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Gptata pocztowa uiszczonz ryczzstem

Rak XVI.

DZIENNI
Wilno, Sroda 12 października 1932 r.

 

"REDAKCJA | ADMINISTRACJA Wino, Mostowa |. Taleon Redakcji
fóministracj | Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 de 16 i od
$%9do 24-aj. Administracjaczynnawdni powszednieed9do2-ej.
® niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wiłefiski" wychodzi codziennie,

Oc

Jin Pereściet-$ołtun
Obywatel ziemi Mińskiej, pow. Rzeczyckiego

Inspektor Powiat. Powsz. Zskł. Ubezp. Wzajemnych

po długich I ciężkich cierpieniach, opzirzony S. S. Sakramentami,
zmarł w arszawie dn. 10 paźdz. 1932 r. w wieku lat 66
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w czwartek, 13 paźd. r. b. o

godz. 10 rano w kościele Sw. Jerzego, poczem nastąpi wyprowadzenie
zwłok na cmentarz Sw. Św. Piotra i Pawła.

O tym smutnym obrzędzie zawiademiają krewnych, przyjac!ół I zna-
Jomych pogrążeni w głębokim żelu

Synowie, Synowa, Slostra | Rodzina.

   

   

  

   

   

 

śmierci Męża mego

We wtorek dnia 18-go października 1932 r. o godzinie 7 ra-

no w kościele Sw. Kazimierza odbędzie się żałobne nabo-

żeństwo za duszę

Ś.P. 2

Heleny Malejowej
na które zapraszają krewnych i znajomych

Do Chrześcijańskiego Banku Spółdzielczego na Antokelu w Wiln'e

Serdeczne „Bóg zapłać" składam Radzie | Zarządowi Banku za
niezwłcezne wypłacenie zapomogi z Kasy Pogrzebowej Banku, z powodu

6. +P.

FELIKSĄ SIENKIEWICZA
członka Banku i Kasy Pogrzebowęj

     

 

    

   

   

  

 

MĄŻ I CÓRECZKA.

SSienkiewicz.

Projekt zniesienia autonomii wyższych
zakładów naukowych.
(Telefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Według projektu reformy wyższych zakładów
naukowych, wybór rektora ma zatwierdzać Prezydent Rzeczypospo-
litejj dziekanów wydziału minister oświaty. Sprawy dyscyplinerne,

dotyczące słuchaczy i profesorów wyłącza się z kompetencji rektora

i senatu. Natomisst specjalny urzędnik będzie sprawował funkcje
administracyjno-prawne w obrębie uczelni.

Dnia 11 bm. Pen Prezydent Rzeczypospolitej przyjął ministra

Jędrzejewicza na dłuższej konferencji w sprawie reformy wyższych
uczelni. !
torėw przed pėltora tygodniem.

W tejże sprawie przyjmował, jak wiadomo, delegację rek-

Czy Bank Polski zniży stopę procentową?
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dnia 13 bm. odbędzie się normalne posiedzenie
Rady Bznku Polskiego.

Roniec strajiu w gazowni
warszawskiej.

WARSZAWA, (Pat). W dniu
11 b. m. została podpiszna w Mi-
nisterstwie Pracy i Opieki Społecz-

nej umowa zbiorowa w sprawie
warunków pracy w gazowni miej-

skiej m. st. Warszawy oraz proto-

kół, zawierający zgodę na arbitraż

co do wysokości wynagrodzenia

pracowników gazowni. Dokumen-

ty te podpisali przedstawiciele ma-

gistratu i dyrekcji gazowni miej-

skiej oraz przedstawiciele Central-

nego Związku Zawodowego Рга-

cowników Zakładów Miejskich i

Użyteczności Publicznej. Tem sa-

mem zatarg w gazowni miejskiej

należy uważać za załatwiony.

Osądzenie i stracenie
szplega.

WARSŽAWA, (Pat). Wyrokiem
Wojskowego Sądu Okręgowego

Nr. 2 w Lublinie, wydanym w po-

stępowaniu dorażnem «w dniu 5

października r. b. starszy strzelec

24 pp. Władysław Hoffman ska-

zany został za zbrednię szpie-

gostwa na karę śmierci przez

rozstrzelanie, pozbawienie praw i

wydalenie z wojska. Pan Prezy-

dent nie uwzględnił prośby Ska-

zanego o łaskę, wobec czego wy

rok został wykonany w dniu 5

października 1932 r. o godzinie

16.25 w Lublinie.
UZIUKETPOEMOBNAPSÓW) 3:DMK BOTLIBDUW | AD

Zatonięcie statku belgijskiego.
BREST, (Pat). W okolicy Gor-

de zatonął statek belgijski „Schel-

testad”. Statek angielski „Lan-

castria” wyratował załogę.

Pom'ędzy

jest ewentualna zniżka stopy procentowej.
innymi na porządku dziennym
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Rozruchy bezrobotnych w Anglji Inauguracja kil akademickie$0.
Krwawe starcia z policją.

BELFAST, (Pat). Bezrożotni
usiłowali zorganizować pochód,
który policja kilkakrotnie rozpę-
dzała przy pomocy pałek gumo-
wych. W całem mieście wzmoc-
niono ochronę policyjną. Po uli-
cach miasta patrolują oddziały po-
licji i samochody pancerne.

BELFST, (Pat). Rozruchy bez-
robotnych ponowiły się. we wto-
rek po południu. Tłum usiłował
unieruchomić ruch uliczny, obrzu-
cając kamieniami szyby wystawo-
we, samochody i tramwaje. Po-
licja rozproszyła manfestantów,
lecz ci po pewnym czasie zaata-

znowu. Policja przy-
stąpiła do rozpraszania tłumu
większemi siłami. Z tłumu dano
kilkanaście strzałów, na co policja
odpowiedziała salwą. W czasie
rozruchów 15 osób odniosło ra-
ny. Ostatecznie spokój został
przywrócony.

BELFAST. (Pat), — W czasie
wtorkowych całodziennych roz-
ruchów w starciu z policją zgi-
nęła jedna osoba. Dwie znajdu-
ją się w stanie ciężkim. Również
odniosło ciężkie rany 3 policjan-
tów.

kowali ją

WIELKA LOTERJA IRLANDZKA.
DQBLIN. (Pat.). W dniu wczo-

rajszym zakończyło się ciągnie-
nie biletów wielkiej loterji irlandz-
kiej na rzecz szpitali. Loterje ta-
kie uaządzane są perjodycznie w
związku z wyścigami w Angjlji.
Osiągnięta ze sprzedaży biietów
suma wyniosła 3.624.448 funtów
angielskich. Z sumy tej 2.378 439
przypada na wygrane, 906.112

funtów—na rzecz szpitali, reszta—
na wydatki organizacyjne. Od
czasu pierwszej tego rodzaju lo-
rerji, zorganizowanej w roku 1930
szpitale irlandzkie uzyskały z te-
go źródła przeszło 4 miljony fun-
w dochodu; Zysk skarbu pań
Wa z opłaty stemplowej wyraził
sumą 694,980 funtów.

-
Uroczyste otwarcie roku aka-

demickiego 1932/33 na Uniwersy-
tecie Stełana Batorego odbyło się
wczoraj, jako w rocznicę wskrze-
szenia Uniwersytetu.

Uroczystość rozpoczęła się od
Mszy św., odprawionej o godz.
1i-ej rano w akademickim ko-
ściele $-go Jana przez J. E. Arcy-
biskupa Metropolitę Jałbrzykow-
skiego. Obecni byli: Senat z J. M.
Rektorem Opoczyńskim na czele,
gremjum profesorskie oraz mło-
dzież akademicka. Po odśpiewa-
niu hymnu „Boże coś Polskę* tra-
dycyjny orszak Senatu i profeso-
rów w togach z towarzyszeniem
sztandarów korporacyjnych udał
się przez dziedziniec Skargi do

Auli Kolumnowej, gdzie o godz.
i2-ej rozpoczęła się inauguracja
roku akademickiego, na której
byli obecni: J. E. Arcybiskup
Jałbrzykowski, J. E. Biskup Mi-
chalkiewicz, pan wojewoda Becz-
kowicz: prezydent miasta dr. Ма-
leszewski, przedstawiciele władz
oraz liczna publiczność.

Sprawozdanie za rok 1931/32
złożył ustępujący rektor, prof.
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Dalsze narady nad sprawą rozbrojenia.
FRANCUSKI PLAN BEZPIE

CZEŃSTWA ( ROZBROJENIA.

PARYŻ (Pat). Albert Julien
podaje w „Petit Parisien'* szcze-
gėly planu konstrukcyjnego, opra-
cowanego przez delegację fran-
cuską w Genewie. Plan przypo-
minać ma poniekąd swym ukła-
dem umowę, zawartą w Locarno.
Grupuje on pod wspólnym tytu-
łem 5 projektów umów: ogólną
konwencję rozbrojeniową, ogólny
pakt konsultatywny, regjonalny”
pakt wzajemnej pomocy, bezpie-
czeństwa i kontroli, projekt, do-
tyczący utworzenia międzynaro-
dowej siły militarnej i protokół w
sprawie zastosowania zasady rów-
ności praw. Pakt regjonalny prze-
znaczony jest wyłącznie dla
państw europejskich i zawiera zo-
bowiązanie się do nieagresji, jak
również inne zobowiązania, zmie-

rzające do pokojowego uregulo-
wania wszelkich zatargów oraz
szereg przyrzeczeń w zakresie
wzajemnej kontroli i pomocy.

Międzynarodowa siła zbrojna,
której utworzenie przewiduje spe-
cjalny akt, składać się ma z prze-
kazanych instytucji genewskiej
pewnych kategoryj wojskowych
samolotów, mianowicie samolotów
bombardujących, których użycie
zabronione będzie poszczególnym
państwom. Zadanie owej uzbrojo-
SB 4K KSUSA UA

Papen-Schieicher-Hindenburg-kronprinc.
Rewelacja „Vorwaetsa" o planach kronprinca.

BERLIN. (Pat). W związku z
ożywioną działalnością, jako о-
statnio rozwijał były kronprinc,
socjalistyczny „Vorwaserts” publi
kuje na naczelnem miejscu sen-
sacyjne rewelacje. Dziennik pi-
sze, że były kronprinc miał kil-
kakrotnie spotkać się z rozmaile-
mi osobistośbiami ze świata po-
litycznego i że złożył on nastę-
pującej treści oświadczenie: Pa-
pen, Schleicher, Hindenburg i on,
jako były kronprinc, wiedzą do-
brze czego chcą i panuje mię-
dzy niemi zupełna zgoda.

We właściwej chw.li Hinden-
burg wyznaczy go na regenta i
sam ustąpi. Rząd oprze się wów-
czas na Reichwerze policji i 400
tysięcy uzbrojonych stahihelmow-
ców. Nie dojdzie do powtórzenia
się wypadków z 9 października.

i von

lnicjatorzy tego planu zdecydo-
wani są walczyć za swoją sprawę
i umrzeć za nią—jeżeli będzie to
konieczne. Ruppert von Wittel-
sbach wtedy kiedy kronprinc zo
stanie regentem stanie na czele
monarcji naddunajskiej.

Zdaniem „Vorwaerts”, plany
krorprinca zawierają cechy zdra-
dy. Dziennik zwraca się:do ken
clerza Papena, gen. Schleichsia

Gayla jako odpowiedzial
nych ministrów Rzeszy z zapyła-
niem, czy zamierzają wyciągnąć
odpowiednie konsekwencje i czy
zabierze głos w tej sprawie nad-
prokurator Rzeszy. We wtorek
wieczorem ukazało się oficjalne
dementi, w którem powyższe do
niesienie zostało nazwane „pro-
duktem czystej fantazji”.

Wizyta von Papena w Monachjum.
BERLIN. (Pat). Przybyłego we

wtorek do Monachium w towa-
rzystwie wyższych urzędników
kanclerza Papena powitał na
dworcu  premjer bawarski dr.
Heldt w otoczeniu miejscowych
władz. Zgromadzeni na peronie
hitlerowcy, według doniesień pra-
sy, witali kanclerza okrzykiem:
„Heil, НиЧей”, komuniści zaś
wznieśli okrzyki na rzecz Sowie-
tów.

O godzinie 10 rano nastąpiło
złożenie oficjalnej wizyty przez
kanclerza Papena rządowi bawar-
skismu. Na odbytej następnie
konferencji prasowej kanclerz
oświadczył, że rząd Rzeszy wy-
raźnie stoi na gruncie federaii-
stycznym, przyczem podkreślił,

że hasłem jego jest nie centra-
lizm, albo unitaryzm. Rzesza
rządzona będzie z Berlina, lecz
przez siły gotowe do współpracy,
rekrutujące się ze wszystkich

części Rzeszy. W godzinach po-
południowch rozpoczęły się roz-
mowy między przedstawicielami
rządu bawarskiego a kanclerzem
Рарепет w sprawie reformy
konstytucji ustroju Rzeszy.

Zatrucie się 30 górników.

JOHANNENBURG (Pet.) W ko-
palni Goldenhuit skutkiem ulat-
niania się gazu uległo zatruciu
30 górników-europejczyków i tu-
bylców.

nej siły lotniczej będzie polegało
między innemi na roztoczeniu
kontroli nad lotnictwem cywil-
nem. i

Wreszcie protokół w sprawie
zastosowania równości praw prze-
widuje stwierdzenie w drodze dy-
plomatycznej obecnego stanu
zbrojeń we wszystkich krajach
europejskich, biorących udział w
umowie, łącznie z Niemcami. Na
podstawie tych właśnie zbrojeń,
które nie mogą być w żadnym
wypadku powiększone, lecz raczej
zredukowane, byłaby uznana za-
sada równości praw, jakiej doma-
gają się Niemcy.

WSCHODNIE LOCARNO.
LONDYN (Pat). „Daily Tele-

graph” twierdzi, że nowe fran-
cuskie projekty  rozbrojeniowe
obejmować będą także sugestje
zawarcia wschodniego Locarna
pod postacią regjonalnego paktu
o nieagresji na 10 lat pomiędzy
Niemcami a ich sąsiadami na
wschodzie i południu, czyli że za
specjalne obcięcia w zbrojeniach
Francji Niemcy miałyby zobowią-
zać się do niewszczynania sprawy
„korytarza” i Gdańska. Francja,
Polska i Czechosłowacja pragnę-
łyby uzyskania gwarancji Wiel-
kiej Brytanji, lecz zdaniem dzien-
nika nie można oczekiwać udzie-
lenia takiej gwarancji przez Wiel-
wą Brytanię.

WIZYTA HERRIO
TA W LONDYNIE.

