie
w życie dopiero z dniem 1 paździer
nika b. r., a to dlatego, by dać mo-
žnošė detalistom sprzedažy spiry-
tusu po dawnej, wyższej cenie. Do
1 października obowiązuje cena 1
zł. 60 gr. za litr,a 85 groszy za pół
litra spirytusu skażonego.

Nadmienić należy, że wśród ku
pców branży kołonjakiej kursują
wiadomości o zamierzonej zniżce
cen wódek mónopolówych i czy-

stego spirytusu. Mówi się o obniż-
ce 10 lub 15 - procentowej, a to
skutkiem nagromadzenia się ogro-
mnych zapasów, sięgających sumy
80 miljonów litrów, coby mogło za
spokoić konsumcję przeszło pół-
toraroczną.

Ze słer monopolwych zaprze-
czają jednak możliwości takiej ob-
niżki z uwagi na to, że dopiero w
maju b. r. cena spirytusu była o
kilka procent zniżona.

O obniżenie cen węgla.
Prasa sanacyjna zapowiada pod

jęcie przez rząd jeszcze w bieżą-
cym tygodniu starań o obniżenie
kopalnianych cen węgla, które o-
becnie wahają się od 35 do 42 zł.
za tonnę loco kopalnia.

Ceny mają być obniżone stoso-
wnie do obniżenia kosztów robo-
cizny.

Podjęte będą również starania
o obniżenie kosztów przewozu.
Koszty przewozu tonny węgla z ko
palni do Warszawy wynoszą około
17.50 zł.

Komisarjat rządu w Warszawie
zamierza wyznaczyć maksy-
malne ceny węgla. W tym celu wy
sątpił do'władz centralnych o przy
znanie mu odpjowiednich upraw-

f nień.

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Także „przedmurze cywilizacji.

„Kurjer Lwowski* zwraca u-
wagę na szczególny zbieg dwóch

wypadków: noty niemieckiej w

sprawie równości zbrojeń i ma-
newrów Reichswehry, które je-
dnocześnie prawie odbyły się nad
Odrą. Manewry te miały być nie-
jako „lekcją przeglądową”, obja-
śnieniem i uzasadnieniem noty.
Jak wiadomo, w manewrach bra-
ły udział dwie armje: jedna nosiła
niedwuznaczną nazwę „czerwo-
nej“ i byla uposažona we wszyst-
kie środki techniczne. Druga,
„niebieska'* znacznie gorzej uzbro-
jona, miała bronić przeprawy
przez Odrę — została ona pobita
i odepchnięta na Berlin.

„Jasne, co miała oznaczać ta lekcja
poglądowa. Oto nawała bolszewicka ru-
sza na zachód, ażeby zburzyć starą cy-
wilizację europejską, narzucić swój u-
strój i uzależnić inne kraje europejskie
od Rosji. Na drodze leżą Niemcy. Lecz
te rozbroił traktat wersalski. Mimo to
stawią  rozpaczliwy opór, zasłaniają
własną piersią te zachodnie państwa,
które tak ukochały od czasu wojny świa-
towej. Walczą po bohatersku w obronie
katedry w Rheims i Muzeum Brytyj-
skiego. Lecz niedostateczne uzbrojenie
obraca przeciw nim szanse, Ulegają do-
skonalszej technice, a Eurazja kroczy
dalej. Teraz Francuzi, Anglicy, Włosi
będą musieli nastawić karku we własnej
obronie... Inaczej wyglądałaby sprawa,
gdyby Niemcy nie byli skrępowani ogra-
niczeniem zbrojeń. Wtedy wystarczyła-
by ich krew i ich pieniądze, a narody
zachodu mogłyby spać spokojnie, bo nad
ich bezpieczeństwem czuwałaby armja
niemiecka.”

Niemcy, które czasu wojny
światowej zniszczyły Belgję i
olbrzymią połac północno-zacho-
dniej Francji, występujące obec-
nie w roli „przedmurza kultury
zachodniej”, to istotnie „sprytnie
i efektownie pomyślane”. Ale
chwila zastanowienia obraca w
niwecz cały ten pomysł:

„Gdy olbrzymia armja bolszewicka
toczyła się w r. 1920 na zachód, miaż-

Wzorem Gandhiego.

Z Krakowa piszą do „Słowa

Pomorskiego": Dnia 20 bm. prze-

bywający od 2 tygodni w areszcie

śledczym w Wardowicach redak-

tor Edward Zajączek, znany dzia:

łacz OWP. na Podkarpaciu —

rozpoczął głodówkę na znak pro-

testu przeciw niesłychanemu u-

więzieniu. P. Zajączek jest posą-

dzony o to, że w swoich przemó-

wieniach używał zwrotów „anty-

państwowych", Posądzenie opiera

się na zeznaniach 2 podejrzanych

osobników, podczas gdy wszyscy

inni świadkowie zeznają dla oskar

żonego bardzo przychylnie. Е

Zaznaczyć należy, że redakto-

rowi Zajączkowi od roku 1926 wy-

toczono około 150 rozpraw sądo-

wych, po których tylko 2 razy mu-

siał oskarżony wnosić apelację, w

pozostałych zaś sprawach został

uwolniony już w pierwszej in-

stancji. Redaktor Zajączek był

już kilkakrotnie więziony. Wieść

o ponownem jego aresztowaniu 0-

biegła całe Podhale, budząc o-

śromne wrażenie wśród ludności.

Przypominamy, że w więzieniu

w Starogardzie jest zamknięty re-

daktor „Pielgrzyma* p. Wacław

Ciesielski, a z nim razem p. Pie-

per i p. Sobczak. Wszyscy są
członkami OWP.
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Konieczność szerszych uig przy spłacie
zaległości podatkowych.

Rozporządzenie _ kwietniowe
Ministra skarbu o ulgach w spła-
cie zaległości w państw. pod.
przemysłowym nie przyniosło jak
dotąd ulgi płatnikom, ani korzyści
Skarbowi Państwa, bowiem było
uzależnione od dotrzymania sze-
regu trudnych warunków i wydat-
nego zwiększenia wpłat na poczet
zaległych podatków w takim o-
kresie, gdy nawet uiszczenie po-
datków bieżących przedstawia
dla wszystkich niemal firm wysi-
łek przekraczający ich możności
płatnicze. Z drugiej strony nie do
pomyślenia jest rozstrzygnięcie
zagadnienia likwidacji zaległości
podatkowych bez należytego roz-
wiązania sprawy umorzeń tych
zaległości bowiem wiele przed-
siębiorstw, które znalazły się w
ciężkich warunkach stają się nie-
wypłacalnymi dłużnikami Skarbu
i zupełnie upadają.

Mając powyższe na względzie,
Izba Przemysłowo-Handlowa w
Wilnie wystąpiła do Związku Izb
Przem. - Handlowych podnosząc
konieczność wystąpienia Związku
Izb w celu spowodowania uchyle-
nia obowiązującego obecnie, a wy-
dania nowego rozporządzenia, co
do ulg przy spłacie zaległości po-
datkowych,  któreby dotyczyło
wszelkich zaległości powstałych

na i. I. 1932 r. a przypadających

zarówno na rzecz Skarbu, jak i
innych związków prawno-publicz-
nych, a przedewszystkiem konso-
lidację tych zaległości przy rów-
noczesnem umorzeniu kar za
zwłokę i kosztów egzekucyjnych.

Spłatę tych zaległości należa-
łoby, zdaniem Izby, rozłożyć na
raty kwartalne, wynoszące 2 i pół
proc. tych zaległości, stosując bo-
nifikaty w razie wcześniejszego
uiszczenia; dalej rozporządzenie
powinnoby odpowiednio uregulo-
wać sprawę umorzeń. Oczywiście
projekt takiego  rozperządzenia
powinienby być przed ogłosze-
niem przesłany do zaopinjowania
organizacjom samorządu gospo-
darczego, co niestety nie miało
miejsca, o ile chodzi o wspomnia-
ne rozporządzenie kwietniowe.

PRZEWEPSREW CIEDREOEDZZO R,
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.
KA BEDOŃ RZZSKECEAERO OWORESEA

dżąc po drodze i opór zbrojny i kultu-
rę i wypróbowany porządek społeczny,
zagrodziły jej drogę piersi Polaków. Na-
tomiast Niemcy czyniły, co było w ich
mocy, aby ułatwić czerwonym hufcom
zwycięstwo.  Tuchaczewski jakoś nie
bardzo bał się niemieckiego przedmurza
cywilizacji, skoro swe prawe skrzydło
wysunął aż pod Działdowo. Wyglądało
to raczej na chęć podania ręki sprzy-
mierzeńcowi.

Część pobitej armji czerwonej szu-
kała schronienia na terytorjum niemiec-
kiem. Przyjęto tych gości życzliwie i
odesłano nierozbrojonych do ojczyzny...

Wiemy coś również o tajnych ukła-
dach, wiemy, że właśnie Niemcy zorgani-
zowali w Rosji fabryki materjału wojen-
nego i jako instruktorzy podnieśli spraw-
ność armji czerwonej,”

Przeciw fali antyzarobkowej.

„Gazeta Handlowa" pisze:
„Gdzieindziej, zwłaszcza w Ameryce,

obywatel zarabiający uważany jest za
wzorowego i najbardziej godnego do na-
śladowania. Państwo wytwarza tam taką
atmosferę, takie warunki, aby obywatel
mógł jak najwięcej zarabiać i czuć się
dobrze. Niestety, w Polsce wciąż jeszcze
obywatel zarabiający jest podejrzany i
należy do kategorji ludzi, otoczonych
wywiadem i narażenych na różne przy-
kre niespodzianki. Za ten stan rzeczy
wszyscy ponoszą odpowiedzialność, i
pańsiwo i obywatele. Państwo, że na-
kłada na obywateli takie ciężary, któ-
rych nie są w stanie udźwignąć i starają
się w różny sposób ulżyć sobie i oby-
watele, że nie znajdują dość sił organi-
zacyjno-zawodowych, aby wzmocnić go-
spodarkę prywatną."

