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Strajk w gazowni.
(Telefonem od specjalnego korespondenta.)

od samego rana odbywały się w magi-
stracie narady nad sytuacją, wytworzoną przez strajk pracowników

Po dłuższych obradach pastanowiono upoważnić
dyrekcję gazowni do skompletowania nowego zespołu pracowników
celem utrzymania normalnego funkcjonowania qrzowni miejskiej.
Zwołany na godzinę 18tą wiec pracowników, należących do
bloku, został uniemożliwiony, gdyż nia był zgłoszony. O godzinie 23
grupki pracowników usiłowały zorganizować wiec w lokalu O. K. R.
w Alejach Je'ozolimskich, nie zostały jednak przez pracowników do-

W związku z usiłowaniem odbycia nielegalne-
go wiecu aresztowano kila osób.

Istnieją tendencje wciągnięcia
Starania w tym kierunku zawiodły. °

t. zw.

do strajku pracowników miej-

Odezwę, nawołującą do strajku, skonfiskowano.

Sprawa Grażyński kontra Wł. Studnicki,
(Teletonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA, W poniedziałek odbędzie się sprawa Władysława

na którem

spolitej. likwidujący okręgowe

WARSZAWA. Pat. — W dniu
6 b. m. o godz. 13 delegat Aero-
klubu niemieckiego kpt. Reinhardt
złożył wieńce, na grobach Ś. p.
Por. pilota Źwirki i inź. Wigury,
w obecności rodzin poległych
lotników oraz szefa departemen
tu lotnictwa wojskowego płk. Ray-
skiego, dyrektora departamentu
lotnictwa cywilnego płk. ' Filipo-
wicza, dyrektora Lotu p. Makow-

TEHERAN. (Pat). Kpt. Karpiń-
ski przybył tu 6 b. m. o godz. 15
po 5-godzinnym bardzo trudnym
locie. Na lotnisku warszawskiem
witali kpt. Karpińskiego poseł

GŁOSY PRASY NIEMIECKIEJ.

| BERLIN (tat). Prasa niemiec-

ka, omawiając obszerniewarunki

udziału Niemiec w  konierencji

londyńskiej, zgodnie aprobuje sta-

nowisko kół miarodajnych, wyra-
żone we wczorajszym komunika-
Cie biura Conti.

PLAN KONFERENCJI
ROZBITY?

BERLIN (Pat). Jak podkreśla

biuro Conti, berlińskie koła poli-

tyczne na podstawie informacyj

WIEDEŃ. (Pat). Organ wiel-
koniemiecki „Wiener  Neueste
Nachrichten” twierdzi, że odwo-
łanie dotychczasowego posła au-
strjackiego w Berlinie dr. Franka
wywarło tam niemiłe wrażenie.
Berlińskie koła polityczne sądzą,
że odwołanie to nastąpiio ze
względów politycznych. Dr. Frank
pozostawał w ściśłęjszych sto-
Sunkach z wielkoniemcami, któ-
rzy, jak wiadomo, zwalczają ga-

LONDYN. (Pat). Wczoraj oko-
ło północy przybył z Paryża de
alera. Ма dworcu zebrał się

kilkutysięczny tłum, wznoszący
ha jego cześć nieustanne okrzy:

Studnickiego z oskarżenia wojewody śląskiego, p. Grażyńskiego. P.
Grażyński wytoczył proces o zniewagi. W. Studnicki nazwał między
innemi p. Grażyńskiego najszkodliwszym człowiekiem w Polsce.

Posiedzenie Rady Ministrów.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dziś odbędzie
zapadnie decyzja jakie sprawy będą przekazane parla-

mentowi, a jakie mają być jeszcze załatwione w drodze dekretów.
Dekrety będą wydane przed sesją Sejmu i Senatu.

Likwidacja okręgowych związków kas
chorych.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wkrótce ukaże się dekret Prezydenta Rzeczypo-
związki kas chorych. Po likwidacji

utworzony bę”zie jeden związek ogó'ny z siedzibą w Warszawie.

WIENIEC NIEMIECKI
ŻWIRKI |! WIGURY.

się posiedzenie Rady ministrów,

NA GROBIE

skiego, przedstawicieli Aeroklubu
Rzeczypospolitej, LOPP. i innych.
Podczas uroczystości składania
wieńców kpt. Reinhardt wygłosił
przemówienie, w którem imie-
niem Aeroklubu Niemieckiego,
w podniosłych. i niezwykle ser
decznych słowach, złożył hołd
zwycięzcom międzynarodowego
rsidu awionetek w roku bieżą-
cym.

Zgon Szymborkówny.
(Telefonem od własnego korespondenta.|

WARSZAWA. Wczoraj wieczorem zmarła astystka dram. Jani
na Szymborkówna, żona Wacława Grubińskiego.

Lot. kpt. Karpińskiego.
Rzeczypospolitej Hempel, gene-
ralny inspektor lotnictwa — рег-
skiego i pizedstawiciele kolonii
polskiej. Odlot do Heratu nastą-
pi 8 b. m. o 6ej rano.

Reutera uważają plan zwołania
konferencji londyńskiej za roz-
bity. Opinja ta znajduje również
wyraz w prasie niemieckiej, która
mówi wręcz o zaniechaniu planu
zwołania konierencji przez an-
gielskiego ministra spraw zagra-
nicznych Simona. Winę niepowo-
dzenia starań angielskich przypi-
suje się Francji.

UDZIAŁ FRANCJI NIE JEST
JESZCZE ZDECYDOWANY.
PARYŻ (Pat). Wczoraj po po-

ROZSZERZSTSDSTDS NTSNSBD IW dd an

Odwołanie posła austrjackiego z Berlina.
binęt Dolfussa. Na żądanie Dol-
fussa nastąpiło również z moty-
wów politycznych odwołanie rad-
cy legacyjnego przy poselstwie
niemieckiem Cłodiusa. W związku
z tem poseł niemiecki atakuje
kanclerza Dolfussa, zarzucając
mu, że uprawia politykę francu-
ską i że postępowoniem swojem
pogłębia nieporozumienie między
Austrją a Niemcami.

Owacyjne powitanie de Valery.
ki. Narady jego z członkami rzą-
du angielskiego rozpoczynają się
dzisiaj o godz. 11 rano. Po po:
łudniu przyjęty będzie zapewne
na krótkiej audjencji u króla.
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już nadeszły, prosimy spraw-
dzić nasze nowe nizkie ceny.
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Ruch powstańczy w Mandžurji
rozszerza się.

MOSKWA (Pat)  Donoszą z
Charbinu, że partyzanci chińscy
przerwali połączenie kolejowe
między Charbinem a Cicikar. Po
uporczywej walce partyzanci zdo-
byli miasto i stację Anda, na pół-
nocny zachód od Charbinu, ob-
sadzając ją 1O tysięcznym oddzia-
lem i wysyłając znaczne oddziały
wzdłuż linji kolejowej wschodnio-

SENEWA (Pat). W VI komisji
Zgromadzenia Ligi odbyła się w
dniu 6 paźdz. debata nad częścią
raportu sekretarza generalnego
Ligi Narodów, dotycząca dzialai-
ności Ligi w dziedzinie ochrony
mniejszości.

Pierwszym mówcą był delegat
niemiecki Rosenberg, który przed-
stawił raz jeszcze znane postu-
laty Niemiec. Mówca oświadczył,
że pomimo, iż w życiu politycz-
nem dominują obecnie inne, pil-
niejsze i ważniejsze problemy, to
jednak znaczenie problemu mniej-
szościowego nie zmniejszyło się.
Rosenberg ujął program niemiecki
w 4 punktach: 1) Petycjonarjusz
nie jest obecnie uważany za stro-
nę w sporze i nie ma możności
odpowiadania na uwagi zaintere-
sowanego rządu w sprawie pe-
tycji. Komitety mniejszościowe
mają prawo wysłuchania petycjo-

narjusza, ale nie czynią z tego
użytku, 2) Procedura jest zbyt
powolna i winna być przyśpieszo-
na. 3) Opinja publiczna winna
być częściej informowana o wy-
nikach prac komitetów. 4) Prawo
członków  Rady* przedstawiania
Radzie spraw mniejszościowych
nie może być ograniczone przez
zakaz powoływania się w dys-
kusji publicznej w Radzie na
szczegóły procedury, jak wiado-
mo, tajnej. Pozatem Rosenberg
poruszył sprawę rozwoju istnie-
jącej procedury przez utworzenie
stałego organu, złożonego z oso-
bistości, mających potrzebne do-
świadczenie i niezależnych od
rządów. Delegat niemiecki sądzi,
że ta idea mogłaby być zrealizo-
wana bez zmiany charakteru
obecnej procedury przez ewentu-
alne utworzenie t. zw. małego
komitetu ekspertów z krajów,

 

Konferencja londyńska
pod znakiem zapytania.

łudniu, po zakończeniu posiedze-
nia Rady Ministrów Herriot przy-
stąpił do dalszej akcji dyploma-
tycznej, związanej z inicjatywą
Anglji w sprawie zwołania w Lon-
dynie konterencji rozbrojeniowej.
Sprawa udziału Francji w konfe-
rencji londyńskiej nie jest dotych-
czas zdecydowana. Dziś premjer
Herriot odbędzie dłuższą rozmo-
wę z delegatem Stanów Zjedno-
czonych na konferencję rozbroje-
niową Norman Davisem.

ODROCZENIE TERMINU KON-
FERENCJI.

PARYŻ (Pat). Ambasador
Wielkiej Brytanji zawiadomił w
czwartek
Herriota, że rząd brytyjski posta-
nowił odroczyć termin projekto-
wanej konferencji 5 mocarstw.

DALSZE STARANIA
ANGIELSKIE,

BERLIN (Pat). Biuro Conti
donosi, że w dn. 6 b. m. wieczo-
rem chargė d'aflaires. angielski
złożył wizytę w urzędzie spraw
zagranicznych. Tematem rozmo-
wy była sprawa konierencji lon-
dyńskiej, o kiórej w ciągu dnia
prasa ogłosiła  najsprzeczniejsze
wiadomości. Że strony poinformo-
wanej stwierdza się, że wizyta
angielskiego chargć d'affaires nie
spowodowała zmiany sytuacji.
Koła polityczne odnoszą jednak
wrażenie, że rząd angielski zgoła
nie zaniechał planu zwołania kon-
ferencji londyńskiej. Wręcz prze-
ciwnie, ze strony angielskiej po-
dejmowane są starania doprowa-
dzenia konferencji do skutku.

LTS СОИАЖИБЕСКРЕВООвЫЫООаАИЫSTSLEOK ПК

dyskusja mniej

.

wieczorem  premjera |

"Czerniowiec,

chińskiej w kierunku na Charbin
i Cicikar. W zdobytych miejsco-
wościach partyzanci proklamowali
władzę republiki chińskiej. Ruch
kolejowy na zachód od Charbinu
przerwano. W okolicach Anantsi
trwa bitwa między powstańcami
i oddziałami japońskiemi. Japon-
ńczycy wzmacniają pośpiesznie
fortyfikacje Cicikaru.

niezainteresowanych w kwestjach
mniejszościowych. Komitet miał-
by służyć komitetowi trzech jako
stałe źródło inłormacji.

Następny mówca delegat jugo-
słowiański Foticz, przemawiając
w imieniu Grecji, Polski, Rumunji,
Jugosławii i Czechosłowacji, pod-
kreślił, że traktaty, zawarte przez
ni z głównemi mocarstwami
sprzymierzonemi, rezerwują dla
Rady Ligi ocenę wykonania za-
wartych w nich zobowiązań. Rów-
nież i procedura jest wynikiem
porozumienia Rady i sygnatarju-
szy traktatów. To też prawa za-
strzeżone Radzie nie mogą być
przeniesione na Zgromadzenie. W
tych warunkach debaty dzisiejsze
nie mogą doprowadzić do żadnej
uchwały, któraby dotyczyła tylko
sygnatarjuszy traktatów mniejszo-
ściowych, а nie wszystkich
państw.

Po przemówieniach delegatów
Norwegji i Danji, delegaci Ho-
landji, Austrji, Węgier i Bułgarji
wypowiedzieli się w podobnym
duchu, co deiegat Niemiec. :

Zkolei zabrał głos delegat Pol
ski, minister Zaleski.

Minister Żaleski całkowicie
podtrzymuje oświadczenie p. Fo-
ticza. Procedura mniejszościowa
nie jest wprawdzie idealna, ale
wynika z traktatu i żadna inna nie
może jej zastąpić. Po zastrzeże-
niach, zgłoszonych pod adresem
komisji mniejszościowej Ligi, min.
Zaleski mówił dalej:

Wzniosla misja Ligi Narodów
będzie mogła dać pełne zadość-
uczynienie sumieniu świata tylko
wtedy, jeśli dwa warunki wstępne
będą spełnione: 1) aby chroniono
wszystkie mniejszości, 2) by po-
stulaty mniejszościowe nigdy nie
mogły być inspirowane z pobu-
dek obcych ich przedmiotowi. Ci,
którzy przychodzą do Rady, żą-
dając sprawiedliwości, powinni
zwracać się do niej z czystemi rę-
kami. To też pierwszym warun-
kiem, któryby moralność między-
narodowa miała prawo siormuło-
wać, byłoby, aby w krajach, nie
podlegających zobowiązaniom
mniejszościowym, a których re-
prezentanci czują się powołani do
odegrania  opatrznościowej roli
obrońców sprawiedliwości, sytua-
cja mniejszosci nie mogła dawać
pola do krytyki. Jeśli niektórzy
przedmówcy oświadczyli, że pro-
blem mniejszościowy nie istnieje
w ich krajach, przedmówcy о-
świadczyli, ze problem mniejszo-
ściowy nie istnieje w ich krajach,
to pozwolę sobie poradzić im wię-
cej ostrożności w deklaracjach
tego rodzaju. Niemal wszędzie
istnieją w różnym stopniu mniej-
szości. Jeżeli w odniesieniu do
niektórych krajów jest to twier-
dzenie czysto teoretyczne, nie da-
jące pola do skarg, istnieją kraje,
gdzie mniejszości stanowią zwarte
grupy i gdzie znajdujemy się wo-
bec prawdziwych problemów, a
jednak nie jest możliwa dyskusja
nad niemi, a to z tego prostego
powodu, że najbardziej umotywo-
wane skargi otrzymują niezmien-
ne odpowiedzi: „Liga Narodów
jest niekompetentną, ponieważ
dane państwo nie podlega zobo-

Przymisowe lądowanie samolotów
rumuńskich.

