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„OACLAO PACPORARTACII
Nabożeństwo żałobne za spokój duszy š. p. zmar-

łego odbędzie się w piątek dn. 30 września o godz. 3
rano w kościele Sw. Jakóba w Wilnie na które krewnych,
przyjaciół i znajomych zaprasza
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Nie będzie zmian.
(Telefonem od specjalnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wbrew pogłoskom, ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych do nowego roku nie zemierza wystąpić na Radzie Ministrów z
projektami nowych zmian administracyjnych.

Monopol tytoniowy obniża ceny.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ceny wyrobów monopolu tytoniowego
obniżone o 20 proc.

zostaną

Zabójca Dembińskiego chory na płuca.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARTZAWA. Zabójca urzędnika magistratu warszawskiego Dę:*
bińskiego, członek Legji Młodych Kujawski, zapadł na płuca i został
przetransportowany z więzienia w Mokotowie do Białegostoku.

Kat Maciejewski zwolniony.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Kat Maciejewski zwolniony został ze swego sta:
nowiska w skutek gorszących scen dokonanychw stanie nietrzeźwym.
Na jego miejsce wyznaczony został dotychczasowy pomocnik jego
raun.

(W ten sposób stało się zadość tradycji, jako że w Polsce da:
wnej prawie stale stanowisko kata zajmowali Niemcy).

ZWOŁANIE SEJMU ŚLĄSKIEGO.
WARSZAWA (Pat.) „Monitor

Polski* z dn. 27 b. m. zamieszcza
zarządzenie Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej o zwołaniu Sejmu
Sląskiego:

Na podstawie art. 21 ustawy
konstytucyjnej z dnia 15 lipca
1920 roku, zawierającej statut

ZJAZD T. S. L.
Głosowanie na komendę — skutki

W] Krakowie obradował walny

zjazd I. S$. L, w którym wzięło
udział około 700 delegatów.

Przy wyborach noweśo zarzą-
du i Rady Nadzorczej rozdano de-
legatom przygotowane już druko-
wane kartki z nazwiskami, Głoso-
wanie odbywało się jakby na ko-
mendę. Na 696 oddanych głosów
nazwiska umieszczone na kartkach
uzyskały jednakową liczbę około
680 głosów. Nadmienić należy, że
w toku obrad domagali się głosu
delegaci krakowskich akademic-
kich kół TSL., jednak przewodni-
czący głosu im nie udzielił. Dele-
gatów tego koła chciano wogóle
nie dopuścić na zjazd, Dopuszczo-
no ich do głosu na zjeździe dopiero

organiczny województwa śląskie-
go, zwołuję Sejm Słąski do mia-
sta Katowic na sesję od dnia 30
września 1932 r. — Warszawa, 25
września 1932 r. (—) Prezydent
Rzeczypospolitej (—) I. Mościcki,
prezes Rady Ministrów w zastęp-
stwie (—) Zawadzki.

W KRAKOWIE.
Gpanowania zarządu przez sanację

w ostatnim punkcie porządku
dzienneśo przy wnioskach z ca-
łym szeregiem zastrzeżeń w oba-
wie, by nie wyłoniła się jakaś dy-
skusja. Akademicy postawili kilka
zapytań w sprawie gospodarki fun.
duszem, w sprawie ograniczenia
dostępu do komisyj zjazdowych,
oraz zgłosili wniosek z apelem do
kół, by przesyłały sprawozdania
zgodne ze stanem faktycznym itp.

Odpowiedzi zadawalającej in-
terpelujący nie uzyskali. Nad zjaz-
dem unosiła się cały czas świado-
mość iastu, że TSL. zostało opa-
nowane przez sanację, która jak
wszędzie tak i tu nie dopuści do
żadnej dyskusji nad działalnością
zarządu 1 krytyki jego posunięć.

Czy to możliwe?
| „Strzelec miesza się do spraw nauczycielskich i szkolnych.

Jak donoszą do „Gazety Byd-
goskiej” z powiatu grudziądzkie-
śo, zwolnionym tam kontrakto-
wym nauczycielom szkół po-
wszechnych obiecano ze strony sa-
nacji powtórne przyjęcie do służ-
by, jeżeli podpiszą deklaracje,
których treść dosłowną podajemy
poniżej.

Deklaracje te, od podpisania
których uzależniona jest jakoby
możność uczenia i wychowywania
dziatwy pomorskiej, brzmią na-
stępująco:

„Ja, niżej podpisany, zwracam
się do Pomorskiego Związku
Strzeleckiego w Toruniu przy
DOK VIII, jako organu wychowa-
nia państwowego, z prośbą o przy-
jęcie mnie na zdecydowanego bo-
jownika ideowego nowego wycho-

wania państwowego w duchu
Budowniczego Państwa Polskiego
p. Marszałka Piłsudskiego, męża
opalrznościowego. Z zamiarem
kontynuowania tej pracy do końca
mego życia.

Przysięgę służbową złożę na-
tychmiast po otrzymaniu posady
nauczycielskiej."
W ten sposób tworzy się na

Pomorzu zastępy „dobrowolnych”
zwolenników, którzy obiecują
pracę nad „nowem wychowaniem
pafstwowem“ kontynuować „do
końca życia”, pod warunkiem, że
otrzymają posadę nauczyciela.

Powyższą wiadomość „Gaz.
Bydgoskiej” podajemy, zaznacza-
my jednak, że poprostu trudno
uwierzyć, ażeby coś podobnego
mogło się wydarzyć.

Fałszowanie świadczeń na zasomogi.
Sąd okręgowy w Łodzi ogłosił

wyrok w sprawle Józefa Bagrow-
skiego, oskarżonego o sprzedaż
fałszywych zaświadczeń na zapo-
mogi z funduszu bezrobocia, oraz
21 robotników, którzy, na pod-
stawie tych zaświadczeń, rzekomo
wydanych przez znane firmy
łódzkie, podejmowali przez pe-
wien czas nieprawnie zasiłki.

Sąd skazał Bagrowskiego na
rok więzienia, 15 robotników po

ko 

miesiącu więzienia
2 tygodnie aresztu.
W motywach wyroku Sąd za-

znaczył, iż zastosował łagodny
wymiar kary ze względu na oko-
liczność, iż nędza popchnęła bez-
robotnych do popełnienia prze-
stępstwa. :

i pięciu po
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Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
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"em——— 2 Ligi Narodów.
Sprawa reelekcji Polski.

GENEWA Pat.— Na początku
wtorkowego plenarnego Zgroma-
dzenia Ligi przewodniczący Poli-
tis oświadczył, że otrzymał od
ministra Zaleskiego list zdnia
dzisiejszego następującej treści:

Zgodnie z postanowieniami
art. 2 zasad wyboru członków
niestałych Rady, które były przy-
jęte przez Zgromadzenie dnia 15
września 1926 roku, mam zasz-
czyt prosić Ekscelencję o przed-

stawienia Zgromadzeniu żądania
rządu polskiego przyznania Pol-
sce prawa reelekcji.

Wobec tego, że żądanie rządu
polskiego zostało przedstawione
w formie przepisanej przez re-
gulamin, Zgromadzenie wypowie
się bez odsyłania sprawy do ko-
misji i bez dyskusji, a uczyni to
w dniu, przeznaczonym na wy-
bory niestałych członków Rady,
ło jest dnia 3 października.

Rozbrojenie a gwarancja bezpieczeństwa.
GENEWA (Pat). Podczas gdy

na pubiicznem posiedzeniu Zgro-
madzenia toczy się mało interesu-
jąca dyskusja ogólna, w kuluarach
coraz intensywniej dyskutowany
jest problem rozbudowy gwaran-
cyj bezpieczeństwa. Mowa pre-
mjera Herriota, w której poczynił
on aluzje do opracowanych jakoby
w Genewie projektów wzmocnie-
nia bezpieczeństwa i umożliwienia
w ten sposób zmniejszenia zbro-
jeń, miała, zdaje się, ten skutek,
że skłoniła różne osobistości do
sprecyzowania tych projektów,
doiąd pomyślanych bardzo ogól-
nikowo. W różnych kołach ge-
newskich widzi się w nowych
projektach wzmocnienia bezpie-

czeństwa drogę wyjścia z obecne-
$o impasu prac konferencji roz-
brojeniowej. W chwili obecnej
dużo się mówi o projekcie, opra-
cowanym podóbno przez Politisa
i Benesza, którzy — jak warto
przypomnieć — są autorami sław-

śo protokółu genewskiego z
r.1924. Projekt ich ma zmierzać
między innemi do zakazania
wszelkiego handlu z ewentualnym
napastnikiem. Autorzy projektu
praśną wciągnąć do ewentualnego
układu Stany Zjednoczone. Dele-
gacje zachowują tymczasem dale-
ko idącą rezerwę i odmawiają
prasie wszelkich bliższych wy-
jaśnień,

  

Dymisja Drummonda. Kto będzie jego
zastępcą?

(Telefonem od własnego korespondenta.)
GENEWA. Dymisja dotychczesowego sekreterza Ligi Narodów,

Sir Erika Drumonda została na tajnem posiedzeniu oficjalnie przyjęta.
Niemcy intrygują przeciwko kandydaturze dotychczasowego wice-

sekretarza, Francuza J. Venola. W
się dla siebie wice-sekretarjatv.

razie zaś jego obioru domagają

FRANCUZ O ZAMIERZENIACH NIEMIEC.
W.elki' dziennik informacyjny

„Marseille Matin“ zamieścii wy-
czerpujący artykuł Renć La Bruye
re'a (ziałego współpracownika pa-
rysk'ejo „Journal des Debats“), po
święcony rozważaniom z czysto
wojskowego punktu widzenia osta-
tnieśo memorandum niemieckiego.

Auior, uważany wśród francu-
skiego świata publicystycznego za
jednego z najpoważniejszych znaw-
ców zagadnień wojskowych stwier
VDSDUAL KIT |

Z LITWY.
Litewsko - totawskie

bratanie?

tia podaje z Rygi za „Łatwijas
Kareiwis“ 0 mającem nastąpič 2
października w pow. Iłłukszta od-
słonięcia pomnika na grobie 34 żoł
nierzy litewskich, poległych w wat
ce » wolność. Na uroczystość ocze
kiware jest przybycie delegacji z
szefum Sztabu Generalnego gen.
Kubilunasem na czele. Ze strony
Łotwy w odsłonięciu wezmą u-
dział. dowódca wojsk łotewskich
gen Perikis oraz naczelnik sztabu
generalnego gen. Kalejs. Jak po-
daje to samo pismo, po uroczysto-
šei g»n Kubilinas uda się do Rygi,
gdzie będzie gościem gen. Penikisa.

 

Kongres Litwinów-Wiinian.
Staraniem studentów, pochodzą

cych z Wilna, a studjujących na U-
niwersylecie Kowieńskim, tej jesie
ni zwołany będzie-w Kownie wiel-
ki kkonżtes Litwinów z Wilna, za-
mieszlkałych obecnie w Litwie. Do
komitetu organizacyjnego weszli
przedstawiciele korporacji „Wil-
nija“ oraz Związku młodzieży z
Wilna „Ażuołas' .

 

Odpowiedź Popena na mowę Heriota.
BERLIN (Pat). Biuro Wolffa o-

głasza wywiad z kanclerzem Pa-
penem, zawierający odpowiedź na
niedzielną mowę premjera fran-
cuskiego Herriota.

Oświadczenie Herriota kanclerz
Papen określa jako „nowe utru-
dnienie wszelkiego porozumienia
oraz potwierdzenie negatywnej
interpretacji noty francuskiej z dn.
17 b. m: . — Już sam fakt, że
Herriot bez zgody rządu Rzeszy
zakomunikował innym państwom
inicjatywę niemiecką w sprawie
rozpoczęcia rokowań  dyploma-
tycznych o równouprawnienie, —

oświadcza Papen — świadczy, iż
Francja nie życzyła sobie porozu-
mienie.

„Wobec tego stwierdzam, że
nie chodzi o uzbrojenie Niemiec,
lecz o wypełnienie przez inne mo-
carstwa przyrzeczeń w kwestji
rozbrojenia.” :

Mowa jest nie o uzbrajaniu się
Niemiec, lecz o równouprawnieniu
i o równem traktowaniu Rzeszy
Niemieckiej,

„Nie domagaliśmy się nigdy,
aby wolno nam było zbroić się w
tym samym zakresie, jak to czyni
Francja, czy inne państwa. Żąda-

Niemcy—mocarstwem militarnem.
BERLIN. (Pat). W wywiadzie

z przedstawicielem jednej z angiel-
skich agencyj prasowych gen. von
Seeckt oświadczył, że niema dziś
na świecie siły, która mogłaby
przeszkodzić Niemcom w odzy-
skaniu ich stanowiska wielkiej po-
tęgi militarnej. Świat nie powinien

TIMSTR "WRZE UB czę

 

Angiji grozi przesilenie rządowe,
LONDYN, (Pat). W-g wiado-

mości, zamieszczonych w dzisiej-
szych rannych dziennikach an-
gielski kryzys gabinetowy jest
nieunikniony i może nawet zato-
czyć szersze kręgi, aniżeli do-
tychczas spodziewano się.

\№ а wszelkiego prawdopodo-
bieństwa, liberałowie narodowi,
projektując możliwość solidary-
zowania się z liberalami, mają
poprostu na myśli wymuszenie
od Mac Donalda kilku stanowisk
w rządzie, opróżnionych przez
ustępujących liberałów.

„Daily Herald” donosi, że re-
konstrukcja nie będzie częścio-
wa, lecz ogólna i że nawet
sam Mac Donald ustąpi ze sta-

się dziwić, jeżeli Niemcy dla odbu-
dowania swej siły zbrojnej zasto-
sują swe własne mełody. Gdyby
Rzesza Niemiecka znajdowała się
w krytycznej sytuacji finansowej,
to w ciągu kilku lat odzyskałaby
swe stanowisko jako mocarstwo
militarne.