A przecież
„Państwo nie może się opierać na

biedakach i biurokracji, lecz na obywa-
telach zarabiających i zamożnych, bo
tylko tacy obywatele są w stanie płacić
podatki.*

„Gazeta Handlowa“ wyraża
jednak nadzieję, że przyjdwie do
nas z Zachodu „fala poprawy
i zarabiania”

„i zaleje falę wschodnią antyzarob-
kową, bo inaczej, jak sąsiedztwem z
Rosją sowiecką nie możemy sobie wytłu-
maczyć wywłaszczania i poniżania oby-
watela, zarabiającego na własnym war-
sztacie.“

  

giau
Dia wygody przyjezdnych
I MIESZKAŃCÓW GÓRNEGO

WILNA
została otwarta

SKŁADNICA TECHNICZNA

PRĄDY
Wilno, Wielka 21

Żarówki—materjały elektro-
instalacyjne i t. d.   

KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Zachmurzenie zmienne, prze-
ważnie duże, z przelotnemi desz-
czami. Temperatura w ciągu dnia
około 18 stopni. (lmiarkowane,
chwilami porywiste wiatry połu-
daiowo-zachodnie i zachodnie.

ZMIASTA.
— Wiec iokatorów. W dniu

wczorajszym w sali przy ulicy
Ludaisarskiej Nr. 4 о g. 3 p. p.
odbył się wiec lokatorski zwoła-
ny przez Związek lokatorów mia-
sta Wilna. Wiec zgromadził du-
że rzesze lokatorów, którzy przy-
szli na wiec ponieważ omawiana
była na nim kwestja obniżenia
komornego.

Na wiecu przemówiło kilka
mówców, którzy zobrazowali po
łożenie lokatorów.
W wyniku obrad przyjęto re-

zolucją z zadaniem obiżenia ko-
mornego o 35"/,.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
—Zebranie tryzjerów. Wczo-

raj w lokalu Domu Chrześcjań-
sko Ludowego przy ul. Metropeli-
talnej odbylo się walne zgroma-
dzenie członków Chrześcijańskie-
go Związku Zawodowego Fryzje-
row pod przowodnictwem prezesa
p. Zołmirka.

Na wstępie przewodniczący
odczytał sprawozdanie z dzialal-
ności zarządu Związku w osta-
tnim kwartale.

Ze sprawozdania tego wynika,
że Zarząd w ostatnich czasach
prowadził intensywną akcję prze-
ciwko właścicielom zakładów fry-
zjerskich, którzy zmuszają swych
pracowników do pracowania w
święta i niedziele.

Również w tymże czasie za-
rząd związku załatwił kilkadziesiąt
zatargów, powstałych pomiędzy
pracodawcami a pracownikami na
tle waruaków pracy i płacy.

Po odczytaniu i zatwierdzeniu
sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
które złcżył przewodniczący, do-
konano wyboru 1 członka Z1-
rządu.

RÓŻNE.
inspektor pracy kara

fryzjerów. Ostatnio lnspektor
Pracy ukarał 170 właścicieli za-
kładów fryzjerskich za zmuszanie
pracowników do pracowania w
niodziele i święta.
W tej liczbie 14 właścieli uka-

ranych zosłalo grzywną po 200zł.
każdy.
 

Z KRAJU.
Napad wilków.

W dniu wczorajszym na Trak-

cie Batorego w pobliżu Michali-

szek kilka zgłodniałych wilków

napadło na furmankę, którą je-

chał niejaki Judel Gerszater. Ger-

cudem uniknął
Koń jego

przez dzikie

szater wprost
niechybnej śmierci.
rozszarpany został
bestje

Ż pegranicza.
Kooperator-defraudant zabity na granicy.

Ze Stołpców donoszą © na-

stępującym wypadku: Ostatnio

władze sowieckie w Mińsku wy-

kryły w rejonie Starobińskim
znaczne nadużycia pieniężne,
przewyższające 50000 rubli.

Przeprowadzone dochodzenie
wykazało, że fałszerstwa prakty-
kowane były od dłuższego czasu,

przyczem celem zamaskowania
popełnionych nadużyć wpisywano
do ksiag kasowych fikcyjne samy

i zelączano sfałszowane doku-

menta. W wyniku przeprowadzo-
nego dochodzenia wyjaśniło się,

że nadużycia te popełnił poszla-
kowany o działalność kontrrewo-
lucyjaną Wasilczykow — działacz
kooperacyjny. W przeddzień wy-
krycia nadużyć Wasilczykow prze-
zornie zbiegł w kierunku granicy
polskiej, lecz w niedalekiej odle-
głości od granicy zauważony zo-
stał przez sowiecki patrol straży
granicznej. Wobec tego, że zbieg
na wezwanie żołnierza nie zatrzy-
mał się, oddano w jego kierunku
kilka strzałów. Jedna z kul tra-
fiła go w pierś, powodując natych-
miastową śmierć.

Nara i LLSLLS «ОхАРИЩЕУ

REWOLWER GORGUŁOWA.
Wbrew zwyczajowi,  przyję-

temu we Francji, że broń skonii-

skowana zbrodniarzom jest na-

stępnie sprzedawana z licytacji

przez władze sądowe, rewolwer,

którym Rosjanin Gorgułow zamor-

dował prezydenta Doumera, ma

być zachowany, jako relikwia, we

francuskiem archiwum narodowe.

Po aresztowaniu Gorgułowa

znaleziono przy nim dwa rewol-

wery: — jeden większy, drugi

mniejszy. Z większego padły

strzały śmiertelne, mniejszy zaś

znajdował się nabity w kieszeni

mordercy. Oba te rewolwery, tu-
dzież 27 nabojów zapasowych,

Gorgułow kupił w Monaco.

Mordercza broń  Gorgułowa

jest jedyną przejmującą grozą re-

likwją taką, posiadaną przez
Francję.

Wprawdzie muzeum w Dijon
posiada wielką wstęgę orderu
Legji honorowej, którą prezydent
Sadi Carnot miał na sobie, gdy
padł rażony sztyletem przez anar-
chistę włoskiego Caserio w Lug-
dunie w 1894 r. ale zakrwawiona
ta wstęga jest tylko ubocznem
wspomnieniem.morderczego za-
machu, natomiast niezwykłego
kształtu sztylet morderczy prze-
padł bez śladu w sposób zagadko-
wy. Zapewne ukradł go jakiś
amator pamiątek tego rodzaju. I
teraz, zaraz po zamachu Gorguło-
wa zgłaszali się do policji pary-
skiej liczni zbieracze, ofiarując
bardzo wysokie ceny za rewolwer
mordercy.

Jedną z ciekawostek sądow-
nictwa francuskiego jest to, że
broń użyta do zamachów zbrodni-

czych zwracana jest właścicielom
jeżeli sąd uzna ich za niewinnych.
Tak np. gdy niejaka pani Addey
dokonała chybionego zamachu re-
wolwerowego na byłego ministra
wojny Mierlou a sąd uwolnił ją od
odpowiedzialności to zwrócono jej
razem z wolnością także jej re-
wolwer.

GE ZAWSZROZREOZZÓEC:. GDZEYOGŃSOOZEA

Księga ku czci
poległych lotnikow.
Jaksię dowiadujemy — wkrót

ce po odsłonięciu pomnika pole-
śłych lotników (co ma nastąpić 11
listopada rb.) ukaże się „Księga
ku czci poległych lotników”.

„Księga' ta będzie pierwszem
dziełem, zakrojonem na szeroką
skalę, propagującem ideę potężne-
go lotnictwa polskiego, stanowiąc
zarazem hołd, złożony pamięci
tych, którzy ofiarą własnego życia
ae na świat cały imię Pol-
ski.

Prace komitetu redakcyjnego
zbliżają się ku końcowi, Do osta-
tecznego ich sfinalizowania brak
jedynie życiorysów i fotografji nie-
których poległych lotników. Dlate.
go też komilet redakcyjny tą drogą
zwraca się do wszystkich, którzy
posiadają wspomniane materjały
biograficzne, z prośbą o łaskawe
nadsyłanie ich pod adresem: War-
szawa — Okęcie, I pułk lotniczy,
na ręce kpt. Stanisława Borowego.

Materjały nadesłane będą po
wykorzystaniu niezwłocznie zwró-
cone właścicielom. Rodziny pole-
głych proszone są o wskazanie
swych adresów.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Osobiste. Dziś powraca i

obejmuje urzędowanie dyrektor
kolei państw. inż. Kaz. Falkowski.
— Kolej Woropajewo—Dru-

Ja. Jak się dowiadujemy, roboty
przy budowie tej kolei zostaną
ukończone w drugiej połowie
października. Otwarcie kolsi na-
stąpi dn. 1 listopada.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Echa memorjału Związku

Pracowników Handiowych, Biu-
rowych i Przemysłowych. W
tych dniach Zarząd Polskiego
Związku Zawodowego Pracowni-
ków Hardiowych, Biurowych i
Przemysłowych na żądanie p. wo--
jewody złoży! w Wil Urzędzie Wo-
jewódzkim dowody do memoria-
łę o nadużyciach przy udzielaniu
zapoimóg przez Okr. Fundusz Bez-
robocia.

Z ŻYCIA LITEWSKIEGO.
— Wydalenie uczniów z gi-

mnazjum litewskiego.  Zarzą-
dzeniem dyrekcji litewskiego gi-
mnazjum im. W. Ks. Witolda z
początkiem bież. roku szkolnego
wydalonych zostało z wspomnia-
nego gimnazjum kilkunastu uczni,
którzy pebierali naukę bezpłatnie.

Widocznie Kowno pryysyła o-
becnie mniej pieniędzy.

WYPADKI
— Pożar przy ul. Szopena.

W dniu wczorajszym straż pozar-
na zaalarmowana została wiado-
mością o wybuchu pożaru w do-
mu Nr. 3 przy ulicy Szopena. Po
przybyciu na miejsce wypadku o-
kaza'o się, że w przewodach ko-
minowych domu zapaliła się gwał-
townio sadze.