LWÓW. (Pat) W dniu 5 b. m.
o g. 845 na polach w pobliżu
Załucza Dolnego powiat Sniatyń,
w folwarku Henryka Krysztofowi-
cza wylądowały przymusowo trzy
szmołoty wojskowe rumuńs"ie.
Samoloty musiały wylądować z
powodu braku benzyny i zabłą-
kania się. Po pewnym czasie je-
den z samolcetów odleciał do

inne pozostały na
miejscu i oczekują przybycia ofi-
cerów z Rumunii.

Redukcje urzędników w Austrji
WIEDEŃ. (Pat). „Reichspost”

donosi, że rząd austrjacki, w myśl
zaleceń genewskich, planuje dal-
szą redukcję płac pracowników
państwowych. W ciągu paździer-

nika i listopada zredukowanych
ma być 3 tysiące urzędników.
Już w ciągu października nastą-
pić ma 10 — 12 proc. redukcji
pracowników państwowych.

R

 

szościowa w Lidze Narodów.
wiązaniom mniejszościowym”. Pu-
bliczność niezbyt obznajmiona z
subtelnościami procedury nie mo-
że zrozumieć, że  spoieczność
mniejszościowa, zamieszkująca na
wschód od jakiejś granicy. korzy-
sta z wszelkich gwarancyj, wypły-
wających z traktatów, podczas
gdy analogiczna mniejszość, Za-
mieszkująca na zachód od tej linji
jest jej stale pozbawiona. A jed-
nak sprawiedliwość jest jedna.
Ona jedynie może zapewnić Lidze
Narodów autorytet moralny, nie-
zbędny dia jej akcji. Czy jest tak
obecnie? Pewne liczne grupy
mniejszościowe korzystają z sy-
stemu gwarancyj prawnych, po-
zwalającego im odwoływać się
zawsze do Rady, jedynie kompe-
tentnej do dyskutowania nad tem.
Inne mniejszości mogą się jedynie
odwoływać do opinji publicznej.

W. dalszej dyskusji przemawiał
delegat francuski sen. Berenger,
oświadczając, że Francja przyłą-
cza się do opinji delegatów Polski,
Czechosłowacji, Rumunji, Jugo-
sławji i Grecji. Mówca podkreślił,
że ochrona mniejszości nie powin-
na być instrumentem do celów po-
litycznych, z pośród których jed-
nym z głównych łatwo mogłyby
być różne zmiany terytorjalne.
Pod tym względem zasługują na
uwagę pewne wspomnienia histo-
ryczne. W końcu wieku XVIII
Katarzyna II wtrąciła się do spraw
polskich pod pozorem ochrony
dysydentów. Voltaire — przypo-
mina delegat francuski — zachwy-
cał się wówczas tem, że cesarzo-
wa Katarzyna wysłała do Polski
50 tysięcy żołnierzy w celu za-
pewnienia tolerancji i wolności
sumienia. Wyraził on przekona-
nie, że ten wypadek, jedyny w hi-
storji, może daleko zaprowadzić.
Istotnie, zaprowadziło to daleko:
— kończył mówca— Polska zosta-
ła podzielona pomiędzy protekto-
rów mniejszości dysydenckiej, czy
innej. To wspomnienie winno za-
chęcić dzisiejszych reformatorów,
choćby mieli najlepsze intencje
do rozważania nietylko z filozo-
iicznego punktu widzenia zagad-
nień, w których interesy politycz-
ne ocierają się tak blisko o idee,
że nawet człowiek tak subtelny
jak Voltaire mógł się pomylić,
GENEWA (Pat). W. dalszej

dyskusji w sprawach mniejszości
narodowych w 6-ej komisji Ligi
Narodów przemawiał jeszcze lord
Cecil, który wystąpił przeciw
głównym sugestjom niemieckim.

Zabierając ponownie głos, de-
legat niemiecki oświadczył, że
Niemcy gotowe są zgodzić się na
śeneralizację zobowiązań mniej-
szościowych pod warunkiem, aby
wszystkie państwa europejskie na
to się zgodziły. Po deklaracjach
delegata Jugosławji i ministra
Benesza powierzono sprawozdaw-
cy p. Guani opracowanie raportu
dla Zgromadzenia.

 

Ofiary trzęsienia
ATENY (Pat) W-g ostatnich

oficjalnych obliczeń, straty ma-
terjalnn i w ludziach podczas o-
statniego trzęsienia ziemi na pół-
wyspie Chalcydejskim wyrażają
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Interwencja ambasadora
Liłapowśkiego.

Przed klku dniami całą prasę
polską obiegia treść artykułu, ja-
ki ukazał się w organie socjali-
stėw Irancuskich „Le populaire“.
W artykule tym pismo paryskie,
wobec pogioski, iż na miejsce
ambasadora polskiego w Paryżu
p. Chłapowskiego rząd polski chce
mianować wicemin. becka, wy-
stępuje przeciwko temu gwai-
townie, powtaizając przeciwko p.
beckowi te same zarzuty, które
podniosła już przeciwko niemu an-
typolska książka Oerizena, łącząc
ponadto jego nazwisko z sprawą
brzeską.

Jak się dowiaduje „Polonia“,
wystąpienie pisma paryskiego sta-
ło się przedmiotem interwencji
amb. Chiapowskiego u premjera
Herriota, jako ministra spraw za-
granicznych. Premjer Herriot od-
powiedział p. Chłapowskiemu, że
we Francji istnieje wolność prasy
li że jeśli p. Beck czuje się obrażo-
ny i pokrzywdzony, powinien się
zwrócić do sądów francuskich,
które są niezależne i sprawiedliwe
i przed nimi pociągnąć do odpo-
wiedzialności autorów ewentual-
nych oszczerczych zarzutów.

Sprawozdanie A. I. K. za okres
budżetowy 1931-32.

WARSZAWA, (Pat). Pan Pre-
zydent Rzeczypospolitej przyjął w
dnlu 5 b. m. na audjencji preze-
sa N. I. K. dr. Jakóba Krzemień-
skiego w towarzystwie wicepreze-
sa N. I. K. p. Rugiewicza, którzy
złożyli Panu Prezydentowi w myśl
odnośnych przepisów ustawy o
kontrcli państwa sprawozdanie N.
|. K. za okres budżetowy 1931-32.
To samo sprawozdanie prezes N.
1. K. i wiceprezas złożyli następ-
nie panu prezesowi Kady „Mini-
strów Prystorowi, marszałkom Sej-
mu i Senatu oraz ministrowi
skarbu.

 

 

Motywyw sprawie brzeskiej
Oskarżeni otrzymają je w iormie

książki,
Rok minął od rozpoczęcia się

procesu więźniów brzeskich, a do-
tychczas nie ukazały się jeszcze
motywy wyroku, który zapadł w
styczniu r. b.

Od czasu powstania sądów pol-
skich nie było sprawy, któraby za-
wierała tak obfity materjał. Przez
trzy miesiące protokulanci sędzia
Jakubiec i apl. Pragier opracowy-
wali olbrzymi protokuł rozprawy,
który zawiera blisko 900 stron pis-
ma maszynowego.

Motywy wyroku opracował re-
ferent sprawy, sędzia Rykaczew-
ski. Zawierają one kilkadziesiąt
stron pisma maszynowego.

Zostaiy one podpisane przez
przewodniczącego wiceprezesa
Hermanowskiego i sędziego reie-
renta. Drugi sędzia Leszczyński,
który, jak wiadomo zgłosił votum
separatum za uniewinnieniem
wszystkich oskarżonych — opraco
wał obszerne uzasadnienie swoje-
$0 stanowiska. Jednakże motywy
wyroku nie mogą być jeszcze opu-
blikowane, ponieważ oddane zo-
stały do drukarni państwowej, ce-
lem wydrukowania ich w kilkuna-
stu egzemplarzach.
A zatem oskarżeni otrzymają

odpisy motywóww formie broszur
drukowanych formatu książkowe-
go.

ziemi w Grecji.
się w cyfrach 149 zabitych 403
rannych, 3400 domów  doszczęt-
nie zniszczonych, a około 20 ty-
sięcy mieszkańców pozbawionych
dachu nad głową.

PBiaiTUIINS DOOR
W niedzielę, dnla 9-g0 października o godz. 1-ej po południu

W MAŁEJ SALI MIEJSKIEJ przy ul. Końskiej 1

ZGROMADZENIE
STRONNICTWA NARODOWEGO,

na którem przemawiać będą posłowie:
prof. WACŁAW KOMARNICKI
mec. JAN NOWODWORSKI z Warszawy
red. ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. -

Na zgromadzeniu
omówiona zostanie

od godz. 11--3 | wiecz. od 6—7 (Orzeszkowej

Sytuacja Polityczna i Gospodarcza Polski.
Obowiązkiem każdego narodowca jest |

Wstęp za zaproszeniami Imiennem|, które

Przybyć na to Zgromadzenie.
wydaje ri Stronniętwa
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Na marginosie obrad В В
Zorganizowana przez p. Slawka

konferencja w klubie B.B. w spra-

wie „zbyt wysokich cen pro-

duktów przemystowych skarteli-

zowanych“, nie osiągnęla, rzecz

prosta, rezultatu.

Komunikat, wydany po kon-

ferencji, nad którego uzgodnie-

niem podobno pracowano 3 go-

dziny, nie zawiera absolutnie

żadnej informacji pozytywnej co

do wyników, chyba tylko tę jedną,

że po dyskusji przekazano prezy-

djum klubu zgłoszone wnioski, ce-

lem przedstawienia ich rządowi

dla praktycznego zużytkowania.

Jeśli, naprzykład, przekazano

także i wniosek likwidacji wszyst-

kich karteli, który zgłosił jeden

z uczestników konferencji, to

oczywiście rząd będzie miał nie-

lada kłopot, jak wybrnąć z walki

dwóch skrajnych tendencyj, które

się zaznaczyły na konferencji.

Atak na kartele rozpoczęli

drobni rolnicy, poparci następnie

przez większych, wreszcie przez

przedstawicieli grupy pracowni-

czej. Odpierali ataki reprezen-

tanci przemysiu. Komunikat tak

łagodnie przedstawia tę dyskusję:

„Przedstawiciele rolnictwa a-

pelowali do delegatów przemysłu,

aby kartele użyły swej organizacji

nie do utrzynzania wysokich cen,

lecz również do takiego zrewido-

wania kosztów produkcji, aby

ceny te mogły być jaknajszybciej

wydatnie obniżone. Nad przemó-

wieniami przedstawicieli rolnictwa

wywiązała się dłuższa dyskusja,

w której ze strony sier przemy-

słowych slarzno się usprawiedli-

wić do pewnego stopnia dotych-

" czasową politykę cen karteli

przedewszysikiem względami go-

spodarczemi, jak koniecznością

utrzymania dochodowości przed-

siębiorstw 1 amortyzacji jak rów-

nież utrzymania zdolności konku-

rencyjnej na rynkach zagranicz-

nych.

Wysunięto argumenty stosun-

kowo małego udziału artykułów

przemysłowych w produkcji rolni-

czej, wskutek czego obniżka cen
w przemyśle w słabym stopniu

mogłaby się odbić na poprawie

sytuacji rolników."

Łagodny ton komunikatu nie
ilustruje wcale ostrych akcentów,

któremi podobno odznaczała się
dyskusja. Padały groźne słowa,

padały zarzuty, iż stan, jaki się

wytworzył z powodu polityki

przemysłu skartelizowanego, jest

wprost niemoralny i t. p.

Na wzburzone fale wymowy

przedstawiciele rządu, p. p. Lech-

nicki, Doleża! i Jastrzębski, sta-

rali się lać oliwę łagodnych per-

swazyj. Powoływali się na przy-

kład przedsiębiorstw monopolo-

wych, które zniżają ceny wyro-

bów.

Wątpliwe jest, aby narada w
B. B. dała jakis rezultat pomyślny.

Pomimo gorących domagań gru-

py drobnych rolników, nie prędko

chyba dojdzie do właściwego ob-
niżenia cen wyrobów monopolo-

wych a także soli, nafty i t. p. Tu

już przecież rząd miałby coś do

zrobienia, czy jednak wejdzie na

drogę radykalnych zniżek?

Konferencja w B. B., obok ilu-

stracji bezradności tego klubu w

dziedzinie gospodarczej, ma zna-

cznie ciekawsze oblicze  poli-
tyczne. Już dawno było jasnem,

że przeciwieństwa, których nie

można mechanicznie sprządz i

uzgodnić, kiedyś wybuchną w po-

staci jaskrawej, rozsadzającej ra-

my tej przypadkowej organizacji.

Nurtujące dotychczas wewnątrz,

łagodzone perswazjami, czy roz-

kazami — szukają w tej chwili
wyjścia na zewnątrz i starcia się

„na terenie znacznie szerszym, niž

sale klubowe w gmachu Sejmu.
Jedno z pisa: warszawskich słu-
sznie nazywa '0, co zachodzi dziś

wewnątrz klubu B. B., nie walką

tylko, lecz już wojną na śmierć

i życie. Jak sobie z tem poradzą

przywódcy poszczególnych grup

tego zbiorowiska, nie naszą jest
sprawą, ani naszym kłopotem.
Konstatujemy tylko objawy. Dość
dziś zajrzeć do któregokolwiek

z pism sanacyjnych, aby zaobser-

wować zamęt. powstały skutkiem

naturalnego procesu rozpadania

się, pozornej dotychczas zresztą,

jakiej takiej harmonii.

 

Sala do wynajęci
na od 1 ra

 _od 11—3 |od6—8wiecz.

* państwa ukraińskiego

DZIENNIK WILEŃSKI

Czyżby tranzakcja podorunkown?Z prasy żydowskiej.
Dobre duchy dr. Thona.

Dr. Ozjasz Thon omawia w

„Hajncie'” z 23 ub. m. nowe troski

żydowskie. związane z dążeniem

rodziców do podnoszenia skali ży-

cia swoich synów. Każdy żyd —

twierdzi autor — ma swoistą skłon

ność. W przeciwieństwie do in-

nych narodów, do tego, aby dla

swego syna stworzyć warunki ży-

ciowe lepsze niz te, w których sam

żyje. Ta dążność trwa u żydów od

wieków. W ostatnich czasach na

tej drodze żydzi poczynają napoty

kać trudności — kryzys gospodar

czy wzmaga się, bezrobocie wzra-

sta — jest już 30 miljonów ludzi

bez pracy i żydzi nie mają przed

sobą widoków lepszego jutra. W

Polsce ograniczają dostęp żydom

do uczelni zarówno wyższych, jak

i średnich. Co prawda, wszędzie

jest nadmiar inteligencji zawodo-

wej, lecz żydzi są w pierwszym

rzędzie ofiarami tego stanu rzeczy.

