
  

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem,

Rok XVIII.

DZIENNI
Wilno

 

 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński” lodzi    

Telefon Redakcji,
Administracji i Dn:karni 12-44. Redakcja otwarta od 11 de 16 i od

20 do 24-ej Administracja czynna w dni powszednie ed 9 de M-ej.

codziennie.

 

    

 

  
   

Niedzieja 30 Września 1934 r.

  
Cena numeru _20 gr.

Nr 266 |

JAI
 

zagranicą 8 zl.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,

OSLOSZENIA: za wiersz miilm. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 25 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 2$ proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Terminy

- DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.
 

   
Nabożeństwo żałobne za duszę

& ф Р,

ALEKSANDRA BEJNARA
odbędzie się dnia 1 Października w poniedziałek o godz. 8 rano w Kościele

na Soltaniszkach

O czem zawiadamia krewnych i znajomych
ŻONA.

POWODOWI11000 AAAAEA ABA

UWAGA!
NAJNOWSZY RADJOODBIORNIK

do sieci elektrycznej.

Słynny 33A PHILIPS Model 1935
3 obwody strojenia, z wbudowanym głośnikiem dyna-
micznym. Odbiera wszystkie stacje Euroovy. Nadzwyczajna

selekcja Łatwe wyeliminowanie stacji lokalnej.
NAJNIŻSZA CENA. NAJWYŻSZA KLASA.

DOGODNE WARUNKI.
Otrzymać można tyiko w firmie:

O G N l w Oo“ w Wilnie, ul Śto Jańska 9
29 tel. 16 06
Żądajcie demonstracji które nie obowiązują do kupna.

TMTLA

jukołaan Politycznych W Wilnie
PRZY DSTYTOCIE NAUKOWO-RADAWCZYW EUROPY WSCHODNIEJ

WILNO, UL. ARSENALSKA 8.

Z prawami wyższej uczelni. Matura konieczna. Kurs trzyletni.
Wykłady wieczorne: 17 — 20 godz. Początek roku akad. 2.go
paźdz. 1934 r. Przyjęcia tylko osobiście od 24 września r. b.
Program Szkoły wysyła Sekretarjat po nadesłaniu znaczków

poczt. za 60 gr.
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T-WO RADJOTECHNICZNE „ELEKTRIT"
podaje do wiadome ści, że

RADJOODBIORNIKI „ELERTRIT"
OB POPULARNEJ „DWÓJKI” 08 4-0 LAMPOWEJ SOPERKETERODYNY

dostarcza po cena-h fabrycznych

ma MICHAŁ GIRDA
Wilno, ul, Zamkowa 20, tel. 16-28 |

RACZ PGRSJE UZZADŁAWODECA)TRZERADZYDC ABA
 
 

OSTATNIO OT"ZYMANE NOWOŚCI SEZONU POLECA SZ. KLIJENTOM

kaka SŁ KRAUZEKRAWIECKI
z powierzonych materjałów po eenachRównież przyjmuje zamówienia
przyst<pnychl!bardzo

UL. WILEŃSKA 32, m. 2 I p. — Tel. 15-51.

    
  

    

Ułaskawienie pięciu b. więźniów brzeskich.
ffelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W sobotę późnym wieczorem Pan Prezydent
na wniosek ministra sprawiedliwości podpisał akt łaski w stosun-
ku b. więźniów brzeskich.

Mocą tego aktu Norbertewi Barlickiemu. darowane karę wię-
zienia oraz karę pozbawienia go praw obywatelskich.

Czterem innym skazanym z tej grupy, a więc: Józefowi Put-
kowi, Adamowi Ciołkoszowi, Mieczysławowi Mastkowi I Stanisła:
wowi Dubois darowano karę więzienia.

Orzeczone wyrokiem w stosunku do nich kary pozbawiające
praw obywatelskich będą trwały aż do wygaśnięcia.

Wincenty Witos pozostaje na czele
Stronnictwa Ludowego
flelefonem od własnego korespondenta |

WARSZAWA. Rozpoczęły się tu obrady Rady Naczelnej Stronni-
ctwa Ludowego pod kolejnem przewodnictwem wiceprezesów Putkai
i Walerona.

Rada Naczelna nie przyjęła rezygnacji ze stanowiska prezesa posła
Wincentego Witosa.

Rozpoczęła się dyskusja polityczna, która trwać będzie dziś w nie-
_ dzielę. Według wszelkiego prawdopodobieństwa uda się gzażegnać nie-
porozumienia wewnętrzne i do rozłumu nie dojdzie.

Wypuszczenie renty państwowej
iTeletonem od własnego korespondentn.)

WARSZAWA. (kazało się rozporządzenie Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej o wypuszczeniu 5 procentowej państwowej renty wieczystej na
sumę 200 miljonów złotych. Będą w niej lokowane fundusze instytucji i
i osób prawnych prawa publicznego.

1 serja emitowana zostanie za sumę 30 miljonów złotych. W obli-
gacjach lokowane będą fundusze takich instytucyj jak Ubezpieczalnie Spo-
łeczne.

Zniesienie trzech funduszów państwowych
ITelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Weszło w życie rozporządzenie o zniesieniu trzech
funduszów państwowych a mianowicie gospodarczego, kredytowegoi
funduszu na przedterminową spłatę długów wojennycd. |
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o aodz. 8-sj wleczór
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    PARYŻ (Pat'. Po-powzocie:z Ge:
newy minister barthou oświadczył
sprawozdawcy „Matin'a”, że byłoby
bardzo źle, źdyży w Genewie spra-,
wy przybrały iaay obrót. Z uzyska”
nych rezultatów min. Barlhou jest
bardzo zadowoicny. „Exceisior* do"
nosi, że jednen: z pierwszych zadań

ministra Barthcu będzie zapoznanie
| Rady ministrów z treścią dokumentu
| polskiego w sprawie paktu wscho-
|dniego. Pismo przewiduje, że od-

|mowne stanowisko Polski przyśpie-

szy zbliżenie francusko-sowieckie,
| Misister Barthou liczy, že w dniu

115/10 spotka się z: komisarzem Li-

|twinowem w Genewie w czasie
| sesji Rady Ligi. Tymczasem odbę-
dzie się wizyta króla jugosłowiań-

| skiego w Paryżu i spotkanie mini-

strą Barthou z Mussolinm w Rzy-
mie.

PARYŻ (Pat) Dzisiejsza prasa
paryska w daiszym ciągu konty-

nutje kampanję avtypolską w związ-

Tod Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-

szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 Października 19834 r.

 

Stanowisko Polski

W. SZUMAŃSKI
PRACOWNIA UBISRÓW MĘSKICH

WILNO, UL. MICKIEWICZA Nr. 1
Poleca na sezo1 jesienny I zimowy duży
Wykończenia pierwszorzędne

wybór materjałów na ubrania | palta
Ceny zgodnie z obecnymi warunkami znacznie

zniżone

  

   

tyków i mężów stanu. Autor, oskar-
ża Polskę o niewdzięczność wobec
Francji, przepowiadając zmianę sy-
stemu rządów w Polsce, oskarżając
polskie koła rządowe, że prowadzą
kraj własny do zguby. Barthou, pi-
sze autor, mógł się również porozu*
mieć z Hitlerem za plecami Polski,
Rząd francuski nie może, przynaj-
mniej teraz, liczyć na Warszawę.
Niewłaściwe posiępowanie niewier-
nego sojusznika zmusza Francję do
odpowiedniego postępowania. Fran-
cuskie intetesy Landlowe i przemy”
słowe w Polsce eą zagrożone. Za
myka się w więzieniu francuskich
dyrektorów, buatuje się robotników.
Podobna sytuacja jest nie do znie-
sienia. Cierpliwość Barthou musi
być na wyczerpaniu. Socjalistyczny
„Pcpulaire' pyte, jaką cenę zapłaci
Polska Niemcom za wyrzeczenie się
pretensji do rewindylkkacj! na wscho-
dzie na lat 10. Autor artykułu, Le-
roux, rozwija dalej myśl, ze polska

ku z dokumentem wręczonym przez| polityka  zagramczną uzależniona
delegację polską w Genewie mini-; żest od Berlina, pisząc m. in., że Pol-
strowi. Barthou. Dzienniki podają| ska doszła do przekonania, że Hitler
domniemaną tresć tego dokumentu i! zostanie u władzy i Niemcy odzys-
występują .z oszczerstwami i groźba”, lkają potęgę wojenną. Polska ze
mi pod adresem polskich kierowni-, swoją 30.000.00C ludnością jest prze-
ków nawy państwowej. Emil Burć znaczoną do wielkiej roli, natomiast
na łamach „L'Ordre' drukuje arty- przeznaczeniem Sowietów, Francji i
kuł pełen złośliwych ataków i in- Czechosłowacji jest zniknąć z po"

wektyw pod adresem polskich poli- wierzchni ziemi, trzeba zatem

AOPENATSILIEPIMAISAS

 

WARSZAWA. Pat. W dniu dzi-
siejszym ogłoszony został. dekret
prezydenta Rzplitej o wojskowej
służbie pomocniczej. Dekret ten u-
stanawia obowiązek pełnienia woj-
skowej służby pomocniczej w chwili
wybuchu wojny, lub zarządzenia
mobilizacji. Obowiązek ten może być
również wprowadzony w czasie po-
koju przez Radę ministrów na wy-
padek, gdyby tego wymagał interes
obrony państwa. Wojskowa służba
pomocnicza polega na pełnieniu
służby wartowniczej, łączności, bier-
nej obrony przeciwlotniczej i prze-
ciwgazowej, technicznej, przeciwpo-
żarowej, san:tarnej, biurowej lub na
wykonaniu innych  czyaności lub

państwa.  Obowiązkowi wojskowej
służby pomocniczej podlegają męż-
czyźai w wieku od ukończonych
łat 17 do lat 60, którzy nie podle-
gają czynnej służbie wojskowej, ja-
ko też nie są obowiązani do pełnie-
nia służby w rezerwie bądź po-

WARSZAWA (Pat). Dziennik pracy potrzebnej dla celów obrony|

Wojskowa służha pomocnicza,
Dekret Prezydenta Rzplitej.

spolitem ruszeniu. Powołane mogą
być również kobiety w wieku od
lat 19tu do 45:ciu, które w Czasie
pokojn ukończyły przysposobienie
do wojskowej służby pomocniczej,
lub które zgłosiły się ochotniezo do
jej pełnienia. Od wojskowej służby
pomocniczej zwolnieni są duchowni,
posłowie do sejmu i senatorzy, o-
soby upośledzone fizycznie  Zwol-
nieni mogą być również sędziowie i
prokuratorzy sądów powszechnych
funkcjonarjusze państwowi i samo-
rządowi, pracownicy zakładów i
przedsiębiorstw państwowych oraz
przedsiębiorstw przemysłu wojenne-
go i t. d. Zwalniać od służby mogą
władze wojskowe. Do obowiązku
pełnienia służby pomocniczej stosu-
ja się przepisy o powszechnym o-
bowiązku wojskowym. Do pełnienia
wojskowej służby pomocniczej po-
woływać mogą starostowie, a na
obszarach objętych stanem wojen-

nym władze wojskowe.
e ra JA Akakas

Tymczasowy samorząd Warszawy.

Rzplitej z 24 b. m. o tymczasowych.
Ustaw R.P. z dn. 29 b, ш. nr, 89za: | organach ustrojowych gminy m. st. | krok naprzód i z marzenia zbliża
mieszcza rozporządzenie Prezydenta|Warszawy.

wiele
LONDYN. (Pat). Onegdaj o godz.

9 wieczorem express, zdążający z
Londynu do poiczonej na północno:
zachód znanej miejscowosci kąpie-
lowej Balckpool, zderzył się nieda"
leko Manchesteru z pociągiem lo-
kalnym zahamowanym motorem.

Express idący 96 km. na godzinę

LONDYN (Pat). Po ukończeniu
konferencji delegatów górników po
tudniowo-walijskich w Cardiifie wy-
dano komunikat, stwierazający, że
konferencja aprobowała znaczną
większością warunki ustalone w
ubiegły czwartex w Londynie, Pra
ca, którą wznowiono, nie ulegnie
przerwie. Do wszystkich zaintereso
wanych związków przesłano rozkaz
powrotu do pracy.

GENEWA Pat. Komitet koncylja
cyjny, zajmujący się konfliktem bo-
liwijsko-paregwajskim, na dzisiej-
szem posiedzeniu postanowił zwró-
cić się telegraficznie do obu kra-
jów, by udzieliły pełnomocnictw 
 

udzi zaniepokojenie
wi prasie francuskiej i Śród poiityków francuskich

współpracować z Niemcami, Autor
kończy swój artykuł wyrażeniem na-

„dziei, że w Połsce zapanuje rewo-
įsi, wskutek kiėrej nastąpi zmia-
na rządu i zmiana poiskie; polityki

\ zagranicznej wobec Francji,

KOMENTARZE
PRASY NIEMIECAIEJ,

BERLIN (Pat). Prasa, niemiecka
żywo omawia balans ostalniej sesji
genewskiej, podkreślając zgodnie, że
osiągnięte tam rezultaty w porówna-
niu z zapowiedzia są bardzo skąpe.
Szczególną uwagę poświęca się tu
wystąpieniu Polski w sprawie ochro-
ny mniejszości oraz paktu wscho-
dniego, przyczem dzienniki snują
różne kombinacje na temat rzekomo
możliwych następstw kroku  pol-
skiego. Prasa zamieszcza na wi-
docznem miejscu komeniarz „Gaze:
ty Polskiej”, stwierdzający wejście
w życie deklaracji ministra Becka.
„Berl. Tageblatt opatruje swą de*
peszę nagłówkiem: „Beck triumfa-
tor”. „Voelkischer  Beobachter“
zwracą uwagę na ostrożny ion jaki
cechuje ostatni »rtykuł „Le lemps'*
o stanowisku Posski do pakiu wscho-
dniego. (Widoczne jest, pisze nie*
miecki dziennik, že pėloficjalne pis-
mo francuskie dokłada wszelkich
starań, by nie spowodować dalszych
szkód „w składzie porcelany”.
„Frankfurter Zeitung“ w artykule
wstępnym mówi o „Otrzežwieniu

między Warszawą i Paryżem”, doda-
jąc, że w kwestji mniejszościowej
Polska utrzymała się górą, a Liga
Narodów będzie musiałą jeszcze po
wrócić do tej sprawy.