Po 15 minutowych wysiłkach
pożar został zlikwidowany.
— Pobicie dyrektora trupy

żydowskiej. W dniu wczorajszym
niózhuny sprawca napadł na
przechooząaego ulicą Niemiecką
kierownika występującej w Wilnie
zydowskiej trupy operetkowej S.
Feldmaae, którego dotkliwie zbił
łaską i zbiegł. Poszkodowany do-
niósł o tem policji, która wCzczę-
ła dochodzenie.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 26 września.
11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka

polska (płyty). 15.35: Kom. meteor. 15.40:
Audycja dla dzieci. 16.10: Muzyka po-
pularna (płyty). 16.40: Pogad. w języku
franc. 17.00: Koncert. 18.00: „Sześcio-
nożni nałogowcy” — odczyt. 18.20: Mu-
zyka taneczna. 19.15: „Polityka narodo-
wościowa Sowietów* — odczyt. 19.45:
Wil. kom. sportowy. 20:00: Koncert so-
listów. 22.00: Muz. tan.

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
W piętnastym dniu ciągnie-

nia 5-ej klasy 25-ej polskiej lote-
гЙ państwowej, wygrane padły
na numery następujące:

25,000 zł. na Nr. 29452.
15,000 zł. na Nr. 147317.
10,000 zł. na Nr. 46005.
5,000 zł. na Nr. 45686.
po 3,000 zł. na Nry: 11058,

187€6, 22808, 59504, 104726, 133411,
145087.

po 2000 zł. na N-ry: 4713,
21288, 22454, 49776, 70405, 99394,
105801, 109124, 153761, 158809

Po 1,000 zł na N ry 5209 5633
8638 10674 11282 11923 12484
19936 21890 25057 25287 31325
43037 44879 50823 53445 56574
56837 57252 76423 83829 86369
93385 94149 100675 101129 102856

 

    

106678 110317 110927 115501
116731 119232 123032 126013
126784 127086 137726 140885
143782 145540 146572 147700
149188 150406 151645,

o NEo Em WW wy

AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.
PRZYJMUJE DOOPRAWY

RÓŻNE KSIĄŻKI,IINNE ROBOTY

wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 3.2j DO 4-ej POP,P

  

ROZMAITOŚCI.
Oibrzymi spadek

amerykański.

Wielką sensację wywołał ol-
brzymi spadek, jaki niespodzie-
wanie otrzymał jeden z ubogich
żydów łódzkich, 60 letni Sziomon
Dawidowicz, żyjący z pewną sta-
ruszką od szeregu lat w wielkiej
nędzy.

Wczoraj konsulat amerykański
w Warszawie wezwał Dawidowicza
o przysłanie dokumentów, ma
bowiem do odebrania w Los An-
geles spadek w sumie 75 miljo-
nów dolarów po zmarłym nie-
dawno swoim bratanku, Morycu,
który przed 30 laty wyemigrował
do Ameryki i z czasem się naj-
bogatszym jubilerem w całej Ка
Ifornji. Z wdzięczności za opie”
kę w latach młodości, bezdzietny
Moryc Dawidowicz zapisał cały
olbrzymi 'swój majątek stryjowi,
na którego ta wiadomość spadła
tem niespodzianiej, iž przed woj-
ną otrzymywał od bratanka stałą
pomoc pieniężną, teraz zaś od.
szeregu lat nie otrzymywało nim
żadnej wiadomości. 4
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Wywiad z
Młodzież szkolna większą część

życia spędza w murach szkolnych,
„Szkoła jest kuźnią charakte-

rów, ona wydaje wyrobionych już
częściowo obywateli. Stara się
ona przygotować młodzież do dal-
szego życia. й

Nic też dziwnego, że prócz
przedmiotów ściśle naukowych w
szkole wielką zwraca się uwagę
na wychowanie fizyczne. W tem
miejscu zwrócić należy uwagę na
różnicę, która zachodzi pomiędzy
wychowaniem fizycznem o wyro-
bieniem fizycznem.
Zapewne przy zestawieniu tych

dwóch pojęć każdy dostrzeże róż-
nice zasadnicze między pojęciem
wyrobienia a wychowaniem В-
zycznem.

Staramy się więc, żeby mło-
dzeż nasza była wychowaną fi-
zycznie. Zwracamy uwagę nie-
tylko na fizyczne strony sportu,
ale również na szereg głęboko
tkwiących pierwiastków wycho-
wawczych.

Sport w szkole różni się tak
bardzo od sportu poza szkołą, jak
nauka w szkole, od tej nauki, któ-
rą poznaje się po wyjściu z mu-
rów szkolnych. Sport szkolny mu-
si więc mieć szereg charaktery-
stycznych cech, cech, które nie
występują w sporcie powiedzmy
wojskowym, akademickim czy ro-
botniczym.

Chcąc bliżej zapoznać czytel-
ników z kierunkiem pracy spor-
towej w szkole udałem się do Ku-
ratorjum Szkolnego by prosić in-
struktora W, F, p. Romualda Czy-
żewskiego o wywiad o sporcie
młodzieży szkolnej,
— Jakie jest naczelne hasło

wychowania sportowego młodzie-
ży szkolnej?

— Chodzi nam w pierwszym
rzędzie o wychowanie mas. Uwa-
żam, mówi p. R. Czyżewski, że ry-
walizacja indywidualna przynosi
młodizeży dużo krzywdy, że jest
ona poniekąd zabójcza, bo mło-
dzież nie uznaje żadnych granic i
jeżeli czuje w sobie zdolność spor-
tową do skoków powiedzmy czy
do rzutów, to nie da się żadną
siłą wstrzymać od przeforsowania.
Najlepszą ilustracją tego jest orze-
czenie lekarzy, którzy na ko-
misjach poborowych stwierdzają,
że sportowcy, ci właśnie wybitni
sportowcy mają chore serca.
— Na chwilę przerywam, bo

nie mogę jednak całkowicie zgo-
dzić się, ale pan referent wyjaśnia
sam moją wątpliwość.
— W szkołach zwracamy uwa-

$ę na wszystkie gałęzi sportu. Sta-
ramy się zainteresować sportem
w ogólności. Chcemy dać młodzie-
ży ogólne wykształcenie sporto-
we, a potem po skończeniu szkoły,

niech ona specjalizuje się, niech

rodzą się wybitne talenty, bo о-

kres w szkole jest bardzo niebez-
pieczny. Zawodniczo nie można
traktować sportu za wcześnie bo
potem są tego opłakane skutkii

zwiększa się tylko kadra : inwali-

dów, a przecież sport ma inne za-

dania, to też władze szkolne uwa-

żają, iż bardziej racjonalnem jest
tłumienie indywidualności, a

zwracanie wiekszej uwagi na ze-

społy.
— Nie ulega wątpliwości, iż ta-

ki kierunek jest wielce pożytecz-
ny, zwłaszcza, że teraz jesteśmy

w okresie wytężonej propagandy
zdobywania P. O. S.
— Państwową odznaką spor-

tową musi zdobyć każdy uczeń i
każda uczenica.

Najtrudniej było stosunkowo
przejść grupę, w której było strze-
lanie, ale już zawadziliśmy i więk-
szość młodzieży przeszła wyszko-
lenie strzeleckie. Dziś każdy u-
mie strzelać. Dziennie przez
strzelnicę przesuwało się koło 100
uczni.
— A czy młodzieży szkolnej

wolno będzie w tym roku rywali-
zować z klubami?

—| Stanowczo nie! Bo nam
chodzi o rywalizację wewnętrzną,
a zetknięcie się z młodzieżą poza-

 

H. M. STEPHENSON.

szkolną przekreśli nasze zamiary.
Młodzież szkolna ma swoich kole-
gów i niech ona rywalizuje sam az
sobą.
— Słyszałem, że jest projekt

utworzenia klubu uczniowskiego?
— Tak, owszem. Życie coraz

częściej wykazuje, że młodzież
szkolna musi mieć swoją organi-
zację sportową, ale upewniam, że

to nie będzie klub!
— W takim razie z pewnem

ździwieniem zapytuje. Co?
— Otóż w pierwszym rzędzie

do tej organizacji sportowej nale-
żeć będą mogli uczniowie mający
Państwową Odznakę Sportowąi

będzie to grono młodzieży już u-
sportowionej. Dziś nie można jesz-
cze wyraźnych nakreślić cech tej
organizacji, ale w każdym bądź
razie będzie ona zdala od pojęcia
klubu, jako takiego.

A czy członkowie tego
„klubu* będą mogli rywalizować
z prawdziwym klubem?
— Nie! Uczniowie będą tylko

z sobą rywalizować, ale trzeba
pamiętać, że prócz Wilna mamy
całą prowincję, gdzie również bę-
dą podobne kluby uczniowskie, a
dodać jeszcze należy, że okręg
wileński jest jednym z najwięk-
szych, to też pole do popisu jest

DZIENNIK WILEŃSKI

Sportowe życie młodzieży szkolnej.
referentem W. F. przy Kuratorium Szkolnem

rozległe.
— [Interesuję się bardzo plana-

mi na przyszłość?
— Co do planów, to celem na-

szym jest obecnie P. O. S$. Chce-
my w tym roku z 60 proc. zdoby-
tych odznak przejść do 80 proc., a
wtedy cała młodzież będzie u-
sportowiona. Dużo bardzo jest
trudności z pływaniem, jednak
kuratorjum czyni słarania nad
pchnięciem sprawy budowy  pły-
walni i już niebawem mamy do-
stać miejsce pod pływalnią koło
elektrowni miejskiej, co umożliwi
na korzystanie z ciepłej wody. W
dzisiejszych stosunkach wyszkoli-
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p. Romualdem Czyžewskim.
ło się pływaków przeszło 300 na
kursach dla młodzieży szkół po-
wszechnych i średnich zakładów
naukowych.

Zdobywanie P. O. S. jest obli-
czone na szereg lat, po których
począwszy od 4 klasy, uczeń za-
pozna się ze wszystkiemi gałęzia-
mi sportu. Ponadto przeprowadzi-
ny specjalną odznakę lyžwiar-
ską.
— Jeśli już przeszliśmy do

łyżw, to w takim razie niech mi
Szanowny Pan powie jak się
przedstawia sprawa z nartami?
— Są szkoły, mówi z pewnem

zadowoleniem p. Czyżewski, w

Młodzież szkolna na starcie zawodów
lekkoatietycznych,

Można zupełnie šmialo powie-
dzieć, że nigdy nie widzieliśmy
na żadnych bodaj zawodach spor-
towych tyle młodzieży, ile się
zgromadziło w dniu finałowych
rozgrywek lekkoatletycznych mi-
strzostw szkolnych.