 

nowiska premjera, które zaj-
mie Baldwin, natomiast Mac
Donald objąłby sprawy zagranicz-
ne. Wszystkie te kombinacje są
spekulacjami, powstałemi stąd, że
częściowe przesilenie zdaje sę
istotnie być przesądzone, na co
wskazuje nagły powrót króla ze
Szkocjijktóry ma nastąpić w pią-
tek rano.

LONDYN, (Pat). Ministrowie
brytyjscy powracają pośpiesznie
do Londynu na zebranie gabine-
tu, które odbędziegsię jutro o
11 ej. Grożąca dymisja gabinetu
może być zażegnana jedynie
zasadniczemi zmianzmi układu
w Ottawie.

GANDHi PO PRZERWANEJ GŁODÓWCE.
Niebywały wzrost wpływów.

POONA, (Pat). Gandhi spożył
dziś rano pewną ilość cukru i so-
ku z owoców. Przyjął on przy-
wódców hinduskich, którym o-
świadczył, że przyłącza się do no-
wozawartego układu i że parjasi

mogą go zatrzymać jako zakład-
nika dla zabezpieczenia należyte-
go wykonania układu. Z okazji
rocznicy urodzin Gandhiego
giełda | wszystkie rynki są
dziś w Bombaju nieczynne.

Masowa egzekucja.
RANGOON, (Pat). Trybunał

zatwierdzil 24 wyroki šmierci na .
36 wyroków, zapadłych w proce-
sie przeciwko uczestnikom po:

wstania w zeszłym roku w Bir-
manji. Pozostałych 12 wyroków
śmierci zamieniono na dożywot:
nią deportację.

my zrównania zbrojeń przez obni-
żenie ogólnego poziomu uzbroje-
nia. Niemcy przyjmą każde ogra-
niczenie zbrojeń, byle tylko za-
stosowane ono zostało do wszyst-
kich państw.”

Polemizując z wywodam: Her-
rioła, kanclerz Papen katego-
rycznie przeczy, jakoby przewi-
widziane dekretem prezydenta
Rzeszy z 13 b. m. sportowe przy-
sposobienie młodzieży niemieckiej
miało charakter wojskowy. Her-
riot — zdaniem Papena — nie-
słusznie zarzuca Niemcom brak
wdzięczności.

„Niemcy mogłyby być wdzię-
czne bardziej za skreślenie zobo-
wiązań reparacyjnych, gdyby to
nastąpiio jeszcze przed rokiem, w
związku z moratorjum Hoovera.
W Lozannie wierzyciele Niemiec
wyciągnęli tylko konsekwencje z
niemożliwej do utrzymania sy-
tuacji. Za ewakuowanie Nadrenji
żądać może wdzięczności tylko
ten, kto nie ma pojęcia o cierpie-
niach, jakie zniosła ludność nie-
miecka pod panowaniem obcych
załóg okupacyjnych. Niemcy go-
towe są nadal do przyjęcia każde-
śo rozwiązania problemu rozbro-
jeniowego, który da się pogodzić
z ich własnym honorem i bezpie-
czeństwem.

Nigdy pacyfikacja Europy nie
będzie mogia być urzeczywistnio-
na, jeżeli podejmowane będą pró-
by degradowania poszczególnych
państw do rzędu krajów niższego
gatunku — zakończył Papen.

dza, że niemiecki sztab generalny
zam:erza zreformować Reichsweh-
rę na sposób szwajcarski, to zna-
czy wcielić do niej milicję obron-
ną. W len sposób, stworzywszy z
Rei:hswehry armję „par excellen-
ce“ ovfenzywną, wyposażoną we
wszysikie najnowsze zdobycze te-
chniki wojennej, sztab generalny
Rzeszy rozporządzałby jednocześ-
nie wyszkolonemi odpowiednio od.
dziami odwodowemi, przeznaczo
nem! do zabezpieczenia tyłów ar-
mji atakującej względnie do obro-
ny kraju na wypadek niepowodze-
nia akcji agresywnej.
— Nie byliśmy w stanie nic

przeciwstawić — pisze autor — tej
aktywnej masie manewrowej, któ-
ra z łatwością mogłaby w równej
mierze przekroczyć Ren, jak opa-
nować L. zw. korytarz gdański...
Mogłaby ona osiągnąć zasadnicze
ośrodki krajów ościennych, zanim
Francja czy Polska zdążyłyby za-
rządzić mobilizację. Oto co ryzy-
kuje Europa w wypadku zaakce-
ptowana żądań niemieckich...

Od Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume-

ratorom zamiejscowym, którzy
zalegają zx opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy
zmuszeni bezwzględnie wstrzy-
mać przesyłanie pisma z dniem

1 Października
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Nowe monopole?
Z Warszawy donoszą:
Mimo zaprzeczenia minister-

stwa Przemysłu i Handlu o przy-
znaniu niektórym większym hur-
townikom monopolu na przywóz
artykułów. spożywczo - kolonjal-
nych. Min. Przemysłu i Handlu
forsuje mocno sprawę zmonopo-
lizowania przywozu szeregu arty-
kułów spożywczo-kolonjalnych.
W pierwszym rzędzie chodzi

o wprowadzenie monopolu im-
portu kawy brazylijskiej do Pol-
ski. Ma on mieć charakter kom--
pensacyjny wzamian za wyroby
przemysłowe, które będą wywia-
zione z Polski do Brazylji. W tym
zakresie odbywają się obecnie ro-
kowania, które mają być w naj:
bliższych dniach zakończone po-
myślnie.

Drugi monopol dotyczyć ma
bananów, przyczem ma być uru-
chomiona na większą skalę doj-
rzewalnia bananów.

Jak słychać, min. Przemysłu i
Handlu nie poprzestanie na tych
dwóch monopolach, a forsować
ma powstanie dalszych monopoli,
motywując to koniecznością two-
rzenia silnych organizacyj, które
mogłyby przezwyciężyć trudności,
stawiane przywozowi we wszyst-
kich krajach.

Stanowisko min. Przemysłu i
Handlu wydaje się niezrozumiałe
w okresie, gdy się zwalcza poli-
tykę cen kartelowych.

Leterja,
WARSZAWA (Pat). Wygrane

Loterji Państwowej w dn. 27-go
września:

25 tysięcy zł. — 88.144, 15 ty-
sięcy — 106.785, 10 tysięcy —
42.733, po 3 tysiące — 9.585,
37.023, 114.318, 120.881.
 NOIAEDTOPANEKT

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

ZEMSTA ANARCHISTÓW.
Bomba w demu sędziego Thayera.

WORCHESTER (stan. Massa-
«hussetts),(Pat.) Dziś rano nastąpił
w domu sędziego Thayera gwał-
towny wybuch, spowodowany po-
dłożoną bombą. Tylna część do-
mu została poważnie uszkodzona.
Wszystkie szyby wyleciały. Sędzia
Thayer wyszedł z wypadku bez
szwanku, zaś jego małżonka, po-
ważnie ranna, odstawiona została
do szpitala tx

Jak wiadomo, sędzia Thayer
był w rzeczywistości jedynym

Katastrofa
VARESE. Pat. — Na skutek o-

berwania się chmury cała okoli-
ca Varese, aż do brzegów jezio-
ra Verbano. ulegla żywiołowej
katastrofie.  Zerwanych zostało
wiele mostów. Tu. i ćwdzie po-
obsuwały się góry i prawie

czynnikiem decydującymiw proce-
sie przeciwko anarchistom wlo-
skim Sacco i Vanzetti i wydał
wyrok, skazujący oskarżonych na
karę śmierci. Proces odbywał się
przed paru laty, a oskarżeni, od-
powiadający za napad rabunko- |
wy, straceni zostali wówczas na
krześle elektrycznem w Bostonie.
Wyrok wywołał swego ezasu bar-
dzo poważne wątpliwości nawet
w kołach prawniczych.

żywiołowa,
wszystkie drogi w okolicy są
uszkodzone. Linja kolejowa Me-
djolan—Lago Maggiore nie funk-
cjonuje, na skutek zerwania prze-
wodów prądu elektrycznego i
podmycia szyn. Szkody kilka”
dziesiąt miljonów lirów.
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Poicaosika | salo$.
W ustatnich czasach w wielu

pismacn, zarówno prorządowych

jako też opozycyjnych ukazały

się artykuły przeciwko tak zw.

tezauryzacji, i „tezauryzatorom”,

czyli jak ich popularnie nazywają

„/pończoszarzom”, którzy pienią-

dze przechowują w domu, w „poń-

czoszce“ i po najrozmaitszych

skrytkach.

„Roboinik”, który w jednym

z ostatnch numerów porusza ten

sam temat, ujmuje go swoiście,

mianowicie radzi publicystom, aby

„dali pokój tym biednym płotkom,

co chowają pieniądz w  „pończosze”

i zabrali się do grubych ryb, lokujących

grubszy pieniądz w bankach szwajcar-

skich.'*

Pogląd „Robotnika jest jedno-

stronny * jak zwykle demagogicz-

ny. Nie bronimy bynajmniej owych

„grubych ryb“, co przechowują

miljony w zagranicznych  sale-

sach, а!г liczba ich znowu nie jest

taka duża, podczas gdy drobnych

ciułaczów, co kilkadziesiąt lub

kilkaset dolarów chowają gdzieś

„w pori.zoszce', pod podłogą, na

strychu, w piwnicy, a nawet...

w grobach — są krocie. I z tych

drobnych oszczędności powstają

setki miijonów, powstają kapitały

zapewne nic mniejsze od owych,

które spoczywają w szwajcarskich

safesach. Gromada, to wielki
człowiek, a zsumowane drobne

oszczędności — to wielki kapitał,

wielka potęga, marnująca się bez-

czynnie po rożnych schowkach.
Zaznaczamy wyraźnie, że uzna-

jąc wielką szkodliwość podobnego

stanu, nie myślimy poszczególnie

nikogo oskarżac, nikogo piętno-
wać, asi tych „wieikich kapita-

listów”, ani drobnych ciułaczów.
Do pewnego stopnia rozumiemy

nawet pobudki, któremi się ci

ludzie powodują — naszem zada-
niem jest tu tylko stwierdzenie

faktu, niezmiernie dla życia na-

szego gospodarczego doniosłego.

Przedewszystkiem więc należy

stwierdzić, czy rzeczywiście cho-

dzi o tak znaczne sumy, które

mogiyby decydująco wpłynąć na
nasz st2n finansowo-gospodarczy

i jego rozwój. Ustalenie jakichś

ścisłych cyłr jest trzeczą wprost

niemożliwą. Według obliczeń

Baaku Polskiego tezauryzuje się

w Polsce samych banknotów do-

larowych około 50 miljonów do-

larow. Nalomiast giełda warszaw-

ska szacuje tę cyfrę na 100 mil.

dol. Do tego dodać należy 10

miljonów dolarów w złocie, które

sprowadzono w ostatniem pół-

roczu oraz conajmniej drugie tyle

złotych rubli. Banknotów franko-

wych 1 funtowych mamy znacznie

mniej, stanowią one w łączności

jednak także dość pokaźną sum-

kę. Naogół nie przesadzmy, sza-

cując kapitał tezauryzowany w sa-

mej Polsce na jeden miljard zło-

tych. Do iego doliczyć wypadało-
by te kapitały, które spoczywają

po bankach zagranicznych, któ-

rych suma również ściśle nie da

się ustalić, w każdym bądź razie
nie jest ona mała, skoro pewien

międzynarodowy potentat finan-

sowy, do którego rząd nasz zwró-

cił się © pożyczkę, odpowiedział,

udając zdziwienie:
„Co, pożyczka dla Polski? A za-

bierzcie stąd wasze własne kapitały,
których pełno po wszystkich bankach."

Zaznaczmy na tem miejscu, że

ucieczka kapitałów większych i

mniejszych oszczędności do safe-

sów, ewentualnie do pończoch i

sienników, nie jest objawem wy-

łącznie poiskim — to samo dzieje

się w Niemczech, a nawet w Ame-

ryce. Niedawno Hoover w spe-

cjalnym wywiadzie napiętnował

ukrywanie pieniędzy przez oby-

wateli jako „zbrodnię narodo-

wą”. *

Istotnie, szkody, jakie przy-

nosi tezauryzacja kapitałów go-

spodarce narodowej, są  prze-

olbrzymic. Wyobraźmy sobie, jak

zbawienaie przy dzisiejszej nie-

bywałej ciasnocie gotówkowej po-

dzialalby „zastrzyk“ miljarda zło-

tych, które leżą bezczynnie, nie

przynosząc właścicielom korzyści,

przeciwnie, narażone ustawicznie

na zagiadę, skutkiem kradzieży,

pożarów i t. pod. Nie lepiej ma

się sprawa z kapitałami, ulokowa-

nemi w bankach zagranicznych.

Jak niedawno donosiliśmy, banki

szwajcarskie nietylko nie płacą

dziś żadnych procentów od zde-

ponowanych tam sum, ale jeszcze

pobierają zapłatę za przecho-

wanie.

Z drugiej strony stwierdzić nie-

stety trzeba, że wszelkie apele

DZIENNIK

Z prasy.
Szanse wyboru do R. L. N.

Znawca spraw międzynarodo-

wych na tle działalności L. N.,

Nachum Szwalbe, porusza w „Mo-

mencie' z 16 b. m. znaczenie, ja-

kie mają dla Polski tegoroczne wy-

bory:
„pozostając przez daisze 6 lat w Ra-

dzie, Polska faktycznie stanie się stałym

członkiem, na równi z Niemcami.”