PARYŻ (Pat). Herriot opuści
Paryż we środę o godzinie 16 i
przybędzie tegoż dnia wieczorem
do Londynu. Wymiana poglądów
między obu premjerami rozpo-
cznie się w czwartek rano i prze-
ciągnie się przez piątek. Powrót
Herriota do Paryża oczekiwany
jest w sobotę. We środę o godzi-
nie 10-ej rano odbędzie się w pa-
łacu Elizejskim pod przewodnic-
twem prezydenta Lebruna posie-
dzenie rady ministrów. Na posie-
dzeniu tem ubecny będzie Paul-
Boncour, przybywający z Gene-

wy, który poinformuje swych ko-
legów o ostatnich pertraktacjach
rozbrojeniowych, jako też zapo-
zna ich z planem konstrukcyjnym,
opracowanym przez delegację
francuską.

Według komunikztu półurzę-
dowego, W Londynie nie będą
powzięte ostateczne decyzje. Roz-
mowa ta ma nastąpić poniekąd
rodzaj wstępnego porozumienia
do badrdziej obszernych rokowań
jakie rozpoczną się nieco póź-
niej w Genewie, przy'"udziale
również i Niemców.

Istnieje możliwość, że Herriot
spotka się w Londynie z wybit-
nym przedstawicielem Stanów
Zjednoczonych, Norman Davisem,
który obecnie tam bawi.

: KONFERENCJA
8 LUB 9 PAŃSTW.
LONDYN. Pat.— W związku z

wizytą Herriota „Daily Telegraph"
wysuwa możliwość podbnej roz-
mowy między ministrami brytyj-
skimi z kanclerzem i ministrem
spraw zagranicznych Niemiec.
Gdyby tego rodzaju prywatne
rozmowy stworzyły pomost mię-
dzy Francją i Niemcami, to mo-
żliwe jest, że zwołana zostanie
do -Genewy lub Lozanny konfe-
rencja 8 lub 9 państw. Również
„Times* przewiduje, że skutkiem
wizyty Herriota w Londynie na-
stąpi rozszerzenio składu propo-
nowanej konferencji i przeniesie-
nie jej do Genewy.

 

Januszkiewicz, obrazując w cy-
irach rozwój uczelni Batorowej.
Niestety, z iego sprawozdania
musimty stwierdzić, że liczba mło-
dzieży polskiej na naszym uniwer-
sytecie wyncsi zaledwie 60*/.
Młodzież żydowska osiągnęła już ©
cylrę 30%.

Po odczylaniu sprawozdania
prorektor Januszkiewicz wręczył
insygnia władzy rektorskiej J. M.
Rektorowi Opoczyńskiemu, któ-
remu w tym momencie zgroma-

dzona na galerji młodzież akade-
micka urządziła żywiołową о-
wację.

J. M. Rekior Opoczyński roz-
począł swe przemówienie od ser-
decznych słów, skierowanych do
Rektora Januszkiewicza i poprze-
dnich rektorów, prosząc ich o ra-
dę i współpr:cę w pełnieniu tru-
dnych obowiązków kierowania
wszechnicą. Następnie J. M. Re-
ktor zwrócił się z gorącem we-
zwaniem do młodzieży, podno-
sząc wysoko honor i godność aka-
demika, której młodzież winna
czujnie strzedz w swem postępo-
waniu. Niezmiernie ważkie słowa
wypowiedział J. M. Rektor o au-
tonomji uniwersyteckiej, które
brzmiaiy: „„Wzniosłe zadania, któ-
re. mają do spełnienia uniwersy-
tety i oparcie ich dążeń na po-
czuciu wysokiej moralności. są
przyczyną, że uniwersytety mają
ustrój autonomiczny, zagwaranto-
wany im nawe. w państwach mało
kulturalnych. Tylko przy zupeł-
nej autonomii uniwersyteckiej na-
uka jest wolna i nie zmuszana do
służenia innemu panu oprócz
prawdzie. Bo tylko wolna nauka
może służyć prawdzie i prawdę
głosić. Dotyciiczas posiadamy ten
skarb największy, drogocenny, ja-
kim jest autonomja uniwersytetu
i dobrze zdajemy sobie sprawę
z tego, że utrata przez uniwersy-
tety autonomji byłaby najwię-
kszym ciosem, jaki mógłby do-
iknąć naukę. Autonomja uniwer-
sytecka daje uczelniom tę wielką
moc, która .czyni je wytrwałemi
na przeciwieństwa i twardemi, jak
stal, Historja uniwersytetów, któ-
re przetrwały kataklizmy dziejo-
we, wtedy gdy trony wywracały
się a państwa waliły, najlepiej to
potwierdza. Obyśmy zawsze pra-
cować mogli w poczuciu tej
mocy.

Skończywszy przemowę, J. M.
Rektor  Opoćzyński  wypowie-
dział wykład inauguracyjny na
temat:  „Najgłówniejsze okresy
rozwoju nauki lekarskiej”. Wy-
kład, wygłoszony w wytwornej
formie, przejrzysty w swej kon-
strukcji, zobrazował rozwój wie-
dzy lekarskiej w jej głównych
etapach od zarania aż do czasów
obecnych. :

Pieśń filarecka chóru akade-
mickiego zakończyła uroczystość.

Rozmowa Titulescu z Herriotem.
PARYŻ, (Pat). We wtorek Ti-

tulescu był na Quai d'Orsay. Roz-
mowa z Herriotem trwała półtorej
godziny, poczem kontynuowana
była z Marcelem Rey, szefem ga-
binetu premjera. laterpelowany
przez dziennikarzy p. Titulescu
ograniczył się do oświadczenia,
że jego wielka przyjaźń dla Fran-
cji jest znana. Stanowisko jego

Nowe naruszenie konstytucji
przez rząd von Papena.

BERLIN. Pat.—Posiedzenie ko-
misji spraw zagranicznych Reich-
stagu odbyło się dziś przy udzia-
le frakcji narodowych socjali-
stów, socjaldemokretów i komu
nistów. Frakcja centrowa i frak-
cja bawarskiej partji ludowej
przysłały swych obserwatorów.
Nieobecni byli niemiecko-narodo-
wi. Wobec nieprzybycia na obra-
dy przedstawicieli rządu komisja
uznała dyskusję za bezcelowąi
uchwaliła rezolucję kwalifikującą

nieustawienie się przedstawicieli
rządu na posiedzenie jako nowe
naruszenie konstytucji i pozosta- |
wiającą nowemu Reichstagowi
wyciągnięcie z tego konsekwen-
cyj. Postępowanie rządu komisja
uważa za szkodliwą dla stanowi-
ska Niemiec wpolityce zagranicz:
nej i za dowód, że nie ma on
odwagi szukać w parlamencie po-
parcia dla swej polityki zagra-
nicznej  uwieńczonej wielkiemi
niepowodzeniam,.

ROZPRAWA W TRYB, STANU RZESZY.
BERLIN. (Pat). Z rozprawy

przed Trybunałem Stanu w Lipsku
zasługuje na 'uwagę fragment
polemiki między przedstawiciela-
mi stron. Strona oskarżająca sta-
wia zarzut, że mianowanie komi-
sarza rządu w Prusach nastą-
piło po uprzedniem porozumie-
niu się gabinetu Papena z naro-
dowymi socjalistami, Twierdze-

niu temu kategorycznie zaprze-
czył przedstawiciel rządu Rzeszy
dr. Gottheimer, utrzymując na-
tomiast, że nominację komisarza
zalecał m. in. minister Sewering
W wyniku tej polemiki przedsta-
wiciel frakeji socjal-demokraty<z
nej zgłosił wniosek o wezwanie
w charakterze świadków kancle-
rza Papena, Hitlera i przedstawi-

jako ministra spiaw zagranicz;
nych Rumunji przyczyni się nie-
wątpliwie do zacieśnienia węzłów,
łączących oba kraje. Titulescu
zaznaczył również, że spodziewa
się jeszcze jutio przed poiudniem
spotkania z premjerem powtórnie,
wieczorem zaś zamierza wyjechać
do Bukaresztu.

W-g informacyj dzienników,
przedmiotem rozmów była kwestja
ewentualnego udziału mniejszych
państw w przyszłej konferencji
rozbiojeniowej. Głównym jednak
tematem rozmów miała być spra-
wa rumuńsko-sowieckiego paktu
o nieagresji.

Francja może sobie tylko po-
winszować — pisze „La Libertć”,
że kierownictwo spraw zagranicz-
nych Rumuesji powierzone zosta-
ło ministrowi Titulescu.

Rozmowy, które otwierają
pomyślne widoki dla koordy-
nacji poltyki francusko-rumuń
skiej.
SRR RO TOIZRYBACEEZAOC ARRIOBOZEGRA

Ciągłe Wstrząsy w Grecji,
AIENY, (Pat). Odczuto tu dal-

sie wstrząsy podziemne.
mm m mnm ——ALL

ciela Klubu Szlacheckiego von
Gieichena.
W związku z tem minister

Sewering ogłosił w prasie oświad-
czenie, że nigdy nie zachęcał
ministra spraw wewnętrznych
Rzeszy Gayla do powołania ko-
misarza rządoweoo w Prusach,
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Na widnokręgu.
(SPRAWA EUPEN I MALMEDY. — POROZUMIENIE FRANCUS-

KO . ANGIELSKO - AMERYKAŃSKIE. — PODRÓŻ MC ARTHU-
RA DO POLSKI. — „OKRĄŻENIE* NIEMIEC.)

Apetyty niemieckie rosną z

dniem każdym. Początkowo mó-
wiło się o nieznacznej „korektu-

rze” granicy wschodniej, następnie

o wąskim pasie, łączącym Rzeszę

z Prusami wschodnimi, dziś, cał-

kiem otwarcie stawia się żądanie

„zwrotu'' rdzennie polskich prowin

cyj: Pomorza, ż Toruniem, Wielko

„polski z Poznaniem i Gnieznem

oraz Śłąska.

` To wszystko nie zadowala
: jeszcze apetytów niemieckich. Po-

prostu ogarnia ich jakiś szał nie-

bezpieczny, który może się tragi-

cznie skończyć dla całego świata,

o ile zawczasu burzycielom pokoju
nie nałoży się kaftana bezpieczeń-

stwa.
Nie dalej jak przed tygodniem

dwóch wysokich dygnitarzy nie-
mieckich, na zjeździe w Krefeld,

podniosło sprawę zwrotu Eupen i

Malmedy, dwóch okręgów, które

mocą traktatu wersalskiego, jak

wiadomo, przypadły Belgji. Wy-

stąpienie w Krefeld wywołało

wielkie zaniepokojenie w Belgji,

na tem się jedrak sprawa nie koń-

czy; jak dowixduje się brukselski

„Journal'* zamierza rząd niemiecki

w najbliższym czasie poruszyć

sprawę obydwu okręgów w Gene-
wie, przed Ligą Narodów.

Na jakiej podstawie?

Oto według 34 paragrafu tra-

ktatu wersalskiego, miały obydwa

okręgi przypaść Belgji, o ile wię-
kszość zamieszkującej je ludności

przeciwko temu nie zaprotestuje.

Wspomniany paragraf traktatu
głosi:

„Po upływie sześciu miesięcy od
uprawomocnienia się niniejszego tra-
ktatu, rząd belgijski wystawi w Eu-

Malmedy listy, na których będąpeni M. 1
mogli wpisač się ci mieszkańcy
wspomnianych miejscowości, którzy

gnęliby należeć do Niemiec.”

Rząd belgijski postąpił ściśle

według przepisu traktatu, w sty-

czniu roku 1920-go zostały wysta-

wione tak zw. „listy protestu”, wy.

nik zaś był taki, że z liczby 63.000

mieszkańców wspomnianych okrę-

gów, zaledwo 271 zgłosiło chęć

przynależenia do Niemiec. Rzecz

jasna. że wobec takiego rezultatu,

obydwa okręgi pozostały przy
Belgji.

Obecnie, po upływie 12 lat, po.
dnoszą Niemcy kwestję, że plebis-

cyt został nieformalnie przeprowa.
dzony i że Belgja rzekomo groziła

jakiemiś represjami tym, którzy

głosować będą za powrotem do

Rzeszy. Rząd niemiecki zamierza
— według „„Journal'u* zażądać po-
wtórnego przeprowadzenia plebi-

scytu, przyczem liczy nato, że kry-
zys gospodarczy, który daje się

także dotkliwie odczuć w Belgji,
zmienił może nastroje ludności,

zbudził tęsknoty do jakichś zmian.
Zresztą Niemcy nie próżnują pod

tym względem, prowadząc robotę

podziemną, budząc niezadowole-
nie, wewnętrzne rozruchy. Dziś

“| jest rzeczą udowodnioną, že wiel-
. kie strajki w Balgji byly dziełem
| komunistów niemieckich, którzy

_". nie po raz pierwszy w podobny

sposób wysługują się rządowi ber-

lińskiemu.
й Zresztą, o ilė nawet szanse po-

nownego plebiscytu dla Niemiec

są znikome, chodzi przedewszyst-

| kiem o zakwestjonowanie traktatu

“| wersalskiego.

Jest to szturm generalny, na

całej linji, prowadzony jednocze-

śnie przeciwko wszystkim posta-

nowieniom traktatu — byle w ja-

kim kolwiek punkcie zrobić wy-
łom... reszta już łatwiej pójdzie.

* * *

 

   

Sprawa Eupen i Malmedy wy-
warla ogromne wraženie nie tylko

w Belgji, ale także we Francji, w

Anglji i nawet za Oceanem. Nie

chodzi właściwie o sam objekt —

dwa nieduże okręgi — chodzi o
kwestję bardzo zasadniczą: jest to
pierwsze, wyraźne wyłamanie się

Niemiec z pod zobowiązań przyję-

tych dobrowolnie, bez żadnej pre-
sji, w Locarno Jak wiadomo, od-

mówiły tam Niemcy gwarancji gra-

nicy wschodniej (polskiej), nato-
miast w. zupełności: solennie po-
twierdziły nienaruszalność granic

zachodnich. (Dziś, wszczynając
sprawę Eupen i Malmedy, Niemcy
dają jeden jeszcze dowód, że dla

nich wszelkie zobowiązania są je-
dynie „šwistkiem papieru“. Nie
ulega oczywiście wątpliwości, iż
w razie powodzenia akcji niemiec-
kiej w stosunku do Belgji, niezwło.

__ cznie rozpoczęliby kampanję w
Ž kierunku Alzacji i Lotaryngji,
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gdzie dziś już prowadzona jest go

rączkowo podziemna akcja przy-

gotowawcza.

W. podobnych warunkach tru-

dno się dziwić, że naogół bardzo
pojednawczo usposobiona opinja

mocarstw zachodnich, poczyna się

budzić, szukać zabezpieczenia

przeciwko grożącemu niebezpie-
czeństwu. Dziwią się tylko naiw-

nie czy obłudnie Niemcy, które w

ostatnich dniach podjęły lament w

prasie, z powodu „odrodzenia się''

antyniemieckiej, wojennej „Enten-

ty“. Chodzi mianowicieo ściślej-

sze porozumienie i zbliżenie po-

między trzema mocarstwami:

Francją, Anglją i Stanami Zjedno-

czonymi.

Etapy tego porozumienia, we-
dług prasy niemieckiej, są nastę-

pujące: Ostra odpowiedź Francji

w sprawie żądań Schleichera, do-

tyczących swobody zbrojeń. Nota

Anglji, solidaryzująca się w zupeł-

ności ze stanowiskiem Francji.