Dzieje się to dlatego, że żydzi
„nie są u siebie, w swojej ojczyźnie,

i wszędzie prawie żyją na warunkach od-

prawy..." : е

W Niemczech jest źle. Hitler

zapowiada coluięcie żydom dotych

czasowych ich praw. To się dzieje

w kraju, gdzie żydów jest zaledwie

1 proc. i gdzie jest wysoka kultura.

A co mówić o krajach niższych

kulturalnie i gdzie w dodatku ży-
dów jest ponad 10 proc.?

Autor przytacza następnie swo
ją rozmowę z jakimś wybitnym Po-
lakiem „liberalem“ w okresie o-
mawiania w Sejmie sprawy „nume
rus clausus'. Polak „liberał* miał
autorowi odpowiedzieć, że on nie
chciałby, aby w Polsce była usta-
wa reakcyjna, lecz gdy widzi, że
na 100 adwokatów w Polsce jest
80 żydów, „serce jego drży”. Au-
tor nie jest zadowolony z tej odpo-
wiedzi:

„Tak, tak to jest. Jeszcze nie uro-
dził się polityk nie-żydowski lub dzia-
łacz społeczny, któryby nie zgodził się
na bojkot żydów, jeżeli wszyscy jego ro-
dacy nie są zabezpieczeni.“

Z takiem stanowiskiem żydzi
pogodzić się nie mogą:

„My, ma się rozumieć, nie poddamy
się, będziemy domagali się i walczyli,
wzywając wszysikie dobre duchy i ludzko

ści, ale czy zwyciężymy? Zwycięża siła..."

Czy jest na to niebezpieczeń-
stwo jakie lekarstwo?

„Nie... nawet czarodziej nie mógiby
nic uczynić tam, gdzie wszystko jakby
się sprzysięgło przeciwko nam..."

Autor jednak daje radę: żydzi
muszą stać się narodem, podo-
bnym do innych, trzeba posiąść
własny kraj, Erec Izrael. Do tego
prowadzi sjonizm.

Takie są troski żydowskie...
„Jeszcze nie urodził się taki po

lityk lub działacz, któryby nie zgo-
dził się na bojkot żydów..."

A więc zniierzch Izraela?
Prawda, pozostają jeszcze „do-

bre duchy ludzkości”, na które li-
czy dr. Thon. Ale któż to jest?
Autor nie precyzuje, Czy nie są
to te same dobre duchy, o których
na posiedzeniu Sejmu w dniu 27
lutego b. r. mówił poseł Griin-
baum?

Czy to nie ci inni, którzy ,mo-

gą rewolucję robić, mając kłonicę

w ręku”?
Poseł Griinbaum zapewnił wów

czas, że ci „inni“, ci sojusznicy,

przychodzą do żydów sami, nie ży-
dzi ich wzywają.

Dr. Thon już nie wierzy w to,
że ci inni, te dobre duchy, przyjdą
same, — trzeba je będzie wzywać.

Ale czy pos. Griinbaumi dr.
Thon są pewni, jaki użytek zrobią
z kłonicy owi sojusznicy, owe do-
bre duchy?

Czy jeszcze trwa pewność, że
oni „zrobią rewolucję” na pożytek
Izraela?

   Dla wygody przyjezdnych
l MIESZKAŃCÓW GÓRNEGO

WILNA
została otwarta
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PROGRAM NOWEGO RZĄDU WĘGIER.
BUDAPESZT. Pat. — Premjer

Goemboes wygłosił dłuższe expo-
sć, w którem między innemi o-
świadczył: Swiatowy kryzys eko-
nomiczny jest w znacznym stop-
niu następstwem traktatów pa-
kojowych, opartych na niespra
wiedliwości. To taż uważamy za
konieczne propagować w sposób
pokojowy ideę rewizjonistyczną.
Dążymy do wzmocnienia kon-
taktu pomiędzy poszczególnemi
państwami w dziedzinie gospo-
darczej. Mamy nadzieję, że duch
konferencji lozańskiej zatryumfu-
je na całej linji, co przyczyni się
do zwalczenia kryzysu. Jest to
przedewszystkiem obowiązkiem
wielkich mocarstw, do których
Węgry się przyłączą. W polityce
zagranicznej rząd nie zamierza
wprowadzać żadnych zmian. Spe-
cjalnie podkreślamy ścisłość wę-
złów politycznych i  gospodar-

czych, łączących nas z Włocha-
mi. Stwierdzamy z zadowoleniem,
że stosunki Węgier z innemi
wlelkiemi mocarstwami są rów-
nież dobre. Będziemy te stosunki
utrzymywać.- Stosunki nasze z
najbliższymi sąsiadami ostatnio
uległy poprawie. Będziemy ten
stan rzeczy pogłębiać, o ile tylko
te państwa okażą zrozumienie
dla naszych słusznych żądań.
Rozwiązanie kwestji mniejszościo-
wej wpłynęłoby niewątpliwie ko-
rzystnie na nasze stosunki z naj-
bliższymi sąsiadami Naogół rząd
będzie dążył do jaknajlepszych
stosunków ze wszystkimi.

BAGDAD. Pat Kpt. Karpiński
wystartował o 9.15 [z Aleppo. O
godzinie 1515 Karpiński, lecąc
poned pustynią Syryjską, ominął
burzę i wylądował w Bagdadzie,
odleglym o 800 km. od Aleppo.

Kolonizacja stanu Amazonki przez
Niemców.

RIO DE JANEIRO (Pat.), Pra-
sa tutejsza komentuje plan ge-
nerała niemieckiego Hansa Kund-
ta, eksszefa sztabu i organizatora
armji bułgarskiej, co do koloniza-
cji pewnej części stanu Amazon-

ki, gdzie osadzonoby miljou ko-
lonistów niemieckich. Organizacja
kolonji ma być przeprowadzona
na zasadzie kooperatywy mili-
tarnej.

 

Francuz o Rusinach i Ukrainie,
P. Raymona Cartier, który о-

głasza w „Echo de Paris“ dlugi
szereg sprawozdań i wrażeń z po-
bytu w Polsce, opisuje również
rozmowę swą w redakcji „Diła”
we Lwowie (E. de P. z 2-go bm.):

„Staram się powstrzymać prąd za-
rzutów uwagą która zarazem pokaże, że
znam trochę stan rzeczowy:

—. Ale przecież w Sejmie są posło-
wie ukraińscy, którzy współpracują z

rządem obecnym.
Odpowiedź szybka, jak piłka w te-

nisie z rakiety szampiona:
— To ludzie zapaleni, nie

nas żadnego wpływu.

Tam u licha! Ukraińcy nie są w zgo-
dzie z Polakami. Ale i między sobą nie
bardzo są w zgodzie. A w dodatku je-
stem między stosunkowo umiarkowany-
mi przedstawicielami Undo. Coby to by-
ło, gdybym miał przed sobą bojową or-

ganizację Konowalca“. =

dalszym ciągu p. Cartier,
mówiąc o pomysłach wielkiej U-
krainy, wypowiada bardzo zajmu-
jące uwagi:

„Nie trzeba zresztą myśleć, że sami
tylko Ukraińcy żywili te nadzieje i myśli
o Ukrainie. Wielu Polaków podzielało
je i w ciągu rozmów swych z politykami
niejednokrotnie słyszałem odgłos wyraź-
nej sympatji dla ukraińskich aspiracji
narodowych. Tylko że te sympatje od-

noszą się do Ukraińców, którzy mieszka-

ją po drugiej stronie granicy, w Sowie-
tach. I rzeczywiście musiałem  podzi-
wiać naiwność polityczną ludzi, wierzą-
cych, że wielkie państwo ukraińskie w
Kijowie nie przyciągnęłoby poprostu nie-
odparcie pięciu miljonów Ukraińców,
mieszkających na kresach wschodnich
polskich".

Nasi

mają u

zwolennicy
słyszą tu

cudzo-

Яошого$

zwięzły sąd trzeźwego
ziemca: naiwność!

Poparte to jest spojrzeniem na
sprawę od strony Rosji:

„Dla Rosji, bolszewiekiej
skiej, białej czy czerwonej,

czy car-
posiadanie

Ukrainy nie może być sprawą podlega-
jącą dyskusji. Tam znajdują się najuro-
dzajniejsze ziemie pszeniczne, tam wę-
giel i nafta, tam dostęp do Morza Czar-
nego. Ukraina była, pod wszelkiemi rzą-
dami, podstawą potęgi rosyjskiej. Ukra-
ińcy nie byli w stanie skorzystać nawet
ze straszliwych konwulsji ostatniej woj-
ny, by zdobyć niepodległość. By im ją
dać, trzebaby jakiejś zawieruchy — паго-
dów, conajmniej tak straszliwej i gwał-
townej, jak ostatnia. Mimo wszelkiego
braku sympatji, a nawet głębokiej odra-
zy do Sowietów, nie sądzę, byśmy mogli
praśnąć takiego rozwiązania”.

Dobrze jesl czasem ujrzeć te
bliskie nam sprawy oczyma spo-
kojnego cudzoziemca.

Przed kilkoma dniami głośna

się stała sprawa pożyczki Zakładu

Ubezp. Prac. Umysłowych dla

dóbr ubezwłasuowolnianego Jaro-

sława hr. Potockiego. Zakład Ub.

(Z. U. P. U.) sam jest w niezmier-

nie ciężkich warunkach finanso-

wych, nie wypłaca często należ-

nych zasiłków ubezpieczonym i

naraz dysponuje miljonową sumą
na pożyczkę...

Ag. „Press“ wyjašnia obecnie
tę sprawę następująco:

„Kurator ubezwłasnowolnione-

go Jarosława hr. Potockiego, wła-
ściciela dóbr Rząpichowsko - Cho
dnickich na Polesiu, poseł adwo-
kat Paschalski, zwrócił się do Z. U.
P. U. w Warszawie z prośbą o u-
dzielenie pomocy finasowej admi-
nistracji majątku. Zabiegi adw. Pa
schalskiego poparte były przez
władze administracyjne na Polesiu,
gdyż w dobrach hr. Potockiego do
chodziło ostatnio do zaburzeń na
tle zalegania cd kilku lat z wy-
płatą płac robiników rolnych i pra
cowników umysłowych, zatrudnie
nych w majątku.

Adwokat Paschalski przedsta-
wił dyrekcji Z. U. P. U. w Warsza”
wie listy zastawne Wileńskiego
Towarzystwa Kredytowego Ziem-
skiego nasumę nominalną 2.600000
złotych.  Kuratorjum Jarosława
hr. Potockiego nie mogło nigdzie
tych listów spieniężyć. Dyrekcja
Z. U. P. U. w Warszawie zgodziła
się przyjąć wileńskie listy krędy-
towe ziemskie pod warunkiem, iż
nie zapłaci za nie gotówką, lecz
wymieni je na inne obligacje, bę-
dące w posiadaniu Z. U. P. U., a
mające łatwiejszy zbyt na rynku
pieniężnym.

Dyrekcja Z. U. P. U. postano-
_wiła dać kuratorowi obligacje B.
G. K., również na sumę 2.600000
złotych. Zarówno wileńskie listy
kredytowe ziemskie, jak i obliga-
cje B. G. K. mają jednakowe opro-
centowanie i bezpieczeństwo pupi
larne, przyczem okres amortyzacji
obligacji B. G. K. jest o 8 lat dłuż-
szy od terminu amortyzacji wileń-
skich listów ziemskich.

Tranzakcja ta — jak się dowia-
duje agencja „Press“ — jest wla-
śnie w toku. Dyrekcja Z. U. P. U.
żąda, aby kurator hr. Potockiego
wypłacił w pierwszym rzędzie za-
ległe płace robotnicze dóbr Rzepi-
chowsko - Chodnickich, wynoszą-
ce przeszło 600 tysięcy złotych.
Równocześnie Z. U. P. U. potrąci-
ło zaległe skłddki ubezpieczenio-
we w sumie kilkudziesięciu tysię-
cy złotych.

Tyle ag. „Press“. Należy nad-
mienić, že wymienione w wyja-
šnieniu Wil. Tow. Kred. ziemskie
jest poprostu Wil. Bankiem Ziem-
skiem.

Niejasne jest w wyjašnieniu, jak
się to odbyła tranzakcja listami
dwóch instytucji. Wiadomo, że li-

Niezwyly rekord..
„Kurjer Polski“ podaje, že w

Warszawie
„w pewnym dancingu, ciągle je

szcze najmodniejszym i cieszącym
się największą frekwencją, zwłasz
cza w soboty, dochodzi coraz czę-
ściej do gorszących awantur a na-
wet bijatyk.

To, co rozegrało się w ostatnią
sobotę było pewnego rodzaju re-
kordem. Jako najbardziej poszko-
dowany wyszedł, względnie został
wytransportowany, znany malarz-
karykaturzysta, który w transie al
koholowym posunął się za daleko
w swych uwagach na temat pew-
nych dygnitarzy."

Fałszywy alarm
o pożarze na Zamku.

Przed kilku dniami późnym wie

czorem zostały  zaalarmowane

wszystkie oddziały straży ognio-

wej że na Zamku królewskim wy-

buchł wielki pożar. Na miejsce

przybyła natychmiast straż ognio-

wa z komendantem Prokopem na

czele i stwierdziła, że pożaru nie-

ma. W toku dochodzenia okazało

się, że jeden z wartowników, peł-

niących straż na zamku, nacisnął

przez omyłkę syśnał, alarmując w

ten sposób wszystkie oddziały

straży.