Jest dlatego zrozumiałe, że dy-

plomacja niemiecka stara się utru-

dnić Polsce obecne wybory:
„Gdyby Polska w tym roku podczas

wyborów przepadła, oznaczałoby to, że

rodzina narodow utraciła zaufanie do jej

zdolności do bytu. Tak w każdym razie

można byłoby wytłumaczyć porażkę

Polski...“

Pomimo, že to niebezpieczeń-

stwo jest prawie wyłączone, nie-

które koła w Polsce wysunęły

myśl, aby wycofać się z udziału

w wyborach, pozostać: „biernym”'

członkiem, tem więcej, że powaga

L. N. maleje.
Położenie stawało się niewy-

raźne po tem wystąpieniu tych kół,

zwłaszcza, że prasa niemiecka za-

częła tryumłować, że Polska

„zlękła się”:
„Obecnie jest już pewne, że polska

delegacja stanie do wyborów. Jak zdaje

się, 7/3 głosow niezbędnych (35—36) jest

prawie zabezpieczone.'

Przed sesją sejmową,
Jak ma wyglądać przyszła se-

sja? — pisze o tem „Naprzód:
„Prasa „sanacyjna" lansuje wiado-

mości, że zwołanie sesji budżetowej Sej-
mu i Senalu nastąpi z końcem paździer-

nika, t. jj w ostatnim terminie przewi-

dzianym w Konstytucji. Rząd podobno
zamierza zażądać od parlamentu prze-

dłużenia pełnomocnictw, gdy zaś Sejm

żądaniu temu uczyni zadość, sesja zosta-

łaby odroczoną, prawdopodobnie do

pierwszych dni grudnia lub nawet do
Bożego Narodzenia."

Reforma konstytucji,
Z powodu oświadczenia preze-

sa klubu B. B., p. Sławka, że re-

forma konstytucji jest dziś nie-

aktualna, „Kurjer Polski“ pisze:
„Wprawdzie nikt nie spodziewał się,

ażeby sejm miał w bliższej przyszłości
zająć się sprawą zmiany konstytucji, to

jednak wyznanie to rzuca światło na

ustosunkowanie się sfer rządzących do

wypracowanego przez B. B. W. R. pro-

jektu konstytucji, który wywołał w swo-

im czasie obszerną polemikę. Oczy-

wiście, trudno określić, jaki stan rzeczy

wydaje się być właściwym dowszczęcia

narad nad konstytucją, trudno jest

zwłaszcza określić choćby w przybliże-

niu granicę ewolucji politycznej i spo-

łecznej świata w dobie obecnej. Każda

zmiana konstytucji dokonana sub specie

poglądów i postulatów danego regime'u,

kryje w sobie to niebezpieczeństwo, że

daje w odpowiednich okolicznościach
równe szanse przeciwnikom.”

 

 

W 16-tą rocznicę wiekopomnėj

ofenzywy z pod Verdun.
Upłynęło już szesnaście lat od

owej chwili, kiedy verduńskie

dzwony spiżowe zwiastowały ata-

ki Niemców.
Ileż to kart zapisała w tym

czasie historja? — Co się w nich

znajduie?
Teraz z okazji wielkiej roczni-

cy dla Francji, nam Polakom, nie

wolno o jednem zapomnieć.

Kiedy dekret Poincarć'go po-

wołał 4 czerwca 1917 r. do życia

armję polską, formującą się na te-

renie lrancuskim — uznał ją za

armję sprzymierzoną — wówczas

miasto Verdun pierwsze (za niem

poszedł Paryż, Beliort i Nancy)

ofiarowało amarantowy ze sre-

brnym orłem sztandar Polakom—,

bojownikom o odzyskanie utraco-

nej Ojczyzny. Odnośna uchwała

Rady miasta Verdun brzmiała:
„Hołdem męczeńskiego miasta dla

męczeńskiego narodu, a zarazemwielkim

zaszczytem dla miasta Verdun będzie

ofiarowanie sztandaru, godła ich dalekiej

Ojczyzny, walecznym, którzy ze sprzy-

mierzonemi armjami walczyć będą za

sprawę sprawiedliwości i prawa oraz za

odbudowanie Wielkiej Polski — przyja-

ciółki Francji”,

Dziś, po szesnastu latach,

wśród żywych powstała pamięć

przeszłości i wdzięczność w głębi

serca. Tam zaś — na polach, gdzie

rzecby można ważyły się losy

świata — tam, w dwudziesto-kilo-

metrowym promieniu na północ i

wschód od Verdunu, znajdują się

pomniki poległych, które albo jak

ten na „Mort Homme” wzywają:
„.„zatrzymaj się i pozdrów. Podziel

się sercem — wspomnij o tych, którzy

tu zginęli za ciebie";

albo jak ogólny tuż pod Verdun

mówiący:
„Tu należy odkryć głowę i... zacho-

wać ciszę...

I słusznie — te pola, to miejsce

święte dla narodów wyzwolonych
z pod jarzma germańskiego.

Verdun, jak to należycie ujął
prezydent Poincare w swem prze-

mówieniu, wygloszonem dnia 22-$go

czerwca 1918 r. z okazji wręczenia

ofiarowanych przez miasta tran-

cuskie wojsku polskiemu na po-

lach szampanji sztandarów: „„Ver-

dun to opoka prawa i reduta wol-

ności''.

Verdun, które poświęcając się

ofiarnie dla Francji, poświęciło się

jednocześnie na rzecz wszystkich

ludów uciśnionych i zasłużyło na

wdzięczność świata!
Obecny na tej uroczystości

prezes Narodowego Komitetu Ro-

man Dmowski w odpowiedzi na

przemówienie prezydenta Francji

podkreslii m. in.:
„Stwierdzily swą łączność z naszą

sprawą i miasta Francji: Paryż, Verdun,

Belfort i Nancy, które te sztandary ofia-
rowały.

My ze swej strony zaświadczamy im

że sprawa ich jest naszą Sprawą i po-

twierdzimy to czynami.

Potwierdzi to žolnierz polski“,

I potwierdzili bohaterscy Ba-
jończycy i Legjon Amerykański i
Hallerczycy i tysiące Polaków w
różnych formacjach tam na zacho-
dzie walczących z hydrą krzy-
żacką w imię święłej sprawy od-
zyskania wolności dia Polski.

W. L. M. ppor. rez.

Przypisek Redakcji.
Oni więc... ci Bajończycy i Le-

6ja Amerykańska i te tysiące, ty-
siące Polaków walczących bądź
pod pięciu ofiarowanemi przez
miasta francuskie sztandarami —
bądź ginących w oddziałach i sze-
regach aljantów, a do dziś nam
może nieznani — oni to swojemi
bagnetami wykuwali tę dzisiejszą
„jutrzenkę' Polsce — oni swoją

piersią bronili sprawy polskiej —
oni krwią swoją zamazywali gra-
nice rozbiorców Polski ich
krwią znaczyła się w Wersalu na
nowej mapie Europy nowa granica
Odrodzonej Polski

WILEŃSKI

6. T. Musnryk o stanie Europy.
Jaka będzie przyszłość Europy środkowej? —: Zima zapowiada

się bardzo ciężko — Czechosłowacja jest przygotowana.

„Ceske Slovo'* zamieściło wy-
wiad amerykańskiego dziennikarza
H. R. Knickebokera z prezydentem
T. G. Masarykiem. Poniżej poda-
jemy najciekawszą część wywodów
prez. Masaryka. — Red.

Praga, wrzesień 1932.
H. R. Knickeboker rozmawiał

z wieloma politykami Europy
środkowej. Znalazł się w Wiedniu
u prezydenta Austrji, p. Miklasa,
który jedyną drogę ratunku wi-
dział w tem, ażeby państwa środ-
kowv - europejskie porozumiały
się z Niemcami 1 Włochami. Ame-
rykański dziennikarz wysunął to
zagadnienie przed prez. Masary-
kiem i otrzymał taką odpowiedź.
— „Co przez to zyskalibyśmy?

Nicmcy juž dają nam odczuć swą
konkurencję prawie we wszyst-
kich gałęziach naszego przemysłu.
Konkurują już w naszej republi-
ce : naszem białem złotem — tj.
cukrem. Nie, kwestja, jak znaleźć
lormę porozumienia, któraby mo-
gła być przyjęta, nie zostanie roz-
wiązana przez przybranie Nie-
miec i Włoch. Jest to kwestja
głównie taktyczna i dlatego pozo-
staje inna możliwość: spróbować
osiąsnąć porozumienie pomiędzy

poszczeżólnemi państwami nad-

dunajskiemi i porozumienie z
Włochami i Niemcami

Im więcej państw wmiesza się
do rokowań, tem większe wyła-
niają się problemy, a jeśli przej-
mować się będziemy trudnościami,
to inoglibyśmy postradać zmysły.
O wiele korzystniej będzie, jeżeli

my wszyscy, którzy pomiędzy so-
bą porozumiewaliśmy się przez
wieki, zawrzemy umowy i porozu-
mienia, zamiast rozszerzać koło
do r emożliwości.

A'e cały problem kryzysu nie
jest tylko problemem  gospodar-
czym. Gospodarstwo narodowe,
jako nauka, pielęgnowane było już
od 18-go wieku, a przecież ekono-
miśc. nie są w stanie znaleźć le-

karstwa na kryzys. Niema uni-
wersalnego lekarstwa.

Z ekonomistami mamy wielkie
trudności, ponieważ zapominają,
że przyjaźń i zaufanie są podsta-
wami handlu. Jeżeli czuję do was
sympatję i potrzebuję waszych to-
warów, to kupuję tylko od was.

Gdybym was nie lubił, kupiłbym
u inuego. Miłość jednak nie może
być wymuszona, ale rozumni lu-
dzie czekają, a przy  troszce
cierpliwości ostatecznie się za-

przyjaźnią”,
— Jakie są widoki na polep-

szenie zaufania i przyjaźniejszych

B RESTAAkis,VT USE ES kIST E

W Polsce i w Palestynie.
Abraham Goldberg porusza w

„Hajncie“ z dn. 20 b. m. sprawę
cofnięcia Żydom koncesyj handlu
wyrobami tabacznemi, które to
koncesje, w myśl ustawy, przy-
sługują -— jak wiadomo — inwali-
dom wojennym:

„Oto macie przykład. jak Żydom od-
biera się od ust ich ostatni kęsek chle-
ba.. Z liczby ponad 800 pozostało ich
około 30, mniej więcej 3—4/. Części
z nich, poza wszystkiem, dodano już
dawno cichych, nieżydowskich „udzia-
łowców”, tj. ludzi, którzy nie pracują,
których żydowscy handlarze prawie nie
widzieli, ale pensję lub procent z za-
robków otrzymują oni od Żydów. Obec-
nie w monopolu państwowym obejrzano
się, że tego jeszcze mało, że należy
ostatni kawałek chleba odebrać od Ży-
dów..."

Po przytoczeniu kilku zdań do-
tychczasowych handlarzy temi
wyrobami, że to cofnięcie tych
koncesyj nie jest słuszne, bo one
są własnością ich, własnością ży-
dowską, autor pisze:

„ale dla nas wszystkich, którzy ma-
ją pogląd na całe żydowskie życie w
Polsce, ktorzy widzą, jak codziennie
przez takie poczynania zwiększa się
wśród Żydów liczba głodnych i bez u-
trzymania, dla nas ta obecna historja Z
żydowskimi handlarzami tabacznymi jest
tylko kółkiem w łańcuchu, jest potwier-
dzeniem naszych twierdzeń, jest przy-
kładem."

Tyle autor.
Kiedy w posiadaniu żydow-

skiem było ponad 800 koncesyj
tbacznych (na terenie Polski za

 

 

 

do uczu” obywatelskich, wszelkie

morały i -artykuły w pismach,

wszelkie „piętnowanie* i zawsty-

dzanie na nic się nie przyda.

Tembardziej bezcelowe byłyby

wszelkie środki przymusowe, któ-

re wywolalyby tylko panikę i

większą jeszcze ucieczkę pienię-

dzy — za granicę i do schowków

krajowych /

Przyczyna tej ucieczki (za-

równo u nas, jak i gdzieindziej)

jest znana. Wyrażono ją w dwóch

iapidarnych słowach: „brak zauła-

nia '.

Ten „brak zaułania” spowodo-
wany jesl zarówno przyczynami
natury <ewnętrznej, międzynaro-

dowej, jak i wewnętrznej,

Z jednej strony więc ustawicz-

ne alarmy wojenne, zbrojenie się

Niemiec, chmury na Dalekim

Wschodzie — są to objawy, któ-

rych usunąć nie jest w naszej

mocy.
Co się tyczy przyczyn we-

wnętrznych owego „braku zaufa-

nia”, to są one przeważnie dobrze

znane ogółowi, który, zdając sobie

dokładnie sprawę z istniejących

niedomagań, nie jest w stanie zła

usunąć iub naprawić.
A jednak przywrócenie owego

„zaulania' jest jedynym skutecz-

nym warunkiem uruchomienia

tych miljcnów, pleśniejących dziś

w pończoszkach i safesach, bez
których o odrodzeniu naszego ży-

cia gospodarczego mowy być nie

może.

Trudno żądać od kapitalistów

zagranicznych, by nam ufali i
udzielaii pożyczek, skoro sami do

siebie tego zaufania nie mamy.

czasów okupacji), a więc 100%,

wówczas ten stan uważany był
za „normalny”.