ZADOWOLENIE
PRASY WEGIERSKIEJ.

BUDAPESZ t (Pat). Cała prasa
pod sensacyjneta: tytułami omawia
notę polską w sprawie paktu wscho-
dniego, wyrażając w gorących sło-
wach swoje zaduwolenie. Rządowy
„Fugetilenseg“ we wstępnym arty-
Кше dowodzi, że przez oświadczenie
Poiski kwestja rewizji granic wę-
gierekich weszłi. w nowe pełne zna-
czenie stadjum. Zdaniem dziennika,
nota polska jest dziś największą sen-
sacją polityczną. Stanowisko Polski
wypływa z jednej strony z uczucia
przyjaźni, jaką naród polski od wie-
ków i do dzisiaj; żywi dla Węgier i
z pełnego zrozumienia niesprawie-
dliwości traktulu trianońskiego, z
drugiej zaś wynika z zatargu, jaki
ostatnio powstui między Folską a
Czechosłowacją wskutek ucisku
mniejszości po!skiej na Śląsku Cie-
szyńskim. Dzieunik w gorących sło-
wach mówi o szlachetnym narodzie
polskim, który przez zajęcie obecne-
go stanowiska sprawił, że sprawą ге-
wizji granic Więgier posunęła się o

 
się do rzeczywistości,

Konflikt boliwij

Katastrofa kolejowa w Anglji
ofiar.
wjechał na pociąę lokalny z całą si”
łą, miażdżąc znajdujące się w tyle
wagony motorowe. Lokomotywa

| expressu wjechała na dach następ”
|nego wagonu pociągu lokalnego.
'2 wagony zostay przebite ra wylot.
|. Z pod szczątków wydobyto 9 za-
bitych i 25 ciężko rannych.

 

NIEMA STRAJKU WĘGLOWEGO W ANGLJI.
'. LONDYN (Pat), Zeb:ani delega*
„ci robotników południowo - ма”
skich w Cardiftie w liczbie ok, 200
osób wypowiedzieli się większością
3/4 głosów za przyjęciem arbitrażu
iw ten sposób strajk został zaże-
gnany. Minister górnictwa w przy-
szłym tygodniu wyznaczy członków
trybunału rozjemczego, ktory wyda
orzeczenie w październiku.

 

sko-paragwajski.
swym.przedstawicielom, celem uła-
twienia zadania komitetowi koncy-
|jacyjnemu. Komitet mianował organ
wykonawczy, do którego weszli
przedstawiciele Argentyny, Peru,
Chili i Wenezueli. Przewodniczącym
komitetu jest przedstawiciel Meksyku.

 

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
** Wiedług urzędowych doniesień

w czasie ćwiczeń z działami ręczne-
mi w Meliterhof w Austrji, prowa*
dzący ćwiczeni: Egon Erlicht został
zabity na miejscu wskutek wczesne-
go wybuchu granatu, Pozatem po-
rucznik Karl Bieler zostań ciężko
ranny w rękę, zaś 2 żołnierze od-
nieśli lżejsze obrażenia.

** Przed sądem wojskowym w
Wiedniu odbyła się rozpiawa prze-
ciwko  szołerowi Alfredow: Neu-
wirthowi, który w dniu 25/7 od”
wiózł samochodem ciężarowym spis-
kowców  narodowo-socjalistycznych
przed gmach urzędu kanclerskiego.
Sąd skazał Neuwirthą na karę do-
żywotniego więzienia.

** Mechanik czeski Fiiba wyna*
lazi automat zastępujący pracę straż-
nika kolejowego. Przy. przeprowa”
dzanych próbaca automat zamykał
i otwierał przejazdy koleiowe, zapa*
lał światła sygnałowe, uruchomiał
sygnały alarmowe i t. p. spełniał
wszystkie obowiązki strażnika kole-
jowego.

** W aeroklubie berneńskim zto-
|żył egzamin piot ksiądz Bernard
| Przerowski. Jest to pierwszy ksiądz
| w Czechosłowacii pilot.

** Pod miejscowością Shoreham,
w hrabstwie Kent, w Angli, z nie-
wyjaśnionych przyczyn samolot le-
cący z Paryża do Londynu spadł na
ziemię, Pilot i 3 podróżni zginęli na
miejscu.

** Od szeregu dni panuje w Anglii
niezwykle piękna pogoda, przy bar-
dzo wysokiej, ialk na obccną porę,
temperaturze.

Termometry londyńskie wskazują.
zgórą 26 stopni.

** Lordem-merem miasta Londy"
nu na rok przysziy wybrano sir Ste-
fana Killika.

** W. więzieniu hamburskiem zo-
stał dziś ścięty toporem komunista
Jasper, skazany na śmierć za udział
w wielu napadach na członków for"
macji hitlerowskiej. Jasper należał
do komunistycznej organizacji ,,czer'
wona marynarka.

** W Toledo w H!iszpanji wy*
buchł strajk generniny. Przyczyny
strajku nie są wyjaśnione. Guberna-
tor wydał odezwę, w której ruch
strajkowy nazywa nielegalnym grożąc
surowemi sankcjami w razie naru-
szenia spokoju.

** Lotnik rosyjski Gromow, któ-
ry osiągnął światowy rekord lotu w
kole zamkniętem,  przeleciawsży
12411 km. bez lądowania w ciągu
75 godzin. odznaczony został orde-
rem Lenina i tytułem bohatera
Związku Sowieckiego.
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PRZYGOTUJ
dia powodzian

ubi anie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż
zbiera i wysyła. 
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Co dalej?
Zbliża się sec,» parlameniu, rząd

przygotowuje „reliminar: kudżeto:

wy, który ma być złożony ciałom

ustawodawczym do uchwaienia. I
znowu, jalk co roku, powtarza się ta

sama historja. Rząd układa projek:

dochodów i wydatków państwa, nie

mając żadnego ogólnego planu $0°

spoJdarczego na ałuższy ok:es i do-

stosowując go do budżetu poprze-
dniego roku. A więc układa go z de:

ficytem, który w dodatku przy wy”

konaniu stale się od kilsu lat po-

większa. Stan rzeczy wygiąda —
jak się zdaje — beznadziejnie.

Bo oto położenie gospodarcze

kraju nietylko się nie poprawia, ale

z dnia na dzień staje się groźniejsze.

Szybko postępuje zubożenie ludno-

ści, upada wytwórczość, upadają

przemysł i handel, przedewszyst-

kiem polskie, wzrasta niepomiernie

bezrobocie mas
Jest rzeczą niezbędią, palącą

przystąpienie do gruntosvnej, rady:

kalnej przemiany polityki gospodar”

czej pod znakem popierania wy:

twórczości a usuwania pasorzytni

ctwa. WI gospuuarce państwa ko:

nieczne jest zmniejszenie jego obo-

wiązków, a tem samem zmniejszenie

kosztów utrzyrmania państwa i cię

żarów obarczających obywateli. To,

co się dzieje cziś, niszczy zasoby

Poiski i osłabi. naszą 50е gospo”
darczą. Nie mcžna patrzeć spokoj

nie jak ludnosė ubožeje, a nawe!

częstokroć cierpi głód.

Naród, jeśli chce być siiny poli

tycznie, musi być silny gospodarczo

Nietylko przez jaknajwiększe na

gromadzenie bogactwa na swym

obszarze, lecz przez ut. zynianie w

; swoich rękach głównych wersztatów

' wytwórczość i przez własną organiza

cję wymiany bez zależności od obce-

“|| go kapitalu. Rėwrowagę w žospodar-

stwie narodowem osiąga narėd šwia-
domym swym wysiłkiem. — Przez

oszczędność w Łudżetac: państwa,

samorządu i ubezpieczeń  społecz-

„Coś z tą czystaą w nieporządku”.
W, ostatnim numerze „buntu mło-

dych, organu sanącyjnej miodzieży
„mocarstwowej, znajdujemy cieka-
wy artykui, charakteryzujący do-

sadnie stosunki uliecne. Autor, p. A.
bocheński w artykule pt. „Coś z tą
czystką w nieporządku stawią Kil:

ka pytań zasadniczych. Fyta o rze-
czy, o których gicśno w prasie. Za”
czyna od sprawy ks. Fszczyńskiego:

„Yo co każdy wie dokładnie, to tyiko

to, że Pless nie piac podatków. Zagadką

na pierwszy rzut „ka jest cała cstsa nagon-

ka prasy, cała sprawa о tego obywatela

$dańszczanina, ktory był gdzies w jednym

z jego przedsiębiorstw  zatrudiiony, 1 za

którego Pless dostai 3 tygodnie więzienia.

Zagedką przestaje Lyć system propagandy

i zohydzenia danego cziowiek2 czy danej

figury wowczas, kiedy Państwo, przejmuje

maiątek (zwykle w'eiki) danej iiżury.

Jeśli Pless, to skarży dz Ligi Naro-

dów, i opinja świata niekonieczn'e pokry-

wa się z opinją naszego kurjerka. A jeśli

Rudrof? Dlaczego шс ше słycna* o proce-

sie Rudroia? Dlaczego przeprowadza się

koniiskalę majątku Rudroła, dopóki Rud-

rof jest w więzienu śledczem? Dlaczego

właśnie, że na Rudrofie ciążą zarzuty, być
moze słuszne o łapcwkarstwo, i że dopóki

zarzuty te ciążą, nik: w naszym biednym

kraju nie będzie miał dość odwagi cywilnej

aby powiedzieć: łapówka łapówką, ale to

nie racja, aby za rzekome na'eżności pań-

stwo przewłaszczyło sobie 20 tysięcy he

ktaiów. Nasze Polskie Państwo.
Można zajść w/soko, naw«i idąc po

małych schodkach. Dochodzimy do Berezy

Kartuskiej. Co u licha ma z tem Gereza? A

właśnie że ma. I tu po zabojstwie Pierac-
kiego, tragicznie zdezorjentowana dzięki

naszej prasie brukowej opinja rie wiedzia-

ła kto zabił ministra. Jak można było

przez sekundę przypuszczać, że Pierackie-

go iabił, czy zabić mogł kto inny jak Ukra-

aniec, jak można było tak mało orjentować

się w nastrojach, a i w realnej zytacji ukra-

ińskiej? Mniejsza c to. Zohydzcno ende-

ków i posłano do Ecrezy. Potem do Berezy

mieli iść paskarze, tórzy żerowali na po-

wodzianach. Czy żeby ukarać
czy żeby p gnębić tych, którzy w Berezie
siedzą za co innego ak paskarstwo? Nie

wiadomo, ale wiadrmo, że paskarze tam
nie pojechali.

Można iść jeszcze wyżej aż do całej

sprawy ukraińskiej w Małopolsce wschod-
niej. Powrócimy do tego w nistępnym nu-

meize. Teraz jeszcze dodajmy, że jest ccś

bardzo małego, cvs niegodnego Rzeczypo-

 

 mych, podniesievie  wytworczošci,

a przedewszystkiem rolnictwa, przez|
poszanowanie własności, przez opar”,

cie polityki finansowo-gospodarczej|

państwa na pianie ustalonym na!

dłuższą metę. !

Tymczasem, iiestety, nie może.

się Polska pochwalić jakimś progra

“| mem jednolityn:, obejmującym plan

wyjścia z kryzysu.
Mówi się w tej chwii o oddiuže:

: niu wsi. Ale, tak jak we wszystkich

krokach rządu, sprawa jest mocno

spóźniona. Zaałużenie rolnictwa

wynosi obecni: przeszło 4 i pół

miljarda złotycn, przyczem długi

krótkoterminowe przekraczają mi

Hard siedemset miljonów. Przy

obecnej dochoduwości gospodarstw

| rolnych spłata rat i procentów, cho-

ciażby najniższycli, jest wp:0st nie-

możliwa. (Od »zru już lat kwestja

oddłużenia wsi jest przedmiotem

różnorodnych projektów, działa na-

wet Bank Akcepiacyjny, który kon-

wertuje kredyty krótkoterminowe

na długoterminowe niskcoprocento-

wane. Ale jakiz jest skutek pracy

о tego Banku? Zuotai w ciągu rok»

| skonwertować zaledwie i10 miljo

nów. Jest to kwota mininiaina wpo

f rownaniu z 1.766 miljonanu długów

krótkoterminowych rolni.zych,

Teraz przygo.owywany jest wiel-

ki plan oddłużeniowy, ale jeśli bę-

dzie on przeprowadzany z tą samą

szybkością, co wszelkie dotychcza

sowe ulgi i ułaświenia, jeśii w do*

| „,datku będzie traktowany poa kątem

widzenia  poli:ycznym, jest z

uprzywilejowaniem jednych grup я

upośledzeniem it.nych, nieme mowy,

"aby przyniósł całemu  :oinictwu,

a więc i państwu pożyteś.

Przytoczyliś::y kwestję zadłuże-

zia tulnictwa jako jeden z wielu
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spolitej w tym sysicmie, coš przypominają-

cego raczej zwalczenie się psiarkow i pod-

skakiewiczów, niż ludzi, którzy kiedyś będą

kierowali Rzplitą.

Młodzież szkolna... i obyczaje
w gimn. państw, w Lidzie,

ABC, podkreś'ając jawną propa-

P. Gaston Doumergue, francuski
prezes rady ministrów,
bm. z rozpoczynającym się jesien-
nym okresem prac panstwowych,
przemówienie przez radjo do słucha*
jącego ogółu jak juž parę razy po”
przednio.