Lekkoatletyka ma jednak dużo
zwolenników i ta wspaniała gałęź
sportu odpowiada doskonale mło-
dzieży, która ma szerokie pole do
popisu.

Nic dziwnego, że na ruinach
ongiś wspaniałej trybuny (barba-
rzyńsko zniszczonej) zebrał się
ciekawy tłum młodzieży, bo prze-
cież zawody miały wykazać, któ-
ra ze szkół najbardziej jest za-
awansowana w tej dziedzinie. Na
starcie więc zgromadził się „kwiat
sportowy”. Zgromadzili się wszy-
scy najlepsi zawodnicy,

Z przyjemnością należy pod-
kreślić fakt, że młodzież szkolna
uczyniła znaczne postępy. Prócz
tendencyj osiągnięcia najlepszego
wyniku daje się zauważyć cał-
kiem opanowany styl, a co cie-
kawsze, że i publiczność jest już
uświadomiona sportowo, zna się
na przepisach i umie należycie
ocenić poszczególny wynik, który
natychmiast po ogłoszeniu zostaje
prawie bezwiednie porównany z
wynikiem Heljasza, Kusocińskie-
go, albo nawet i bardziej śmiałe
są porównania z Doudą czy To-
lanem. Rozczarowania nie widać
z tego porównania, chociaż wy-
niki są mało podobne, ale każdy
sobie zdaje z tego sprawę, że są
to zawody szkolne i w pełnym
uczniowskim nastroju mija konkn-
rencja za konkurencją.

Mówiąc o przyjemnościach, na-
leży również wspomnieć o przy-
krościach. Fakt jest faktem, że
młodzież jest niekarna.  Słabą
stroną zawodów był / pewien
chaos na boisku. Trzeba prze-
strzegać zasad, że prócz sędziów
i zawodników na samem boisku
nie powinni kręcić się niepotrze-
bni kibice, którzy tylko przeszka-
dzają. Miejmy nadzieję, że na
orzyszłość da się temu zapobiec.

Ważną również kwestją jest
prowadzenie pewnej statystyki.
Uważam, że zupełnie uzasadniony
będzie moj wrfńosek utworzenia
statystyki wyników, które dadzą
nam tabelkę rekordów uczniow-
skich, a to wpłynie bardzo do-
datnio i na frekwencję i na zain-
*eresowanie i na same wyniki,

Jest to drobiazg, ale z dro-
biazgów składa się życie. Zapi-
sujmy więc wszystkie wyniki i
stwórzmy tabelę rekordów, ale
rekordów zatwierdzonych przez
powołanych do tego sędziów.

Wyniki mistrzostw są niezłe,
Zawody mijały pod znakiem rv-
walizacji zespołowej.

Bieg 100 mtr. Po szeregu przed.
biegach finał wygrywa Krauze
(P. Szk. Techn.) 12 sek. (w przed-
biegu 11,8 sek.); 2) Zalewski
(Gimn. A. Mickiewicza); 3) Ko-
walski (Gimn. A. Mick.); 4) Głuski
(Gimn. Zygm. Aug.); 5) Suchodol-
ski (Gimn. J. Lelewela); 6) Ko-
walski (Semin. Naucz.).

Najciekawszą bodaj konku-
rencją był bieg na 1500 mtr. Na
starcie zgromadziło się kilkunastu
zawodników, a wśród nich tacy,

jak Samecki, Herman i Tomasze-
wicz. Wszyscy ci trzej zawodnicy
oderwali się od pozostałych i
wzięli inicjatywę biegu. Na sa-
mej prostej rozegrała się decy-
dująca walka. Zwycięża Samecki
(Szk. Ogr.) 4. min. 35,6 sek.; 2)
Herman (Sem. Naucz.) 4 min 35,7
sek. Herman ma dobry styl i wy-
gląda na doskonałego średnio-
dystansowca. 3)  Tomaszewicz
(Gimn. A. Mick.) 4 min. 36 sek.;
4) Trocki (Gimn, Lelewela); 5)
Perłowski (Gimn. A. Mick.); 6)
Smoktunowicz (P. Szk. Techn.).

Bieg 110 mtr. przez płotki wy-
kazał brak opanowania technicz-
nego. Szereg zawodników po-
odpadało za przewrócenie 3 płot-
ków. Zwyciężył w stosunkowo
niezłym stylu Kowalski (Gimn. A.
Mick.) Musi Kowalski prędzej
przechodzić przez sam płotek, ale
nie „siedzieć ' na nim. Czas pierw-
szego 20,6 sek. 2) Parfienow
(Gimn. J. Lelewela) 20,8 sek.;
3) Amelczenko (Gimn, J. Lelew.);
4) Wojciechowicz (Gimn. Słowac-
kiego); 5) Rożkowski (Szk. Ogr.);
6) Sieniewicz (P. Szk. Techn.).
W skoku wzwyż zwyciężył

trochę niespodziewanie —Ате!-
czenko (Gimn. J. Lelewela) 165
cm. Amelczenko ma wspaniałe
warunki fizyczne i po opanowa-
niu stylu mogą przyjść jeszcze
lepsze wyniki. 2) Krauze (Szk.
Techn.) 160 cm.; 3) Kowalski
(Gimn. A. Mick.) 155 cm.; 4) Ma-
łachowski (Szk. Ogr.); 5) Fiedo-
ruk (Szk. Techn.); 6) Święcicki
(Gimn. Zygm. Aug.).

Skok wdal odbył się w czasie

ulewnego deszczu. 1) Krauze
(Szk. Techn.) 6 mtr. 15 cm.; 2) Ma-
łachowski (Szk. Ogr.) 6 mitr.; 3)
Kowalski (Gimn. A. Mick.) 5 mtr.
79 cm.; 4) Zalewski (Gimn. A.
Mick); 5) Kowalewski (Sem.
Naucz.); 6) Pietrow (Gimn. J. Le-
lewela).

W. pchnięciu kulą popisywał
się Fiedoruk (Szk. Techn.), który
osiągnął ładny wynik — 12 mtr.
46 cm. Fiedoruk jest znanym za-
wodnikiem Grodna. 2) Pazyrkie-
wicz (Gimn. Zygm. Aug.) 10 mtr.
39 cm.; 3) Urban (Gimn. Lelewela)
10 mtr. 16 cm.; 4) Błażewicz (Sem.
Naucz.); 5) Kaszyrski (Gimn. Le-
lewela); 6) Siniewicz.

Dysk wygrał niespodziewanie
Żukowski (Gimn. A. Mick.) 32 mtr.
2 cm.; 2) Fiedoruk (Szk. Techn.)
31 mtr. 63 cm.; 3) Urban (Gimn.
Lelewela); 4) Amelczenko (Gimn.
Lelewela); 5) Puzyrkiewicz (Gimn.
Zygm. Aug); 6) Blažewicz (Sem.
Naucz.).

Zawody zostały jednak prze-
rwane z powodu ulewnego de-
szczu. Zakończenie mistrzostw od-
będzie się we czwartek o godz. 15.
W dotychczasowej punktacji

prowadzą uczniowie Gimn. A.

Mickiewicza 38 pkt.; 2) Gimn. J.

Lelewela 34 pkt.; 3) P. Szk. Tech-

niczna 33 pkt.; 4) Sem. Naucz.
12 pkt.; 5) i 6) Gimn. Słowackiego
i Gimn. Zygm. Augusta po 11 pkt.;
7) Szk. Ogr. 8 pkt. .

Do rozegrania pozostaje jesz-
cze bieg 300 mtr., rzut oszczepem,
skok o tyczce i sztafeta 4100
metrów.

Najlepszym zawodnikiem jest
rauze. Ja. Nie.

Harry ułożył sobie plan ucieczki. W dzień bę-
-dzie się ukrywał, w nocy uciekał przez pola do Sus-

Polska wygrala mecz z Czechosłowacją
761, pkt. :

Po pierwszym dniu meczu w
punktacji ogólnej prowadzili Czesi,
to też decydującym stał się dzień
drugi, w którym zdobyliśmy upra-
śnione zwycięstwo.

Walka była tak ostra, że naj-
lepiej mówi o tem punktacja ogól-
na meczu 76!/3 : 75*/3 pkt.

Bleg 200 mtr. był łupem do-
- skonale usposobionego Heyduka

(Cz.), który jednak osiągnął słaby
czas, bo „tylko“ 22,8 sek.; 2)
Fische (Cz.) 23,1 sek.; 3) ma się
rozumieć Trojanowski II 23,9 sek.;
4) Biniakowski (P.). Sprinterzy
nasi w skandaliczny sposób za-
wiedli.

400 mir. przez płotki wygrywa
zupełnie zdecydowanie Kostrzew-
ski (P.) 58,1 sek.; 2) Maszewski
(P.) 58,4 sek; 3) Kratky (Cz.); 4)
Jundera (Cz.).

W. biegu na 1560 mtr. straci-
liśmy 3 punkty przez upór Kuź-
mickiego, który koniecznie chciał
biec bez Kusocińskiego. Upór nie
został przełamany. Chociaż Kuž-
micki bieg wygrał 4 min. 7,8 sek.,
to jednak Czesi zajęli dwa dalsze
miejsca, Hartlik przyszedł jako
czwarty. Można więc śmiało po-
wiedzieć, że Kuźmicki był powo-
dem tak niepewnej sytuacji i na
przyszłość lepiej brać na wyjazdy
Sidorowicza, który zgadza się na
wszelkie umowy z Kusocińskim.