Nie od rzeczy będzie porównać
skargi żydowskie z sytuacją Ży-
dów polskich w Palestynie.
W czerwcu 1926 r. bawiła w

Warszawie delegacja Żydów z
Erec lzrael w osobie, m. in. p.
Reichaiia. Opowiadając, jak u-
stosunkowuje się ludność żydow-
ska w Łrec Izrael do swoich ro-
daków z Polski, p. Reicharl mó-
wił:

„Ku naszemu ubolewaniu daje się
zauważyć dążność do wypchnięcia Żyda
polskiego: nie daje się mu koncesyj i
nawet zdarzył się smutny fakt w samym
Tel Awiwie, że Żyd polski otrzymał kon-
cesję na sprzedaż nafty dopiero wów-
czas, śdy ją wystawił na Żyda litew-
skiego. Na Żydów polskich wygaduje się
w pewnych kołach wszystko złe, że nie
są produktywni, że wprowadzają do
kraju obyczaje żydowskie z diaspory,
pomimo, że dzięki energji Żydów pol-
skich kraj rozwinął się w ostatnich la-
tach tak silnie..“ („Moment“ Nr. 147
z 28. VI. 1926).

I jeszcze jeden przykład.
Ww sierpniu 1925 r. korespon-

dent z Lrec Izrael pisał:
„Pragnę tutaj uczynić krótką uwa-

g$ę o stosunku miejscowych Żydów do
„Żydów polskich”. Jest prawie niemożli-
we dla „polskiego Żyda”, nawet jeżeli
jest najbardziej zdolny i posiada naj-
lepsze referencje, otrzymać miejsce w
magistracie,, w gminie żydowskiej, w
elektrowni Rutenberg'a, czy jakąkolwiek
koncesję... Z podobnemi skargami przy-
chodzą do mnie codziennie „polscy Ży-
dzi“... Dzisiaj był u mnie znany kupiec
naftą z Warszawy, p. Jakobi, i opowie-
dział mi, jak z nim zdarzył się podobny
wypadek, że kiedy „swoi* dostali „kon-
cesje“ na naltę, jemu tego nie chcą
dać. Mówią jemu poprostu: „tu nie Pol-
ska" — dlatego też był on zmuszony
przenieść swój interes do Jaffy, do Ara-
bów* („Najer Hajnt“ nr. 194 z 21. VIIL
1925).

Tak traktują Żydzi Żydów
„polskich' w swoim kraju, w Erec
Izrael.

Jeżeli tak traktują „swoi'
„swoica”, którzy, w dodatku,
wywiežli z Polski 8 milj. f. st., czyli
plus minus 160 milj, zł. w złocie, to
jak powinni traktować Polacy
Żydów, którzy ogałacają Polskę
z pieniędzy, dzięki właśnie różnym
„koncesjom”?

Tyle o koncesjach w Polsce
i w Erec Izrael..,
TEMOSTTD
„Wielki brak ubrań i obuwia

daje się odczuwać w szeregach
biednych Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo, to też
zwracamy się z gorąc rošh;
do Sz. Społeczeństwa s imie.
nie takowych do biura św.
Wincentego — Młynowa 2. Bóg
zapłać zgóry tym, którzy nie
będą głusi na nasze wołanie,

3 ZARZĄD,
T?

stosunków?
— „Widoki polepszenia widzę

głównie w fakcie, że przedstawi-
ciele wszystkich tych narodów
schodzą się w Genewie, Lozannie,
na wszystkich tych międzynaro-
dowych konferencjach i że o spra-
wach tych rozmawiają. Jest to
silny czynnik i zupełnie nowy.
Przed wojną tego nie było. A da-
lej, ludzie zapominają 0 gniewie.
Zapomuinają o starem i godzą się z
nowem. I chociaż nie zapominają,
godzą się z nową sytuacją. Nie
lekceważę owej czysto gospodar-
czej strony kryzysu, ale przypi-
sujz wielką wagę również stronie

poli*ycznej i moralnej.
Chodzi tu o kwestję mniej-

szosci narodowych Europy środ-
kowej. Również ta kwestja ode-
grywa w dzisiejszym kryzysie
wielką rolę i jest jednym z czyn-
ników, które naruszają doniosłe
rokowania. Z tem trzeba się li-
czyć. Wielu Amerykanów, którzy
przychodzą do Europy, widzą tu
trzydzieści dwa narody i mówią o
„bałxanizacji Europy'. Całkiem
prosto zapominają, że właśnie „to“
jest Europa i że nigdzie w Euro-
pie niema państwa jednolitej rasy.
Każde państwo w Europie jest
mieszane i posiada swe mniejszo-
ści narodowe”.

Prezydent chwilę milczał, po-
gładzi swe jeździeckie buty i po-
wiedział powoli:

-— „Wojna była owszem głów-
ną przyczyną kryzysu, albo lepiej
powiedziawszy — przesłanką kry-
zysu.
— Jak pan prezydent przed-

stawia sobie bezpośrednią przy-
szłość?
— „Urodzaj w tym roku bę-

dziemy mieć dobry, ale zima bę-
dzie prawdopodobnie ostra. Mo-
że to trwać więcej lat, zanim po-
wrócimy do normalnych warun-
ków W Czechosłowacji nie po-
trzebuje się nikt obawiać, że bę-
dzie cierpiał głód. Mamy dobry
system
nych. Jesteśmy przygotowani na
każdą ewentualność”.
— Pytałem się w towarzystwie

wiedeńskich intelektualistów, czy
Europa się opamięta?
— Nie! — brzmiała powszech-

na odpowiedź,

U Karola Czapka,
autora R. U. R.
czechoslowackich intelektuali-
stów czy Europa się opamięta?

— Tak jest! — odpowiedzieli
wszvscy jednogłośnie.

Uzechosłowacja — kończy H.
R. Knickeboker — jest gospodar-
czo najsilniejsza z państw nad-
dunajskich. Jest przeciw gromad-
nemu porozumieniu, uważa je za
niemożliwe do uskutecznienia, ale
nie wątpi o uzdrowieniu. Jej poli-
tyku i jej przepowiednie mają naj-
lepsze widoki powodzenia.

sławnego
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Dla wygody przyjezdnych
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Zamiast zniżki
— podwyżka.

W związku z zapowiedzianą
zniżką cen cukru pisze „Dziennik
Ludowy'':

„Rząd zmusił cukrownicto do
obniżenia ceny cukru o 20 gr. na
kilogramie od 1 października. Zgo-
dzili się, bo musieli, rząd bowiem
ma do dyspozycji różne środki re-
presyj. Ale z miejsca poszukali i
znaleźli odszkodowanie: plantato-
rom buraków obniżyli cenę o 15
proc. kupcom obniżyli rabat o 5
proc., i w ten sposób powetowali
sobie „stratę'. A ełekt tego mane-
wru? Koszt obniżki poniosą rolni-
cy i handel, cukrownicy będą otrzy
mywali ze swego produktu ten-
sam zysk, co mieli przedtem”,

Sprawa zniżki cen cukru jest
jednak jeszcze sprawą przyszłości
tymczasem zaś, jak donosi „Głos
Narodu" „zamiast zapowiadanej
zniżki cen cukru, mamy niewielką
wprawdzie, niemniej jednak zwyż-
kę ceny tego artykułu. Mianowi-
cie Bank Cukrownictwa przy tran-
zakcjach hurtownych przerzucił na
nabywców cukru wprowadzone о-
statnio opłaty na rzecz bezrobot-
nych. Stąd też w handlu towarów
kolonjalnych zaobserwowana zo-
stała w ostatnich dniach drobna
podwyżka ceny cukru.”

Fakty ipogłoski,
W sprawie reformy nauczania.

Minister Oświaty przeprowa-
dza obecnie wizytację w szkol-
nictwie średniem dla sprawdzenia
wyników reformy nauczania, jaką
się obecnie przeprowadza, a któ-
rą rozpoczęto od zmiany progra-
mu nauki w klasach drugich

zapomóg dla bezrobot-'

pytałem się

SZKICE | OBRAZKI.
PIES,

Mam psa

Bardzo to jest piękny okaz, a dla

naturalistów okaz ciekawy specjalnie.

Łeb ma buldoga, tułów charta, nogi

jamnika, a ogon pudla.

Mieszaniec jednem słowem, ale bar-

dzo ciekawy.

Rzadko z nim chodzę po ulicach by

nie wywoływać zbiegowiska i uśmiechów

złośliwych.

Pies, jak znawcy powiadają, teno-

menalny, nigdy bowiem dotąd nie zda-

rzało się naraz w jednym okazie spotkać

tyle czystych i cennych ras.

I ogon ma do tego bardzo oryginal-

ny. Jak pędzel malarski kudłaty i na-

stroszony.

Psa tego kiedyś od wuja Klemensa

otrzymałem i chowam od roku.

Nie można też powiedzieć, że inteli-

geniną jest ta psina, ale trudno. Jako

szczenię do wyżła był podobny i na po-

lowania miał chodzić, ale okazało się że
do niczego, w domu teraz leży i pchły

własne bardzo zręcznie chwyta.

Psa nawet lubiłem i przywiązałem
się do niego, $dyby nie ludzie co ciche-

mu mojemu aiektowi pozazdrościli.

I zniszczyli miłość moją do psa.

Było raz tak. Do domu wracam, a

psa niema.

— Gdzie Trezor? — pytam.

— Niema — powiadają — rano wy-

szedł i nie wrócił.

Do policji idę, w redakcjach anons

daję, że pies zginął.

Na drugi dzień wieczorem gość jakiś

się zjawia i na krowim łańcuchu Trezora

prowadzi.

I powiada:

— Piesek podobnoć pański, na ulicy

do mnie się przyplatal, lasil i skomiił.

Co miałem robić, zabrałem do domu, kar-

miłem, a w piśmie przeczytawszy odpro-

wadzam.
— Bardzo dziękuję!

— Dziękuję, to i owszem, ale pies

pański strach jaki żarłoczny na pięć zło-
tych szynki zjadł.

Rozumiem, zaraz zapłacę,

Pięć złotych zapłaciłem i psa ode-
brałem.

Patrzę na niego, a gęba jakaś wy-

chudzona i boki zapadłe po tej szynce
ma, na jedzenie rzucił się żarłocznie i

spać zaraz poszedł. Szkoda mi było pię-

ciu złotych, ale trudno, do psa przywiąza-

ny bardzo byłem.

Ale po dwu dniach awantura.

Trezor zginął.

Co? gdzie? jak? — niewiadomo.

Niema psa i koniec.

Do redakcji idę i do policji.

Po tizech dniach, typ ten sam do
drzwi kołata.

— My się już znamy — powiada,

piesek polubił mnie widocznie, bo jak

zobaczył mnie, łasi się, skomle i pieści...

i za nic do pana wracać niechce.

— I szynkę mu pan dawał?

— Tym razem nie. Szynkę to ja da-

wałem, a len ani jej w zęby.

— To chwała Bogu.

— Dziwny natomiast apetyt na ser

szwajcarski powziął.

Molestowałem, krupy dawałem, a

ten nic tylko ser szwajcarski źre. Wiado-

mo zaś że ser taki zagraniczny nie tani.

— To wieleż pan na ser wydał?
— Złotych siedem.

—Proszę więc pieniądze.
Psa odebrałem, ale jakoś byłem na

niego zły. Co — myślę sobie bydle jedno

serami się żywi.

Ja od roku specjału takiego nie ja-
dam, a psu mam dogadzać,

Po tygodniu awantura!

Trezora niema!

Ha! — myślę sobie — skumbrę w

pomidorach pewno gdzieś zajada.

Zaciąłem się i powiedziałem, że gro-

sza nie dam.

Na drugi dzień dziecina jakaś psa

przyprowadza. Ot miłe takie dzieciątko,

do Cheruba ze wzrostu podobne, a do

rozpruwacza z twarzy.
— Pies pański?

— Мой

— No to zabieraj go pan z powrotem.
— Dziękuję ci dziecino.

—Dziękuję to dziękuję, a za ciastka

to pan zwróć pieniądze.

— Za jakie ciastka?

— Pięć tuzinów przez dobę zeźrał

i to panie z kremem i z czekoladą, po

groszy piętnaście,

— To wieleż to wyniesie?
— Złotych dziewięć jak ulał,
Za gardło coś mnie ułapiło, na psa

wrogo spoglądam, ale pieniądze daję.

Dziecina — myślę — nie kłamie,
Psa do kuchni odprowadziłem, a ten

jak jedzenie zobaczył to aż zawył z gło-

du.

No bracie — myśję — tyle ciastek
i apetytu ci nie zepsuło.

Za tydzień psa znowu niema,
Już nie ogłaszam, ale czekam.

Wieczorem baba psa taska.

— Pański pies?
—Nie nie mój, ale był u mnie trzy

dni i łososia wędzonego z kawiorem ze-

żarł. Płać pani za delikatesy.
= Jak mam płacić kiedy on nie

mój

— I ja go nie chcę,

— To niech pan kupi, pies bardzo

piękny, za dwa złote oddam.

— Pięćdziesiąt groszy chcesz babo?
— Dawaj pan.

I dałem.

Od tego czasu pies nie ginie
Ale dziwnie dla niego straciłem

serce.

M. Junosza.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
ed 11—3 I od 6—8 wiecz.
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KRONIKA.
Raiowanie portyku
W związku z zainleresowa-

niem ogólnem ostatniemi robota-
mi, prowadzonemi w Bazylice
Wileńskiej, zwróciliśmy się do
kierownika tych robót p. inż Hen-
ryka Wąsowicza, który uprzejmie
udzielii nam szeregu cennych in-
formacyj.

