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Zotja Elżbieta WOJCIECHOWSKA
Po długich | ciężkich cierpieniach opatrzona Sw. Sakramentam! za-

snęła w Panu dn. 25 września b. r.
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Wiłkomierskiej 7 do

kościoła św Rafała nastąpi dn. 27 września o godz. 6-ej pp. Nabożeń-
stwo żałobne odbędzie się dn. 28 b. m. o g. $ m. 30. Poczem nastąpi
wyprowadzenie zwłok na ementarz Bernardyński.

RODZINA.

===

Majątki ziemskie na licytacji,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Tow. Kredytowe Ziemskie wystawiło na licytację
1700 majątków ziemskich. Z liczby tej 230 mzjątków opłeciło na-
leźności, wobec czego do licytacji nie doszło. Co do 320 majątków
odroczono licytację na drugi termin. Licytacje dalszych majątków
są w toku i będą zakończone w pierwszej połowie października.

Grunta duchowne wolne od podatku
państwowego.

(Telefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Według :wyjaśnień rządu grunta porosłające w
użyciu duchownych są wolne od podetku państwowego. Natomiast
gminy mają prawo opodatkować gminy podatkiem wyrównawczym
na potrzeby gminy.

Obniżanie taryfy na kolejach
wązkotorowych.

(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ministerstwo komunikacji odbyło konferercję
z dyrektorami kolei w sprawie deficytu na kolejach wązkotorowych.
Propozycje idą w kierunku zniżki taryf i skasowania 10 proc. dodat-
ku na kolejkach w Dyrekcji Wileńskiej i Radomskiej.

Sprawa obniżenia stopy dyskontowej.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Sprawa obniżenia stopy dyskontowej w Polsce
staje się aktualną. Na wrześniówem posiedzeniu Rady Banku Poel-
skiego kwestja ta była rozpatrywana poza porządkiem dziennym,
lecz nie powzięto żadnych uchwał

Podobno sprawa ta wejdzie na porządek dzienny następnego
poedzoie Banku Polskiego, które odbędzie się dnia 13 październi-

"ka r. b

Likwidacja «Selrobu>.
LWÓW. (Pat). Na zarządze- licji państwowej rozpoczęły na

nie p. wojewody |wowskiego w terenie całego województwa likwi-
dniu 26 września, we wczesnych  dację partji „Selrob-Jednist“.
godzinach rannych, organa po-

Mac Donald przyjął układ z parjasemi
Gandhi zaprzestaje głodówki.
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Straty przemysłu łódzkiego
wskutek wahań cen bawełny.

Ożywienie na rynku łódzkim ciągu dni ostatnich z 9 centów na
spowodowane haussą cen bawel- 6 i pół centa za kilo, liczne przed-
ny, okazało się przejściowem i siębiorstwa łódzkie, które poczy-
wyrządziło jedynie łódzkim fa- miły większe zakupy surowca na
brykantom olbrzymie straty. Ze nadchodzący sezon po wygórowa-
względu na to, że bawełna spadła nych cenach, znalazły się w kata:
w cenie na rynkach światowych w  strofalnej sytuacji.
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Gdzie? —Tyiko u Frliczki!
Wszak pierwszorzędną | największą hurtowniąniei, pończoch,

trykotów, bielizny, wyrobów skórzenych i galanterji

jest POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9 tel. 6-46. i

i
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Rada Naczelna Stronnictoa Narodowego.
Rada Naczelna Str. Nar., ze-

brana dnia 25 września 1932 w
Warszawie, pod przewodnictwem

dług nieskonfiskowanego „Kurjera
Warszawskiego” (nr. 266, ponie-
działek 26. IX., wyd. poranne):

senatora Joachima Bartoszewicza, „Rada Naczelna Stronnictwa
powzięła po całodniowych obra- Narodowego, zebrana dnia 25
dach uchwałę, która, podana w września 1932 r., stwierdza, że
„Gazecie Warszawskiej”, uległa zasady polityczne i gospodarcze,
konfiskacie. Zamieszczamy ją po- ujęte w uchwałach Rady Naczel-
niżej w znacznem skróceniu, we- nej z dnia 21 i 22 listopada 1931 r.,

Rozolqzmnie Obozu GOietkiej Polski
na POMONZII,

WARSZAWA. W poniedziałek dnia 26 b. m. wojewoda

pomorski Kirtiklis wydał zarządzenie o rozwiązaniu Obozu

Wielkiej Polski na Pemorzu, motywując je tem, że działalność
0. W. P. zagraża spokojowi i kezpieczeństwu publicznemu.

TORUŃ (Pat) Pan wojewoda pomorski Kirtiklis wydał
w dniu dzisiejszym zarządzenie, rozwiązujące na terenie woje-

wództwa pomorskiego organizazję Obozu Wielkiej Polski. Za-

rządzenie ma treść następującą:
Na zasadzie $ 10 tyt. 17 cz. l! ogólnego prawa krajowego,

88 6, 12, 15 ustawy o zarządzie policyjnym z dnia 11 marca
1850 r., oraz $ 137 tyt. 6 ustawy o ogólnej administracji kraju

z dnia 30 lipca 1883 r. i art. 8 p. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia

1919 r. zakazuję rozwijania jakiejkolwiek działalności organi-
zacji pod nazwą „Obóz Wielkiej Polski" oraz wszystkich jej

jednostek organizacyjnyjnych na terenie województwa pomor-
skiego, tudzież zakazuję naieżenia do niej i brania jaklego-

kolwiek udziału w jej działalności, jako odtąd zakazanej, po-

nieważ działalność tej organizacji zagraża spokojowi, bezpie-

<czeństwu | porządkowi publicznemu.

Każdy zatem, kto mimo tego zakazu będzie należał do

wspomnianej organizacji i z nią współdziałał, zostanie pacią-

gnięty do odpowiedzialności karno-administracyjnej względnie
karno-sądowej.

Decyzja powyższa ulega natychmiastowemu wykonaniu.

Przeciw niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania się

de Ministerstwa Spraw wewnętrznych przez urząd wojewódz-

dzisiaj po roku dalszych doświad-
czeń zaznaczyły się jeszcze wy-
raźniej, jako te wskazania, bez
których przesilenia obecnego nie
možna ani opanować, ani nawet
przetrwać.

Stosowane dorywczo zabiegi
i zarządzenia przy istniejącym
systemie nie mogą dać pożąda-
nych wyników, i nawet wywołują
jeszcze większą niepewność

Braku twórczości w dziedzinie
gospodarczej i umiejętności poli-
tyki na gruncie międzynarodowym
nie zastąpią mnożące się znowu
posunięcia polityczne,

Rada Naczelna stwierdza, że
sprawa żydowska, podniesiona w
jej uchwałach w roku ubiegłym,
jako wymagająca ze względu na
wyjątkowy charakter w Polsce
czujności całego społeczeństwa,
stanowi coraz groźniejsze niebez-
pieczeństwo wskutek _ stałego
wzrostu stanu posiadania żydów

Większość sejmowa i senacka,
stworzona tak jak to się stało w
ostatnich wyborach, nie jest zdol-
na do jakiejkolwiek twórczej pra-
cy, gdyż zrzeka się całkowicie
konstytucyjnych praw wobec rzą-
du, których wykonywanie jest jej
obowiązkiem

Jedynie żywe siły narodu,
świadomo moralnych podstaw
bytu i rozwoju państwa, mogą
przywrócić Polsce poważne sta-

nowisko w stosunkach między-
narodowych i dźwignąć gospodar-
stwo narodowe z dzisiejszego
upadku. Siły te są w narodzie i
muszą dojść do głosu. Żadne
sztuczne sposoby nie są zdolne ich
stłumić.

Na począktu posiedzenia Rady
prezes Rady Naczelnej, senator
J. Bartoszewicz, złożył hołd pa-
mięci zmarłych członków Rady.
W ostatnim roku zmarli wy-

bitni i zasłużeni działacze obozu
narodowego: ś. p. b. sen. Michał
Bojanowski, sen. Witold Hedin-
ger, b. min. komunikacji Józef
Kiedroń, pos. Antoni Marylski i
b. wicewojewoda łódzki Włady-
sław Łyszkowski.

Prezes Bartoszewicz zakomu-
nikował, że Zarząd Okręgu War-
szawskiego, któremu ś. p. Antoni
Marylski przewodził w pracy po-
litycznej 1 społecznej od szeregu
lat, powziął uchwałę utworzenia
fundacji jego imienia na ułatwie-
nie odbycia sutdjów uniwersytec-
kich jednemu z synów drobnego
rolnika Okręgu Warszawskiego.
Inicjatywa ta w dzisiejszych cza-
sach, wobec znacznego podnie-
sienia opłat uniwersyteckich, jest
godna najszerszego poparcia.
Zbiórka, zarządzona wśród u-
czestników obrad, dała zgórą
2 tys. złotych.

Powrót delegacji Tow. Zbliżenia polsko-
łotewskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

DYNEBURG 26. IX. W dniu dzisiejszym delegacja Tow. Zbli-
żenia polsko-łatewskiego opuściła
Warszawy.
„senacyjne" w Polsce złożyła
polsko litewskiego,
M. Skujenieks. Czynniki

granice Łotwy i odjechała do
Delegacja reprezentowana wyłącznie przez sfery t. zw.

rewizytę
którego prezesem był

ryskiemu Tow. Zbliżenia
obecny premjer rządu

rządowe łotewskie podejmowały z wielką

| ką sytuację, 
SIMLA (Pat.) Donoszą, iż Mac

Donald zaaprobował układ, za-
warty w Poona między przedsta-
wicielami wyższych kast a parja-
sami w sprawie repreżentowenia
parjasów w parlamencie. Wiado-
mość o zaaprobowaniu układu
przyjęta została na dzisiejszem
posiedzeniu Zgromadzenia Maro-
dowego owacyjnemi oklaskami.

LONDYN (Pat.) Donoszą urzę-
dowo, iż rząd angielski zwróci się
w odpowiednim czasie do parla-
mentu z zaleceniem przyjęcia
postanowień układu w Poona,
który miałby zestąpić postano-

wienia, uchwalone
Gmin 4 sierpnia r. b.

POONA (Pat.) Gandhi przygo-
towuje się do zaprzestania gło-
dówki. Lekarz Gandhiego zaleca
mu spożywanie w małych daw-
kach soku pomarańczy, a na-
stępnie koziego mleka, rozcień-
czonego w gorącej wodzie.

BOMBAY. (Pat). Wobec za-
aprobowania przez Mac Donalda
układu, zawartego w  Poona,
Gandhi zaprzestał głodówki.

BOMBAY. (Pat). Głodówka
Gandhiego trwała w sumie 149
godzin.

przez Izbę

REKONSTRUKCJA GABINETU ANGIELSKIEGO.
LONDYN (Pat.) „News Chro-

nicie* podaje dżiś sensacyjną
wiadomość, że w razie ustąpienia
liberalnych ministrów z rzą u
obecny minister spraw zagranicz-
nych Simon, który pozostaje w
gabinecie, obejmie ministerstwo
spraw wewnętrznych na miejsce
ustępującego Samuela. Natomiast

Otwarcie sesji
GENEWA (Pat.) — Otwierając

w dniu 26 września przed połu-

dniem XIII sesję Zgromadzenia
Ligi Narodów, premier irlandzki
de Velera wygłosił przemówienie,
w którem wskazał na nadal cięż-

w jakiej Świat sę
chwilowo znajduje. Mówca wyra:
Ził nadzieję, iż zbliżająca się Świa-

sprawy zagraniczne objąłby obec-
ny minister lotnictwa lord Lon-
donderry. O ile powyżsże prze-
widywania dziennika są słuszne,
oznaczałoby to, że faktycznym
ministrem spraw zagranicznych
byłby sam Mac Donald, przez
którego lord Londonderry jest
całkowicie opanowany.

Ligi Narodów.
towa konferencja gospodarcza
skieruje ludzkość ku lepszej przy-
szłoś i. W zakończeniu przemó-
wienia de Valera złożył general-
nemu sekretarzowi Ligi Narodów:
gorące podziękowanie za długo-
letnie trudy nad usta'eniem po-
koju i utrwaleniem pracy mię:
dzynarodowej.

Kongres b. żołnierzy wojny Światowej,
SYDNEY. — (Pat) Gubernator

walijski sir Philippzs Game otwo-
Tzył wczoraj kongres byłych żoł-
nierzy. Wniosek o przyjęcie by-.
łych żołnierzy niemieckich w po-
Czet członków organizacji został

odrzucony. Postanowiono także
apelować do rządu brytyjskiego,
aby zapobiegł wyeliminowaniu z
trąktatu wersalskiego klauzuli,
dotyczącej winy Niemiec za woj-
nę Światową.

Rozruchy bezrobotnych w Niemczech.
BERLIN, (Pat). Do poważnych

darnonstracyj _ komunistycznych
doszło wczoraj w Kolonii. Policja
W czasie likwidowania pochodów
W dzielnicy robotniczej została
Obrzucona z okien domów ka-
Mmieniami. Prócz tego z tłumu
demonstrantów padły strzały, na
które policja odpowiedziała sal-

wą. Z pośród demonstrantów”
jeden został zabity, a kilku od
niosło ciężkie rany, zaś 2 policjan*
tów zostało lekko rannych. Strze-
lanina powtórzyła się potem mię-
dzy komunistami a narodowymi
socjalistami, przyczem po oku
stronach szereg osób cGdniogło
ciężkie rany.

twa pomorskiego w ciągu dni 14 od następnego dnia po jej
«doręczeniu. Wniesienie odwołania nie na mocy wstrzymującej,

Uzasadnienie brzmi: Diužsza ebserwacja dzlatainošci or-

'ganizacji pod nazwą „Obóz Wieikiej Polski'* na terenie woje-

wództwa pomorskiego wykazuje niezbicie, że działalność ta

w sposób wyraźny zagraża spokojowi bezpieczeństwu i po-

rządkowi publicznemu.

dopuszczają się | wzywają

Członkowie O. W.P. niejednokrotnie
do otwartego nieposłuszeństwa

gościnnością delegację polską, jednakze poza toastowemi mowami
nie osiągnięto żadnych konkretnych rezultatów. Delegacja polska
przyznała, że bilans hendlowy pomiędzy Łotwą Polską kształtuje się
na niekorzyść Łotwy. Obydwie strony stwie'dzi'y, że niezbędna jest
rewizja umowy handlowej polsko-łotewskiej. Jedynym realnym wy-
nikiem jest projekt powołania «do życia specialnego komitetu go-
spodarczego, który będzie mieć za zadanie ożywienie stosunków
hendlowych pomiędzy obydwoma krajami.