Jest coś bardzo nowoczesneśo w
tej dawniej niemożliwej, styczności
niemal bezpośredniej  kiesownika
rządu z całem społeczeństwem. I,
rzecz szczególta, p. Doumergue,
iktóry 1-go sierpnia rb. wszedł w
72-gi rok życia, a do polsiyki wrócił
tylko pod przyiiusem obowiązku o-
bywatelskiego, gdy zaburzenia z
6-g0 lutego rb. wywołały go z ustro-
nia, trafił niezawodnie w najlepszy
sposób porozumienia się z miljono-
wemi rzeszami słuchaczów. Wska-
zala miu go wrodzona prostota. Mó-
wi swobodnie, jak w rozmowie, rze-
czowo, bez krascmóstwa, nie nadra-
biając słowami, słowami, słowami,
nie z wysokiego konia, za lo z wy”
raźną treścią, ot po ludzku, jak ro-
zumny człowiek do ludzi w stanie
przytomnym. Jesi to zupełnie coś
innego, niż gdy sianie przed rajdem
figura i dopiero zacznie rżnąć po”
chwały i przechwałki, co zamienia
radjo w jeszcze jedną piłę,

Dopatrują się też niektórzy już
w tem, że kierownik rządu zwraca
się wprost do obywateli, nowego
wiatru w polityce. Jalkkto z pominię-
ciem parlamentu, ponad głowami
przedstawicieli społeczeństwa z wy”
borów, wprost du narodu? Jest w
takiem zdziwieniu sporo naciąśnię-
cia, bo w krajach parlamentarnych, przykładów spóznionych akcyj. Jest

to typowy dowsd niesłychanego za-

niedbania interesów ludnosci rolni-

czej, stanowiącej podstawę narodu,

3 i źródło jego. dobrobytu. A tak,

jest — niestety — ze wswystkiemi

warstwami, z cała naszą ludnością

„ytwórczą, czy to wiejską, czy

„miejską. Z jednej srtony obdarza się

  

ŻĘ ją nadmiernemi ciężarami podatko-

_  wemi: państwowemi, samor dowe-

|. mi i społeczneni, z drugiej ' e ota-
cza się jej należytą opieką i nie

daje się jej nalezytej pomocy.
Taka gopolaika pruwadzi do

wiadomych rezu:atow, Ww pierwszym
rzędzie do chronicznych deficytów

(w budżecie państwowym oraz w
budżetach samorządowych.  Osta-
tecznysń kresem zaś jest powszech*

na ruina,
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z Anglją i Fran.ją na czele, mowy
członków rządu w kraju były za-
wsze w zwycz»;v, a niekorzystanie
z 1adja -yłoby dziwactwem. Może
jednak - śjest w tem, skoro cii
ow. się ..rzywią, bo przecież niema
dymu bez ognia? Jest niewątpliwie
to, że obecny rząd francuski wynie-
siony został do władzy przez napór
społeczeństwa przeciw pariamentar-
nemu mąceniu kartelu lewicy, a kie-
rownik tego rządu rozumie doskona-
lei otwarcie to raówi, że oparcie o
społeczeństwo dzje mu siłę, której
nie myśli się pozbywać. Czy w tem
jes: coś zdrożnego i niezdrowego ze
stanowiska prawidłowych pojęć o
życiu państwowem? Niezdrowo jest
dopiero wtedy, gdy hołduje się
przekonaniu, że trzeba rządzić po-
nad głowami i parlamentu i narodu,
Tym razem mówił już p. Doumer-

$ue o naprawie ustroju. Czterdzie-
stoietnie doświadczenie parlamen-

_ DZIENNIK

«Prasy.
nia erotyzmu, budzenia instynktów:
używania bez ograniczeń, przez ta-
kie pisma, jak „Wiad. Literackie",
„Reportaż a zdobywania na te ce-
le srodków sposobami obrazowoi

kie jak „Tajny Detektyw', zazna-

cza, jak zabójczy wpływ ma ta po:

nura robota na młodzież i pyta, cze-

mu przeróżne opieki i stowarzysze”

nia rodzicielskie nie przeczwstawiar

ją się szerzeniu tej gangreny, gdy

„szkoła coraz więcej pochłonięta swo:

istem wychowaniem „państwowem”  zapo-

mina coraz bardziej o swoich właściwych

zadaniach, o zakresie swej pracy. Wchodzi

w konflikt z domem Jest zbyt :zęsto wol-

nomyślna, areligijna, antynarodowa. Wszyst

ko wolao, za wiele wołno. Dochodzi do

faktów skandalicznych”,

A za przysład podaje pismo

przytoczony w Krakowskim IKC.

fragment życia szkolnego uczniów

panstwowego $imn. im. Chodkiewi-

cza w Lidzie, gdzie uczniowie tej

szkoły „redaktorzy”: Oleg Wąchow-

ski i Włodz. Citowski w _ pisemku

szkolnem: pt. „Hallo! Tu gimna-

zjum”, długo i szeroko rozstrząsają

szkole, walcząc najwyraźniej 0 no-

wą etykę seksuaną, słowem, mó-

wiąc oględnie, o swobodę onyczajo-

wą młodzieży czkolnej. ABC nad-

mienia, że
„uczniowskie pi:emko pozostaje pod

nadzorem nauczycielki  Zofji Westfalewi-

czówny.

Pismo dodaje.
„Brawol Jak wiadomo pisma uczniow-

skie muszą mieć opiekunów spośród nau-

toczony fakt.

W tem samem piśmie uczniowskiem,

pisze dalej ABC z dnia 22 prździernika 
paskarzy, |

wygłosił 24;

193; r. znajduje sę pikantna szarada, O

której nawet nie  grzeszący skromnością

*„IKC* pi ze, że przyzwoitość nie pozwala

mu przytoczyć tej szarady. Możemy sobie

wyobrazić, co to było.

Luzy moralne w gimnazjum lidzkiem

| są wielkie. Nie dosć, że w tem koedukacyj-

| nem gimnazjum państwowem panują sto-

sunki, które — ja* pisze „IKC“ — prak-

tycznie dążą do... rc +szerzenia piaw kobie-

| ty: ale panuje kompletna anarchja i r0z-

kłać, zupełnie zrozumiałe w podobnej

atmosferze. Kradzieże, pijaństwa i bijatyki

są na porządku dziennym. I lak w lutym

1934 r. skradziono z kancelarji dyrekcji 385

zł, a na zabawie uczniowskiej zg'nął kosz-

towny kilim. W lutym dwaj uczniowie do-

konali kradzieży w kooperatywie  osadni-

czej, a jeden z uczniów napad! w celach

rabunku na urzędniczkę Państwowego Ban-

ku Rolnego. Faktów podobnych jest wię

cej.

gandę „życia utatwionego”, rozpala”.

Kraj zdrowego rozsądku.
„leciem w Pałacu Elizejskim, wytwo-
rzyło w nim przekonanie, że zmiany
są potrzebne. Nie taił tego zdania
w wielokrotnych oświadczeniach, a
gdy obecnie musiał powrócić do po*
lityki, odrazu .apowiedział, że po”
dejmie tę sprawę. I jest to właśnie
pierwsza mowa p. Doumergue'a o
zmianach ustro;cwych.

I oto co pow.edział:
1. Trzeba podnieść urząd kie-

rownika rządu. dotychczas wogóle
niewymieniony w konstytucji, przez
konstytucyjne nadanie mu stanowi-
ska pierwszego ministra i wzmoże”
nie w ten sposo% jego powagi i wła-
dzy w rządzie,

2. Trzeba dać możnosc rozwią-
zywania parlamentu bez uchwały
senatu. Obecnie zatarg między par-
lamentem i rządem prowadzi
zawsze tylko do zmiany rządu, co
zachęca do wichrzeń, a powoduje
niestałość rządów. Możność rozwią-
zania parlameniu zmniejszy znako-
micie ość przesiień, nie osłabiając
jednak  odpowiedzialności rządu,
śdyż nowe wybory mogą przynieść
mu potępienie.

3. Trzeba piawo wprowadzenia
w budżet nowych wydatków pozo-
stawić tylko rządowi, a zarazem za-
bezpieczyć uchwalenie budżetu na
czas, przed rozpoczęciem soku bud-
žetowego.

Do tych trzech zmian ustrojo-
wych dodał p. Doumergue jeszcze
lepsze zapewnienie tego, co zasad-
niczo już istmeje, a mianowicie
ochrony wymiaru sprawiedliwości
od wpływu polityki, bo ostatnie na-
dużycia w sprawie Stawiskiego i in.
odsłoniły obecne braki, oraz więk-
szej karności pracowników państwo”
wych, gdyż np wichrzenia rozstro-
jowe wśród nauczycielstwą wywo”
łują ustawicznie oburzenie.

Czy p. Dov:ner$ue przez swe
wnioski ustrojowe chce budować
nowe światy?

Wicale nie, bo sam mówi, skrom-
nie i otwarcie:
— Wszystkie te trzy zamierzone

poprawki istnieją już w Anglji, któ-
ra jest krajem w całej pełni parla-
mentarnym.

Dzisiaj mnóstwo jest budowni-
czych nowych wstrojów. Roją się im
silne władze, elity, strychulce jedno”
litości, ślepe posłuszeństwa. Im
mniej rzeczywistej poprawy w sto-
sunkach, tem bujniejsza pomysło-
wość ustrojowa. Dlatego pożytecz-
nie jest czasem usłyszeć spokojny

soczyście propagandowemi przez ta”,

psychikę i fizjologię obu płci w;

czycieli. Jaką est ta opieka świadczy przy-;

:MILERSKI ..

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu"

IDO UL

KRAKÓW. (Pat). Popołudniu sąd
rozpatrujący sprawę przeciwko mor-
dercom ś. p. Garncarzówny, wydał
„wyrok ma podstawie werdyktu sę-
, dziów przysięgiych. Mocą wyroku
, oskarżony Wlacdystaw  Bobrzecki
skazany został na 14 lat więzienia.
Drugi oskarżony Jan Doniec na 12

"lat więzienia. Trzeci Kazimierz
!Schenkirzyk na 10 lat więzienia.

(,_. Przeniesienie tr
| WIEDEŃ (Pat). Dziś wieczorem
"przy olbrzymim udziale mieszkań:
iców Wiednia odbyło się uroczyste
|przewiezienie trumien ze zwłokami
|kanclerzy ks. Se:pla i dr, Dollfussa

"mi nowowzniesiczego kośrioła przy
pl. Grimhildy. Wzdłuż 5 ikilometro-
wej drogi stały szpaiery z lampjona-

COLOMBO P.t. Niebywałe upały
i posucha, jakich nie pamiętają naj-
starsi mieszkańcy wyspy, odbiły się

owoców kokosowych, ryżui herbaty.

Pakt Polski
| PARYŻ (Patj. „L'Oeuvie' dono*
si, že w związku z wizyią premiera
węgierskiego Goemboesa w №аг-
szawie w kołacn genewskich przy-

WARSZAWA. Pat. żW poniedzia-
łek wieczorem przybywa do War-

szawy delegacja węgierska, która

ma wręczyć dar rządu węgierskiego

Ujęcie morderców
post. . unKOWEgUI.

" „LwOw. P .. — Władze policyjne
ujęły sprawco„ skrytobójczego mor-
au dokonanego przed kiikoma dnia-
mi na osobie posterunkowego po:
licji państw. Jacyny w Zółkwi. Mor-
dercy Kulikowiec i towarzysze zo-
siau oddani do dyspozycji sędziego
Śledczego. Rozprawa przeciw za-
bojcom odbędzie się w połowie
pazdziernika.

A operateEPE TEZATE,ZOO ZACZ KOWNIE S

Bóle głowy są najczęściej wynikiem za-
burzeń w działaniu żołądka i jel'i. WODA

GORZKA MORSZYŃSKA w dawce od Vi

do 1 szklanki usuwa przyczynę choroby.
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0 maleiewię d6 iajnej organizacji.
Z pośród aresztowanych w nocy

z iedziałku -na wtorek 53 człon

ków b. O. N. R w Warszawie więk-
szość została juź zwolniona ż aresz-

tu. WI areszcie siedczym nadal pozo-
stawiono 23 osoby.

Wszyscy oni oskarżeni zostali z

art. 165 k. k., kióry głosi: „Kto bie-

rze udział w związku, którego istnie-

nie. ustrój lub cel ma pozostać ta*

jemnicą wobec władzy państwowej,

podlega karze więzienia do lat 3 lub

aresztu do lat 3".
Sprawa znajduje się w rękach

prokuratora Kozuchowskiego, który

gromadzi mater'aiy śledcze 1 przygo”

towuje akt oskerżenia. Aresztowa”

nych osadzono w więzieniu przy ul.
Daniłowiczowskiej,

czowskiej przebywa nadto już 6-ty

tydzień 17 członków b. O. N. R:

Aresztowam około 3 tygodni nie

widzieli się z rodzinami. Ostatnio

pozwolił im prokurator Możuchow-

ski na widzenie przez t. zw. „okien-

ko“, z czego więxszość zrezygnowa-

ła 1 ta grupa czionków .b. O. N. R.

oskarżona jest o należenie do tajnej
organizacji.

Obrony oskerżonych podjął się

adw. Szurlej oruz szereg innych ad-

wokatów warszawskich.

Gdznaki
rozwiązanych organizacyj.
Sąd Najwyszy ogłosił zasadnicze

orzeczenie w sprawie noszenia od-

znak  organizatyj zawieszonych
przez władze. >ąd orzekł, 1ż nosze,

nie tych odznak może być rozpatry”|

wane nie z artykułów prawa o w;y*

kroczenia, lecz sównież z artykułu,

Kodeksu Karnego 165, gioszącego|

przynależność do stowarzyszenia»
którego cel ma pozostawać tajemni-

cą dla państwa, za co grozi kara do

5 lat więzienia.

Nowy wiceprezydent
m. Warszawy.

Tymczasowy prezydent m, War:
szawy, p. St. Starzyński, pozyskał
na wakujące w prezydjum magistra-
tu po p. Szpolańskim stanowisko
wice-prezydenta miasta obecnego
dyrektora izby skarbowej warszaw-
skiej, poprzednio zaś wyżzzego u-
rzędnika w ministerjum skarbu — p.
Jana Około-Kułaka, który ma objąć

 
 głos zdrowego rozsądku. tarno'rządowe, uwieńczone siedmio*

RE jadł zat nie noSai aka Bid  

Stenisław Stroński,

 

|z katedry św. Szczepana do podzie-,

Zachodzi obawa, że najsłynniejsze |cają się na ludzi.

plantacje herbaty ma wyspie zostaną |się na ulicach wiosek.