Bie$ sztaietowy 4 razy po 400
mtr, wygrała Czechosłowacja w
rekordowym czasie 3 min. 23,6
sek, Skład Czechów: Fischer, Na-
votny, Dostal, Krzenicki. Polska
została o 25 mtr. Sztafeta nasza
biegła w składzie: Maszewski,
Miller, Kostrzewski i Biniakow-

751 pkt.
ski.
W skoku wdal padł rekord

Czechosłowacji Hoffman  (Cz.)
miał 7 mtr. 17 cm.; 2) Nowak (P.)
7 mtr. 6 cm.; 3) Wieczorek (P.)
6 mtr. 87 cm.; 4) Kratky (Cz.)
6 mtr. 70 cm. Nowak miał pierw-
szy skok przekroczony 7 mtr. 30
cm. a za drugim skokiem zwi-
chnął sobie nogę. Wieczorek zdo-
był dla Polski jeden cenny punkt.

Skok o tyczce wygrał Sznajder
(P.) 3 mtr. 70 cm.; 2) i 3) Votava
(Cz.) i Klasek (Cz.) po 3 mtr. 60
cm.; 4) Kluk (P.) 3 mtr, 45 cm.
W dysku Heljasz ustanowił no-

wy rekord Polski wynikiem 45
mtr. 49 cm. Heljasz zrewanżował
się Doudzie za rzut kulą i pokonał
$o wyraźnie. 2) Douda (Cz.) 44
mtr. 54 cm.; 3) Wieczorek (P.) 40
mrt. 94 cm.; 4) Chmelik (Cz.). Do-
piero w ostatnim rzucie wysunął
się na trzeciego Wieczorek, który
rzucił prawie 41 mtr. i znów dla
Polski zdobył jeden, a więc drugi
już punkt.

Rzut oszczepem dał nam aż 6
punktów. Zwyciężył Turczyk (P.)
64 mtr. 44 cm.; 2) Klasek (Cz.)
61 mtr. 2 cm.; 3) Mikrut (P.) 59
mtr. 82 cm.  Turczyk osiągnął
wspaniały wynik, bo 64 mtr., to
już każdy zawodnik może poza-
zdrościć. i

W, ogólnej więc punktacji wy-
śraliśmy. Moralnie Polacy mieli
wyraźniejszą przewagę, bo prze-
cież sztafeta (zdyskwalifikowana
w sobotę) utrąciła nam 6 punktów
za 2-gie miejsce.

We środę reprezentacja Polski
walczyć będzie w Wiedniu z re-
prezentacją Austrji,

Mecze Ligowe.
Wysokie zwycięstwo Warty.

KRAKOW (Pat); W meczu o
o mis rzowstwo Ligi Warta od-
niosła wysokie zwycięstwo nad
Wisłą 3:0 (2:0) Wisła grała bar-
dzo słabo, żwłaszcze przed przer-

Porażka

ŁODZ (Pat) W meczu o mi-
strzostwo Ligi ŁKS wyg ał nie-
spodziewanie wysoko z Pogonią
3:0 (0:0). Pogoń w Łodzi nie po-
twierdziła swej klasy. Fenome-
nalnie grał jedynie Albański w
bramce, podczas gdy cała druży-
na *nie wyróżniała się niczem.
ŁKS grał wspaniale.

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-
neją się 15 października. lnforma-
cji udziela kancelarja Kursów we
wtorki i piątki w godzinach 17-19
w gmachu Państwowej Szkoły Te-
chnicznej, Wilno Holendernia 12.
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wą. Warta gėrowala znacznie w
pierwszej połowie, podczas gdy
R przerwie nie wysilała się zby-
tnio. *

Pogoni.

Wynik 3:0 jest raczej zaniski,
gdyż ŁKS nie skorzystał z szere-
gu sytuacyj, a między innemi z
karnego. Widzów przeszło 5 ty-

„sięcy. Przed zawodami powitano
uroczyście Kuchara araz winszo-
wano Gałeckiemu z okazji 300-go
meczu w barwach ŁKS.

Mecze piłkarskie
w Wiinie.

Trzy mecze towarzyskie, które
«dbyły się na naszych boiskach
były przeglądem sił poszezegól-
nych graczy.

Z.A.K S. wzmocniony Birnba-
chem wystąpił przeciw wzmoc-
nionemu zespołowi 6 p. p. leg
Mecz wygrali akademicy żydow=
scy 4:3 (2:2). Bramki zdobyli
dla Z. A. K. S. Aduūski, Rotten-
berg i'Rogow 2, a dla wojsko-
wych Hajdul, jedną strzelił b.
łącznik, a trzecią Birnbaum.

Na boisku zaś przy ul. Wiwul-
skiego po sobotnim rewanżowym
meczu 3:3 1 p. p. leg. wystąpił
w niedzielę znów przeciwko Ma-
kabi i drugi ten mecz wygrał

Z drugiej

których wszyscy uczniowie jež-
dżą na „deskach*. W tym roku
na narty zwrócimy dużą uwagę.
Młodzież polubiła ten sport i rów-
no z początkiem zimy wszystkie
pary nart są rozchwytywane,
sezonie przeprowadzamy zawody
szkolne, które dużem cieszą się
powodzeniem.
— Czy młodzież otrzymuje na-

grody?
Wiemy doskonale, że mło-

dzież lubi wszelkie odznaki, ale
indywidualnie nagród nie dajemy
bo to częściowo  demoralizuje
sportowców, a nam w szczególno-
ści chodzi o stronę wychowaw-
czą.
— Dużo jeszcze dałoby się po-

wiedzieć i zapytać o ciekawych
poniekąd kwestjach, to też na
odchodne zostawiłem sobie, może
najważniejsze pytanie. Jaki jest
stosunek młodzieży sportującej
do nauki?
— Obecnie jest coraz lepiej.

Nie słychać już narzekań, że spor-
towcy źle się uczą. Przeciwnie, w
klasach wybilniejsi sportowcy
uczą się dobrze i w zgodzie żyją
z ciałem pedagogicznym.

Życie sportowe młodzieży
szkolnej jest tak bogate, że nie
sposób jest wprost pomieścić tych
wszystkich  charakterystycznych
cech w tym „krótkim artykule.

Od siebie już dodać więc mu-
szę, że sport wileński młodzieży
szkolnej zawdzięcza bardzo dużo
i na niej w zasadzie się opiera, a
że nie wolno tej młodzieży nale-
żeć do klubów, to mam wrażenie,
że dziś nie jest już tragedją, bo
młodzież sama doskonale rozumie,
że dopóki nosi mundur szkolny, to
musi spełniać zgóry dobrze prze-
myślane reformy, a po zdaniu ma-
tury może zasilić szeregi klubów
sportowych i dopiero wtedy zdo-
bywać kuszącą sławę sportową.

Sława sportowa uśmiecha się
nie do jednego młodzieńca, ale
ścieżki sławy są bardzo zwodni-
cze i często bywa, że nieraz do-
skonale zapowiadająca się, zdolna
jednostka załamuje się życiowo i
ginie dla szerszego ogółu. Szkoła
stoi więc na straży, broni ona
przed niebezpieczeństwem, wska-
zując dążność w sporcie przez
pierwiastki wychowawczo - spo-
łeczne, bo ten kto chce być do-
brym sportowcem musi być praw-
dziwym gentelmenem. i

Od sportowca ucznia wymaga
się daleko więcej, bo on otrzymu-
je specjalne wychowanie fizyczne.

Ja. Nie.

Turniejtenisowy
jeszcze trwa.

Deszcz weiąż przeszkadza do-
„kończyć rozgrywki na swych te-
nisistów. *Wczoraj turniej musia-
no znów przerwać.

Wczorajsze wyniki sątnastępu-
jące: 1 zap. Karolczyk (1 p. leg.)
— Borowski (A.Z.S.) 7:5, 6:4, Gra-
bowiecki (B. Z. S.) — Bukowski
(Wilja) 6,1, 6:1.

"W grze podwójnej Rewes z
Mereckim(Ż.A;K.S.) pokonali prof.
Weyssenhoffa i Kopcia (A Z.S.)
8:6, 7:5. Lisowski, Szulc—Kap. Ka-
rolczyk, Korneluk 3:6, 6:4. Gra-
howięcki, Turczyński (A. Z S$.)—
por. Patyra, Wojkow (1 p. p. leg.pa” įkow (1 p. p. Ieg.)

Wśród pań: Hohendlingerówna
pokonkła Reissową 6:2, 7:5. Ole-
chaowiczowa wygrała z Tlorcza-
kową 6:2, 6:2.

W. grach mieszanych: Hehen-
elingerówna, Turczyński-—Chudy-
bowe, por, Patyra 6:2, 6:3.
Dzś mają się odbyć gry fina-

łowe i ostatecznie turniej ma się
zakończyć.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną. :

zdecydowanie 4 : 2 Bramki zdo-
byli: Drąg 2 (były gracz Wawelu,
Kraków) Naczulski 1 i prawe
skrzydło Kraczyński.
tSędziował p. Kostanowski.
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wie beznadziejnym aktem szaleństwa, ale bądź co{ i та V wisnąć naszubienicy. Može uda mu się popelniė sa
bądź przyświecała im nadzieja śmierci. mobójstwo, chociaż może nie zdążyć. Zacznie więc

> dzieję? . : !

Na najogższem GZ$ÓrZU.
alters, nie odsuwajac się, odpowiedział spo-

kojnie:
—Nie bronię ci — poczem dodat: — Następ-

nym razem, kiedy znajdziemy się w parze, dam ci
cdpowiedź. Może do was przystamę, może nie. Mu-
szę się namyśleć. Ale zokonotuj to sobie, — dodał
nieszczęsny chłopak, któremu złamano życie, nim
został mężczyzną — że dżentelmeni nie denun-

cjują.
I wyprostował się z taką godnością, że Harrison

umilkł zmieszany.
Harry wrócił tego wieczora do celi z powziętem

prawie postanowieniem. Ostatecznie cóż miał do
stracenia? Zastanowił się objektywnie nad swojem
położeniem. Cierpiał dlatego, że stchórzył przez de-
spotyzmem ojca. Już dwa razy próbował wyrwać
się z'potrzasku, raz kiedy zabił Wilsona (ta zbrodnia.
rie ciążyła mu na sumieniu ani trochę), drugi raz,
Ay wypari się winy. To drugie mogło się było

Ši
„ Ale za každym razem zaplątał się w sieć losu
ieszcze rozpaczliwiej. Trzecia szalona próba mogła
Jeszcze pogorsżyć sytuację, ale to już nie miało zna-
czenia, Co pozostaje człowiekowi, który stracił na-

* Sa

sex. Wiedział, że sir Hugh Godfrey posiadał tam

folwark Malling. Tam skomunikuje się z młodym

Godirey'em, który dostarczy mu przebrania i pienię-

dzy na podróż do Peru, Boliwii hib innego kraju, któ-
ry nie wydaje przestępców.