W kołach politycznych pobyt delegacji polskiej wstolicy Łotwy,
uważany jest za efektowny fajerwerk, który jednakże poważniejszych

 

przeciw zarządzeniom władz państwowych, dopuszczają się

obniżenia autorytetu tych władz | prawnie istniejących roz-

porządzeń państwowych, szerzenia nienawiści i dopuszczenia

różnych kias ludności do gwałtów przeciw siebie. Działalność

powyższa nabiera specjalnego znaczenia wobec specjalnej

struktury organizacji O. W. P., w której władze pochodzą wy-

łącznie z nominacji, : środkiem działania władz w stosunku

de podwładnych organów i członków organizacji jest rozkaz,

przy równoczesnem stosowaniu środków represyjnych wo-

bec nieposłusznych. Przy wzięciu pod uwagę wyżej przyto-

czonych okoliczności organizacja pod nażwą O. W. P. stanowi

poważne zagrożenie dia bezpieczeństwa publicznego.

wojewoda pomorski (—) KIRTIKLIS.

Kaii i

Fantastyczna pogłoska o mobilizacji

LONDYN (Pat). „Daily He- Z kół ambasadywłoskiej w Lon-

rald' wywołał dziś sensację mało dynie kategorycznie zaprzeczają

wiarygodną wiadomością-o zarzą- tej wiadomości,określając ją jako

dzeniu przez Mussoliniego mobili- szkodliwą kaczkę dziennikarską,

zacji jednego miljona rezerwistów polegającą na przeinaczaniu fak-

w miesiącu październiku, która tów. Jak zwykle, tak i w roku

ma być protestem przeciwko nie- bieżącym odbywa się we Wło-

udolnemu prowadzeniu prac roz-  szech, podobnie zresztą jak i w

brojeniowych, a także demon- innych krajach, w miesiącach od

stracją przeciwko stanowisku mo- października dogrudnia stereoty-

carstw w sprawie rozbrojenia. powa rejestracja rezerwistów,

ZNOWU KATASTROFAŁODZI PODWODNEJ.
CHERBOURG. — (Pat). Łódź akumulatorów, przyczem 10 osób

podwodna | klasy „Perseusz* do: załogi odniosło rany. Łódź przy-

konała dziś próbnej podróży. O  holowano do portu w Cherbourgu.

godzinie 16 nastąpił wybuch

KOMUNIKAT ZARZĄDU OKRĘGOWEGO
STRONNICTWA NARODOWEGO W WILNIE.

Dnia 9 października o godz. 12 i pół w Małej Szli Miejskiej przy ul. końskiej I

odbędzie się Zgromadzenie Stronnictwa Narodowego,
w którem wezmą udział <złonkowie Stronnictwa z Wilna oraz zem ejscowi. —

Wstęp za zaproszeniami imiennemi, które wydaje Sekretarjat Stronnictwa Re

godz. 11—3 (Orzeszkowej 1i). — Pregimy mężów zaufania z prowincji o ar

szanie się po karty wstępu. — NaiZgromadzenie omówiona zostanie A

stronnie sytuacja polityczna i gospodarcza Polski. — Gbowiązkiem każdego

narodowca jest pr.tybyć na to Zgromadzenie.

 

 

с -

następstw politycznych za sobą nie pociągnie.

Dwie sprawy polskie w sądzie łotewskim.
DYNEBURG. W sobotę 24 b.

m. jak już doncsilśmy, Latgalski
Sąd Okręgowy miał rozpatrywać
sprawę skazanych przez sędziego
pokoju Poiaków iłiuksztańskich
oskarżonych o zakłócenie spokoju
w kościele śpiewem w języku
polskim.

Sąd zasiadł w składzie: prze-
wodniczącego  Welberga, oraz
członków sądu Labeckisa i Du-
browskisa.

Przy sprawdzeniu tożsamości
oskerżonych okazzło się, że za-
miast oskarżonego Antoniego
Minkiewicza wezweno jego ojca.
Na skutek tego przeoczenia biu-
ra sądu przewodniczący zawierza
sprawę odłożyć. Obrońca pod-
sądnych mec. Wł. Kasperowicz
proponuje wydzielić sprawę nie-
obecnego oskarżonego i rozpa-
tzyć resztę by nie mitrężyć ludzi
ponownem przyjeżdżaniem. Pro-
kurator ześ stwierdził, że „wykro-
czenie przestępcze każdego ро-
szczególaego Oskarżonego jest
ściśle związane z całością, że o
wydzielaniu mowy być nie mo-
że”. Sąd to przyjął pod uwagę
i sprawę odłożył na czas nie
określony.

Tegoż dnia miała być rozpa*
trywana sprawa p. Heleny Du-
nejskiej. Oskarżonej akt oskarże-
nia zarzuca rzekome zniewa'enie
fiagi państwowej na wieczorku
polskim w Neubornie pow. llluk-
sztańskiego, kiedy to podczas
dekorowania sali p. H Dunejskiej
wypadła z iąk chorągiewsa o
barwach narodowych łotewskich
na podłogę co p służyło za 0-
skarżenie о znieważenie flagi
państwowej i na tem się opiera-

jąc sędzia pokoju skazał p. H.
Dunajską na 2 tygodnie aresztu.
P. H. Dunajska zaskarżyła ten
wyrok do Sądu Okręgowego.

Jak wynika z aktu oskarże-
nia, oparty jest on na zeznaniu
jednego świadka, niejakiego Pe-
tersa Kalwansa, który stwierdza,
że zejście „owo karygodne” mia-
ło miejsce w jesieni roku 1930,
ten czas również potwierdza
przedstawiciel policji politycznej,
natomiast zewezweni Świadkowie
stwierdzają datę inną, a miano-
wicie 3 stycznia 1931 roku, gdzie
przed urządzeniem  wieczerku
polskiego rzeczywiście zdarzył
się taki wypadek, że podczas
upiększania sali spadła niemoc-
no przyczepiona do Ściany cho-
rąg' ewka, którą następnie umiesz-
czono. Pozatem świadsowie rów-
nież stwierdzają, że Petersa Kal-
wansa wówćzas na sali nie było,
nie było wogóle publiki, bo to
było jeszcze daleko przed roz-
poczęciem zabawy.

Wobec tego, że daty zajścia
Się nie zgadzają, Sąd postano-
wł rozpetrzenie sprawy odłożyć
celem ustalenia terminu i po-
nownego zbadania świadka oskar-
żenia Kalwansa.

ESRTZANEPGSTSODYSOKO TZUNDARZWKAE

0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume- |

ratorom zamiejscowym, którzy
zaisgają z epłatą prenumeraty
„Dziennika Wiłeńskiego” będziemy

zmuszeni bezwzględnie wstrzy-
mać przesyłanie pisma z dniem

1 Października
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Nastroje młodzieży
powojennej.

Zagadnienie młodzieży .jest

zbyt doniosłe i zbyt uznane, żeby

wymagało bliższego uzasadnienia.

Co z młodzieży wyrośnie, jakiemi

będzie przepojona ideami, jak się

będzie odnosiła do życia — widać

odrazu z nastrojów, panujących

pomiędzy młodzieżą. Prawda, że

życie poniekąd utemperuje rozpęd

młodości, ale podstawy charakte-

ru pozostaną nienaruszone. Szuj-

ski gdzieś powiedział, że kto w

dwudziestym roku nie jest rewo-

lucjonistą, ten w czterdziestym

będzie — łajdakiem. Niewątpliwie
jest to paradoks: .lecz sporo w

tem ujęciu prawdy życiowej O ile

młodość jednostki nie minie w

walce idei, to zazwyczaj i życie

dojrzałe jest tylko cuchnące i bla-

de.
Jakie jest nastawienie młodzie-

ży powojennej? Wojna przecie wy-

wołała konsekwencje nieobliczal-

ne i w życiu obyczajowem i w psy-

chologji mas i w gospodarstwie
powszechnem i w poglądach na

życie. Jak oddziałała ona na na-

stroje młodzieży?

Bardzo ciekawy materjał przy-

"nosi tygodnik „L'Europe Nouvel-

le”, gdzie znajdujemy ankietę o

nastrojach młodzieży zachodnio-
"europejskiej: niemieckiej, angiel-

skiej i włoskiej. Bardzo znamienne

informacje:

№ Niemczech widzimy kryzys

inteligencji. Uniwersytety są prze-

pełnione. O ile młodzież po ukoń-

czeniu szkoły średniej nie mogła

znaleźć zajęcia, tłomaczyła to so-
bie brakiem studjów wyższych, To

też rzucono się na nie w przeświad

czeniu, że dypłom uniwersytecki

otworzy im skarby sezamu. W r.

1914-ym siudjowało 79.161 studen-

tów, w roku zaś 1931-ym 138.010,

"a więc o 80 proc. więcej. Jeszcze

silniej zaatakowały uniwersytety

studentki: liczba uczącej się mło-

dzieży żeńskiej wzrosła z 3.724 na

18.235, a zatem pięciokrotnie.

Trzykrotnie wzrosła liczba studju-
jących gospodarstwo rolne i ele-

ktrotechnikę, przeszło dwukrotnie

—studentów prawa.

Stanowisk, wymagających wyż-

szych  studjów uniwersyteckich,
istnieje w Niemczech do 400.000.

Corocznie ma się do dyspozycji

około 12.000 wakansów, o które

natychmiast może kompetować

60.000 posiadających potrzebne

patenty. Liczba bezrobotnych w

ten sposób nieustannie corocznie
wzrasta,

Pogłębia się proletaryzacja in-

teligencji. Broniąc się przed po-

grąženiem całkowitem, inteligencja

posiada nastawienie na prawoi

ciąży do radykalizmu prawicowe-

$o; wszak domaga się on zmiany

systemu politycznego, a inteligen-

cja przypisuje właśnie temu syste-

mowi swoją biedę, Czy znajdzie

tam wyjście z trudności—w chwili,

gdy handel, przemysł, służba pu-

bliczna — będzie nadal dla niej
zamknięta?...

W, Anglji o młodzieży zaczęło
się mówić dopiero po wojnie. Wy-

rosła nasamprzód tutaj kwestja

żeńska, kobiety bowiem dostały
prawo wyborcze, rozszerzono te-

„ren do demagogji i agitacji. Zresz-

tą wogóle młodzież z chwilą obni-

żenia cenzusu wieku stała się

przedmioiem uwagi śrup politycz-

nych, szukających wśród niej żeru

dla siebie. Ale gros szuka saty-

słakcji gdzieindziej. Dawniej mó-
wiło się o „pięknej nowoczesnej

pani”, a dzisiaj o „młodzieży u

wiosła”, tak wszystko pochłonięte
jest sportem. Zagadnienia gospo-
darcze i polityczne schodzą w za-

interesowaniach młodzieży angiel-
skiej na drugi plan. Po odbyciu
swych dziennych zajęć zarobko-
wych pogrąża się ona w zabawie
nocnej lub weekendzie.

Ale są wśród młodzieży dwa
kierunki, które się patrzą krytycz-

__ nie na swe położenie. To młoda
inteligencja i bezrobotni. Pierwsi

podlegali wpływom radykalizmu,
ale wyzbyli się „salonowego bol-
szewizmu', zarzucili utopje Wellsa

odsunęli się od Shawa jako głosi-

ciela kompromisu liberalnego. Bu-
rzą się oni przeciwko starej gene-

racji we wszystkich stronnictwach.
Są zwolennikami realizmu i czynu
w polityce.

Pomiędzy młodymi bezrobotny-

mi jest wielu zwolenników skraj-
nych żywiołów. Domagają się oni

społecznego aktywizmu. Wszystko
im jedno, czy to będzie aktywizm z

prawej czy lewej strony, byleby

wywiódł ich z ślepej ulicy.
Oba te jednak kierunki są w

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Q podatki na bezrobotnych.
\№ związku z „Funduszem

Pomocy Bezrobotnym”, który
właściwie jeszcze nie „pomaga”,
ale na rzecz którego już są ścią-
gane poważne opłaty, podnosi się
coraz więcej zarzutów. „Kurjer
Poznański siusznie stwierdza, że:

„Każdy obywtael płaci ten podatek
w przeświadczeniu, że korzystają z nie-
go wyłącznie bezrobotni. A korzystać
powinni oni z funduszu bez względu na
swe zabarwienie polityczne lub przyna-
leżność partyjną. Że tak się niestety nie

dzieje, o tem donosiła prasa już nie-
jednokrotnie. Donoszono np. w swoim
czasie, że poznański urząd wojewódzki
wypłacał z funduszu bezrobocia większe
kwoty, m. in. do rąk posła Ciszaka dla
członków jego ugrupowania „sanacvi-
nego. Е

Dale; pismo cytuje szereg na-
zwisk osób, które otrzymują z
funduszu stałe wsparcia za (do-
słownie) „pracę w gmachu pań-

i й z
stwowym'. „Kurjer Poznański
zapytuje:

„Co na to Najwyższa Izba Kontroli
Państwa?