W więzieniu przy ul. Daniłowi-,

 

Dr. JEDWABNIK
POWRÓCIŁ
 

Wyrok na morderców Garnczarówny.
Jako okolicznosc: łagodzące trybu-
nał przyjął w stosunku do oskaržo-
nego Dońca jego dotychczasową nie-
Ikaralnošė, zaniedbane wychowanie
i niski stopień inteligencji, w sto-
sunku do oska1ionego Schenkirzyka
dotychczasową niekaralnosė i nie-
naganne zachowanie się, w stosunku
zaś do oskarżonego Bobrzeckiego
dotychczasową niekaralność.

umien kanclerzy.
mi. Na czele pochodu ksoczył pół-
szwadron dragonów, a potem dwa
karawany z trumnami, zajrzężone w
8 koni. Trumny po poświęceniu
zwłok przez kardynała złożono w
krypcie kościoia. Uroczystość u-
świetnili swą obecnością kardynał
Innitzer, prezydent republiki, rząd,
korpus dyplomatyczny itd.

UPAŁY I POSUCHA NA CEJLONIE.
zupełnie zniszczone, jeśli susza bę-
dzie trwała dalej. Zapasy wody
zmniejszają się w sposób niepoko-

wkatastrofalmy sposób na zbiorach jący. W północnej części wyspy
oszalałe z pragnienia, rzu=małpy,

Jelenie zjawiają

z Węgrami?
puszczają, że nastąpi między Polską
i Więgrami zawarcie pakiu o nie-
agresji i przyjaźni

Dar węgierski.
dla powodzian, lo wagonów pszeni
cy na ręce prezesa komitetu p, Hu
bickiego.

Bruce narodowych socjalistów
М К,

Na dzień 3-go października b. r.
wyznaczona została w Sądzie Olkrę-
gowym w Wilnie rozprawa przeciw
Pp. Rekściowi, Gliūskiemu i Sper-
skiemu  oskaržonym o mielegalną
działalność polityczną.

W, obronie oskarżonych wystąpi
mec. Engiel z Wilna i jeden ze zna-
mych adwokatów warszawskich.
Rozprawa budzi wielkie zaiatereso-
|wanie,

Sprawa żyrardowska
Dochodzenia w sprawie žyrar-

dowskiej posuwają się naprzód, Rze:
czuznawcy  bttenakeryjni badają
księgi Żyrardowa dla ustaienia fak-
tycznej wysokości ukrytych zysków
oraz okoliczności, związanych z na-
byciem. akcyj Żyrardowa * objęciem
Łanładów przez boussacow.

W. śledztwie wyszły podobno
najaw nowe szczegóły w sprawie ro-
li Kucharskiego i Skulskiego. Zwła-
szcza ten ostatni jest podobno silnie
„Zagrožony“.

Možliwe jest pociągnięcie do od-
powiedzialności członków Rady Nad
zorczej Żyrardowa, których obo-
wiązkiem było badanie gospodarki
zakładów. L dotai Liiais

Nowi wojewodowie.
„Na opuszczone przez obecnego

min. spraw wewnętrznycn, p, Ko-
ściałkowskiego, stanowisko wojewo-
dy białostockiego został nuanowany
gen, bryg. Pasła wski.

Stanowisko wojewody poznań-
skiego dotychczas nie jest obsadzo-

jne, „Kurjer Poznański" podaje po-
głoskę, jalkoby wojewodą poznańr
skim miał zostac dotychczasowy in
spektor armji gen. Rydz-Śmigły.

|
Trzy pierv's=e miejsca

Komisja spostowa obliczyła pro*
wizorycznie, biorąc pod uwagę po”,
miary wzdłuż wielkiego łuku ziemi,
odległości przebyte przez niektórych
zawodników. Porriary te są zgodne
z poprzedniemi obliczeniami.

1) kpt. Hynek na „Košciuszce“
| przeleciał 1331,8 km., 2) kpt. Burzyń
ski na „Warszawie“ — 1304,5 km,
3) kpt. Janusz na „Polonii — 1184,2
km., 4) Demutye: (Belgja) — 1177,8
Ikm., 5) Gerber (Szwajcarja)—1051,4
km., 6) Von Baerle (Szwajcarja) —

 
920,9 km. 7) Dolfuss (Fraacja) —
868,8 km., 8) Caputo (Włochy) —
843,1 km. 9) Uoetze (Niemcy) —
815,3 km.

Odległość pozostałych zawodni-
ków są obliczaue: „U. S, Navy“ (St.
Zjedn.) ma ok. 780 km.

Do Warszawy przybyły cztery
załogi balonów zagranicznych, mia-
nowicie: amerykańskich „U. $. Na-
уу` 1 „Buffalo Courier Lxpress“,

| belgijskiego „Bruxrelles”, oraz szwaj
carskiego ,„Basel', Szwajcarzy wczo
raj wyjechali z Warszawy do ojczy*
zny.

Przyjazd kapitana Hynka  spo-
dziewany jest w dniu dzisiejszym.
Kpt. Burzyński i por, Zakrzewski są
spodziewańi dopiero w niedzielę,
kpi. Janusz i por. Wawszczak, w po

Uczta zwycięzcy.
Wszystkiemu ZWYCIĘZCY.

Właśnie nie tyle sam  Cu:llenge, ile
zwycięstwo polskich barw. B dzio, Wacio,

Olo i Henio żyli w nieprawdopodobnem na-
prężeniu przez cały <zas sławaego turnieju.

Podzielono się na dwie partje: Bodzio re-

prezntował, jeśli tak rzec można, optymizm

radosnej twórczośc! w obłokach, trzej po-

zostali byli bardziej trzeźwi, stawiając na

Niemców, Czechów, nawet Włocaów, ale

nie Polaków.

To też wspanizłe polskie zwycięstwo

należało oczywiście uczcić, Trudno to
zrokić w. drugiej połowie miesiąca, kiedy

się tęskni tylko do pierwszego. Ale i na
to jest rada: hak. Hak jest to, jak wiado-

mo regjonalne określenie instytrcji kredy-
towej opartej wyłącznie na jednostronnem

zaułaniu. Robi się te w sposób prosty:

— Panie (dajmy na to) Kalasanty, pra-

gniemy panu zrokić zaszczyt,

— (Cała przyje.aność po mojej stronie.

— Ale czy pan jest patrjotą?
— Bezwątpienia.. Przecież protesto-

wałem przeciw wycinaniu drzew, tych
drzew pod któremi nasze ojce i dziady...

— Prawda, prawda, pamiętam, czyta-
łem.. Skoro więc pan jest patrjotą, to mu-

si pana cieszyć polskie zwycięstwo w
Challenge'u. Ale zwycięstwo wymaga na-

leżytego uczczenia więc postanowiliśmy spo

żyć w polskim zakładzie nietandeiną kola-
cyjkę. Lecz kryzys, dwudziesty któryś mie-
siąca, słowem do pierwszego hak idzie?
— Ależ panie doktorze (Bodzio otrzy-

mał dyplom tego roku na wiosuęj, zawsze...

ilekroć... naturalnie...
+

Więc, — rollpomsy, sałatki, śledziki i

perła Baczewskiego Jajka  taszerowane,

łosoś i też perła. Kawior astrachański (pakt
o nieagresji ze ZSRR!), sardynki, szprotyi
wciąż ta rzadkości perła. Szyuke cielęcina
na zimno, szczupak po- żydowsku i perła,
którą już zwano perełką. Zanim przystą-

piono do gorącego, v perełce mówiono już:
perełeczka. Gęś z jabłkami ;;zymała się

jeszcze dość mocno na powierzchni świado-
mości, ale znakomiia kuropatws z koniitu-
rami utonęła beznacziejnie w mgie niepa-
mięci.

Tu w Bodziu obudził się myśliwy i gdy
kelner objaśnił, że podano kutopatwę, Bo-
dzio chciał do niej strzelać |: belgijskiej

siódemki. |

Potem przyszły wina, kawa, likiery.
Potem... Potem było bardzo, bardzo weso-

ło, „dusza na razpaszku”, niż jak i co, o

tem Bodzio dowiedział się już tylko

iragmentarycznie i, mestety, u siebie w do-
mu i, niestety w obecności żony.

+

Obudził się koło południa ze strasznym
katzenjammerem. Ojoj, jak niedobrze... Cy-

tryny, pół pensji «a płatek cyt-yry...

Właśnie zabieral się do nowej porcji,

gdy weszła pokojówka:

— Proszę pana, przyszedł jakiś panod
muzyki.

Weszło indywiduum w czarnem ubra-
niu, trzymaąc w ręku owinięty w gazetę
długi przedmiot, z wyglądu pr::ypominający
palcat lub szpicruię

— Co do choleiy, — myśli Bcdzio.

Czarno ubrany pan kłamie się i tło
maczy:

— Jestem skrzypkiem z orkiestry, a
oto mój smyczek, a raczej były smyczek...

Szanowny pan zapewne sobie przypomina.
(Niestety, Bodzio sokie jeszcze nie przypo-
mina). — Szanowny pan kazał orkiestrze

grac marsza lotników... Mój smyczek trze-
ba było pociągnąć kalatonją, «le kalaionja

gdzieś  zmikła. Szanowny pam bardzo
wprawnie użył szkaneczę francuskiej mu-

sztardy, ale nieste:y, smyczek został co-

kolwiek zdezelowary.. Szanowny pan ka-
zał się zgłosić dziś rano...

Bodzio nie słuchał dalej. Od pokoju

żony drgnęła portiera, ale niki nie wszedł.
— ile?

Zalatwili.
— Smyczek szanownemu panu  zosta-

nie na pamiątkę. Moje uszan wanie...
+

— Proszę pana, przyszedł właściciel
restauracji,

— Najmocniej przepraszam pana dokto-
ra, że ośmielam się uv tej porze, ale pan

doktór kazał koniecznie przyść cziś w po-
łudnie, bo inaczej oswiadczył, że nie będzie

odpowiadać. Chodzi o to akwarjum...
— Akwarjum? Nie wiedziałem, że ma-

cie akwarjum...
— Mieć to nie mamy, ale pan doktor

powiedział, że to wslyd, żebyśmy nie po-
siadali akwarjum wpuścił nad ranem pu-

dełko szprotów do pianina, mówiąc, że to
na zarybek...

Bodzio jęknął ; złapał sie za głowę,
— Niech pa n ioktór się nic przejmuje.

Wszystko się zaiitwiło. Ja przybyłem

zgodnie z życzeniem... Życzę wyzdrowienia.
w

— Przyszedł pucjent, panie doktorze.
— Przecież wiesz, że w niedzielę o tej

porze nie przyjmuję.
— Ale on ma obwiązaną głowę i mówi,

że pan doktor będzie wiedział, bo to od
jakiegoś bumeranga czy jak.

W poczekalni siedział na +rzegu krze-
sła kelner z obandażowaną głową. Bodzio
o nic nie pytał. Już wiedział, ja puścił w
przestrzeń sali kilkz kufli, twierdząc, że to

bumerangi, czyli taxa australijsk: broń, co

wyrzucona, sama wraca do ręki, jak obja-
śniał kelner. „Broi coprawda nie wróciła,

ale okazała się niepotrzebnie celna: kelner

miał na łbie guza, jak kartofel.
+

Wróciwszy do swej sypialni, Bodzio
zastał żonę. Stała przy drzwiach i patrzała
na Bodzia wzrokiem węża, który hypnoty-
zuje umierającą bezbionną gazejię  Petem

wyrzekła:
— Bardzo oryginalne było tc posiedze-  w magistracie nadzór nad sprawami

finansowemi. ; niedziałek.

nie organizacyjne z bumerangiem, akwar-
jum i marszem lotn'xów...

Iks, |
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JĄKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda. Po

hłodnej nocy w ciągu dnia tempe-
tura 20 do 22 S. Słabe wiatry

Z południo-wschadu.
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
pteki:

„. Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.
90); sukc. Chomiczewskiego — w.
ohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza

aciejewicza — ul. Wielka Nr.
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr.-26, |
Oraz wszystkie са przedmieściach, prócz,
*nipiszek, * |

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Uroczystości św. Michała
hanieła. W związku z przypada-

lącem wczoraj świętem Michała
ręhanioła w keściele św. Michała

Odbyły się uroczysteści ku czci Pa-'
tona tej świątyni. Odprawione zo-
stały uroczyste nabożeństwa, w któ-
tych wierni wzięli liczny udział.

Dziś rozpocznie się w tym ko-
Ściele 40-godzinae nabożeństwo.

NEKROLOGJA,'
— Zgon cenionego pedagoga.|

Dn, 18 b. m. w Sokółce ziemi bia-
łostockiej zmarł Józef ©strowski, 

 

     
   

jtzęte zostaną w pierwszych dniach

   

Wykładowca w gimnazjach wileń-
„lich państwowego im. Kr. Zygmun-
-Augusta i prywatnego @@ doro-
ch im. ks. Piotra Skargi, a nadto
ferendarz Kuratorjum Okr. (Szk.
ako długoletni pedagog-historyk
p. Ostrowski pozostawił po sobie

Szczery żal, tak śród grona nauczy-
€ielskiego jak i śród rzesz uczniów-
Wychowanków, zyskując sobie po-
Wszechny szacunek i sympatję.

Cześć Jego pamięci!
Nabożeństwe żałobne za spokój

duszy ś. p. Ostrowskiego odbędzie
Się jutro, w poniedziałek e godz. 7
m. 30 r. w kościele św. Trójcy.
i SPRAWY MIEJSKIE.

Remont Raiusza. Zarząd
Riejski wszczął w Funduszu Pracy
tłarania o wyjednanie znacznej do-
tacji na przeprowadzenie gruntow-
lej restauracjj gmachu Ratusza
rzy ul. Wielkiej. Starania te, jak
Słychać, uwieńczone zostaną po-
Myšinym rezultatem. Reboty rozpo-

  
J

listopada. Po gruntownem odrestau-
Towaniu gmachu w Ratuszu odby-
Wać się będą posiedzenia Rady
Miejskiej, gdyż, jak wiadomo, do-
chczasowa sala posiedzeń w lo-

kalu Magistratu, wobec zwiększonej
liczby radnych, jest zbyt

 
Obecnie

_ Wczupła. Ponadto Magistrat do gma*|
| hu Ratusza postanowił przenieść|
Szęść biur miejskich m. in. i działy

res W Ratuszu wiet urzę-
wać ma pre ydjum miasta. Į

{ SPRA” fY PODATKOWE.
— Jak powstaje bezrobocie?