ELSIR ZKWSKIASZI TZW OOOOZATOR ZER TEO

Zamknięcie list adwokackich.
W kołach prawniczych, a zwła

szcza wśród młodzieży akademi-
ckiej wydziałow prawniczych duże
poruszenie wywołały obiegające
pogłoski o zamierzonem przez rząd
zamknięciu list adwokatów w kil-
ku okręgach apelacyjnych Polski.
Wprawdzie już z chwilą załatwie-
nia przez radę ministrów projektu
nowego statutu palestry stało się
wiadomem, że równocześnie z
wprowadzeniem tego statutu w ży
cie i przeprowadzeniem zasady
wolnego przenoszenia się adwoka-
tów z jednej dzielnicy do dru-
giej — mają być w pewnych okrę-
gach apelacyjnych listy adwoka-
ckie zamknięto dla zapobieżenia
nagłem i nadmiernem napływom
adwokatów do tych okręgów obe-
cnie jednak wymienia się już kon-
kretnie tak dużą ilość tych śro-
dowisk, które dla nowych adwo-
katów mają być zamknięte, że wła
ściwie możliwości pracy w tym

zawodzie byłyby znikome.
Jak nasuwa „Głos Narodu', w

dzień 1 listopada ukaże się de-

kret, który zamknie listy adwoka-

tów w  Wraszawie, Lwowie, Łu-

cku, Łodzi, oraz w Toruniu lub Po-

znaniu. Pogłoska wymienia także

i Kraków, a jak podaje „Nowy

Dziennik”, inicjatywa co do „nume-

rus clausus' w adwokaturze kra-

kowskiej miaia wyjść z wydziału

krakowskiej izby adwokackiej i to

na wniosek jednego z adwoka-

tów... żydów. Jest to rzeczywiście

znamieny fakt, że żydzi, tak na-

miętnie zwalczający ograniczenia

w przyjmowaniu studentów na u-

niwersytetach (stosowane zresztą

ze względów czysto technicznych

ijak się okazuje zapobiegające sil
nemu zażydzeniu naszych wyż-
szych uczelni,, występują z inicja-
tywą ograniczeń w. tym zawodzie.

Trudno przyznać słuszność te-
go rodzaju pomysłom w jakimkol-

”

sty Wil. Banku Ziemskiego mają
teraz kurs bardzo niski, znacznie
niższy od kursu listów Banku
Gosp. Krajowego. Czyżby wymia-
na odbyła się po cenie nominalnej,
czyli czyżby Z. U. P. U. podarował
kuratorjum dóbr hr. Potockiego
całą różnicę, jakaby powstała przy
spieniężeniu listów jednych : dru-
gich? Byłaby lo krociowa kwoła.

Warszawskie ABC wyraźnie
pisze w tej sprawie, jako o skan-
dalu. Oto, co tam czytamy:

Gdyby zarząd dóbr hr. Poto-
ckiego chciał tylko „wymienić” po
siadane przez siebie listy zastaw-
ne Wileńskiego Banku Ziemskie-
go na listy zastawne B, G. K., mósł
był tę tranzakcję dokonać popro-
stu na giełdzie: sprzedać listy wi-
leńskie i za otrzymaną gotówkę
kupić listy B. G. K. Oczywiście ku-
pować i sprzedawać musiałby po
kursie dnia, a nie po kursie no-
minalnym. Zarobićby na tem nic
nie mógł. Straciłby jeszcze na tem
pewną sumę na prowizję. Można
więc wątpić, czy taka tranzakcja
została dokonana za pośrednic-
twem Z.U.P.U a musi się przy-
puszczać, że dokonana została
tranzakcja inna, zalatująca grubym
skandalem.

Ze stylizacji komunikatu „Is-
kry' zdaje się wynikać, że wymia-
na listów wileńskich na listy B. G.
K. została dokonana po kursie n6-
minalnym, czyli 100 za 100.

A teraz:
Kurs giełdcwy listów zastaw-

nych Wileńskiego Banku Ziemskie
go wynosi 48 za 100,

Kurs giełdowy listów zastaw-
nych B. G. K. wynosi 94 za 100.

Inaczej mówiąc, zarząd dóbr
hr. Potockiego, dokonawszy w Z.
U. P. U. tej wymiany, zamiast pa-
pierów wartościowych, które były
warte po 48 za 100 zł. otrzymał
papiery wartościowe, które są war
te po 94 za 100, mógł je natych-
miast spieniężyć na giełdzie, i je-
£M tranzakcja aokonana została na
miljon złotych, zarobił na tem o-
krągło 450.000 zł.

Tyle właśnie stracił Z. U. P. U.
Poprostu ciepłą rączką darował za
rządowi hr. Potockiego 450000 zł.!
To, że listy wileńskie będą wyku-
pione w r. 1960 po pełnym kursie, i
że kędą wykupione o 8 lat wcze-
śniej,, niż listy B. G. K., nie ma nic
do rzeczy. Gdyby Z. U. P. U.
chciał w ten sposób „upłynniać”
śwój zamrożony kapitał, to prze-
cież mógł każdej chwili sprzedać
na giełdzie listy B. G. K. po kursie
dnia i kupić po kursie dnia
listy _ wileńskie. Otrzymałby
w ten sposób za każdy list zastaw
ny B. G. K. nominalnej wartości
100 prawie dwa listy wileńskie no-
minalnej wartości 100, podczas
gdy hr. Potocki wymienił sobie w
Z. U. P. U. te listy, jakby one by-
ły równowartościowe!

Skandal jest zbyt gruby, by o-
pinja publiczna mogła przejść nam
nim do porządku dziennego.

CSIATMECSORTRSESTTT

Zł. 20,000 :

Zł. 10,000

padły w kolektarze Loterji Państw.

„У,
Ad. Mickiewicza 10 — Wielka 44.

zczęśliwe losy I kl.26 l
Loterji są już u nas do ;

nabycia. $

# RADY MIEJSKIEJ.
Porządek dzienny wczorajsze-

go posiedzenia Rady Miejskiej za-
wierał aż 20 punktów. Rozpatrzo-
no jednak tylko 4 punkty, poczem
około godz. 12 i pół przewodni-
czący prezydent Maleszewski po-
siedzenie zamknął.

Na początku posiedzenia po
krótkiem przemówienu prezyden-
ta Maleszewskiego Rada Miejska
uczciła przez powstanie pamięć
tragicznie zmarłych lotników ś. p.
por. Zwirki i inż. Wigury.

Następnie uchwalono jedno-
myślnie nazwać aleję prowadzącą
od ulicy Raduńskiej do lotniska
na Porubanku aleją Zwirki i Wi-
gury.

Dłuższą dyskusję wywołały
uwagi Urzędu Wojewódzkiego do
budżetu m. Wilna na rok 1932 —
33. Nikt z radnych nie kwestjo-
nował zaleconej przez Woje-
wództwo kompresji budżetu, na-
tomiast ze sprzeciwem spotkało
się żądanie lrzędu Wojewódz:-
kiego, co do przedkładania do
zatwierdzenia budżetów miesięcz-
nych, dalej niezatwierdzenia u-
chwały Rady Miejskiej skreślają-
cej etat naczelnego lekarza szkół
powszechnych, które to stano-
wisko zajmuje wbrew Konstytucji
poseł BB. dr. Brokowski, wreszcie
żądanie zniesienia pobieranego
przez pracowników miejskich do-
datku komunalnego.

Rada Miejska uchwzliła za-
skarżyć delegację województwa,
co do budżetów miesięcznych
oraz decyzję co do etatu naczel-
nego lekarza szkó! powszechnych
i poleciła przedkładać do Woje-
wództwa budżety miesięczne do
wiadomości, a nie do zatwier-
drenia.

Wniosek magistratu o wymó
wienie pracownikom miejskim w
celu obcięc a po trzech miesiącach
dodatku komunalnego, odrzucone.

Dalej poza paroma sprawam!
finansowemi mniejszej wagi, przy:
jęto do wiadomości rezygnację
ławnika Łokuciewskiego ze stano-
wiska z powodu stwierdzonej przez
komisję lekarską niezdolności do
pracv.

Wobec spóźnionej pory szcze-
gółowe sprawozdanie podamy
jutro.

 

CENY ZAPAŁEK.
Jak wiadomo, jednem z u-

stępstw, za cenę których uzyska-
liśmy t. zw. pożyczkę zapałczaną
n początku 1931 r., było podniesie
nie ceny zapałek z 7 na 10 groszy
za pudełko, Wskutek podniesienia
ceny zapałek nieprzerwany do te-

 UNEWZECZREGZKE

Restauratorzy przeciwko
kartelowi piwnemu.

Ogólno - polski Związek Re-
stauratorów wystąpił do rządu z
memorjałem, protestującym prze-
ciwko utworzeniu kartelu piwne-
go. Memorjał wykazuje, że wiel-
kie browary mają już i tak ogrom-
ne zyski, a kartel przyczyni się je
szcze bardziej do podrożenia piwa.

Nowe banknoty
100-żłotowe I 50-złotowe.

Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych rozpoczęła druk
nowego typu banknotów 100-zło-
towych.

Będą one miały format zna-
cznie mniejszy od obecnego i wy-
glądem będą zbliżone do 20-złotó-
wek nowej emisji, a w obiegu u-
każą się w drugiej połowie listo-
pada.
W roku przyszłym Bank Polski

zamierza również zmienić typ ban
knotów 50-złotowych, aby je rów-
nież przystosować wyglądem do
nowej serji pieniędzy.

iSLii

wiek okręgu.
W Małopolsce zaraknięcie listy

adwokackiej utrwaliłoby na dłuż-
szy czas żydowski stan posiadania,
uniemożliwiając młodzieży  pol-
skiej uzyskanie stanowisk w za-
wodzie, do którego się przygoto-
wuje,

Wi innych okręgach Polski wca
le nie zawiele mamy palestry, aby-
śmy młodym siłom mieli zamykać
dostęp do pracy. Pod wpływem
pogłosek o zamknięciu w kilku o-
kręgach list adwokackich, w in-
nych, jak np. w wileńskim, powsta-
ły projekty starania się też o taką
kwarantannę. Nic dziwnego, bo pa
lestra takiego „wolnego okręgu
będzie się obawiała słusznie nie-
naturalnego, nadmiernego dopływu
młodego przyrostu.

$o czasu wzrost sprzedaży zapa-
łek załamał się w 1931 r. i zbyt
zapałek spadi w 1931 do 111.470
skrzyń, wobec 157.050 skrzyń w r.
1920 to zn. o 29%, W r. 1932 w/g
cpinji słer handlow. obserwujemy
dalszy spadek sprzedaży zapałek.
W ten sposób podwyższenie

cen zapałek pozbawia ludność u-
boższą jednegc z najniezbędniej-
szych artykułów codziennego uży-
tku, albo każe zań płacić jawnie
nadmierną cenę. Obok tego wy-
wołany podw;żką cen spadek pro
dukcji pozbawić pracy robotników
zatrudnionych w polskich fabry:
kach zapałek (dn. 1 stycznia 1931
г ilość zalrudnionych wynosiła
2.145, w dn. I stycznia 1932 r. —-
757). Zmniejsza się też zbyt osiki w-
kraju (zbyt je; spadł w r. 1931 do
26,8 tys. m. sześć. z 37,7 tys, m.
sześć. w r. 1930), Skarbowi państ-
wa zmniejsza to dochody, jakieby
mógł czerpać z tego źródła.

Mimo to jednak, jak już wczo-
raj komunikowaliśmy, cena zapa-
iek nie będzie zniżona.

džk

Ruch wydawniczy.
ь Wspomnienia o Żwirce i Wi-
$urze, Ku upemiętnieniu zasług
śp. porucznika Franciszka Żwirki
i śp. inż. Stanisława Wigury uta-
lentowany pisarz lotniczy por. pi-
lot Janusz Meissner  skreślił
wspomnienia o tragicznie zmar-
łych lotnikach. Wspomnienia te
w formie ozdobnej książki ukażą
się w połowie października na-
kładem Gebetinera i Wolffa przy
ścisłej  wspóipracy Aeroklubu
Rzeczypospolitej Polskiej. Cały
dochód z wydawnictwa przezna-
czony jest na landację ku czci śp.
por. Franciszka Żwirki i sp Stani-
sława Wigury.

Loteria.
„WARSZAWA (Pat). W 24-m

dniu ciągnięnia V klasy 25 Polskiej
Państwowej Loterji Klasowej głó-
wniejsze wygrane padły na nume-
ry następujące:
20 tysięcy z1. — 68522 i 120699;

15 tysięcy — 69473; po 5 tysięcy—
12013 i 44330, po 3 tysiące —
40612 57123 60801 82282 115462
142098 153514.
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— DZIENNIK WILENSKI
 

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

W całym kraju po rannych
mgłach lub oparach w ciągu dnia
pogoda słoneczna. Nocą przy-
mrozki. Dniem tomperatura oko-
ło 15 stopni. Słabe wiatry miej-
Scowe lub cisza.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Uroczystośc! ku czci św.

Franciszka. W niedziełę w ko-
Ściele po Bernardyńskim odbędzie
Się uroczysty obchód ku czci pa-
trona tegoż kościoła św. Fran-
Ciszka.

Odbędą się w dniu tym nabo-
żeństwa z wystawieniem Przenaj-
Świętszego Sakramentu.

— Zakończenie 40-godzin-
nego nabożeństwa w kościele
św. Ducha. Bezpośrednio po uro-
Czysteścich Swiąta Matki Boskiej
Rózańcowej przez cztery dni, t j.
3, 4,5 i 6 października odbywało
się w kościele św. Ducha (po-
Dominikańskim) 40-godzinne na-
bożeństwo z wystawieniem  Prze-
najświętszego Sakramentu.

Udział wiernych w nabożeń-
stwie był bardzo liczny.
— Święto Chrystusa - Króla.
Wdniu dzisiejszym © godr.
wieczorem w lokalu Archidie-

Cezjalnego Instytutu Akcji Katolic-
kiej przy ul. Metropolitalnej 1od-
edzie się posiedzenie wydziału
Wykonawczego Komitetu Organi-
Zacyjnego Swięta Chrystusa-Króla.

Tematem obrad będzia sprawa
ustalenia szczegółowego progra:

mu obchodu święta.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Wojewėdzka ilustracja
rzeźni miejskiej. W związku z
Ostatnią lustracją rzeźni miejskiej
przez p. wojewodę do Magistratu
m. Wilna sekretarjat p. wojewo-

dy nadesłał pismo, w którem za-
znacza, iż nie wolno na rzeźni

zatrudniać osób, które nie należą

do personelu urzędniczego samo-
rządu wileńskiego.

Wobe: tego zajdzie potrzeba
zwolnienia kilku osób.
— w sprawie opłat od kwi-

tów komornianych. Magistrat
otrzymał wyjaśnienie w sprawie
opłat od kwitów kom>rnianych
Na rzecz bezrobotnych.