Z przytoczonych powyżej faktów
wynika, że fundusz bezrobocia nie słu-
ży wyłącznie właściwym swym celom.
Czerpie się z niego również w sposób,
jak o tem mowa powyżej, podczas gdy
wielu istotnie bezrobotnych pozbawio-
nych jest pomocy." Pi

Inną stronę zagadnienia poru-
sza „Przegląd _ Gospodarczy”.
Pismo przewiduje, że wpływy z
opłat zawiodą oczekiwania. Czy-
tamy tam dosłownie:

„Wobec tych niepomyślnych prze-
widywań finansowych wydaje się nieco
dziwnem, dlaczego nie przekazano Fun-
duszowi Pomocy Bezrobotnym tych źró-
deł dochodu, które posiadał Naczelny
Komitet. Chodzi w tym wypadku o spe-
cjalne dopłaty pocztowe, telefoniczne,
radjofoniczne, taryfowe od ładunków
towarowych na kolejach i od przesyłek
bagażowych."

Wiadomo, że niektóre z tych
opłat pobiera się nadal mimo zli-
kwidowania Komitetu, któremu
były przyznane.

„Przegląd Gospodarczy” wobec
tego zauważa:

„Z omówionych opłat Naczelnemu
Komitetowi przekazano w czasie jego
działalności, t. j. do dnia 10 czerwca br.
bezmałą 14 miljonów złotych, a przewi-
dywać należy, że faktyczne wpływy do
tej daty były większe.

Do tej pory nie zostało wyjaśnione
przeznaczenie wpływających w dalszym
ciągu z tych źródeł dochodów. Wiado-
mo jedynie, iż niewątpliwie źródło do-
chodów nie zostało przekazane Fundu-
szowi Pomocy, a co za tem idzie, mimo
wyraźnego przeznaczenia na cele bez-
robocia, prawdopodobnie zostało prze-
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znaczone na ogólne wydatki budżetowe”.

Widzimy, że pod pokrywką
Naczelnego Komitetu wyrosły nie-
przewidziane żadną ustawą obcią-
żenia, z których wpływy idą na
cele z bezrobociem nic wspólne-
$o nie mające. To samo stać się
może i z „opłatami”, które obec-
nie przewiduje się na rzecz no-
wej instytucji „Funduszu Pomocy
Bezrobotnym”. — Poza wątpli-
wościami nalury prawnej są więc
jeszcze inne ważniejsze względy,
które wgiąd ciał ustawodawczych,
w tę sprawę nakazują i czynią
uzasadnionym.

Niebezpieczne pomysły.

Prof. Rybarski omawia na ła-

mach „Gazety Warszawskiej“ po-

mysły inflacyjne, które określa
jako niebezpieczne i powiada:

„Nie każda inflacja ma te same
skutki, Druga inflacja w Polsce, względ-

nie już umiarkowana, miała inny prze-
bieg, aniżeli pierwsza, a jakaś nowa in-
flacja byłaby czemś naprawdę innem.
Nie jest to zabieg, któryby można sto-
sować co pewien czas, jak kurację w
zdrojowisku, która pomaga na rok lub
dwa lata. Jeżeli inflacja jest wogóle na
coś lekarstwem, to należy do tych le-
karstw, przy zalecaniu których pisze
się: ne repełatur. Trzeba pamiętać o tem,
w jakim żyjemy systemie pieniężnym.
Mamy złotego, wymienialnego na złoto,
ale równocześnie całego szeregu tranz-
akcyj dokonano na złote, w złocie, albo
na mocne waluty. Złoto w złocie jest
podstawą kredytu długoterminowego.
Upowszechniło się w bardzo wysokim
stopniu także i w kredycie krótkotermi-
nowym, jest podstawą wielu wkładów
oszczędnosciowych. Dopóki złoty jest
wymienialny na złoto, niema to więk-
szego praktycznego znaczenia.

Gdyby się jednak przeprowadziło
dewaluację złotego, ciężar długów w
złotych w złocie byłby już nie da znie-
sienia.  Fowaliłby niejedną instytucję,
niejedno przedsiębiorstwo.

Nie zapomnijmy o tem z drugiej
strony, że nagromadziło się sporo o-
szczędnosci w złotych obiegowych, płat-
nych natychmiast, lub dających się łatwo
uruchomić, w PKO. i innych insytucjach
finansowych. Gdyby jakikolwiek projekt
zmiany syslemu pieniężnego był bliski
urzeczywistnienia,  nasłąpiłby  natych-
miast odpływ wkładów w poszukiwaniu
złota.

Wogóle nie należy się łudzić, że lu-
dzie całkowicie zapomnieli o dawnych
inflacjach, i nie zechcą skorzystać ze
zdobytych w tym czasie doświadczeń.
Dobroczynne dla jednych skutki inflacji
były tem okupione, że inni znowu nie
zdawali sobie sprawy z przebiegu
inflacji, że trzymali niestałą walutę, za-
ns w niej tranzakcję i na nich tra-
cili.

Z Rosji sowieckiej.
Wielkie manewry wszystkich garnizonów wojskowych

Z Mińska donosą, iż w ub. so-
botę rozpoczęły się wielkie ma-
newry wszystkich garnizonów woj-
skowych Białorusi sowieckiej. Ma-
newry odbywają się między Or-
szą a Smoleńskiem. Udział w
manewrach jesiennych bierze pie-
chota, kawalerja, wojska lotnicze,
bataljony balonów, kanonierki
rzeczne, specjalne wojska tech-
niczne, łączność, artylerja: lekka,
ciężka i najcięższa oraz szwadro-
ny nowoczesnych taczanek, ktė-
re w b, r. wypuszczone zostały z
fabryk. W manewrach bierze u-
dział około 75 tys. żołnierzy

rodzajów broni W
dniu wczorajszym rozpoczęły się
wielkie manewry wojsk lotni-
czych, które urządzały kilkakrot-
ny napad na Smoleńsk. W napa-
dzie lotniczym były po raz pierw-
szy użyte samoloty gazowo dym:
ne dla specjalnych zasłon dymo-
wych w czasie ataku. Na ma-
newry przybyło kilkudziesięciu
wyższych wojskowych sowieckich
z Moskwy, Lenigradu i Kijowa.

Charakterystycznem jest, iż na
menewrach tych znajdują się
atachć wojskowi Niemiec i L'twy.

wszystkich

Militaryzacja dzieci w Sowietach.
MOSKWA (Pat). Militaryzacja

w Sowielach ogarnia nawet dzie-
ci. W odezwie, wydanej z okazji
międzynarodowego tygodnia dzie-
cka, który to obchód odbędzie się
między 2 a 9 paźdz., czytamy mię-
dzy innemi: „Dzieci Związku So-

wieckiego! Studjujeie sztukę wo-
jenną, wzmacniajcie łączność z
czerwoną armją i flotą! Wstępuj-
cie do szeregów młodych przyja-
ciół Ossoawiachima, bądźcie go-
towi do obrony ZSRR.*

Z PIEKŁA BOLSZEWICKIEGO.
MOSKWA (Pat).  Poselstwo

R. P. w Moskwie komunikuje: W
wyniku rokowań w sprawie wy-
miany personalnej, prowadzonych
między poselstwem R. P. a czyn-
nikami sowieckiemi, została o-

swobodzona p. Janina Krzywicka,
ostatnia z parijį wymienionych
ostatnio więźniów politycznych.
Pani Krzywicka wyjeżdża do kra-
ju w dn. 27 b. m.

Rokowania o pakt nieagresji pomiędzy
Rumunią a Rosją sowiecką.

(Telefonem ed specjalnego korespendenta.)

WARSZAWA. Rokowania o pakt nieagresji pomiędzy Rumunją

a Rosją sowiecką rozpoczną się po przyjeździe z Rumunji premjera

Voivody M'nister. Titulescu,
wežmie w nich udzialu.

ktėry jest pizeciwny rokowaniom nie

—————
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Wraženie mowy prem. Herriota
Glosy prasy niemieckiej i francuskiej.

BERLIN (Pat). Cala prasa po-
poludniowa omawia na naczelnem
miejscu wczorajsze wystąpienie
premjera Herriota. Komentarze
wszystkich dzienników, bez różni-
cy kierunków politycznych, są w
wysokim stopniu krytyczne. Ton
prasy nacjonalistycznej wyróżnia
się napastliwością i bezceremon-
jalnemi obelgami pod adresem
premjera francuskiego.

Centrowa „Germania“ uważa
wynurzenia Herriota o rozbrojeniu
Francji za „oczywistą nieprawdę".
Dziennik zastrzega się jednak
przeciwko żądaniom pewnych kół
niemieckich, aby Rzesza dla pro-
testu wystąpiła z Ligi Narodów.
Pozostame w Lidze umożliwi wy-
suwanie z pewnym moralnym
skutkiem sprawy równouprawnie-
nia.

„Vossische Ztg.* pisze: Zagra-
nica nie powinna się łudzić; róż-
nice poglądów, istniejące także
w Niemczech co do cyłry i takty-
ki uzbrojenia, nie zmieniają same
faktu, że obecny stan nierówności
praw jest nie do zniesienia. Je-
żeli opinja francuska, niezależnie
od różnic partyjnych, broni za-
sady status quo, to w Rzeszy Nie-
mieckiej niema takiej grupy, któ-
raby godziła się z tym stanem.
Trwały pokój i prawdziwa współ-
praca możliwa będzie tylko wów-
czas, gdy zniknie podział na zwy-
cięzców i zwyciężonych.

„Berliner Tageblatt“ w men-

torskim tonie nazywa przemówie-
nie premjera Herriota „mową
bankietową*. Wywody Herriota:
muszą wywrzeć niekorzystne wra--
żenie i na tych, którzy dotychczas:
uważali porozumienie między
Niemcami a Francją za jedynie:
możliwy i godny poparcia cel.

Socjalistyczny „Abend”* zarzu-
ca Herriotowi  faryzeuszostwo.

Francuscy mężowie stanu — pisze
organ socjal-demokaratów — po-
winni zdawać sobie sprawę, że
tego rodzaju wystąpienia mimo-
woli idą na rękę nacjonalistom i
militaryslom niemieckim. Naród
niemiecki ma obecnie pilniejsze
troski, niż budowę tanków, samo.
lotów wojskowych i łodzi pod-
wodnych. Niemcy jednomyślnie
wypowiadają -się za zasadą rów-
nouprawnienia na zewnątrz. Nie-
zależnie od tego, klasa robotnicza
niemiecka czułaby się już szczę-
śliwą, gdyby przez własny rząd i:
we własnym kraju traktowana
była politycznie i gospodarczo»
jako czynnik równouprawniony.

Prawicowa „Boersen Ztg.* za-
rzuca Herriotowi sabotaż rozbro-
jenia i porozumienia niemiecko
francuskiego. Kategoryczne „nie”
francuskie wyjaśniło sytuację.
Niemcy będą musiały zrozumieć ,
że rokowania ze złośkwyym prze -
ciwnikiem są bezcelowe i wy r-
ciągnąć z tego odpowiednie ko! 1-
sekwencje.

Wszechniemiecka  „Dkufsc he

ogromnej mniejszości. Gros bo-

wiem młodzieży godzi się z istnie-
jącycym porządkiem rzeczy.

Bardzo swoista jest młodzież

włoska. To już jest młodzież, któ-

ra była wychowywana w reżimie
faszystowskim. Od 8 do 18-go roku

wychowywa się w Balilli w wieku

zaś od 18 do 21-go roku wychowu-

je się w przysposobieniu wojsko-

wem. Rozsiana jest w 800 legjach,

a kształci ją około 40.000 milicjan-

tów. Całe wychowanie jest nasta-

wione w jednym kierunku. Nawet

profesorowie uniwersytetu skła-

dają przysięgę, że „będą wycho-

wywali prawowitych obywateli,

oddanych władzy i systemowi fa-

szystowskiemu'. Młody Włoch
jest przeciwnikiem indywidualiz-

mu. Wbrew indywidualnej cywili-
zacji całej Europy zachodniej wy-

rasta w Italji cywilizacja mas i tu-

taj styka się Mussolini z Leninem.

Młodzież włoska nie ma upodoba-
nia wolności, która kierowała kro-

kami Garibaldiego i Mazzoniego.
Pogardza tem, o co wojowały po-

przednie pokolenia. Pogardza Yibe-
ralizmem swych ojców; odi Hana

nitscheańskiemu kultowi mtocyi

siły. Szczególnie nieprzyjaźnie od-
nosi się do Francj;, która w ieł : po-

jęciu jest synordmem. liberal izmu
zachodnio - rzuropejskiego, |która
stoi na stre.ży zawartych układów
międzynarodowych i broni płolity-
ki jugosyowiańskiej i koloniłalnej.
Rzecz wysoce znamienna, że! o ile

powieść powojenna francusika i
nie.miecka jest oddana propa.gan-
dzie anymilitarnej i antywojesnej,

*© tyle powieść włeęska sławi wojnę

i krzewi ducha militarystycznega.
Oto zestawienie kierunkówi

nastrojów młodzieży zachodnio-
europejskiej. Widać ‚ wszędzie
wzrastający radykalizm, narasta-

jący aktywizm młodego pokolenia,
które przeciwstawia się dotych-

czasowym metodom życia i szuka
zmiany: — wszystko jedno, skąd

ona przyjdzie — z lewa czy z pra-"

wa. W warunkach dotychczaso-
wych jest jej żyć za ciężko.
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Ztg.” rzuca pod adresem premjera

francuskiego epitet  „zatruwacz
studzien“, określając jego wystą-
pienie jako „rozbėj“.