Stanowisko Ameryki i podróż nie-

dawna amerykańskiego szefa szta.

bu Mc. Arthura do Polski, oraz o-

statnie pertraktacje Francji z So-

wietami.

Różnorodne sprawy te łączą

się i plączą z sobą w przedziwny

węzeł. Ameryka. która mając pod

dostatkiem własnych kłopotów

(wybory prezydenta, bezrobocie,
sprawy dalek. wschodu) narazie

mało się interesowała żądaniem

Schleichera:. w sprawie zbrojeń, o-

becnie gotowa jest wcale energi-

cznie poprzeć stanowisko Francji

i Anglji, pod warunkiem atoli, by

te mocarstwa poparły politykę

Stanów Zjednoczonych w stosunku

do Japonji. Warunek ten zdaje się

został przyjęty. Francja, która do

niedawna raczej sympatyzowała z

Japonią, ostatnio skłonna jest po-
przeć głośny raport Lyttona, jak

wiadomo, dla Japonji bardzo nie-

przychylny.

Postępy, jakie Japonja ostatnio
robi na lądzi': azjatyckim zama-

skowany zabór Mandżurji, nie od
dziś budzą wieiką i rytację w Wa-

szyngtonie. N'e wynika z tego, że

Ameryka zanierza czynnie inter-

wenjować na Pacyfiku.
Na razie ogranicza się ona wy-

łącznie do środków dyplomaty-

cznych, prze-iwstawiając Japonji

bardzo zręcznie — Rosję.

Wedlug prasy niemieckiej po-

dróż szeła sztabu amerykańskiego,

Mc. Arthura, do Polski, na mane-

wry wołyńskie. gdzie się spotkał
z przedstawicielami wojskowymi

Rumunji, miała na celu przede-
wszystkiem doprowadzenie do

ściślejszego porozumienia pomię-

dzy Polską i Rumunją z jednej

strony, a Rosją sowiecką z drugiej,

zabezpieczenie tyłów rosyjskich,

by w ten sposób rozwiązać Sowie-

tom ręce na Dalekim Wschodzie i

popchnąć do energiczniejszej akcji

przeciwko Japonii.

Jednocześnie pomiędzy Pary-
żem a Moskwą prowadzone są po-

dobne pertraktacje, z nieco od-

miennym celem: nie chodzi Francji

o zabezpieczenie tyłów rosyjskich,

pragnie ona natomiast zabezpie-

czyć Polskę od wschodu, by w ten

sposób umożliwić jej koncentrację

swych sił na zachodzie i zaszacho-

waniu od tej strony Niemiec. Te-

mu samemu celowi służyć ma zbli-
żenie czesko - polskie, nad którem

dyplomacja francuska gorliwie
pracuje. ;

Tak przedstawia prasa nie-

miecka sytuacją, bijąc na alarm,

że przeprowadza się ponownie

całkowite okrążenie Niemiec. Jest

w tem wszystkiem oczywiście du-
żo przesady, nikt z pewnością nie-

dybie na całość i bezpieczeństwo

Niemiec, jeżei zaś ostatnio nastą-

piło pewne zbliżenie i porozumie-

nie pomiędzy państwami — sygna-
tarjuszami traktatu wersalskiego:

szczególnie pomiędzy Francją, An.
ślją i Stanami Zjednoczonymi, to

jest to zupełnie naturalną odpo-

wiedzią na prowokacyjną politykę

Niemiec, zagrażającą pokojowi

świata.

мзн та М л TIESTO

Wypadek Maurycego Ravela
PARYŻ (Pat.) Znany kompo-

zytor francuski Maurycy Ravel
uległ katastrofie samochodowej,
w której odniósł ciężkie wewnę-
trzne obrażenia oraz poranienia
twarzy. W-g oświadczenia pielę-
gnującego Ravela lekarza, stan
zdrowia znakomitego muzyka nie
jest niepokojący.

DZIENNIK MILEŃSKI

Ż prasy.
Program walki.

Dwadzieścia kilka wielkich

zgromadzeń, zwołanych w kraju

przez Stronnictwo Narodowe, za-

stąpiły ogólny kongres Stronnic-,

twa, trudny do zorganizowania ze

względu na stosunki finansowe.
Zebrania te miały na celu po-

ruszenie się kół kierowniczych o-
bozu narodowego z szerokiemi ko.
łami członków i zwolenników wo-

bec nowego okresu walki polity-

cznej. Państwo stoi przed doniosłe

mi wstrząśnieniami w dziedzinach
gospodarczej i_finansowej.

Stronnictwą "Nar. idzie do tej
walki z progiamem, opartym na
ideologji narodowej i przystosowa
„nym do potrzeb chwili obecnej.
Za programeni tym, jak słusznie
stwierdza „Gaz. Warsz.':

„stanęły szerokie warstwy narodu. Na
wynik tej walki patrzymyzuzasadnionym
optymizmem. Zaledwie rok minął od sfor
mułowania gospodarczych tez naszego
programu, a już życie, a za niem i prze-
ciwnicy, przyznali nam słuszność w tak
kapitalnych zagadnieniach, jak sprawy po
lityki kartelowej i uciążliwych pożyczek
zagranicznych, połączonych z wyzbywa-
niem się na rzecz obcych naszego ma-
jątku narodowego.

Rozumiemy, że pełnej realizacji na-
szego programu możemy dokonać tylko
my sami. I dlatego nie możemy ani za-
niechać ani osłabić walki politycznej, pro
wadzonej stanowczo i konsekwentnie nie
w imię interesu pewnej klasy czy grupy
rządzącej, ale dla dobra narodu i państ-
wa. Dotychczasowy przebieg tej walki
świadczy o tem, że im większe represje
stosuje wobec nas strona przeciwna, tem
większy oddźwięk znajdujemy w masach

narodu. Jednym z dowodów tej naszej

rosnącej siły były niedzielne zjazdy i
zgromadzenia.

Przebieg ich i powzięte uchwały
świadczą o zupełnej harmonji między kie
rownictwem obozu narodowego a jego
masami. Ideologja i program narodowy
przenikhęły głęboko na wieś, czego do-
wodem był tłumny udział chłopów w
naszych zjazdach. Wiszystko to pozwala

nam bez przejściowego upojenia oczeki-
wać ostatecznego zwycięstwa.

Z odbycia zebrań Stronnictwa
Narodowego najbardziej, sądząc z
prasy, niezadowoleni są konserwa
tyści. Nawiasem trzeba zauważyć,
że ostatniemi czasy prasa konser-
watywna wyrożnia się szczególną

gorliwością w ujadaniu na obóz
narodowy. Najpotworniejsze plu-
gastwa, produkowane masowo
przeciw Obozowi Wielkiej Polski,
znajdują najchętniejsze przyjęcie
właśnie na łamach tej prasy, jak
zwykle skłonnej do zbytniej usłu-
żności wobec wielkich i możnych
tego tego świata.

Z powodu zgromadzeń Stron-

nictwa, kons. „Dzień Polski” robi

taką, widać głęboko przemyślaną,
uwagę

zgromadzenia zwołane były dowielu

miast prowincjonalnych, nie wszędzie je-

dnak się odbyły. Na przeszkodzie stanę
ła mniej staranna selekcja zaproszonych

słuchaczy. Gdzie tylko, oprócz zaufanych
członków stronnictwa, zaproszono nieza-
leżnych reprezentantów miejscowej opi-

nji — nie dochodziło do uchwalenia przy-
gotowanych rezolucyj.

Konserwatyści uważają bojów-
ki sanacyjne za przedstawicieli
niezależnej opinji miejscowej! Na
co to biedakom zeszło. Zresztą w
jednym tylko wypadku, na 25 zgro
madzeń, owym „reprezentantom
nezaležnej opinji“ udało się zakłó-
cić spokój na zgromadzeniu (w Tar
nopolu), gdzie przedstawiciel sta-
rostwa rozwiązał zgromadzenie.

Jest przysłowie, a ostatnio na-

wet piosenka „nie kładź palca mię

dzy drzwi..'' Czy nie byłoby lepiej

dla konserwatystów, aby nie zapo

minali o tem przysłowiu. To na-

prawdę życzliwa rada...

 

 

O. W.P. a żydzi.
B. Chilinowicz uzasadnia w

„Momencie“ z 3 b. m., dlaczego

żydzi cieszą się z powodu zamknię

cia O. W. P. i :
Žydzi nie chcą polemizowač 2

twierdzeniami prasy polskiej, že to

wpływ żydowski spowodował ten

krok rządu:
„My chcemy w tym wypadku tylko

zapytać: czy Żydzi nie są uprawnieni do

zadowolenia." | : Е

Organizacja prowadziła akcję

przeciw żydom:
„O. W. P. stał się dla ustroju w kra-

ju niebezpieczną, dobrze zorganizowaną

organizacją; „obwiepolacy” mają na swo-

jem sumieniu dziesiątki napadów na ży-

dowskich studentów, na żydowskich han-
dlarzy; mają na sumieniu dziesiątki ran-

nych i pobitych Żydów i nawet za śmierć
tragiczną Wacławskiego ponoszą oni wi-

nę, bo wywołali zaburzenie. Wielcy en-

decy prowadzil: politykę, podniecali

„obwiepolaków” i ci przeszli odpolityki

do chuliganizmu.“ :

Žydzi mają prawo žądač od rzą

du polskiego zamknięcia takiej or-

ganizacji:
„My mamy prawo tego żądać od rzą

du, to nawet leży w ogólnych interesach
państwa.” || : —

Rząd nie zamknął organizacji

PREROJOLETI:063 REETZEOWBROWEZORZSEANA

Opłaty od kwitów
„ _ komornianych.

Wiysokość opłaty wynosi w
stosunku miesięcznym do komor-
nego:

1) od komornego do 99 zł. 99
gr. — 25 groszy.

2) od komornego od 100 zł. do
150 zł. — 50 groszy.

3) od komc:nego ponad 150 zł.
do 200 zł. — 75 groszy.

4) od komornego ponad 200 zł.
—1 zł

Wobec napływających zapytań
w sprawie opłat na Fundusz Po-
mocy Bezrobotnym, podajemy na-
stępujące wyjaśnienia:

Jedno i dwuizbowe mieszkania
(pokój, kuchnia, pokój z kuchnią,
dwa pokoje bez kuchni) są wolne
od opłat na bezrobotnych.

Opłaty na bezrobotnych obcią-
żają właścicieli nieruchomości.
Wszystkie sklepy i lokale prze-
mysłowo-handlowe podlegają O
płatom. Podłegają więc opłatom
nawet sklepyilokale handlowe,
chociażby składały się z jednej
lub dwóch izb.

Opłaty te mogą być przerzuco-
ne na lokatorów tylko w razie za-
warcia stosownej umowy z loka-
torem oraz jego zgody.
W wykazie urzędowym niema

rubryki: „nazwisko i imię lokato-
ra'. Obowiązującem jest podanie
tylko numeru lokalu.

Właściciel domu nie wystawia-
jąc sobie samemu kwitu, ani też
żadnego innego dokumentu wpła-
cenia komornego, przeto nie ma
obowiązku opłacania od zajmowa-
nego po się lokalu opłat na
bezrobotnych.

Opłaty obowiązują tylko od ko
mornego, które wpłynęło w da-
nym miesiącu.
W razie nie przyjmowania przez

Magistraty wykazów, należy je
przesłać listem poleconym, a opła-
tyz pocztowym lub na

Opłaty należy uiszczać od każ-
dego dowodu otrzymania komor-
nego, np. od kwitu komornianego,
opłaconego przez lokatora, od
przekazów pocztowych i na P.K.O.

z powodu broszury Markusa Sur-
kowa:

„Kilka lat temu rozwiązano lwow-
ski O. W. P., pomimo, że wówczas M.
Surkow jeszcze nie żądał tego. Z takich
czy innych powodów to nastąpiło, leży
w interesie państwa, aby władza w koń-
cu przeszkodziła podburzającej organiza-
cji prowadzić swcją haniebną pracę swo-

bodnie i legalnie."
Tak wyjaśnia wymieniony pu-

blicysta żydowski.
Autor zarzuca napady na „žy-

dowskich studentów”,
A co głosiła odezwa „Związku

„żydowskich organizacyj akademic
kich w Polsce', podana w depeszy
ż. a. t. z Warszawy z dn. 14. XL.

1931 r.?
„Ponad 100 studentów - Żydów zo-

stało pobitych i ranionych po różnych
miastach uniwersyteckich. W tej liczbie
ciężko rannych jest 10 Żydów. Liczba po-
szkodowanych z band „Obwiepolu” ro-
śnie z dnia na dzień."

Więc kto kogo napadał?
A śmierrć ś. p. Wacławskiego?
Żydzi „bronili się”, a Polacy

„napadali'“?
Posluchajmy samych žydėw, co

mówią o roli politycznej swoich
handlarzy i rzemieślników:

Kiedy w Berlinie, w Towarzyst
wie Przyjaciół Nowej Rosji w
Niemczech, dr. Paul Natan w 1927
r. wskazywał, że chcąc opanować
Rosję, trzeba przesiedlać stopnio-
wo do poszczególnych punktów te
go kraju po 10-ro osób, handlarzy
i rzemieślników, powiedział on:
„to nie jest żadna utopja, w ten
sposób wszak wyrosła ludność ży-
dowska w Ameryce" (Das Jidisze
Wort, Kraków nr. 5, 1927 r.).
W ten sposób czynniki żydow-

skie wpakowały do St. Zjednocz.
A, P. zgórą 5 miljonów żydów i,
jak wiadomo, uzyskały w tym kra. ,
ju decydujący wpływ.

O. W. P. broni i będzie bronił
polskich warsztatów pracy od opa
nowania ich przez żydów. Dla-
tego to cieszy się z rozwiązania
O. W. P. p. Chilinowicz.

LISTY DO REDAKCJI.
Szanowny Panie Redaktorze!
Wobec nieumieszczenia przez „Sło-

wo' sprostowania, dotyczącego notatki
„Słowa z Nr. 242 z dn. 29. IX. 32 r. p. t.
„Echa rzekomych nadużyć w Pow. Kasie
Chorych w Oszmianie”, niniejszem pro-
szę o zamieszczenie tego sprostowania
w poczytnem piśmie Pana Redaktora.

Nieprawdą jest, że „cała sprawa
spreparowana została tendencyjnie przez
karną Komisję Kas Chorych (której
przewodniczył wowczas niejaki p. Zenon
Nowakowski), w odpowiedzi na kiero-
wniczą rolę oskarżonego w wyborach na
terenie pow. Oszmiańskiego na rzecz
obozu prorządowego“.

Nieprawdą jest, „iż sprawa ta jest
jaskrawym dowodem kompromitacji
Władz Okręgowych Kas Chorych w
Wilnie, które, jak wszyscy pamiętamy,
z wielkim rozgłosem po wyborach par-
lamentarnych w r. 1930 zaczęły „likwi-
dować' ludzi obozu prorządowego na
swoim terenie.”

