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Obnižka ceny cukru.
WARSZAWA. Pat.—W Dzien-

niku (staw Nr. 80 z dn. 28 b. m.
zostało ogłoszone rozporządzenie
ministra skarbu z dnia 21 wrześ-
nia, obniżające cenę cukru o zło-
tych 20 na q. (100 ką.) Obniżka
obowiązuje od dnia 1 październi:
ka b. r. i od tego dnia najwyższa
cena cukru wypuszczonego przez
<ukrownie na rynek wewnętrzny
wynosić będzle złotych 84 gr. 50
zamiast zł. 104 gr. 50 Rząd zde-
Cydował się na dokonanie powyż-
szej obniżki, biorąc pod uwagę z
jednej strony interesy szerokich
rzesz ludności, dla której cukier
jest artykułem pierwszej potrze-

Ceny na rozkaz.
W kołach finansowych opo

wiadają, iż niedawno odbywała
się w jednem z ministerstw nara-
da finansowa, dotycząca gospo-
darczo finansówych spraw i t. d.
W naradzie brał udział pewien

dygnitarz wojskowy, który długo
przysłuchiwał się, wreszcie zabrał
głos i ośwladczył:
— Bułka kosztuje obecnie

pięć groszy. Trzeba wydać roz-
kaz, aby kosztowała tyle i nadal.

ięcej niema o czem gadać.
Naradę na tem przerwano.

i Od lat 11-u istniejąca szkoła

„ŹRÓDŁO PRACY*

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

 

 

by, z drugiej zaś strony możli-
wość takiej obniżki dla przemysłu
cukrowniczego na skutek znacz
nego skurczenia się deficytu eks-
portu. W związku z powyższą
obniżką cen hurtowych, w tym
samym stosunku, t. j. o 20 gr. na
kg. obniią się również ceny cu-
kru w sprzedaży detalicznej.
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Pakt nieagresji Z.
MOSKWA (Pat.) Koła polity-

czne zapatrvją się na sprawę za-
warcia paktu nieagresji z Francją
i Rumunją raczej optymistycznie.
We środę wieczorem rozeszły się
w Moskwie pogłoski, jakoby w
Genewie już osiągnięto porozu-
mienie co do punktów możliwych
do przyjącia zarówno przez ZSRR,

 

  
  
    

  

Czwartek 29 września 1932 r.
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S. S. R. z Rumunią.
jak i Rumunję. Słowo „Besarabja”
ma być z tekstu wogóle usunię*
te, natomiast odpowiedni para-
graf miałby konstatować, że obie
strony nie będą rozstrzygały orę-
żem kwestji spornych. Dzisiejsza
prasa zamieszcza bez komentarzy
głosy prasy rumuńskiej w spra-
wie paktu.

Rekonstrukcja rządu angielskiego.
Ustąpienie ministrów liberalnych.

ZAPOWIEDŹ DYMISJI
7 MINISTRÓW.

LONDYN (Pat). Na posiedze-
niu gabinetu ministrowie Snow-
den, Sinclairi Samuel zapowie-
dzieli swe dymisje, poczem posie-
dzenie przerwano. Przewidywane
jest ustąpienie 7 liberałów, zbliżo-
nych do Samuela, zajmujących
stanowiska poza gabinetem. U-
stąpićby mieli markiz Lothian,
podsekretarz stanu dla spraw In-
dyj, sir Robert Hamilton, podse-
kretarz dla spraw kolonji, Graham
White, kierownik resortu poczt i
inni. O godzinie 14.30 obrady rzą-
du rozpoczęły się ponownie, jedy-
nie bez udziału 3 ministrów, któ-
rzy podali się do dymisji.

POSTULATY KONSERWA.-
TYSTOW.

LONDYN (Pat). W związku z
ustąpieniem ministrów liberalnych
Samuela, Snowdena i Sinclaira
premjer Mac Donald przystąpił do
rekonstrukcji gabinelu. Napotyka
on na pewne trudności, albowiem
ze strony konserwatystów czynio-
ne są proby opanowania najważ-
niejszych stanowisk. W pierwszym
rzędzie konserwalyšci pragna o-
panować resort spraw wewnętrz-

BAERZE ITTTTIMUNITETASEISSENA

Dążenie do monarchji i do waiki z Polską.
LIPSK, (Pat). Admirał w sta:

nie spoczynku Wegener, przema-
wiejąc na wielkiem zebraniu po-
litycznem związku oficerów re-
zerwy w Lipsku, oświadczył mię-
dzy innemi:

Jesteśmy u wrót wielkich
przemian politycznych. Walka o
monarchję dobiega końca. (ni-
wersalna konstytucja weimarska
z braku podkładu duchowego nie
przyjęła się w narodzie niemiec-
kim. Zarówno ustrój, jak i życie
państwowe nacechowane „ być
musi religijnością, zrodzoną w
Zakonie Krzyżackim, opromienio-
nym chwałą ryćerskich bojów w
walkach z odwiecznym wrogiem—
Polską. Walkę tę podejmiemy

na nowo. 14 lat rządów poniże-
nia minęło bezpowrotnie. Dzisiaj
jesteśmy znowu krajem Zakonu,
o większym znacznie zasięgu i
mocarstwowem znaczeniu, kra-
jem, budującym potęgę swą na
wzorach dawnej rycerskiej przesz-
łości. Fundamenty i mury pod
gmach nowej Rzeszy są już usta-
wione. Brak tylko dachu — ko-
rony. Hasło dnia dzisiejszego—
to nieubłagana walka współcze-
snego narodowego pokolenia o
monarchję i koronację Hinden-
burga. Oto cel absolutnej więk-
szości narodu, potrzebującego sil-
nej wladzy i żelaznej dyscypliny.

Zebranie zakończono odśpie-
waniem hymnu narodowcgo.

Hindenburg w obronie rolnictwa.
BERLIN, (Pat). Prezydent Rze-

szy podpisał wczoraj wieczorem
rozporządzenia nadzwyczajne o
zniżce oprocentowania długów hi-
potecznych rolnictwa oraz o ochro
nie własności ziemskiej przed

egzekucjami. Rozporządzenia kon-
tyngentowę ogłoszone zostaną w
postaci dekretu, po slinalizowaniu
rokowań z rządami zainteresowa-
nych krajów zagranicznych.

Rehabilitacja Goeringa.
BERLIN. (Pat). Komisja ochro-

ny pracy Reichstagu uchwaliła re-
zolucję narodowych socjalistów,
stwierdzającą, że zachowanie się
prezydenta Izby Goeringa na osta-
tniem posiedzeniu parlamentu
było zgodne z konstytucją i regu-
laminem obrad. Z zeznań kancle-
rze von Papena wynika, że rząd

Rzeszy zdecydowany był zgóry
rozwiązać Reichstag jeszcze przed
głosowaniem nad votum nieulno-
ści i wnioskami o uchylenie dekre-
tów. Przyjęty został również wnio-
sek socjal-demokratów, uznający
rozwiązanie Reichstagu za sprzecz
ne z konstytucją.

Hitlerowcy przeciwko niemiecko -
narodowym |

BERLIN. (Pat). Na zgromadze-
niu niemiecko - narodowych we
Wrocławiu doszło wczoraj do
krwawych zaburzeń, wywołanych
przez narodowo - socjalistycznych
bojowców. Hitlerowcy, wdarłszy
się na galerję, rzucali bomby łza-

zebranych, a wy-
chodzący z sali stahlhelmowcy
zostali przez hitlerowców pobici
do krwi. Policja interwenjowała,
aresztując 30 narodowych socjali-

wiące między

"stów.

'

 

Nowy gabinet węgierski,
BUDAPESZT. (Pat). Pomię-

dzy kandydatami na stanowisko
premjera znajduje się na pierw-
szem miejscu minister obrony na-
rodowej  Goemboes.  Przypusz.
czalna lista jego gabinetu będzie
następująca.

Stanowisko premjera i teka о-
brony narodowej Goemboes, fi-
nanse — dr. Imredy, dyrektor
Banku Narodowego, handel — de
Kozma, dyrektor Węgierskiej
Agencji Telegraficznej, Teki rol-

nictwa i spraw wewnętrznych po-
zostałyby bez zmian w rękach
Purgly i Fiszera, Tekę spraw za-
granicznych objąłby dr. Tome-
sanyi.

nych i wydaje się, że dopną swego
celu. Jako kandydat na ministra
spraw wewnętrznych wymieniany
jest ze strony konserwatystów
prokurator generalny sir Tomasz
Inskip. Tekę ministra Szkocji
prawdopodobnie obejmie ktoś z
narodwych liberałów. Na stano-
wisko to wysuwana jest kandyda-
tura szkockiego posła liberalno-
narodowego Macphersona.  Jed-
nak Mac Donald napotyka na
trudności ze strony konserwaty-
stów, którzy pragnęliby przesu-
nięcia ministra rolnictwa Gilmou-
ra, z którego nie są zadowoleni
na stanowisko do spraw Szkocji,
rolnictwo zaś pragnęliby powie-
rzyć podsekretarzowi słanu w
ministerstwie skarbu kon-
serwatyście Elliotowi. Takiemu
wzmocnieniu się konserwatystów
opierają się zarówno narodowi li-
berałowie, jak premjer Mac Do-
naid. Przeprowadzenie  rekon-
strukcji oczekiwane jest w ciągu
dzisiejszej nocy.

NOMINACJE.
LONDYN, (Pat). Donoszą u-

rzędowo, że konserwatysta John
Gilmour mianowany został mini-
strem spraw wewnętrznych, kon-
serwalysta Walter Elliott — mini-
strem roinictwa i liberał Godfree
Collin — sekrelarzem do spraw
Szkocji.

LIST SNOWDENA DO MĄC
DONALDA.

LONDYN. (Pat). W piśmie,
wystosowanem do premjera Mac
Donalda, Snowden zaznacza,
między innemi, że nie może pozo-
stać członkiem rządu, prowadzą-
cego politykę, którą uważa on za
katastrofalną dla dobrobytu kraju,
szkolnictwa, dla jedności imper-
jum i peiną niebezpieczeństw dla
stosunków międzynarodowych

Wielkiej Brytani Od listopada
roku ubiegiego warunki się zmie-
niły. Główny cel utworzenia rzą-
du narodowego doznał uszczerb-
ku, a wyjątkowa sytuacja, która
decydowała wówczas, przestała
istnieć, Snowden zarzuca Mac
Donaldowi i jego kolegom, że od-
dali się caikowicie konserwatyw-
nej polityce proiekcjonistycznej.
Odkąd konserwatyści — pisze da-
lej Snowden — zdobyli przewagę
w rządzie narodowym, sprawa ta-
ryf nie była podnoszona, aczkol-
wiek mogłaby stać się niezbędną
dla uzdrowienia sytuacji w kraju.
Ani jeden z zapowiadanych ko-
rzystnych rezultatów protekcjoniz
mu nie ziścii się. Nasz handel ze-
wnętrzny zmniejszył się znacznie.
Bezrobocie wzrosło, a polityka
protekcjonistyczna wywołała re-
presje i ograniczenia ze strony za-
granicy. W. końcu Snowden pięt-
nuje politykę taryfową i imperjali-
styczną konserwatystów oraz wy-
stępuje przeciwko  konierencji w
Ottawie.

OŚWIADCZENIE MINISTRÓW
SOCJALISTYCZNYCH.

LONDYN. (Pat). Premjer Mac
Doland ogłosił w środę wieczorem,
w imieniu swojem oraz ministrów
Thomasa 1 Sankey'a następujące
oświadczenie:

Przed 12 miesiącami postano-
wiliśmy nie liczyć się z interesami
stronnictw.  Fostanowienie to o-
bowiązuje nas nadal. Zadanie na-
sze nie jest spełnione. Istnieje u-
kład o odszkodowaniach i dłu-
gach, a także światowa konieren-
cja gospodarcza. Dopóki zadania
swego nie wykonamy, prowadzić
będziemy dotychczasową politykę.
Względy partyjne osłabiłyby nasz
wpływ w świecie i zadałyby cios
istniejącemu ruchowi w kierunku
odbudowy śwata.

ZAKOŃCZENIE STRAJKU W ANGLII.
LONDYN. (Pat). W dn. 28 b.m.

rano zakończono strajk w okręgu
przemysiowym Manchesteru.

Wszystkie fabryki włókiennicze
zostały ponownie uruchomione i
180.000 robotników objęło pracę.
Strajk trwał jeden miesiąc i 3 dni

i kosztował związki zawodowe
400.000 funtów, wypłaconych
strajkującym jako zapomogi. Stra-
ty, jakie poniósł przemysł włókien
niczy, obliczają na 14 miljonów
funtów.

ii a PORIERZE,

NIEMiEC ZDEMASKOWANY PRZEZ NIEMCOW
(Kap) W znanym dwutygodniku

niemieckim „Die Zeit“ wydawa-
nym przez znakomitego pedagoga
i psychologa W. Foerstera ukazai
się (nr. 16. z dn. 20. 8. 32) bardzo
ciekawy artykuł, którego autor z
właściwą sobie rzetelnością, po-
czuciem sprawiedliwości oraz od-
wagą cywilną publicznie zdziera
maskę z jednego z wybitniejszych
przywódców nacjonalizmu nie.
mieckiego, generała Seldte.

Generał Seldte, pierwszy do-
wódca „Stahlhelmu”, w wywia-
dzie udzielonym niedawno repor-
terowi francuskiego dziennika
„L'Intransigeant“ zamaniłestował
w bardzo energiczny sposób swo-
je pacyłistyczne nastawienie oraz
swój wstręt do wszelkich poczy-
nań, mówiąc iż: „pomimo całej
niesprawiedliwości, wykazanej w
stosunku do państwa niemieckie-
$o przez inne mocarstwa w spra-
wie granic wschodnich, pomimo
niesprawiedliwości korytarza pol-
skiego, nigdy nie porwiemy się
przeciwko decyzjom pokoju wer-
salskiego zbrojna ręką!