Władze skarbowe przy lustracji za”
kładów handlowych i sklepów zwra*
tają baczną uwagę, ile osób pracuje
W tym zakładzie lub sklepie. O ile
Wawni się, że pracują dwie osoby—
właściciel sklepu musi posiadać
Świadectwo przemysłowe Il kate-
$orji Wobec powyższego cały sze-|
Teg zakładów handlowych i skle-|
Dów,  posiądających / świadectwo
Przemystowe III kategorji, zwolnił.
Pracowników i subjektów, pozosta:
Wiając tylko jednego.

SPRAWIY SANITARNE.
— Lustracja sanitarna ryn-

ków. W dniu 28 b. m. komiisja sa-
Nitarna starostwa grodzkiego doko-
Nałą lustracji rynków Drzewnego
Hali Miejskiej, przyczem za nie-

Przestrzeganie przepisów wielu han-
dlarzy zostało ukaranych manda-
"owo. Na właścicieli straganów mięs-
Rych: 1) Brajna Mirona i 2) Basyka
ka spisano doniesienia k*rne.

SPRAWY WOJSKOWE;
—Ostatni termin rejestracji uro- ych w 1916. Z dniem dzisiej-

żym upływa ostatni termin reje-
Stracji mężczyz:, urodzonych w ro-
u 1916. Rejesirację przeprowadza,

К wiadomo, r«lerat wojskowy za-
Tadu miejskiego Wszyscy męż-
Gzyźni, którzy w terminie przepisa-
dym nie zarejzstrowali się, podle-

h kar, ) .
SPRAWY AKADEMICKIE.

+, — Otwarcie Mensy Akademic-
kiej, W poniedziałek nastąpi otwar-
tie Mensy Akademickiej (ul. Bakszta

) w odremontowanym lekalu. Od
łodz, 12 min. 30 do godz. 16 Mensa
*ydawać będzie tanie, smaczne, po-
żywne i zdrowe obiady.

SPRAWY SZKOLNE.
— Wieczorowe kursy dokształ-

tające. Zarząd Aikademickiego Koła
Oiskiej Macier.y Szkolnej w Wil-
Ie w b. r. uruchomia wieczorowe
Ursy dokształcające w zakresie 7,

. szk. powsz. oraz bezpłatne kursy
analfabetów. Zapisy przyjmuje

SEkretarjat kursów w lokału Macie-
(2), Szkolnej, ul Wileńska 23 m. 9,
gd ziennie w śudz. 17—19, w nie-
ge w godz. 11—13 do dn. 8 paź-

„ Mernika włącznie.
— Przedszkcie „Promien“  Wi-

wlskkiego 4 przyjmuje zapisy dzieci
st Wieku3 — 6 lat. Warunki przy-
mętne Higjeniczny lokal. Komplety
Użyki i tańca plastycznego.
2 ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.

   
a= Zjazd dziekanów prawosław-

ych, Dn. 1 października w domu
arcybiskupa prawosławnego odbę-
zie się nądzwyczajny zjazd dzieka-
»w prawosławnych archidiecezji
eńskiej, Ba

 

"KRONIKA. Jak- wiadome, dziekana kny-
szyńskiego, ks. Jerzego Żamejcią o-|

— Nadzwyczsjne walne zgroma- skarżono, że w kazaniu wygłoszo:!
dzenie członków Syndykatu dzienni- nem w Knyszyaie dnia 3 maja 1933
karzy wileńskich odbędzie się w roku rzekomo lżył strzelców i samo”
dniu 7 października b. r. w sali Sto- bójcę plut. Dunajskiego słowami
warzyszenia  Ilechników Polskich „bezbożnicy i bandyci”. (W swoim
przy ul. Wileńsiiej Nr. 33. Początek czasie prasa kaiolicka podaia spro-
obrad w pierwszym terminie o godz. stowanie, że tych słów obelżywych
11, w drugim o godz. 11 min. 30 bez w kazaniu nie było. Obecnie po dłu-
względu na liczcę obecnych. Przed- giem dochodzeniu i ki:kakrotnem

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,

i| miotem dyskusji po zagajeniu bę-| odraczaniu na rozprawie w Sądzie
dzie sprawa oswiadczenia Zarząduj Grodzkim w Białymstoku dnia 17
Syndykatu z dnia 11 bm. oraz wolne! września br. prokurator oskarżał ks.

DZIENNIK MILĘRSKI

Sprawa kazania ks.
w Sądzie Grodzkim w Białymstoku.

wnioski.
— Otwarcie sezonu w Związku

Literatów. Dnia 3 października na-
stąpi w murach Bazyljańskich inau-|
guracja IX sezosu Śród Literackich. | dzi
Na wieczór ten przyjedzie z Pozna-! stwa”, Liczni świadkowie ze strony| nym obrazy

Jerzego Żamejcia, że dnia 3 maja
1933 r. obiaził Urząd P. W. 1 W.F.,
oraz plut. Dunajskiego słowami
„zbrodniarzem jest ten, kto prowa-

ćwiczenia w czasie nabožen-'

Jerzego Żamejcia

go, plut. Dunajssiego nie miał na
myśli, a nawet nie wiedział o jego
istuieniu Zakończył swe przemó-
wienie słowami. „wobec tak wyraź-
nego braku podstaw do ukarania,
nie śmiem prosic Sądu o unieninnie-
nie, lecz tylko proszę o zastosowa”

nie sprawiedliwości”. Podczas roz-
prawy sala sądowa była pczepełnio-
na publicznościa wśiód storej była
spora liczba przedstawicieli ducho-
wieństwa i sądownictwa. Wszyscy
obecni spodziewali się wyroku unier
winniającego, jednak po długiej na-
radzie p. sędzia Zalewski ogłosił

: SZzzgł
wyrok, ną mocv którego uniewinnił
wprawdzie ks. aziekana Jerzego Ża-
mejcia od zarzutu obrazy Państw.
Urzędu P. W. i W. F. a uznał win-

plut. Dunajskiego,śp.
nia, na zaproszenie Zw. Literatów,| obrony i ze strouy oskarżenia zezna-, skazując na 1 miesiąc aresztu z za-

znakomity pisarz Stanisław Wasy-, li, że w kazaniu ks. dziekana Jerze-, wieszeniem kary na dwa lata i 50 zł.

lewski, który wygłosi odczyt p. t.' go Żamejcia byfa mowa o pizestęp” | grzywny. Ks. dziekan Jerzy Żamejć

„Mickiewicz w Rosji”. Ilustracją od-, stwach i zbrodniach w pojęciu i tłó-|wyroku nie przyjął i zapowiedział

czytu będą recytacje w językach
polskim i rosyjsk:m, wykonane przez
zaproszonych artystów diamatycz-

nych.
Środy Literackie rozpoczynać się

będą stale już o godz. 19.45 (kwa:
drans przed 8-maj.
— Z Towarzystwa Przyjaciół;

Nauk w Wilnie Me wto:ck 2 paž-
dziernika 0 go. 19 i pół w lokalu
T-wa przy ul. Leiewela 8 odbędzie
się 101 miesięczne posiedzenie T-wa
na którem J. E. ks. biskup Paweł
Kubicki wygłosi odczyt p. t. „Język
rosyjski w nabożeństwie dodatko-
wem w kościołach rzymsko-kato”
lickich na obszarach d W. X Li-
tewskiego po roku 1863“. Wstęp
wolny. Goście nader mile widziani.

Ze Związku Cechow. Na
ostatniem nadzwyczajnem zebraniu
Związku Cechów. które odbyło się
pod przewodnictwem p. k1iotra Her-
manowicza, po wysłuchaniu referatu
o nowej ustawie podatkowej, wygł.
przez p. A. Śluszrskiego, wybrano do
koanisjj odwoławczej następujących
kandydatów: Ślusarskiego, Oszurkę,
Piotrowskiego,  Uziałłę,  Wiliśniew-
skiego, Tarasewicza, Pieśłaka i Sie-
maszkę.

Na wniosek p. J. Uziałły po dłuż-;

 

; ści plut. Dunajskiego,

maczeniu Konstytucji 3 Maja. Ks.;
Jerzy Żamejć nilkogo nie wymienił z
imienia i nazwiska a w szczególno-

jako prawo“
sławnego i tylk« co przybyiego do
Knyszyna,nie znał i nie mogł go mieć|
na młyśli, Na rozprawie sądowej ks,
dziekan Jerzy famejć bronił się o-
sobiście, podkreslai fakta odbywa-
nia ćwiczeń P. W. i WL F. w czasie
nabożeństwa, oraz stwierdzał, że w,
owem kazaniu nie. wymieniał niko-

WIRE SN IKS

Teatr i muzyka |
« — Teatr Miejski Pohulanka. Dziś

godz. 8-ej wiecz. ukaże się na scenie Sa
atru Pohulanka kapitalna komedja w 3-ch
aktach P, Volpiusa .Zwyciężyłem kryzys”,!
w której autor w sposób wi lce humory-
styczny porusza kwestję kiyzysu doby

obecnej. Ura cały zespół z J. boneckim i
M. Węgrzynem w 1oiach głównych. i

Jutro o godz. 8 w .„Sprawiedliwość”
— Uwaga! Bajka dia dzieci w Teatrze

na Pohulancei Dzis > godz. 12 w poł, ode-
grana zostanie po raz pierwszy piękna baj-
ka dla dzieci wediuż Andersena „Słowik”,
którego dzieje rozegrają się na dworze
chińskim. Przepiękne kostjumy, bogata wy-|
stawa, tańce w wykunaniu szkoły baleto-'
wej N, Muraszowej, orkiestra — to wszyst-|
ko składa się na vafość baśni o Słowiku,|
W/ wykonaniu udział biorą pp: H. Galińska,!
H. Motyczyńska, St. Gintelówna, A. Sko- |
rukówna (Słowik), T. Surowa, J. Kersen,|

  

apelację.
Nadmienić wypada, że prawie

jednocześnie w Sądzie Apelacyjnym
w Warszawie odbyła się sprawa
przeciw Kazimierzowi Jędrychow-
skiemu, redaktorowi „Zjednoczenia
Katolickiego" w Białymstoku, któ-
ry pierwszy przedstawił okoliczno-
ści samobójstwa plut. i wykazał bez-
podstawność zarzutów przeciw ks.
Zamejciowi. Sąd Apelacyjny wydał
wyrok uniewinriający.

za naruszenie przepisów podat-
kowych.

W „Dzienniku Ustaw' zostało
ogłoszone rozporządzenie Piezyden*
ta Rzplitej, które postanawia, że za
grzywny, względnie kary pieniężne:
nałożone na zastępcę z powodu na-
ruszenia przepisow podatkowych,
popełnionego w zakresie załatwiania
spraw cudzych odpowiada solidar-
nie zastępowana osoba fizyczna lub
prawna.

Odpowiedziainość solidarną danej
osoby ustalić należy w orzeczeniu
kainem władzy skarbowej, lub w
wyroku sądowywi. Władza skarbowa

szej dyskusji stwierdzono, iż Zwią-| S. Malatyński, 5. Sródka, H. Borowski. Mu-| może po wydaniv takiego o1zeczenia
zek Cechów z umieszczoną w ,„Ga-
zecie Polskiej' N1. 248 z dn. 7. IX.34
wzmianką o D;r. Izby Rzemieślni-
czej nic wspólnego nie mia, gdyż se-
kretarjat Związku Cechów wzmian-
ki tej nie podawał.

Sodalicja św. Piotra Klawera
dla misyj afry<ańskich niniejszem
zawiadamia wszystkich swych zela-
torów, członków i sympatyków, iż
w niedzielę dnia 30 wrzesnia r.
o godz. 6 wiecz. w lokalu sodalicji
odbędzie się zebtanie zelutorskie.
— Z Tow. Ługenicznego. 4 paź-

dziernika w Ośrodku Zdrowia (Wiel-
ika 46) dr. Zienkiewicz wygłosi od-
czyt na temat ,Higjena dziecka”.
Początek 0 godz, 5 wiecz. Wstęp
wolny.