Według wyjaśnienia, opłatę na-

leży pobiereć wyłącznie w wypad-
ku, gdy lokator otrzymuje kwit,

Czy jakikolwiek inny dokument,
stwierdzający zapłacenie komor-
lego, czy to w formie odcinka
Przekazu PKO., czy w  jakiejkol-
Wiek innej, a stwierdzającej po-
witowanie komornego.
W wypadku, gdy lokator w in-

Ny sposób reguluje sprawę ko-
Mornego, lub gdy na wpłacone
omorne nie otrzymuje pokwito-

Wania, opłaty dla bezrobotnych
nie pobiera się.
— Zmiany w  kursowaniu

autobusów. Wczoraj Magistrat
ustalił wreszcie po porozumienin

Z przedstawicielami Arbonu nową
trasę przebiegu autobusów. Nowe
trasy przewidują zmiany na linji

6-ej, która przebiegać będzie przez
ul. Legjonową do Dobrej Rady.

Trasę linji 7 wyznaczono przez

ul. Piłsudskiego, Nowogródzką,
Smolenską do W;lczej Łapy.

Zmiany te zostaną uskutecz-
nione w przyszłym tygodniu.

wyniku całego szeregu wspól-

nych posiedzeń przedstawicieli
Magstratu i Arbonu osiągnięte
zostało wreszcie porozumienie w
Sprawie t, zw. „częstotliwości” ru-
Chu autobusów. Kwestja ta ure-
gułowana została w ten sposób,

żę na linjach 1 i 2ej autobusy
Ursować będą na całegprzestrze-

Ni co 5 minut. Na linji 3ej co
minut. Na linji 5-ej' co 15 mi-

hut, na 6 i 7ej co 20 minut.

— Częściowe otwarcie ru-
thu kołowego na ul. Zamko-
Wej. W dniu wczorajszym otwar-
ty został ruch kołowy na ul. Zam-

kowej poczynając od ui. Królew-
Skiej do zauł. Literackiego. Asfal-
towanie reszty jezdni klinkierowej
Posuwa się w szybkiem tempie
naprzód.

Z MIASTA.
— Do Wilna przybył aita-

che wojskowy Japonji, który
zabawi w naszem mieście kilka
dni. W dniu wczorajszym gość
Egzotyczny zwiedził miasto, żywo
interesując się naszą architekturą
I zabytkami historycznemi.

KRONIKA.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Zjazd starostów woj. wi

leńskiego. W dniach 5 i 6 b.m.
w Urzędzie Wojewódzkim pod
przewodnictwem wojewody wileń
skiego Z. Beczkowicza odbył się
zjazd starostów powiatowych wo-
jewództwa wileńskiego. Na zjeź
dzie poruszono sprawy polityki
oszczędnościowej w  pówiatach,
sprawy układania nowych budże-
tów na rok 19334, niesienia po-
mocy zubożałym rolnikom i bez-
robotnym na okres zimowy oraz
szereg innvch spraw altnalnvch

SPRAWY AKADEMICKIE
-— Zarząd Akademickiego

Koła Łodzian w Wilnie podaje
do wiadomości swych członków i
członkiń, iż dyżury Zarządu od-
bywać się będą w lokalu Polskiej
Macierzy Szkolnej, przy ul. Wileń
skiej Nr 23 m 9 w czwartki od
godz. 19 do 21 i w niedziele cd
godz. 11 do 13. W bieżącą nie-
dzielę, t. j. 9 b. m. o godz. 12 w
połud. odbędzie się poranek in
formacyjny. ©

Akademicy, pochodzący i koń-
czący studja średnie w Łodzi i w
województwie Łódzkiem, mogą
się zgłaszać na członków Koła w
dni urzędowania.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Koło Przyjaciół Harcer-
stwa. Walne Zebrznie Koła Przy
jaciół Wileńskiego Oddziału Związ-
ku Harcerstwa „Polskiego odbę-
dzie się dziś o godz. 6 ej wieczo-
rem w pierwszym terminie, o
6,30 w drugim, w sałi Kuratorjum
Okręgu HSzkolnego, Wolana 10.
Wszyscy członkowie Koła i sym-
patycy ruchu harcerskiego pro:
szeni są o przybycie.

Porządek dzienny obejmie: re
ferat mj-ra E. Pfeiffera o rozwoju
organizacji harcerskiej, sprawo-
zdania i wybory władz Koła.
— Organizacyjne zebrania

Towarzystwa Przyjaciół Zwie-
rzyńca w Wilnie odbędzie się w
sobotę o godz. 19-ej w lokalu

szkolnej pracowni przyrodniczej

(M. Pohulanka 1, wejście przez

podwórze).
Na zebranie to Dyrekcja pra-

cowni przyrodniczej uprzejmie za-

prasza wszystkich interesujących

sięt ą nową placówką.

— Wileńskie Tewarzystwo
Ogrodnicze. Dziś o godz. 18 ej

punktualnie odbędzie się mie-

sięczne Zebranie Towarzystwa O-

arodniczeg> w lokalu Związku

Ziemian ul. Zawalaa 9.

Na porząoku dziennym: odczyt

p. S, Zembowicza na temat „Pra-
ce jesienne w sadach”.
— Organ Związku właści-

cieli drobnych nieruchomości.
W najbliższych dniach Centrala
Związków Wiašcičieli Srednichi

Drobnych Nieruchomošci m. Wil-

na przystępuje do wydawania
własnego pisma p. t. „Glos Związ-

ku Właścicieli Srednich i Drob-
nych Nieruchomości”.

Pismo te będzie ukazywało się

co miesiąc.

— Związek wł. nierucho-

mości. W dniu 9 b. m. o godz.
1230 w sali domu Nr. 1 przy uii-
cy Wiłkomierskiej — odbędzie się

zebranie członków Związku wła-
ścicieli średnich i drobnych nie-

ruchomości m. Wilna i wojew.

wileńskiego — dzielnicy Kalwaryj-

skiej, na zebranie to Zarząd Cen-

trali Związku zaprasza wszystkich

członków.

ZABAWY.

—Dancing w cukierni „€zer-

wonego  Sztralła", urządzony

staraniem Komitetu Organizacyj-

nego, odbędzie się jutro o go-
dzinie 23

Całkowity dochód przeznacza
się na wpisy. szkolne i dożywianie
niezamożnych uczni Państwowej

Szkoły Rzemieślniczo - Przemysło-

wej w Wilnie.

Komitet: P. inż. Dąbrowska Aa-
tonina, PP. Starostwo Kowalscy
Wacławostwo, PP. płk. Kiakszto-

wie Antoniostwo, P. Rajecka Ha-

line, PP. Kuratorostwo Szelągow-
scy Kazimierzostwo, P. Sumoro-
kowa Janina, P. Ignacy Legwond,

P.P. Dyrektorostwo Skawińscy Ja-
nostwo. Wstęp — 2 zł, akade-
micki 1 zł. Zaproszenia można
nabywać w kasie cukierni „Czer-
wonego Sztralla“.

Neszczęśliwy wypadek na Wilji.
Uratowanie toniąnych.

Onegdaj w południe podczas prze-
wożenia piasku na Wilji przy ul. Zygmun-
towskiej miał miejsce wypadek, który

omal nie zakończył się tragicznie. W

pewnym momencie barka nadmiernie

naładowana piaskiem nie wytrzymała na-

poru silnego w tem miejscu prądu rzeki

i szybko zaczęia tonąć. Cala załoga

w liczbie 5 robotników znalazła się w

wodzie. Trzech z nich po przezwycię-

żeniu silnego nurtu rzeki szczęśliwie wy-

dostało się na brzeg. Dwaj pozostali

zaczęli tonąć, W tym krytycznym mo-

mencie znajdujący się na brzegu nad-

zorca robót, technik p. Sienkiewicz, bez

chwili namysłu rzucił się na pomoc to-

nącym i z narażeniem własnego życia

uratował obu.
Wypadek ten dział się na oczach

EPLwęSERCKITEREROAOEGZCREZÓSNEEC

Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE 2. А. 5. Р.

W WILNIE.
—Teatr Pobulanka zapowiada na

dzisiejszy wieczor godz. 8-ma niezwykłe

święto muzykalnego Wilna. Będzie niem

koncert skrzypka — wirtuoza prof. pa-

ryskiego konserw. NikolasaZadri.

— W sobotę godz. 8 м. Teatr na Po-

hulnace wystąpi z premjerą świetnie na-

pisanej komedji Morstina „Dzika pszezo-

ła. Ciekawy problem sztuki, błyskotli-

wie dowcipny djalog, komiczne sytuacje,

piętno delikatnej satyry na współczesne

stosunki oraz pomysłowa reżyserja nad-

zwyczaj zdolnego, nowo pozyskanego

reżysera Tomaszewskiego —wróżą tej

komedji długotrwałe powodzenie, tem-

bardziej, że grają w niej czołowiartyści

dramatu z pp.: €. Niedźwiecką, S. Wie-

sławską, T. Koronkiewiczówną, St. Gro-

lickim i A. Szymańskim w rolach głów-

nych.
e Prześliczne dekoracje Makojnika. —

Piękne tualety pań przygotowuje pra-

cownia teatralna według pomysłu Stet.

Kozłowskiej.
Dyrekcja Teatru przeznaczyła z so-

botniej premiery 10%/ od dochodu na bu-

dowę pomnika A. Mickiewicza w Wil-

nie.

—Pierwsza popołudniówka obecne-

go sezonu odbędzie się w niedzielę o

godz. 4-ej popoł., na której dana będzie

potężna sztuka Rostworowskiego „Prze-

prowadzka“. Obsada premjerowa. Ceny

miejsc nader niskie. 3

— Tealr tańszy od kina! Dyrekcja

Teatrów Miejskich, chcąc umożliwić naj-

szerszym warstwom publiczności pozna-

nie przepięknej sztuki Rostworowskiego

„ 1 „Przeprowadzka”, zarządziła na

poniedziałkowe przedstawienie tej sztu-

ki niezwykłą zniżkę ceny biletów, bo

а% 50%е, Jeżeli uprzytomnimy sobie, że

mimo tej nadzwyczajnej zniżki szatnia

teatralna jest zupełnie bezpłatna, na-

leży się spodziewać, że tłumy zyć

ności zapełnią po brzegi Teatr naPol t

lance, który dnia tego będzie o wiele

ń niż kino.

a. Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z. A.'S. P. w Wilnie gości dziś

(7. X.) w Głębokiem, jutro (8. X.) w Kro-

lewszczyźnie, a pojutrze (9. X.) w Starei

ilejce.
z

> A= Teatr muzyczny „Lutnia” gradziś

i w dalszym ciągu wspaniałą operetkę

Abrahama „Wiktorja i jej huzar”, która

doznała na pierwszych przedstawieniach

gorącego przyjęcia zapełnionej po brze-

gi widowni.
Czoło obsady stanowią pp.: Elna Gi-

staedt, Gabrjelli, Halmirska, Dębowski,

Szczawiński, Wyrwicz-Wichrowski i Ta-

trzański, reżyser sztuki, Kapelmistrz M.
Kochanowski. Balet układu i w wyko-
naniu baletmistrza W. Morawskiego. No-

we dekoracje J. Hawryłkiewicza.

i akademickie w wysokości

25% wydawane są w kasie teatru o go-
dzinie 7-ej wiecz.

UI
z UŚWIECHNIJ SIĘ =

als przedtem wyczyść zęby
psstą lub mydełkiem

Z POLSKIEGO SKŁADU
RPTECZNO -PERFUMERYJNEGO

E. KUDREWICZ i S-ka
MICKIEWICZA 24,26 Tel.7-10.
Wielki wybór szczoteczek do

zębów.

teny najniższe!
NAKANO”

DOBROCZYNNOŚĆ.
„ — Polecamy bardzo gorąco Czytel-

nikom naszym zredukowanego urzędnika
sądowego, który nie może opłacić wpi-
sowego za syna swego lat 18-tu, który
uczęszcza do gimnazjum w Wilnie do
kl. 8-ej. Tow. Pań Miłosierdzia św. Win-
centego A Paulo powyższe sprawdziło.

Łaskawe ofiary „dla ucznia 8 kl.”
przyjmuje Administracja „Dziennika Wi-
leriskiego“.
DSOKISNES,GRETOSSTS PIĄ
— Z Ogniska Akad. w sobo-

tę w salonach Ogniska Fkade-
mickiege (ul. Wielka 24) odbę-
dzie się pierwsza sobótka powa:
kacyjna Początek o godz. 2l-ej.
Do tańca przygrywać będzie wy-
borowy kwartet akademicki. Bu-
fet na miejscu Wejście dla aka-
demików za okazaniem legityma-
cji 1 zł., dla gosci za kartą wstę-
pu 2 zł.
— Na herbatkę Koła b. wy-

chowanek gimnazjum SS. Naza-
retanek, która odbędzie się w
niedzielę 9 b. m. o godz. 4 p. p.
w lokalu szkoły, zaprasza wszyst-
kie b. wychowanki Zarząd.
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licznych o tej godzinie przechodniów,
którzy bohaterskiemu technikowi zgo-
towali zasłużoną owację.

Barkę wydobyto z dna rzeki w dniu

wczorajszym.
tL

POLSKIE RADJO WILNO,
Piątek, dnia 7 października.

11.50: Sygnał czasu i komunikaty.
Kom. prasy polskiej. 12.20: Płyty. 12.40:
Kom. meteor. 15.20: Płyty. 15.55: „Prze-
gląd wydawnictw  perjodycznych* —
prof. H. Mościcki. 16.15: Lekcje języka
angielskiego. 16.30: Kom. L. O. P. P.
16.40: „Nowy kodeks prawny* — odczyt.
17,00: Koncert. 18.00: Muzyka. 19,00:
„Polakom na Kowieńszczyźnie!' 19.20:
„Przegląd prasy rolniczej krajowej i za-
granicznej“. 19.30: „Ciotka Albinowa
mówi!* 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00:
Pogad. muzyczna. 20.15: Koncert symf.
z Filharm. Warsz. 22.40: Komunikaty.
23.00: Muzyka tan.

Sobota, dnia 8
11.30: Transm. z

aždziernika,
farszawy Sygnał

czasu. 12.20: Płyty. 12.40: Kom. meteor.

12.45: Płyty. 13.10: Poranek szkolny.