„Die Zeit”, cytując powyższe
słowa, pisze:

„Łatwowierni czytelnicy fran-
 

Wojna domowa w Brazyli|.
BUENOS AIRES. (Pat). We-

dług doniesień kwatery głównej
powstańców w Sao Paolo, samolo-
ty wojsk związkowychostrzeliwa-

ły z karabinów maszynowych po-
ciąś pasażerski 1 zbombardowały
miasto Aganza,

cuscy wezmą deklarację generała
Seldie jako rzeczywisty objaw pa-
cywizmu niemieckiego. Nie po-
winni tego czyni..."

Zaledwie rok temu (31 maja
1931 r.) ten sam pokojowy u-
śmiechnięty przywódca w otocze-
niu świetnego sztabu, (w którym
notabene znajdował się m. i. i kron
prinz) na wielkich manewrach tuż
koło granicy polskiej przemawia!
do 150.000 uzbrojonych i goto-
wych do walki ludzi, a przemowa
jego była zupełnie jawną odezwą
do żołnierzy Stahlhemu, aby byli
każdej chwili gotowi do odebrania
„swojej” ziemi od Polski.

Również trzy książki, wydane
tegoż generała Seldte, a będące
jego wspomnieniami z wojny, wy-
kazują jego naturę z jej okrucień-
stwem, sadyzmem niemal, niena-
wiścią i bezwzględnością. Nic w
jego życiu, w jego czynach lub
słowach nie zdradzało jego uczuć
humanitarnych i pacyfistycznych.

„Można by było o jego wyczy-
nach przemilczeć — kończy swój
artykuł „Die Zeit* — teraz jed-
nakże, gdy się samowolnie ośmie-
lił zaprezentować  łatwowiernej
publiczności jako „pacytista“ —
przemilczenie równałoby się po-
prostu zbrodni”...

Mamy jeszcze o jeden dowód
więcej jak „pokojowo“ nastrojeni
są nasi sąsiedzi, oraz jaki fałsz
kryje się za ich przyjaznym uśniie-
chem. Oby jaknajwięcej tak'ch
demaskujących artykułów ukazy

z :
przad tękstera | w

być e Adm
nte czekowa w P.K.

Powstańcy chińscy skradli Japończykom
1 przed nosa 6 samołolów.

Na lotnisku w Mukdenie zda-
rzył się niezwykły, nawet — jak.
na stosunki chińskie, — wypadek.
Zpośród stojących bowiem przed

hangarami samolotów japońskich,
zerwało się nagle 6 w powietrze
i uleciało na południe. Gdy lot-
nicy japońscy rzucili się natych-
miast do swych maszyn, celem
schwytania „uciekinierów”, okaza-
ło się, że żaden z pozostałych
aeroplanów nie jest zdatny do
użytku, gdyż wszystkim uszkodzo-
no magnesy.
Otóż wyszło na jaw, że na lotnis:

ko dostali się przed godziną chiń-
scy powstańcy w przebraniu ro-
betników malarskich, mających
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malować hangary. Straż  japoń-
ska oczywiście ich puściła, nie
przeczuwając takiego obrotu
sprawy.

Żołnierze generała Schleichera.
Ciekawe szczegóły o stanie

Reichswehry i oticerskiego korpu-
su niemueckiego komunikuje kore-
spondenit berliński „Głosu Naro-
du;

Jeśli o prostych żołnierzach nie
mieckiej Keichswehry, przez 12 lat
odbywających siużbę wojskową słu
sznie twierdzi się, że swem wy-
szkoleniem równają się oficerom
normalnej armji, zbudowanej na
zasadach powszechnego obowią-
zku służby wojskowej, to o olice-
rach tej pokojowej” armji można
powiedzieć, że swem uposażegi
materjalnem i sytuacją iais
znacznie przewyższają Olicerow
normalnych armji i pod wielu in-
nemi względami ich również: wy-
przedzają. ESEJ

Pominąwszy już dobór i;długo*
letnie szkolenie, przez jakie w swej
karjerze olicer Keichswehry musi
przechodzić, stwierdzić musimy, że
tworzy się tu silna, ideowo i mater
jalnie ściśle skupiona kasta, będą-
ca dla Reichswehry a tem samem
i dla ministra von Schleichera do-
skonale przygotowaną drużyną,
której w zupełności może zaułać.

Tak samo jak prości żołnierze,
i oficerowie pozyskiwani są dla
Reichswehry wielkiemi korzyścia-
mi materjalnemi i zapewnieniem
stałej egzystencji, ale dobór jest
nadzwyczaj ścisty, W roku 1929
na 180 wolnych miejsc zgłosiło się
2.000 petentów a w roku 1931 na
200 woinych miejsc zgłosiło się aż
3,000 kandydatów. Korpus oiicer-
ski w 60 proc. składa się z synów
oficerów niemieckiej armji cesar-
skiej, a stosunek ten stale jest za-
chowywany. 14 proc. pochodzi z
rodzin wysokich urzędników pań-
stwowych, a może prawie tyle z ro
dzin wielkich posiadaczy ziem-
skich.

Już z góry zastrzega się władza
„Reichswehry”, że do korpusu ofi-
eerskiego nie może być przyjęty
ten „kto swem pochodzeniem, lub
brakiem uczuć patrjotycznych i lo-
jalności” budzi podejrzenia. Zdol-
ności fizyczne badane sa nadzwy-
czaj ostro, tak jak bada się rów-
nież intelekt. Decyduje jednak po-
chodzenie. Synów kupcówi niższej
burżuazji jest pomiędzy oficerami
Reichswehry tylko 5 — 6 proc. O
niższych klasach niema ani mowy.

Stan oficerski w Reichswehrze
stworzony został tak, aby to „po-
wołanie” nabyło znów przedwojen
nego połysku, jako „pierwsze po-
wołanie w narodzie”. Jeśli chodzi
o materjalne wyposażenia, to rze-
czywiście zawód oficerski jest naj
lepszym zawodem w Niemczech.
Porucznik Rechswehry pobiera ro
cznie zaelżnie od ilości lat służby
od 2.256 marek (4.783 zł.) do 3.948
marek (8.368 zł.). Kapitań pobiera
rocznie 4.512 do 6.484 marek. Pła-

ROBAIETEAWTYKARAEOREEZTWZDGEREA

0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume-

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

1 Października

wało się na łamach prasy, a może
wreszcie nawett ci łatwowi.e:ni
przekonają się, że Niemiec, który
wyciaga dłań do zgody za plecami
kryje jednocześnie karabin.

Artykuł powyższy ma tem
większe znaczenie, że ukazał się
w piśmie niemieckiem. Tem sa-
mem niemiec został zdemaskowa-
ny przeciw niemca,

ca ta stopniuje się zależnie od ran-
gi oticera, tak, że generał brygady
otrzymuje 15.000 marek (około
31.UVU zt.) 4 generał dywizji 17.860
marek (3/,/05 zł.). Oprócz tego o-
licerowie pobierają specjalne do-
datki dla rodziny. Dodatki te po-
bierają nawet po ukończeniu siu-
żby wojskowej. ttmerytura dowód-
cy wynosi 36.400 zł. rocznie. Nic
więc dziwnego, że za dwanaście lat
trwania Reichswehry na emerytu-
ry wyznacza się 148.200.00U zł.,
zaś pensje członków starej armji
wynoszą przeszło ćwierć miljarda

„Zi, Zz czego b. kronprinz otrzymuje
*8d republiki 28.000 marek (61.888
mi) Lo

Zanim olicerowi powierzy się
dowództwo, musi nauczyć się słu-
chać. Każdy młodzieniec, który
chce zostać oficerem i został przy-
jęty, wybiera sobie pułk, przy któ-
rym chce siużyć. Po 15 miesięcznej
siużbie jako. szeregoW'iecšlaje-da:+
egzaminu. Nie mając wykształce-
nia średniego musi jako szerego-
wiec służyć trzy lata. Po zdaniu eg
zaminu mianowany jest oficerem -
aspirantem. Następnie przydzielo-
ny jest do szkoły odnośnego rodza-
ju broni, Słuchaczem tej szkoły jest
przez rok, poczem staje do egzami-
nu olicerskiego, ale chociaż egza-
min zda wyśmienicie nie odrazu zo
staje oficerem. Decydują o tem
czynni oficerowie, którzy głosują
czy kandydat może być przyjęty do
korpusu olicerskiego. Jeżeli wynik
głosowania jest pomyślny, kandy-
dat zamianowany zostanie ofice-
rem. W ten sposób zawodowi oli-
cerskiemu nadaje się charakter ka.
sty, do której nie każdego się do-
puszcza. Każdy oficer zobowiązuje
się służyć 25 lat w Reichswehrze.

Specjalny protokół zrównuje
poszczególne rangi oficerskie ze
stopniami służbowemi urzędników
cywilnych. Tak n. p. dowódca cho
rąświ równa się staroście powia-
towemu, generał brygady prezyden
towi policji berlińskiej, generał dy-
wizji równa się posłowi pełnomo-
cnemu, dowódca korpusu podsekre
tarzowi stanu i t. d.

Drobne wiadomości.
Tragiczna śmierć wynala. “|

BUDAPESZT. (Pat.) W sobotę
rano na peryferjach miasta, na
dawnym Placu ćwiczeń wojsko-
wych, 2 inżynierów dokonywało
prób, czynionych juź od kilku
dni. z samochodm, zaopatrzonym
w śmigło, umożliwiające podno-
szenie się semochodu w górę
Przy przeszkcdach pewnej wyso-
kości. W czasie prób nastąpiłwy-
buch, który spowodował śmierć
bu inżynierów. :

Urząd lub żona?
WASZYNGTON (Pat) (stawa,

postanawiająca, że wabec bezro-
bocia niewolno w burach rządo*
wych zatiudnłać  równocześne
męża i żony, pociągnęła za scbą
niespodziewane wyniki. Oto mnó-
ctwo urzędników i urzędniczek
zawiadomiło władze, że żyją w se-
peracji z mężami, względnie żo-
nami. Rząd, podejrzewzjąc, że.
seperacje takie są fantazjowane,
stawia petentom pewne trudno-
ści. Wobec tego „seperatyšci“
zgłaszają się obecnie do sądu z
prośbami o rozwód. r
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Nasza większość
parlamentarna.
Niedzielne uchwały Rady Na-

czelnej Sironmctwa Narodowego

do wiadomości publicznej przedo-

stały się w skróceniu, gdyż kilka

fragentów uległo konfiskacie w

prasie. Część istotna jednak oca-

lała. Jest nią mianowicie wstęp,

w którym organ kierowniczy obo-

zu narodowego stwierdza, iż zasa-

dy polityczne i gospodarcze, któ-

re Rada Naczelna ogłosiła w paź-

dzierniku roku ubiegłego, nie

straciły nic na świeżości, przeciw-

nie nawet uwypukliły się jeszcze

wyraźniej, jako wytyczne, bez

których zastosowania nietylko się

nie opanuje obecnego przesilenia,

ale nawet nie przetrwa. W rubry

ce „z prasy” znajdzie czytelnik

szereg uwag, ilustrujących obszer-

niej ten ustęp uchwał RadyNaro-

dowej, nie będziemy więc tego

szerzej komentowali.

Ocalaty częściowo inne ustępy,

jak np. dotyczący sprawy żydow-

skiej, polskości na kresach, wresz-

cie stosunku obozu narodowego

do obecnej większości sejmowej i

senackiej. Na ten ostatni pragnie-

my zwrócić uwagę czytelnika.

Opozycja narodowa nigdy nie

miała powodów do życzliwego

traktowania w obydwu ciałach

prawodawczych klubów  Bezpar-

tyjnego Bloku. Już powstanie Blo-

ku w tak poważnej sile liczebnej

w sławetnych wyborach odcięło

go wyraźną linją demarkacyjną od

innych _ grup parlamentarnych.

Taktyka Bloku jeszcze bardziej

pogiębiła różnice, a bezkrytyczna

powolność i posłuch wszelkim na-

kazom w działalności prawodaw-

czej tak jaskrawo oświetliły cha-

rakier większości, że nie pozosta-

wiły żadnych wątpiwości co do

zdolności jakiejkolwiek twórczej

pracy w Sejmie i Senacie. Dwa la-

ta bezpłodnego wygłaszania za pa

nią matką pustych frazesów, albo

ustawania i siadania na rozkaz w

zupełności kwalifikują ten kon-

glomerat poselski i senatorski,

Jeżeli się nawet pominie zna-

ne wybory, z których większość

wyszła, jeśli się pominie moralny

jej stosunek do sprawy brzeskiej,

to pozostanie jeszcze olbrzymia

dziedzina działalności prawodaw-

-czej, za którą będzie musiała zdać

sprawę przed społeczeństtwem.

Wiąże się to z istotą funkcyj

ciał ustawodawczych. Każdy par-

lament powołany jest w  pierw-

szym rzędzie do kontroli działal-

ności rzadowej. Większość sejmo-

wa i senacka wyrzekła się dobro-

wolnie tej funkcji, i, co więcej u-

trudnia opozycji wykorzystanie

tego nietylko prawa, ale obowiąz-

_ ku  konslytucyjnego każdego

przedstawicielstwa narodowego.

Wynika to z grzechu pierworod-
nego BB. Powstanie swe klub za-

wdzięcza rządowi, nic więc dziw-

nego, że siłą rzeczy musi unikać

wszystkiego tego, co mogłoby do-

prowadzić do konfliktu.