KRONIKA POLICYJNA.
— Ża skradzionym kwitem pod-

jęto bagaż studenta teologii z Rzymu.
Niemiła przygoda spotkała studenta
teologii w Rzy:nie, Bolesiawą Mo-
ścińskiego, któy. przybywszy do
Wilna, zostawił bagaż w przecho-
walni na dworcu. Otrzymawszy
kwit Mościński udał się do Ostrej
Bramy. W drodze jednak skonsta-,
tował brak kwiiu, wobec czego nie-
zwłocznie pośpieszył na dworzec ce-
lem. wniesienia ieklamacji i zabez--
pieczenia bagaż... Jakież było jego
zdziwienie, gdy mu zakomunikowa-
no, iż bagaż przed chwilą podjęła
pewna kobieta za kwitem wydanym
p. Mościńskiemi..
— 3.500 zł. akradzionc na rynku

Drzewnym, Wiwikiej kradzieży do-
konano na rynku Drzewirym. Wła:
ścicielowi restauracji Georges'a, p.
Wincentemu Krupieńczykowi, skra-
dziono z kieszeni 3 tys. 500 zł. Po-
wiadomiona policja o znacznej kra”,
dzieży, zarządziianiezwłocznieobła”,
wę wśród kieszonkowców, grasują;
cych na rynku i ul. Zawalnej, lecz
bez rezultatu. {
— Napad na trakcie Batorego.|

Na Juljana Pankiewicza z zaściank |
Zakołodno, gm. Żukojnie pow. świę-|
ciańskiego gdy 'echał na rowerze
traktem Batorego, napadło 3 męż-
czyzn, którzy go pobili i zabrali mu
rower oraz torbę w której było 6 zł.
15 gr. w gotówce i korespondencja
Urzędu Ośrodl:« Pracy Młodzieży. ;
Ustalono, że napadu dokonali Alfons,

 

Klub (Trakt Batorego 28) i Jan La-'
chowicz (Potok 29), których aresz-|
towano' Skradziony rower odnale-
ziono i zwrócon» poszkodowanemu.
— Udaremnierie kradzieży. Stanisław ;

Makowski (Beliny 1) usifował ukraść obra-
zek: z korytarza szkviy powszechuej paraiji
ewangelicko-augsburskiej wart. 30 zł Ма-
kowskiego aresztowano i obrazek ode:|
brano. į |
— Sploszenie złodziei w Banku wła-|j

ścicieli drobnych nieruchomości, Nieznani
sprawcy dostali się w nocy, "tworzywszy
lufcik a następnie okno, do lokalu Banku
właścicieli drobnych nieruchomości i usiło-
wali dokonać kradzieży. Według zame!do-
wania złożonego policji zostali oni w porę
spłoszeni przez wczrego Banku, Wac'awa
Leguszke (Mickiewicza 22).
— Wybryk godny surowej kary. Do

cukierni Edwarda Krupowicza (Wileńska
34) wszedł w stanie nietrzeźwym Mikołaj
Dzisiewicz i zażądał © zł. Otrzymawszy od-
mowę, Dzisiewicz wvszedł z cukierni i ka-
mieniem wybił szybę wartości 800 zł,
— Kradzież przy ul Kasztanowej. Wła-

dysław Rakowski (Kasztanowa 4) zameldo-

| „Zamknięte drzwi” w której autorka poru-

 

zyka kompozycji A. Zarubina. Kier. muz.
S$. Czosnowskiego. Ceny miejsc zniżone.
— Dzisiejsza popołudniówka w Teatrze

na Pohułance, Dziś o godz. 4 po poł. po-
ważna komedja M. Orabowskiej p. t. „Spra-
wiedliwość' w wyktnaniu doskonale zgra-'
nego zespołu z T. Suchecką i M. Bay-Ry-'
dzewskim w rolach głównych. Ceny propa-|
gandowe.
— Stały Teatr Objazdowy. Od wczora:|

dn. 29 b. m. Stały Teatr Objazdowy rozpo-
czął pierwsze tourne w bież. sezonie 1934-
35 — doskonałą sztuką N. Druckiej p. t.

sza problemy ży.ia 'kresowej prowinci.
Udział biorą pp: Zofja Stachowiczowa, K.
Zastrzeżyńska, A. Pawłowska, E. Ściboro-|
wa, A. Łodziński, K. Dejunowicz, K, Vor-.
brodt i St. Skolimowski. Dziś Teatr Oojaz-,
dowy gra w Święciasech, jutro w Drui.

Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś o:
godz. 8.15 wspaniała operetka  Kalmana
„Cyrkėwka“, która dzięki pięknym melo-
djom i ciekawej treści zainteresowała
publiczność wiłeńssą. W rolach głównych
J. Kulczycka i K. T'embowski są przedmio-
tem codziennych owacji. Zasłużone oklaski
zbierają za pomysłową grę Halmirska, Do-
mosławski, Szczawinski i Tatrzański, Liczne
tańce i ewolucje urozmaicają to ze wszech
miar efektowne widowisko. Zniżki ważne.

—Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni'
Dziś o godz. 4 pp. ukaże się po cenach zni-
żonych świetna cperetka Lehara „Hr.
Luxemburg" w obsadzie premjerowej na
czele z J. Kulczychą. Ceny zniżone.
— Jutrzejsze widowisko propagandowe

w „Lutni*. Jutro ozeretka „Urłow*, Ceny
propagandowe.
— „Bal w Savoyu*. Słynna operetka

Abrahama „Bal w Savoyu'* zainauguruje se-
zon zimowy w Teatrze Muzycznym „Lutnia”
Do operetki tej przygotowuje się całkowitą
bogatą wystawę sze:iczną. Rezyseruje M.
Domoslawski.

P. K. 0. obniža
taryfę osrotu czekowego.
Rada Zawiadowcza P. K. O. na

zarządzić zabezpieczenie orzeczo-
nych grzywien zarówno na majątku
osoby odpowiedzialnej, jak również
na majątku obwinionego Takie za-
rządzenie władzy skarbowe; jest do-
staieczną podstawą do uzyskania

| zabezpieczenia sądowego.
Podczas. pastępowania karnego

! bądź w sądzie, bądź przed władzami
skarbowemi osobę odpowiedzialną
traktować należy, jak obwinionego
lub oskarżonego, a więc przysługują
jej wszystkie uprawnienia osób
oskarżonych, niestawiennictwo jed-
nax osoby odpowiedzialnej nie czyni
orzeczenia w stosunku do niej za-
ocznem i nie je:t przeszkodą do roz-
strzygnięcia sprawy.

Rozporządzenie wchodzi w życie
dnia 2-go października r. b. i ma za
stosowanie rówauież do pizestępstw
podatkowych, co do kiórych w
chwili wejścia w życie tego rozpo-
rządzenia nie zapadło jeszcze orze-
czenie w 1-ej instancji. Z dniem wej
ścia w życie ordynacji podatkowej
przepisy tego rozporządzenia mają
zastosowanie w zekresie wykroczeń
podatkowych oraz w zakresie prze-
stępstw, przewidzianych w art. 40
ustawy o opłatach stemplowych,

Polskie Radijo Wilno
Niedziela, dnia 30 września.

 

9.00: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-|
Muzyka. Chwilka Pań,zyka. Dzien. por.

domu. 10.05: Nabożeństwo. 11.57: Czas,
12.03: Wiad. meteor. 12.05: „Jcsienna wal-
ka ze szkodnikami w sadach — odczyt.
12.15: Poranek muzyczny. 13.00: „W De-
manowskich jaskiniach" — pogad. 13.15:
D. c. poranku muz. 14.00: Muzyka popular-

Jak pielgrzymi jadą
do BuenosAires.

Wiele tysięcy wiernych zdąża o-
' becnie w jednyiu kierunku: Buenos
' Aires, gdzie w niedługim czasie roz-
| pocznie się Międzynarodowy Kon-
| gres Eucharystyczny. I z Polski tak-
„že, jak wiadomo, wyruszyli do Ar:
jgentyny nejwyżsi dostojnicy Košcio-
ła z JEm. Ks. Prymasem na czele.

Niewątpliwie wielu * katolików
| pragnęłoby wziąć udział w Kongre-
isie w Buenos A:res i odbyć tak pięk
| ną podróż, jak podróż wielkim trans-
| atlantyckim parowcem, Niestety nie
wszyscy mają tę możność, Ci wszys*
cy, którzy pozostali i tylko w my
ślach śledzić bedą uroczystości A
stolicy Argentyny interesują się juž
dzis szczegółami dotyczącymi Mię-
dzynarodowego Kongresu Euchary-
stycznego. Dlatego też zaciekawi
ich niewątpliwie także i życie na
statku ,„Oceania' na kiórego po-
kładzie znajdują się pielgrzymi, zdą-
żający na Kongies.

„Dni nasze — pisze do nas jeden
z pielgrzymów — upływają na mo-
dlitwie i podziwianiu cudów przyro-
dy z pokładu naszej „Oceanji”. Sta-
tek, którym jed» iemy, zamienił się w 

  
< wchś sladżycdeł

57Skuionu żawieta KOOt.tasucza

_Kardynał Hiond
protextorem oo. Paulinów.
Prymas Polski JEm. Ks. Kardynał

Hiond mianowary  zostai protekto“
rem zakonu św. Pawła Fierwszego

Pustelnika (oo. paulinów), kiórego

dom generalny znajduje się w Czę”

stochowie na Jasnej Górze. (Kap)

Start do miljona.
Sygnał do rozpitzęcia zawodów padnie

dnia is października rb. gdy zacznie się

ciągnienie pierwszej klasy poiskiej

pansiwowej loterji hiasowej.
Oczywiście trzeba się do tego przygo-

tować (kupić los) : te możliwie najprędzej,

póki (po pierwczym) jest gotówka pod ręką

i póki nie rozkupią wszystkich iosów, co

często się zdarza. ; k

Cel: miljon. Dojiė do niego može kaž-

dy w czwartej klasie, zbierając po drodze

nagrody etapowe w poprzednich klasach

 

31-ej

 | jedną wielką pływającą kaplicę.
j Główny salon przeistoczył się
kompletnie. Znajduje się w nim

' osiem bocznych cłtarzy, prócz ołta-|
rza głównego. |labernakulum mie-
ści Najśw. Sakrament. Msze św. od-,
bywają się codziennie. W, pierw-
szym dniu poatóży odprawionych
zostało 50 Mszy św.
osób przystąpiło do Komunji św. Po-:
poiudniu i wie:>crem wierni odma-
wiają chórem modlitwy i śpiewają
pieśni przy axompanjamencie  fis-'
harmonji.Piękna 1est ta nasza podróż
Statek snuje po falach Atiantyku, w
nocy tysiące gwiazd jarzą się na
ciemnem niebie. Jedziemy, przepla-,
tając dnie modlitwą i śpiewem reli-
gijiym, wicząc pośród nas Najdo-
stojniejszego Goscia, Chrystusa w
Najśw. Sakraencie*... (Kap

W] rozprawie o wolnosci prasy,
ogłoszonej w ostainim zeszycie „Gio
su Frawa' lwowsxiego nr. 6 r. 1934
(i w odbitce), mowi prof. dr. Steian
Glaser:

„Jak wiadomo wszelki despotyzm

przeciwny jest zasaczie absolutyzmu usta-

wy, sprzeciwia się krępowaniv wiadzy Каг-

nej przez ustawę i chce, by sędzia był

„wolny* — ale tylko wolny w stosunku do

ustawy, by stał ponad mia, jednek by nie

był zależny, i w ien sposób, by był odpo-

wiedniem narzędziem wiadzy w walce po-

litycznej. W prawie karnem przejawia się
dziś powszechnie ta tendencja ku uwolnie

niu sędziego z pod absolutyzmu ustawy w

najróżniejszych kierunkach i dziedzinach,

śmiało r1zecby można opanowuje owa i prze-

nika zwolna caiok:ztalt tej dziedziny pra-

wodawstwa. Już nie tylko pozostawia się

szerokie granice uznaniu sędziego w przed

miocie jak należy karać, ale ianze czy na-
leży karać, co ma być poczytaue za prze-

stępstwo. Zasada „nullum criiicp sine le-

ge* uważana za fuudament deinckratyzmu

prawnego 1 praworządności, согах wy-

raźniej traci na zaatzeniu. Tendencja, któ-

ra kto wie, czy nie doprowadzi. jak się

wyraził niedawno jeden z uczonych nie-

mieckich Schafistein „zur Aufićsung des
Strafrechts*, t. j do rozstroju prawa kar-

 

Przeszło 80

od 100.000 począws;, gdyż losy, na które

„padła wygrana, grają dalej.
Etapów: cztery. W. pierwszych trzech,

wygranych po kilkanaście tysięcy sztuk, w
ostatniej aż do 68.000  naśróa. Razem

104.039 nagród różnej wysokości.

Łączna suma wygranych: przeszło 22

miljony. Ё į

Koszta udziału: 10 złotych od ćwiartki

losu w każdej klasie й:

Szanse? Wielise, bo na każdy tuzin,

siedem losów musi wygrać, a zatem o wie”

le więcej niż połowa wygranych. Wielkie,

bo za niewielką kwotę, wygrać można na-

wet miljon. OR)

Wypłata nagrod: zaraz po  ciąśnieniu

w gotówce (tak każdemu potrzebnej).

Dyskwalifikacje: kto nie nabędzie losu,

wygrać nie może, choćby się stawiał na

głowie. Wszelkie żale i narzekania, że

ktoś chciał kupić, ale jakoś odwlekał, póź-

niej zapomniał, albo się spóźnił — nie bę-

dą  uzwzględniane.

LSE LAT KESSE AAAГ ASTA AST KA.AWIZOZZOCAROWI

Wolność prasy i dzisiejsze kodyfikacje.
względnemi,  kiórych wypełnienie pod

wzyiędem treści i znaczenia pozostawione

jest sędziemu. Pomijając juz różne kon-

strukcje „pozaustawowe”, stwarzanie

różnych okoliczności tego rodzaju, wyłą

czających bezprawność i winę, — rzucają

się w oko, przy przeglądaniu nowoczesnych

kodeksów karnycu, takie określenia, jak:

podstępnie, złośliwie, nienależycie, w sposób

brutalny, w sposób bezwzględcy, w sposób

przeciwny dobrym obyczajom i przyzwoi-

tości, z niskich pobudek, w siinem wzbu-

rzeniu, ważny organ, niestosunkuwy nakład

iŁdi td.
Otóż, jak wieice tego rodzajo „metoda'*

kodylikacyjaa sprzyja tłumieniu wolności

prasy, tego dowodzi każdego cnia prakty-

ka gorliwych władz czy organów, sprawu-

jących nadzór nad prasą. Žgo/>ie z panu-

jącym systemem politycznym czy tendencją

rządzenia, a często wbrew wy:aznej inten-

cji ustawodawcy, co więcej wbrew gwa-

rancjom konstytucyjnym, korzysta się z te-

go rodzaju wartościujących pojęć, jak np.

znieważenie, obraza, wywieranie wpływu,

nawoływanie do nieposłuszeństwa, przeciw-

działanie, iałszywe wiadomości, niepokój

publiczny i t. d, oy uniemożi'wić jakąkol-

wiek, chociażby najberdziej rzeczową i 0b-

jektywną krytykę, jeżeli tylko może ona
być nie na rękę interesom władzy czy też nego.

Stało się rzeczą modną unikanie przy |

pracy kodyfikacyjne; ściśle określonych

pojęć iaktycznych 1 posługiwanie się poję-
ciami normatywnemu, wartościującemi, о-

kreśleniami  elastycznemi i formułami

Katowicka „Polonia“ zamievzcza ar-

tykuł o rozpowszechuionej w całej Polsce

plotce, jakoby obóz w Polsce rządzący

uważał cyfrę 13 i je, odmiany (31 — cyira

| KMika TIT CKB BOBAERA КОЧЕН

posiedzeniu odbytem w dniu 27;
iwrześnia b. r, po załatwieniu sze-;
| regu spraw bieżących, uchwaliła ob-
niżyć z dniem 1 paździerzaika b. r.
stawki za czeki ikasowe. Obecnie
taryfa wynosić będzie za wypłaty:

Т do 100 zł. — 10 gr.
od 100 zł. do 1000 zł. — 20 gr.
powyżej 1000 zł, — 50 gr.