Nieprawdą jest, że „t. zw. Komisja
Karna, składająca się z wybitnych za-
uszników endecji pp. Zenona Nowakow-
skiego (obecnego dyrektora Kasy Cho-
rych w Zakopanem) i Jana Kirchnera,
lustratora Związku Kas Chorych w War-
szawie, oraz socjalisty Józefa Gierłow-
skiego w istocie tę „likwidację“ prze-
prowadziła, nie oszczędzając niczyjego
dobrego imienia i zasług wśród „zniena-
widzonych sanaiorėw“.

Nieprawdą jest, iż „kwoty, do któ-
rych pretendowała Kasa Chorych, stano-
wiły bezsporną własność oskarżonego”.

Natomiast prawdą jest, że nie było
żadnej Komisji Karnej. Prawdą jest, że
Okręgowy Urząd Ubezpieczeń w War-
szawie, jako Władza Nadzorcza, zarzą-
dził inspekcję działalności Kas Chorych

 

Prace przygotowawcze do obchodu
święta Chrystusa Króla.

Wydział wykonawczy Komite-
tu Organizacyjnego Święta Chry-
stusa - Króla, wyłoniony na ze-
braniu ogólnem w dniu 8 wrze-
śnia, od dłuższego czasu prowadzi
intesywną pracę nad ustaleniem
programu uroczystego obchodu
Święta.
W związku z tem w dniu 7 paź

dziernika r. b. odbyło się w lokalu
Archidiecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej przy ul. Metropolital-
nej 1, posiedzenie wydziału wyko-
nawczego Kom. Org. Święta Chry-
stusa - Króla.

Obradom przewodniczył prezes
Archidiecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej p. dyr. Stanisław Bia-
tas.

Posiedzenie to zwołane zostało
w celu ostatecznego ustalenia
szczegółów obchodu.

Po długiej i ożywionej dyskusji
przyjęto program obchodu święta
który streszcza się do następują-
cych momentów:

1) W godzinach porannych w
kościele św. Jakóba uroczyste na-
bożeństwo, ktore celebrować bę-
dzie J. E. Ks. Arcybiskup. - Me-
tropolita Romwald Jałbrzykowski.
Również w wszystkich kościołach
nieco wcześniej odprawiane zosta-
ną nabożeństwa z odpowiedniemi
kazaniami na temat hasła tegoro-
cznego święta p. t. „Walka z bez-
wstydem i poinogralją w druku i
obrazkach'.

2) Bezpośrednio po nabożeń-
stwie z placu Łukiskiego, z przed
kościoła św. Jakóba i Filipa wy-
ruszy uroczysty pochód manife-
stacyjny wszystkich organizacyj
społecznych, ra gruncie katoli-
ckim stojących. Również w pocho
dzie wezmą udział tłumy wier-
nych.

Pochód  przeciągnie ulicami
miasta i uda się do Ostrej - Bra-
my, gdzie odprawione będzie kró-
tkie nabożeństwo, podczas które-
$o zebrane tłumy wiernych odśpie
wają „Pod Twoją obronę".

3) Bezpośrednio potem w Du-
żej Sali Miejskiej przy ul. Ostro-
bramskiej 5 odbędzie się uroczy-
sta akademja, w której wezmą u-
dział przedstawiciele władz, orga-
nizacyj społecznych,  filantropij-
nych, ideowych, zawodowych i t.
S oraz przedstawiciele samorzą-

lu.
Akademia ta transmitowana

będzie przez radjo, a mikrofon, u-
stawiony w sali miejskiej, połączo-
ny zostanie z głośnikami, znajdu-
jącemi się w Ostrej - Bramie.
W ten więc sposób wszyscy ci;

którzy nie będą mogli dostać się
do Sali Miejskiej, będą słyszeć
przebieg akademii.

Akademja przewidziana jest na
45 minut. W związku z transmisją
rozpocznie się ona bardzo punktu-
alnie. Pozatem odbędzie się przy
kościołach poszczególnych parafij
szereg akademij, orśanizowanych
przez zarządy Parafjalnych Komi-
tetów Akcji Katolickiej. Również
w dniu tym P. A. K. S. (Porozu-
mienie Akademickich Katolickich
Stowarzyszeń) organizuje w Sali
Śniadeckich U. S. B. akademię.

Wszystkie organizacje, chcąc
organizować akademję, za naszem
pośrednictwem, proszone są o za-
komunikowanie Komitetowi Orga-
nizacyjnemu Święta Chrystusa -
Króla programu obchodzonych
przez siebie vroczystošci, ponie-
waż Komitet pragnie te informa-
cje umieścić w ogólnym progra-
mie.

Na osłatniem posiedzeniu wy-
dział uchwalił zaprosić wszystkie
organizacje m. Wilna, nie wcho-
dzące dotychczas w skład komite-
tu, do wzięcia udziału w obchodzie
święta.
W dniu 14 bm. o godz. 6 wiecz.

przy ul. Metropolitalnej 1 odbę-
dzie się drugie zebranie przed-
stawicieli. organizacyj  społecz-
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Województwa Wileńskiego i do pracy
tej powołał pp. Nowakowskiego Zenona,
ówczesnego Dyrektora Ekspozytury Wi-
leńskiej Okręgowego Urzędu Ubezpie-
czeń w Warszawie, Kirchnera Jana i
Gierłowskiego Józefa, lustratorów Okrę-
gowych Związków Kas Chorych we
Lwowie i Warszawie. Prawdą jest, że
sprawa sądowa była wytoczona p. Gre-
szelowi Eugenjuszowi przez p. Prokura-
tora na skutek dochodzeń, przeprowa-
dzonych przez Sędziego Śledczego.

Prawdą jest, że ustalone przez śledz-
two kwoty niedoborów kasowych i po-
branych składek na rzecz Kasy przez
p. Greszela zostały przez żonę p. Gre-
szela, Janinę, na żądanie p. Sędziego
Śledczego, w dniu 28 sierpnia 1931 r.
wpłacone do kasy Pow. Kasy Chorych
w Wilnie w sumie zł. 1250— za Nr.
1239 „tytułem sprzeniewierzonych sum
przez E. Greszela“.

Z wysokim szacunkiem
Kierownik Ekspozytury Wileūskiej
Okr. Zw. K. Ch. w Warszawie

(Dr. Leon Klott.)

nych, biorących udział w uro-
czystym obchodzie.

Na zebraniu tem odczytane
będą sprawozdania z działalności
Wydziału Wykonawczego i po-
szczególnych sekcyj.  Pozatem
zatwierdzony zostanie uchwalony
już program obchodu święta.
RUSSIANRESENRE "TEST

SZKICE | OBRAZKI
GDYNIA. :

Stanowczo łatwiej zorjentować się

w zagmatwanych tranzytach Neptuna,

niż w rozkładzie kolejowym na dworcu

głównym w Warszawie,
Wielka tablica „orjentacyjna“ о-

świadcza ci z góry człowieku, że wisi
tylko tak sobie dla parady, gdyż rozkład
jazdy na niej uwidoczniny jest ważny

tylko do dnia 3i maja 1928 roku.

Idziesz przeto do kiosku, na którym
napisano „iniormacje“,

Tam bardzo jakiś miły młody czło-
wiek oświadcza ci zgóry, že nic go to

mie obchodzi, że ktoś tam chce gdzieś

jechać i odsyła cię rozgniewany do ta-

kiego dygnitarza, który dziurkuje bilety
przy drzwiach. Ten zaś oświadcza, że
niewie kiedy odchodzi pociąg do Gdyni,
ale wie natomiast o tem, że jedna z pa-
nienek, co papierosy w kiosku „Ruch'u*

sprzedaje, ma narzeczonego marynarza i
ona będzie wiedziała najlepiej. Idę więc
do kiosku i tam się dowiaduję, że dziś
tamtej panienki niema, natomiast jest in-
na, która wie o której pociąg odchodzi
do Lwowa, gdyż ma narzeczonego we
lwowskich ułanach.

Przy okienku kasowem informuje
nas jeden izraelita, że on też nie wie

kiedy pociąg odchodzi, ale ma zato pa

„ryskie mydełka do sprzedania. O Gdyń-

skim pociągu dowiadujemy się najzupeł-
niej przypadkowo od jakiegoś gościa,
który jechał do Stanisławowa na po-
$śrzeb, ale którego w tym roku w Gdyń-
skim pociągu okradziono, więc pamięta
dobrze ten ewenement.

Nie będę opowiadał całej podróży,

nadmienię jednak tylko, że była urocza.
Jechałem bowiem w przedziale, do któ-
rego wtarabaniła się jakaś rodzina z
dwojgiem bliźniąt dwutygodniowych i
z babcią paralityczką, która co kwadrans
dostawała napadu nerwowej czkawki.
Pobudzała nią niemowlęta do spazma-
tycznego ryku.

Dojeżdżamy do Gdyni.

Ażeby nadać jaknajbardziej naro-

dowy charakter dworcowi tego niesamo-

witego miasta, dworzec gdyūski wybu-
dowano w stylu łowicko-induskim. Pion
$machu przypomina bowiem stodołę, a

przybudówki — pagody anamickie.

Ale oto i miasto obiecane (przez

ś. p. Wilsona).
Ulice, ach te ulice, których już Wil-

no zapewne ni$dy mieć nie będzie.

Tak są idealnie uporządkowane, a
tam, gdzie pięć lat temu pasły się ka-

szubskie krowy ciągną się wspaniałe
lśniące wstęgi asialtów, bez względu na

to, czy przy tej ulicy jest sąd, czy go nie-

ma. Trudnoby w kilku słowach opisać
to, co w Gdyni zrobiono. Jest ono tylko

dziwem wśród miast polskich, dziwem
wielkim, gdyż nie tylko jest najmicdszem:

i najnowocześniejszem miastem, ale po-

siada i tę wyższość nad innemi, że ma

bajeczną mniejszość żydów.

Słuchajcie, słuchajcie!

W. Gdyni jes. tylko szesnaście ro-

dzin żydowskich, co stanowi ni mniej ni

więcej tylko 58 sztuk. Słowo honoru, że

nie zelgalem,

Ja wiem, że Pan mi nie uwierzy, ale:

niech Pan jedzie i policzy.

Już z tego samego zwarjować można.
z radości.

W ostatniej chwili jednak myślałem,

żem się pomylił i że jest o jednego żyda
więcej.

Ale się okazało, że to nie żyd, tylko:

hindus.
Na rubinowe

hindus prawdziwy.
Nazywał się tak: i
Hasib Dienar - himu - radaman, ha-

dem - hedż - sałar - zohen.
Należy zaznaczyć, że to jest tylko

pierwsze imię i przydomek tego pana,
całego nazwiska nie podaję, bo go żaden
uczciwy i dobrze ochrzczony człowiek
nie jest w stanie wymówić,

Człowiek ten ma kartki wizytowe

tak długie, jak fiim ze Smosarską, a 2051
je nawinięte na nogi jak kamasze. Tak
czy inaczej, żaden koń wileński nie
zniósłby, żeby go tak nazwano, a ja tem
nazwiskiem jak zaklęciem  wyploszylem:

wszystkie pchły z mojego psa. {
A jak on pięknie mówi?! r

Rozkosz.
Rozmawialem z nim przez kwadrans

w narzeczu wileńsko-sanskryckiem, a
rozeszliśmy się z nim w cudownej zgo-
dzie, Jeden bowiem drugiego nie rozu-
miał ani odrobiny.

Jest ten człowiek takim sobie orygi-
nalnym fakirem męczennikiem, który po-

to do Gdyni przyjeżdża z ładunkiem ry-
żu z Madrasu, by doznawać mąk niesły-
chanych w restauracji Braci Zajfert, Nie:

dlatego, by jedzenie tam złe było, ale

dlatego, że rachunki tak są słone. iż gę-

ba takiego hindusa, przywykła do pože--
rania ognia i gwoździ, okropnie się przy

nich wykrzywia.
Panie Komisarzu Rządu w Gdyni,

zacny człowieku i wszechpotężny kacy-
ku, ratunku!!

Nie można przecież na to pozwolić,
by Bogu ducha winnych ludzi obdziera-
no w biały dzień ze skóry. į

Niech sobie drą hindusa, bo taki ma
funty angielskie, ale jest zbrodnią obdzie
rać zacnego katolika z Wilna.

Źle mi coś się zrobiło na wspomnie-
nie tych rachunków i po słoności ich idę
do apteki, odkładając dalszą podróż do
jutra.

oczy Wisznu, był to

l

M. Junosza. į

 

 

 

 

 



-
W
z
"

e
we

,
.
"

A
a
d

A
ЧВ

9
U
D

E
T
U
I

B
R
L
U
D

”
m

®

 

 
— wanych weksli,
_ Maczyć ożywieniem, jakie zano-

 

 
   

   

 

  

  

 

   
  

   

 

  
   

  

- 14 uważał za kraj

KRONIKA.
Dziennikarze estońscy w Wilnie.

We wtorek, dn. 11 b. m., o go-
dzinie 23 przybyli do Wilna
dziennikarze  estońscy Edward
Laaman, naczeiny redaktor dzien-
nika „Waba Maa“ (Tallinn), Jaan
Kitsberg, redaktor dziennika „Po-
stimees' (Tartu), Eewald Jalak.
redaktor  „Paevaleht* ' (Tallinn),
Juhan: Jaik („Postimehe“, Tallinn),
Henno Rahamigi, redaktor gazety
„Kaja“.

Na dworcu wileńskim powitał
kolegów estońskich prezes Syn-

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?

Przeważnie pochmurno i mgli-
sto z deszczami. Dość ciepło.
Umiarkowane, potem słabe wiatry
południowo wschodnie.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Nowa linja komunikacji

autobusowej. W dniu dzisiej-
Szym, ewentualnie we czwartek
zostaną uruchomione przez t-wo
Frbon nowe linje komunikacji
autobusowej wedle zatwierdzone
go przez Magistrat wileński no-
wego planu. $

Z MIASTA.
— Skutki ulewnych desz-

czów. Wskutek ostatnich ulew-
nych deszczów poziom wody na
Wilji podniósł się o pół metra.
Opady atmosferyczne spowodo-
wały, że tereny niżej położone są
zagrożone podmyciem przez sply-
wającą wdół wodę

— Opóźnienie robót kana-
lizacyjnych na Zarzeczu. Wo-
bec ostatnich deszczów roboty
kanalizacyjne, prowadzone na uli-
cy Zarzecznej, nie mogą być kon-
tynuowane normalnie. Prawdo-
podobnie przeciągną się one do
końca przyszłago tygodnia. Tym-
czasem komunikacja z Zarzeczem
odbywa się drogą okólną przez
Antokol.