„Koelnische Zig.' oczekuje, że
mimo oporu Francji rozwój poli-
tyczny i psychiczny okażą się,
podobnie jak przy ewakuacji Nad-
renji, silniejsze, niż litera traktatu.

PARYŻ (Pat.) Omawiając prze-
mówienie Herriota, Pertinax zwra-
ca uwagę, że zasadniczo treść
przemówienia premjera francus-

kiego sprowadza się do zape-
wnienia, iż redukcja armji fran-
xuskiej może być brana pod
uwagę jedynie pod warunkiem
įisk najdalszej rekonstrukcji Ligi
Nasodów, któraby doprowadziła
«do stworzenia rzeczywistego sy-
stemu bezpieczeństwa i wysta-
wienia przeciwko ewentualnemu
mopastnikowi przeważającej potę-
gi wojskowej. Wbrew jednak
temu, w co może pozwoli uwie- -
rzyć swym słuchaczom Herriot,
w Lidze Narodów niedaje się
zauważyć żaden zwrot ku lepsze-
mu. Od czasu bezpłodnych wy:
siłków Brianda w kierunku nii
Europejskiej można skonstatować
raczej stałą degradację w zakre-
sie współpracy międzynarodowej.

Blum podkreśla w „Le Popu-
laire” z wielkiem zadowoleniem,
że Herriot nie zawahał się stwier-
dzić publicznie na podstawie do-
wodu, że ogólna redukcja zbrojeń
odpowiada duchowi traktatu wer-
salskiego i że pod tym wzglę-
dem Herriot nie obawiał się po-
zostać w pewnej dyskretnej
sprzeczności ze zbyt formalnym
charakterem  jurydycznej noty
angielskiej w przededniu rozmów,
jakie mają nastąpić w Genewie
"w początku przyszłego tygodnia.

iSala do wynajęcia
{ na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
od 11—3 | od 6—58 wiecz.

NOWY BUDŻET
wyniesie 2.200 miljonów zł.?

W. sprawie nowego budżetu
twierdzą w kołach wtajemniczo-
nych, że ogólna jego cyfra obracać
się będzie w granicach 2.200 milj.
zł. Obecnie będą trwały rozmaite
narady zanim budżet przybierze
dormy definitywne. Jednakowoż
„trudno się spodziewać, aby suma
ogólna uległa obniżce. Ponieważ
zaś gospodarka w r. b. wykazała,
że Polski nie stać na budżet wyż-
szy nad 1,900 milj., a może nawet
1.800 milj., przeto będziemy mieli
znowu do czynienia z budżetem
„delicytowym, Bez wątpienia jed-
nak potulna większość rządowa
uchwali ten budżet tak, jak oba
poprzednie.

 

 

 

 

mrakty i pośłoski,
* RZĄD WYSTĄPI O PRZEDŁU-

ŻENIE PEŁNOMOCNICTW.
Prasa sanacyjna lansuje wiado-

mość, że zwołanie sesji budżeto-
wej sejmu i senatu nastąpi z koń-
cem października, t. jj. w ostatnim
terminie przewidzianym w kon-
stytucji Rząd podobno zamierza
zażądać od parlamentu przedłu-
żenia pełnomocnictw, gdy zaś
sejm żądaniu temu uczyni zadość,
sesja zostałaby odroczoną, prawdo
podobnie do pierwszych dni gru-
dnia lub nawet do Bożego Naro-
dzenia.

Notatka ta wygląda na wiado-
mość inspirowaną. Rząd chciałby

widocznie ograniczyć tegoroczną
sesję budżetową sejmu i senatu co
do czasu, tak ażeby sejm czy se-
nat nie znalazł czasu na szerokie
omówienie spraw, co do których

. opozycja miałaby rządowi dużo
przykrych słów do powiedzenia.

KONTROLA INSTYTUCYJ
SUBWENCJONOWANYCH.

W kołach rządowych pzzygo-
towują projekt dekretu w sprawie
poddania specjalnej kontroli insty-
tucyj, otrzymujących subwencje
od samorządów.

Inicjatywa w tej sprawie wy-
szła ze strony zrzeszeń samorzą-
dowych.

O KONCESJE TYTONIOWE.

Warszawa, 24,9. (Tel. wł. „Ро-
lonji“').

Związek kupców tytoniowych
otrzymał odpowiedź w sprawie re-
kursów, zgłoszonych z powodu
cofnięcia przez dyrekcję Monopo-
iu Tytoniowego z końcem paździer
nika b. r. 400 koncesyj na sprze-
daż wyrobów tytoniowych. U-
względniono rekursy tylko w
dwóch wypadkach, w pozostałych
wszystkie odrzucono,

NOWY PUŁKOWNIK w MIN.
SKARBU.

Z Warszawy donoszą: Pułk.
Reichman, który, jak to wczoraj
donosiliśmy, wydał rozkaz, by buł-
ka kosztowała 5 gr., został powo-
łany na wysokie stanowisko dy-
rektora Departamentu Obrotu Pie-
niężnego w Ministerstwie Skarbu.
Pułkownik Floryan Reichman był
attachć wojskowym Rzplitej w
Tokio, następnie należał do składu
międzynarodowej komisji, powo-
łanej przez Ligę Narodów do zba-
dania stosunków w Mandżurii. No.
wy dyrektor Depart. Obrotu Pie-
niężnego jest rodzonym bratem dy-
rektora Biura Sanitarnego w Lidze
Narodów dr. Reichmana.

Dotychczas wojskowi powoły-
wani byli do Min. Spraw Wewn. i
Min. Spraw Zagran., obecnie wcho
dzą już do Min, Skarbu.

—— s

Pensje dyrektorskie
w Łedzi obniżono na papierze

Łódź. W związku z ruchem ku
obniżeniu płac w przemyśle włó-
kienniczym, organizacje robotni-
cze podnoszą, że dekret Prezyden-
ta o ograniczeniu nadmiernych
pensyj dyrektorskich jest usta-
wicznie omijany, W, wielu wypad-
kach pensje dyrektorów obniżono
tylko pozornie, gdyż dyrektoro-
wie, przeważnie cudzoziemcy, gro-
żą opuszczeniem stanowisk.

Obecnie wygórowane te pensje
figurują w bilansach jako dodatki
PORY, koszty handlowe
14 p.

SZKICE | OBRAZKI.
EÓL ZĘBÓW. i

Wiecie dobrze czem jest taki ból

zębów.

Cierpienia miłosne to przy nim —
pies. Człowiek chodzi jak błędny, czy jak

poeta, kląć nawet nie można. Zdawałoby
się taki drobiazg, ząb malutki jak ziarko
dęłego ryżu, a w nim mała niteczka ner-

wu, a jak zaboli — człowiek chociażby

był nawet szampionem boksu ciężkiej wa-
gi rady sobie z nim dać nie może

A Kajetana właśnie bolały zęby.
Chodził biedak skrzywiony jak biga-

mista, łzy miał w oku, a na jagodach za-

wiązaną miał chustę w żółte i niebieskie

kwiaty,
Spotykam go na Wileńskiej.

— (o ci jest Kajetanie?

— Zęby mnie bolą do nieprzytom-
ności. Żony, dzieci z bólu nie poznaję, do
tego doszło, że samowar gorący zamiast
żony na dobranoc pocałowałem.
— Idź do dentysty i wyrwij!
— Zęba mi szkoda. Ząb zdaje się

piękny jeszcze i na samym przodzie upla-
sowany, więc szkoda, bo szpetnie będzie

— No to cierp kiedyś głupi.

Kajetan poszedł i dwa dni go nie wi-

działem.
Za dwa dni przychodzi do mnie na-

brzmiały okrutnie i powiada.
— Leki różne nieomylne na ząb

kładłem i nic. Żona radziła mi „Radjo-

nem* ząb zasypywać — zasypałem, za
godzinę usta miałem pełne piany mydla-

nej i nic.

Brat radził za „Arbonem”*

dymy wdychać,

bardzo pomagają.

Biegałem po jezdni, obcasy połama-
łem i nic.

Na piecu radzili mi siadać, żeby się
krew rozgrzała, Cały dzień na kuchni
siedziałem, spodnie od garniutru wizyto-

wego spaliłem — i nic.
Sąsiadka jamę ustną mi wyflitowała

i też nie pomaga.
— Idź do dentysty on ci pomoże.
— Strach mnie bierze i bólu nie zno-

szę od wyrywania, więcej ci powiem, ząb

na przodzie jakoś nie pięknie będzie.
— To idź do djabła,

Przez kilka dni następnych Kajetan
polewał ząb zbolały wszelkiemi możliwe-
mi lekarstwami — od nafty do kleju sto-

larskiego włącznie — i nic nie pomagało,
Po tygodniu dostał gorączki, nic nie

mówił i leżał w łóżku.
Żona do łóżka

wezwała i prosi:

— Wytłomacz mu pan rozsądnie, że
skona z bólu jak nie zawoła lekarza.

Prosiłem, tłomaczyłem, a ten nic.
Spotniałem nawet od gadania. Kajetan
na sufit patrzał okropnie i powiada:

— Zęba rwać nie dam, niech lepiej
skonam!

biegać i
bo podobno trujące i

Kajetana mnie za-

Dwa dni go nie odwiedzałem, po
dwu dniach przychodzę, a ten powiada:
— Zęba rwać nie dam, powiem ci dla-

czego w sekrecie, To ząb mądrości, a jak
go wyrwę to — amen — zwarjuję.

— Bredzisz Kajetanie, ząb mądrości
jest zębem trzonowym, a nie siekaczem.

Popatrzył na mnie złym okiem i za-

milkł,

Dziś telefonuje mi żona.

— Panie, nieszczęście, Kajetan z bó-
lu zwarjowal i dziś go w kaftanie wy-
wieźli.

Prasa popołudniowa podała wiado-
mość, że Kajetan pokąsawszy dozorców
domu zdrowia i potargawszy kaftan w
strzępy, wyjąc z bólu uciekł na ulicę.

Nieszczęście pomyślałem z człowie-
kiem,

Przez głupi ząb i zwarjował.
Kiadłem się już do łóżka gdy ktoś

zadzwonił u dzwi.
Zły wstałem i powlokłem się by

drzwi otworzyć.
Otwieram i zbladłem.
Przedemną satł Kajetan.
— źle — pomyślałem sobie — przy-

szedi mnie zadusić, wiadomo jak warjat,
Kajetan wchodzi uśmiechnięty

dośnie i siada na krzesełku.
Uch dobrze mi i radośnie.
Siadam naprzeciwko i myślę sobie

jak się rzuci będę się bronił,
A on powiada:
— Od dentysty wracam. Ząb mi .

rwał i jak gdyby ręką odjął, ; >
Pomogło.

— Więc poco tyle cierpiałeś?
— Zęba mi było szkoda.

ra-

Dziwna to zaiste jest ludzkapsychi-
ka. Cierpi biedactwo i męczy się tak
miast odrazu sobie pomėdz,

Ale my już wszyscy tacy.
M. Junosza.

Ерар

Drobne wiadomości.
Walka dwu miast.

KAIR, (Pat). W wyniku dłu-
gotrwałej nieprzyjaźni pomiędzy
mieszkańcami miast Schag i Ak-
hmin, 3 tysiące mieszkańców mia-
sta Akhmin zaatakowało miasto
Schag. Policja, która zmuszona
była do użycia broni palnej, na-
pastników zdołała rozpędzić. Jest
13 zabitych i około 100 rannych.
Aresztowano przeszło 50 osób.

Bezroketny jako akrobata.

ZAGRZEB (Pat.) — Tłumy pu-
bliczności obserwowały w Zagrze-
biu człowieka, który, wdarłszy się
na szczyt wieży katedry, wyko-
nywał tam, narażając się na wiel-
kie niebezpieczeństwo, karkołom-
ne sztuki akrobatyczne. Po uply-
wie pół godziny udało się policji
sprowadzić ekwilibrystę na zie-
mię. Jak stwierdzono, był to ro-
botnik bez pracy, który w ten
sposób chciał zwrócić na siebie
uwagę i dowieść, że posiada
uzdolnienia, pozwalające na wstą-
pienie do straży ogniowej.  

dy
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KRONIKA.
Trzydniowy zjazd inżynierow kolejowych

w Wilnie,
Jak już donosiliśmy w dniach

2, 3i 4 października rb. odbę-
dzie się w Wilnie Ogólno polski
zjazd inżynierów kolejowych. W
zjeździe weźmie udział z górą
500 utzestników. Ma przybyć na
zjazd minister komunikacji inż.
Butkiewicz. Dnia 2 października
o godz. 9.15 w kościele Ostro-
bramskim odprawione zostanie
nabożeństwo, poczem o godz. 10
rano w sali Sniadeckich (ISB na-
stąpi otwarcie zjazdu. Program

zjazdu przewiduje szereg refe-
ratów fachowych, które wygło-
szą inżynierowie Dybowski, Krzy-
żanowski, Dębski, Czeczot, Ko-
łomyjski i inni
W niedzielę 2 października

popołudniu uczestnicy zjazdu
udadzą się do Trok i Werek dla
zwiedzenia ruin zamku trockiego
i pałacu werkowskiego. Wieczo-
rem o godz. 10 w Sali Miejskiej
odbędzie się raut.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W całym kraju, po lekkich

rannych mgłach lub miejscami
chmurnym stanie nieba, w ciągu
dnia pogoda słoneczna o zachmu-
rzeniu umiarkowanem. Ciepło.
Słabe wiatry z kierunków połu-
dniowych.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Wyjazd J. E. ks. Arcybi-

skupa. W dniu wczorajszym wy-
jechał do Warszawy J. E. ks. Ar-
cybiskup - Metropolita Romuald
Jałbrzykowski м towarzystwie
kanclerza Kurji ks. prałata Sa-
wickiego.