Tylko czy Eryk Godfrey pomoże? Walters przy-
puszczał, że tak. A jeżeli nie pomoże, to w każdym
razie nie zdradzi.

O trudnościach lepiej nie myśleć. W prostej li-
nji z Dartmoo do granicy Sussex jest dwieście pięć-
dziesiąt mil, a człowiek maszerujący nocami przez
nieznaną okolicę, nie posuwa się w prostej linji.

Walters postanowił, że uciekając nie narazi na
szwank nikogo. Wiedział,że nie obejdzie się bez
kradzieży ubrań i żywności, ale na to nie było ra-
dy. Uciekinier jest banitą, a banita musi kraść, W
każdym razie będzie kradł tylko rzeczy niezbędne
i postara się później zwrócić wszelkie szkody, Pe-
łen tych pobożnych postanowień usnął snem znuże-
nia.

W awa dni później zeszedł się znów z Harriso-
nem.
— Postanowiłem spróbować — rzucił mu w

ucho. >
Od tego -dnia usiłowali chodzić jak najczęściej

razem, to Hafrison z Josephsem, to Jozephs z Wal-
tersem i rozstrząsąali szeptem projekt ucieczki.

(Walters wiedział, że zamierzenia ich były pra-

strony żyć bez nadziei, miłości i honoru i nie próbo-
wać się ratować jest także szaleństwem. Sam los
nie może zabić duszy, tylko zgoda z losem, a zabicie
wisnąć na szubienicy. Może uda mu się popełnić sa-
żenie się na fizyczne cierpienie. Może większem niż
szukanie śmierci, a nawet samobójstwo.

Rozdział XIIL
Josephs i Walters planowali sobie, że wydostaw

szy się z więzienia, będą przez pewien czas żyć cy-
gańskiem życiem, kradnąc po nocach na'farmach, a
za dnia ukrywając się na polach i w zaroślach. Jo-
sephs zamierzał udać się do Kornwalji i po odrośnię
ciu brody i włosów powędrować do Plymouth lub
Southamptonu i dostać się na jaki okręt jako palacz,
Uprawiał bowiem ten zawód przedtem, nim został
bandytą.

Plan tych dwóch 'spiskowców wymagał lata w
całej pełni z dużem zbożem, dojrzałemi warzywami
i gęstem listowiem. Był dopiero początek czerwca,
wobec czego należało zaczekać przynajmniej do po-
łowy lipca.

Ale Harrison zaczął stawiać trudności i kląć się,
że on nie myśli czekać i że woli uciec sam, Dla nie-
$0 pora roku jest obojętna, a dozorcy tak już doku-
czyli, że dłużej tego nie wytrzyma. Zabije kogokol-
wiek, żeby się zaopatrzyć w ubranie,  Za-
bije kogcś w każdym wypadku, żeby w razie, gdyby
go ujęto żywego, nie,wrócić do Princetown, lecz za-

od zakatrupienia kogo się da, żeby, jeżeli nie zdąży,
śmierć była murowana.

W końcu Harrison dał się namówić na czekanie.
Aby uniknąć podejrzliwości dozorców przestali cho
dzić razem i odzywać się do siebie w czasie roboty.
Sygnał do ucieczki miał dać Josephs. Mieli ucie-
kać razem do umówionego miejsca, a potem każdy
na swoją rękę.

Zaczął się lipiec, Teraz należało czekać na do-
śodny dzień, to znaczy na taką pogodę, żeby mgła
leżała przynajmniej na wrzozowiskach. 'Bo Dartmo-
or to nie to co Szkocja, gdzie brodzi się po wrzosie
do kolan i wystarczy paść na ziemię, aby zniknąć
pogoni z oczu. Wrzozowiska dartmogrskie nie od-
znaczają się bujnością. Gdzie niegdzie krzewią się
kępki wrzosu, które nadają ugorom czeryyonawe za-
barwienie, ale więcej jest końskiej trawy, nędznych
paproci i janowca. Nie brak również luźnych kamie
ni i rozległych bagien. Słowem odkryty teren, nie
nadającysię na kryjówkę w dzień.

Nastał piękny, pogodny sierpień. Josephs iWal
ters mieli urwanie głowy, gdyż cierpliwość Harriso
nawyczerpywała się z dnia na dzień i mogli sięspu
dziewać, że dojdzie do awantury. Skazaniec, któ-
ryby wywietrzył ich plan, doniósłby o wszvstkiem
wiauzy, jako że za takie zasługi zdrajcy zyskują
zmniejszenie kary,

(d. c. a.)
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Liherjalizm.
Większość społeczeństw euro-

pejskich wpadła w pułapkę myśli
zrodzonej w okresie rewolucji
francuskiej, myśli kierowniczej w
ubiegłem stuleciu — liberalizmu.

Walka ze strupieszałą kasto-
wością średniowiecza prowadzona
w imię wolności i humanitaryzmu
wyrobiła specjalną zmysłowość i
opinję. Wszystko, co krępowało
swobodę jednostki i każdej zbio-
rowości, zostało uznane za bar-
barzyństwo i zacofanie, niemal za
zbrodnię. Nie zwracano uwagi na
cel, do jakiego prowadziła ta wol-
ność, Najbardziej jaskrawe przy-
klady pogwalcenia czy to intere-
sów społeczeństwa, czy to zasad
logiki, nie mogło powstrzymać
głosiciela i apostołów liberalizmu.

Humanitaryzm, liberalizm i
fałszywie pojęta demokracja sta-
ły się bożyszczami tłumu. Dawniej
tylko w Polsce było „jak kto
chce* i oczywiście państwo rzą-
dzące się taką zasadą zostało
zmiażdżone przez sąsiadów, dziś
całej Europie, lub w prawie całej,
warchostwo myśli i postępowania
cieszy się poklaskiem, a nasi zwo-
lennicy „polskiego humanitaryz-
mu” biją brawo z radości, że „zło-
ta wolność" zapanowuje nad ca-
łym światem.

Wprawdzie „rzeczpospolitę
szlachecką zgubiła wolność po-
jęta w sensie czynienia każdego
łajdactwa lub nie czynienia nicze-
$o mimo naglącej potrzeby, ale
się wszystko zwala na „brutal-
nošė“ i „imperjalizm“ sąsiadów.
Dziś zasada wolności zwyciężyła
na całym świecie i Polska winna
jedynie dbać o przodowanie w tej
idylli pod względem dobrych
manjer i dobrego serca, a wszyst-
ko będzie dobrze.

Dziś liberalizm stał się obo-
wiązujący — nobless oblige.

Dziś zwolennicy innego sposo-
bu myślenia i postępowania, czę-
stokroć boją się oponować, aby
nie zyskać miana chamów i zaco-
fańców. Dziś liberalizm — to li-
berja ogólno europejskiego i pan-
europejskiego snobizmu. Podczas,
gdy jedni pod płaszczykiem wol-
ności, równości i braterstwa, po-
jętych w sensie warcholstwa,
nieodpowiedzialności i  mazgaj-
stwa, robią brudne interesy z bez-
graniczną wprost bezczelnością;
inni ślinią się pełni rozrzewnienia
i silą się na najwyższy ton „huma-
ntaryzmu'” graniczącego z humo-
rystyką.

Powiedzenie: „Biadu zwycięžo-
nym'' jest bruatlne, ale nie hańbi
tych, pod czyim adresem jest skie-
rowane; powiedzenie: „Biadu na-
iwnym* prócz brutalności jest o-
belgą.

Liberalny liberjalizm wywołał
zjawiska wtórne: hipokryzję i bez
czelność z jednej, a niedołęstwo i
łatwowierność z drugiej strony.

Dziś zwolennicy polityki agre-
sywnej i militarnej zjeżdżają się
co parę miesięcy, aby radzić nad
rozbrojeniem — nie dlatego, aby
tego pragnęli, czy w to wierzyli,
ale bo tak wypada. Dziś komuni-
ści rozstrzeliwują setkami głod-
nych, którzy  „skradli* trochę
zboża, nota bene przez siebie wy-
produkowanego na własnej roli,
oburzają się na stracenie kilku
komunistów w Południowej Ame-
ryce i, co ciekawsze, wyzyskując
liberalny snobizm świata nieko-
munistycznego, zmuszają do obu-
rzania się szerokie warstwy liber-
jalistów.

Komunista, przyłapany na go-
rącym uczynku głoszenia  do-
ktryn wywrotowych i wybijania
burżujów, drobnomieszczan, „ku-
łaków” itd. itd. domaga się wol-
ności słowa, bo przecie on winien
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Młodzieży Wszechpoiskiej (Orzeszkowej 11) w godzinach od 18 do 19.

Obóz Oieliiej Polski.
ROZKAZ Nr. 1.

Wzywam Koleżanki i Kolegów
członków i kandydatów O. W. P.
w Wilnie do bezwzględnego za-
meldowania się w ciągu 3-ch dni
od dnia przybycia do Wilna w kie-
rownictwie grupy O. W. P., mie-
szczącem się obecnie w lokalu

Informatorja.
dla nowowstępujących na U. S. B.

Informacyj co do warunków
przyjęcia i studjów udzielają na-
stępujące Koła:

Koło Prawników — codziennie
od godz. 12—13, w Kole Prawni-
ków, Zamkowa 11.

Koło Polonistów — codziennie
od godz. 11—13, lokal własny,
Zamkowa 11.

Koło Historyków — codziennie
od godz. 11—13, lokal własny,
Zamkowa 11. :

Kolo Romanistėw — wtorki,
środy i piątki, od godz. 10—12,
Seminarjum Romanistyczne, Zam-
kowa 11.