Ubiegła sesja zaznaczyła się w

kilku wypadkach  odrzucaniem

prawie bez dyskusji wniosków o-

pozycyjnych zarówno w ko-
misjach, jak i w pełnym sejmie,

zmierzających do wyświetlenia i

zbadania gospodarki rządowej.
Pozbawienie się przez parlament z

własnej woli zasadniczego swego

prawa kontroli ogranicza jego po-

wagę i podkopuje podstawy poli-
tyczne, które uzasadniają potrzebę

istnienia tego ciała.

Obecna większość sejmowa w

zrzeczeniu się kontroli nad działal
nością rządu poszła bardzo dale-

ko. Obok przykładów z sesji u-

biegłej trzeba policzyć na jej ra-

chunek szereg faktów z okresu

letniego, w ktorym wydany został

szereg dekretów z mocą ustaw na

mocy udzielonych przez tęż więk-

szość pełnomocnictw. Cała niemal

prasa, a więc opozycyjna i neu-'

tralna, z wyjątkiem sanacyjnej, z

powodu tych dekretów wykazała
niejednokrotnie, iż nie zawsze

zgodne są z zakresem pełnomoc-

nictw. Chodzi tu głównie o roz-
porządzenia, dotyczące sądownic-

twa, funduszu na pomoc bezrobot-

nym, nakładająaceśo nowe podatki,
wreszcie powiększenia emisji bi-

lonu.

Wprawdzie ciała ustawodaw-

cze nie funkcjonują w tej chwili,

ale nie ulega wątpliwości, iż

większość prorządowa nie będzie

miała nie do powiedzenia w tej
materji z chwilą zebrania się sej-

mu i senat. Dowodem jej prasa,

która bez cienia krytyki przyjmu-

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Uchwała Rady Naczelnej Stron-

nictwa Narodowego.
W. związku z uchwałą Rady

Naczelnej Stronnictwa Narodowe-
go, którą podaliśmy onegdaj, „Ku-

rjer Poznański* zwraca się wstecz
do poprzednich uchwał i wykazuje
dowodnie, jak wszelkie zawarte w
nich wskazania sprawdziły się:

„Nie będziemy tutaj punkt po pun-

kcie konfrontować zeszłorocznych uchwał
Rady Naczelnej z tem, co się w ich za-
kresie przez rok działo i dzieje. Ograni-
czymy się do kilku najważniejszych
еогау.

Zacznijmy od stosunku do Niemiec.

Kiedy przed rokiem obóz narodowy

wzywał do „zdecydowanego odparcia wro

giego ataku' na Pomorze, do stanowczej

polityki wobec Niemiec, obóz rządowy łu-

dził siebie i społeczeństwo, że ustępstwa-

mi umowy likwidacyjnej i traktatu han-

dlowego uda mu się doprowadzić do nor-

malnego współżycia z tym wrogiem.Dzi-

siaj już inaczej się tam mówi, chociaż

wciąż jeszcze szerzy 516 niekonsekwen-

cję, a nic już nie zdoła zwrócićPolsce

strasznych kosztów, jakie mieniem na-

rodowem zapłaciła w umowie likwida-

cyjnej, i nic nie zdoła odrobić skutków

na terenie międzynarodowym polskiego

kilkuletniego w sprawie niemieckiej bez-

władu politycznego.
Przejdźmy do zagadnień gospodar-

czych, gdzie z powodu powszechnego

zubożenia o wiele trudniej aniżeli w po-

lityce zagranicznej ustalić zasady postę-

powania choćby. tylko na rok naprzód.

Tu znów, nie wchodząc we wszystkie

szczegóły, wskażemy na najważniejsze

tylko sprawy, zaczynając od poglądu na

gospodarkę państwa.
Wiskazaliśmy przed rokiem, że na-

leży zwężyć zakres tej gospodarki przez

likwidację niektórych funkcyj państwa

przedewszystkiem w charakterze przed-

siębiorcy. Tam gdzie państwo musi sa-

mo bezpośrednio działać, a więc w dzie-

dzinie administracji państwowej, doma-
galiśmy się jedności budżetów i ścisłej,
niezależnej kontroli. Pierwsza część tego
programu realizuje się pod presją ko-

nieczności, druga natomiast wykazuje
dalsze ujemne skutki.

W zakresie rozwoju gospodarstwa

prywatnego i jego stosunku do państwa

wskazaliśmy na politykę karteli i wystą-

piliśmy przeciw przymusowej karteliza-

cji Była to konieczna odpowiedź na mo-

wę p. premjera Prystora, który w dniu

1 października zeszłego roku wystąpił

przed Sejmem z programem  przymuso-

wego kartelizowania rozmaitych dziedzin

przemysłu i handiu. Minął rok. Rząd czę-

ściowo wykonywa swój program i popie-

ra tworzenie się nowych karteli; ale ten

sam rząd i cały jego obóz potwierdza to,

że największem złem naszego położenia

gospodarczego jest zubożenie wsi, do któ-

rego w niemałym stopniu przyczyniły się

t. zw. nożyce, czyli rozpiętość cen rol-

nych i kartelowych.
- Nie będziemy mnożyli przykładów,

Cały zeszłoroczny program nasz jestod

a do z aktualny i nie wymaga ani jednej

kreski dla zmiany czy choćby retuszu.

Tę cechę niezmienności posiada tylko

prawda. To, co nie jest prawdą, zmienia

oblicze co chwila, zależnie od warunków

i potrzeby. Prawda jest zawsze ta sama.

Ale nie wystarczy, aby prawda była

napisana i głoszona. Trzeba się starać,

aby ona weszła w życie. Stanie się to

wtedy, gdy program obozu narodowego

stanie się szttandarem i wyznaniem wiary

większości narodu.

Przymierze polsko-irancuskie
a pokój.

W: jednym z ostatnich numerów

„Journal des Debats* ukazał się

artykuł generała Sikorskiego pod

tytułem „Polityka wschodnia Nie-

miec, problem jedności europej-

skiej”. .
Podkreśliwszy obecny stan nie-

pewności, wynikający z niemiec-

kich dążeń do obalenia politycz-

nego porzadku rzeszy ustalonego

w 1918 r., autor słusznie zazna-

cza, że obecna sytuacja w Europie,

zwlaszcza jeśli chodzi o politykę
niemiecką przypomina zupełnie
wiek XVIII, gdzie w roku 1751
Fryderyk II pisał:

„Jak już powiedziałem, terytorjum
pruskie jest przecięte na dwie połowy;

uważam więc, że naszem  najgłówniej-

szem zadaniem i obowiązkiem jest złą-

czyć to, co jest rozdzielone, a to zapo-

mocą przyłączenia do królestwa pru-

skiego Prus polskich, które muszą być

nasze”,

Podobnie i dzisiaj czynniki

kierownicze Rzeszy dążą za wszel

ką cenę do przyłąceznia starej

kolonii niemieckiej, Prus Wschod-

nich, do „matki-ojczyzny” przez t.

zw. korytarz morski.
Problem jedności europejskiej
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je wszystko, čo wychodzi ze

stemplem rządowym.

Jakkolwiek nikt zapewne w

Polsce nie posiada złudzeń co

do charakteru większości parla-

mentarnej, może nie dość jasną

wydawać się jej rola w rozgry-

wających się wydarzeniach.

Na tie ciężkiego kryzysu go-

spodarczego i politycznego musi

jednak stanąć ona w pełnem

świetle i musi być z całą wyrazi:

steścią określona jej współodpo-

wiedzialnošė за stan państwa.

jCzęsto bierność i powolność cu-

dzej woli jest stokroć większym

"grzechem, niż bezświadcme złe

działanie.

W B. B. były wypadki i zda-

rzeją się w dalszym ciągu uciecz-„

ki ;z szeregów. Odchodzili tak

wybitni w tej grupie ludzie, jak

prof. Krzyżanowski, prof. Bartel

i'sporo innych. Były to ostrzeże-

nia, które jednak całość przyjmo-

wała do wiadomości z rzadką

obojętnością.

Widocznie naszej większości

parlamentarnej nie stać nie tylko

na zdolność do _jakiejkolwiek

twórczej pracy, ale i na odro-

binę samokrytycyzmu ikontroli

nad własną beznadziejną bier:

nością.

leży na sercu prawie wszystkim
państwom europejskim, prócz o-
czywiście Niemiec, których а-
żeniem jest powrót do warunków
terytorjalnych i politycznych z
1914. Jedność europejska może
nastąpić jedynie drogą ciągłej e-
wolucji, lecz żeby do tego doszło,
musi istnieć w Europie siła, która-
by się przeciwstawiała wszelkim
próbom siania zamętu wojennego
i dążeniom do obalenia istniejące-
go politycznego i społecznego po-
rządku rzeczy.

Tą siłą jest właśnie przymierze
militarne polsko-francuskie, któ.
rego zadaniem nie są jakieś a-
neksyjne cele polityczne, lecę je-
dynie chęć utrzymania pokoju eu-
ropejskiego. r

Artykuł gen. Sikorskiego wy-
warł w Paryżu duże wrażenie.

Na jakiej podstawie?
, „„ABC* opowiada następujący—
jak zapewnia — autentyczny fakt,
który się zdarzyć miał w jednem
z gimnazjum państwowych:

„Jak wiadomo, w tym roku zniesio-
no klasę pierwszą, nauka rozpoczyna się
od klasy drugiej. Nauczycielka chcąc zdać .
sobie sprawę ze stopnia przygotowania
ogółu uczni tej klasy, postanowiła to
zbadać. Zadaje pytanie:
— Kto został przyjęty na podstawie

zeszłorocznego świadectwa z klasy pierw
szej w tem gimnazjum, niech podniesie
rękę.

Pewna grupa chłopców podnosi rę-
ce.

— Dobrze. A teraz, kto został przy-
jęty na podstawie świadectwa z gimna-
zjum prywatnego, kategorji A?

Ręce się podnoszą.
A teraz na podstawie egzaminu

przed wakacjami? Dobrze. No, i kto na
podstawie egzaminu po wakacjach?

Wszystkie cztery grupy możliwe zo-
stały wymienione i policzone. Nauczyciel-
ka sumuje, zestawiaz listą, nie zgadza się.
Ciągle za mało. „Co więc jest"?
— Ano, niech wstaną teraz ci, któ-

rzy dotąd rąk nie podnosili.
Wstają. W porządku. Liczba już się

zgadza.
Nauczycielka — zdumiona:
— A wy na jakiej podstawie zosta-

liście przyjęci?
Cienkie głosiki odpowiadają zgodnym

chórem:
— Na podstawie protekcji. =

„ABC“ kończy artykuł swój

pytaniem, jaki byłby wynik, gdyby

można było przeprowadzić równie

szczerą lustrację po różnego ro-

dzaju urzędach, biurach, insty-
tucjach?

KIA

Problem Europy Šrodkowej.
Na konferencji gospodarczej w

Stresie, w Lidze Narodów i w pra-
sie coraz częściej mówi się i pisze
o interesach Europy Środkowej.
Inaczej wygladała ta część Europy
przed wojną. Największe zmiany
zaszły tu w krajach naddunaj-
skich. Jeżeli pominiemy te obsza-
ry, które odeszły do Polski i do
Włoch, to stwierdzimy, że na
miejscu  dualistycznej -monarchii
powstały trzy państwa: Czecho-
słowacja, (graniczy z nami na
przestrzeni 917 klm.) Austrja i
Węgry i tuż obok zamiast małej
Serbji i małej Rumunji mamy obec.
nie dwa państwa: Jugosławię i
wielką Rumunję (graniczy z na-
mi — 336 klm.).

Z tych pięciu państw nowych
lub powiększonych, najmniejszy
kraj Austrja jest trzy razy większa
od Belgji, a największe państwo
Rumunja jest co do powierzchni
równe Anglji, a co do ludności
Hiszpanji. Tak wygląda ta „mo-
zajka państw', o której jeszcze
niektórzy z nas niesłusznie wyra-
żają się z lekceważeniem.

Przypominamy tutaj, że w
Austro-Węgr. 10 miljonėw Niem-
ców i 10 milj. madziarów rządziło
30 miljonami słowian i ludów ła-
cińskich, Dzisiaj w państwach
naddunajskich mieszka 9 milionów
obcoplemieńców. Ta ilość jest
skutkiem przedwiecznej koloniza-
cyjnej polityki Austro-Węgier.
Powrót na łono ojczyzny obco-
plemieńców byłby w większości
wypadków źródłem trudności nie
do rozwikłania jako też niemożli-
wością geograficzną. Żądać na-
przykład atrybucji do Rzeszy3
miljonów Niemców z Czechosło-
wacji byłoby absurdem, o którym
nawet żaden hitlerowiec nie ma-
rzy. Historja zanadto zmieszala
ludność tej części Europy, by
można było ją zmieścić w grani-
cach państw ściśle narodowych.
Węgry, chociaż okaleczone w tym
stanie w jakim są obecnie, liczą
pół miljona Niemców i prawie
ćwierć miljona Słowaków. To też
nie można twierdzić, że nowe gra-
nice są doskonałe, ale one niemi
być nie mogą, bo natura sama na
to nie pozwala. Cokolwiek by u-
czyniono, zawsze pozostanie pew-

 

Narady w Genewie.
Wyniki konferencji w Stresie.

GENEWA, (Pat). W piątek

zbierze się po dłuższej przerwie

europejska komisja Ligi Narodów.

Porządek dzienny jej prac obej-

muje wyniki konferencji w Stre-
sie. Jak wiadomo, konferencja

ta miała charakter przygotowaw:

czy i nie była wyposażona w peł-

nomocnictwa dla powzięcia wią-

żących uchwał.