SPRAWY PODATKOWE.
— Scląganie podatku do-

chodowego. Izba skarbowa przy-
stąpiła obecnie do ściągania przed-
płat od podatku dochodowego za
rok 1932

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Spadek Ilošci zaprotesto-

wanych weksli. W ciągu pierw-
Szej dekady b. m. zanotowano w
wileńskich biurach notarjalnych
znaczny spadek ilości zaprotesto=

co należy wytłu-

towano ostatnio w handlu dzięki
nastaniu prawdziwej jesieni.
— Poświęcenie nowego

Przedsiębiorstwa. Wczoraj ks.
akarewicz, proboszcz kościoła

Św. Jana, dokonał aktu poświę-
<enia nowego aptecznego składu
P. f. „Aptepol” przy ul. Zamko-
wej 12. Szczęść Boże. nowej
chrześcijańskiej placówce.

SPRAWY WOJSKOWE.
—PrzyjazdP. Ministra Spraw

Wojskowych. do Wilna. W dniu
Wczorajszym, 11 bm, o g. 18 m. 20
Przybyl do Wilna Minister Spraw
Wojskowych, p. Marszałek Józef
Piłsudski.
SPRAWY UNIWERSYTECKIE
— Promocja: Dziś o godzi-

nie 12ej w południe w Auli Ko-
lumnowej (iniwersytetu odbędzie

promocja na dyplomowanego:
artystę-malarza absolwentki Wy-
działu Sztuk Pieknych U S. B.
5 Ireny Pikiel- Samorewiczowe.
stęp wolny.

POCZTA i TELEGRAF.
— Na stacji centrali. telefo-

nicznej. Wczoraj przedstawiciele
Prasy wileńskiej, dzięki  uprzej-
mości prezesa inż. Zuchowina, mie-
li możność przyjrzenia się gorącz-
kowej nerwowej pracy pań tele-
fonistek. Telefon, jak wiadomo,
<oraz bardziej wypiera telegraf z
Życia handlowegoi towarzyskiego.
Wszelkie: jego. braki dotykają co-
Taz nowe rzesze publiczności.

Na konferencji prasowej, któ-
ra odbyła się przed tygodniem w
Dyrekcji Poczt, Telegrafów i Te-
lefonów, kwestja sprawności służ-
by telefonicznej była obszernie
omawiana. Zgodzono się na jed-
hym punkcie, że naogół centrala
wileńska pracuje dobrze i obsłu-
guje należycie abonentów Są o-
Czywiście braki i niedokładności.
ypływają one jednak bardzo

Często z winy abonentów.
O nn 07 77 ———— ISTAT|

Walter Scott.
W setną rocznicę zgonu.

(Dckończenie). į
‚ Naogėl stwierdzić trzeba, że
literatura kiasyczna Zachodu bar-
dzo mało interesuje się Polską,
Jak zresztą wogóle Wschodem
'uropy. Calceron umieścił akcję

twego potężnego dramatu „Życie-
sen” w Polsce, dla tego chyba, że

nawpół legen-
darny i że na takiem tle mógł pu-
ścić wodze swej fantazji. Polska

derona nic wspólnego niema z
Prawdziwą Polską, ani też działa-
ce w dramacie osoby, (król, kró-
ewicz etc.) z postaciami histo-
rycznemi.

Schiller, w swoim niedokoń-
Szonym dramacie „Dymitr-samo-
zwaniec", dał niezbyt może po-
<hlebny, ale genjalnie skreślony

Goethe,„jaz sejmu polskiego.
khociąż podobno zwiedził Kraków

  

dykatu Wileńskiego w imieniu
„ Związku Dziennikarzy R.P, Dzien.
nikarze wileńscy podejmowali ko-
legów estońskich na- dworcu
skromnem przyjęciem. Po 25-mi-
nutowym postoju dziennikarze
estońscy odjechali pośpiesznym
pociągiem do Warszawy, gdzie
mają zabawić 3 dni i wezmą
udział w obradach Komitetu Po-
rozumienia Prasowego  Polsko-
Estońskiego.

Ktoś nie wymawia dokładnie
liczb. Telefonistka łączy wadliwie
jednak abonent ma pretensje nie
da siebie, lecz do telefonistki. A
wiemy, jak mówią po polsku n.p.
żydzi wileńscy.

Trzeba wielkiej cierpliwości,
wielkiego opanowania siebie, aby
sprawnie załatwiać abonentów.

Informacji szczegółowych u-
dzielali dziennikarzom wiceprezes
p. inż. Nowicki, naczelnik oddzia-
lu telefoniczno telegraficznego p.
Doron oraz pe sonel cen-
trali.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Umowa zbiorowa w za-

wodzie fryzjerskim. Chrześci-
jański Związek Zawodowy Fryzje-
rów przystąpii do opracowania
umowy zbiorowej w swym za-
wcdzie.
W tych dniach umowa ta zo-

stała opracowana.
W związku z tem zarząd wspom-

nianego związku onegdaj przesłał
do cechu fryzjerów pismo z za-
pytaniem, czy cech zgadza się na
podpisanie tej umowy.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wileńskie Towarzystwo

Lekarskie. XXIV posiedzenie na-
ukowe odbędzie się we środę
dnia 12 października 1932 r. o
godz. 20-ej w sali własnej przy
ulicy Zamkowej Nr. 24 z nast.
porządkiem dziennym: 1. Odezy-
tanie protokułu ostatniego posie-
dzenia. 2. Doc. S$. Bagiński: Wpływ
wyciągów ciałka żółtego na czyn-
ność jajników. 3. Doc. M. Mie-
nicki i Dr. С. Ryll - Nardzewski:
Odczyn u łuszczycowatych w
związku z pyroterapią. (Studjum
nad łuszczycą, jako stanem aller-
gicznym).
— Ze stowarzyszenia Ieka-

rzy Polaków w Wilnie. W dniu
13 b. m. (czwartek) w lokalu Wi-
leńskiego Towarzystwa Lekarskie-
go, ul. Zamkowa 24, o godz. 19
min. 30 w Iszym terminie, a o
godz. 20 ej w II gim terminie, od-
będzie się ogólne zebranie przed-
wyborcze Stowarzyszenia, w spra-
wie listy wyborczej kandydatów
do Rady lzby Lekarskiej.

Wobec ważności sprawy izbli-
żającego się terminu wyborów —
Rada i Zarząd prosi wszystkich
PP. Członków St-nia o przybycie.
— Stow. Opieka polska nad

Rodakami na Obczyźnie ser-
decznie dziękuje St. Abs. Szkół
zawod. za przesłane za pošred-
nictwem p. Kaz. Szyłejki 109
książek.

— 0 postępowanie egzeku-
cyjne władz skarbowych. W
myś| rozporządzenia Rady Mini-
strów w sprawie postępowania
egzekucyjnego władz skarbowych,
które obowiązuje od 1-go sierp-
nia b. r., sekwestratorzy mogą
między innemi zajmować gotów-
kę w kasach przedsiębiorstw han-
dlowych. W związku z tem Sto-
warzyszenie Kupców i Przemy-
słowców Chrześcijan w Wilnie
wszczęło za pośrednictwem swo-
jej organizacji centralnej. Naczel-
nej Rady Zrzeszeh Kupiectwa
Polskiego w Warszawie, akcję,
zmierzającą do zawieszenia mocy
obowiązującej przepisu, uprawnia-
jącego sekwestratorów do zajmo-
wania gotówki w kasach firm ku-
pieckich. Zdaniem Stowarzysze-
nia, uprawnienie to paraliżuje nor-
malną pracę przedsiębiorstwa w
tych wypadkach, kiedy zajęta
przez sekwestratora gotówka by-
ła przeznaczona do uregulowania
terminowych zobowiązań, i jest
wogóle nieżyciowe, gdyż kupiec
w obawie przed zajęciem jest
z1wsze w możności przechowywać
gotówkę nie w kasie, lecz w in-
nem miejscu, uniemożliwiając w
ten sposób zajęcie.

nie wspomina o Polsce aa sło-
wein. Milczą o niej klasycy fran-
cuscy i angielscy, nie wspomina
też Walter Scott. Mimo to jeden
z jego historycznych bohaterów
był — jeżeli nie stuprocentowym
Polakiem, to w każdym bądź ra-
zie z krwi polskiej, i to niebyle
jakiej, bo wielkiego bohatera i
pogromcy Turków — Sobieskiego.
Mamy tu na myśli pierwszą po-
wieść Scotta, która go na świat ca-
ły wslawila — „Wawerley'a“. O

ile postać tytułowa jest zmyśloną
przez autora, o tyle prawdziwym,
historycznym bohaterem romansu
jest książę Karol Edward Stuart,
syn Jakóba, pretendenta do tronu.
szkockiego i angielskiego, nie-
szczęśliwy wódz tragicznego po-
wstania szkockiego 1745 r.

Ze szczególną sympatją i nie-
zrównanym mistrzostwem nakre-
ślił Scott sylwetkę tego „błędne-
go rycerza” tak bliską sercu każ-

DZIENNIK WILEŃSKI

Dookoła nadużyć, popełnionych |
przez Ludwika Uniechowskiego.

W uzupełnieniu podanej przez
nas wczoraj wiadomości o samo-
bójstwie prezesa Wileńskiego. Od-
działu Czerwcnego Krzyża, Unie-
chowskiego, dowiadujemy się na-
stępujących szczegółów:

o otrzymaniu wiadomości o
samobójstwie Uniechowskiego, na
miejsce wypadku przybyli przed-
stawiciele władz śledczych z pro-
wadzącym w tej sprawie docho-
dzenie wiceprokuratorem na mia-
sto Wilno p, Klasse na czele, któ-
ry natychmiast opieczętował zna-
lezione na biurku denata doku-
menty.

Po zapoznaniu się ze skonfis-
kowanymi dokumentami okazało
się, że wśród papierów znajduje
się również list adresowany przez
samobójcę do władz śledczych.
W liście tym zmarły Unie-

chowski obszernie pisze o popeł-
nionych przez niego nadużyciach
w postaci nieprawnego pobierania
pieniędzy, stanowiących własność
Р. С. К. Samobójca przyznaje się,
jak sam napisał w liście — do nie-
prawnego pobrania pieniędzy z
kasy P. C. K. na własne potrzeby,
motywując swój postępek brakiem
posady i środków do życia, W
dalszym ciągu swego obszernego
listu zmarły twierdzi, że przeży-
wał z powodu swego postępku
katusze niewysłowionych cierpień
moralnych, aczkolwiek postarał
się o to. by Wileński Oddział
Polskiego Czewonego Krzyża nie
poniósł żadnych strat z powodu
popełnionych przez niego sprze-
niewierzeń, bowiem pokrył on
ЛОCOZZOTEEKERTWYZEERZNEPGSETAYETO

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Żydzi bezbożnicy prze-

ciwko świętom żydowskim.
W czesie żydowskich świąt Sąd-
nego Dnia, komsomolcy usiłowali
rozwinąć agitację antyreligijną.
Kilku komsomolców-bezbożników
rozrzuciło w czasie modłów na
dziedzińcu szkoły głównej przy
ulicy Niemieckiej 6 pewną ilość
ułotek komunistycznych o treści
antyreligijnej. (lotki te zostały
skonfiskowane. Dwóch komso-
molców aresztowano.

RÓŻNE.
— Zarząd „Herbaciarni NOK.

"dla bezrobotnej Inteligencji“—
składa serdeczne podziękowanie
tym wszystkim, którzy złożyli
ofiary w: gotówce i produktach.

Ofiary w gotówce złożyli:
P. p. A. T, W. Siemiradzka,

Głuszycka z Włocławka, M. Wo!-
beck. J. Kiewliczowa, Zrzeszenie
Prac, Banku Polskiego, Mikuli=
czowa, Otrębska, Smieciuszewska,
Salcewiczowa, Hermanowa, Pol-
skie Radjo, Bank Sp. Zarobka-
wych, Błażejewiczowa, M. Iwasz-
kiewiczowa, z Dz. Wil, M. Wol-
beck, prof. Muszyński, H. Wolski,
Zepaśnikowa, ks. Orzeł z Bieża-
nowa, Dmochowska, Kaszyńska
z Jalcientan — w sumie 358 zł.
50 gr.
Ofiary w produktach. złożyli:

P.p. J. Dmochowska, A. Wol-
beckowa, Bałabanówna, Wańko-
wiczowa z Olgienian, M Dauksza,
Wolodžkowa, L. Malachowcowe,
Fedorowiczowa, E. Malecka, Fr.
Stolie 2 Niemna.
W ofiarach są datki groszowe

i wielozłotowe. Zarząd „Herba-
ciarni” wdzięczny jest bardzo za
najdrobniejsze nawet ofiary.

ODCZYTY.
— Inauguracyjna Środa Literacka od

będzie się dzisiaj o godz. 20,30 w siedzi-
bie Związku Literatów Polskich (Ostro-
bramska 9). Wypełni ją referat świetne-
$ogo pisarza L. H. Morstina „O świado-
mym i nieświadomym pierwiastku twór-
czošci". Po referacie nastąpi dyskusja.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Polecamy bardzo gorąco Czytel-

nikom naszym zredukowanegourzędnika

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-
łeńskiego"'.

a WYPADKL
— Poszukiwanie zaginio-

nego. Przed dwoma dniami wy-

szedł z dornu niejaki Michał Ba-

sel, zamieszkały przy ulicy Świer-

kowej nr. 16, i zaginął bez wieści.

Policja prowadzi poszukiwania.

dego polskiego czytelnika, tak

bardzo duchowo nam pokrewną.

Nie dziw, książę Karol Edward

rodził się z Maryi Klementyny,

córki Jakóba a wnuczki Sobie-

skiego, zwycięscy z pod Wiednia.

Nic po ojcu swoim ani dziadku,

zniedołężniałych Stuartach odzie-

dziczył książę Karol owego ducha

rycerskiego, który porywał i zjed-

nywał mu zwolenników, a budził

szacunek śród przeciwników. Je-

$0 talent wojskowy przypomina,
acz w minjaturze, genjusz wielkie-

go pradziadka, skoro na czele gar-

stki niesfornych, źle uzbrojonych
górali potrafił zagrozić Londyno-
wi i — być może stałby się panem
sytuacji, gdyby w decydującej
chwili niezgoda, waśnie osobiste i
tchórzostwo poszczególnych przy-
wódców nie zmusiły księcia,
wbrew wyraźnej woli jego, do od-
оЦ,

©Nawiasem godzi się dodać, że

zdeiraudowane pieniądze własne-
mi papierami wartościowemi. Wo-
bec tego jednak, że wpływy od
tych walorów nadchodziły bardzo
powoli i cała sprawa się wydała,
postanowił on, jak kończy samo-
bójca swój lis, odejść w zaświaty.

Prawdopodobnie list ten zmar-
ły napisał przed przyjściem do
jego mieszkania policjąnta, który
miał go aresztłować.*»List ten
świadczy również o tem, że zmar-
ły nie popełnił samobójstwa pod
wrażeniem faktu, że zostaje are-
sztowany, lecz na podstawie zgó-
ry powziętego zamiaru. Bardzo
możliwem jest, że Uniechowski,
wyjeżdżając do Warszawy, nosił
się już z zamiarem odebrania so-
bie życia.