Koło Rolników — poniedziałki
i piątki od godz. 17—18; — środy
od godz. 13—14, w lokalu Koła
Rolników, Zakretowa 23—18, wej-
ście z Sierakowskiego.

Koło Chemików — poniedział-
ki i czwartki od godz. 13.30—14.
Tam również do nabycia „Ruch
Akademicki", organ O. Z. A, K. N.
i „Kwartalnik Chemiczny”, organ
Zw. K. Ch. Szkół Akademickich
w Polsce.

BASEINAI

być trakotowany narówni z in-
nymi. Zapomina, że przed chwilą
propagował ustrój nie uznający
ani wolności słowa, ani równości.
— Gra na liberjaliźmie.

Kapitaliście palącemu pszeni-
cę dla podniesienia zysków w ce-
lu sprawienia sobie jeszcze jedne-
$0 jachtu wolno to czynić, mimo
że państwo za ściągany podatek
od trzech półgłodnych chłopów
ratuje od śmierci bezrobotnego
robotnika.

To tylko kilka przykładów
bezsensownego liberalizmu, Brak
miejsca nie pozwala na przytocze-
nie setek tysięcy nie mniej jaskra-
wych przykładów. Liberalizm jest
wyzyskiwany, poprostu  eksplo-
atowany zbiorowo i indywidual-
nie, ale mimo to obowiązuje pod
karą utraty miana człowieka, czy
narodu kulturalnego.

Liberalizm jest kaltywowany
przez wszystkich, kto na'nim że-
ruje. Leży w interesie zarówno
komunisty jak i  spekulanta,
„skrzywdzonych' Niemiec i „hu-
manitarnej' Ameryki,

Dlatego jest tak żywotny. Dla-
tego, każdy, kogo nie stać na wal-
kę, kto się leni zdobyć światopo-
gląd i bronić go, komu przekona-
nia zawadzają w robieniu intere“
sów lub słodkiej drzemce, drze
się: — „Liberalizm”,

Dlatego wszyscy życiowi im-
potenci i kombinatorzy wyznają
hasła miłości ogólnoludzkiej i hu-
manitaryzmu,

I dlatego Europa pozbawioną
w imię liberalizmu wiary, patrjo-
tyzmu, przekonań i honoru i wy-
znaje, że walka o te dobra hańbi.
(Nie hańbi tylko walka o pienią-
dze),

Mimo to wszystko, stary,
śmieszny liberalim — liberja sno-
bów i niedołęgów — będzie
wkrótce należał do koszmarów
przeszłości. A w opinji publicznej
niewalczenie o własne przekona-
nia i Ojczyznę, będzie tak hańbi-
ło,.jak dziś hańbi walka

D:iš premjerai Po rez pierwszy w Wilniel Naj
«<PAN> nowszyprzebój produkeji „Paramountu“ 1932-33 r.

modniejszej gwiazdy ekranu Sylvja Sldney i bohater filmu „Szary Dom" Ches'

DZWIĘK. KINO-
TEATR

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.
kursowy tygodnik „Paramountu" oraz najnowszy „Pat”.

PIERWSZY DŹWIĘKOWY

Tex,„HELIOS*
ul. Wileńska 38.

  

    
  

 

 

rear «Н Е.ГО $>
ullca Wlieńska 38, tel. 925.
 

<HELI | | JUTRO PREMJERA!

 

nująca treść! Olśniewejąco-piękne widoki! Koncertowa gra aktorów! Najnowsza

8 1 10,15.

drygida lHelm, najsłyn. reżyser świata 6. Pabsti
głośn. pisarz doby obecnejP. Benolt p t:

Nad program: POGRZEB š. p. por. ZWIRKI I
święcie 1 p. p. w Wlinie i najnowsze tygodniki „Paramountu“ i Pata.

koła wileńskiego _ Młodzieży
Wszechpolskiej, Orzeszkowa ii.
Dyżury odbywają się codziennie
w godz. 18—19.

WŁ. DROZDOWSKI,
Zast. Kierownika O. W. P.

Okręg Wilno.

 

Żwirko i Wigura.
W ostatnim zeszycie (42) „My-

śli Narodowej“ w pięknym felje-
tonie Jana Rembielińskiego, czy-
tamy:

„Wobec triumfu Żwirki i Wi-
$uiy, i w obliczu ich śmierc., na-
ród nagle uświadomił sobie na-
nowo — 1 w sposób szczególnie
wyrazisy — że czuje jedno, że
jednako raduje się i smuci, że je-
den prąd przebiega miljony dusz,
te same wywołując wszędzie u-
czucia i odruchy. I wdzięczność
gorąca za to, dane im, choć przez
chwilę, żywe „poczucie jedności
duchowej narodu, potęgowała,
nieświadomie może, wzruszenie
tłumów, składających tak wspa-
nialy hold posmiertnym prochom
zwycięskich lotników. Wszakże
tak bardzo potrzeba było dziś na-
rodowi tego pokrzepienia, jakie
daje poczucie, że stanowi on or-
ganizm żywy, jednolity, zdolny
pokonać trawiące go od wewnątrz
choroby, a nazewnątrz stawić
czoło wszelkim  niebezpieczeń-
stwom i przeciwnościom”'...

A dalej bardzo sensacyjna in-
formacja:

„Ś. p. inżynier Stanisław 'Wi-
gura był wychowankiem i matu-
rzystą gimnazjum im. Jana Za-
moyskiego w Warszawie. W ka-
plicy gimnazjalnej wmurowana
jest tablica marmurowa, na niej
długa lista uczniów tej szkoły, po-
ległych za Ojczyznę. Jest tam
wśród innych, jedno nazwisko na
wieki sławne: nazwisko księdza
Skorupki.

W tym roku właśnie gimnazjum
to pozbawione zostało praw (prze-
niesione do t. zw. kategorji B.),
jako ponoć niedość gorliwe w za-
kresie t. zw. „wychowania pań-
stwowego'. Kategorję A  (naj-
lepszą) otrzymało w tym samym

czasie parę szkół żydowskich.
Kierunek wychowawczy gimna-
zjum im. Zamoyskiego od lat po-
zostaje bez zmiany. Nie zmienią
się i uczniowie szkoły i w dal-
szym ciągu dawać będą Polsce
obywateli, stanowiących chlubę
naszego narodu. Jak ksiądz Sko-
rupka, jak Wigura,”

szewizm —

Stron 420, form. 24x 16 cm.

|

(Wiara czyni
stawą życia).

 

naj-

4, 6, 8 I 10,15. — Na 1l-szy seans ceny zniżone.

artystów teatrów moskiewskich. Oryginalne pieśni i ta

Najnowszy artystyczny prze-
bój dźwiękowy wytw. „SOWKINO" w Moskwie

w-g powieści D. Szolochowa „Cichy Don* reż. Olgi Preobrażeńskie

Towarzystwo Kursów Technicznych w Wilnie SREWEWERZEKSZWEHH Mieszkanie 3-ch poko- Pokój jeden lub dwa

Techniczne: 1) Korespondencyjne (z zakresu bu-
elektrotechniki), 2) Pomocników Mier-
Dozorców Drogowych i Meijoracyj-

nych, 4) Radjotechniczne, 5) Elektrotechniczne Do wynajęcia od 1-go ciela domu.
(monterskie), 6) Newoczesnej Obróbki Metali i 7) października mieszkanie A - -
Zeńskie Krešlarsko-Techniczne. Zajęcia rozpoczy- 4-ch pokojowe z przed: Mieszkanie 3 i 2 pok.
nają się 15 października. Informacji udziela kan- pokojem,

otwiera w roku szk. 1932-33: następujące Kursy: į Mieszkania

downictwa,
niczych,

celarja Kursów we wtorki i piątki w godzinach z elektrycznością. Cena zauł.
17—19 w gmachu Państwowej Szkoły Technicznej 80 zł. miesięcznie ulica Żelazn.
Wilno, Holendernia 12. 188—4 Sniegowa 20. 176—0

į Jowe z RONA z sę do wynajęcia Tatarska
+ ktrycznością do wynaję- 17 m. 3.

i pokoje „ia. Zakretowa Nr. 25 "7
dowiedzieć się u właści-

 

gr.1

Sa sai„_g 40 wynajęcia S-to Jer-
175—0 ski zauł. d. 3, m. 5,

2 0—0 o

kuchnią oraz suche, słoneczne, balkon, Pokój umeblowany, sło-
Warszawski (za neczny z niekrępującem
mostem) 5—1. wejściem do wynajęcia

206—1 ul. Subocz 6—14. 173—1

oto najważniejsze rozdziały

jedynej polskiej historji o žydach p. t.:

ZMIERZCH IZRAELA
HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA
W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej", Warszawa, Aleje
Jerozolimskie 17 m. 5.

ter Morris. Nadzwyczaj ciekawa fascy- Choroby
technika! Napięciel Nad program: Kon- skórne i

Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, Wielka 19,
W sobotę i niedzielę o godz. 2ej.

STOSO CEZZTSZBSE SEEER TA TEST ATDEDESZAPCZK R TVRKOPLi ASSTI DOS

BŁPLEDUJRŁNUKAIZNA Ostatni dzień! Super-przebój europejskiej produkcji | 1932-33. Arcydzieło,
większa gwiazda ekranów
europejskich kusicielska

ŁOSCI».

 

urzęduje we wtorki i piątki w lokalu

W imię celów narodowych.
Pokrzepiona na zdrowiu, wraca

młodzież akademicka z wywcza-
sów letnich, spędzonych w Lega-
ciszkach, Oszmianie, Zakopanem i
innych zakątkach Polski, lub co
dziś należy do rzadkości, zagra-
nicą.

Mamy wrażenie, że tryb życia
w czasie lata dla większości z nas
uległ nieco odprężeniu od trosk
finansowych, egzaminacyjnych i
wielu i wielu innych, które przy-
śnębiająco, a nawet rzec można,
paląco działały na studenta-Po-
laka.