Zadaniem jej było przedsta-
wić komisji europejskiej Ligi za-
lecenia. Obecnie komisja będzie
musiała powziąć decyzję dla zre-
alizowania opracowanych w Stre-
sie projektów. Francuski prem-
jer | Herriot zamierza osobiście
omówić w komisji rezultaty kon-
ferencji w Stresie.

Komunikat Hendersona w sprawie
rozbrojenia.

GENEWA (Pat) Przewodni-

czący konferencji rozbrojeniowej
Henderson ogłosił we środę wie-
czorem pierwszy komunikat, prze-
znaczony dla prasy:

Przewodniczący _ konferencji

dla redukcji i ograniczenia zbro-
jeń kontynuował dziś przed swym
wyjazdem rozmowy. W ciągu
dnia odbył konferencję z ba'o:

nem von Neurathem z bar. Aloisi

z p. Hymansem oraz Maderiega.
Henderson spodziewa się, że przed
jego powrotem do Genewy na na-
stępne posiedzenie osiągnięte bę-
dą dostateczne postępy, które po-
zwolą mu przed'tawić prezydjum
raport i zaprojektować procedurę
odnośnie spraw bezpieczeństwa i

równości zbrojeń
Komunikat Hendersona, sta-

nowiący pewnego rodzaju mani-
fest, świadczy, że Hendarson nie
rezygnuje z wysiłków, zdąžają-
cych do sprowadzenia Niemców
z powrotem na konferencję :oz-
brojeniową. Spodziewa się on u-
możliwienia dyskusji nad kwest'ą
równości praw przez rozszerzenie
tej dyskusji na problem  bezpie-
czeństwa w sensie postu'atėw,
wysuwanych przez Francję.

Sądzi on, że powzięcie przez
prezydjum decyzji co do spraw
bezpieczeństwa i równości skło-
niioby Niemcy do prac w ko-
misji głównej, która zbiera się w
listopadzie.

Sprawa pożyczki dia Austrji.
WIEDEŃ. Pat.—Neues Wiener

Tageblatt* donosi z Genewy; Pre-
zydent Austrjackiego Banku Na-
rodowego odbył tu dłuższą kon-
ferencję z Herriotem, a następnie
z delegatem włoskim, która do-
tyczyła pożyczki na rzecz Austrji

Mówią, że komitet finansowy o-
pracował sprawozdanie o sytuacji

gospodarczej FAustrji Komitet fi-
nansowy na posiedzeniu końco-
wem, na którem zajmowano się
sprawami Fustrji, wyraził życzenie
by rozbleżnoś.i między notowa
niami szylinga krajowemi a za-
granicznemi zostały rychło usu-
nięte. х

Wyjazd von Neuratha z Genewy.
BERLIN. Pat.— Minister spraw

zagranicznych Rzeszy von Neu-

rath wyjechał w dn. 28 b. m. o
godzinie 18-ej z Genewy do Ber-

Ina. Urzędowo komunikują, że

odroczenie wyjazdu było niemo-

żliwe, ponieważ minister Neurath

musi wziąć udział w ważnem po-

siedzeniu gabinetu, które wyzna-

czone zostało na piątek. W-g in-

formacyj prasy, decyzję ministra

poprzedziły rozmowy telefonicz-
ne z Berlinem. Do ostatniej chwi-

li w kołach genewskich przypusz
czano, że minister Neurath odro
czy swój wyjazd, aby wysłuchać
zapowiedzianej mowy premjera
Herriota. Nagly wyjazd z Genewy
ministra Neuratha jest więc de-
monstracją—pisze „Vossiche Ztg*
ujawniającą powagę sytuacji. Na-
leży przypuszczać że gabinet Rze-
szy po powrocie ministra Neu-
ratha na specjalnem posiedzeniu
zajmie się ostatniemi wydarzenia-
mi w polityce zagranicznej.

Sytuacja finansowa Ligi Narodów.

GENEWA. (Pat). Na porzadku

dziennym tegorocznego Zgroma-

dzenia figuruje między innemi

sprawa sytuacji finansowej Ligi

Narodów. Sytuacja ta jest bardzo

krytyczna. Do dna 19 września

wpłacono tylko 60 proc. składek

członkowskich za rok 1932, pod-
czas gdy przed dwoma laty w tym

że czasie było już wpłaconych 81

proc. Suma zaległych składek się-

 

śa ogromnej cyfry 19 miljonów
franków szwajcarskich. Jeżeli nie
zostaną uregulowane wpłaty w
końcu roku budż. lub na początku
1933, Liga Narodów znajdzie się

bez środków. Możliwe, że w cią-
gu 2 miesięcy roku przyszłego Li-
$a Narodów stanie wobec alterna-
tywy: albo zaciągnięcia pożyczki,
albo niezapłacenia pensji urzęd-
nikom.

na ilość mniejszości z jednej i dru-
giej strony granicy. Obecnie wszę-
dzie mniej więcej w państwach
naddunajskich mniejszości są za-
bezpieczone od wynarodowienia.
W Czechosłowacji nawet od 1926
r. mniejszość niemiecka ma swego
pełnomocnika w rzadzie. Nie tak
było w Austro-Węgrzech. Prawda,
że opinja międzynarodowa mało
troszczyła się o byt mniejszości.
Najlepszym dowodem, że narody
słowiańskie i łacińskie były uci-
skane i znosiły to z niecierpliwo-
ścią—jest historja Austro-Węgier
od połowy zeszłego wieku, która
jest walką między państwem i je-
$o narodami. Austrjacki autor M.
Brockhausen powiada: ta walka
jest głęboką przyczyną nieszczęść
austro-węgierskich; ona właśnie
spowodowała, że klęska wojsko-
wa stała się klęską polityczną”.
Należy zaznaczyć, że to nie trak-
taty rozbiły Austro-Węgry.

Dualistyczna monarchja roz-
padła się sama przez się na skutek
rozkładu. Konferencja pokojowa
tylko uświęciła namacalny fakt
istnienia żywych narodów Europy
Środkowej. Nowe państwa na te-
rytorjum b. monarchji powstały
już przed końcem operacji wojsko-
wych, które one przyšpieszyly.
Ich wola narodowa narzuciła się z
taką oczywistą siłą w ostatnich ty.
godniach wojny, że nie naputkała
żadnego oporu w państwie Habs-
burgów. Jules Cambon powiedział,
że „Austrja runęła, bo w oczach
jej obywateli nie Niemców, ona
już nie służyła do niczego. Skłon-
ny jestem nawet wierzyć, mając
wieść o tem, co myślano w Berlinie
o Austrji, że jeżeliby wojna 1914 r.
zakończyła się inaczej, imperjum
Habsburgów byłoby również roz-
dzielone”. Państwo to zgasło po-
wiada publicysta francuski Geor-
ges Marot, bo jego narody więcej
go nie potrzebowały.

L. P.

Nie będzie zniżki
cen wyr. tytoniowych.
Z państw. magazynu surow-

ców i wyr. tytoniowych w Wi!nie
otrzymujemy nast. sprostowanie:

Niektóre dzienniki zarówno
warszawskie jak i miejscowe po-
dały do wiadomości publicznej,
że monopol tytoniomy obniża
ceny wyrobów o 20 proc.

W'adomość powyższa nie od-
powiada prawdzie, i państwowy
zakład sprzedaży wyrobów tyto-
niowych powied»mia, że Mono
pol Tytoniowy niema zamiaru
obniżać cen wyrobów tytonio-
wych a wszelkie pogłoski pusz-
czane na ten temat do wiado-
mości publicznej są  bezpod-
stawne.

ESARPA
Dia wygody przyjezdnych
I MIESZKAŃCÓW GÓRNEGO

WILNA
została otwarta

SKŁADNICA TECHNICZNA

PRĄDY
Wilno, Wielka 21

Żarówki—materjały elektro-
Instalacyjne i t. d.

 

   

 

          

 
Z całej Polski.

Proces o zabójstwo dyrektora
Zakładów Żyrardowskich.
W najbliższym czasie ma się

odbyć proces Blachowskiego, о-
skarżonego o popełnienie na wio-
snę, zabójstwa dyrektora Zakla-
dów  Zyrardowskich Kehlerz.
Wśród dowodów _ rzeczowych,
zgłoszonych przez obronę, mają
się znaleźć także pamiętniki Bla-
chowskiego, pisane przed popeł-
nieniem tragicznego czynu. W
pamiętnikach tych odmelowuje
on warunki w jakich się znajdo-
wał i katastrofalną (sytuację, pa-
nującą w zakładach.

Proces wyznaczono na 24 paź
dziernika.

Epidemja paraliżu dziecięcego
w Polsce.

Z prowineji napływają do
Warszawy doniesienia, že choro-
ba Haine Medina, grasująca w
Niemczech, wkroczyła już także
do Polski. 7 wypadków paraliżu
dziecięcego stwierdzono w woj.
Stanisławowskiem. .Obecnie za-
czynają się także pojawiać wy-
padki zachorowań w Warszawie.
Prawdopodobnie zaraza została
zawleczona ze S'ąska Opolskiego.

Ucieczka i śmierć złodzieja.

POZNAŃ. (Pat). Tragiczny wy-“
padek wydarzył się w sobotę w
południe w gmachu komendy po-
licji przy placu Wolności. Miano-
wicie miał być przesłuchiwany
znany złodziej i włamywacz Wyr-
wicz, który przed kilkoma dnia-
mi został aresztowany w związku
z dokonaną kradzieżą. W pew-
nej chwili Wyrwicz, korzystając z
nieuwagi pilnującego go policjan-
ta, zbliżył się do okna i wysko-
czył na znajdujący się poniżej
dach. Dach był szklany, wobec
czego załamał się pod Wyrwi-
czem, który spadł na twardą po-
sadzkę, doznając tak ciężkich obra-
żeń, że w kilka minut później
zmarł.

SZKICE | OBRAZKI.
ZAŚWIADCZENIA.

Niema zapewne tak cennego kamie-

nia sto karatowego, któryby był w czasie
swego istnienia tak dokładnie rejestro-

wany, jak każdy z nas, małowartościo-

wych ludzi.

Bo proszę posłuchać.

Człowiek się rodzi. Cóż to za skom-

plikowana okoliczność dla rodziców!
Brzdąca takiego, który nie potrafi

jeszcze odróżnić własnego nosa od pięty,

zapisuje się w dokumentach urzędowych

w ten sposób:

Wiek: dwa tygodnie.
Nsrodowość: Polak.
Przynależność państw.: Polska.
Wyznanie: Rzym.-kat.
Stosunek do siużby wojskowej (!?)

i owszem.
Stan: dajmy na to kawaler.
Zawód: ...
Na to ostatnie pytanie nikt nie jest

w stanie odpowiedzieć.

Ale rejestracji stało się zadość i

obywatel już ma swój kolejny numerek.

Potem rejestruje się w szkole, poza

szkołą, w wojsku, w klubie sportowym,
w przededniu małżeństwa.

Znałem takiego, który dając na za-

powiedzi w rubryce „zawód”* napisal

„dotąd żadnego nie przeżyłem”.

Najdowcipniejsze jednak są šwia-

dectwa, mające stwierdzić śmierć takie-

go gościa. O ile nie zdobędzie on po

śmierci zaświadczenia, że umarł napraw-

dę, za nic nie uznają go jako trupa.
Chociażby nawet z własną trumną i

we fraku papierowym po ulicach space-__
rował.

O ile niema dokumentu stwierdzają-

cego podpisami i pieczęciami „aktu zej-

ścia”, człowiek żyje.
Ja jako człowiek nieuznający biuro-

kratyzmu, nie mam wcale zamiaru ubie-
gać się o takie świadectwo i dla tego też

będę żył wiecznie, będę nieśmiertelnym.

Jak nieszczęsna Manon, kochanka

kawalera de Grieux, będę chadzał przez

wieczność, ze smutkiem spoglądając na

tych ludzi, którzy w stosowanych kape-
lusikach z minami zawodowych alkoholi-
ków, za dwa złote (od osoby) z latarnia-

mi ekspedjują nieboszczyków na tamten

świat.

Czasami zachodzi omyłka urzędowa
i w księgach wielkich, a mądrych zamiast
kogo umarłego, zapisują kogoś żywego w

rubrykę nieboszczyków. я
Ha! piekło się wtedy rozpętuje na

świecie, a djabli szaleją z radości.

Przychodzi taki zapisany na umarłe-
go do urzędu po świadectwo moralności,

a tam powiadają mu z miejsca:

— Nieboszczykowi moralność na co?
nie wydajemy!

—Bardzo przepraszam, ale nie umar-

łem!

— To pan tak mówisz, ałe my wiemy
co innego. W rubryce dwunastej napisa-

no że pan umarł przed trzema miesią-
cami,

— Jakżeż umrzeć mogłem,
stoję i gadam?

— Panie, pan władzy w błąd nie
wprowadzi, my tu już takich widzieli.

Biedakowi zrobiło się niedobrze po-
szedł do domu i dostał migreny.

Następnego dnia z Izby Skarbowej
nakaz płatniczy dostaje — niby że to ma
podatek płacić.

Wstaje, do izby smaruje i urzędniko-

wi w okienko gada:
— Jak mnie podatek płacić, kiedy

nieboszczykiem jestem?

Urzędnik popatrzył na niego i po-

wiada:

kiedy

— Władzę pan w błąd wprowadzasz

i trupa udajesz, ale my się na tem zna-

my. Płać pan, a nie, to zlicytujemy!
— Kiedy ja umarłem, na policji spy-

tać można.