Dalsze dochodzenie,
List samobójcy załączono do

akt toczącego się w dalszym cią-
&и dochodzenia. Twierdzenie
zmarłego, że pozostawił pokrycie
w postaci papierów wartošcio-
wych. hnie znalazło jeszcze do-
tychczas potwierdzenia, aczkol-
wiek w ciągu dnia ubiegłego w
tym kierunku prowadzone było
dochodzenie.

Zarząd P, C. K. u p. Wojewody.

Zarząd Wileńskiego oddziału
Czerwonego Krzyża przyjęty zo-

ZMIANA pO
W chłodne dnie w szkole

Dzieci muszą mieć ciepłą

; па
„ POLSKI SKLAD

APTECZNO - PERFUMERYJNY

E. KUDREWICZ iS-ka
"MICKIEWICZA 24,26 Tel 7-10.
Jest obficie zaopatrzony w

tanie termosy. ==
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Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z.A.S.P. w WILNIE,

— Teatr Pobulanka. Komedję Mor-
stina „Dzika pszczoła” spotkało przewi-
dziane i łatwo zrozumiałe powodzenie.
Zainteresowanie publiczności ciekawą
problematyką sztuki i nieco humory-
stycznem i satyrycznem ujęciem — jest
ogromne i wywołuje na widowni raz po
raz wybuchy radości i salwy śmiechu.

W. komedji tej, wyreżyserowanej na-
der starannie, oprawionej w prześliczne
dekoracje, biorą udział najlepsze siły
komedjowe z pp.. Grolickim, Niedźwiec-
ką, Wiesławską, Szymańskim i Koron-
kiewiczówną na czele.

Sztuka ta będzie grana dziś (12. X.)
i codziennie o godz. 8-е] wiecz. aż do

odwołania.
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z.A.S.P. w Wilnie 12. X. gra
„Szczęście od jutra” w Stołpcach. Ju-
tro (13. X.) Nieśwież, 14. X. Horodzieje-
wo, 15. X. w Hajnówce.

— Teatr muzyczny „Lutnia”* Wy-
stępy E. Gistedt, Dziś po raz 10-ty me-
lodyjna operetka Abrahama „Wiktoria
i jej huzar”.

Najbliższą premjerą będzie operetka
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Kalmana „Księżniczka Czardasza” z
Elną Gistedt w roli tytułowej.

— Recital skrzypcowy Romana To-
tenberga rozpoczyna w piątek, 14 b. m.
zimowy sezon koncertowy Wileńskiego
Towarzystwa Filharmonicznego. Wilnia-
nie niejednokrotnie mieli sposobność
słyszenia tego świetnego skrzypka z
Warszawy przez radjo i ocenić wybitne
walory jego gry, wysuwające go — М/&
zdania najpoważniejszych krytyków mu-
zycznych stolicy — na czoło najlepszych
solistów o skali międzynarodowej. —
Bilety są już w sprzedaży w biurze
„Orbis” (Mickiewicza -11-a) od 9 rano do
7 wiecz.
— Dni Szopenowskie w Wilnie

Komitet „Dni Szopenowskich“ w
Wilnie łącznie z centralną organi-
zacją tej uroczystości w stolicy, u-
rządza między 15 a 23 b. m. szereg
imprez, poświęconych kultowi gen
jalnego mistrza tonów: A więc
przedewszystkiem w sobotę dn. 15
bm. odbędzie się wielki recital
fortepjanowy znakomitej „pianistki
Zofji Rabcewiczowej, prof. Konser
watorjum Warszawskiego.
Program obejmie fantazje f-moll,

Sonatę h-moli, balladę g-moll,
Schrzo h-moli, Polonez as-dur, i
inne. 5

Koncert odbędzie się w Sali
Konserwatorjum (Wielka 47), wej
ście od ulicy Końskiej). Bilety w
biurze podróży „Orbis'* (Mickiewi
cza 11) oraz w dniu koncertu w
kasie Konserwatorjum od godz.
7 wieczór.

wyprawa ks. Karola Edwarda była
finansowana i popierana przez
Francję i że królową francuską
była pod on czas Marja Leszczyń-
ska, która niewątpliwie swego
wpływu użyć musiała ku wspomo-
żeniu „rodaka”. Ponieważ jednak
wpływ starzejącej się królowej na
rozwiązłego Ludwika XV coraz
był słabszy, więc i pomóc była
niezbyt wydatna, to też w rezulta-
cie cała sprawa zakończyła się
klęską.

Nie wiemy, czy Walter Scott
zdawał sobie sprawę z pochodze-
nia swego bokatera, który szko-
tem był po mieczu, Polakiem po
kądzieli, tylko że ta kądziel wy-
wodziła się od miecza, który zba-
wił chrześcijaństwo i kulturę za-
chodnią. W każdym bądź razie
nie wspomniał o tem pochodzeniu
ani w samej powieści, ani w hi-
storycznych do niej przypiskach,
gdzie dość szeroko rozpisuje się o

stał w dniu wczorajszym in cor-
pore przez p. wojewodę Beczko-
wicza. Przedstawiciele Zarządu
zdali p. wojewodzie relację o fa-
ktycznym stanie rzeczy.

Dalsze śledztwo w toku.
W ciągu dnia wczorajszego

władze śledcze prowadziły dalsze
dochodzenie w kierunku ustale-
nia wysokości sprzeniewierzonej
sumy pieniędzy oraz czy nie za-
szły wypadki nadużyć w innych
instytucjach, w których Unie-
chowski pełnił _ jakiekolwiek
funkcje.

Wyniki dotychczasowego do.
chodzenia trzymane są narazie w
tajemnicy.

Oświadczenie zmarłego, że zo-
stawił on pokrycie zdetraudowa-
nych pieniędzy w: postaci papie-
rów wartościow., znalazło jedynie
częściowe potwierdzenie, bowiem
przedstawiciel! władz śledczych
zakwestjonował w dniu wczoraj-
szym szereg papierów, mających
rzekomo starowić pokrycie za
zdelraudowane przez zmarłego
Uniechowskiego pieniądze Czer-
wonego Krzyża.

Właściciel cementowni?
W związku z ujawnieniem tych

papierów wyszła na jaw nowa o-
koliczność. Ostatnio na pytania
znajomych, skąd czerpie swoje
dochody,, p. Uniechowski twier-
dził, że jest wiaścicielem wielkiej
cementowni pod Warszawą, która
daje mu wcale poważne zyski,
umożliwiające mu prowadzenie
beztroskiego i szerokiego trybu
życia. Przeprowadzone dotych-
czas dochodzenie nie potwierdzi-
ło, że zmarły był właścicielem
jakiejś cementowni.

 

W dniu dzisiejszym zakończył
się trwający od tygodnia proces
przeciwko 27 szeregowym, oskar-
żonym o należenłe do Komuni-
stycznej Partji Zachodniej Biało:
rusi. Wyrokiem Wojskoweqo Sądu
Okręgowego w Wilnie 26 oskar:
żonych zostało uznanych winnymi
zbrodni z art. 102 cz. 1 K. K.,
jednego uniewinniono.

Skazani zostali szeregowcy:
Waclaw Gołębiowski i Mojżesz

Naszewski po 9 lat ciężkiego
więzienia

lcek Gersztejn, Chaim Gold-
berg, Fajwel Farbiarz, Majer Wal-

Z «Sokoła».
— Życie towarzyskie w So-

kole w ostatnich czasach zaczy-
na wchodzić na normalne tory
i wraea do tych czasów, kiedy
to Sokół słynął ze swoich bardzo
miłych, a zarazem kulturalnych
zebrań, odczytów, czy też sobó-
tek, które cieszyły się wielkiem
powodzeniem i sympatją szer-
szych mas społeczeństwa. Po
wielkich wysiłkach i długiej pracy
członków  „Sokoła” udało się
wznowić to życie i, mając na
celu udostępnienie młodzieży
spędzenia czasu w gronie miłem,
„Sokół” urządza szereg zabaw,
do których znów ludzie zaczy-
nają nabierać zaufania i gdzie
wesoło, a zarazem tanio można
spędzić wieczór.
W sobotę dnia 15 b. m. o g.

9-ej wydział sokolic urządza taką
sobótkę, urozmaiconą popisami
solistów, na której przygrywać
będzie pierwszorzędna muzyka.
Sala udekorowana. Bufet obficie
zaopatrzony. Wstęp tylko 1 50 dla
panów i 1 zł. dla pań. Wstęp
wyłącznie za zaproszeniami, które
można otrzymać w Sokole. od
7:ej do 8-ej wieczór.
Eii S

Rewolwer.
Po pierwszem zbadaniu Unie-

chowskiego przez wiceprokurato-
ra, Uniech. został wypuszczony
na wolną stopę i poddany aresz-
towi domowemu. Podczas doko.
nanej wówczas rewizji skonfisko-
wano mu dwa rewolwery, które
załączone zostały do akt sprawy.
Przed opuszczeniem gabinetu p.
prokuratora, Uniechowski rzeko.
mo miał prosic o wydanie mu re-
wolweru, lecz prośba jego natu-
ralnie nie została uwględniona.
Mimo to Uniechowski gdzieś
zdołał otrzymać rewolwer.

Pogrzeb.
Wczoraj odbył się pogrzeb

zmarłego na Rossie, na miejscu
niepoświęconem.

Wyrok na 27 anodicoi
ter, Antoni Anisimowicz i Szloma
Bursztyn po 7 lat e. więz.

Alter Furmański, Michał Kes-
sler, Józef Stachnik, Fleksander
Matys, Czesław Zołek, Judko Ła-
sica, Czesław Tobjasz, Mikołaj
Dudko, Jerzy Wasilewicz, Wa-
cław Zelman, Jan Gwara, Tomasz
Kaczanowski, Jan Mandzik, Wła-
dysław Krzyżanowski, po 5 lat
c. więz.

Mieczysław Milke, Rachmiel
Borycki, Judel Esterowicz, Majer
Bender po 1 roku c. więz.

Koziniec Zawel zosłał unie-
winniony.

„Dafraudant ze Straży Ogniowej sam się
zgłosił do policji.

W związku z wykryciem nadu-
żyć w straży ogniowej, popelnio-
nych przez sekretarza straży
ogniowej Wasilewskiego, który
przywłaszczył sobie kwotę z górą
3000 zł. przeznaczonych na wy-

 

POLSKIE RADJO WILNO,
Środa, dnia 12 października.

11.50: Kom. meteor. Sygnał czasu.
12.20: Muzyka laneczna (płyty). 12.40:
Kom. meteor. 15.20: „Szecherezada“ —
Rimskiego - Korsakowa (płyty). 16.00:
Aud. dla dzieci. 16.25: Wesołe piosenki
(płyty). 17.00: Muzyka współczesna
(płyty). 18.00: Recital śpiewaczy Olgi

Olginy, primadonny Opery Warszawskiej.
Przy fortep. dr. Tadeusz Szeligowski.
19.30: „Na Warszawskim Parnasie“ —
Ф. wygł. J. Stępowski. 19.45: Pras.
dzien. radj. 22.00. Koncert. 20.55: Wiad.
sport. i dod. do pras. dzien. radj. 21.05:
ransm. z otwarcia VII sezonu literac-

kiego. 166 środa literacka z referatem
L. H. Morstina o świadomym i nieświa-
domym pierwiastku twórczości. 22.00:
„Na widnokręgu”. 22.15: Muz. tan. 22.55:
Kom. meteor. 23.00: Muz. tan.

Czwartek, dnia 13 października.
11.50: Kom. meteor. Czas. 12.20:

Płyty. 12.35: Poranek szkolny. 15.20:

Koncert dla młodzieży (płyty). Objaś-

nienia Zofji Ławęskiej. 16.00: + „Naj-

wlašciwsze zabawki dziecięce“— wygl.

Kaz. Kozłowska. 16.15: Lekcja jęz. franc.

16.30: Komun. Tow. Gimn. „Sokół* w

Wilnie. 16.40: „Idea Jagiellońska w hi-

storji polskiej i powszechnej” — odczyt

wyśł. prof. St. Zawrzewski, 17.00: III-ci

akt „Tristana i Izoldy" — RyszardaWa-
gnera. Słowo wstępne prof. Michała Jó-

zefowicza. 18.00: Koncert. 18,55:
„Skrzynka pocztowa Nr. 217%. — Listy

słuchaczy omówi Witold Hulewicz, "dyr.

progr. 19.25: Wil. kom. sport. 20.00:
Muz. lekka. 20.50: Kom. 21.00: D. c.
muz. lekk. 21.30: Słuchowisko „Jutro” —

Konrada. 22.15: Muz. tan. 22.55: Kom.
meteor. 23.00: Muz. tan.

księciu. Gorzej, że większość czy*
telników polskich, którzy w mło-
dym zwłaszcza wieku rozkoszo-

wali się „Wawerley'em“, niema

pojęcia o bliskich więzach krwi,
które bohatera powieści i wodza
ostatniego ruchu niepodległościo.
wego Szkocji łączyły z Polską.
Skoro obcy nie pamiętają o nas,
godzi się byśmy jaknajdokładniej
znali rzeczy ojczyste.

Przy sposobności, na zakończe-
nie przytoczymy wprost bezprzy-
kładny lapsus, który w związku z
rocznicą Scotta przytrafił się
„cenionemu“ krytykowi i powie-
ściopisarzowi francuskiemu, Е
Edmundowi Jaioux, Pisząc o ch
wie Scotta na literaturę powieścio
wą francuską i niemiecką, wymie-
nia on szereg autorów niemie c-

kich. „których ostatnim repre-

zentantem był nieznośny (insup-
portable) Sienckiewicz".

Można oczywiście tak lub ina-

płacenie * dodatków  rzemieślni-
czych 50 strażakom, policja
wszczęła poszukiwania za defrau-
dantem. Wasilewski ukrywał się
w ciągu całej doby, lecz w dniu
wczorajszym, widząc, że policja
depcze mu po piątach, dobro-
wolnie zgłosił się do policji. Pod-
czas badania Wasilewski przyto-
czył na swcje usprawiediiwienie,
okoliczność, że został rzekomo
okradziony. Chcąc zwrócić te pie-
niądze, pożyczył pewną sumę od
pewnego Żyda, który pobierał od
niego tak lichwiarskie procenty,
że nietylko nie wyrównał zale=
głości, lecz wpadł w jeszcze więk-
sze zadłużenie. Po przesłuchaniu
Wasilewskiego osadzono w aresz-
cie policyjnym.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Mikrofon u literatów.

Miłem urozmaiceniem dzisiejszego
programu radjowego będzie transmisja z
inauguracyjnej „środy literackiej" w mu-
rach po - bazyljańskich. Mikrofon zosta
nie otworzony o godz. 21,05. Program
„środy; literackiej' zawiera: Psałmy 45 i
137 Mikołaja Gomółki do słów Jana Ko-
chanowskiego wykona zespół wokaln
„Pro arte“ pod kier. prof. T. Szeligow-
skiego. Zagajenie prezesa ZZZLP. W.
Hulewicza i wreszcie — referat autora
„Dzikiej pszczoły” Ludwika Hieronima
Morstina o świadomym i nieświadomym
pierwiastku twórczości.