—- Przesunięcia personalne.
W składzie osobistym duchowień- -
stwa zaszły następujące zmiany:
ks. Mieczysław  Akrejė mianowa-
ny został dziekanem knyszyńskim,
ks. Stanisław Miłkowski, pro-
boszcz kościoła św. Jana w Wil-
nie przeniesiony na proboszcza i
dziekana kościoła w Kalwarji, ks.
Tadeusz Makarewicz, proboszcz
w Kalwarji, na proboszcza ko-
ścioła św. Jana w Wilnie, ks.
Władysław Saracen mianowany
został na wikarego do Dobrzy-
niewa.
— Odnawianie kościoła św.

Teresy zbliża się ku końcowi,
Jak się dowiadujemy, prace nad
odnawianiem kościoła św. Teresy
(Ostrobramskiego) zbliżają się ku
końcowi. Ściany kościoła, po
zdjęciu tynku, odnowione zostały
przez gruntowną pobiałkę. W naj-
bliższych *dniach kierownictwo
przystąpi do malowania tych
ścian.

Również zakończono już roboty
nad pokrywaniem kopuły kościo-
ła blachą miedzianą. W dniu dzi-
siejszym na szczycie głównej ko-
puły kościoła ustawiona zostanie
figura Archanioła. _ Wszystkie
gzymsy i wyskoki pokryte zostały
blachą miedzianą.

SPRAWY MIEJSKIE.
—  Taryla elektryczna. Na

najbliższem posiedzeniu Rady
Miejskiej ma być rozpatrywany
projekt zmniejszenia taryfy elek-
trycznej.
— Termin raty pożyczki an-

gielskiej. W. pierwszych dniach
października przypada termin do
zapłacenia raty pożyczki angiel-
skiej. Do uiszczenia przypada po-
ważna kwota, bo aż 310.000 zło-
tych, z czego w myśl umowy mia-
sło pokrywa połowę, resztę zaś
skarb państwa. Magistrat wileński
więc będzie musiał zapłacić obec-
nie 155.000 złotych. Ze względu
na ciężki stan linansowy miasta,
wypłacenie tej sumy nastręcza
naszym władzom municypalnym
poważne trudności. Jak zapew-
niają jednak w Magistracie, rata
ta zostanie uregulowana.

SPRAWY PODATKOWE.
— Kończy się ulgowy termin

opłat komunalnych. Z dniem 1
października upływa ulgowy ter-
min do uiszczenia bez kar za
zwiokę zaległych należności za
wodę, kanalizację, elektryczność
i wszystkich wogóle „samoistnych
podatków komunalnych. Po tym
terminie podatek pobrany będzie
w drodze egzekucyjnej z dołicze-
niem kar za zwłokę,

POCZTA I TELEGRAF,
— Zmiany w agencjach

pocztowych. Dyrekcja P. iT.
komunikuje, że z dniem 31 paź-
dziernika br. zwija się agencję
pocztową Rewiatycze, pow. Pru-
żana, woj. poleskie, z dniem 1
listopada br. uruchamia się na
jej miejsce agencję pocztowo-
telegraficzną Siechniewicze, tegoż
powiatu i województwa.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Wyjazd dyr. P. K.P. w

Wilnie na zjazd dyrektorów
kol. do Warszawy. W dniu
wczorajszym wyjechał z Wilna w
sprawach służbowych dyrektor
PKP. w Wilnie inż. Falkowski,
który weźmie udział w dalszych
obradach zjazdu dyrektorów P.
K. P. w Warszawie. Na czas nie-
obecności dyr. Falkowskiego czyn-
ności dyrektora sprawować bę-
dzie i załatwiać interesantów
wice-dyrektor inż. Stefan Mazu-
rowski.

SPRAWY SZKOLNE.

— W sprawie rocznego zjazdu
Księży Prelektów. Pan Kurator
Okręgu Szkolnego Wileńskiego
powiadomił Koło Księży Pre-
fektów, że urlopów i zwolnień od
zajęć dla Księży Prefektów na.
roczny zjazd w Wilnie dnia 30
września r. b, udzielą poszczegól-
ne dyrekcje szkół oraz inspekto-
rowie szkolni w. Okręgu, do któ-
rych o urlop należy indywidualnie
się zwracać.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Bratnia Pomoc Poiskiej

Młodzieży Akademickiej roz-
porządza wielką ilością adresów
wolnych pokoi Kol. poszukujący
mieszkań proszeni są o zglasza-
nie się do Stowarzyszenia (ul.
Wielka Nr. 24) w poniedziałki,
środy i piątki w aodz 13 — 15

SPRAWY ROBOTNICZE,
— Sprawa nowej umowy zbio-

rowej dla dozorców domowych.
W roku bież. upływa termin pod-
pisanej w roku 1930 umowy zbio-
rowej dla dozorców domowych.
Jak się dowiadujemy, organizacje
dozorców domowych przygotowa-
ły materjały, dotyczące nowej
umowy zbiorowej na rok 1932
i 1933.

W. związku z tem w najbliż-
szym czasie w lokalu Inspektoratu
Pracy odbędzie się konferencja
właścicieli domów z przedstawi-
cielami organizacyj dozorców do-
mowych.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Zgon dziennikarza żydow-

skiego. W dniu wczorajszym zmarł
w  Walnie długoletni redaktor
„Cajtu” Kapłanowicz, b. wice-
prezes „Pen - Kiubu* i członek
Syndykatu Dziennikarzy i Litera-
tów Żydowskich.

RÓŻNE.
** — Sprostowenle. W podzię-
kowaniu niedzielnem XIII konfe-
rencja Pan Milosierdzia Tow. šw.
Wincentego A Paulo omyłkowo
pominęła P. P. A. Sławińskich i
J. Sławińskich, którym składa
najserdeczniejsze „Bóg zapłać”
za staropolską gościnę dla 3 ga

dzieci. =
—Sprostowanie. W związku

z konkursem fryzjerskim, który
odbył się w dn. 22.IX. r. b. uka-
zała się notatka w dz. „Dzienniku
Wileńskim*, w której mylnie ро-
dano adres firmy zdobywcy Il
nagrody, Witolda Pszczołowskiego.

Zamiast ul. Wielka, winno być
ul. Mickiewicza 1, f. „Mural” co
niniejszem prostujemy.

„«ДННННННННАННННННИНЕННЮНИННННИ ь-

Zródło jej czaru I sukcesėw!!!
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; Teatr | muzyka.

TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Teatr Pohulanka. W sobotę dnia

1 paździermka 0 godz. 8-ej wiecz. od-
będzie się inauguracyjne przedstawienie
IV-ego sezonu Teatrów ZASP. Dana
będzie 2-ga część „Niespodzianki”, „Prze-
prowadzka“ K. H. Rostworowskiego. П-
twór ten rozwija losy rodziny Szywałów,
wysuwając na plan pierwszy“ jako boha-
terów Franka Szywałę i Felka Zająca, —
opatrznościową postać dla Szywałów,
wnoszącą tężyznę i radość życia, szla-
chetność i uczciwość prostego serca.

Sztukę reżyseruje reżyser Jan Bonecki,
mając do rozporządzenia pierwszorzędną
obsadę.

— Teatr Lutnia, Reżyser M. Ta-
trzański, kapelmistrz Kochanowski i ba-
letmistrz Morawski w inlensywnem tem-
pie moniują pierwsze widowisko mu-
zyczne, operetkę „Włiktorja i jej huzar ,
która tryumfalnie obiegła wszystkie sce-
ny europejskie. Obsada tej operetki bę-
dzie dla Wilna obfitowała w szereg sen
sacyj, stanowiących niewątpliwie o t'wa-
łem powodzeniu Teatru BZIE
— Stały Teatr Objazdowy. Dnia 1

października w Nowoświęcianach odbę-
dzie się pierwsze widowisko Stałego Te-
atru Objazdowego Teatrów Miejskich
Z. A. $. P. w Wilnie, w doskonałej ob-
sądzie z reżyserem Janem Boneckim w
głównej roli na czele. Dana będzie
współczesna świetna komedja „Szczęście
od jutra'. 2 października Teatr Objazdo-
wy. gra w Święcianach, 3. X. w Drui,
4. X, w Brasławiu.

POLSKIE RADJO WILNO,
Wtorek, dnia 27 września.
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11.58: Sygnał czasu. 15.15: Chóralna
muzyka taneczna (płyty). 15.35: Kom.
meteor. 15.40: Muzyka kameralna (pły-
ty). 16.20: Audycja dla naucz. muzyki.
16.35: Kom. dla żeglugi i rybaków. 16.40:
„Zamykamy sezon kajakowy** — odczyt.
17.00: Koncert symfoniczny. 18.00: „W
jagodowym kraju*, 18.20: Muzyka ta-
neczna. 19.45: „Film fantastyczny” —
felj. 20.00: Koncert. 22.50: Muz. tan.

Środa, dnia 28 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.15; Wesołe
piosenki (płyty). 15.40: Aud. dla dzieci.
1605: Muzyka francuska (płyty). 16.35:
„Mała skrzyneczka”. 17.00: Koncert sym-
foniczny (płyty). 18.00: „Król Stefan Ba-
tory'' — odczyt. 18.20: Muzyka taneczna.
19.30: „Płaszczyk kleptomanji* — felj.
19.45: Pogad. muzyczna. 20.00: Transm. z
Pragi Czeskiej: Opera „Rusalka“ Dwo-
rzaka. 22.50: Muzyka lekka.

Uwaga: Miedzy godziną 14-tą a 16-tą
transm, z Wiednia meczu lekkoatletycz-«.
nego Polska—Austrja z udziałem pol-
skich olimpijczyków, ”

"DZIENNIK WILEŃSKI

Inauguracja roku szkolnego.
Inaugurację roku sokolegc roz-

poczęto uroczystą Mszą Świętą w
kościele Św. Ducha, którą odpra-
wił ks. kapelan Mościcki. — O go-
dzinie 7.15 przy liczniej niż zwy-
kle zebranej braci sokolej, otwo-
rzył zebranie swem pięknem prze-
mówieniem wiceprezes druh Ol-
szewski. Jak zwykle ten nasz
Sokół z „krwi i kości” w serdecz-
nych, pełnych zachęty do pracy
słowach gorąco nawoływał, by
zawsze myślą przewodnią była
idea sokola, by ta idea $órowała
ponad wszelkiego rodzaju małost-
kami 1 ularczkami žyciowemi,
Dewizą naszą, mówił dr. Olszew-
ski, — punkutalność, praca i
ofiarność.

Następnie gios zabrał ks. ka-
pelan Mościcki, który po paro-
letniej nieobecności w Wilnie
zmuszony był przerwać swą pracę
w sokole, a swym powrotem
wzbudzi wielką radość wśród ze-
branych. Krótko, pięknie prze-
mówił, a każde słowo nacechowa-
ne było wielkiem umiłowaniem
idei, wielką odwagą i nieugniętą
wolą. „Poznajmy radość życia,
idźmy z uśmiechem na ustach,
chociażby wokół szalała wichura
niepowodzeń, nie lękajmy się dzi-
siaj dezerterów, na których nam
nie powinno zależeć. Niech nas
będzie 10-ciu, ale silnych na du-
chu, a idea zwycięży.* Te słowa
głęboko utkwiły w naszych ser-
cach, a zapał ogarnął zebranych.

Naczelnik nasz dr. Grigiel w
swem przemówieniu podkreślił
wielkie znaczenie zlotów soko-
lich, Ta imponująca siła sokola,
la masa ćwiczących w ilości

17.000 (na zlocie w Pradze) wyka-
zała wielką sprawność fizyczną,
wielką karność i podporządkowa-
nie się całego tego ogromu jednej
osobie — są to rzeczy wielkie,
zasługujące na podkreślenie. Sub-
ordynacja i sprawność są nabyt-
kiem długich lat pracy. Zloty
mają za cel zespalanie narodów
słowiańskich, związanie ich w je-
den nierozerwalny węzeł. Zloty
sokole — to przegląd sił, to sze-
rzenie wielkiej, świętej idei.

Po przemówieniach p. Marja
Narmonlówna odśpiewała szereg
piosenek  „Groźna dziewczyna”
Moniuszki, „Słowików chór zaczy-
na łkać' — Taglifika, „Maki“ —
Niewiadmoskiego, „Skarga dziew-
czyny” — Schuberta. Swym mi-
łym głosem i melodyjnością pio-
senek młoda śpiewaczka oczaro-
wała zebranych, którzy w nie-
milknących brawach dawali do-
wód swego zachwytu.

Drugą częścią naszego pro-

gramu były popisy druhów. Nic
dziwnego, że nasi lekkoatleci
sprawnie i lekko wywiązali się ze
swego zadania; będąc pod kie-
rownictwem „asa“ dr. Kozłow-
skiego, musieli przejść dobrą
szkołę. W podziw wprawiła nas
ta sprawność, kiedy dowiedzie-
liśmy się, że po odbytych 5-cio
kilometrowych biegach na P.O.S.
przyrządowcy nasi zachowali do-
skonałą formę.

Po skończonych popisach od-
były się tańce do godz. 12-ej. Na
tem został zakończony uroczysty
obchód otwarcia nowego roku
sokolego. JK;

Sensacyjne pogłoski o rozwiązaniu
Rady Miejskiej.

Wi dniu wczorajszym na tere-
nie miasta kursowała sensacyjna
pogloska 0 rozwiązaniu Rady
Miejskiej m. Wilna i mianowaniu
rządowego komisarza. Według
tych pogłosek komisarzem Magi-
stratu m. Wilna ma zostać dotych-
czasowy komisarz do uzdrowień
gospodarki miejskiej p. Piłsudski.

Dotychczasowy prezydent miasta
dr. Maleszewski ma być przenie-
siony do Warszawy, gdzie ma
objąć jedno z wyższych stanowisk
w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych. Potwierdzenia tych sensa-
cyjnych pogłosek ze sfer oficjal-
nych nie otrzymaliśmy.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Oszustwo  automobilowe.