Urzędnik za drzwi в0 wyrzucić ka-
zał, że to niby z władzy podatkowej

złośliwie naigrawał się,

Gość do domu powrócił i za dwa dni,

akurat wtedy, gdy przyszli z podatków
rzeczy zabierać — umarł.

Zabrali biedakowi nawet trumnę.

W kasie chorych też skrupulatnie i
dokumentnie wszystko zapisują.

Było raz tak. że żona jednego z ubez-
pieczonych chorowała wielce przez cały

miesiąc, a mąż był zdrów jak szczygieł.

Aż tu ni stąd ni zowąd przychodzi
dokument urzędowy do męża, gdzie wy-

pisano wszystko dokładnie, że ma on z
noworodkiem do naczelnej akuszerki się

stawić celem zbadania pokarmu i że
ewentualnie otrzyma zasiłek połogowy.

Zasiłku ma się wiedzieć nie dostał i

wogóle było nieporozumienie, bo żona
chorowała na zapalenie okostnej,

Za tydzień natomiast żona otrzymuje

wezwanie, że w godzinach urzędowych
zgłosić się może na ul. Dominikańską,

okienko takie to a takie, celem pobrania

zasiłku pogrzebowego za męża.
Ot mała omyłka zaszła, bo mąż wca-

le nie umarł, a biedna kobieta musiała
udawadniać, że mąż niemowlęcia nie kar-

mił i że wcale od tego nie umarł.
Jakoś tam wyrównano, bo okazało

się, że zaświadczenia się pomięszały.

Kiedyś musiałem udowodnić urzędo-

wi, że mam syna.
Dziecko poprowadziłem do instancji

i pokazuję.

— Oto mój syn!
— A gdzie zaświadczenie?

— Oto metryka dziecka!
— To mało.
— Jakto mało? mówi do mnie „ta-

tusiu“,

— To niedowodzi.
— I podobny do mnie,
— Ha! podobny!? Gdzie u dziecka te

krzaczaste wąsy i łysina?
—Mały jeszcze, lat dwa ma, to i nie

wyłysiał jeszcze.

— Ja na to nie poradzę.

— I ja też.

Ostatecznie zapisano mnie jako bez-
dzietnego. "Trzeba czekać aż mu wąsy
urosną i wylysieje,

Wiedy może uwierzą. M. Junosza,

 

 



 
 

KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Rankiem mgły lub opary. W
ciągu dnia pogoda słoneczna. Po
chłodnej nocy temperatura około
18 stopni Słabe wiatry pólnoc-
ne, potem miejscowe.

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

Skupa. W dniu wczorajszym w
godzinach porannych powrócił z
Warszawy J. E. ks. Arcybiskup-
Metropolita Romuald  Jałbrzy-
kowski.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie komisji Arbo-

nowej. W, związku z ostatniemi
niedomaganiami komunikacji miej.
skiej na dzień dzisiejszy zwołane
zostało posiedzenie Komisji Arbo-
nowej, która raz jeszcze sprawę
tę postara się uregulować. Posie-
dzenia poprzednie nie dały żadne-
go rezultatu.
— Co może nieuczciwa kon-

kurencja. W numerze 235 nasze-
$o pisma podaliśmy wiadomość o
próbie sprzedania „na stronę” kil-
ku worków cementu z ketoniarni
miejskiej. Nadużycia tego miał się
rzekomo dopuścić przedsiębiorca
transportowy p. Adam  Brzozow-
ski. Takie zameldowanie złożyło
prezydentowi miasta trzech ro-
botników, świadków  wjechania
fury magistrackiej na dziedziniec
domu przy ul. Kalwaryjskiej. Bliż-
sze wejrzenie w tę sprawę wyka-
zuje jednak, że mamy tu do czy-
nienia ze sprytnie obmyślaną nie-
uczciwa konkurencją jednego z
przedsiębiorców, który nie uzy-
skawszy dostawy, postanowił
skompromitować szczęśliwego kon
kurenta w myśl zasady „ani mnie
ani tobie”, Furman został w tym
celu przekupiony, a trzech robot-
ników oczekiwało już z góry na
rolę świadków. Wszystko odbyło
się według sprytnie obmyślanego
planu i raport na p. Brzozowskie-
$o powędrował pośpiesznie na
biurko prezydenta miasta. Nie
wiemy, jaki obrót przybrała obec-
nie ta sprawa. Zdaje się nam jed-
nak, że nieuczciwy konkurent,
którego nazwisko wartoby ogłosić
powinien ponieść zasłużoną karę.
— Z. A. $.P. w roli dzierżaw-

cy kina miejskiego. Jak już dono-
siliśmy, Związek Artystów Scen
Polskich (Z. A. S. P.) uzyskał pra-
wo eksploatacjj gmachu kina
miejskiego przy ul. Ostrobram-
skiej 10. Cena dzierżawna wyno-
sić będzie 1.500 zł miesięcznie.
Jakie przeznaczenie będzie mieć
sala miejska, jeszcze nie wiadomo.
Inauguracja sezonu teatralnego w
naszem mieście pomija na razie
wydzierżawiony gmach.

Z MIASTA.
— Pomnik Józeia Montwiłła.

W dniu 9 października nastąpi w
ilnie uroczystość odsłonięcia

pomnika znanego filantropa i
działacza społecznego _ Józefa
Montwiłła. Pomnik, jak wiadomo,
stanął na placyku przy ul. Fran-
ciszkańskiej.

Na uroczystość tę mają przy-
być z Litwy krewni zmarłego:
— Gmach zagrożony runię-

ciem, Gmach, w którym mieści
się Dyrekcja Kasy Chorych (Mag-
daleny 4), na skutek ostatnio do-
konanej inspekcji przez Komisję
Techniczną został uznany za za-
$rożony runięciem. Wobec tego
wszyscy lokatorzy uzyskali nakaz
wyniesienia, co zresztą już prze-
ważnie  uskutecznili. Nadal w
śgmachu tym pozostała jedynie Ka-
sa Chorych, która podobno w ża-
den sposób nie może sobie znaleść
odpowiedniego lokalu. O ile więc
do dnia 15 października Kasa
Chorych nie opuści lokalu, nastą-
pi jej eksmisja.

SPRAWY PODATKOWE.
—Przeszło miljon złotych

zaległości podatkowych. W
związku z przejęciem egzekucji
przez władze skarbowe, magistrat
likwiduje zaległości starych po-
datków, które w swoim czasie zo-
stały odłożone z powodu ciężkie-
go stanu finansowego podatni-
ków. Obecnie magistrat zaległo-
ści takie bądź rozkłada ne raty,
bądź też w wypadku odmowy za-
płacenia  ratami przekazuje je
Izbie skarbowej do egzekwowania.

Takich zaległości z przed pa-
ru lat magistrat posiada ponad
miljon złotych, przyczem w więk-
szości sprawy te dotyczą niewiel-
kich sum podatkowych płatników
ubogich, od których ściąganie
podatku było zawieszone, a obec-
nie dalsze zawieszenie zależne
już będzie wyłącznie od władz
skarbowych. :

Z zaleglošci podatkowych ma-
gistrat pozostawia sobie wylącz-
nie te sprawy, które płatnik obo-
wiązuje się załatwić ratami.
— 60 tys. nakazów  płatni-

czych podatku lokalowego. W
związku z przejęciem egzekucyj
podatkowych przez władze skar-
bowe Magistrat przystąpił do prze-
kazywania Izbie Skarbowej zale-
głości z tytułu podatku lokalowe-
go. Tu dopiero wyjaśniło się jak
znaczne są te zaległości. By prze-
kazać cały ten podatek, należy
wypisać około 60.000 nakazów.
Rzecz zrozumiała, że prace te
potrwają w Magisracie conajmniej
miesiąc, o ile nie dłużej.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Zmiana na stanowisku

delegata wojskowego przy Dy-
rekcji kolejowej. Dotychczaso-
wy delegat sztabu głównego przy
D. O. K. P. w-Wilnie, ppulk. Wi-
told Stankiewicz, został odwoła-
ny, a na jego miejsce mianowa-
ny został ppułk. Tadeusz Sheybal,
który objął już urzędowanie:

SPRAWY SANITARNE.
— Remonty szpitali miejskich.

Po przeprowadzeniu gruntownego
remontu z dniem 1 października
uruchomiony zostanie ponownie
oddział chirurgiczny w szpitalu
żydowskim oraz oddział położni-
czo-genokologiczny w szpitalu św.
Jakóba.
— Stan chorób zakaźnych. Pod-

ług ostainich danych miejskich
władz sanitarnych na terenie m.
Wilna zanotowano następujące
wypadki chorób zakaźnych: tylus
brzuszny 9, płonica 1, błonica 5,
róża 4, grypa 1, gruźlica 7 w tem
(2 zgony), jaglica 2 i świnka 1.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Podaż dolarów złotych, W

dniach ostatnich na nieoficjalnej
giełdzie wileńskiej zaznaczyła się
wzmożona podaż dolarów złotych,
szczególniej ze strony drobnych
spekulantów, którzy w swoim cza-
sie, przewidując ich zwyżkę za-
opatrzyli się w większą ilość, Wo-
bec spadku kursu tych dolarów,
który zaznaczył się w dniach o-
statnich, spekulanci starają się
je odprezdać.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Godziny urzędowania w

Bratniej Pomocy Pol. Młodz.
Akadem. U. S. B. Zarząd Sto-
warzyszenia Bratnia Pomoc Pol-
skiej Młodzieży Fkademickiej U.
S B. podaje do wiadomości Kol.
Kol. iż od dnia 30 września r. b.
urzęduje codziennie od godz.
13—15 i od 19—21.
— Przed wyborami do izby

Lekarskiej. W ostatnich cza-
sach w kołach lekarskich daje
się zauważyć znaczne ożywienie,
spowodowane  zbliżającemi się
wyboramidoWileńsko Nowogródz-
kiej Izby Lekarskie'. Zaintereso-
wanie wyborami, które odbędą
się w dniu 1 grudnis, jest wielkie
z powodu zkcji pewnych .kół le-
karskich, niezadowolonych z fun-
kcjonowania (biura pośrednictwa
pracy.

Do wyborów staje kilka ugru-
powań z własnemi listami. Akcja
wyborcza jest już w pelnym
toku.

Jako kandydat na prezesa Iz-
by wymieniany jest m. in. dr
Sztolcman —- prezes Izby za jej
pierwszej kadencji.

RÓŻNE.
— Podziękowanie. „Bóg za-

płać” gorliwym kwestarkom, któ-
re z poświęceniem zebrały 349
zł. 46 gr. w niedzielę, dnia 25
września na rzecz 100 dziatek, w
przedszkolach Tow. Pań Miłosier-
dzia św. Wincentego a Paulo bę-
dących. Wydztki wyniosły 14 zł.
95 gr. czysty dochód z kwesty
334 zł. 51 gr.

Zarząd Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo.
—

Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A, S. P.
— Teatr na Pohulance. Próby z po-

tężnej sztuki K. H. Rostworowskiego
„Przeprowadzka dobiegają już końca.
*Wytężona praca reż, Boneckiego, arty-
stów oraz personelu technicznego zespo-
liła się w qedno, wspólne dążenie aby
publiczność wileńska na inauguracyjnem
przedstawieniu w sobotę 1 października,
przeżyła niezapomniany wieczór emocji i
podniosłych wrażeń.
„, Kasa w Teatrze Lutnia z dniem dzi-
siejszym rozpoczyna sprzedaż biletów
na pierwsze trzy widowiska. Ceny miejsc
są bardzo niskie, a szatnia zupełnie bez-
płatna. Kasa czynna od godz. 11-ej rano
do 9-ej wiecz.

— Teatr Lutnia zamiast zapowie-
dzianego otwarcia w dn. 30 bm. wskutek
trudności technicznych zmuszony jest
przełożyć rozpoczęcie sezonu na wtorek
4 października. Dnia tego na inaugura-
cyjne przedstawienie dana będzie prze-
bojowa operetka „Wiktorja i jej huzar”,
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z. A. S. P, w Wilnie przypo-
mina, że już w dniu 1. X. o godz. 8-ej w.
w Nowoświęcianach odbędzie się uro-
czyse otwarcie sezonu objazdowego na
którym najwybitniejsi artyści scen miej-
skich odegrają subtelną, pełną szlachet-
nego sentymentu, nie pozbawioną jednak
humoru, komedję Kiedrzyńskiego „Szczę-
ście od jutra”.

Następne przedstawienie Teatru Ob-
jazdowego odbędzie się 2. X. w Święcia-
nach, 3. X. w Drui, 4. X. w Brasławiu.

— -; —

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 29 września.

11.58: Sygnał czasu. 16.15: Utwory

Głazunowa (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.
Popołudnie symfoniczne: muzyka ro-

syjska.
Na dzisiejszym popołudniowym kon-

cercie symfonicznym (z płyt gramofono-
wych) usłyszą radjosłuchacze dwa utwo-
ry czołowego przedstawiciela naszej mu-
zyki rosyjskiej A. Głazunowa: poemat
symfoniczny pt. Stieńka Razin i Wale
koncertowy (godz. 15.15.).

Polska na morzu.
Q godz. 17.00 w cyklu odczytów

„Świat przez radjo“ dr. Feliks Hilchen
wygłosi prelekcję, w ktorej w sposób
szczegółowy zobrazuje Polkę Flotę
Handlową".