15.20: Płyty. 15.35. Transm. z międzyna-

rodowego turnieju tenisistów zawodo-

wych z udziałem Tildena. 16.00: Aud.

dla dzieci. 16.25: Płyty. 16.40: „Dlaczego

2X2=4' — odczyt. 17.00: Audycja dla

chorych. 17.30: Płyty, 17.40: „Wystawa
radjowa w Londynie i Paryżu”. 18.00:

Muz. tan. 18.30: Słuchowisko konkurso

we „Nasi przyjaciele inasi laureaci".
18.55: Pogad. muzyczna. 19.10: Rozma-
itości. 19.15: „Tydzień litewski” — od
czyt litewski. 19.30: „Na widnokręgu”.
19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Koncert
21.00: Koncert życzeń (płyty). 22.05:
Koncert chopinowski. 22.40: „Chicago—
słolica naszego wychodźtwa” —  felj.
22.55: Kom. meteor. 23,00: Słuchowisko:
Tad. Rittnera „Odwiedziny o zmroku”.
23.30: Muz. taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Defilada kopciuszków.

Dzisiaj o godz. 15,20 odezwą się przed
mikrofonem wileńskim instrumenty, lek-
ceważone zwykle przez poważną muzy-
kę, istne kopciuszki, które przecież mają
swoich sympatyków. Do tych kopciusz-
ków zaliczone zostały czemuś: solista
jazzbandu — saksofon, ukulele, gitara,
harmonja ręczna, cytra, banjo i kata-
rynki.

Ciotka Albinowa.

O godz. 19,30 przemówi ze studja
wileńskiego ciotka Albinowa, której we-

sołych monologów z upragnieniem ocze-
kują liczne rzesze radiosłuchaczy, lubu-
jących się w dźwięku tutejszej $wary.
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' KRONIKA POLICYJNA.
— Wymiana wycofanego

banknotu czeskiego 1000 ko-
ronowego. Przedwczoraj do kan=
toru wymiany Szeskina w Wilnie
zgłosił się jakiś nieznany osobnik,
który usiłował wymienić 1000 ko-
ron czeskich. Po uskutecznieniu
wymiany Szeskin zorjentował sę,
iż banknot pochodzi z roku 1919
z serji banknotów wycofanych.
W dniu wczorajszym tenże о-

sobnik ponownie zgłosił się do
kantoru Szeskina, zamierzając
wymienić jeszcze jeden banknot.
Szeskin oddał go wówczas w rę-
ee policji.

WYPADKI
— Dom zagrożony runię-

ciem. Sekcja techniczna Magi-
stratu w dniu wczorajszym zosta-
ła zaalarmowana niebezpieczen-
stwem, jakie grozi mieszkańcom
domu narożnego przy ul. Wingry
i Nowogródzkkiej, na skutek rap:
townego zarysowania się murów
domu. Na miejsce wypadku nie-
zwłocznie udała się specjalna ko-
misja miejska z udziałem przed-
stawicieli władz policyjnych, stwier-
dzając, że zarysowanie się domu
nastąpiło wskutek podkopania
fundamentów przy prowadzonych
tam robotach W związku z tem
Komisja zarządziła niezwłoczną
eksmisję wszystkich lokatorów za*
grożonego domu i wydała szereg
zarządzeń ochronnych.

WYPADKI.
— Zamach samobójczy z nędzy. W.

dniu 4 b. m. Taro Teofila, lat 35 (Tur-

gielska 15) w celu pozbawienia się życia

wypiła esencji octowej. Lekarz „Pogoto-

wia po udzieleniu pomocy odwiózł de-

speratkę do szpitala Sawicz w stanie

niezagrażającym życiu. Przyczyna —

brak pracy i środków do życia. :

— 17 požarėw w ubieglym miesiącu.

W ciągu ubiegłego miesiąca w Wilnie

zdarzyło się 17 pożarów.
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Uniwersytet Jana Batorego w Wilnie?!
Niejednokrotnie poruszano w

prasie sprawę fałszywych  adre-
sów. Kiedyś naprzykład jeden
z uniwersytetów amerykańskich
przesłał list do Centralnego Biura
Statystycznego w Wilnie, zaadre-
sowany w języku litewskim, a
skierowany do Rosji (?). Innym
razem jedna z fi'm hamburskich
zaadresowała list do Warszawy
w Rumunji. Wypadki takie wy-
woływały w prasie polskiej p'o-
testy z powodu ignorancji zagra-
nicy.

Niestety, mamy rodzime przy-
kłady, nie lepsze. W Bratniej Po-
mocy słuchaczy Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie leży
list zaadresowany:

Do Pana Masłowskiego, Wil
no Uniwersytet Jana Batorego,
Bratnia Pomoc.

Jeszcze jeden z serji grubych
błędów. Nieświadomość nie do
darowania, po pierwsze zdresat
nigdy nie słyszał o jednym z
najsławniejszych królów polskich,
powtóre nie zna nazwy drugiego
z kolei (historycznie) w Polsce
PROYEE",TPZZUNIOKTTNEKDODA WEGZNEZZYOZDZ

Za zdrowie swej rodziny każda go-
spodyni czuje się odpowiedzialną. A
chociaż nieraz z trudem koniec z koń-
cem wiąże, wita przecież chętnie każdą
możliwość urozmaicenia potraw. Budyń
Oetkera naprzykład znajduje zawsze ra-
dosne przyjęcie, jest bowiem smaczny,
pożywny i niedrogi. Zawartość paczki
wystarczy na 3 do 6 osób, zaoszczędzić
więc można drobny ten wydatek łatwo
na czem innem.

Zebranie delegatów
Związku Cechów.
Onegdaj w lokalu przy ulicy

Bakszta 1 odbyło się zebranie
delegatów Związku Cechów Chrze-
ścijańskich, na którem obecni
byli przedstawiciele prawie wszyst-
kich cechów w Wilnie Pozatem
przybyli na zebranie pp Szumań
ski i K. Młynarczyk.

Przewodniczył obradom prezes
A. Slusarski.

Między innemi omawiano spra-
wy: obrony rzemieślników przed
niesłusznemi podatkami na rzecz
skarbu i postępowania w po-
dobnych wypadkach pizy pomo-
cy | pośrednictwie specjalnej ko-
misji podatkowej, która zorgani-
zowała się przy l:b:e Rzemieślni-
czej. W sprawie ulg podatkowych
uchwalono skierowywać pokrzyw-
dzonych rzemieślników do tejże
komisji.
W  dłuższem przemówieniu

dyr. Młynarczyk poinformował
zebranych o pracach lzby Rze-
mieślniczej i Rady Izb Rzem.
Mianowicie Ministerstwo. Przemy-
słu i Handiu opracowuje obecnie
projekt ustawy, dotyczącej ochro-
ny wytwórczości szewckiej i cho-
lewkarskiej przed produkcją ma-
szynową zagraniczną, oraz sprawy
eksportu obuwia polskiego za-
granicę. Pozatem rozpoczęto w

Radzie lzb starania o kredyty
dla rzemiosła, ze  specjalnem
uwzględnieniem Wileńszczyzny,

Rada Izb pracuje nad pro-
jektem ustawy budowlanej. W
związku z tem w dniu 23 pa-
ździernika ma się odbyć w Kra-
kowie specjalny zjazd rzemiosł
budowlanych.

Na zapytanie Min. P zemysłu
i Handlu o warsztatach repera-
cyjnych — Cech ślusarzy za po-
średnictwem Izby podał wykaz
zakładów, mających możność re-

montowania maszyn.
Po przemówieniu p. dyr. Miy-

narczyka zatwierdzono wydatek
na kupno nagrody dla zwycięscy
w konkursie czesania pań, który
odbył się na Ruchomej Wystawie
Przemysłu Krajowego. Kupiono
wspaniały puhar, który przyznano
pani Marji  Bohdanowiczównie
(zakład „Michała” Tatarska 6).

Następnie omawiano sprawę
Szkoły Fryzjerów, którą narazie

Kuratorjum pozbawiło  udziela-

nych dotychczas subsydjów. Spra-

wę tę zlecono Cechowi Fryzje-
rów. Kwestję szkoły zawodowej
rzemiosł budowlanych postano-
wiono poruszyć na specjalnem
posiedzeniu. Następnie uchwalo-
no w dniu 30 paźdiernika w
Święto Chrystusa Króla wziąć

gremjalny udział w pochodzie, a

wieczorem tegoż dnia zorganizo-
wać w lokalu Resursy specjalnie
dla sfer rzemieślniczych Akade-
mię.
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uniwersytetu. Któż błąd ten po-
pełnił? Koperta jest f.rmowa:
Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nychł;Pismo urzędowe, gdyż opa-
trzone jest numerem W. 0.
4/16/pr./32 i obok numeru stoją
pieczęcie: 1. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Pieczęć do Ii-
stów I 2) Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Sprawa służbo-
wa wolna od opłaty pocztowej!

Wystarczy! Nie żądajmy od
cudzoziemców zbyt wiele, skoro
urząd polski pierwszej instancji
popełnia taki niemiły błąd.

Jeżeli adresat zgłosi się i od-
bierze swój list, będzie miał ład-
ną pamiątkę.

Organizacja wystawy
książki, prasy i sztuki kato-

lickiej.
W/ dniu 4 bież. m. o godz. 6 w.

na zaproszenie Archidiecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej odby-
ło się w lokalu przy ul. Metropo-
litalnej 1 z, okazji tegorocznego
Święta Chrystusa - Króla zebra-
nie przedstawicieli świata kultural
nego m. Wilna,

Na zebraniu byli obecni prole-
sorowie Uniwersytetu Wileńskie-

 

$o profesorowie wydziału Sztuk
Pięknych U. S. B. na cele z pp.
dzikanem Ferdynandem Ruszczy-
cem i dziekanem Ludomirem Śle-
dzińskim, reprezentanci Towarzy-
stwa Artystów Plastyków i Towa
rzystwa Niezależnych Artystów
Sztuk Plast, konserwator wo-
jewódzki p. dr. Stanisław Loretz,
p. prof. Turkowski oraz wielu in-
nych.
W imieniu Archidiecezjalnego

Instytutu Akcji Katolickiej zebra
nie otworzył ks. dyr, Franciszek
Kafarski, który na ogólne zaprosze
nie przewodniczył do końca obrad.

P. dyrektor Turkowski szcze-
gółowo zreferował koncepcję cha-
rakteru wystawy, której całość ma
objąć trzy wielkie działy: książk”,
prasy i sztuki katolickiej.

Długa i ożywiona dyskusja wy-
jaśniła poszczególne wątpliwe mo-
menty organizacji wystawy.

Następnie zebrani postanowili
uznać się za komitet organizacyjny
wystawy, który niezależnie praco-
wać będzie od komitetu organiza-
cji Święta Chrytsusa - Króla. Na
przewodniczącego komitetu zapro
szono prezesa Archidiecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej p. dyr.
Stanisława Białasa. Przewodnict-
wo sekcji wystawy książki objął p.
Tadeusz Turkowski. Sekcję prasy
objął p. Tadeusz Birecki. Na czele
sekcji sztuki stanął p. Lorentz.

Do prezydjum komitetu zapro-
szono równiez ks. Franciszka Ka-
farskiego.
W wolnych wioskach m. in. o-

mawiano sprawę organizacji wy
dawnictwa artystycznego dewocjo
nalji.

Sprawa ta wywołała ożywioną
dyskusję, w której zabierali głos
niemal wszyscy zebrani.
W wyniku tej dyskusji sprawę

organizacji wspomnianego wydaw-
nictwa przekazano do szczegóło-
wego omówienia przezydjum ko-
miitetu.

Prace przygotowawcze do wy-
stawy są już w pełnym toku,
zwłaszcza w dziale wystawy ksią-
żki.
I iаНГЛЫВОУКОСЫ AKOO DO WOZIE,

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
W. dwudziestym trzecim dniu

ciągnienia 5-tej klasy 25-ej pol-
skiej loterji państwowej, większe
wygrane padły na numery nastę-
pujące:

ZŁ. 5.000 na n-ry: 38357 66880
150824.

ZŁ 3.000 ua n-ry: 40646 88121
113820 140376 155793.

Zł. 2.000 na n-ry: 16502 18784
18919 22902 32053 35307 43748
52969 60697 74836 86632 89066
90965 96455 46483 99455 101071
104199 111549 112849 126559
126910 126973 134815 135072
139343 143286 148670.

ZŁ 1.000 na пугу: 5707 9008
14931 16219 18537 19947 22562
28450 31495 39731 39798 43014
44112 45167 51088 51450 69293
70928 71563 12292 13870
73914 76117 78191 78570 86428
92490 95947 96771 101375 101913
120792 121365 122298 122994
123372 127165 131406 132046
135782 14420 144366 146124
149234 157525 158094.
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Stanisław Cywiński, i

Rola ideałów uniwersalny!
V dynanitie życia narodowego.

„ Tu się trzeba zastanowić, czem.
*ię stają te dążenia poszczególne,
Owa miłość narodu, państwa lub
ludzkości — bez żywej miłości
oga, bez wiary w Niego i Jego

*najomości, wreszcie bez czujnej
Świadomości, że On tylko daje
Prawdziwe szczęście, objektywne
Gobro i rzetelną prawdę.

, Oto miłosć narodu, nie opro-
Mieniona miłoscią Boga — to na-
Cjonalizm pogański,  przekształ-
<ający się w egoizm narodowy i
Szowinizm. Doprowadza on w
ońcu do najwyższego absurdu,
0 wytworzenia religii narodowej,

t zn. do zapizeczenia religji w jej
Istocie, bo prawda jest jedna, stąd
jedną tylko religja powszechna,
Wolna od względów partykular-

nych i utylitarnych, może być re-
ligją prawdziwą. Religja narodo-
wa — to poddanie religji czynni-
kom poza-religijnym, to  unice-
stwienie religji, w konsekwencji
zaś zniszczenie poczucia bezinte-
resowności i objektywizmu w
człowieku, co w dalszym skutku
uniemożliwia rozwój wolności,
nauki i sztuki. Zjawisko to wi-
dzimy dziś n. p. w społeczeń-
stwach _ protestanckich, gdzie
szybko postępuje rozkład cywili-
zacji.

Miłość państwa sama w sobie,
niekontrolowana przez religję i
niepoddana jej nakazom, to — po-
tępicna przez obecnego Papieża
Piusa XI — statolatrja, ubóstwie-
nie państwa i stawianie jego inte-
resów ponad wszystkie inne, to
egoizm państwowy, apoteoza siły
przed prawen:, to hołdowanie ро-
gańskim hasiom: cel uświęca środ-
ki, oraz: Salus reipublicae supre-
ma lex esto, boć każdy, co posia-

da w danej chwili siłę, po swoje-
mu interpretuje istotę owej Sa-
lutis,

Wreszcie miłość ludzkości bez
Boga — to doktryna, fanatyzm,
bezwzględność, to z konieczności
apoteoza człowieka i antropocen-
tryzm, prowadzący do materjaliz-
mu i komunizmu, to supremacja
zbiorowości nad jednostką i zni-
szczenie zupełne indywidualizmu.
Zastraszającym przykładem tu
może być Rosja.