Obecnie jednym z najbardziej
zagrożonych punktów katedry —
mówił p. inż. Wąsowicz — jest
przepiękny portyk. Ponieważ por-
tykowi temu zagraża runięcie,
przeto kierownictwo robót zwró-
ciło na niego całą swoją uwagę.
Poczynione zostały prace przy-
gotowawcze do zabezpieczenia
wspomnianego portyku. Prace te
zbliżają się już ku końcowi.

pierwszych już dniach paź-
dziernika rozpoczęie zostaną pra-
ce nad zabezpieczeniem portyku.
Sosnowiecka firma „M. Łempic-
ki”, która prowadzić będzie te ro-
boty, w tych dniach sprowadziła
potrzebne narzędzia. Między in-
nemi sprowadzono kompresor,
zbiornik do sprężonego powietrza,
specjalne rury stalowe do wier-
ceń, lewary, wszelkich rozmiarów
świdry, służące do wiercenia
gruntu.

Narzędzia te sprowadzone zo-
stały częściowo z Sosnowca, czę-
ściowo zaś z Ciechocinka, gdzie
były używane przy wierceniu
źródła gorącej solanki. Specjalne
przyrządy do wiercenia wszelkiego

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Dość pogodnie. Rankiem miej-

scami lekkie mgły. Dość ciepło.
Słabe wiatry południowe.i

SPRAWY MIEJSKIE.
Sprawa zatwierdzenia

budżetu m. Wilna. Onegdaj od-
było się posiedzenie Wydziału
Wojewódzkiego. Porządek dzien-
ny wypełniła sprawa zatwigrdze-
nia budżetu miasta na rok1932/33.
W wyniku długotrwałych obrad
budżet został zatwierdzony. Wła:
dze wojewódzkie wniosły jednak
cały szereg zastrzeżeń i popra-
wek, które będą przedmiotem
obrad jednego z najbliższych po-
siedzeń plenum Rady Miejskiej.
— Skonwertowanie  poży-

czek miejskich. W dniu wczo-
rajszym przybył do Wilna delegat
Banku Gospodarstwa Krajowego
p. Mackiewicz. Przyjazd jego le-
ży w związku z polityką finanso-
wą Magistratu, który dąży do
skonwertowania pożyczek, ciążą-
cych na naszym samorządzie. W
związku z tem w Magistracie od-
była się specjalna narada z udzia-
łem przybyłego delegata.

Z MIASTA.
— „Polska jesień". Po nie-

bywale pięknem, upalnem lecie,
po krótkich kilku dniach chłodu
i deszczu doczekaliśmy się przy-
słowiowej polskiej jesieni. Wczo-
raj 27 września, a więc u progu
października termometr wskazy-
wał o g. l-szej w dzień 22 stop. C.
w cieniu — na słońcu zaś 301

Już mieliśmy niezbyt słodką
zapowiedź, ogłoszoną w pismach,
o podrożeniu węgla, o spodzie-
wanej podwyżce na drzewo, opa:
łowe (na które niewiadomo skąd
wziąć pieniądze) — aliści Bóg
łaskaw dał tak cudną pogodę że,
wietrzone już po naftalinie ciepłe
palta i szuby wróciły do szaf i
skrzyń a ludzie donaszają letnie
suknie i marynarki.

Bóg choć w ten sposób łaskaw
na nas, kryzysowych nieszczęśni-
ków, gnębionych podatników i
niezmniejszające się rzesze bezro-
botnych.
— Skutkiem ulewy która

wczoraj o 10 wieczorem spadła na
Wilno, na ulicy Zarzecznej za-
padła się ziemia oraz część chod-
nika na przestrzeni kilku metrów.
Woda wdarła się do niektórych
piwnic. Wezwano straż ogniową
i zamknięto chwilowo ulicę za-
równo dla ruchu kołowego jak i
pieszego.

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO.
— Powrot ks. $Szutowicza 2

Ameryki. Z Ameryki powrócił
znany działacz białoruski ks. W.
Szutowicz, który przebył w Ame-
ryce przeszło 3 lata. Ks. Szuto-
wicz wsławił się jaskrawą propa-
gandą języka białoruskiego w
kościele.

Po powrocie z Ameryki ks. W.
Szutowicz mianowany został wi-
karjuszem i prefektem szkolnym
w Choroszczyj pod Białymsto-
kiem.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Umowa zbiorowa w za-

wodzie fryzjerskim. Jak się
-dowiadujemy zarząd Chrześcijań-
skiego Związku Zawodowego Fry-
zjerów w tych dniach zakończył
prace nad sporządzaniem projektu
umowy zbiorowej w zawodzie
fryzjerskim na rok 1932 i 1933.

Należy zaznaczyć, że jest to
w fryzjerstwie pierwsza umowa
zbiorowa.
— Ww sprawie umowy zbio-

rowej wśród piekarzy. W związ-
ku z mneprzestrzeganiem przez

niekterychwłaścicieli. piekarń wa-
runków, zawartej w roku bież.
umowy zbiorowej, odbyła się w
lokalu starostwa Grodzkiego kon-

ferencja, na której sprawa ta za:

łatwiona została polubownie. 

Katedry Wileńskiej.
rodzaju gruntów, jak również i
przyrządy do robót restauracyj-
nych, umożliwią sprawną i szybką
pracę.

Ż ramienia wspomnianej firmy
przybyli do Wilna inżynierzy:
Kazimierz Matusewicz, specjalista
od robo! budowniczych, oraz Wi-
told Matusewicz, górnik, specja-
lista w zakresie wierceń. Obaj
z ramienia firmy prowadzić będą
roboty nad zabezpieczeniem por-
tyku katedry.

Kierownictwo sporządziło rusz-
towanie t. zw. „przesuwane”, przy
pomocy kiórego przystąpiło do
badania konstrukcji porlyku.

Przed przystąpieniem do prac
nad zabezpieczeniem portyku u-
stławione zostaną bele, które za-
bezpieczą porlyk, a zwłaszcza
słupy, podtrzymujące go, przed
runięciem.

Wjydatną pomoc okazał kie-
rownictwu Jan hrabia Tyszkie-
wicz, który przysłał ze swego ma-
jątku wspomniane bele.

W, pierwszych dniach paździer-
nika rozpoczęte zostaną wiercenia
gruntu, położonego naprzeciw por-
tyku. Prace te potrwają dłuższy
okres czasu.

Intensywniejsze prowadzenie
robót wstrzymuje brak pieniędzy.

Ofiarne społeczeństwo wileń-
skie nie powinno poskąpić ofiar
na ratunek tak drogiej sercu każ-
dego świątyni.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Prace Komitetu Kolejo-

wego L. 0. P. P. Komitet Ko-
lejowy Ligi Obrony Powietrznej i
Przeciwgazowej przystąpił już do
opracowania preliminarza budże-
towego na rok 1933.

Postulatem Zarządu Komitetu
jest utrzymać budżet w dotych-
<zasowej wysokości, aby w ten
sposób nie obniżyć poziomu akcji
w dziedzinie budowania lotnictwa.
Trudności jakie spotyka na swej
drodze Zarząd są poważne, po-
nieważ kryzys gospodarczy bar-
dzo poderwał zdolność płatniczą
kolejarzy. Niezależnie od prac
związanych z zapewnieniem od-
powiednich fundamentów mater-
jalnych lotnictwa, rozważane są
w łonie Zarządu sprawy szkolenia
personelu kolejowego w dziedzi-
nie obrony przeciwgazowej i prze-
ciwlotniczej.
W tym celu Komitet ma za-

miar wejść w ścisły kontakt z le-
karzami kolejowymi którzy naj-
bardziej są powołani do szkolenia
pracowników kolejowych w dzie-
dzinie obrony przeciwlotniczej.
Na jednem ze swych ostatnich
posiedzeń Zarząd wyasygnowzł
50 złotych które przeznaczył na
remont bazyliki wileńskiej, ku
uezczeniu pamięci iczni
zmariych lotników š p. por. Zwirki
i inž. Wigury.

alJAKOW .
XX WIEK

= TO WIEK POSTĘ?U il =
= DZIECI ODŻYWIANE =
== PREPARATAM! FOSFOROWEMI ==
= ZE SKŁADU =
= APIECZNO-PERFUMERYJNEGO =E
= ° =

= =
=“ =
== MICKIEWICZA 24,26-Tel 7-10 E
= Zawsze się dobrze ucząl! ==

a D IF

Teatr | muzyka.
INAUGURACJA SEZONU

W TEATRACH MIEJSKICH Z. A. S. P.

al

W. WILNIE.
— Teatr Pohulanka na uroczyste

otwarcie sezonu dramatycznego dnia
1 października o godz. S-ej wiecz. da
przepiękną sztukę  najznakomitszego,
współczesnego dramaturga polskiego, lau-
reata nagrody |iterackiej K. H. Rostwo-
rowskiego „Przeprowadzkę”.
— Teatr Lutnia. Już w piątek 30

września otworzy swoje podwoje ko-
medja muzyczna, która odtąd stale bę-
dzie się mieścić w Teatrze Lutnia. Na
inauguracyjne przedstawienie zespół Te-
atru Lutni przygotowuje nadzwyczaj me-
lodyjną, pelną humoru operetkę „Wikto-
rja i jej huzar'.

POLSKIE RADJO WILNO.
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“ — Ielį.

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. =
Czwartek, dnia 29 września.

11.58: Sygnał czasu. 16.15: Utwory
Giazunowa (płyty). 15.35: Kom. meteor.
15.40: Muzyka popularna (płyty). 16.40:

„Wsród książek” — pogad. 17,40: Kon-
cert. 18.00: „Polska flota handlowa” —
odczyt. 16.20: Muz. tan. 19.15: „Skrzyn-

ka pocztowa”. 20.00: Koncert. 21.20:

Słuchowisko: „Przy telefonie” — audycja.

21.50: Komun. 22.40: Wiad. sport. 22.50:
Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncert i pogadanka muzyczna, ©
Godzinę muzyki symfonicznej w dzi-

siejszym programie radjowym (godz.
17—17) wypełm dzieło wysokiej miary —
Symfonja Fantastyczna Hektora Berlioza,
nagrodzona na płytach gramofonowych
przez jedną z najlepszych orkiestr za-
granicznych. Słuchaczy przytośuje do na-
ležytego zrozumienia tej kompozycji w
słowie wstępnem prof. Michał Józelo-
wicz.

_DZIENNIK WILEŃSKI

nei Utd prekių Anei panią
por. Zwirki i inž. Wigury.

Wybrany na ogólnem zebraniu
przedstawicieli wszystkich warstw
społeczeństwa wileńskiego w dniu
13 b. m. Komitet Wykonawczy
uczczenia ś. p. pilotów por. Fr.
Źwirki i inż. Stanisława Wigury
apeluje za naszem pośrednictwem
do ogółu i wszystkich tych insty-
tucyj i organizacyj, które podjęły
inicjatywę uczczenia pamięci tra-
gicznie poległych zwycięzców te-
gorocznego Challengė'u, by wszel-
kie swe projekly zgłaszały do
Komitetu celem skoordynowania
w tym kierunku wysiłków Wilna
i z. Wileńskiej. Komitet Wileński
stanął na stanowisku, iż nie należy
rozdrabniać akcji, której w zasa-

dzie przyświeca jeden i ten sam
cel, zwiaszcza, iż wysiłek Wilna,
jako rodzinnego miasta Żwirki,
winien uzewnętrznić się jak naj-
wspanialej i najokazalej.

Jednocześnie Komitet prosi o
kierowanie wszelkich datków pie-
niężnych na cele uczczenia boha-
terów przestworzy na rachunek
Komiteiu do oddziału Państwo-
wego Banku Rolnego w Wilnie,
którego dyrektor p. Ludwik Ma-
culewicz objął z wyboru funkcje
skarbnika Komiietu.

UCHWAŁY
Komitetu uczczenia pamięci ś. p.
por. Żwirki i ś. p. inż. Wigury.

Na ostalniem swem posiedze-
niu, odcylem w dniu 26 b. m. pod
przewodnictwem prezydenta m.
Wilna d-ra Maleszewskiego, Ko-
mitet Wykonawczy uczczenia ś. p.
pilotów por. Fr. Żwirki i inż. ŚŁ.
Wigury uchwalił jednomyślnie na-
stępujące wnioski:

1) wszcząć zabiegi o nadanie
nazwy jednej z ulic Wilna imienia
Żwirki i Wigury,

2) nadania nazwy imienia
Żwirki i Wigury lotnisku na Po-
rubanku;

Zapomni

3) wzniesienia latarni-pomnika
w okolicy Porubanka, któraby
oświetlała w nocy lotnisko i stale
przypominała wszystkim wieko-
pomną zasługę dla lolnictwa naro-
dowego pilotów Źwirki i Wigury;

4) ulundowania archiwum pa-
miątek po poległych lotnikachi
wszczęcia starań, by w archiwum
tem przechowane również były
szczątki zwycięskiej awionetki
R. W. D. 6 oraz komplety wycin-
ków z gazet i cała literatura oma-
wiająca czyny, zasługi i tragiczną
śmierć Żwirki i Wigury;

5) utworzenia stałego funduszu
wileńskiego, od którego odsetki
zapewniłyby egzystencję synkowi
ś. p. por. Żwirki, 2-letniemu obec-
nie Heniusiowi Żwirce.

Ponadto Komitet z uznaniem
przyjął do wiadomości inicjatywę
Kuratorjum Szkolnego zbierania
wśród dziatwy szkolnej środków
na awionetkę, która weźmie u-
dział w przyszłem Challegć'u w
roku 1934.

Co do pierwszego wniosku, pre-
zydeni Maleszewski oświadczył,
iż został on już pozytywnie za-
łatwiony przez Magistrat m. Wil-
na, który zdecydował nazwać
imieniem Żwirki i Wigury ul. Ra-
duńską i trakt wiodący do lotnis-
ka na Porubanku. Wniosek ten
niewątpliwie uzyska jednomyślną
aprobatę Rady Miejskiej.