Koncert i kwadrans literacki,
Wieczorny koncert symfoniczny (go-

dzina 20), który transmitowany będzie z
Warszawy wypełnią utwory polskiej mu-
zyki tanecznej i ludowej. Wykonawcy:

<

DZIENNIK WILEŃSKI

Jay W restauracji w Baranowiczach
Z Baranowicz donoszą 0 zajściu w jednej z tamtejszych

restauracji, które spowodował współpracownik „Słowa" Wileń-

skiego, p. Jerzy Wyszomirski. W czasie, gdy na sali znajdowa-

ło się sporo osób i grała orkiestra wojskowa p. Wyszomirski

w pewnej chwili wydobył rewolwer i dał strzał w kierunku

zespołu orkiestrowego. Strzał był fatainy. Kula ugodziła ciężko

dwóch wojskowych, których musiano przewieźć do szpitala.

P. Jerzego Wyszomirskiego aresztowano. Przyczyny odda-

nia strzału narazie są nieznane.

 

"Z pogranicza.
3

Śmierć na drutach kolczastych.

Wnocy z 25 na 26 b. m. w
rejonie D>łhinowa na pograniczu
sowieckiem w pobliżu granicznej
wsi Zarzyce zdarzyło się krwawe
zajście. Kilku osobników w towa-
rzystwie kobiet zamierzeło pcd
przewodnictwem jakiegoś dezer-
tera sowieck'ego przejść granicę
i dostać się na teren polski. U
ciekinierzy dostali się już za wieś

 

Przebieg zawodów balonowych
Przymusowy pobyć lotników amerykańskich

w Wilnie i Wileńszczyźnie.
W uzupełnieniu podanej przez

nas wczoraj wiadomości o przy-
musowem lądowaniu amerykań-
skiego balonu p.n. (I. S. „NAVY”
na terenie gm daugieliskiej w
pow. święciańskirn dowiadujemy
się, iż balon po załadowaniu go
do pociągu wraz z lotnikami Set-
tlem i Sushnellem odjechał do
Wilna, Lotnicy amerykańscy po
krótkim pobycie w naszem mie-
ście odjechali do Warszawy. Cha-
rakterystycznem jest, iż lotnicy
Setlle i Sushnell otrzymali w Wil-
nie wiadomość, iż zdobyli oni
pierwsze miejsce w trudnych i
niebezpiecznych zawodach o pu-
har Gordona Benneta.

Lotnicy amerykańscy, chcąc
przebyć jaknajwiąkszą trasę, po-

wyrzucali po drodze niemal cały
sorzęt balonu. Pozostawili jedy-
nie najniezbędniejsze rzeczy, dzię-
ki czemu zdołali przebyć naj-
dłuższą przestrzeń, bo aż 1536
klm, bez lądowania.

Lotnicy mogliby jeszcze dłu-
żej odbywać lot, gdyby nie pęk-
nięcie powłoki balonu. Balon
U. S. „Navy" w 1927 roku pod:
czas zawodów międzynarodowych
również zdcbył pierwsze miejsce.

Za wydatną pomoc udzieloną
lotnikom amerykańskim w cza-
sie ich przymusowego lądowania
na terenie pow. święciańskieho
oraz za troskliwą opiekę naszych
władz i ludności, pp Setlle i
Sushnell nadesłali depeszę z ser-
decznem podziękowanem.

Przymusowe lądowanie samolotu
angielskiego.

We wtorek o godz. 6 rano na
polach wsi Niewiarowce gm. ja-
nowskiej lądował przymusowo sa-
molot zngielski, w którym znajdo-
wali się oprócz pilota jacyś dwaj
pasażerowie, udający się najpraw-
dopodobniej do Moskwy. Lądo-

wenie samolotu nastąpiło skut-
kiem zepsucia się chłodnicy w
motorze. Po trzech godzinach na-
prawy samolot został doprowa:
dzony do porządku i o godz. 920
rano samolot wystartował w dal-
szą drogę.

Kłopoty Rosji Sowieckiej ze zbożem.
Dla braku innych środków — urządza się masowe wyprawy do lasów

dla zbierania... grzybów.

Moskwa (Centropress). — O-
becnie, kiedy wszystko zboże jest
już zżęte 1 ułożone w stogach,
członkowie gospodarstw kolekty-
wnych, jak również samodzielni go
spodarze, ba nawet gospodarstwa
sowieckie starają się pomniejszyć
wszelkiemi sposobami ilości zbo-
ża, jakie należy oddać dla własnej
potrzeby. W, tym celu wymyśla
się najrozmaitsze sposoby, których
nie można ujawnić. Ale przecież
czujna GPU wyłapuje często takich
$ospodarzy, którzy chcą oszukać
władze. Pisma sowieckie przepeł-
nione są wiadomościami o kradzie-
żąch zboża.

Rolnicy starają się tajnie wy-
młócić zboże i ukryć ziarno, „Skra
dzione“ zboże młócą w jaskiniach
i różnych kryjówkach, aby tylko
ukryć się przed okiem policji państ
wowej.

„Socjalisticzeskoje Zemledelje”
oznajmia, że na rynkach prywat-
nych znalazło się już zboże wów-
czas, kiedy rozpoczęte zostały re-
kwizacje dla państwa. „Spekulant
zbożowy zmienił swe sposoby —
pisze wspomniane pismo'' — prze-
niósł się wśród warstwy niższe.
Nie czeka aż zboże dowiezione jest
na targ, ale sam jedzie do gospo-
darstw kolektywnych, ba wprost
na rolę i tam zakupuje zboże, Pi-
smo to dalej donosi, że spekulanci
bezkarnie przewożą w ten sposób
zyskane zboże kolejami i siatkami.
Moskiewska „Izwiestija” domaga
się, aby zboże sprowadzano wprost
do magazynów państwowych a nie

układano je w sypkach wiejskich.
Wymiócone zboże — pisze „Izwie-
stija“ — ma być odwożone zaraz
do punktów zbornych, a nie jak
to czyni się obecnie. Jest to wy-
nik kułackiej agitacji. Kułak i je-
$o pomocnicy agituja za gromadze-
niem zboża w gospodarstwach ko-
lektywnych, aby mieć w ten spo-
sób możliwość rozkradania tego
zboża”.
W wielkich ośrodkach sowiec-

kich już obecnie czyni się zarzą-
dzenia, aby spotrzebowano jaknaj-
mniej zboża. W| Moskwie n. p. dn.
18 września urządzono t. zw. „Mo-
bilizację grzybową”. W fabrykach
ogłoszono, że w niedzielę odbywa
się gromadna wyprawa do okolicz
nych lasów, gdzie ma się zbierać
śrzyby. Z Moskwy wyjadą specjal
ne pociągi z uczestnikami wypra-
wy. Grzyby mają zastąpić zboże.
Jakie wyniki przyniosła ta kam-
panja grzybowa, prasa sowiecka
nie pisze.
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Miasto „Żywych Trupow“
wspomnienia dziennikarki angielskiej z Sowietów.
Dziennikarka angielska, Rea

Clymann, której artykuły o Rosji
Sowieckiej ukazały się niedawno
na łamach „Daily Express'* a która
została obecnie wydalona z Rosji
za rzekomo niesprawiedliwe oraz
tendencyjne opisywanie działalno-
ści Sowietówi ich sytuacji we-
wnętrznej, między innemi opisuje
swoje wrażenia z miasta Kem, po-
łożonego o 1.500 klm. na północ od
Leningradu. Do miejscowości tej
jak wiadomo bolszewicywysyłają
więźniów, skazanych na ciężkie ro
boty.

Opis iego miasta daje pojęcie o
nastroju jaki panuje ogólnie w So-
wietach. „Już sama ta nazwa
„Kem“ — pisze korespondentka
angielska — wywołuje u wszyst-
kich w Rosji uczucie grozy i niesa-
mowietgo lęku, Pomimo że wyg-

„ląd zewnętrzny Kemu nie robi
wcale wrażenia specjalnie ponu-
rego, w ciszy jaka w niem panuje,
ROSS IAE оче —-orkiestra Polskiego Radja SA kg tey Sta-
nisława Nawrota, Mieczysław  Salecki(tenor) i prof. Ludwik  Urstein (akom-
panjameni). W przerwie koncertu odczy-
tany.zostanie fragment z powieści „Kord-
jan i cham L. Kruczkowskiego, przed-
stawiciela najmłodszej beletrystyki pol-
skiej.

Nowy konkurs dla radjosłuchaczy.
O godz. 21.20 rozgłośnie polskie na-

dawać będą ciekawą i emocjonującą
audycję. Wypełni ją słuchowisko Foleya
pt. „Przy ttelefonie" w  radjofonizacji
Langfiera, połączone z oryginalnym kon-
kursem dla radjosłuchaczy.

"wsze w pamięci.

w milczeniu przechodniów oraz w
ich trwożnych spojrzeniach, wyczu
wa się odrazu atmosferę tajemnicy.
Następnie opisuje p. Clymann swój
przyjazd:

Na pociąg, którym przyjecha-
łam, oczekiwał na peronie tłum lu-
dzi pomiędzy którymi zauważyłam
natychmiast kilku agentów GPU.
Uderzył mnie przedewszystkiem
fakt, że z całego tego tłumu na pe-
ronie jedynie dwie osoby wsiadły
do pociągu i odjechały.

Wjazd do Kem bez specjalnego
pozwolenia jest surowo wzbronio-
ny, zarówno rosjanom jak i cudzo-
ziemcom. Pewien inżynier, który
jechał razem ze mną powiedział
mi, że w mieście tem nikt nie mie-
szka dobrowolnie. Tym zaś, któ-
rzy już tam mieszkają, nie jest ła-
two się ztamtąd wydostać.

Z pociągu, którym przyjecha-
łam, wysiadły dwie kobiety, na
spotkanie  iktórych  pośpieszyło
dwuch wynędzniałych mężczyzn w
szarych ubraniach więziennych. By
li to zapewne ich mężowie. Jedna
z kobiet, spoglądając na swego mę
ża zmęczonym i cierpiącym wzro-
kiem, nie ruszając się z miejsca po
wtarzała wciąż w kółko jedno zda
nie: „Ach jak to długo5 lat..." Zda
nie te i ten głos utkwiły mi na za-

Jakiś młodzie-
niec, który zauważył jak się przy-
glądam tej scenie, rzekł do mnie:

Przelot balonu
«Goodlar 8».

Z pogranicza donoszą, iż oneg-
daj w południe w rejonie Łoźd:iej
mieszkańcy granicznych wsi za-
uważyli balon, lecący dość nisko.
Na powłoce balonu figurowalo
„GOODLAR 8”, z czego wywnios-
kowano, iż to jest balon amery-
kański, który brał udział w wol-
nych zawodach balonów w Bazy-
lei. Piloci tego balonu po dro
dze wyrzucali niepotrzebne przed-
mioty, by jak najdalej utrzy-
mać się w powietrzu.

Balon „GOODLAR 8” gnany
dość silnym wiatrem uniesiony
został w głąb Litwy.

Lotnicy szczęśliwie wylądowali
w Kownie.

288

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

Zarzyce i d>chodzili do zasieków
drucianych, gdy nagle z zasadzki
wyskoczyło kilku sowieckich straź-
ników, którzy z okrzykiem „stój!*
poczę'i strzelać. Przerażeni ucie-
kinierzy rzucili w kierunku za-
sieków i poczęli przedostawać się
na teren pols<i pod gradem kul.
Patrole sowieckie be.ustannie
ostrzeliwały uciekinierów, oświet-
lając rakistami teren. Od kul
sowieckich zginęły dwie kobiety
oraz 3 mężczyzn, których zastrze-
lono na zasiekach druciannych.

Kto byli ucekinierzy, dowie-
dzieć się nie zdołano, gdyż wła-
dze sowieckie wypadek ten trzy-
mają w ścisłej tajemnicy.

Wysledienie globetrotterów.
W. dniu wczorajszym na od-

cinku granicznym  Druskieniki na
teren polski zostali wysiedleni
dwaj osobnicy, odbywający podróż
naokoło świata. Osobnicy ci, na-
zwiskiem Z. Nider i K. Czergen,
pochodzą rzekomo ze Śląska Cie-
szyńskiego, dostali się dnia 25
bm. na teren Litwy od strony
Prus i zamierzali po zwiedzeniu
Kowna udać się przez Łotwę do
Estonji i Finlandji.

Ponieważ Nider i Czergen nie
otrzymali zezwolenia na prawo
pobytu na terenie litewskim, zo-
stali wysiedleni z granic Litwy.

Nider i Czengen zamierzają u-
dać się do Łotwy i w tamtejszym
konsulacie litewskim chcą uzy-
skać wizy na wjazd do Kowna.

 

Z KRAJU.
Z działalności Straży Pożarnych Okręgu Mołodeczańskiego.

Zgodnie z planem pracy, za-

twierdzonym przez Związek Woje-

wódzki, w dniu 25 b. m. odbyły się

zawody zespołowe Straży Pożar-

nych okręgu Mołodeczańskiego,

połączone z pokazem gazowym z

okazji „Tygodnia L. O.P.P.* przy

współudzjale Straży Mołodeckiej.

Do zawodów, które poprze-

dzone zostały wysłuchaniem na-

bożeństwa i defiladą przyjętą przez

starostę p. M. Olszewskiego w to-

warzystwie inspektora wojewódz-

kiego straży pożarnych i przed-

stawicieli władz wojskowych, sta-

nęło 10 straży, w czem 2 straże

wojskowe i 3 drużyny szkolnego
przysposobienia pożarniczego.

Ćwiczenia straży wykazały
bardzo znaczny nakład pracy, wło-
żonej przez Straże i Związek Okrę
gowy w osobach prezesa okręgo-
wego związku p. F. Banela i in-
struktora St. Beperszcza, a w
szczególności odnośnie drużyn
szkolnych. — szkół _Mołodeczno
Nr. 1 i Ciurle, których dziarski
wygląd i sprawne ćwiczenia wzbu-

dzały zachwyt licznie zgromadzo-
nej publiczności, która hucznemi
oklaskami wynagradzała ćwiczą-
cych chłopców.