Na warszawskim parnasie.
O godz. 19,30 z Warszawy trasmito-

wana będzie interesująca audycja lite-
racka, Będą to recytacje poezyjoWarsza
wie, omawiane uprzednio przez znanego
młodego poetę Janusza Stępowskiego w
ieljetonie literackim p. t. „Na warszaw-
skim Parnasie", ›

czej oceniać Sienkiewicza, to
rzecz gustu, czyli raczej kultury
literackiej. By jednak ferować po-
dobne wyroki, trzeba znać dzieła

sa
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autora—tego wymaga elementar- |
ne minimum uczciwości krytyka.
Otóż kto choć pobieżnie zna dzie-
ła twórcy „Bartka zwycięzcy”
i „Krzyżaków ', ten co do narodo-
wości Sienkiewicza nie może mieć |
mos

resztą są nazwiska,
nieznać, nawet jeżeli się nie jest
„cenionym” krytykiem
tem to dowód  bezgranicznej
ignorancji.

Niestety, o ile chodzi o sprawy
polskie, to przykładów podobnej
ignorancji dużo możemy spotkać,
nie tylko we Francji. Dodajmy, że.
artykuł p. Jaloux znalazł się na ła.
mach bardzo poważnego i doPol-
ski przychylnie nastrojonego or-
ganu „Le Temps”.

J.-0,  
których |

i litera- |
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Z KRAJU.
Okradzenie kanceiarji komornika Sądu grodzkiego.

Komornik Sądu Grodzkiego
w Landwarowie, Zieliński (Wileń-
ska 5), zameldował w policji, że
w kancelarji jego popełniona zo-
stała kradzież. Mianowicie z
zamkniętej szafki wykradziono

3000 zł. Z tych 180 zł. należało
do kljentów, a 120 zł. jego wła-
snych pieniędzy. Szafka, w któ-
rej przechowywano pieniądze, nie
została uszkodzona.

Waika z epidemją tyfusu.

Działająca od dłuższego czasu
specjalna lotna kolumna przeciw-
tyfusowa zalustrowała powiaty:
wileńsko-trocki, oszmizński, bra=
sławski, dziśnieński i postawski,
przyczem przeprowadziła około
300 szczepionek  przeciwtyfuso-
wych. Ponadto lekarze tej ko-
lumny udzielili doraźnej pomocy

"w. przeszło 100 wypadkach. Ko-

Rozbój na drodze w
Jan Tiubicki, miaszkaniec wsi

Podworańce w pow. lidzkim, zo-
stał napadnięty na szosie koło
Dziewieniszek w pow. oszmiań-
skim przez dwóch osobików u-

lumna odkaziła około 150 miesz-
kań, mnóstwo ubrań, inwentarza
Ft:

Lekarze kolumny przeciwtyfu-
sowej bez przerwy nieśli doraźną
pomoc chorym. Dzięki tej sama-
rytańskiej pracy i samozaparciu
się epidemja tyfusu plamistego i
brzusznego na Wileńszczyźnie nie-
mal kompletnie została zażegnana.

pow. Oszmiańskim.

zbrojonych w noże. Pod groźbą
osobnicy ci obszukali go i zabrali
mu 60 zł. w bilonie. Policja po-
szukuje sprawców napadu.

Straszny los umysłowo-chorego.

W lasach państwowych, koło
gajówki Mosty w pow, olkienic-
kim, gajowy znalazł zwłoki męż-
czyzny w średnim wieku. Prze-
prowadzone dochodzenie ustaliło,
że były te zwłoki umysłowo-cho-
rego, Dawida Funka lat 32, który

> Pożar w pow.

W pow. brasławskim we wsi
Woropajewszczyzna ogień strawił
10 domów mieszkalnych 6 sto-
dół, 2 spichrze. 5 chlewów. W

zbiegł z zakładu dla umysłowo-
chorych w kol. Dekszni w gm.
olkienickiej. Funk kilka dni bią-
dził po lasach w chałacie, grzązł
w błocie, marzł i zmarł prawdo-
podobnie z głodu.

Brasławskim.

budowlach gospodarczych  spa-
liły się 3 krowy. Poszkodowanych
jest 11 gospodarzy. Straty wyno-
szą 14000 zł.

Plaga wilków w pow. Mołodeczańskim.

Z Mołodeczna donoszą, iż w
gm. rakowskiej oraz sąsiedniej
iwienickiej pojawiły się wilki.
Mieszkańcy wsi tłumaczą poja-
wienie się w tak wczesnej porze
wilków — zapowiedzią ostrej zi-
my. Wilki urządzają zuchwałe
wypady na pastwiska, skąd pory-
wają żywy inwentarz. Zuchwałość
idzie tak daleko, iż wieczorem
wilki napadają na stajnie i obory.

Z nową tą plagą mieszkańcy
wsi walczą jak mogą. Urządzają
obławy masowe i pojedyńcze.
Onegdaj mieszkaniec wsi Krze-
szele gm. iwienickiej Tomasz Pań-
ko zastrzelił w oborze wilka, któ-
ry udusił cielę.
W niedzielę urządzono obławę

na szkodników przy pomocy ofi-
cerów KOP., podczas której za-
bito 2 wilki.
W poniedziałek na drodze

Mołodeczno-Wołożyn w pobliżu
wsi Berežynowo na przeježdžają-
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sarskiej, książe

Dziś! Największa
gwiazda ekranu

 

cego furmanką Antoniego Bor-
kowicza z synem Piotrem z lasu
wypadło kilka wilków, które rzu-
ciły się na konia. Ojciec i syn
nie tracac zimnej krwi oddali do
napastników szereg strzałów, po-
czem pognaji szybko konia, dzię-
ki czemu zdołali wyjść cało z
ciężkiej opresji. Jedna z kul
trafiła wilka w szyję. Nieżywę
zwierzę znaleziono w odległości
około 400 kroków od miejsca
napadu w lesie.

Niektórzy włościanie twierdzą,
iż mnóstwo wilków przedostało
się z terenu Białorusi sowieckiej,
gdzie w lasach granicznych na
odcinku Zasław urządzane są ma-
sowe obławy na szkodników.

GEEOSIE"RAZOAOAAA DEK KIANIKEKRK

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną,

 

 

NNIK WILEŃSKI

SPORT.
Sezon ping-pongowy rozpoczęty.

W lokalu Ogniska kolejowego
odbył się bardzo ciekawy mecz
ping . pongowy między „Ośnis-
kiem, a Makabi.

Mecz w ogólnej punktacji wy-
grało „Ognisko” 8 : 2.

Wyniki szczegółowe są nastę-
pujące: Petka (O.) — Chajkin (M)
21 : 13,21 : 9. Grodnicki (O.) —
Ickowicz (M.) 21 : 11, 21 : 4. Wek-
sler (M.)—Klukiewicz (O.) 19 : 21,
22 : 20, Żłe: 18. Grodnicki (0.)—
Chajkin (M.j 21:11. 21:12, Klu-
kiewicz (O.) — Chajkin (M.) 21 :18
28 : 26. Petka (O.) — Weksler (M.)
24 : 22, 19 : 21, 20 : 22. Była to naj
ciekawsza walka meczu, wygrana
przez Wekslera. Grodnicki (0.)—
Weksler (M.) 25 : 27, 21 : 14, 21:14.
Klukiewicz (O0.) — Ickowicz (M.)
24.:46, 21-217.

W grze podwójnej wygrywa pa
ra „Ogniska“ Grodnicki, Petka z
parą Makabi Weksler, Ickowicz
21:92 tt

Mecz cieszyl się dužem powo-
dzeniem i sala byla przepelniona
widzami.

Wśród graczy wyróżniali się:
Grodnicki, Petka i Weksler.

„Ognisko“ w obecnej chwili ma
najlepszych graczy.

Seminarzyści wileńscy w Świę-
cianach.

Po gościnnych występach w
Święcianach sportowców N. Wilej-
ki udali się tem uczniowie Semi-
narjum Nauczycielskiego z Wilna.

Seminarzyści rozegrali w Świę-
cianach dwa mecze gier sporto-
wych.
W piłce koszykowej wilnianie

wygrali 29 do 12. Gra było ostra
i ciekawa. trochę jednak brutalna
ze strony gospodarzy. +

Drugi mecz rozegrał się w pił-
ce siatkowej. Wygrali znów semi-
narzyści 30 : 15. six"

Jak widzimy z powyższych wy-
ników, w tym roku w Święcianach
niema dobrych graczy, którzy po-
traliliby poważny stawić opór dru
żynom wileńskim.

Komunikat Wil T, W.

Zarząd Wil. T. W. prosi wszyst-
kich członków o otwarcie swych
szafek, które muszą być w jak
najszybszym czasie opróżnione.

Obecnie na przystani prowa-
dzone są prace nad zabezpiecze-
niem przed zimą, to teź wszystkie
szafki muszą być koniecznie o-
próżnione w ciągu tygodnia, W
czasie zimy na górze mieścić się
będzie ciepłe schronisko narciar-
skie.

| rozkoszna,
czarująca

Początek Seansów o g. 4, 6, 8 i 10,15. Na 1:szy seans ceny zniżcne.

Brygida Helm i Willi Fritz w oszalzmiającym
nadprzebeju p. t:

 

godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt. o g. 2-ej.
(STZEEPIKOZAAE: BĘDE:KARAI
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«SZPIEG i KOBIETA»
wejny światowej etwieia przed nemi tajniki tragicznych zmagań sę mocerstw Europejskich i uplastycznia upiorre
drogi szpiegostwa międzynaredowego. Nad program: (lrozmaicone dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. Początek o

 

 

Dzień sportowy w Trokach.
Ubiegłej niedzieli w Trokach

bawili sportowcy Gimn. św. Ka-
zimierza z N. Wilejki. |

Troczanie powitali przybyłych
uczniów nadzwyczaj gościnnie z
orkiestrą, a w czasie rozgrywek
śier sportowych na boisku w Tro-
kach zgromadziło się sporo mło-
dzieży, która z zachwytem przy-
glądała się grze.

eszcz jednak znacznie prze-
szkodził zawodom i po dwóch
grach sportowcy musieli schronić
się do lokalu.

Wieczorem odbyła się specjal-
nie zorganizewana zabawa ta-
neczna, w czasie której por.
Ubysz rozdai sportowcom cenne
nagrody.

Za  trójbój lekkoatletyczny
pierwszą nagrodę otrzymał Li-
chodziejewski, 2) Boniewski, 3)
Herman. Za sztafetę 4100 mtr.
(51 sek.) otrzymali nagrodę ucz-
niowie Trok, za 3000 mtr. Bla-
žewicz.

W] strzelaniu zwyciężyła Ko-
walska 45 pkt, 2) Orłowska 43
pkt., 3) Mickiewiczówna 42 pkt.

Zawody w Trokach udały się
doskonale, a wytworzony nastrój
sportowy zostawił na obecnych
bardzo miłe wrażenie. W pierw-
szym rzędzie sportowcy są
wdzięczni p. dyr. Rutkowskiej i
nauczycielce p. ROA:
za opiekę nad nimi. 2

Uczniowie zaś N. Wiłejki pod
kierownictwem p. J. Truhanowi-
cza mają zamiar przyjąć teraz u
siebie troczan na zawodach
zorganizowanych w N. Wilejce,

Najuch pozostaje w Warszawie.
WARSZAWA (Pat). Sekcja

tenisowa warszawskiej Legji po-
zyskała świetnego tenisistę zawo-
dowego, Najucha, na swego tre-
nera na rok przyszły. Najuch
stale przebywa w Berlinie i w me-
czach międzynarodowych repre-
zentuje barwy niemieckie, z po-
chodzenia jednak jest Polakiem
i już przed rokiem, za pierwszym
swym pobytem w Warszawie, wy-
rażał chęć trenowania polskich
tenisistów. Obecnie sprawa zo-
stała załatwiona definitywnie.

Jędrzejowska pokonana.
MERAN (Fat). W grupie fina-

łowej walki pojedyńczej pań o
mistrzostwo Meranu Jędrzejow-
ska pokonana została przez Niem-
kę Horn w dwóch setach 6:4, 6:2.
W] ostatecznej klasyfikacji turnie-
ju merańskiego o puhar Lenza
pierwsze miejsce zajęła Horn,
mając trzy zwycięstwa w finale,
nad Jędrzejowską, która ma dwa
zwycięstwa w finale. .

w spaniałym prze-
boju muzycznym

Muzyka „Króla Waelca*
JANA STRAUSSA.

Atrakcje dźwiękowe.

 

Film ten о-
snuty na tie | Ro

zamkniętych
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Zjednocz Kop. Górnośl. „PROGRESS“ ko-

Andaluzja,

i zaplombowanych

M. DEULL witno.

 

2 pogranicza.
Postrzelenie rybaka poiskiego.

zaścianka Micha-
łowo na jeziorze tejże nazwy w
rejonie Przełaje strażnik litewski
postrzelił polskiege rybaka Jana

Na terenie Kozłowskiego w prawą klatkę
piersiową. Powód postrzelenia —

*lowienie ryb po stronie litew-
skiej.

Losy przemytnika litewskiego.

Komendant litewskiej straży
granicznej odcinka granicznego
Loždzieje zwrócił się do naszych
władz z prośbą o wydanie zbie-
głego na teren polski przemytni-
ka Stanisława Gubialisa, oskar-
żonego 0 zamordowanie dwóch
swoich towarzyszy w celach
rabunkowych. Władze polskie

po przeprowadzeniu dochodzenia
stwierdziły, iż Gubialis nie prze-
dostał się na teren polski, lecz
ukrywa się na Litwie. Wczoraj
Litwini zawiadomili komendanta
naszego odcinka, iż onegdaj wie-
czorem wspomniany Gubialis w
w utarczce ze strażnikami litew-
skimi został zastrzelony. „

BZZESZOKAWBRCAG GZ:OERA DADAZOEw ONE RETZDAGŚCEKK Z SODA CZESANE UR

Nowy pochód na polskość.
Polskie pisma komunistyczne

podają od czasu do czasu wiado-
mości dorywcze, z których możnę
sobie utworzyć ogólnikowy obraz
o stanie przeznaczonych dla lud:
ności polskiej szkół komunistycz-
nych na Ukrainie.

Z organu Partji Komunistycz-
nej „Sierp”, wydawanego po pol-
sku w Charkowie, dowiadujemy
się, że zarówno nauczyciele, jak i
uczniowie są tam pozbawieni
wszelkiej możności pracy nauko-
wej. Czytamy tam co następuje:

Ww Koszczy (rej. Trojanowski) u-
czniowie nie są zaopatrzeni w zeszyty i
podręczniki. Szkoła nie ma opału na zi-
mę. Uczniowie pozbawieni obuwia i o-
dzieży.

W, Mierowcach (rej. Sołobkonecki)
szkoła nie ma podręczników. Nauczyciel-
stwo od maja nie otrzymało jeszcze
mąki.