Jak się dowiadujemy, policja
śledcza miasta Wilna wpadła o-
becnie na trop afery automobilo-
wej, dokonanej na szkodę firmy
Oświęcim. Sprawcą afery jest
nieznany-osobnik, który pod przy-
branem nazwiskiem nabył w fir-
mie samochód wartości kilkunastu
tysięcy zł. 3000 zł. zapłacił go-
tówką, zaś na resztę wydał we-
ksle, kióre, ma się rozumieć, nie
przedstawiają żadnej wartości.
W wyniku przeprowadzonego do-
chodzenia jedną osobę zatrzymano
i osadzono w areszcie centralnym
— Kosztowny sen pijanego.

Niejaki p. P., zamieszkały przy
ulicy Kalwaryjskiej nr. 21, po-
skarżył się policji, że w dniu
wczorajszym, śdy wracał w stanie
podchmielonym do domu w no-
wem ubraniu, usiadł na jakiejś
ławce w pobliżu rogatki miej-
skiej i zasnął. Gdy się. obudził,
skonstatował, że nowe ubranie
zamienione mu zostało na jakieś
łachmany. Policja wdrożyła w tej
sprawie dochodzenie.

— Spłoszeni złodzieje. Nieujawnieni
narazie złodzieje usiłowali w dniu wczo-
rajszym przedostać się do składów,
mieszczących się w podwórku domu
nr. 19-a przy ulicy Święciańskiej. Zło-
dziei spłoszył mieszkaniec tego domu p.
Antoni Mackiewicz, który oddał w kie-
runku uciekających złodziei strzały re-
wolwerowe. Mimo to złodziejom udało
się zbiec.
— Okradziony. W nocy z dn. 24 na

25 b. m. Balukiewicz Bronisław (Kalwa-
ryjska 103) skradła z kieszeni bawiącemu
u niej Stasiakowi Kazimierzowi (św.
Piotra i Pawła 9) zegarek oraz gotówkę
łącznej wartości 300 zł. Balukiewiczową
zatrzymano z zegarkiem. Gotówki już
nie odnaleziono.
— Nieuczciwa służąca, W dniu 22

b. ra. służąca Sokołowskiego Ksawerego
(Wileńska 30) Ilewiczówna Jadwiga (Po-
leska 17) skradła Sokołowskiemu z nie-
zamkniętego biurka 85 rubli rosyjskich w
złocie. llewiczównę zatrzymano. Skra-
dzionych pieniędzy narazie nie odnale-
ziono.

— Kiadziež na Ro W dn.
24 b. m. Zażełło Władysław (Ogińskiego
12) dostał się przez otwarte okno do
mieszkania Blachówny Dobory (Antokol-
ska 149%) i skradł aparat radjowy (de-
tekior) oraz dwie pary słuchawek, łącz-
nej wartości 50 zł. Sprawcę kradzieży
zatrzymano wraz ze skradzionym apara-
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ULUBIONA PASTA DO OBUWIA

LOTERJA.
WARSZAWA (Pat.) W 16-ym

dniu ciągnienia 5-ej klasy 25 Pol-
skiej Państwowej Loterji Klasowej
główniejsze wygrane padły na
numery następujące: -

Po 5 tysięcy złotych—37,251,
45,827, 69.430, 75.094,
126.851, po 3 tysiące — 34.807,
44215, 51 148, 56636, 88.931.

114.380,

3

W 16-tą rocznicę wiekopomnej
ofenzywy z pod Verdun.

(Dalszy ciąg).

Sytuacja stała się bardzo kry-
tyczną. Marszałek Joffre wzmoc-
nił załogę dopiero co formującą się
„armją pod dow. gen. Pėtain'a, po-
wierzając mu zarazem najbardziej
zagrożone stanowisko.

Jak dalece ciężkie było położe.
nie świadczyć może chyba najle-
piej rozkaz wystosowany przez
marszałka do gen. de Castelnau'a,
Petain'a i Herra w dniu 25 lutego.
Rozkaz ten brzmiał:

„Wczoraj wydatem rozkaz pozostania
na prawym brzegu Mory na północ od

Verdunu. Każdy z dowódców, kióry w
obecnej sytuacji da rozkaz do odwrotu,

zostanie pociągnięty przed Radę Wojen-
ną.

Rozkaz ten — jak było do prze-
widzenia — walkę jeszcze bardziej
zaognil. Francuzi dotychczas bro-
niący się tylko, teraz prowadzeni
pizez Petain'e przeszli do brawuro
wego ataku.

„Zawrzał walka tak krwawa i
zawzięta, jak tylko to można sobie
było wyobrazić" — pisze jeden z
uczestników. W. zgiełku i tłoku
brakło niejednokrotnie miejsca na
używanie nawet białej broni —
przyszła kolej na pięści.

Wielki wysiłek francuzów nie
pozostał bez rezultatu.

Atak niemiecki zatrzymano na
całej linji, a nawet na południe od
Douaumont odrzucono wroga O
o 200 mtr. w tył.

Pierwszy ten od dziesięciu dni
zmagań sukces francuski nietylko,
że wlał ducha w szeregi obrońców,
ale wykazał, že to „wszystko“ co
Niemcy postawili na jedną kartę
jest możliwe do opanowania.

To „chwilowe — jak się Niem-
cy wyrażają niepowodzenie skłoni-
ło następcę tronu jako dowódcę
tego frontu do podjęcia nowych a-
taków.

I powtórzył się dzień 21-go lu-
tego. Najpierw gwałtowny ,„Trom
melieuer“ a następnie masowy a-
tak. Znowu ten sam impet natarcia
i zażarta obrona tym razem wzgó-
rza 304 i „Mort Homme* przez trzy
dni i znowu straty nietylko mater-
jalne — ludzkie, ale i terytorjalne,

Dokument nienawiści litewskiej.
W, Kownie wychodzi pismo,

które w kłamstwie i bezczelności
przeinaczania faktów przeszło
wszelkie granice. Nazywa się „Mu
su Wilnius“. W tych dniach pismo
to oglosilo, že Polska odrutowala

„granicę sowiecką. Jak wiadomo,
odrutowali ją bolszewicy, ale cóż
znaczy pismu temu zełgać,

Obecnie pismo to zamieściło
swoistą parodję dziesięciorga przy
kazań. Bezczelną profanację po-
dano jako rzekomo zaczerpniętą
z radia warszawskiego. Dopisek
bowiem brzmi: „Z radja warszaw-
skiego wysłuchał i zapisał A, Ma-
taczjasz*. Podajemy za „Dniem
Kowieńskim*  tłomaczenie owej
profanacji.

Dziesięć przykazań warszawskich.
(Z katechizmu polskiego).

Jestem Polska, pani twoja, która po-
stanowiła rządzić ziemią Litwinów, Bia-
łorusinów i Ukraińców i trzymać te na-
rody w ich domach w niewoli i uciemię-
żeniu, aby móc jeszcze więcej zrabować.

Pierwsze. Nie miej i nie uznawaj in-
nych państw i narodów, oprócz mnie je-
dynej — Polska.

,_ Drugie. Nie mów o Polsce, jeżeli nic
nie robisz w tym celu, aby jej granice
sięgały od morza do morza.

Trzecie. Przez sześć dni ogniem i

mieczem, oszustwem i chytrością pracuj
dla mego rozwoju, a dnia siódmego chwal
imię moje i zabraniaj Litwinom, Białoru-
sinom i Ukraińcom chwalić Boga w ich
mowach ojczystych.

Czwarte. W kościołach, szkołachi
wszelkich zakładach przy każdej spo-
sobności nauczaj Litwinów, Białorusinów
i Ukraińców, aby nie czcili swych ojców
i swych bohaterów narodowych. Zamy-
kaj ich szkoły, które uczą dzieci czcić
swych ojców i naród.

Piąte. Litwinów, Białorusinów, Ukra-
ińców i Żydów, tak dorosłych, jak dzieci,
zabijaj bez litości, trzymaj w więzieniach,
mórz głodem, chłodem i chorobą, męcz
ich fizycznie i duchowo, jak tylko możesz
wymyśleć, abyś zupełnie wytępił ich ród.

zóste. Rabuj majątek ujarzmionych
obywateli, sprzedawaj ostatnie ich kro-
wy i sukmany za nieopłacone podatki.
Odbieraj od nich ziemię i oddawaj ją
swoim prawomyślnym osadnikom.

Ósme, Za pomocą kłamstw
szczerstw zaskarżaj do policji i sądów
każdego ujarzmionego obywaetla, który
ci się niepodoba, nie daje łapówek i wo-
góle zawadza w twej drodze lub czynach.
Oświadczaj wobec całego świata, że Pol-
ska opiekuje się ujarzmionemi narodami,
obdarza je wszelkiem dobrem i swą wy-
soką kulturą.

Dziewiąte. Bierz każdą ujarzmioną
kobietę, o ile tylko ci się podoba.

Dziesiąte. Bierz każdy przedmiot, na-
leżący do ujarzmionego obywatela.

Głupota i podłość tych wy-
pocin nie wymaga komentarzy.

i o-

 

Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości.
Według prawa „świadome roz-

powszechnianie fałszywych wia-
domości, mogących wzbudzić nie-
pokój publiczny”, jest surowo
karane.

Przyznajemy szczerze i pełni
skruchy, że właśnie w numerze
wczorajszym _ dopuściliśmy się
niechcący takiego przestępstwa,
przyczem także cenzura (zapewne
na skutek przeoczenia) nie skon-
fiskowała numeru.

Mianowicie w rubryce „Życie
gospodarcze” w notatce p. t.
„Obniżka cen spirytusu* znalazł

STIМслох

Z całej Polski.
Zwolnienia w sądownictwie

WARSZAWA. Przenoszeni na
emeryturę sędziowie otrzymali
już dekrety zwalniające. Sędzio-
wie, którzy nie mają praw eme-
rytalnych i otrzymają tylko jedno-
razową odprawę, zwolnieni zo-
staną z dniem 30 września, sę-
dziowie zaś, którzy przechodzą
na emeryturę pełnić będą czynną
służbę do końza października.

300 zł, GRZYWNY ZA UDZIAŁ
W POWITANIU GEN. HALLERA.

Z kół. Zw. Hallerczyków otrzy-
mujemy następującą wiadomość:
Za powitanie i branie udziału w
powitaniu gen. Józeła Hallera w
czasie jego pobytu na inspekcji w
pow. Żywieckim, Bialskim oraz
Wadowickim, członkowie placó-
wek Zw. Hallerczyków oraz człon-
kowie placówek „Młodych Obo-
zu Wielkiej Polski, zostali ukara-
ni przez pp. starostów po 300 oraz
200 i do 50 zł. kary.

Ukaranych zostało przez sta-
rostwo około 700 członków po-
wyższych organizacyj narodowych.

 

się ustęp taki:
Nadmienić należy, że wśród kupców

branży kolonjalnej kursują wiadomości
o zamicrzonej zniżce cen wódek mono-
polowyh... Ze ster monopolowych za-
przeczają jednak możliwości takiej
oba:żki.”

Notatka powyższa pochodzi z
przed paru tygodni, została, na-
stępnie skutkiem sprawdzenia się
wiadomości o obniżce cen, wstrzy-
mana przez redakcję, lecz dzięki
figlom psotnego i złośliwego cho-
chlika dostała się do numeru
już... po oficjalnem ogłoszeniu
zniżki cen.

Rozumiejąc, że wiadomość na-
sza mogła istotnie „wzbudzić nie-
pokój publiczny”... śród szerokich
zastępów amatorńw wyrobów mo-
nopolowych, odwołujemy ją i
przepraszamy najmocniej naszych .
czytelników,

Od lat 11-u istniejąca szkoła

„ŹRÓDŁO PRACY*

Trocka 19/2 z 3 letnim kursem:
į krawiecczyzny, bieliźniarstwa,
haftu i trykotarstwa przyjmu-
je zapisy nowo wstępujących
uczenic do Bursy i szkoły od
9 —: 1. Popołudniowe kursa
trzymiesięczne dla dorosłych,

 

METAMORFOZA KS. SZYDEL-
SKIEGO.

W] kołach sanacyjnych utrzy-
mują, że dawny poseł z klubu Ch.
D. ks. Szydelski, wstąpić ma do
prorządowego klubu agrarnego,
utworzonego przez „emigrantów
ze Stronnictwa Ludowego p. Kuli-
siewicza, Fidelusa i innych.

bo z dnia 13-go marca zajmują
wzgórze „Mort Homme". Zajęte
pozycje Niemcy obsadzają tak sil-
nie, że ustawiczne kontrataki fran-
cuskie w kwietniu i maju pozosta-
ły bez rezultatu.

W] czerwcu powtarzają się zno.
wu natarcia. W dniu 7 czerwca
zajmują Niemcy fort Veut, a w
dniach następnych forty Fleury i
Thiamont — co umożliwiło im
podsunięcie się pod ostatnią we-
wnętrzną linję obronną i zagroże-
nie fortów Souville i Belleville, któ
re ostatecznie wzbraniały jeszcze
wstępu do twierdzy. 3

Linja obronna znajdowala się te
raz ledwie o 4 klm. od Verdun.
„Istnialy widoki — pisze w swych
wspomnieniach v. Palkezhayi —
zdobycia pozycji flankujących, któ
re zmieniłyby jądro twierdzy wraz
z jej otoczeniem dla Francji w pie-
kło, zaś zmniejszyłyby poważnie
straty niemieckie”.