Kierownicy szkół pp. Łukasze-
wicz i Prokopowicz w oklaskach
tych zapewne znaleźli i dła siebie
część słusznie należnego im wy-
nagrodzenia za poniesiony trud i
sarania.

* Sąd konkursowy przyznał I-sze
i Il-gie miejsce drużynom straży
pożarnej z Mołodeczna, IIl-cie
miejsce drużynie straży Radosz-
kowickiej, IV-te miejsce drużynie
z Krasnego.

Do pomyślnej organizacji za-
wodów przyczyniły się również w
znacznem stopniu władze wojsko-
we na czele z p. płk. Smolarskim.

Po zawodach, których zakoń-
czenie odbyło się przy świetle po-
chodni, zawodnicy udali się na
dobrze zasłużony wspólny posiłek,
który harmonijnie zakończył or-
śanizację pokazów.

Pożar w gminie żośniańskiej.

POSTAWY. W dn. 24 b. m.

rano we wsi Czerwiaczowo gm.

żośniańskiej wybuchł pożar, który

strawił dom mieszkalny i chlew
Chwalki Stefana oraz dom mie-

szkalny Chwalki Jana. Ogólne
straty wynoszą blisko 4,000 zł. Po-
żar powstał prawdopodobnie wsku-
tek pęknięcia komina.

Złe skutki rozłąki małżonków.

DZISNA. Ginkowa Antonina,

lat 24, mężatka, m-ka kolonji Bia-

ły Dwór gm. hermanowickiej, w

połowie sierpnia r. b urodziła nie-

ślubne dziecko płci męskiej—wg

jej zeznań — nieżywe i zakopała
je potajemnie w ogrodzie 'koło
swego domu. Zwłok dziecka we

wskazanem przez Ginkową miej-

scu nie znaleziono. Dopiero po
dłuższam poszukiwaniu dnia 24
września znaleziono je w stawie
kolonji Biały Dwór. Zwłoki były
w stanie zupełnego rozkładu. —
Mąż Ginkowej od 2 lat znajduje
się we Francji. — W sprawie tej
toczy się dochodzenie.

Litwini nie godzą się na nowe spotkanie żydów na cmentarzu
Lyngmiaūskim.

W. dniu wczorajszym gmina

żydowska otrzymała z Litwy in-

formację, że w roku bieżącym Mi-

nisterstwo Spraw Wewnętrznych

pod żadnym pozorem nie zgodzi

się na przekroczenie granicy li-

tewskiej przez żydów polskich,

którzy utartym tradycja zwycza-

jem rok-rocznie w dniu 3 paździer

nika spotykają się ze znajomymi i
krewnymi na cmentarzu Łyn$g-
miańskim, położonym jak wiado-
mo po stronie littewskiej.

Wobec powyższego wszelkie
starania o przedostanie się na
cmentarz Lynśgmiański są bezce-
lowe.

Niemiła przygoda komiwojażera wileńskieśo w Słonimiu.

Komiwojażer Goldyński miał

w tych dniach nieprzyjemną

rzygodę.

® Udał się on przed kilku dniami

na prowincję celem załatwienia

z klijentami firmy, której jest

przedstawicielem, szeregu spraw

wekslowych. Trasa jazdy komi-

wojażera obejmowała również i
Słonim. Po przybyciu do Słonimia
Goldyński zauważył dwóch obser-
wujących go osobników, którzy w
pewnej chwili zbliżyli się do niego

„Na stacji w Kem można zobaczyć
więcej dramatów niż w teatrach.

WI dalszym ciągu dziennikarka
angielska opowiada w swych arty-
kułach o lem jak jej się udało zmy
lić czujność agentów GPU i przedo
stać się pomimo zakazu do miasta.
„Siedząc na łóżku w hotelowym
numerze—pisze—i przypominając
sobie fortele, dzięki którym uda-
ło mi się dopiąć swego, poczęłam
się śmiać na głos. Obecna przy tem
służąca była przerażona. „Pani się
śmieje” rzekła trwożnie, „Pomimo
że jestem tutaj już od dwuch lat
jeszcze ani razu nie widziałam ko-
gos šmiejącego się. My w Rosj
teraz nie wiemy już co to jest
śmiech. Niech pani o tem napisze
w swojej gazecie..."

i podawszy się za wywiadowców
policji śledczej zatrzymali go i od-
prowadzili do komisarjatu, gdzie
po wylegitymowaniu go i prze-
trzymaniu przez parę godzin zwol-
niono i przeproszono za zatrzy-
manie,

Jak się później okazało, Gol-

dyńskiego zatrzymano z powodu

jego podobieństwa do pewnego

handlarza żywym towarem, po-

szukiwanego przez władze  śled-
cze od dłuższego czasu. Dopiero
w komisarjacie po sprawdzeniu
drogą telefoniczną w Wilnie wy-

jaśniło się, że zaszła w danym wy-

padku pomyłka i rzekomego han-
dlarza żywym towarem zwolniono,

 ULUBIONAPASTA DO OBUWIA
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a na loterji?

Bieś był nadzwyczaj emocjonują- „ W siedemnastym dniu ciągnie-
Wiedeń miastem porażki. SUD sieja Dziś zawody szkolne. nia 5-ej klasy 29467 loteżji państwo

Klęska lekkoatletyki polskiej ża RaW AL Kuso- Na Pióromoncie odbędą się Rzut oszczepem  Smorgoński Ta padły na nu-

i bli i i ze b znacZić : ciński, prowadząc bieg, ma za dzisiaj zawody lekkoatletyczne, Sz. Welera 45 mtr. rok 1931. й

Papierowe obliczenia nie cze nasi 2nacznie usrepują nasZYm | Blecami Leidgebera, kiėry uzy- które zakończą już chyba osła: _ Skok w dal Cz. Kliks Gim. A, zj: 25.000 na Nr. 88144,
sprawdziły się. Rzecz dziwna, że

przed meczem Polska — Austrja

jedna reprezentacja była pewna

porażki, a druga liczyła na 100

procentowe zwycięstwo.

Przegrać miała Austrja. Tak

mówili sami nawet austrjacy, a

wygrać miała Polska. Horoskopy

stawiane były wyraźnie przez pra-

sę wiedeńską, która typowała ze-

spół Polski na zwycięski, gdy

tymczasem stało się inaczej.

Papier został tylko papierem
i niczem więcej, a sport jeszcze
raz udowodnił, że posiada w so-
bie daleko więcej tajemnic, niż
ludizesobie wyobrażają.

Obliczenia więc zawiodły i
Austrja udowodniła, że również
posiada dobrych lekkoatletów,

którzy potrafią ambitnie walczyć
i zwyciężać.

Ciekawą również jest kwestją,
że Wiedeń nie jest przecież mia-
stem lekkoatletyki, że Austrja na
mecz z Polską w osłabionym wy-
stąpiła składzie i mimo to odnio-
sła pewne zwycięstwo.

Najlepiej spisali się ma się ro-
zumieć biegacze austrjaccy, a Ku-
sociński był w opałach i musiał
dużo dać z siebie, by zwyciężyć.
Leidgeber okazał się poważnym
przeciwnikiem, który przez więk-
szą część dystansu trzymał się
pięt „Kusego” i na metę wpadł w
rekordowym czasie, a Kusociński
zrezygnował z bicia rekordu
'Nurmiego ograniczając się do wal-
ki o pierwsze miejsce.

Heljasz znalazł w Wiedniu rów-
nież przeciwnika w dysku, który
potrafił nawet zwyciężyć naszego
„olbrzyma”.  Janausch uzyskał
wspaniały wynik 48 mtr. 73 ctmr.

W. sztafecie jeszcze raz przeko-
naliśmy się, że nie mamy pojęcia
o zmienianiu pałeczek, że biega-

przeciwnikom.
Wyniki naogół zostały

nięte dość słabe.
100 mtr. 1) Lichtner (A) 10,8

sek., 2) Klein (A) 10,9 sek., 3) Hil-
man (P), 4) Trojanowski II (P)
Ściągnięto więc do Wiednia z Ka-
towic Hilmana, który nieco wyra-
tował sytuację, jeżeli zajęcie trze-
ciego miejsca można nazwać wy-
ratowaniem — to samo zrobiłby
zresztą już obecny Czysz. Czasy
austrjaków są b. dobre. Nasi za-
wodnicy zawiedli.

110 mtr. przez płotki. Padają
dwa rekordy państwowe, ale for-
malność nie pozwoli je wpisać na
oficjalne listy. Zwycięża po ostrej
walce Lanśmarin (A) 15 sek. 2)
Nowosielski (P) 151 sek. 3)
Deschka (A), 4) Trojanowski II
(P). Nowosielski zrobił co mógł,
a najlepszym tego dowodem jest
jego czas 15,1 sek. Trojanowski
jak zawsze na skutek nieprzewi-
dzianych okoliczności był w złej
formie.

400 mir. 1) Gudenus (A) 50,4
sek, 2) Biniakowski (P), 3)
Deutrecher (A), 4) Miller (P). Ze
startu prowadzi Gudenus, ale po
200 mtr. mija go Biniakowski i ja-
kiś czas prowadzi. Na taśmie Bi-
niakowskiego mija Gudenus.

800 mtr. daje nam zwycięstwo.
Liczono więcej na Kuźmickiego,
ale zwyciężył weteran lekkoatle-
tyki polskiej Maszewski. 1) Ma-
szewski (P) 1 min, 56,8 sek., 2) Pu-
gel (A) 1 min. 57 sek., 3) Kun-
schik (A), 4) Kuźmicki (P). Fawo-
ryzowany Kuźmicki okazał się
przeciętną siłą.

300 mtr. miał być najciekaw-
szą konkurencją zawodów, bo Ku-
socinski chciał biec na czas i po-
bić rekord światowy Nurmiego na
2 mile angielskie (8 min. 59,6 sek.).

osiąg-
skał ładny czas na 3000 mtr. lep-
szy od rekordu austrjackiego 1)
Kusociński (P) na 2 mile czas 9
min. 20 sek., 2) Ledbeger (A) na
3000 mtr. 8, min. 50,6 sek. (rekord
Polski i świata 8 min. 18,8 sek.)
3)Laban (A) 8 min. 51,4 sek., 4)
Hartlik (P). Hartlik walczył o
trzecie miejsce, ale niestety prze-
grał on faktycznie.

Ształet szwedzka (400 mtr. -|-
300 mtr. + 200 mtr. + 100 mrt.)
przyniosła całkiem zdecydowane
zwycięstwo Austrji, która wyrów-
nała swój rekord. 1)Austrja 2 min.
0,1 sek, 2) Polska 2 min. 0,7 sek.

(nowy rekord Polski).
Od pierwszej aż do ostatniej

zmiany byliśmy na drugiem miej-
scu.
W skoku o tyczce Sznajder

powtórzył swój wynik w Pradze i
również zwyciężył obu przeciw-
ników 1) Sznajder (P) 3 mtr. 70
cmtr. 2 i 3) dr. Hóller (A) i Kluk
(P) po 3 mtr. 60 cmtr. 4) Oppen-

heim (A).
W skoku wzwyż zdobyliśmy

dwa pierwsze miejsca. 1) Pław-
czyk (P) 183 cmtr. 2i 3) Niemiec
(P) i Juszinski (A), 4) Nojener (A).
W skoku wdal wszyscy zawod-

nicy skakali niżej swej formy. 1)
Szweitzgerber (A) 6 mtr. 71 cmt.
2) Nowosielski (P) 6 mtr. 70 cmtr.,
3) Wieczorek (P), 4) Peitner (A).
Trochę zawiódł Wieczorek, który
musiał skoczyć mniej, niż 6 mtr. 70
ctmr. Nowosielskiemu brakowało
do pierwszeństwa jednego centy-
metru.
W rzucie dyskiem osiągnięto

najlepszy wynik zawodów. Heljasz
musiał skapitulować przed Jana"
uschem, który rzucił aż 48 mtr, 73
cmtr., 2) Heljasz (P) 43 mtr, 76
cmtr., 3) Skodler (A), 4) Wieczo-
rek (P).

tecznie rozpoczęte mistrzostwa.
Wczoraj od organizatorów — о-

trzymaliśmy ciekawą tabelkę re-
kordów, zachowaną jeszcze w pa-
mięci samych zawodników, a któ-
re należy utrwalić słowem pisa-
nem.

Propozycja nasza stworzenia
tablicy rekordów, znalazła, jak
widzimy, uzasadnienie.

Rekordy szkolne wyglądają
następująco:

100 mtr. Cz. Kliks, Gim. A.
Mickiewicza 11,4 sek. rok 1931.

110 mtr. przez płotki Bagiński
Gim. J. Lelewela 19,8 sek. rok
1931.

800 mtr. Roszko P. Sz. Tech-
niczna 2 min. 13,8 sek. rok 1931.

Pchnięcie kulą Fiedoruk P. Sz.
Techniczna 12 mtr. 46 ctmr. rok
1932.

Rzut dyskiem Żukowski Gim.
A. Mickiewicza 32 mtr. 2 cmtr.
rok 1932.

ii,

Janusch pobił o przeszło 2
metry rekord austrjacki.
W rzucie oszczepem Miktur

znalazł się w lepszej formie i zre-
wanżował się Turczykowi 1) Mi-
krut (P) 60 mtr. 70 cmtr., 2) Roz-
woda (A) 60 mtr. 46 cmtr. (nowy
rekord Austrji), 3) Turczyk (P)
59 mtr. 56 cmtr., 4) Holischek (A).
W pchnięciu kulą zwyciężył

Heljasz (P) 14 mttr. 60 cmtr, 2)
Vetter (A) 14 mtr. 8 cmtr., 3) Ja-
nausch (A), 4) Kluk (P) 11 mtr. 94
cmtr. (mało-wstyd.).
W ogólnej więc punktacji mecz

z Austrją przegraliśmy w stosun-
ku 58:62.