Realizację wszystkich następ-
nych wniosków Komitet uznał za
swe najbliźsze bieżące zadanie.

Nadmienić należy, iż Komitet
pozostaje w najściślejszym  kon-
takcie z miejscowemi oddziałami
L. O. P. P. i Aeroklubu. W celu
rozszerzenia swego zakresu dzia-
łania na caią Wileńszczyznę na
omawianem zebraniu, Komitet
Wykonawczy dokooptował w cha-
rakterze swych członków preze-
sów oddziałów powiatowych
LO PP
 

ane mury
przemawiają głosem stuleci.

W czasie ostatnich prac kon-
serwatorskich w Ostrej Bramie
dokonano niezmiernie ciekawego
odkrycia. Na ścianie od ulicy
Dworcowej, tam gdzie umieszczo-
ną została niedawno płaskorzeźba
orła białego, pod dwucentynietro-
wą warstwą tynku odkryto prze-
piękne barokowe malowidło, wy-
obrażające dwu aniołów, trzyma-
jących kotarę, obramowującą środ-
kową gotycką wnękę, w której
przed wiekami prawdopodobnie
znajdował się święty obraz.

Prócz tego po obu stronach
bramy nalraliono na dwie luki
strzelnicze, datujące się od czasów
gdy Osira Brama stanowiła obron-
ną częsć murów miasta.

Procz tego pizy pracach kon-
serwatorskich przy kościele św.
Teresy odkryto wspaniałe płyty
i rzeźby z białego marmuru i pias-
kowca, zaś na dzwonnicy kościo-

ła, znajdującej się tuż opodal ka-
plicy Ostrobramskiej, natrafiono
na kopułce złoconej na napisy
stwierdzające, kto i kiedy dokony-
wał remontu kościoła. Między in-
nemi odkryto napis tego rodzaju:

„„„Ten globus złocił S.......ki...
w Wilnie roku 1722..“

Pod grubą warstwą tynku na
barokowej fasadzie kościoła wy-
kryto wspaniałe rzeźby aniołów i
herby Paców, ryte w piaskowcu.

Sprawa napisu na cudownej
kaplicy Matki Boskiej Ostrobram-
skiej nie jest jeszcze zdecydowaną.
Zwrocić jednak należy uwagę, że
pierwotny. napis na Ostrej Bramie
umieszczony był w języku pol-
skim, a dopiero Murawiew kazał
go znieść i umieścić napis ła-
ciński.

Sprawa napisu rozstrzygnięta
zostanie w dniach najbliższych.

Los gimnazjów białoruskich.
Praxtyka lat ostatnich wyka-

zała, że szkolnictwo białoruskie
bez pomiocy z zewnątrz samodziel-
nie istaieć nie może. Gimnazja
białoruskie w Wilnie i Nowogród-
ku podlizymywane były sztucznie
przez Jarslkę inteligencji biało-
ruskiej. W roku bieżącym kryzys
nie ominął tych gimnazjów. Na
walnem zebraniu Komitetu Ro-
dzicielskiego gimnazjum białorus-
kiego uchwalono zlikwidować gi-
mnazjuri jako samodzielną je-
dnostkę i przekazać je Kurato-
rjum.

Na skutek tej uchwały gimna-
zja biaioruskie jako samodzielne
jednostki przestały istnieć i na ich
miejsce powstały nowe tworzywa
szkolne: Białoruska Filja Pań-
stwowego Gimnazjum Polskiego
im. Juljusza Słowackiego pod
kierunkiem p. Radosława Ostrow-
skiego i 2) Białoruska Filja Gi-
mnazjum Polskiego im. Adama
Mickiewicza w Nowogródku.

Gimnazja białoruskie pozostały
w dotychczasowych lokalach, lecz
przeszły pod całkowity zarząd
władz szkolnych.

ZALETY WINĄ GRONOWEGO.
Z wspomineń o Piusie X.

Spożywanie wina zwalcza sku-
tecznie chorobę raka — tak przy-
najmniej głoszono na jednym z osta
tnich zjazdów lekarskich. Pewien
lekarz francuski posunął się nawet
dalej: jeśli np. królikowi zrobi się
zastrzyk, strychniny — zwierzątko
oczywiście zdechnie. Gdy nato-
miast przedtem zastrzyknie się te-
mu samemu królikowi parę centy-
metrów kubicznych białego wina,
zwierzątko zniesie odpornie dzia-
łalność trucizny.

Pisząc o zaletach wina, współ-
pracownik organu watykańskiego
„Osservatore Romano“ przypomi-
na, že Pius X niejednokrotnie wy-
chwalał działalność wina, jako naj-
pewniejszą i skuteczną obronę prze
ciw cholerze. Podczas epidemji w
1873 r., która szalała szczególnie
Ooi

Q twórcy wszechnicy wileńskiej.
Bezpośrednio po tym koncercie p.

Karol Koźmiński przypomni radjosłucha-
czom spiżową postać króla Stefana Ba-
torego, ktorego działalność nazawsze po-
zostanie związana z dziejami Wilna. Pre-
lekcja ta będzie transmitowana z War-
szawy o godz. 18-ej.

Dziwna choroba.
P. Elżbieta Minkiewiczówna w dzi-

siejszym feljetonie swoim, który wygłosi
w studjo wileńskiem o godz. 19.30, poru-
szy tajemaiczą sprawę kleptomanji. Jest
to jak wiadomo choroba, której objawem
jest przywlaszczanie sobie cudzej włas-
ności Dowiemy się więc, gdzie kończy
się kleptomanja, a zaczyna się zwykłe...

„złodziejstwo, i kto z podlegających tej
„chorobie kwalilikuje się do - szpitala,
a kto do więzienia,

>

w okolicach Treviso, ks. Józef Sar
to był proboszczem w Salzano. Był
on jednocześnie pielęgniarzem, po-
cieszycielem i lekarzem, rozdając
chorym wszelkie możliwę lekarst-
wa, Wierzono wówczas ogólnie, że
szklanka dobrego wina zapobiega
chorobie, a spożyta przy pierw-
szych jej objawach, przerywa bieg
strasznej choroby.  Rozdawszy
więc skromne zapasy, jakie sam
posiadał, proboszcz zwrócił się do
bogatszych przedstawicieli ziems-
kich okolicy, prosząc, by nie szczę-
dzili ofiar, „tem bardziej, że dowie
dziona jest skuteczność wina prze-
ciw cholerze, a do tych biedatów
niepodobna zajrzeć z pustemi rę-
koma.“ Ks. Jėzef Sarto również —
dzięki dzałalności wina — wyszedł
obronną ręką z epidemji. Szklan-
ka rzetelnego winą smakowała na-
dal także późnejszemu biskupowi
Mantui, kardynałowi Wenecji i Pi-
usowi X — który nigdy nie chciał
się podporządkować nakazom swe
go lekarza, by wino wykluczyć z
stołu papieskiego.

SIA DEDEPRIMERA

WYPADKI.
-— Zamach samobójczy. W dniu 26

b. m. Szymańska Janina, lat 29 (Rysia
25). W celu pozbawienia się życia za-
żyła dotąd nieznanej trucizny. Lekarz
Pogotowia po udzieleniu pomocy od-
wiózł Szymańską do szpitala Sawicz w
stanie niezagrażającym życiu, Przyczy-
na — brak środków do życia.
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Z KRAJU.
Katastrofa balonu amerykańskiego na

terenie gm. daugieliskiej.
Lotnicy amerykańscy wyszii z katastrofy cało.

Ze Swięcian donoszą, iż w dniu

wczorajszym nad ranem na po-
graniczu polsko litewskiem ukazał

się balon, który krążył nad Koł-

tynianami, poczem wzdłuż gra-

nicy koło Łyngmian leciał w kie-

runku Turmont. Po pewnym cza:

sie balon zawrócił i gnany wia-

trem około południa spadł na

pola niedaleko wsi Łaszule, gm.

daugieliskiej. Na miejsce wypad-

ku niezwłocznie pośpieszyli wło-
ścianie ze wsi Łaszule oraz dwóch

posterunkowych P. P. Jak się

okazało był to balon amerykański

р. п. „Ч. 5. NAVY*, którego za-

łogę stanowili por. i kpt. armji

amerykańskiej piloci Bushnell

i Settle. Balon „U. S. NAVY*

brał udział w międzynarodowych

zawodach balonów wolnych w

Bazylei o nagrodę Gordona Ben-

neta. Lotnicy Bushnell i Settle

wystartowali z Bazylei w niedzielę

dnia 25 b. m. o godz. 16-ej.

Wskutek silnego południowo-za-

chodniego wietru balon ich unie-

siony został na północny wschód.

Lecieli oni przez pewien czas

przez Niemcy, Prusy i Litwę, a

następnie zagnani zostali wiatrem

na terytorjum Polski. Przymuso-

we lądowanie balonu nastąpiło

z powodu pęknięcia powłoki i

i tylko dzięki umiejętnemu lądo-

waniu, piloci nie odnieśli żadnych

obrażeń cielesnych za wyjątkiem

drobnych pokaleczeń.

Na wieść o wypadku balonu

w pow. święciańskim starostwo

wydało polecenie, by uszkodzony

balon lotników amerykańskich

przewieźć do narbliższej stacji

kolejowej. O godz. 14.30 balon

na trzech furach dostarczony za*

stał do stacji kolejowej Ignalino

i załadowany do pociągu, który

wraz z lotnikami amerykańskimi

odjechał w kierunku Wilna.

O wypadku lotników amery-

kańskich powiadomiona została

ambasada amerykańska.

Wyrok na komunistów.

BIAŁYSTOK (Pat.) W dniu 27
b. m. Sąd Okręgowy rozpatrywał
sprawę niejakich Chai Sybirskiej,
Chany Lewin i Nochuma Azesa,
mieszkańców Białegostoku, oskar-

żonych o działalność komuni-
styczną. Sąd skazał Chanę Lewin
na 2 lata więzienia, Nochuma
Azesa na 3 lata więzienia i Chaję
Sybirską uniewinnił.

Pożar w gm. mołodeczańskiej.

Z nieustalonej przyczyny wy-
buchi pożarw Bruszkowszczyźnie,
gm.  mołodeczańskiej, strawił
budynki mieszkalne i gospodar-

cze oraz inwentarz rolny, nale-
żące do Jakóba Zccharkiewicza.
Straty wynoszą 10000 zł.

Walka z kięską pożarów.

Onegdaj w sali starostwa lidz-
kiego odbyło się doroczne walne
zebranie delegatów ochotniczych
straży pożarnych pow. lidzkiego.
Ze złożonych sprawozdań wynika,
iż na terenie pow. lidzkiego znaj-
duje się 63 straże pożarne, które
grupuje 1600 członków umundu-
rowanyci i około 400 członków
wspierających. Straże pożarne w
ciągu roku sprawozdawczego wy-
jeżdżały do 170 pożarów na ogólną
ilość 302 Podczas pożarów spaliło
się powyżej 500 budynków. Straty
spowodowane pożarami przekra-
czają 2.000.000 zł. Pomimo tak du-
żej ilości oddziałów ochotniczych
straży pożarnych obrona przeciw-
pożarowa na terenie powiatu lidz-
kiego nie jest wystarczająca, gdyż

na jedną straż przypada powyżej
30 osiedli, a jeden strażak na prze-
szło 100 mieszkańców. W planie
pracy postanowiono położyć na-
cisk na sprawę zaopatrzenia wod-
nego, ubezpieczenie zarówno stra-
żaków jak i koni, oraz zaopatry-
wanie się w sprzęt bojowy, nie
pomijając strony wyszkolenia bo-
jowego. Szczególny nacisk położo-
no na sprawność fizyczną, a w
związku z tem zdobywanie P.O.S.
przez czionków straży.

Po zebraniu odbyły się popisy
uczestniczek 10 dniowego kursu
dla komendantek żeńskich oddzia-
łów straży pożarnych t. zw. sama-
rytanek, wieczorem zaś odbyło się
przedstawienie oraz zabawa ta-
neczna.

2 pogranicza.
Patrol Ktewski zatrzymał rybaków polskich, iecz szybko ich zwolnił.

Z pożianicza donoszą, iż w dniu
wczorajszym o godz. 5 rano na
rzece Mereczance, niedaleko Oran
patrol liiewskiej straży granicznej
zatrzymał dwóch rybaków Pola-
ków, którzy łowili ryby w rzece.

Zatrzymanych rybaków strażnicy
osadzili w strażnicy w Sorwor-
cach. Na skutek interwencji tegoż
dnia wieczorem obu zatrzymanych
rybaków zwolniono.

Zatrzymanie kupca łomżyńskiego na granicy łotewskiej.

Na pograniczu polsko-łotew-
skiem w rejonie Turmont zatrzy-
mano niejakiego Ch. Łaksziejna,
który"nielegalnie zamierzał prze-
dostać się przez granicę. Jak się
okazało, był to kupiec łomżyński,
który nie mając gotówki na pasz-
port zagraniczny, zamierzał*prze-

dostać się do Łotwy nielegalnie
przy pomocy zawodowego prze-
mytnika P. Pućki, który po-
brawszy od Łaksztejna 50 zł. za
przeprowadzenie przez granicę,
doprowadził kupca do pasa gra-
nicznego i pozostawił go na łasce
losu, sam zaś czemprędzej zbiegł.

 

Nowy kodeks karny wojskowy
wejdzie w życie 1-go stycznia 1933.