Dopiero w miłości Boga te po-
szczególne dążności oczyszczają
się i podnoszą, oraz dopełniają się
wzajemnie.

Więc obok nacjonalizmu po-
gańskiego istnieje nacjonalizm in-
nego typu, podporządkowujący się
prawu Bożemu, ujętemu w obje-
ktywny kształt Prawdy Objawio-
nej, przechowywanej w uniwer-
salnym Kościele Katolickim. Isto-

, tę tego chrześcijańskiego nacjona-
Пга dobrze” sformułował lat te-

mu dziewięćcziesiąt Karol Ró-

życki w słowach: ;

„Kocham wolność jak życie,

ojczyznę — nad życie, a nad oj-

czyznę — Kościół święty Kato-

licki.*
Jest także dobra miłość włas-

nego państwa, miłość godziwa i
chwalebna, jeśii tylko silnie grun-
tujemy morainość publiczną, ana-
logiczną do tej, która jest podsta-
wą etyki jednostkowej, przede-
wszystkiem zaś wierność prawu,
obowiązującemu tak samo oby-
wateli, jak władze państwowe,
a  otrzymującemu  objektywną
sankcję religijną przez przysięgę,
której naruszenie jest zbrodnią
w obliczu Boga i ludzi.

Jest wreszcie chrześcijańska
„miłość ludzkości, znowu ugrunto-
wana na etyce religijnej i dążąca
do realizacji Woli Bożej i Bożego
Królestwa na ziemi, miłość ludz-
kości, mogąca być pogodzona z
patrjotyzmem narodowym i pań-

stwowym, podobnie jak te ostat-

nie uczucia mogą pozostawać w

harmonji z miłością synowską, ro-

dzicielską czy inną, skierowaną

do jednostki. :

I oto tu, w tych trzech sierach

bytu społecznego: w narodzie,

państwie czy ludzkości, zachodzi

zjawisko analogiczne do tego,

któreśmy obserwowali w rodzinie:

miłość, bytująca w sierze bezgra-

nicznej, potęguje, podsyca, ożywia

i podnieca nasze miłowania ogra-

niczone, cząstkowe: człowiek ko-

chający sztukę czy naukę, lepiej

kocha swą ojczyznę, niż człowiek

„pozbawiony bodźców idealnych;

człowiek religijny częściej 2

wznioślej służy ojczyźnie, niż

człowiek _ religjj _ pozbawiony;

wreszcie, gdy ludzkość jest dla

nas pojęciem żywem, gdy wszyst-

.ko, co cierpi, budzi w nas współ-
gdy obchodzą nas losyczucie,

miljonów, nieznających światła

prawdziwej wiary — natenczas

lepiej rozumiemy potrzeby włas-
nego narodu, jego możliwości roz-
woju i jego zaniedbania. Rozko-
chanie się bowiem w tym wiel-
kim bezinteresie, którym jest
Bóg, nie niszczy wszystkich par-
tykularnych umiłowań i intere-
sów, ale je podnosi, oczyszcza,
przeduchowia, wyszlachetnia, u-
kładając je we właściwą hie-
rarchję, jakeśmiy to widzieli w po-
wyższym ałoryzmie Różyckiego.
Kochając n. p. własną ojczyznę
i pragnąc jej potęgi, chcemy
przedewszystkiem, by ona była
duchowo wielka, by w niej
panowało prawo i sprawiedliwość,
i za Słowackim powtarzamy:

„Panie, ilekroć w fałszu bę-
dziemy, niech nas biją nieprzy-
jaciele nasi, niech nas w niewolę
zawodzą, we izach topią, — abyś-
my pod uciskiem podnieśli oczy
ku Tobie — i zapytali o drogę
wyżej idącą.

(D. c. n.)

 



a DZIENNIK MILENSKI

Z KRAJU.
Zjazd lekarzy powiatowych woj. Wileńskiego.

deleggat Departamentu Zdrowia
oraz p. wojewoda Beczkowicz. Na

krywki piłkarskie drużyn  ligo-
wych — może nawet miecze te
wych — może nawet mecze te
odbywać się zaczną w niedalekiej

wać sport wileński, to narazie po-
Į »winno nam wystarczyč. 8

a | Pytanie Lylko, czy Legja nie

: „ będzie u siebie na boisku w lep-
Przed zawodami lekkoatletyczno- biegi kolarskie będą ostrą walką 4szej dyspozycji psychicznej.

kolarskiemi. między Kalinowskim, Chochtowi- į każdym razie czekamy na

W niedzielę odbędą się o $. 14 czem, Jasińskim, Skuratowiczem . wynik. Mamy nadzieję, że piłka-

wieikie zawody sportowe na Pióro i szeregiem uzdolnionych cykli-;

Polska walczy z Austrją.
Dnia 7 b. m. odbędzie się w

Głębokiem zjazd lekarzy powia- `
rzy naszych powitamy jako zwy- W. Łodzi odbędzie się w nie-

towych województwa wileńskiego.
Na zjazd ten przyjedzie specjainy

zjeździe poruszone będą sprawy
sanitarno-lekarskie.

Bobry w słonimskiem.

SŁONIM (Pat.) Dość licznie
zamieszkujące w słonimszczyźnie
a szczególnie nad rzeką Szczarą
bobry, w ostatnich czasach zna-

cznie się rozmnożyły. Zwierzątka
te przystąpiły obecnie do budo-
wy nowej chaty w okolicy Byte-
nia na t. zw. biadugach.

PE

Ż pogranicza.
Litewska komisja wojskowa na pograniczu polskiem.

Na terenie pogranicza polsko-
" litewskiego bawiła specjalna ko-

misja, złożona z przedstawicieli
wyższych wojskowych z litewskie-
go ministerstwa obrony krajowej
i ministerstwa spraw wewnętrz-
nych oraz attachć państw: Nie-
miec, Rosji Sow., Anglji i Czech

Komisja ta przez dwa dni obje
żdżała poszczególne tereny grani-
czne, położone na odcinkach gra-
nicznych: Kołtyniany, Juchniszki,
Giedrojcie, Troki, Orany, Drus-
kieniki. Dokonywała ona pewnych
zdjęć, czyniła pomiary topog'a-
ficzne i t. p.

Samoloty niemieckie na pograniczu polskiem.

Onegdaj rano w pobliżu wsi
Krzywicze w rejonie Fil powa zau-
-wazono trzy samoloty, krążące
na terytorjum polskiem. Samo o-
ty leciały wzdłuż pogranicza w
kierunku Margrabowa. W pewnym
momencie jeden z samolotów

począł opadać i zmuszony był
lądować na wzgórzu niedaleko wsi
Krzywicze, oddalonej od 100 mtr.
od granicy polskiej. Jak się oka-
zało były to trzy samoloty nie-
mieckie, należące do eskadry Кгб-
lewieckiej.

Zawodowy włamywacz wysiedlony z powrotem do Polski.

Z pogranicza donoszą, iż zda-
rzył się tu rzadki wypadek nie-
wpuszczenia na teren sowiecki
zbiega z Polski. Jest to Zygmunt
Szereńko, zawodowy włamywacz
i oszust, a ostatnio agitator ko-
munistyczny, pochodzący z Bia-
łostockiego. Scigany listami goń-
czemi na odcinku granicznym
Domaniewicze przy pomocy za-
wodowego przemytnika „żywego
towaru” dostał się na teren so-
wiecki. Nie przyjęto go jednak

jak się tego spodziewał. Zbiega
badano, rewidowano, pozabierano
mu pewne dokumenty, a następ-
nie z polecenia komendanta so-
wieckiego odcinka wysiedlono na
teren polski. Nie pomogły prośby
ani łzy, iż na terenie polskim zo-
stanie aresztowany i niefortunny
uciekinier wpadł w ręce żołnierzy
K. O. P., którzy odesłali go do

 

moncie, :
Вийха опг duže zaintreesowa-

nie szerszycii mas spoleczeūstwa
sportowego.

Lekkoatleci do zawodów tych
szykują się starannie. Każda kon-
kurencja da nam dużo emocji. We-
źmy chociażby bieg na 100 mtr.,
który zgromaazi na starcie takich
jak: Wieczorek, Kliks, Krauze, No
wicki, Kowalski, Zalewski, Smich
i wielu innyci. W, skoku w dal
również zapowiada się ciekawa
walka między Wieczorkiem,
Szczerbickim, Krauzem i Kliksem.
Bieg na 1500 nitr. będzie popiso-
wym punktem utalentowanych lek
koatletów jak: Żylewicza, Herma-
na, Sameckiego, [omaszewicza,
Sierdiukowa, Zajewskiego i in-
nych. Bieg na 3.000 mtr. będzie
walką Sidorowicza z szeregiem
długodystansowców wileńskich. W
rzutach Wieczorek, Nawojczyk,
Zieniewicz, Fiedoruk i inni uzyska
ją zapewne szereg dobrych wyni-
ków, a Fiedoruk po ostatnio osią-
gniętym w (Grodnie doskonałym
wyniku (13 mir. 20 cmtr.) zechce
pobić rekord okręgu wileńskiego.

Kolarze stoczą ostatni raz wal-

kę nietylko międy sobą, ale i za-
wodnikami Grodna. Ma jakoby
przyjechać Szewiałło. Wszystkie

Śmierć przemytnika.
Na pograniczu polsko - łotew-

skim, w pow. brasławskim koło
wsi Domoryszki zatrzymany zo-
stał przez patrol K.O.P. za nie le-
galne przekraczanie granicy Jan
Jurek lat 60. Jurek zajmował sie
przemytem soli. W chwili zatrzy-
mania go z towarem Jurek nagle

stów.
Ponadto odbędą się popisy mo-

tocyklistów i kolarzy.

cięzców. ; $
Rewanžowe spotkanie z Legją

odbędzie się w następną niedzielę
Widzimy więc, že w niedzielęl” 16 bm. w Wilnie.

na Pióromoncie będziemy świadka
mi wielkich zawodów sportowych.

Wiłno w niedzielę gra z Legją.

Po stosunkowo długiej przer-
wie rozgrywek o wejście do Ligi
jesteśmy w przededniu nadzwy-
czaj ważnego spotkania pilkar-
skiego, które może częściowo za-
decydować 0 dalszych
sportu piłkarskiego Wilna.

Wnajblizszą niedzielę odbę-
się w Poznaniu pierwszydzie

półfinał Na boisku staną dwaj
mistrzowie Legja i 1 p. p. leg., Po-
znań i Wilno. Obie te drużyny u-
biegają się o wejście do Ligi. Po-
znań chce koniecznie wprowadzić
obok Warty jeszcze jedną druży-
nę do Ligi, a Wilno stara się
wszelkiemi siiami przeprowadzić
swego mistrza.

Poznaniowi w zasadzie powin-
no mniej zależeć na wprowadze-
niu Legji, niż Wilnu, ale decyduje
o tem wynik sportowy. Dlatego
też z niebywałym napięciem ocze-
kiwać będziemy wyniku meczu
Legja — 1 p. p. leg.

Wojskowi mogą wygrać, ale
również mogą 1 przegrać. Wszyst-
ko zależy od nastroju psychiczne-
60 graczy, gdyz wiemy doskonale,
że formanaszego mistrza jest nie-
równa i nigdy nie można powie-
dzieć zgóry, że mecz wygramy.
Najlepszym tego dowodem jest o-
statni niespodziewany wynik 1 p.
p. leg. z Ż. A. K. S. 0:1 (1)

Można spodziewać się jednego,
że wojskowi dołożą wszelkich sta-

dyspozycji wtadz śledczo - sądo- zmaał. Zwłoki zostały zabezpie- rań, by mecz wygrać, że będą wal-
wych. czone do przybycia władz sądo- czyć ambitnie, że w Poznaniu po-

wo-śledczych. starają się godnie zaprezento-

SKÓRA
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"z „Warszawianką”.
К pewne mecz mało ciekawy.   

  

losachh““

 

Najbliższe mecze ligowe.
Drużyny piikarskie Ligi staną

po dwutygodnicwej przerwie znów
do walki.

W, sobotę „Polonja” spotka się
Będzie to za-

l W niedzielę „Legja“ rozegra

mecz z „Warią'. Legja zechce

mecz wygrać, ale „Warta” osta-

tnio w doskonałej znajduje się for-

mie.
W. Krakowie „Wisła* spotka

się z Garbarnią. Będą to derby
Krakowskie.
W Siedlcach 22-go bronić się

będzie przed spadkiem w walce z
„Ruchem“,

Wilno będzie miało boisko
sportowe.

W rejonie koszar 1 p. p. leg.
buduje się wielki stadjon sporto-
wy, który ostatecznie będzie wy-
kończony na wiosnę.

Stadjon posiadać będzie wspa-
niałe boisko do piłki nożnej i 4-to-
rową bieżnię lekkoatletyczną z
szeregiem skoczni i boiskami do
rzutów.

Z obu stron stadjonu mieścić
się będą wielkie kryte trybuny.

Dziś boisko wygląda już b.
ładnie, zwłaszcza plac do piłki
nożnej, na którym wyrosła mło-
dziutka trawka, specjalnie za-
siana.
Na wiosnę więc będziemy mieli

uroczystość otwarcia sładjonu, z
okazji której odbędą się zapewne
wielkie zawody sportowe: piłki
nożnej i lekkoatletyczne. Na sta-
djonie tym odbywać się będą roz-

dzielę wielki mecz bokserski Pol-
ska — Austrja. Będzie to czwarte
już spotkanie. Dotychczas dwa ra-
zy wygraliśmy, a raz zremisowali-
śmy. W tym roku zapewne rów-
nież wygramy, chociaż reprezen-
tanci nasi nie są w pełni Ююгту.

Składy obu reprezentacji przed
stawiają się następująco:
waga musza: Erben (A) — Misior-
ny, kogucia:. Weiss — Polus, piór-
kowa: Jaro — Cyran, lekka: Wag-
ner — Sipiński, półśrednia: Fuh-
rer — Garncarek, średnia: Cera-
nek (A) — Chmielewski, półśred-
nia: Zehetmayer — Karpiński, cię-
żka: Havlicek — Konarzewski.