Zmiana opłat P. K. O, swiadczy
wybitnie o tem iż instytucja ta, jak
zwykle zresztą, we wszystkich za-
rządzeniach idzie jaknajdalej na rę-
kę szerokim warstwom spoleczen-
stwa, uwzględniając jego istotne po-
trzeby i postulaty,
Naem нн 

wał o kradzieży 2 mieszkania po uprze-
dniem otwarciu ckna różnej garderoby
wartości 750 zł.
— Oszust matrymonjalny. Wskutek li-

stów gończych zatrzymano niejakiego Pio-
tra Pietkiewicza, vel Muszana, bez stałego
miejsca zamieszkaria, pod zarzutem oszu-
kania 7 młodych kobiet, od ktorych wyłu-
dził pieniądze pod pretekstem zaślubienia.
Ostatnią ofiarą oszusta matrymonjalnego
była 23-letnia Zofja Sikorska, która wrę-
czyła Pietkiewiczow. 320 zł. na urządzenie
ślubu, kupno obrączek i t. p.
— Aresztowanie kolporterki iałszywych

monet 10 zł. Policja wileńska aresztowała
zawodową kolpor'eskę fałszywych monet
10 zł. Franciszkę Golińską (Warszawa,
Stawki 49). Golińska znana jest w War-
szawie jako zawodowa kolporierka fałszy-|
wych monet. Została ona z polecenia;
władz śledczych osadzona w więzieniu.

ADKI.  | K. Miuszałówna.

na (płyty). W przerwie transm. zakończe-
nia II Kadjoraidu 1 najwolniejszej
15.00: „Cepami czy maszyną/ pogad.
wyśgł. prof. St. Biedrzycki. 15.15: Aud. dla
wszystkich. 16.00: Czytanie prozy. 16.20:
Recital śpiewaczy. 16,45: Opow. dla dzieci.
17.00: Koncert. W przerwie transm. ze sta-
djonu „Legji”. 17.50 „Książka i wiedza”,
pogad. 18.00: Słuch: wisko. 18,45: „Życie
młodzieży” — pogad 1900: Muzyka lekka.
19.50: Feljeton aktualny. 20.00: Koncert
wieczorny. 20.45: Dziennik wiecz. 20.55:
„Jak pracujemy w Polsce“ — pogad. 21.00:
Wesoła fala. 21,45: Wiadomosci sportowe
z Rozgłośni. 22.00: Pogad. radjotechniczna
— Mieczysława Gal.kiego. 22.15: Chwila
humoru. 22.30: Wesołe monologi w wyk.
Leona Wyrwicza. 72.50: Koncert życzeń
(płyty). 23.00: Kozi. meteor. 23.05—23.30:
D. c. koncertu życzeń (płyty).

  

Poniedziałek, dnia 1 paździenika.
6.45: Pieśń, Muryka, Gimnastyka, Mu-

zyka, Dzien. por. Muzyka, Chwilka Pań
Domu. 7,40: Zapowiedź programu. 7.50:
„Zaopatrzyć osiedia ludzkie w wodę dla
celów gaśniczych” — pogad. 11.57: Czas.
12.03: Kom. meteor. 12.05: łrzegl. prasy.
12.1: Koncert. 13.00: Dzien. pot, 13.05: Utwo
ry Webera (płyty). 15.30: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Muzyka lekka.
16.45: Niemiecki. 17.50: Recital tortep. 17.25:
Rezerwa. 17.35: Wesołe piosenki (płyty).
17.50: „Ginące olbrzymy mórz i wód słod-
kich" — pogad. wyśł. dr. M. Chejfec. 18.00:
Koncert reklamowy. 18.05: Ze spiaw litew-|
skich. 18.15: Recital skrzypcowy. 18.45:
„Zagadki muzyczne” — dla dzieci. 19.00:
Audycja żołnierska. 19.25: Pogad. Aeroklu-
bu. 19.30: „Giełda paryska” — felj. wyśł.

1945: Progr. na wtorek.
19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport.
20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien. wiecz
20.55: „Jak pracujeniy w Polsce — pogad.

— Zbyt gwałtowna kuracja. Do szpi-| 21.00: Koncet. 21.45: „Kultura a barbarzyń-

tala św. Jakóba przywieziono Klaudję Sa-
dziewską (Praski 13) z objawami zatrucia.,
Ustalono, że zatrucie spowodowało wypicie 22.30: Muzyka

meteor. 23,05;większej ilości lekarstwa,

stwo” — odczyt. 22.00: Skrzynka pocztowa
Nr. 320. 22.15: Żydowskie pieśni ludowe.!

tareczna. 23,00: Kom.

jazdy.

Muzyka taneczna, . * liśmy 13 ministrów 26 stycznia 1927 roku

przestawiona i 24 — dwie trzynastki) za
datę szczęśliwą i swoje wystapienia mniej

lub więcej zasadnicze do tych dat stosował.

Istotnie przytaczane przez „Polonię*

fakty zdawałyby się wykazywać, że cyfra

13 jakąś rolę odgrywa.
Zacznijmy od przewrotu majowego.

Przyszły historyk będzie się długo mozolił

nad rozwiązaniem zagadki, dlaczego po
ustąpieniu rządu Skrzyńskiego (5 maja 1926

roku) przewrót nie wybuchł aatychmiast,

Zagadka wyjaśniłaby się, gdybyśmy  przy-

puścili, że twórcy przewrotu poczynili od-

powiednie przygotowania na dzień 13 maja

i, że w tym dniu chciano dokonać „rewolu-

cji moralnej”. Że p:zesilenie nie trwało tak

' długo, że walkę trzeba było rozpocząć już
12 maja i, że przeciągnęła się az do 15-go,

to już nie od nich załeżało.

Zgromadzenie Narodowe, Mtóre miało
przez wybór p. Piłsudskiego „legalizować”

przewrót, zwołano na 31 maja.

Od tego czasu 'czpoczęło *'ę zwoływa-

nie łub odraczanie Sejmu w te właśnie ulu-

bione dni. Np. uro.zvste otwarcie sesji zi-
mowej w r. 1926 nastąpiło 13 listopada na

Zamku. Słynna wizyta gromady oficerów w
Sejmie nastąpiła 31 października !929 r.

Dymisje i nom.uacje gabinetów są też

związane z irzynastką. A więc rp. 26 czer-

wca 1928 dymisja gabinetu Piłsudskiego i

powierzenie władz» p. Bartlowi, 13 kwiet-
nia 1929 powołanie gabinetu p ówitałskie-

„šo, 26 maja 1931 — gabinetu p. Prystora
it p. Również w :oku bieżącym zmiana ga-

, binetu pastąpiła 13 maja.

Skoro już mowa o rządzie, to warto

| przypomnieć, że przez pewien czas mie-  

klasy rządzącej”.

Ten sposób ' kodyfikacji, który
dzisiaj mą swych specjalistów na

| usługach rządów ogarnia. jak wiado
mo, wszelkie ustawy, dotyczące
praw obywatelskich.

Magla cyfr w polityce polskiej.
wskrzeszono minisierstwo pot:'i i p. Mie-

dzišski wszedł jako 13-ty do rządu, Dopiero

w parę lat później skutkiem zniesienia mi-

nisterstwa robót publicznych i reiorm rol-

nych grono ministrów znów się zmniej-

szyło. .

26 stycznia 1954 r. glosowsno nad osla-
wionym tworem korstytucyjnym pp. Cara i

Sławka. Niedawno p. Sławek celem ob-

wieszczenia zmian w  „Legjon e Zasłużo-

nych* zwoływał swą grupę konsiytucyjną

akurat na 26-$go czerwca.

Z kolei weźmy sprawy sądowe. Ogło-
szenie w dniu 13 stycznia 193: r. o godz.

13-tej wyroku, skazującego więzniów brze-

skich na 26 lat w:ęzienia, nazwijmy przy-
padkiem. Słynne posiedzenie Trybunału
Stanu, na którem p. Piłsudski wygłosił pa-
miętną mowę, zostało wyznacz ne właśnie

na 26 czerwca 1929 1,7

Jest jeszcze długi szereg dat związa-

nych z „trzynastką'. Rozwiązanie Sejmu

Śląskiego i uwięzienie p. Korianiego na-

stąpiło 26 września 1930 r. „Trzynastka

jest związana z różnemi represjami, konie-

rencjami, posunięciami dypiomatycznemi etc.

Jakie skutki pociągnęło to wyznaczanie
pewnych wydarzeń na 13-tki, to dziś trudno

osądzić. Być może, ze np. Idzikowski i Ku-
bala dolecieiiby do Ameryki, śdyby nie le-

cieli 13 lipca 1929 s. Zapewne byłoby le-
piej, gdyby odpowiedzi na pyłaria Francji

nie odwlekał p. Beck aż do 26 września.
Mle to wszystko może wyjaśnią Listorycy,

którym dostępne będą wszelkie archiwa,

wszelkie protokóły z pouinych zebrań i.
konierencyj działaczy sanacyjnych, o ile one

istnieją. Wszak popiawki historyczne są u

nas na porządku dziennym. й

Już teraz jedrak można siwierdzič

całą stanowczością, że 13-ka w polskiej
chronologji polityczzej odgrywa dużą rolę,
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Dzisiejsze imprezy sporiowe

Program niedzieinych imprez spor-
towych w calej Polsce jest nastę-
pujący:

W. Warszawie na boisku Warsza-
wianki odbędzie się miecz o mistrzo-
stwo Ligi Warszawianka—Cracovia.
W Krakowie mecz ligowy Wisła

—Podgórze i mecz o wejście do
Ligi Grzegorzecki—Šląsk.
W Wielkich Haidukach mecz li-

gowy Ruch—Pogoń.
W] Poznaniu mecz ligowy War-

ta—Legja i mecz o wejście do Ligi
Legja (Poznań) — Gryf (Toruń).

Łodzi mecz o wejscie do Ligi
ŁTSG — Gwiazda.

Wie Lwowie mecz o wejście do
* Ligi Czarni — PKS (Łuck).

W. Brześciu n/Bugiem mecz o
wejście do Lig. WKS-Brześć —
Śmigły.
W Sosnowcu. mecz towarzyski

Garbarnia — Unia.
WI Chełmie mecz o wejście do

Ligi 7 pp. leg. — Revera.
Wi Bydgoszczy mecz towarzyski

He*tha (Piła) — Polonia
W Warszawie na Stadjonie Woj-

ska Polskiego o godz. 16,15 drugi
dzień Międzynarodowych Zawodów

100 m. przez piotki, skoki wzwyż,
rzut dyskiem sztafeta G0UX400X
200x100 m. i bieg na 5 kim. o me-
morjał ś. p. A. Freyera z Kusociń-
skim i Lehtinenem,

. W Bydgoszczy chód na 50 klm.
o mistrzostwo Polski.

W. Chorzowie trójbój i pięciobój
o mistrzostwo Polski.

W. Krakowie mecz iekkoatle-
tyczny Cracovia — Pogoń (Kato-
wice).

Na moście Poniatowskiego w
Warszawie starl biegu koiarskiego
Sokoła na 50 kim. dla melicenojo-
nowanych.

W. Łodzi koierskie mistrzostwa
Polski na przełaj.
W Wiarszawie mecz o drużyno-

we mistrzostwo Warszawy Skoda —
Fort Bema,

W) Krakowie mecz bokserski
Wisła — PKS (Sosnowiec).

W. Chorzowie międzymiastowy
mecz gier sporiowych Śląsk
Kraków.

W. Katowicaci. miecz zapaśniczy

 

DZIENNIE 5NILERSKI

Wilno ma dzisiaj tylko dwie im-
prezy sportowe

Lekkoatleci walczyć będą od
godz. 8 rano o nagrodę pizechodnią
Ośsodką W. F. w trójboju. Zawody
powyższe rozpoczęły się wczoraj.
Walka toczy się między A. Z. 5. а
Ogniskiem. Więcej szans posiadają
akademicy, którzy zgłosia nieco
więcej od Ogniska zawodników. Po-

iedynek odbywa się na Pióromoncie.
Drugą impreza jest radjoraid mo*

tocyklowy. Zbiórka zawodników
wyznaczona jest na godz. 9 na asfal
cie ul. A, Mickiewicza. Na;ciekaw-
sze momenty odbędą się od
godz. 13, gdy rozpocznie się konkurs

jazdy powolnej. Zgłoszenią do radjo-
raidu przyjmowzne będą jeszcze dzi-
sia: przed samym startem.

na 3218 m.

WARSZAWA (Pat). W sobotę
popołudniu na siadjonie wojsk pol-
skich  rozpoczęiy się dwudniowe

międzynarodow: zawody lekkoatle-
tyczne. Głównym punktem zawo”

dów w pierwszym dniu byi bieg na

dwie mile angie'skie, to jest 3218 m.,
w którym startcwała trójka znako-
mitych biegaczy. Kusociński, Lethi-
nen (Finlandja) i Petersson (Szwe- 

Śląsk — Budapeszt. Lekkoatletycznvch. W! programie okoła Łodzi.

 

(WI Łodzi raid motocyklowy do-|

 

cja). Już przed biegiem organizato-

rzy zawodów po.aformowali publicz
ność, że Kusociński staje do biegu

 

Wilno na powodzian.
W. Wil Pryw. Banku Handlowym do

dn. 30 b. m. wpłaceno ogółem 3i.102,94 zł.

w tem złożyli: Urząd Celny z uzyskanych

do skarbonki 107 zł. 45 gr, K. Slaniewičz

4 zł, Wil Pryw. Eank Handl. S. A. 35 zł.

89 gr., Wileński Prywatny Bank Handlowy

S. A. Zarząd, Dyrescja i Pracownicy 1 proc.

od poborów za wrzesień 127 zł. 73 gr.

W wil. woj. Komitecie Pomocy ofiarom

powodzi do dn. 19 . m. wpłaconc 53.068 zł.