Sytuacja stała się tak poważną,
że dowódzwto namyślało się nad
koniecznością oddania mostu i tyl-
ko pewność, że, z początkiem lip-
ca ma się rozpocząć obciążająca
ołenzywa nad Somną, od kroku te-
$o powstrzymała.
Dopiero '24-go czerwca poraz

pierwszy odparte zostały wszyst-
kie ataki niemieckie — od tego
dnia dopiero zaczyna się opanowa-
nie sytuacji przez Petain'a.

Istotnie 1-go lipca rozpoczęła
się w północnej części frontu wiel-
ka ofenzywa, która jednak nie po-
wstrzymała gen. Wilhelma od po-
nownych ataków — tym razem
skoncentrowały się one wszystkie
na forcie „Souville”* by tem skute-
czniej zadać ostatni cios broniącej
się twierdzy 1 pozbawić ją ostatniej
obrony.

Zarówno dobre wieści o wiel-
kiem powodzeniu ofenzywy nad
Sommą, jak i przybycie do Verdu-
nu prezydenta Republiki Poinca-
rego, który miasto dekorował za
waleczność krzyżem Legji Hono-
rowej — w znacznym stopniu
przyczyniło się do podniesienia
ducha wśród pełnych bohaterstwa
i poświęcenia dla Ojczyzny żołnie-
rzy francuskich.

To sprawiło, że rozpoczęty na
nowo ałak niemiecki został ziikwi-
dowany, a Francuzi przeszli teraz
do akcji czynnej,
„Asopo zmienił się rozkład-

ról.
Dotychczasowi obrońcy stają

się zdobywcami i naodwrót--daw-
ni zdobywcy usiłują teraz za wszel
ką cenę utrzymać z tylu stratami,
to, co zajęli. -

Teraz nie pomaga im juž nawet
osobiste pojawienie się pod Ver-
dun nowego szefa sztabu Hinden-
burga, który mianowany został w
miejsce dymisjowanego za niepo-
wodzenie na tym odcinku v. Fal-
kenhayna.

Kontrataki francuskie stają się
coraz częstsze i coraz bardziej
uporczywe, a choć z wielkim na-
kładem wysiłku i strat prowadzone
poczynają jednak odbierać utra-
cone stanowiska, tak że w połowie
września Niemcy zostali odrzuce-
ni na dolinę Woevre oraz poza
linję łączącą Mort Homme z por-
tem Douamont. у

Żołnierz niemiecki słysząc o
ustawicznych niepowodzeniach
państw centralnych w ostatnich
miesiącach upadł na duchu. .

Teraz nadeszła pora usunięcia
niebezpieczeństwa wciąż jeszcze
zagrażającego twierdzy, a tem sa-
mem i całemu frontowi francuskie-
mu,
W chwili kiedy dowėdztwo fran-

cuskie zarządzało przygotowanie
ofenzywy na całym froncie — ce-
sarz Wilhelm przysłał 12-go wrze-
śnia parlamentarjuszy z propozy*
cją wszczęcia porozumienia dyplo-
matycznego. Odpowiedzią na to
była olenzywa rozpoczęta 15-go
września.

Z racji tej gen. Mangin słówno-
dowodzący armją pod  Verdunem
w ten sposób zakończył dnia tego
wykaz dzienny:

Na ich (Niemców) obłudne propozy-

cje Francja rzuciła im w twarz kulami
armat i ostrzem waszych bagnetów. Wy
byliście najlepszymi ambasadorami Re-
publiki. Ona wam dziękuje.

I poszli w bój.
Poszli i wydzierając metr za

metrem swą ziemię z pod stóp na-
jeźdźcy odepchnęli go na taką od-
ległość, z jakiej nie mógł już nękać
tego całorocznymi — bo aż do
grudnia 1916 r. trwającymi zmaga-_
niami miasta. A choć raz jeszcze
podsunęły się wojska niemieckie
pod Verdun w 1918 r. — to znać
w nich było już ostatni tylko wy-
silek. Nie dokazali już tego, co by-
ło dziełem ataków na ten odcinek
w pierwszych czterech miesiącach
1916 r.

Verdun pozostał niezdobyty.
W. L. M. ppor. rez.
(Dok. nast.) ;

Ulgowa taryfa dla eksportu
do Rosji.

WARSZAWA. - Ministerstwo
Komunikacji obniżyło obowiązują-
cą taryfę kolejową na wyroby hut
żelaznych, wysyłane do Rosji so-
wieckiej. Obniżka wynosi 1 zł. na
tonnie. :  
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Z KRAJU.
Burze i pożary.

PIŃSK, (Pat). Nad częścią po-
wiatu koszyrskiego przeszła gwał-
towna burza, która wyrządziła
znaczne straty. W 4 miejsco-
wościach wybuchły pożary od
piorunów. Z powodu silnego wia-
tru pożar przerzucał się z budyn-

Pożar we wsi Kisiańce

Ze Swięcian donoszą, iż przed-
wczoraj we wsi Kisiańce gm.
święciańskiego z nieustalonej na-
razie przyczyny wybuchł wielki
pożar. Ogień podsycany silnym
wiatrem momentalnie objął znacz-
ną część wsi. Dzięki natychmia-
stowej akcji ratunkowej i wprost
nadludzkim wysiłkom mieszkań-

ku na budynek. Spłonęło ogó-
łem 6 zabudowań 2 osoby po-
niosły śmierć od porażenia przez
piorun, 5 zaś osób walczy ze
śmiercią. Wichura powywraca!a
ponadto w wielu miejscach słupy
telefoniczne i telegraficzne.

pow. święciańskiego.

ców wsi oraz okolicznych straży
ogniowych pożar po kilku godzi-
nach zdołano umiejscowić. Mimo
to pastwą płomieni padło 9 do-
mów mieszkalnych wraz z inwen-
tarzem i sprzętami oraz kilka bu:
dynków gospodarskich z żywym
i martwym inwentarzem. Straty
wynoszą z górą 35 tys. złotych.

Okradzenie kooperatywy w Olkienikach.

W nocy z 24 na 25 w Olkie-
nikach zdarzyła się poważniejsza
kradzież, która została zauważona
dopiero następnego dnia, kiedy
pracownicy stawili się do pracy.
Po przyjściu pracownicy koopera-
tywy „Wygoda” spostrzegli, że
okiennica jest wyrwana razem ze
sztabą.
 "Podejrzewając włamanie pra-
cownicy zwrócili się do policji i

razem z posterunkowym weszli
do kooperatywy. Do oczu przy-
byłych rzucił się wielki nieład
jaki panował w sklepie. Przepro-
wadzone natychmiast dochodze:
nie ustaliło, iż w nocy dokonano
włamania. Łupem złodzieja padła
duża ilość różnego rodzaju towa-
ru kolonjalnego. Z gruba obli-
czane straty wynoszą 3.000 zł.

Zwłoki na drzewie.

LIDA, (Pat). W dniu 26 b. m.
mieszkaniec wsi Niesiołowce gm.
bielickiej Stanisław Worobiej zna-
lazł w lesie na drzewie wiszące
zwłoki mężczyzny w wieku od 17
do 20 lat. Zwłoki znajdują się w

stanie zupełnego rozkładu. Nasu-
wa się przypuszczenie, iż ma tu
miejsce morderswo, zwłoki zaś
powieszono dla zmylenia šla-
dów.

Z pogranicza.

DZIENNIK WILEŃSKI

S P
Turniej tenisowy wciąż jeszcze trwa.

Wczoraj osiągnięto w między-
klubowym turnieju tenisowym
szereg ciekawych wyników. Swe-
60 rodzaju sensację jest wysoka
wygrana Turczyńskiego z Kewe-
sem 0:6, 6:3, 6:2. Pierwszego seta
Turczyński oddaje na sucho, ale
po przejściu na grę,miękką, za-
czyna zbierać piłki i wygrywa
kolejno dwa następne sety, wy-
prowadzająe przeciwnika z rów-
nowagi.

Gabowiecki pokonał Korneluka
6:3, 6:2.

Piotrowicz wygrał z Kopciem
7:9, 6:2, 6:4.

Dowbor w 2 setach pokonal
por. Patyrę.

Wsród pań Olechnowiczowa
zwyciężyła bardzo ładnie grającą

Zawody

BAZYLEA (Pat). W niedzielę
między godziną 16-tą a 17-tą wy-
startowało 16 balonów, biorących
udział w zawodach o puhar Gor-
don-Bennetia. Kierunek wiatru
północno-wschodni. Balon „Polo-
nia” odleciał trzecim, balon „Gdy-
nia” 15-tym. W ostatniej
chwili rząd sowiecki udzielił ze-
zwolenia na ewentualne lądowa-
nia balonów na terenie Związku
Socjalistycznych Republik Rad.

WARSZAWIA (Pat). W dniu
26 b. m. o godz. 10.04 pod Biela-
nami w pobliżu Warszawy wylą-
dował balon „Gdynia* z załogą
por. Franciszkiem Hynkiem i por.
Burzyńskim. Załoga polska, bio-

 

p. Dowborową 6:3, 6:2.
W grze mieszanej Florczakowa,

Graboweicki — Reissowa, Kewes
6:3, 6:2; Olechnowiczowa, kap.
Karolczyk — Piekarska, Kopeć
6:2, 6:4.

Do linaiu gry pojedyńczej pa-
nów zakwalifikował się Grabo-
wiecki i Turczyński.

Do finału gry pań zakwalifi-
kowała się p. Hohendlingerówna
i p. Olechnowiczowa.

Dziś nie uda się jednak za-
kończyć ostatecznie gier finało-
wych, ale jutro to już finał za-
kończy się ostatecznie. Gry roz-
poczynają się dzisiaj o godz. 10
rano, a potem o 15-ej,

Turniej odbywa się na kor-
tach A. Z. S. przy ul. Zakretowej.

В !опбм.

rąca udział w zawodach balonów
wolnych o puhar Gordon-Bennet-
ta, wystartowała wczoraj z Bazy-
lei o 16.57. Balon „Gdynia“ po
starcie wzniósł się na wysokość
2500 metrów i na tej wysokości
utrzymywał się aż do granicy pol-
skiej, gdzie „Gdynia“ osiągnęła

4500 metrów. Przy sprzyjających
warunkach atmosierycznych ba-
lon szybował z szybkością prze-
ciętną około 70 km. na godzinę.
Balon „Gdynia leciał ponad Mo-
nachjum, Pragą, nad którą lotnicy

przelecieli o godz. 1.08, nad Wro-
c.awiem był o g. 4.55. Nad granicą
polską lotnicy przelecieli o godz.
5-ej. Lądowanie pod Warszawą
nastąpiło ze względów technicz-

O Т,
Wspaniały sukces Ogniska w Warszawie.

Lekkoatleci Ogniska wileńskie-
go odnieśli szereg wspaniałych
sukcesów w Warszawie na zawo-
dach, zorganizowanych z okazji
święta kolejarza polskiego.

Sekcja lekkoatletyczna Ognis-
ka udowodniła, że musi ona mieć
takie same, albo i większe prawa

i przywileje od faworyzowanych
piłkarzy, którzy niestey nie mogą
wykazać się nawet przeciętnemi
wynikami. Jest to krótka uwaga
na marginesie sprawozdania, ale
uwaga ta musi stać się przyczyną
poważnych reform tego klubu,
który ma wszelkie dane rozwoju,
a tylko przez jakiś niezrozumiały
upór nie opiekuje się pozostałemi
sekcjami.

Zawody „kolejowe”* minęły pod
znakiem Wilna. W zawodach lek-
koatletycznych zdobyliśmy szereg
pierwszych miejsc. Wyniki były
następujące:

100 mtr. — 1) Wargoś (Po-
znań) 11,7 sek., 2) Szczerbicki
(Wilno) 11,9 sek., 3) Pracki (War-
szawa).

800 mtr. — 1) Sidorowicz 2 min.
1,9 sek., 2) Wargoś (Poznań), 3)
Dybcio (Warszawa). Sidorowicz
wygrał łatwo. Czas jest słaby,
ale pierwszeństwo pewne, bo na-
stępny zawodnik został o 20 mtr.

3006 mtr. wygrał również naj-
lepszy biegacz Wilna Sidorowicz
9 min. 24,7 sek., 2) o 60 mtr. Ko-
ścieniak (Poznań) 9 min. 37,7 sek.,
3) Drozdzik (Bydgoszcz), 4) Za-
jewski (Wilno).
W skoku wdal został osiągnię-

ty najlepszy wynik całych zawo-

160 cm., 3) Majtkowski (Byd-
goszcz, ten sam sławny Majt-
kowski) 155 cm.
W pchnięciu kulą zwyciężył

Biskupski (Bydgoszcz) 10 mtr. 60
cm. przed Szczerbickim, który
zajął 2 miejsce 10 mtr. 35 cm.
Szczerbicki rzucał słabo, daleko
gorzej niż normalnie. 3) Cymander
(Katowice) 9 mtr. 52 cm. Wyniki
w kuli są b. słabe.

Ostalnią konkurencją progra-
mu był bieg ształetowy 4100
mtr. Wilno w składzie: Żyliński,
Nowicki A., Radziul i Szczerbicki
zajęło pierwsze miejsce 48,8 sek.,
bijąc Radom o 5 mtr. i sztafetę
Bydgoszczy.

Ponadto w piłce koszykowej
Wilno również bezapelacyjnie od-
niosło zwycięstwo, bijąc Warsza-
wę 29:5 i zespół Poznania 30:12.
Wilno grało w następującym skła-
dzie: Kulesza, Radziul, Petka,
Mironowicz, Chruściel i Zieno-
wicz.

Propaśgandowo więc odnieśliś-
my wielki sukces, zwłaszcza, że
w Wąrszawie zgromadziło się w
czasie zawodów sporo widzów.

Wilnianie przywieźli sporo
ładnych, a nawet poniekąd i cen-
nych nagród.