Ja. Nie,
у Е е

GIEŁDA.
WRRSZAWA (Pat.) 6 X 1852 r

Waluty I dewizy:
Eeloja 123,83— 24,16—123,52.
Gdańsk 17i,45—173,88—173,02.
Holendja 358,45—359,35— 357,55.
Londyn 30,82—30,97—30,67
Iowy York 6,917—8,937—8,897,
Nowy York kabel 8,922—8,942- 8,902
raryž 34,95!/,--35,04—24,57.
Eraga 26,42—26,48—26,36.
Szwajcaria 172,03 —172,46—171,60,
_ BTendencja mocniejsza

Papiery procentowe: SĘ
4, inwestycyjna 97.
5'|, konwers. 41—417|,.
6*,, dolarowa 55,25—55'|,
76, stabil. 53,38.
1077, kolejowa 106.
7], L. Z. ziem. dol 51—52,75.
4, L. Z. ziem. 38,25.
5'|, L. Z. m. Warszawy 48,25.—48'|,
8*;, L.Z.m. Warsz. 59,60—59'|,.
10%, L Z. m. Siedlec 52,75-53.
Terdencja mocniejsza.

Akcjeń
Benk Polski 69,50— 9),
Sterschowic 9,25.
Haberbusch 46.
Tendencja mocniejsza.
Pożyczki w Nowym Yorkai

D llonowska 58,68'|,. Stabilizecyjna 52.
Sląska 41,25.

 

 

   

   
    
 

 

DZIŚL
SUPER-PRZEBOJWSZY DŽWIĘKOWY A

Kino r ZŁOTEJ SERJI POLSKIE „HELIOS“

 

BŽWIĘKO-we dno CASINO |
Wielka 67. tai. 15-14.

   

DZWIĘK. KINO- Największy przebój
TEATR «PAN» doby obecnej

Ui. WIELKA 42. Tel. 5-28. ży dozwolony! Ostatnie dni!

 

DŹWIĘKOWY % | | Dziśl
KINO- TEATR Lох
ul. Mickiewicza Nr. 11 tei. 15-62 art.
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Lekarze- į ; Kupno
ZE i Sprzedaż nio.

TTT TTT

Lekarz-Dentysta

в Eau jų; P OŪhalansk
Wleika 28 kiełbasę

A zło- | czysto wieprzową

do 1
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Rsi

bzs Wlasta Burian ?
podwójnej kreacji króla i jego sobowtóra w
doskonałym arcy-przebojowym filmie p. t.:

dozwolone Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt. o g. 2-ej.

SSE DM SET

„Pogromcy Przestworzy“

TajaA PESPIKASO

Arcyfilm, który tryumfainym pochodem
kroczy na ekran wszystkich stolic świata Pieśń

teatru Stanisławskiego MICHAŁ CZECHOW.
program: Dodatki dźwiękowe.

TOKSini YE KOTASSOWENOZ OPO

EARForteplan w dobrym sta- Polecamy bardzo gorą-
g nie Drezdeńskiej fabryki
Rozenkranca odnajmę ia-

Dobroczynny z. d.
SEAT Leji Nr. 3 m. 16 od 11

i od 4 — 6 prócz
niedziel i świąt.

Plac do sprzedania dział
kami na barczo dogod-
nych warunkach. Kalwa-

czenia, „Backin* był

Seanse o g. 4, 6, 8 i 10,15 w sobotę i niedzielę od godziny 2-ej.

 

«Król To Ja»

zdobył uznanie całego

Spieszcie ujrzeć! Początek seansów o g. 4, 6,8 I 10,15.
dzinie 2-ej.

HAJDA TROJKA
Spiewy rosyjskie sclowe i chóralne.

Początek seansów o godz. 4.

Wspólnika
poszukuję ze współpra-

 

co inteligentną młodą pa-
nienkę  umiejącą pisać
na maszynie, poszukują-
cą posady za skromnem
wynagrodzeniem.  lnfor-
macji udziela  Admini-
straącja „Dz. . WiL“ mię-
dzy 10—3 g. gr.

I OFICER EMERYT

cą i gotówką od 3—4 ty:
sięcy zł do fabrykecji
przedmiotów pierwszej
potrzeby dobrze wprowa-
dzone] markį. Oferty: O.
P. Wilno, skrytka pocz=
towa 83. 388

grz

 

 

= polecają ryjska 132. Dowiedzieć lat
223—11 g.cia Gołębiowscy się Wielka 33—1 (2—5). 36 energiczny z prakty- Potrze Da

sek zam |7071 3 | doświadczeniem rol- młodsza kucharka do

|| RET Mieczarnlą- J adlodajnię wikia Eika Pracy W lat 35 umiejąca gotować
ne ziemskimzau.
ewentualnie PRACA | zgłaszać się tylko ze

|ZWZWOZEK=> „Sprzedam
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sžna Low
Teatr39 Romantyczny dramat wiejk. Ks'ęcia Konstan'ejo i pięknej Polki W roł. główn.: Jadwiga SMOSARSKA, Sefan JARACZ, posady gospodyni ewent.

ul. Wileńska 38. Józef WĘGRZYN, Al. ZELWEROWICZ. — Zdjęcia wojsko»e przy łsskaw. współudziaie Szkoły Podchorążych w mun- pielęgnowania chorego.
оОООЕ dutach List. z r. 1851. Arcydzieło to demonstr. jednocześnie z Warszawą. — Wszystkie honorowe bilety nieważ Adres w Adm. „Dz.Wil.

 

ohater niezapomnianych filmów: „C. K. Feldmearszałek*, „On i jego siostra"
„Pod Kuratelą* ukaże się na naszym ekranie w swojej nowej niezrównanej

Nad program: Urozmalcone dodatki dżwię*
kowe: — Ceny od 25 gr.
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i NAUKA

Maturzysta z inteligent-
nej rodziny udziela ko-
repetycyji Mostowa 11

Dia młodzieży rzy.

Wilna i całej naszej pra: 168 'wygodami.
——- stu).

Młoda, inteligentna nau-
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dzieć się ul. Wilka 27 autobusowege. infor: TORNIA
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3174 na imię L. lokalowego przy
Łopuszańskiego un. się. św. Piotra i Pawła Nr.5/1

piecetuo
L Q:.Ocikeiaptośżekdopieczessia-

Trzeba sobie uprzytomnić, że od więcej niž 39 lat pracuje się nad udoskonaleniem tego jedynego w swoim rodzaju proszku do pie-
już dobry przed 35 laty, i właśnie dlatego było tak trudno go ulepszyć. Niezmordowane badania i niezliczone
doświadczenia wydały obecnie produkt ostateczny, o którym można powiedzieć

esi om miezrówiany?
Każda gospodyni domu wie o tem. Dlatego pieką one podług przepisów Oetkera i chronią się temsamem przed nie-
powodzeniami. — Mnóstwo praktycznych przepisów pieczenia zawierają „Recepty Dr. Oetkera" wyd. F (cena 40 gr)
oraz „Dr. Oetkera Książka Kucharska" (cena 85 gr). Do nabycia w składach żywnościowych, pozatem za nadesła-
niem znaczków w firmie Dr. August Oetker, Oliwa. >

 

 

em.  
— Wisrzyciel to czło*

wiek, który sprzedał mo=
jemu ojcu auto i które-
mu zawsze mówimy, że

ojca niema w domu.

Zsają się...

— Jest dużo sposo-
bów zarobienia pieniędzy
ele tylko jeden u zciwy.
— Jaki?
— Wiedziałem,

nim nie wiesz.

Szef (do nowego ucz-
nia): „Widzisz mój chłop-
cze, ten, który czegoś
nie potrafi drugiemu
tak wyj:śnić, aby tam-
ten go zrozumiał, jest
głupcem. Zrozumiał mnie*
Uczeń: „Nie, proszę

panal

roz=

„Politiken“.

Poszukuję mieszkania
pokoi z wygodami.

Zgłoszenia do Biura O-
głoszeń E. Sobola Wi-

413—0 o

że o

416-1 0 P

 

   
  

      
      

      

  
  
  
  

  

 

  
  

 

 

  

stwa wcho-

 

rzyjmę spolnika-kę, doW.ZumSÓb poważnych. Łaska: = . się na ul Orzeszkowej 3 dząca.
najęcia Dominikańska i4 Świętojańska Nr. 1 che- Pieięgniarka poszukuje we zgłoszenia do dm. DA zd 5 11 tamże „zee 440 u właściciela. 442 Wytlómaczył...
wiadomość u dozorcy.  mieęzna pralnia P. Ku- posady. Dow. Lwowska „Dz. wiieńsk." pod „Ka- wszelkie roboty kuśnier- — Co oznacza wyraz
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B. M. STEPHENSON. 37) Dotarłszy do toru, Walters skręcił na wschód. części gazety i ułożył w płóciennej kieszeni, Worek  l:tóra jest zawsze bliższa peronu. Między jego wę-

Hu najogższem wzgórz
Czy farmerzy powzięli jakie postanowienie?

A jeżeli tak, to co? Policja nie puścitaby psów goń-
<zych na podstawie tak błahej iniormacji i zresztą po
jakim tropie? Walters obawiał się tylko psów. Od
północnego skraju Dartmooru dzieliło go już dobre
dwadzieścia mil, a o świcie miai się znaleźć na dzi-
sich pustkowiach Exmooru, gdzie było gdzie się
ukryc.

Po godzinie marszu dróżka złączyła się z szosą.
Dźwięk zegara, bijącego północ, dał mu poznać, że
był niedaleko wsi. Usiadł i posilii się. W trakcie od-
poczynku słyszał gwizdanie pociągów. Przechodziły
tak często jedne po drugich, chociaż to była noc,
że musiała to być jakaś ważna linja.

Przeszedł przez szosę na pole. Teren zniżał się
w oczach. Nie ulegało prawie wątpliwości, że miał
przed sobą główną linję Barnstaple — Londyn —
„inję, która miała posłużyć do wielkiej przygody.

Jeszcze dzielito go od niej dcbre pół mili, kiedy
pociąg towarowy zatrzymał się z szczękiem i hała-
sem i stał kilka minut.

Blydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Kilkaset kroków dalej zobaczył semafor. Nagle
postanowił spędzić resztę nocy już tutaj, chociaż
r.ogło być najwyżej kilka minui po pierwszej. Po-
ciąg został zatrzymany przez sygnał alarmowy. Je-
żeli tak, to można było uniknąć ryzyka zakradania
się na stację. Jeżeli nie, to jeden dzień był zmarno-
wany. I to wszystko. O ile mógi widzieć w mroku
nocy, okolica obfitowała w kryjówki i prawdopodob-
nie w pszenicę.

Na dzień ukrył się w platacji młodych modrze-
wi. Obserwował świat ze skraju lasu. Na północ le-
żało Exmocru i Quantocks piękne, lesiste wzgórze,
ostatnie schronienie czerwonych, angielskich jeleni,
W odległości pół mili falował łan pszenicy. Postano-
wił zajrzeć tam o zmroku.

Zaszył się w największy gąszcz plantacji, poło-
żył się na ziemi i usnął wśród słodkiej woni młodych
modrzewi.

: ROZDZIAL XVII.
W dzień przyszył do podszewki kurtki kawałek

płótna, który utworzył obszerną kieszeń. Na posiłek
złożyła się gotowana pszenica, reszta królika i sta-
rannie odmierzony kawałek wędzonki, O zmierzchu
wyprawił się po pszenicę, której wykruszył spory
zapas, ugolował, rozdzielił na paczki, owinięte w

s) Drskarnia A. Zwierryśskiego, Mostowa

i rondelek musiał wyrzucić, Żywność, brzytwę, igły
1 nici, szpagat, nóż składany i pieniądze — zabrał.
Zmieściło się wszystko w kieszeni. Zaiatwiwszy się
z temi przygotowaniami, usiadł na ziemi w odleg-
łości stu kroków od semaforu i czekał.

Linja biegła przez wykop. Miał wygodny widok
na prawo i na lewo. Pociągi przechodziły jeden po
drugim. Gdzieś na prawo zegar wybił jednastą, dwu-
nastą i pierwszą. | potem zdarzył się oczekiwany
wypadek. Pociąg towarowy, zdążający na wchód
zatrzymał się w odległości dwustu kroków od zbiega.

Wyjść, idąc wzdłuż toru, na pełne światło loko-
motywie, to było nie do pomyślenia. Pobiegł przeto
górą, trzymając się daleko od skraju. Znalazłszy się
mniej więcej nawprost środka pociągu, przysunął się
do skraju zbocza i spojrzał wdół.

W blasku ognia z pieca widać było wyraźnie
maszynistę i palacza, JJeden obserwował semafor,
drugi rozmawiał z kimś stojącym na torze. Najpew-
niej z konduktorem. Obaj byli zwróceni do zbiega
plecami. Walters ześlizgnął się na linję i wlazł do
wagonu, bez dachu, jak się okazało próżnego, ale po
węglu. Boki były tak wysokie, że mogły go skutecz-
nie zasłonić przed oc 3 a. stacjach, Natu-
ralnie trzeba było da ej

   

  strony wagonu,
   

glarką i lokomotywą były wysokie wagony. To samo
między węglarką i wozem konduktora. Mógł dowoli
kłaść się, lub wstawać bez obawy, że go zobaczy
maszynista, lub konduktor.

Upłynęła chwila, niewiadomo, czy długiego, czy
krótkiego czekania. Lokomotywa zasapała, rozległo
się szczękanie łańcuchów i pociąg ruszył. Po kilku
minutach, po obu stronach toru ukazały się domy i
pociąg wjechał na stację. Harry wyglądał ze swej
węglarki Ryzyko było minimaire, a tak chciał się
dowiedzieć, gdzie jest. Stacja nazywała się Dulver-
ton. Usiadł, starając się przypomnieć sobie położe-
nie tej miejscowości na mapie Devonshire.

Po wyruszeniu z Dulvertonu jazda trwała blisko
godzinę. Wagony kołysały się tak silnie, że o śnie
nie mogło być mowy. [I znów pociąg zatrzymał się
na stacji. Tym razem Walters położył się płasko na
dnie wozu,

Nagle, ku jego przerażeniu, wagon zaczął się
cołać wtył. Potem stanął, a potem pojechał naprzód.
Manewr ten powtórzył się kilkakrotnie, przy akom-
panjamencie rozkazujących głosów, sapania lokomo-
tywy, szczęku łańcuchów i łoskotu buforów.

(C. d. n.)
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