W najbliższym czasie ma się u-

kazać nowy dekret karnywojsko-

wy, dostosowany do obowiązujące

go od 1 bm. kodeksu karnego po-

wszechnego. Kodeks wojskowy

jest już ostatecznie opracowany iz

miarodajnymi czynnikami uzgodnio
ny, a ogłoszenie jego w Dzienniku

Ustaw jest kwestją najbliższych ty

godni. Nowy kodeks karny wojsko

wy wejdzie w życie z dniem 1 sty-

cznia 1933 roku.
Nadmienić należy, że w myśl

rozporządzenia wprowadzającego
obowiązujący dziś nowy kodeks ka
rny powszechny „w zakresie sądo-
wnictwa wojskowego obowiązują
nadal dotychczasowe przepisy ma-
terjalnego prawa karnego.

Obecnie zatem wytworzył się
taki stan prawny, że wszyscy oby
watele podlegają nowemu kodekso
wi karnemu, a żołnierze (co do
przestępstw pospolitych, oczywi-
sta) — zaborczemu. Wskutek te-
go może się zdarzyć, że z pośród

taki, że obywatele pod względem
wymiaru sprawiedliwości nie są
formalnie równo traktowani.

Obo kodeksy: powszechny i
wojskowy są ściśle z sobą związa-
ne i nawzajem się uzupełniają. W
niektórych państwach k. k. w. jest
wprost jednym z rodzajów k. k. po
wszechnego. Pochodzi to stąd, że
k. k. w. musi opierać się na tych
samych zasadach odpowiedzialno-
ści, na tym samym systemie kar
i środków zabezpieczających, jakie
wyznaje k. k. powszechny. Odmien
ne traktowanie osób wojskowych
musi być uzasadnione specjalnemi
względami wojskowemi. Stąd wnio
sek, że żażdy k. k. może być opra-
cowany dopiero po ostatecznem u-
staleniu tekstu k. k. powszechne-
go.

оаыLADASKDINBETTALTAS

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?

W szesnastym dniu ciągnienia
5-ej klasy 25-ej polskiej loterji

dwu osób, które dopuściły się te-. klasowej państwowej większe wy-
$o samego czynu, jedna będzie ka-
rana, a druga nie i tylko dlatego,
że jedna jest osobą cywilną, a dru-
ša wojskową. Między kodeksem
bowiem polskim, a kodeksami da-
wnemi są znaczne różnice. Nowy
kodeks karny polski daje odmien-
ne zasady odpowiedzialności, na-
kazując np. karać za wszysktie u-
siłowania występków, podczas gdy
k. k. ros. z 1903 r. nakazuje karać
za usiłowania tylko tych występ-
ków, których usiłowanie popełnie-
nia zostało w części szczegółowej
wyraźnie karą zagrożone. Now.
kodeks karny przestał również u-
ważać niektóre czyny za przestęp
stwo. Wytworzył się zatem stan

grane padły na numery nastę-
pujące;

Zł. 5.009 na N-ry: 37251 45827
69430 75094 114336 126851.

Zl. 3.000 na N-ry: 24807 44215
51148 56636 88931.

Zł. 2,006 na N-ry: 23182 24382
31118 39434 51038 51087 62172
65280 69702 74223 81281 82508
84661 93404 94735 101327 108774
125448 129970 149780,

ZŁ. 1.0660 na N-ry: 14398 14933
19187 24140 28992 51854 55906
61241 62614 69109 71583 75162

5656 90720 90866 97374
106330 30 111159 120997
128110 1294 131952 132525
141168 146025 156598,

  
  

  



       

Wyniki turnieju tenisowego.

Wczorajszy dzień na kortach

А. Z. $. przyniósł nam szereg dal-

szych wyników, które niżej po-

dajemy.
W, gize podwójnej panów Me-

recki, Kewes — Lisowski, Szule

6:1, 6:3. W, rozgrywce finałowej

Kewes z Mereckim spotkali się

z parą Grabowiecki, Turczyński

6:4, 6:1, 4:6, 6:4.

Wśród pań w półfinale р. Но-
hendlingerówna pokonała p. Pie-

karską 2:6, 6:4, 6:0. W grze fina-

łowej p. Hohendlingerówna poko-

nała w dwóch setach p. Olechno-
wiczową 6:4, 6:4. Mistrzynią więc

Wilna została p. Hohendlinge-

równa, która w pełni zasłużyła na

miano najlepszej tenisistki Wilna.

W klasie B. gracz Wilji Bukow-

ski pokonał Dowbora 6:2, 6:3, a
Piotrowicz wygrał z Lewinem

6:3, 6:0.
Wczorajsze gry wyjątkowo od-

były się przy wspaniałej pogodzie.$;'
*

Lekkoatleci trenują.
Na stadjonie Ośrodka W. F. na

Pióromoncie trwają wciąż tre-
ningi uczenic srednich zakładów
naukowych, które szykują się do
zawodów lekkoatletycznych o mi-
strzostwo szkół.

Zawody odbędą się w sobotę
o godz. 15 i w niedzielę o godz. 11
na Pióromoncie.

 

W. niedzielę regaty wioślarskie.
Oficjalne zamknięcie sezonu

wioślarskiego na Wilji odbędzie
się w najbliższą niedzielę długo-
dystansowym biegiem czwórek
półwyścigowych z Werek do Wil-
na.

W, roku ubiegłym po ostrej
walce z saperami wygrali bieg
wioślarze Policyjnego Klubu Spor-
towego. ы

м_ы

KOMUNIKAT KINA <CASINO>!
świetlane w najbliższym czasie: „PIESN NOCY'' z Janem Kiepurą w roli głów

i Rydre. Premjera tego filmu w Werszawle odbędzie się w po-zątku listopada.

sza komedja produkcji Polskiej z udziałem Zuli Podorz  lsklej,

sportowców z Kusocińskim na czele. „KOBIETA I SZPIEG" r 1

STUDENTOW".—Film reżyserji Turzanskiego (twórcy filmu „Trójka*) z życia studentów Paryża,

paryskiego. Film ten o dużej wartości artystycznej.

„BŁĘKITNA RAPSODJA" z udziałem Janet Gaynor
otworzyło sezon najlępsze kino w Warszawie „Swlatowid“.

> Oaio

SPORT.
W niedzielę wałka stoczy się

również na tym długim i trudnym
do opanowania odcinku trasy, na
którym zwyciężą chyba ponownie
silni wioślarze P. K. S., którzy w
ten sposób godnie zakończą swój
pracowity sezon.

Jutro dokończenie zawodów
szkolnych.

Lekkoatleci szkół średnich sta-
ną jutro znów na starcie zawodów
szkolnych, które zostały przerwa-
ne w niedzielę z powodu ulewnego
deszczu.

Jutro zatem rozstrzygnie się
która ze szkół najbardziej jest
zaawansowana w lekkoatletyce.
Stoczy się decydująca walka mię-
dzy uczniami gimn. A. Mickiewi-
cza, a uczniami P. Sz. Technicznej
i gim. J. Lelewela.

Zawody rozpoczynają się 0'g0-
dzinie 15 na Pióromoncie.

Wieczorek zasyła pozdrowienia.

Wieczorek jest jedynym przed-
*stawicielem wszystkich sportow-
ców Wilna w reprezentacyjnej
ekipie Polski, która jak wiemy
objeżdża państwa Europy Środko-
wej, walcząc w meczach lekko-
atletycznych z Czechosłowacją,
Węgrami i Austrją, Mistrz nasz
czuje się doskonale, a kierowni-
ctwo reprezentacyj jest z wyników
Wieczorka w zupełności zadowo-
lone.

Wieczorek wszystkim  spor-
towcom Wilna zasyła z Wiednia
pozdrowienia sportowe.

W Wilnie ma być basen wioślarski
W kołach wioślarskich od kil-

ku dni krąży wiadomość, iż czynią
się pewne starania nad stworze-
niem w Wilnie zimowego basenu
wioślarskiego, w którym nasi rega-
towcy mogliby bez żadnej przerwy

Adolfa Dymszy,

sytuacje na tle przeisteczania się kobiety w mężczyznę. W rol. gł. Carman Boni.
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I Charles Farella oraz rosyjskiego zespołu kabaretowego.
„DAMA w SMOKIKGU".

DZIENNIK WILEŃSKI

przez cały czas trenować i z chwi-

lą rozpoczęcia sezonu na wiosnę
być już w dobrej formie.

Basen ma powstać przy ul. J.

Jasińskiego, tam gdzie dawniej

mieściła się filja elektrowni. Jest

to całkiem konkretny i możliwy

do zrealizowania projekt, bo mie-

ści się tam już gotowy basenik o

długości 12 mtr. Trzeba więc przy-

puszczać, że odpowiednie władze

zezwolą wioślarzom na wykorzy-

stanie dziś nikomu nie potrzebne-

go basenu.

   

Dziś Polska walczy w Wiedniu.
Lekkoalletyczna reprezentacja

Polski, która po wygranym z tru-
dem meczu z Czechosłowacją spot
ka się dzisiaj z reprezentacją Au-
strji.
W Wiedniu program jest znacz-

nie zmniejszony. Odbędą się na-
stępujące konkurencje: 100 mtr.
(Trojanowski Il, Czyż — Lecht-
ner, Klein, albo Plutner). 400 mtr.
(Biniakowski, Miller — Gudenus,
Deutreher). 800 mtr. (Kuźmicki,
Maszewski — Pugl, Wlaigl, albo
Kunschik). 3000 mtr. 2 mile angiel-
skie (Kusociński, Hartlik — Leid-
geb, Leban). 110 mtr. przez płotki
(Trojarowski. I, Nowosielski —
Langmarin, Deschka). Sztaleta
szwedzka (Kostrzewski, Biniakow-
ski, Trojanowski II, Czyż —- Ge-
dunas, Gotz, Lechner, Klein, albo
Plutner. Skok wdal (Wieczorek,
Nowak — Peintner, Bauer albo Ju-
szinsky. Skok wzwyż (Pławczyk,
Niemiec —  Juszinsky, Bauer).
Skok o tyczce (Kluk, Sznajder —
Hóller, Broksch). Pchnięcie kułą
(Heljasz, Kluk — Janausch, Vet-
ter). Rzut dyskiem (Heljasz, Wie-
czorek --« Janausch, Vetter). Rzut
oszczepem (Turczyk, Mikrut —
Bezwoda, Holischek).

Punktacja meczu jest 5, 3, 1, a
w sztaletach 7, 3. Mecz ten šciąg-
nie zapewne tłumy widzów, bo
swego rodzaju magnesem będzie
bicie rekordu Nurmiego przez Ku-

 

nych kos'tów zakontrektowano następujące filmy najnowszej produkeji, które zostaną wy-
nej. Film ten wyświetlany obecn'e z kolosanem powodzeniem w Berlinie
W Wilnie ukaże się kilka dni późatej. „100 METR. MIŁOSCI". N:jnew
Mi-czysława Cybulskiego, K. Ankwiczówny oraz naszych czołowych

Dyrekcja kina „Casino“ ma zaszczyt p lformow»ć Szanowną Publiczność, że mimo ko'osal- |

|—Fllmm osnufy na tłe wojny światowej. W rolach gł. Bryglda Helm i Vi Fritsch. „HOTEL

podamy w następnym komunikacie.

 

bez udziału gwiazd, grają studenci (iniwersytetu

„Braterstwo ludowe" reż. Pabsta twórcy „Najeźdiców* Fim o dużym nakładzie pieniężnym,
Rosyjski śpiew! Teńcel Filmem tym

Dowcipna komedja rrodukcji francuskiej. Zabawne momenty i
„MOSKWA BEZ MASKI" Film z życia Rosji u schyłku panowanie

Cara Mikcłaja II. „KSIĄŻE FAZIL" Flim egzotyczny osnuty na tie rywalizacji angielki z kobietami wschodu. „KROL TO JA* z udziałem Vlasta Bu-

riana doskonslego. niezrównanego humorysty гпапезо Wilnu # ЕЛтбм „С К. Feldmarszalek“, „On i Jego Siostra" i „Pod Kuratelą“ Dalszy program

 

socińskiego na 2 mile angielskie i
to, że po meczu lekkoatletycznym
odbędzie się mecz piłkarski przed
ułożeniem składu Austrji na me-
czu z Węgrami.

Papierowe obliczenia wskazu-
ją, że mecz w ogólnej punktacji
wygra Polska.

Bańki mydlane Białegostoku.
Przez całe lato czekaliśmy na

przyjazd do Wiilna lekkoatletów
Białegostoku, którzy mieli z nami
rozegrać rewanżowy mecz lekko-
atletyczny, wygrany w roku ubie-
głym przez sportowców Wilna.

Do Białegostoku wysłano z
Wilna kilkanaście listów, zapytu-
jących w sprawie terminu zawo-
dów, ale władze lekkoatletyczne
Białegostoku nie śpieszyły zbytnio
z podaniem odpowiedzi i w sposób
abnegaciki załatwiały wszelką ko-
respondencję z Wilnem, dając nam
wymijające odpowiedzi.

Ostatecznie jednak został de-
finitywnie wysunięty termin spot-
kania na dzień 2 października. Wil
no ze swej strony przygotowało
wszystko. Reprezentacja została
ułożona, słowem czekaliśmy na
dzień spotkania.

Dowiadujemy się jednak, iż nic
z tego. Białystok raczył odpowie-
dzieč 14 „rezygnuje“ z tegoroczne-
go spoikania, a ze swej strony pro-
ponuje termin spotkania przesu-
nąč až na wiosną.

Stanowisko Białegostoku jest
zupełnie nieusprawiedliwione i w
danym wypadku nie można nawet
powoływać się na brak odpowied-
nich środxów, bo jeżeli nas w ro-
ku ubiegłym stac było na wysłanie
swojej reprezentacji to niewątpli-
wiei w Białymstoku znalazłoby
się kilkadziesiąt złotych na pokry-
cie koniecznych wydatków.