WEISZWYODAZADDIT AOOOOID ZPAECB

GIEŁDA.
wPRRSZAWĄ (Pat.) 24. IX
Waluty ( dewizy:

Beigja 123,75— :24,06—123,44
Gdańsk173,50—173,93 —173,07.
Holandja358,50—258,35—359,33—357,53.
Londyn 30,84—30,85 —31,00—30,70
Nowy York kabel 8,925—8,495--8,905
Paryż 34,96 —35,05— 4,87.
Praga 26,40 —26,46 —26,34

1932 г

Samoloty sowieckie nad granicę polską i łotewską.

Z Dzisny donoszą, iż w sobo- dział w wielkich
tę rano mieszkańcy okolicznych

wsi granicznych zauważyli kilka-
naście samolotów, lecących wzdłuż
rzeki Dźwiny. Samoloty należały

da sowieckiej eskadry garnizonu
smoleńskiego, witebskiego i po-
łockiego. Samoloty te biorą u-

raidzie eskadr

DŹWIĘKOWY D ZIš PREMJERA!

KINO-mo, (HEL I OS»
ulica Wlieńska 38, tel. 925.
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Dziś!
: в:ш:_ь;к. KINO-

EATR «PAN»
_ l. WIELKA 42. Tel. 528.

 

 

MOCZOPŁ. I SKÓRNE “77.

wieckich na przedpolu Borodina
koło Smoleńska.

nad granicą ło-
tewsko-sowiecką i częściowo pol-
ską samoloty odleciały wzdłuż
toru kolejowego prowadzącego w
kierunku Połocka.

Najnowszy artystyczny prze-
bój dźwiękowy wytw. „SOWKINO* w Moskwie 1

w-g powieści D. Szolochowa „Cichy Don“ rež. Olgi Preobrażeńskiej i Iwana Pronowa z udziałem najwybitniejszych
artystów teatrów moskiewskich. Oryginalne pieśni i tańce w wykonaniu dońskich kozaków.

Nad Program: Atrakcje dźwiękowe. Na 1l-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,20. Na

Po raz pierwszy w Wilniel
nowszy przebój produkcji „Paramountu* 1932-33 r. ,

modniejszej gwiazdy ekranu Sylvja Sidney i bohater filmu „Szary Dom" Chester Morris. Nadzwyczaj ciekawa fascy- - ”

nuląca trešč! Olšniewająco-pigkne widoki! Koncertowa gra aktorów! Najnowsza technika! Napięcie! Nad program: Kon- Młoda inteligentna po-Ważne dla

kursowy tygodnik „Paramountu* oraz nejnowszy „Pat”. Na l-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6,
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Nu najwyższem GZgÓrZU.
Pogoda ustaliła się na dobre i zachodziła oba-

wt że jezeli zaczną się mgły, to już będzie za późno.

Każdy dzień przynosił z sobą pogorszenie sytuacji.

Harrison przeklinał towarzyszy, że nie wyzyskali

dwóch dobrych dni na początku lipca. Robiłsię na-

strój dynamitowy. A sierpień upływał niebiańsko

pogodny. :

Pierwszego dnia tego miesiąca Walters zrobił

odkrycie, że jeden z więźniów wie już o ich planie,

1 niepokcj jego przeszedł w rozpaczliwą udrękę. Bo

wkrótce mogli się dowiedzieć i inni.

Więżniem tym był Burton. Połączył się tego

dnia do pary z Waliersem 1 skoro tylko tupot nóg

1 szmer rozmów sotto voce stworzyły bezpieczną at-

mosferę do zwierzeń, zaczął mówić:

Ё — Słuchaj, bracie, co ci powiem. Nie rób tego.

Wiem, że chcesz zwiać, ale radzę ci po przyjaźni,
mie probój. Nie warto. Albo dostaniesz odrazu kulą
w łeb, albo uda ci się zemknąć, ale wtedy co? 7го-
bią piekielny alarm na całą okolicę i naznaczą na-
środę na twoją głowę. Naokoło nic tylko wrzoso-
wiska. Gdzież się skryjesz? Wyślą w pogoń uzbro-
janych strażników. Obsadzą wszystkie mosty, pusz
czą patrole na wszystkie drogi. Podadzą telefonicz-
nie twój rysopis wszystkim posterunkom policyjnym
w tych stronach, poruszą wszystkich farmerów i pa-
robków.

„Złapią cię, jak Bóg na niebie, a wtedy co? Za-
kują w łańcuch i nadzieję ułaskawienia wezmą dja-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

Dwie służące do wszyst-
kiego z dobrą znajomoś-
cią kucha, mogą być za
nianie do dzieci na wy-
Jazd lub tutej poszukują
odpowiedniego miejsca,
referencje poważne. Ad-
res: S-to Jerski 6 — 3.

gr2

ler Warszawa. 393

Uczenica wyższego kur:
su Konserwaterjum Wi-
leńskiego tanio udziela
lekcyj muzyki. Adres w
Administracji Dz. Wil.

223—14 197

bli Chociaż może nie, bo jesteś dożywotni. W każ-
dym razie potrzymają cię o pięć lat dłużej, niżby
zrobili normalnie. I nie będziesz wychodził za mury
więzienia. Dla tych, co probują ucieczki, pozostaje
tylko robota czyszczenia ustępów. Nigdy nie wy-
prawią cię już z partją roboczą na pola i drogi, gdzie
przynajmniej można oddychać świeżem powietrzem
i łudzić się, że się jest wolnym. Przez dwadzieścia
kilka lat nie wychylisz nosa za mury więzienia. Za-
stanów się tylko!

Złapią cię z pewnością. Od czasu jak szatan
wybudował to piekło, nie uciekł z niego nikt żywy.
Jeden zbieg ukrywał się wyjątkowo długo, bo aż
cztery dni. Ukrywał się w krzakach, a po nocach
wychodził na pola i kradł brukiew. Ale wkońcu
nie wytrzymał i sam się wydał.

— Dziękuję, bracie — odparł spokojnie Harry.
— Dobry jesteś, żeś mnie ostrzegł, Ale skąd wiesz,
że zamierzam zwiać? — zapytał niedbałym tonem.
— O, słyszałem jak Bill Harrison naradzał się

z tym straszakiem z żółtą gębą — wskazał głową
Josephsa. — Ładnych sobie dobrałeś kompanów,
tv, inte'igent:

Walters myślał, że dawno stracił już zdolność
rumienienia się ze wstydu, i przekonał się, że nie,
Dobroduszny kolporter fałszywych monet zauważył
jego rum eniec i nie powiedział już ani słowa.

Dziesiąty sierpnia przyniósł gęstą mgłę, która
pokryła jednak tylko wyżynną część wrzozowisk.

Kiedy mgła okala samo więzienie, skazańcy nie
wychodzą na robotę, kiedy zaś opadnie w czasie ro-
loty, streżnicy otaczają partje robocze kordonami i
pędzą zpowrotem do więzienia. Ale to robi się do-
piero w:edy, gdy pierwsze białe strzępy czepiają się

Drrkarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1.

 

nych, z powodu braku balastu i gów. _ Doskonale  usposobiony  Szwajcarja,172,10—17253—171,67.
gazu. W czasie lotuw dniu 25bm. Szczerbicki (Wilno) skoczył za Włochy ENEA
lotnicy natknęli się na burzę, trzecim razem 6 mtr. 67 cm. (!). Tenżencje:. Nojejdocinia!
którą ominęli, unosząc się na Jest to piewszorzędny wynik, jak Papiery procentowe!
znaczniejszą wysokość. Długość ną tak młodego zawodnika. 2) 3:5 pož. budowla-a 38,25—38'|,.
lotu „Gdyni* wynosiła w przybli- Kaczmarek (Warszawa) 6 mir. 4% inwestycyjna 99',—99,25,
żeniu ponad 1100 km.

WARSZAWA (Pat).  Balon
szwajcarski „Victor de Beauclair'"
z załogą kpt. Huber i por. Lochin-
ger wylądował pod Kaliszem.

6 cm.

W

bicki

cuda a miłość jest pod-
Wspaniała kreacja naj-

szukuje posady samo-

   

posady gońca, roznosi- zauł. Nr. 4. 207—1

  

31 cm., 3) Kupś (Poznań) 6 mtr.

skoku wzwyż
Kozieł (Radom) 165 cm., a Szczer-

zajął 2 miejsce

tainio į gay „AGREŠT“ (Maslow B).
po remoncie i wprowadzen'u miękkiej wody miejskiej

z dniem 29-go września b. r. zostaną znów otwarta i będą czynne
w czwartki, piątki i soboty.
— ceny zniżone o połowę. — e

   

50, konwers. 40,25—40.
4% dolarowa 48,75
7, stabil. 54,—53,50—53,75.
4,0), L. Z. ziem 39
505 L. Z. m. Warszawy 48,75.
8“, L.Z.m. Warsz. 58,25—58,75—58,63
Tendencja dla listów niejednolita.

zwyciężył

skokiem

MIŁOŚĆ DOŃSKIEGO KOZAKA „MG Gi Ładnie umeblowany po-
kój na parterze, telefon,
łazienką—do wynajęcia.
Ofiarna 4 m. 1. 228

 

Fokój do wynajęcia (-1а
pań) Ludwisarska Nr. 4
m 225—2

—00|———————
Poszukuje 2 pokoi z
wygodami urzędniczka

Mieszkania do wynajęcia B-ku z matką. Telefon
3-ch pokojowe i 2-ch po- 1
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poludalu odbędzie się ostatnia | ostateczna MARIA Jum Nauczyclelsklego u- handlową poszukuje po- macji udziela Admini- Zona un. się. 231 umeblowania do wynaję- domość u dozorcy.
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iuż pracujących.
Tego dnia ogradzano t. zw. suchym murem ka-

wałek ziemi wydartej ugorom. Suchy mur układa
się z luźnych kamieni bez dodatku wapna.

Więźniowie nienawidzą tej pracy. Kamienie są
czasami tak ciężkie, że jeden człowiek nie może
dać sobie z niemi rady, gdyż niektórzy dozrrcy nie
pozwalają, aby jeden więzień pomagał drugiemu, gro
żąc za to represjami. Więc nieszczęśliwi wytężają
wszystkie siły i nieraz przypłacają to nieuleczalne-
mi choróbami.

Trudno zrozumieć, co może powodować takim
dozorcą. jeżeli nie chęć znęcania się nad tymi któ.
rzy nie mogą się ani mścić, ani bronić.

Tego dnia zdarzyło się, że przydano partji, w
której był Harry, specjalnie srogiego dozorcę. Okru-
tnik upatrzył sobie coś do Harrisona, zaiste gocnego
siebie partnera i żeby go zgnębič, znęcał się nad nim
bez miłosierdzia.

Tortura trwała trzy godziny. Harrison, który
czuł się jak zgonione zwierzę, panował nad sobą jak
mógł, żeby nie narazić się na zakucie w kajdany i
nie popsuć sobie szans skrócenia kary. Dozorca ma
w rękach straszliwą władzę, której często nie jest
godny.

й Własnie Harrison zastanawiał się, czy nie opła-
ciłoby się narazić na wszelkie konsekwencję za cenę
$ruchnięcia w mordę bydlaka”, gdy zelektryzowały
$o dwa przeraźliwe świsty.

Dozorca odwrócił się w stronę hałasu.
—- Do cholery, który to zrobił? — ryknął, spo-

Sladając na małą grupę.
z Josephs, nie odpowiadając, porozumiał się wzro

kiem z Harrisonem i Waltersem, któr: skinęli gło-  

Nr. 5 sklep Rynkiewicz. Wyśodami tanio do wy-
239 najęcia dla osoby inteli-

Zwierzyniec ul.
Miła 13 m. 1.

do wynajęcia Tatarska i miodu. Wiadomość Za-
17 m. 3. grl walna 7 (róg M. Pohu-

lanki) Bi Rel .
DUODA) "SS as195—1

"kiai S ŽŽ]

wami, I znów gwizdnął. Na to hasło trzej skazańcy
rzucili się do ucieczki w stronę Yes Tor.

Pędzili pod górę, Walters gnał pierwszy ku kar-
łowatym drzewom, zarastającym południowe zbocze,
Zobaczył jak jeden ze strażników przyklęknął i wy-
celował z karabinu. Huknął strzał, Potem drugi. Po
tem dwa, jeden po drugim. Potem jeszcze dwa w dłuż
szych odstępach.

Żaden nie trafił, a już pierwsze strzępy mgły
zaczęły osłaniać uciekinierów. Goniły ich wrzaski i
wiwaty. Waltersowi wydało się, że usłyszał woła-
nie Harrisona, ale ani się obejrzał, ani zwolnił kroku.

Sanve qui peut!
Josephs skręcił na zachód ku lesistym zaroślom,

Harrison wyrywał na północ w takim kierunku, aby
przeciąć trakt tavistocki pod kątem prostym. Wal-
ters biegi środkiem między nimi i jako najlepszy bie-
gacz zostawił ich daleko wtyle.

Kości były rzucone i, o ile się to tyczyło Wal-
tersa, gra szła o śmierć i życie. Postanowił na zimno,
że jeżeli nie zdoła umknąć, to go żywego nie wezmą.

: Plan ucieczki obejmował najmniej dwieście pięć
dziesiąt marszu nocami, skradzenie w drodze ub-
raniai kradzenie żywności, dotarcie do wioski, o
której wiedział tylko tyle, że się znajdowała w Sus-
sex, i skomunikowanie się z synem miejscowego
dziedzica.

Ale czy zdoła umknąć śmierci?
Pomimo groźnej sytuacji serce chłopca biło ra-

dosnem tętnem. Teraz przynajmniej walczył z lo-
sem. Wolał walkę choćby śmiertelną niż powolne
beznadziejne gnicie

Teraz musiało się rozstrzygnąć,
c. a.)
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