Atmosfera, jaka się wytworzy-
ła wśród zażydzonych murów
Wiszechnic i wśród szerzących się
prądów komunistycznej dyktatu-
ry, nie należała do zbyt patrjo-
tycznej, a podnoszona raz po raz
w „Žagarach“, a później „Pio-
aachh“, z wielkim tupetem „kur-
tyna“ byla dla nas poważnem o-
strzeżeniem, że znani państwow-
cy pp. Jędrychowski i Dembiński
wraz Z „jaczejką“ junjorów na do-|
bre się zebrali do propagandy
bolszewizmu, judaizmu, boy'zmu i
t. podobnego reformatorstwa.
Powyższe wymieniam, by zwró-

cić uwagę ogółu młodzieży akade-
mickiej na ten fakt, że istnieją w
obecnej sytuacji „horrendalia”, do
których ogół nie może biernie u-
stosunkować, że więc prace cze-
kają tych, dla których charakter
przyszłej Ojczyzny nie jest obo-
jętny.

Trudności nietylko nie maleją,
lecz zdaje się piętrzyć, tam przeto
większego trzeba wysiłku.

Już w czasie lata sanacyjne
czynniki miarodajne wyświadczy-
ły młodzieży nowe „dobrodziej-
stwo' — podniosły niemal dwu-
krotnie opłaty akademickie na
pierwszym roku studjów. Temsa-
mem zamknięto podwoje Wszech-
nic dla zdolnych, a niezamożnych
maturzystów, lub w najlepszym
wypadku skazano młodzież stu-
djującą na jeszcze większą nę-
dzę.

Nie wiem, jakiemi motywami
sanacja się kierowała przy wpro-
wadzeniu podwyżki opłat akade-
mickich, być może chciała ona
rozwiązać w ten sposób zagadnie-
nie nadprodukcji inteligencji, ale
celu swego i tak nie osiągnie, gdyż
hamując pęd ku górze młodzieży,
pochodzącej z warstw  niż-
szych — włościańskich i robotni-
czych niszczy siłę zapalającą na-
ród, a wzmacnia jednocześnie ele-
ment obcy - żydowski, jako eko-
nomicznie silniejszy, a gdyby na-
wet czynnikom miarodajnym cho-

||| MMI
Żydostwo w starożytności. — Upadek cesarstwa

rzymskiego.—Żydzi a islam.—Walka żydów z cbrześci-
jańskiem średniowieczem.—Reformacja i wojny religij:
ne.—Żydzi a masonerja.—Rewolucja francuska.—Żydzi
a rozbiory Polski-—zydzi a zmartwychwstanie Polski.—
Finanserja żydowska. — Socjalizm. — Sjonizm.— Bol-
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Październik się zbliża.

dziło o tak „wzniosły” cel, jak
rozprawienie się tą drogą ze znie-
nawidzonymi przez nich „obwie-
polakami”, to stwierdzam, że nic
młodych „endeków* od ideologji
narodowej nie odstraszy, bo oni
mają ideologję nie na kulcie jed-
nostki opartą, oni wolą pracować
o lepszą przyszłość Polski, niż
mieć wygodne posadki i śpiewać
„brygadę”. z

Tak czy inaczej, głodno czy
chłodno — nie próżnujmy, uczmy
się pilnie, zdobywajmy jak naj-
więcej wiedzy.

Ale tego nie wystarcza — mu-
simy pamiętać o obowiązkach
względem Narodu. Г

Rozpoczynając nowy rok aka-
demicki musimy zdać jasno spra-
wę z tego, że hasła Wielkiej Pol-
ski będą tylko czczym frazesem, je
żeli my młodzież akademicka, nie
wytworzymy czynnej opinii, zdol-
nej przeciwstawić się wszelkiej
propagandzie i każdej przemocy,
niszczącej cnoty obywatelskie w
narodzie.

Ale, by umieć wypowiedzieć
się otwarcie w każdej sprawie, by
móc skutecnzie zwalczać każde
zło — trzeba mieć ideologję, o-
partą nie na wyrozumowanej mo-
ralności (a la brzeska), lecz na
etyce, opartej na nakazach sumie-
nia. Tylko wtedy będziemy zdol-
ni do naprawdę twórczych czy-
nów, gdy cechować nas będzie
głęboka wiara w Boga i porządek
przez Niego uslawiony — gdy bę-
dziemy dobrymi katolikami.

Musimy więc przedewszyst-
kiem kszałtcić swe charaktery, bo
od tego zależy przyszłość Ojczy-
zny. Tę prawdę przepięknie wy-
raził A. Mickiewicz w „Księgach
Pielgrzymstwa"':
„O ile powiększycie i polepszycie duszę

3 Waszą,
o tyle polepszycie prawa Wasze i po-

ORKA.
Ležy dalekie, cicho wyciagniete pole.
Patrzy oczyma kałuż słońcu prosto w twarz.
Czeka z wezbraną piersią swego gospodarza,
kiedy przyjdzie, przeorze i zasieję rolę, —
— bo on jeden zna serce jej i orki czas — — —
— — — Przyszedł ufny nadzieją.
Zegłębił pług.
„Wio małe” — poszły,
Skrzypnął lemiesz rdzą kryty.
Zaszemrała gleba.
Targnęły dlonie, skiby czarne wyciągnięte, *
Chłopskim potem oblane, trudem przesiąknięte,
jak ten żywot wieśniaka, dla zdobycia chleba.
Zamyślił się oracz w pracy.
— ten zagon od dziadów ma —
— wyrósł na nim i z niego —
— do głębi go zna —
— od dreszczów posiadania w wiosenny dzień,
do jesiennej pustki przesytu —

pracujemy dla szarego bytu”.„Wio małe —
Szczęknął pług o kamienie.
Zakrakały wrony.
Furknęły w górę szpaki.
Znów na ziemię spadły.
Szły bruzdą, wyławiały pędraki i jadły,
Spoglądając na konie, oracza i psa,

przy wozie pilnie wartę trzymał,co przy drodze,
„Wio małe” —
Pług ziemi się imał.
Ona niego i nóg gospodarza.
Stęskniona czekająca aż przyjdzie w imię Boże,
Wyciągnie ramione, zaorze,
I na pierś jej czarną
Nadziei rzuci złote ziarno.
I w złej czy dobrej doli
Cały się z nią zespoli,
Odnowi ukochania bezsłowną przysięgę,
I zaklnie na jej żywot i własną siermięgę.

> Czy. jesteś członkiem 0. W. P.?

ESMLLA KTLII
cuda a miłość jest pod- Młoda, inteligentna nau- rzWspaniała kreacja naj: doktór b. ŚLYRWIADI czycielka wychowawczy: z Baz Tosi kończoną Szkołą Powsz.

niedrogo nadaje się na poszukuje Jakiejkolwiek
letnisko | mieszkanie zi- pracy. Debie referencje
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LAKNEROWA ziela ędzie korepe- 2
tycyj (może do 2-ga dzie-

ministracji „Dz. Wil.“ pod
i „Absolwentka“.
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kiełbasę
czysto wieprzową

nienkę

Reignier polecają macji
B-cla Gotęblowscy

303-0 ul. Trocka 3. 10—3 g.

 

kami na bardzo dogod-
nych warunkach. Kelwa- nale,

132. Dowledzieč

 

—2 Intellgentny młody czło- pełudniu
336 2 wiek ukończył M

umiejącą pisać mych zaręczyn wczorajna maszynie, poszukują- mój narzeczony zasadziłcą posady za skromnem drzewko w naszym 0-
wynagrodzeniem.

udziela Admini.
stracja „Dz. Wil.* między doczekasz się wspania*

większycie granice.

Dążenia  katolicko - narodowe
ogniskują się w Polsce w najpo-
tężniejszej dziś organizacji —
Obozie Wielkiej Polski. Jest to
organizacja ideowa, dążąca do
wyrobienia silnych charakterów,
występuje ona przeciwko wszyst-
kiemu, co usiłuje wywołać zamęt
w myśli polskiej, walczy z zale-
wem żydostwa na wszystkich
odcinkach życia gospodarczego i|-
społecznego, na uniwersytetach
dązy do „numerus clausus“ w sto-
sunku do żydów. Obóz Wielkiej
Polski występuje przeciwko wszel
kim masońsko-bolszewickim do-|
ktrynom 1 niesie program państwa
katolicko-narodowego.

Wielkie jego -znaczenie dia|
przyszłości Polski podkreślił mar-
szałek Wojciech Trąmpczyński w
liście swym do O. W. P. („Piel-
śrzym' z dnia 26 lipca 1932 r.),
w którym między innemi pisze:

„.„Dziś, gdy przewrót majowy
stworzył tysiące  indywiduów,
których jedynem marzeniem jest
dojść do żłobu państwowego i
utrzymać się przy nim, dziś, gdy
i w szkołach usiłuje się zapomocą
t. zw. wychowania państwowego
wyprodukować tysiące  służal-
ców... — dziś Wasz Obóz spełnia
szczytną rolę urabiania nowego
pokolenia silnych charakterów,
pokolenia, które da — Bóg, pod-
niesie Polskę z dzisiejszego po-
niženia“...

I kiedy w Polsce wytworzyla
się taka sytuacja, w której po-
dobno nawet „autonomja akade-
micka* przeszkadza w pracy
„państwowo-twórczej' (radosnej
twórczości), szczególnie wiele na-
leży wysiłków łożyć, by znikł
wreszcie ten paradoksalny stan —
wzywam więc chętnych do współ-
pracy w imię celów narodowych.

N. Siemaszko,

Wagal.

Młodzieniec lat 18 z u

190—0 Osoba inteligentna śred-
nich lat, skromnych wy-
magań, poszukuje posa-
dy, zna kuchnię dosko-

gospodarkę wiejs-
ką, szyje bieliznę, może

1703 wyręczyć panią domu.
—_< Hdres: Mlynowa ulica 2

 

; Poszukuję posady o-
4 chmistrzyni. Mam śŚwia-

prócz świąt.
szkołę Mickiewicza rógGarbar-

Przyjaciółki.

— Ku upamigtnieniu

Infor= grodzie.
— No to z czasem

gr2 łego parku, moja droga.
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