Poza stroną czysto sportową są
również zobowiązania czysło ka-
sowe. Białystok zostaje więc mo-
ralnym dłużnikiem sportu wileń-
skiego, lakim samym dłużnikiem

tylda,

zamkniętych
NTT RECZ ARRIEAASZOUPPZZZOZZZOTA

UARLULE
GÓRNOŚLĄSKI

Zjednocz Kop. Górnośl. „PROGRESS“ ko-
pelnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębleńsko, Ma-

Andaluzja,
Ferdynand i Florentyna.

Wagonowo | od jednej tonny w szczelnie

Z Rosji sowieckiej.
Zamordowanie komisarza do specjalnych

poruczeń w Borysowie.
W Borysowie przed kilku dniami

zamordowany został we własnem

mieszkamiu komisarz do specjal-

nych poruczeń Grygowienko. W
związku z zamordowaniem Gry-

gowienki zginęły mu z kasy na-
der ważne dokumenty.

G. P. U zarządzilo docho-
dzenie.

Straszny wypadek na manewrach
sowieckich.

Piorun uderzył w samolot bombardowy zabijając dwóch
żołnierzy i kliku raniąc.

Z Mńska donoszą, iż podczas
onegdajszych manewrów  lotni-
czych w okręgu smoleńskim zer-
wała się silna burza połączona z
wielkim deszczem i uderzeniami
piorunów. Na widok nadchodzą
cej burzy lotnicy szybko poczęli
opuszczać się na pola i łąki. Je-
den z samolotów bombardowych
pilotowany przez dwóch lotników
Bohdanowskiego | Czyryna tra-
fiony piorunem zapalił się w po-
wietrzu. Lotnicy błyskawicznie

FPTESGRE:ERYCPZEDOSEG TOODORCTOZOZSWA

jak Warszawa i Katowice.
Wilno zawsze u siebie wszy-

stkich goscinnie przyjmuje, ale jak
nadchodzi dzień rewanżu, to wtedy
o Wilnie nikt nie pamięta.

Nie możemy więc w żaden spo-
sób utrzymać stosunków sporto-
wych. Wileński Związek Lekko-
atletyczny mojem zdaniem musi ca
łą tę sprawę skierować do P. Z. L.
A. i slanowczo żądać odpowied-
nich odszkodowań.

Nie ulega wątpliwości, że po-
wyższą sprawą zainteresują się
bliżej odpowiednie czynniki.

Uważam iż wszystkie takie
sprawy będą również szczegóło-
wo omawiane na mającej się nie-
bawem odbyć konferencji delega-
tów poszczególnych związków
okręgowych.

Ja. Nie.

 

Radzionków, Mysłowice,

zaplombowanych wozach
dostarcza

wyskoczyli przy pomocy spado-
chronów, dzięki czemu szczęśliwie
uniknęłi śmierci. Samolot pada-
jąc, wpadł na grupę żołnierzy.
Dwuch z nich zabił zaś kilku
poranił.

GIEŁDA.
WARSZAWĄ (Pat.) 27. IX :882 r.

Walnty I dewizy!
Belgja 123,75— '24,06—173,44
Holandja 358,40—350,30 357,5".
Londya 20,80—30,81
Nowy York £,921—8,941—8 901.
Nowy York kabel 8,9276—8496 8.906
boryż 34,95 —35.04>—*4,26
Praga 26,40—26.46 —26,34
S<wajearja 172,00 —17243 - 171,57.
Włochy 45,80—46,02— 45,78
Berlin 212,25
Tendencja riejednolita.

Papiery procentowe:
3 „ poż. budowla a 38'|,—38,35.
5 |, konwers. 40.
6'/, dolarowa52,75—53 /,—53
47, dolarowa 48'/,>—48,65—48'|,
7% stabil. 53,75—52,88—53,25,
81; obl bud. B. G. K. 93,
4,6] L. Z. ziem 38,75
lo L. Z. m. Warszawy 48',
8“, L.Z.m. Warsz. 58,C0—59,25—58,75
8'|. L. Z. m Łodzi 56,
10%, L Z. m. Siedlec 52
Tendencja 'łabsza.

Akcje
Bank Polski 88',—89. Cuk

Lilpoo 13,75 2 ss ef
Pożyczki polskie w No Yorkus

Dolarowa 52 Dillonowska 5 Stabili:
zda 52'|,. Warszawska 41,25. Sląska

 

Drzewka IAKLENY OROOKĘ
doboru odmian ziemi Wileńskiej, o trwa-
łych, odpornych na mrozy podkładkach

Wileński Sp.
||| Syndykat Rolniczy

 

  CUDOTWÓRCA M. DEULL wino.

  

D Z IŚ! Po raz pierwszy w Wilniel Osy Wopel siol Pigwlaz-
DZWIĘK. KINO- przebój produkeji „Paramountu* 1932-33 r. y ekranu Iv) ldney i bohater fil-

2 E E «PAN» mu „Szary Dom" Chester Morris. Fascynu!ąca treść! Hallo mifesnicy sporłu! W dodatk. „Paramountu“ i „Pat“B Biuro: uaIP20 a
UL. WIELKA 42. Tel. 528.

ses CASINO|
Wielka 47. tai. 15-14.

 

DŹWIĘKOWY
KINO-kmo «HELIOS»

ulica Wliefska 38, tel. 925.

|| sea

 

Dyrekcja Panstwowego

Najnowszy artystyczny przebój
dźwiękowy wytw. „SOWKINO"* w Moskwie
w-g powieści D. Szolochowa „Cichy Don“ rež. Olgi Preobrażeńskiej i Iwana Pronowa z udziałem najwybitniejszych

artystów teatrów moskiewskich. Oryginelae pieśni I tańce w wykonaniu dońskich kozaków.
Nad Program: Atrakcje dźwiękowe. Na l-szy seans ceny znižone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,20. Na Niebywała

 

między in. sprawozdanie z Olimpjady! Efektowne ćwiczenia lek:joatletyczne, skoki na lądzie i do wody eraz bieg! wi-
dzicne w naturalnem tempie i „zwolnicnem temzem”, pływanie, boks I in

seansów © godz. 4. 6, 8 i 10,15. W sobotę i niedzielę o godz. 2ej.

Dziś! Najnowszy przebój sezonu! Z udziałem niezrównanej bohaterki filmów: „Precz z miłością”, „Z rozkazu księ-
żnięzki*, „Droga do raju" 1 „Kongres teńczy* Liljan Harvey | czarującego jej partnera Henry Garata wraz z
gwiazdorem humoru francuskiego Lucie
nem Bsrouxem. Tytuł tego arcyfilmu

medja dźwiękowa rysunkowa. — Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt. o g. 2 ej.

4 7007TDOSRCZYTWTYCZEKZO OAKOCEZPEDZOAOROSAOAZORZWо0

 

„Liljanka chce się rozwieść”:

premjerę, Sobotę i Niedzielę bilety honorowe nieważne.
н лкЫ <

 

ŁAŹNIA POTANIAŁA|! Ažeby udostępn. uczęs2-3
PO czanie do Łeźni, ustaliłem od dnia 29 września b r.

Monopolu Spirytusowego Zarzecz': Po:ławska 3. Właściciel A. Kuzenstoł.

podaje do wiadomości, że od dn. 29 IX 1932 r.
następujące detaliczne ceny sprzedażne wyrobów monopolo-

wych wraz z butelką:

wódki 1 Ltr. 0,75 Ltr. 0,5 Ltr. 0,25 Ltr.
czyste złotych. ,

zwykła
35° 4,00 — 2,05 1,05

40° 4,55 — 230 1,20

45° 5,10 — 2,60 1,35

borowa
>40" 5,30 = 2,70 1,40

45° 6,00 4,50 3,05 1,55

luksusowa
45° 7,50 5,65 3,80 r,

spirytus
na cele
domowo-
leczn.
90* 10,20 — 515 —

95° 10,80 — 5,45 215

___

H. M. STEPHENSON. 29)

Na najovžszem GZ$ÓrZU.
Biegł skrajem lasu, porastającego wzgórze. Strza

ły umilkty. Łapał z trudem oddech, lecz nie zwal-

niał biegu. Chciał się wpierw zaszyć w gęstą mgłę.

Dzwon więzienny bił już donośnie na alarm, zupełnie

jakby wolał: ! 3
— Więzień uciekł — pięć fuutów za jego gło-

wę — więzień uciekł — pięć funtów nagrody.
Walters obejrzał się za siebie.

Josephs był niewidoczny. Harrison biegł wty-

Je, jakieś pięćdziesiąt xroków na prawo. Pośc.$

ustał,
(Walters skręcił trochę na prawo, jakby chcąc

się połączyć z towarzyszem i biegi w tym kierunku,

dopóki kięby mgły nie zatopiły więzienia przed jego

wzrokiem. Potem skręcił znów na lewo i zaczął iść

:'narszowym krokiem prosto na północ. Mgła była

już tak gęsta, że widział tylko na odległość dziesię-

ciu kroków. (43
Rozdziat XIV.

Z północo - zachodu wiał lekki wietrzyk. Har-
ry nastawiał podeń policzek w taki sposób, żeby
trzymać się kierunku na północ. Ale niepewna to me-
10da, gdyž wiatr jest zmienny. Bicie dzwonu wię-

Wydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
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ziennego nie mogło mu być pomocą, bo nie widząc,

nie można uchem zlokalizować kierunku takiego

dźwięku. Echo odrzuca go to na prawo, to na lewo.

Można myśleć, że się ucieka od takiego zdradzie-

ckiego przewodnika, kiedy się idzie wprost na niego.

Waltersowi wydawało się, że słyszy w głosie
dzwonu słowa Burtona:
— Obsadzą wszystkie mosty, puszczą patrole na

wszystkie drogi!!!
Potrząsnął gniewnie głową! Niema strachu! Bę-

dzie się irzymał wrzosowisk, a tam niema ani dróg,
ani mostów.

Ale dzwon wołał dalej:
— Tylko jeden ukrywał się dłużej niż cztery
Żył rzepą, a potem wydał się sam!
Ech! ten, kto nie boi się śmierci, nie potrzebuje

się wydawać!
Ale dzwon wołał ciągle jednakowo donośnie:
— Zakują cię w łańcuch, stracisz szansę pręd-

diego ułaskawienia i nie wyjdziesz za mury wię-
zienne przez ćwierć wieku.

Wrzosowiska ciągną się na północ od Prince-
town na przestrzeni jakichś piętnastu mil. Do za-
chodu brakowało jeszcze sześciu godzin. Walters
mmiał nadzieję, że przy sprzyjającej, nie za gęstej
mgle, zdoła zrobić do wieczora długi marsz. Księ-
życ wschodzii po północy. Mógł się spodziewać, że
przy jego pomocy dotrze do skraju ugorów i znaj-

dni

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1. >
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dzie jakiś łan, który mu dostarczy kryjówki na dzień
i pożywienia.

Za traktem tavistockim teren zaczął się pod-
nosić. Harry darł się pod górę, nie przystając nawet
dla złapania oddechu. Mgła rzedła. Musiał odgro-
dzić się jak najprędzej od pogoni szczytem jakiegoś
wzgórza, bo inaczej mogło być źle.

Poczuł na twarzy silniejsze uderzenie wiatru, a
pod nogami twardy grunt. Znalazł się na szczycie.
Przed nim mgła pierzchała już na prawo i na lewo.

Sam nie wiedział, że stał na szczycie St. Mis
Tor. Roztaczał się stąd rozległy widokna faliste
wrzosowiska w kierunku północy, wschodu i połu-
dnia. Dziwnie uroczy widok, podziwiany ogólnie
przez turystów. ; i

Tego dnia wszystko kryło się w białym mroku,
lecz skraj wrzosowisk był skrajem mgły. Zachodnie
zbocza St. Mis Tor migotały srebrzystym calunem.
Ale szczyt był wolny od nieprzejrzanej białości i u-
ciekinier dosięgał wzrokiem wież i dachów Tavi-
stocku i Whitchurch, kąpiących się w słońcu. Wi-
dział również srebrną wstęgę Tamar i lasy i wioski,
towarzyszące jej w drodze do Plymouth i do morza.

Walters, nie tracąc czasu na podziwianie wi-
doku, skręcił na wschód i gdy się już dobrze scho-
wał we mgle, zawrócił znów ku północy. Teren sta-
wał się coraz bardziej nierówny i bagnisty, a mgła
pozwalała widzieć w promieniu, to kilka stóp, to

 

znów przeszło sto kroków. Harry myślał tylko o
tem, żeby przed zapadnięciem nocy oddalić się jak
najbardziej od więzienia, a zbliżyć się do północnej
śranicy Dartmoor'u,

Przez pięć godzin naprzemian maszerował i
kłusował, Naturalnie nie miał pojęcia, gdzie się znaj-
dował. Nawet w jasny dzień obcy przybysz nieła-
two się zorjentuje na Dartmoorze. Przebył kilka bło
tnistych strumyków i polnych dróg. Pod wieczór
mgła przeszła w drobny deszczyk. Harry nie wi-
dział tego dnia na wrzosowiskach żadnych śladów
życia, oprócz paru ptaków, owiec i dzikich kuców,
które żywią się wrzosem i lichą trawą.

Powoli zaszło słońce, ustał deszcz, pierzchły o-
statki mgły i na aksamitne niebo wypłynęły gwiazdy,
Wędrowiec potykał się teraz częściej, nadto ogarnął
go chłód. Takie są różnice między dniem i nocą na
wrzosowiskach.

Miał początkowo zamiar odpocząć od zmierzchu
do wschodu księżyca, ale było to niemożliwe. Miał
przemoczone ubranie i był straszliwie głodny. W bu
tachkląskała mu woda, a w ciało wpijał się strasz-
lwy chłód, WIókł się więc dalej, orjentując się w kie-
„runku podług gwiazd.
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