Padły4 rekordy Austrji, a je-
den rekord Polski.

Sława więc lekkoatletyki pol-
skiej zaczyna nieco przygasać,

Mickiewicza 6 mtr, 58 cmtr.
1931.

Skok wzwyż Krauze P. Sz.
Techniczna 165 cmtr. rok 1931
(wyrównany przez Amelczankę w
roku 1932).

Bieg ształetowy 4X100 mtr.
47,7 sek. Gim. A. Mickiewicza
(Wigura, Czapliński, Zalewski,
Kliks) rok 1931.

Zapewne część tych rekordów
ulegnie zmianie jeszcze dzisiaj, a
w latach następnych będziemy
stale notowali postęp lekkoatle-
tyki wśrod młodzieży szkolnej.

rok

Motocyklisci jadą do Radunia.

Zamknięcie sezonu motocyklo-
wego odbędzie się w niedzielę
raidem z Wilna do Radunia.

Motocykliści po bogatym sezo-
nie chcą teraz skorzystać z ładnej
pogody 1 jeszcze raz doznać emo-
cyj  wspołzawodnictwa  sporto-
wego.

Szkoda jednak, że start i meta
raidu odbywa się za miastem i
zbyt wcześnie, ale jakoby taka
jest wola władz administracyj-
nych, które nie zezwalają na u-
rządzenie imprez sportowych w
mieście.

Wilno pod tym względem jest
jedynym miastem w Europie, a
może nawet i w świecie.

Raid odbędzie się w niedzielę
2 października. Zapisy przyjmuje
p. Andrukowicz, Zamkowa 10.
Start odbędzie się o godzi. 9 koło
bram wjazdowych przy ul. Legjo-
nowej.

Ja. Nie.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

  

ZŁ. 15.000 Nr. 106785.
ZŁ. 10.000 Nr. 42733.
Zł. 3.000 na n-ry 9585 37023

114318 120881.
Zł. 2.000 na n-ry: 6817 16719

29290 51298 51612 55884 83158
83915 114537 121668 133700 149766

ZŁ 1.000 na n-ry: 338 2615
3139 12586 20388 23681 26709
29138 30219 30926 32807 38076
41585 42203 51884 57597 63891
67576 67673 70113 70718 71206
71607 81515 82116 83898 89262
90692 91258 93384 99762 101118
105078 106342 116878 129322
134770 147857 149873,

: „WARSZAWA. (Pat). W dzi-
siejszem  ciągnieniu  loteryjnem
suma 15 tysięcy złotych padła na
Nr. 143158, 10 tysięcy — 21093 i
99767, 5 tysięcy — 15069, 25949,
58699, 134697,

—

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 28 IX

Waluty I dewizy:

Belgja 123,90— 24,71—123,59
Hoiandja 358,38—359,28- 35748,
LondyR 30,80—30,76—30 93— 30,63.
Nowy York kabel 8,925—8.945—8,905.
Paryż 34,95'|,—35,04—74,57
Szwajcarja 172,05—172 48 —171,62.
Berlin 212,25.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe:
4% inwestycyjna99 |.
4%, poż. inwest. ser. 106'|,.
47 dolarcwa48, —48,45,
73, stabil. 53 |,—52,75—52,88-55'/,-56.
4,° ! Z. ziem 39
8%: L.Z.m. Warsz. 58—:9—587/,,
Tendercjari: jedn.

'852 r

Akcje:
Bank Polski 88—89 Lipop 13!|,—

13,75 St rachowice 9,15—9.25. Tenden-
cja utrzymana.

Pożyczki polskie w Nowym Yorka:
Dolarowa 52'|, Siabili

Warszawska 42'/;, hh Siabilizacyjna 52.
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Poleca na sezon
 

Jesienny i zimo=
wy najwykwint
niejsze obuwie
w wielkim wy-

Dziś! Wielki film o miljonach! W rol. gl. urocza bohaterka filmu „Sekretarka Oso- Towarzystwo Kursów Technicznych w Wilnie

TEATR «PAN» borze.
Produkcja francuska! «Levy i Spółka» bista“ Mary Glory oraz znakomici komicy Leon Be- AyRy 3) Korea z alek we

ileres I Charles Lamy. Nad program: Komedja dźwiękowo rysunkowa Flejszera orsz dodatek „"aramountu“ i „Pat“. 5 > У u

Ul. WIELKA 42. Tel. 528. Na 1-szy seans ceny znižone. Początek seansów o aodz. 4. 6. 8 | 10.15. W sobotę| niedzielę o godz. 2ej.

Gigantyczne arcydzieło lotnicze „POGROMCY PRZESTWORZY” zakrojone na olbrzymią, niespo-

tykaną dotąd skalę z udz. Wallace Beery | Clark Gable.
RLESTKESITA TEST

downictwa i elektrotechniki), 2) Pomoceników Mier-
niczych, 3) Dozorców Drogowych i Meljoracyj-
nych, 4) Radjotechniczne, 5) Elektrotechniczne
(monterskie), 6) Nowoczesnej Obróbki Metali i 7)
Zeńskie Kreślarsko-Techniczne. Zajęcia rozpoczy-
nają się 15 października. Informacji udziela kan-

Bo LCeny niskie III
Następny program:
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artystów teatrów moskiewskich. Oryginalne pieśni i tańce w wykonaniu dońskich kozaków.

Nad Program: Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów w dnie świąt. o godz. 2, 4,

6, 8 i 10,20. W Sobotę i Niedzielę bilety honorowe nieważne.
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Która rutynowana osoba
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Plac do sprzedania dział-MAMAŁYGĘ| PRaca |
“ dyeję do kami na bardzo dogod-

DYREKCJA KINA „CASINO“, nie chcąc by Sz. Publiczność została wprowadzona w błąd zjawieniem się na ulicach Wilna mian za  kondy: rms

i s ki“ i „že ten film nie nie ma majątku zajęcie, korepe- wieżą polecają nych warunkach. Kalwa-
KOMUNIKAT! afiszów reklamujących wyświetlanie w kinie „Stylowy A KAWA EE RAEMóc aalert AE Rz ode ai, aero) G-eda oli a Oi:

arcyprzebojem sezonu p. L:
się na neszym ekranie.

 ACZZE ZSZ DEO ZAKAJOSZOCOWZYZEETTZACZ YDRI "PZSZARYWODZOEZEE “ЖОЛПРЧИВЫОВДННЧНИЦИКТООЛЕр

wspólnego z reklamowanym w naszem kinie rewelacyjnym, ul. Trocka 3. 5inteligentny młody czło-
wiek ukończył szkołę
handlową poszukuje po-
sady. Łaskawe oferty do

się Wielka 33—1 (2—5).w Wilnie. Oferty'Kaczyń-
170—1ski, Kazimierzowo, pocz-

ta Podbrzezie. 426—0

 

Place do sprzedania na
Snipiszkach Kalwar. Do-
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` i » * na siła krawiecka jako m.30 lo6 g,
Dentyści (Matin Paryż) m. 8. 37 SRSTO zaraz wspólnie maęcówcikm WAR a, Sędzia Pastorem.
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Lekarz-Dentysta

 

2-3 pokojowe mieszka-
nia z wszelkiemi wygo-

     

260-a—1

 

Mieszkanla 2 i 3 poko-

 

kończoną Szkołą Powsz.
poszukuje jakiejkolwiek

peluszy „Alina“ Witoldo-
wa 18. 257—1
 

2 domy murowane sprze-
dam niedro;

 

 

pastorem. Gdypiern zy
Brzeg An- raz udzielał ślubu, wciążо.
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Ńu najwyższem wzgórz
Przedostał się właśnie przez bagnisty strumień

«iedy usłyszał dobrze mu znany głos — świst loko-

motywy — i stanął jak wryty. Poczem rozróżnił wy-

iaźnie szczęk i huk toczących się kół pociągu —

gdzieś niedaleko, po lewej stronie.
Przez Dartmoor nie przechodzi kolej! A więc

skraj wrzosowisk jest blisko! Skręcił w stronę ko-

lei. Zegar wybił dziewiątą. Usłyszał wyraźnie.

Maszerował przeszło godzinę. Odległość była
większa, niż mu się wydawało. Dotarł do skraju
niewielkiego wzgórza i zobaczył w dole czerwone
światła Wskrobal się na luźny kamiennymur i za-
czął spuszczać się na drugą stronę. Nagle zmartwiał
JW: ciemnościach zrobił się gwałtowny ruch.

Nim zrozumiał, że nic się nie stało, że spłoszył
tylko stado owiec, upłynęio pięć sekund.

Dobił do kolei. Po drugiej stronie toru biegła
równolegle do niego szosa, wzdłuż której stało kilka
chat, Usłyszał głosy kobiece, pierwszy raz po dwóch
latach, i przejęło go dziwne drżenie, Usiadł na tra-
wie, żeby odpocząć i upoić się temi głosami. Tor
tegł, jak się mogło zdawać z południa na północ.

szy niż wrzozowiska, a bezpieczniejszy niż szosa.
Harry podążył równolegle do żywopłotu. biegnącego
wzdłuż wzdłuż toru. Raz przystanął, zaalarmowany
tętentem kopyt końskich. Szosą kłusowali dwa jeźdź
cy. Nie zobaczył ich wyraźnie, ale domyślił się, że
musieli to być uzbrojeni strażnicy z pościgu.

I tak było.
Uszedłszy milę natknął się na małą stacyjkę

i kiedy zawahał się, z której strony ją obejść, czer-
wone światło zmieniło się w zielone. Powziął więc
nasłą decyzję. Wiedział, że peron jest zawsze do-
syć wysoki, tak że ktoś, kto położy się tuż przy nim:
na torze, może ujść pociemku ciekawym oczom. Za-
czął więc pełzać po trawiastem zboczu toru, aż do-
stał się pod wystającą krawędź peronu. Jeżeliby
ten pociąg przeleciał bez zatrzymania się, to po prze
czekaniu zamętu, można Alių odejść bezpiecznie
dalej. Jeżeliby stanał — poradziłoby się inaczej,

Nadjeżdżający pociąg był już tuż, tuż. Na pe-
:onie, nad głową zbiega, jakiś człowiek zawołał coś
do drugiego. Ktoś bujał latarnią. Zaskrzypiały ha-
mulce, pociąg zwolnił i stanął.

Harry prześlizgnął się szybko pomiędzy dwoma
wagonami i legł pod pierwszym. W minutę później
rozległ się gwizdek konduktora, lokomotywa par-
sknęła, pociąg naprężył się, zastękał i ruszył w dal-

buforze.
W zazie gdyby pociąg stanął, bułory mogłyby

go zgnieść. Ale tył wagonu miał szereg żelaznych
klamer do wchodzenia na dach i to był ratunek.

Po pięciu minutach pociąg zatrzymał się na dru
giej stacii. Walters ześlzgnął się nepostrzeżenie ze
swojej grzędy i schował się pod wagonem. Gdy po-
ciąg ruszył, wrócił na swoje miejsce. Ale tym ra-
żem konduktor, który wdał się w pogawędkę z tra-
garzem, został się na peronie, żeby, jak to robią czę-
sto konduktorzy, skoczyć do swego wozu już w bie-
gu. Stał więc na peronie, patrząc bacznie na mija-
jące go wagony. Harry przeżył chwilę strasznej
trwogi, $śdyż zdawało mu się, że lada moment, zo-
stanie zauważony i usłyszy gwizdek zatrzymujący
pociąg.

Ale skończyło się na strachu, stacja znikła i nie
tcrak odetchnął z głęboką ulgą. Naturalnie nie zo-
stał zauważony. Oczom patrzącego z peronu przer-
wa między wagonami musiała się wydać jednem
Diono Nic dziwnego, że nie doszło do kata-
strofy.

„Harry postanowił że wysiądzie na następnej
stacji. Ujechał w ciągu tych kilku minut sporo mil,
więcej niżby przemaszerował pieszo w ciągu tyluż
godzin. Pogoń nie mogła przyp zać, aby uszedł
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drskarnia A, Zwierzyśńskiego, Mostowa 1,

‚ Ale następna stacja nie była podobna do osta-
'niej. Leżała w środku sporego miasteczka, była do
brze oświetlona i na obu peronach roiło się od ludzi.
Uciekinier powtórzył swoj poprzedni manewr, nie-
zauważony. Pomógi mu w tem zamęt, spowodowa-
ny przyjściem i odejściem pociągu. Czuł jednak, że
ucafo mu się to niemal cudem. [e dodatkowe mile
były nie do pogardzenia, ale zawsze ryzyko mogło
się zakończyć klęska.

Kiedy pociąg znalzał się w polu, Harry przedo-
stał się na długi stopień z boku wagonu i uczepił się
żelaznej klamry. Chciał zaczekać aż pociąg zacznie
zwalniać i zeskoczyć na tor. Niebo zaciągnęło się
tymczasem chmurami i zrobiło się bardzo ciemno,

Na następnej stacji pociąg nie zatrzymał się,
iecz przyśpieszył biegu. 10 samo na jeszcze nastę-
pnej. Pędził przez caty kwadrans, kołysząc się rów=
nomiernie z boku na bok, wreszcie koła zaczęły
trzeć o hamulce. :

Walters miał szczęście,
wodował zwolnienie biegu na całą milę przed stacją.

„Walters puścił klamrę, stracił równowagę, spró-
bował się przytrzymać i spadł na tor jak długi.

(d. c. u.)
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