41 gr

CHAOEKSTR EST TAMSTA

mając chorą nogę. Lekarz odradzał

Kusocińskiemu start, jednak Polak
w poczuciu obowiązku postanowił
stanąć do biegu. Start Kusocińskie-
go skończył się iatalnie, gdyż prze:
grał do obu rywali. W ostatnich

dwuch okrążeniach nie brał już

udziału w walce a tylko w najwyż-

szym wysiłku starał się dobiec do

mety. Ż walki c pierwsze miejsce

zwycięsko wyszedł biegacz fiński
Leshinen, kończąc bieg w 9 min, 17
sek. Drugie taiejsce zająi Szwed

Petersson w czasie 9:18. Na 3-em
miejscu ukończył bieg Kusociński w

9 min. 25,6 sek Poza tym biegiem

z udziałem zagrznicznych biegaczy

odbyły się konkurencje na 100 m.,

rzut oszczepemi 3.000 m, 500 m.i

sztafeta 4X100 m. Na trybunach
zebrało się ok. 4.000 widzów.

ra 

Zamiar wytrucia oficerów.
BUKARESZT. (Pat), Dzienniki

piątkowe podaćą sensacyjną wiado-
mość o zorodnizzym zaruarze wy-
trucia wszystkich oficerow stołują-
cych się w kasynie oficerskiem w
Bukareszcie.

Dzierżawca xasyna starał się dla
przeprowadzeni: swych  zbrodni-
czych zamiarów pozyskać bibljote-

Każdy umiera inaczej.
Królowie i książęta schodzą z tronu.

Trębacze, klarneciści fleciści pvszczają o-

staini dech, Adwokaci, mówcy, mówcy po-

lityczni milkną na zawsze. Wielcy i mali
żydzi przechodzą na łono Abrahama, Kup-

cy, bankierzy i komernicy liczą się z ostat-

nią minutą. Podróżni i pielgrzymi kończą

swą doczesną pielgrrymkę, Właściciele do-
mów przenoszą się do domu wieczności.

Sędziowie i prokuratorzy zostsją wezwani
na Sąd Boży. Doktorzy i aptekarze odcho-
dzą tam, gdzie niema już żadnych chorób

ani boleści. Notarjusze sporządzają ostatni
akt zejścia. Dłużnicy oddają dług., natu-
rze. Gwiazdy i gwiuzdory filmowi odgry-

wają ostatnią scenę komedji życie. Biedacy

przenoszą się do lepszego świata. Życie za-

palaczy lamp gaśnie. Rzemieślcikom, iabry

 

 kantom i sportowcom ręce i nog; ustają na

zawsze. Redaktorzy wydają os'atni numer

| życia...

 EJ

:karza kasyna, by razem z nim dosy-
pywać stale do potraw sirychniny.

Bibijotekarz nie dał si: do tego
namówić i zawiadomił władze.

|| Najskuteczniej walkę
iz żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Įatmužniczych „Caritasu“.

 

  

| Giełda.
i WARSZAWA iPat). Giełda. Waluty:
| Belgja 123,85—124,16—123,54. Berlin 212,50
—213,50—211,50. Gdańsk 172,83 —173,28—

{ Holandja 358,75—359,65—357,85.
Londyn  26,07—26,20—25,94. Nowy Jork
- 5,24?/4—5,27*/4—5,21*/4. Nowy Jork kabel
5,25!/4—5,28'/4—5,22'/4 Oslo 130,90—131,55
—130,25. Paryż 3169—34,98—34,80. Praga
22,02 — 22,07 — 21,97. Stokholm  134,50—
135,20—133,80.  Szwajcarja 172,65—173,12
—172,26. Włochy  45,37—45,49—45,25.

į Akcje: Bank Polski 94, Cukier 26,75—
27. Lilpop 10,30. Starachowice 12,65—
12,60. — Przewažric utrzymana.

Papiery procentowe: Budowiana 46,50.
Konwersyjna 68. Kulejowa 61,75. Dolaro-
wa 73. Dolarówka 53,25. Stabilizacyjna

| 76,25—75. Listy ziemskie 54,25—53,50.
| Tendencja dla pożyczek słabsza, dla listów
utrz

| 172,42.

 
ymana.
NOWY JORK (Pat), Kurs zamknięcia

polskiej 7 proc. pożyczki stabilizacyjnej

wyniósł na giełdzie nowojorskiej w dniu

28 b. m. 130 wober 1281/: poprzedniego re-

kordu z dnia 27 bm.

 

 

 

 

 

 
 

 

    

  
  

     

   
    

 

   

 

 

 

     

     

    
   
    

     
  
       

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   
   

     

 

 

 

   

 

  
 

 

 

 

zę NIEBYWAŁE POWODZENIE.
=

O Wilnie będzi aa cmosorska. Bodo I Colkllńskojwęgielsu=ilnie będzie w Polsce DZIS 4 >
w najnowszym Ё JAGIELLOŃSKA 3

łośno
I | 6 polecaM. DEULL tei. 811.

g JA
PILNIE p 0 l i i | W ” i Własna bocznica: Kijowska 8, tel 999. i

i to się wkrótce stać może... Ale to od Wyjątkowy, nadprogram: Zadziwiającyfśplewao-muzyczny dodatek. в

nas, Wilnian, zależy... Zbliża się 1-sza Bziś ostatni dzień.
MŁODA osoba z prak- zaręczynach wie cała

ki j 3 leterji Najpopularniejszy komik EBDIE CANTOR 3 w Dr S S sa KOR:
asa, nowej, 3l-ej ulepszonej leerji

m szynie —* poszukuje Oczywiście, że od na
w największym przeboju doby obecnej 9 iednicj 4 "| Erzy najbliż

państwowej. Wiele wygranych może paść ь ? odpowiedniej posady. — rzeczonej! Frzy najbliż-

ės 2 lad program: kolorowe atrakcje, Zgadza się chociaby na szcm spotkaniu Piotruś

w Wilnie... Rozbierzmy szczęśliwe losy : JUTRO: Film, Kariok - D l D l Ri ekspedjentkę w solidnej , robi jej z tego tytułu

pomiędzy siebie, aby większe wygrane kė O « а) z olores 2 10. iirmie, sibo :;іг‹:у ego wyrzuty:

Ы i
p ш 7 — Nie mogiam nic mė

nam tutaj przypadły... Wtedy i prasa - е TL KA Tli poc a= „Wil. kc RÓS al ać

i radjo rozgłoszą po Polsce szczęście Wilna. „TEATR- KINO 8 yo g, SRS y„Im erotycznotobyczaj 2 pod: „Potrzebująca“ „(| rzeczona. — Wszystkie

Nie zwlekając kupmy los w kolekturze Tancerki z Buenos Ё Ayres W roli głównej| —-— —— į "toje: kolełanki waz

. э› DITA PARLO.|OSOBA skromnych wy:| So (aj; igi M si

' Na scenie: Przebojowy program humoru, pieśni I tańca. 1) Groźny konkurent arcywesoła ko-| megań, znająca gruntow-| się taki i ia z gg" mi

medja w opr. Zegoty. 2) Pan Twardowski, baśń fantastyczna w inscen B Zegoty (Br. Borski,| zie język francuski, po- | p oświadczył. DS

Daal, Tomska, Janowsk|, Z. Wlnter, Duet Carner!, Balet Carne'i). 3) Pod kanapą, wodewil w 1| trzebna do dzieci na“ WO SZ:

s | gą odsł. (Janowski, Tomska, Borski. Grzybowska, Zegota) perę godzi „dziennie. że jest inaczej!

: — —| žįloszenia: Garbarska 1,' |
ro Kupno m. 25, g. 9—10 1 3—4 pp. | Aiks EE
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Przygoda w
(Przekład M. D.

Ruszyliśmy dalej po długiem krę-
ceniu korbą, a ieraz posuwamy się
ledwo, ledwo, szofer zdrętwiały, dy”
chawiczna maszyna i wściekły pasa-
żer. I to będzie cię ciągnęło niewia-
domo jak długo.

Dopiero z nadejściem nocy za-
chwiał się człowiek i maszyna, Jak-
by ich strach zdjął. Dotychczas
podróż toczyła się monotonnie przez
bezkreśne polą rvżowe, ciąśnące się
z Hanoa do Nins-Bink. Oibrzymie
błotniste połacie na których słońce
zajmuje swe oś!epiające promienie.
Jeśli zdjąć choć za chwilę ciemne
okulary, nie mozna znieść blasku
twardego światła. Nawet samo nie-
bo razi, niebo płaskie i bezbarwne,
ale błyszczące jak nikiel.

Jednakże przy nadchodzącym
zmroku zmieniają się pola ryżowe.

 
 

Mydawca. ALEKSANDER=

Annamie
Jednostajne sadzawki stroją się na
chwilę w tęskny czar. MW promie-
niach umierającego słońca stają się
różowe. |Inne znów podobne do
przyćmionych zwierciadeł. А drob-
ne postacie Tonkińczyków, biegną-
cych po wałach, z cepem na ramie-
niu odbijające ię w wodzie, jakby
pozowały dla jakiegoś fotografa roz-
miłowanego w półcieniach. Było to
dziwnie malownicze, jakby retuszo-
wane.

Przed sobą widziałem rosnący

łańcuch wysokich wzgórz, ryżowe

pola ustępowaty miejsca martwej  landzie. Wlyjechaliśmy do Tam-
Diep. Jest to ikraina chaotyczna,

gdzie nic nie rośnie, prócz nędznych

krzaków. Niema dolin, ani stro”,

mych stoków, dziwne te gory wyra”;

stają nagle stromo, jak skały na!

Drukarnia A. Zwierzyńskić

Tak, to właśnie. Te same powygi-
nane kształty, te same skały poszar-
pane falami. Noc rozciągnęła się wo-
kół nas jak cza:ny ocean, zdaje się,
że błądzimy po przesmykach, mię-
dzy pięćdziesięciu wysepkami, któ-
rych tylko szczyty wynurzają się.
Droga zdaje się węższa, samochód
niższy, niebo ciemniejsze .. Doświad-
cza się przykrego uczucia, jadąc tak
między temi kamiennemi marami.
Zauważyliśmy jeszcze w jakimś pro-
myku księżyca kilka nędznych sło-
mianych chatek, potem czarną pa-
godę bez ołtarz:, bez bożka. Wresz-
cie już nic prócz krzaków, w któ-
rych poluje pantera.
A teraz, jeśli się samochód za-

trzyma, co robic? Ani żadnej broni,
ani latarki, ani przewodnika. Bo
przecież ten wystraszony gawron
nie byiby zdolny wskazać mi żadnej
wioski, żadneg zajazdu, żadnego
schronienia. Czy jest aby jakie
schronienie w tym rozpaczliwym

 

kie bestje? Zapa.sć ognie z benzy-
ny? Wziąć najw:eksze narzędzie ze
skrzyni i bronić cię niem w razie
niebezpieczeństw:? W! książkach,
opisujących przygody, bohater  za-
wija się w swoje „ponszo' przy ©-
gnisku i zasypia, mając w oczach
pełno gwiazd. Ale gwiazdy naraz
mniej mnie zasnują, niż latarnie,
których światło słabnie, ja nie
mam ani „ponszo”, ani suchego
drzewa. Tam do licha z tym pomy-
słem dostania się do Vink za wszel-
ką cenę!

Droga, pokrajena deszczami, co
chwila zbacza. Mosty zniesione, na-
sypy rozmyte. Nagle, mimo że nic
na to nie wskazywało wpadliśmy w
jakiś ostry zakątek, jakis wązki
przejazd między dwiema jamami.
Podwójne uderzenie w kierownicę
dane naoślep, latarnia oświetla pust-
kę... Za pierwszym razem w pełnym
biegu rozdarliśmy płot z gaięzi, za-
gradzający drogę, i mimo wszystko

a

 kraju? Czyż będę zmuszony czeka
dnia w samochodzie, trąbią     

   

 rzejechaliśmy skacząc z dziury na
kamieni : znaleźliśmy się
``

ANr 1. SE

chę dalej mój Annamita zobaczył
przeszkodę dopiero w ostatniej
chwili i śwałtowi:e, na szczęście jak)
dysk w grze w kięgle, przelecieliś-
my przez nowy mostek przerzucony
przez strumień obok starego. Kilka
centymetrów w bok a bytib;śmy się
stoczyli do łożyska.

Teraz zaś, jakby te dwa wysiłki
dokonały reszty, wyczerpane pudło
posuwa się już tyiko susami. Posur
wa się z trudem. Jeden cylinder
nie działa. Chviiami jadąc zgóry
odnajduje pozór siły i rzuca się na-
przód trzeszcząc, ale zaraz bez
tchu zwalnia i siyszę, jak bije jego
serce w zgrzycie żelastwa, To kona-
nie ;

Za nami ogromne skały rysują się
na tle nocy swcmi olbrzymiemi syl-
wetkami. Jakby olbrzymia plan-
tacja głazów. Oxwruchy gór rzucone
w iocie między krzaki. Czy czeka!
mię przebycie nucy w tein tragicz-|
nem decorum?

„ Tak... To juž jest taktem. Sap":
mięcie, podsko+, samochod staje.

 
Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

rozglądam się doktła. Nic nie widać.
Ciemno. Teraz, kiedy molor umilkł,
mięcząca cisza zaiega te całe widmo*
we pola.

Martwy samo:hód, Dwóch ludzi
zgubionych. I groźna dżungla...

apróżno nesiawiam uszy: žad-
nego skrzypnię „a, żadnego szmeru.
Jalże się czuję samotny! Jak dale-
ko się ciągnie ciemna landa? Wy
prostowany jak siruna badam noc.
Nie, nic. Czemu mój Annamita sie-
dzi taki milczą:y, przylepiony do
kierownicy? Wie przecież, że jest
niebezpieczeństwc. Chodzę nerwo*
wo tam i zpowiotem, wdrapuję się
na rodzaj wzgóiza, wracam, Wresz-
cie odgłos mo.ch kroków, samot-
nych kroków, zaczyna mnie niepo-
koić, zatrzymuje się. Mój cień także
mi przeszkadza. Często mnie stra-
szy to czarne w:'dmo, które rosło ra-
zem ze mną, ktore ciągałem po tylu
drogach i tyle razy widziałem jak
zmieniało sylwetkę...

(C. d. n.)  
 