— W Tarasach (pod Charkowem)
nauczyciele nie mają mieszkań i tułają
się od chaty do chaty.

Tesnówce (pow. Zwiahelski) pre-
zes Rady Wiejskiej teroryzuje nauczy-
cielstwo, zmuszając je do pracy fizycznej.

Sosnowej Bojance i Koszelonce
(rej. Puliński) nauczyciele nie otrzymują
ani produktów ani pieniędzy... („Śierp'
z 28 i 30.IX 1932)“, ’

Tak wygląda szkolnictwo mniej-
szościowe na Ukrainie... Organy
sowieckie przemilczają, jak trak-
tuje te szkoły ludność i w jakim
stopniu uczęszczane są one przez
dzieci polskie, Tylko z jednej ko-
respondencji z Szaraweczki na Po-
dolu („Sierp“ z 28.1X) dowiaduje-
my się, že „na 375 miejsc chodzi
do szkoły zaledwie 70 dzieci”, a
więc 18 proc. Że zjawisko to nie
jest odosobnione i że szkoła komu-
nistyczna ma takie same powodze-
nie w innych powiatach Ukrainy,
świadczy dekret C. K. P. K. Ukrai-
ny z dn. 17 września, mający na
celu „dalsze rozwinięcie i polep-
szenie masowej pracy politycznej
wśród polskich mas pracujących
dla wcielenia w życie poprzednich

uchwał”. Dekret nakazuje „dele-
$ować do miejscowości, posiadają.
cych zwartą większość polską, 25
komunistėw dla bezpośredniej do-
tłowej pracy organizacyjnej, ukom-
pletować etaty instruktorów mniej
szościowych, zorganizować techni.
kę dla przygotowania pracowni-
ków masowej oświaty” i t, d, —
słowem na ludność polską ma być
rzucona nowa armja agitatorów i
tunkcjonarjuszy komunistycznych
jak pisze „Sierp” z dn. 2 b. m. —
„na strach wrogom klasowym, na
strach Polsce faszystowskiej...

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 11 Х 1932 ›
Waluty dewizy:

Belgja 123,85— +4,i0—123,54
Gdańsk 17 65—174,08—173,22.
Holandja 358,95—359,85 - 3' 8,05.
Londyn 30,77—30,78 - 30,93—30,63
Nowy York 8,912-—6,932 — 8,892.
Nowy York kabel 8,917 —2,937 —8,897.
Paryž 35,02—35,11-- 34,93,
Praga 26,40—26,46—26,34
Szwajęarja 172,35 —172,78- 171,92.
Berlin 211,95.
Tendencja mocni: jsza

Papiery procentowsr
3%, poź. budowlara 38,35—38,!/,.
4% Inwestycyjna 96,75.
4, poż. inwest. ser. 103,
5'|, konwers, 41—40',.
6%, dolarowa 55'/,—54,75.
4% dolarowa 49'/,- 49, :5.
7:4 stabil. 52'|, - 54—53,

„ kolejowa 100.
81, obl. bud, В. G. K. 93.
87, oblig.Pol. B-ku Komun III em. 93.
30, L. Z ziem. dol. 50').
4, L. Z. ziem. 29'h.
5° L. Z. m. Warszawy 48
8“, L. Z. m. Warsz. 58—59,25—58,75.
19% L. Z. m. Lublina 57.
8|. L. Z. m. Łodzi 53,75,
10% L Z. m. Siedlec 53',
Akolei
Bank Polski 86',—(9 Sterachowice

9,25. Tenčencja utrzymana.
Pożyczki polskie w Nowym Yorkui

Dołarowa 54. Dlionowsra 5/,:5. S'abi-
lizacyjna 51,75. Warszawska -41,12'5.
Sląska 39.87';.
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trze przy Ll. W. Pohu-

W. Pohulanka 17, m. 23,

  

Do wynajęcia DUŻY ki"
LOKAL (b. lokal Lombar-
du) przy ul. Biskupiej 4.

Do wynajęcia odremon- stworzeniu świata. Nagle
mieszkanie z 5 podnosi się jeden z mal-

pok. ze wszelkiemi wy ców, który od dłuższego
na |-szem plę- cz»su ze specjalną uwa-

gą sluchal wykladu, za-
ру!щас; „Skąd pani to
wie, że Pan Bóg tak stwa-

2 rzał świat?* Na to drugi
====ы Z malcėw ubiegając od-

Dowiedzieć sie:

  

pelnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- powiedž nauczyciełki wo-
Radzionków, Mysłowice, LOKALE ła, trącając kolegę: „Sia-

Ferdynand i Florentyna. daj 1 bądż cicho, prze-
Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie E cież pani przy tem by-

  

Dow. się: W. Pohulanka

EKO <PAN> į Całe Wilno io; KOBIETY I CZŁOWIEKA—MAŁPY IL:95bšganinėsi ai, A ESŽYŠTŪJE OB 1690 R. podane wasi
Е . 528. „Trader Hornu* Van Dyke'a. Bilety honorowe niewaźne. Z powodu wysekiego poziomu art. filmu we|šcie na wi- uro: Jagiellońska3 Te й VLIKEIKITSEISS

Ul. WIELKA 42. Tel. 528 z downię tylko na początki seansów o godz.ge 6, 8 i 10,15. ! Składy:Kijowska 8 Tel.209. i ZGUBY : D RUK Iz i Н

: T POIOgEY Dirdsos Bor m PILNE:ZWWKONACZESEWK Młodzieniec lat 18 z u- 00 inteligentną miodą pa-|| Mieszkania BILET
K 0 N K U RS. $ Kupno ty kończoną Szkołą Powsz, nienkę  umiejącą pisać i pokoje Zgublono torebkę Y

Biuro Pośrednictwa Pracy przy Wileńsko-Nowo= LEKARZE 5 $ NAUKA poszukuje jakiejkolwiek na maszynie, poszukują- damską w dniu 1i-X, róg WIZYTOWEro. Eešrečnicių kiej 1 kónkitwźnach $ przedaž pracy. Dobre referencje, CAposady za skromnem Zawalnej i Portowej, za- ZAPROSZENIAgródzkiej Izbie ka KL e ESETTENS |OOOBG AOR Ponarska 50—1. gr. wynagrodzeniem.  Infor- Mieszkanie 5 pokojowe, wierającą przeszło 240 BROSZURY
Е 7 : Dr. WOLFSON PodhalańSKĄą Maturzysta z inteligent- „Ė“ macji udziela  Admini- słoneczne, suche, <lepie zł, dowód osobisty na

l l l l | sio Chor (l W iłębokiem CHOR. WENERYCZNE, nej rodziny udziela ko- Ziedukowana wycho- stracja „Dz. Wil.” mię- ze wszystkiemi wygoda- Imię Emila Hein. (lezci- AFISZE
gi t ar] W d J MOCZOPŁ. I SKÓRNE (Małepolską) repetycyji Mostowa 11 wawczyni seminarjum, dzy 10—3 g. śr. mi na piętrze Zakreto- wego znalazcę uprasza WYKONYWApow. Dziśnieński. : kietbasę — .. 6 о4 8—10 ; 15—17. znająca niemiecki i go” — - ма 9—4. AS Zi fokamattówui. Wilenska 7, Polecamy gorąco starusz- | torebki. Poleska 17 m. DRUKARNIABiiższe informacje i składanie podań w kancelarji 168 spodarstwo domowe po-

Izby (Wileńska 25 m. 3) do dnia 22 października r.b. czysto wieprzową szukuje zajęcia w domu kę do pomocy w domu Lachowicza. 494

 

 

„=—-> polecają paprywatnym lub instytucji aibo jako nianię za 5 — Pokój ciepły do »yna- I INTROLIGATORNIA
—RTKOWSKLEPIE "TWININVTANI""||| Lekarze- B-cla Gołębiowscy. ublicznej. Pierwszorzęd” 10 zł. mies. Uczciwa, jęcia ul. Tartaki 18 — 4 j<G======x=="euj

EKOWSKLEPIE TIEJNT TANIE į Dentyści. | ul. Trocka 3. PRACA ||ktetacacje. Ofertydo miła, pracowita. ul. Po- (róg ul.  Miekiewieza) 1. ZWIERZYŃSKIEGO
RERWRTNN ь, ы L=>!Administracji pod „Wy- narska 16 m. 2 gr. oglądać od 2 g.—4g. _ Jak to było ze stworze” *

Wilno, Lekarz Dentysta a. :az wdo- ścia “ showawezyni“. | 457—2 zee =, niem świata? Mostowa ul. Nr.1.
o ych ilościach z do „młoda pan - soba uczelwa posiać. miaszkania z 5 pokoi (Autentyczne.) Telefon 12-44.Wileńska 1 l FRYDMAN ы JAZ stawą do domu. Zamó- na poszukuje jakiejkol- Inteligentny młody czło. b. dobre referencje po- ze 'wszajkiemi wygddami

. 9 * . wienie przyjmuje Mle- wiek pracy, chętnie w wiek ukończył szkołę szukuje zarządu domem sze'kiemi wygodami w czasie lekcji religii CENY NISKIE
Oiado wynejęcia ul. Teatral-kupuje się wszystkie towary włókiennicze wga- na Nr. 9

tunkach trwałych I po cenach najniższych, w

szczególności: meteory, żorżetty, jedwabie su-
rowe, fajdeszyny, luksy It,p.

Wieika 28 czarnia Ferma „Lubów” gospodarstwie domowem, handlową poszukuje po-
Zęby sztuczne na złc- Gdańska 6. Tamże łabę- lub do chorej. Zgłosze- sady. Łaskawe ofert

cie | kauczuku. dzie białe parami tanio nia: Wilno, ul, Beliny 5 Administracji „Dz.
223—1i do sprzedania. 460—2 m. 14 od g. 2 do 4. 445-1 pod „Urzędnik“.

posady gospodyni ewent. w klasie pierwszej star-
pielęgnowania chorego.
Adres w Adm. „Dz. Wil."
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m.1.do
i"
gr.

sza nauczycielka z wlel-
kiem przejęciem opowia-
da zebranym malcom o

 

  

B. M. STEPHENSON. 40)

Ha nojoyższem wzgórzu.
ROZDZIAŁ XVIL :

Kiedy tarcza słońca zetknęła się horyzontem,
wyjrzał ostrożnie na drogę i widząc, że w pobliżu

niema nikogo, wylazł z rowu. :
Wkroczył do Glastonbury o zmroku. Latarnie

były już zapalone. Ruch bardzo niewielki, przeważ-
nie pary Wogóle to stare senne miasto wydaje się
zawsze napół wyludnione. Harry szedł szybko, jakby
się gdzieś śpiesząc — manewr, który zabezpieczał
go poniekąd przed zaczepianiem. Raz: żeby uniknąć
spotkania z policjantem, skręcił w boczną ulicę.

Później wrócił znów na główną ulicę i odważył
się zrobić kilka zakupów. W. jakiejś nędznej jadło-
dajni kupił zapas kanapek, a w składzie materjałów
piśmiennych i tytoniu mapę dróg Anglji. Kupiec, któ-
ry zdziwił się że włóczęga kupuje mapę — rzecz w
jego praktyce niespotykana — okazał podejrzliwe

- zainteresowanie. Co gorzej, był ogromnie gadatliwy.
Harry odpowiadał lakonicznie, żeby nie powie-

dzieć burkliwie. Ale gaduła nie dał się odstręczyć
i wręczył mu mapę i resztę dopiero wtedy, gdy zja-
wił się drugi kupujący.

Zbieg opuścił śpiesznie miasto i podążył drogą
do Wellsy. Niebawem znalazł się znów w otwartem

polu.
Uszedłszy milę zobaczył po lewej stronie drogi

oberżę. Z okien jej biło światło ; dochodziły wesołe
odgłosy zabawy. Ale co go najwięcej zainteresowało
to widok kilku rowerów, opartych o ścianę. Przy-
pomnial sobie nagle, że chociaż w swojem dawnem
życiu jeździł dużo nocami na rowerze, nie zdarzyło
„mu się nigdy, żeby go kto zatrzymał.

Rozejrzał się naokoło, wybrał szybko, lecz ze
spokojnym namysłem najlepszy rower. skoczył na
siodełko i pojechał. Przez kwadrans pędził jak szalo-
ny, poczem, widząc, że niema pościgu, zsiadł i zapalił
lampkę. Ale stwierdził z rozpaczą, że było w niej
bardzo mało oliwy. Rower marki Humber nie miał
żadnych szczególnych cech rozpoznawczych, oprócz
tego, że na widełkach była odtrzaśnięta emalja.

Wsiadł i pojechał dalej. W niespełna pół godziny
dotarł do Wells. Zobaczywszy koło katedry sklep z
rowerami wszedł i poprosił o puszkę oliwy do lampki

: Kupiec spojrzał na niego podejrzliwie i nie ruszył
się z miejsca.
— Špieszy mi się do domu — rzekł niecierpliwie

Harry.
— A gdzież to wasz dom?
Walters, który spodziewał się takiego pytania,

miał już odpowiedź gotową.
— W Bath mieszkam, panie. Mam tam zamężną

siostrę. Przyrzekłem jej, że wrócę przed północą.
Czeka na mnie, |

„się tak spadziste,

Kupiec sięgnął po oliwę i wręczył ją klientowi.
Podany pieniądz rzucił z brzękiem na kontuar i
sprawdziwszy, że ma dobry dźwięk: wydał resztę.

Walters opuścił miasto bez pośpiechu i pojechał
w kierunku Bath. Był straszliwie zlenerwowany
i ledwie nad sobą panował.

Wydawało mu się, że kto na niego spojrzał, po-
licjant, czy cywil, ten jeszcze się oglądał. Minąwszy
ostatnią latarnię, stracił zupełnie głowę i pognał jak
szalony, Jechał pod górę i zbocze było coraz bardziej
strome. Ale nie zważał na to. Zużywał rozpaczliwie,
lekkomyślnie cenne siły, nie myśląc o niczem innem,
Byle dalej, byle dalej. W końcu jednak zbocze stało

że niesposób było pizeć dalej na
kołach.

Zeskoczył więc i popychając rower przed sobą,
biegł kłusem jeszcze przez pięć minut. Dopiero zu-
pełne wyczerpanie zmusiło go do zatrzymania się
i opamiętania.
W dole wiła się długa wstęga pustej drogi. A więc

nie wysłano pogoni! Poszedł pod górę wolnym kro-
kiem. Zbocze, na które się wdzierał, stanowiło po-
łudniowy sto kMendips. Wreszcie dotarł do szczytu,
odległego od Wells o opętane trzy mile,

Na drodze nie było wida ćnikogo. Harry zgasił
lampkę i oparł rower o stromy przydrożek. Następ-
nie schował się w gąszczu plantacji jodłowej, zarasta-
jącej wierzch góry i posilił obficie kanapkami, zaku-
pionemi w Glastonbury i gotowaną pszenicą,
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWTIERZYŃSKI, Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1,

Wypalił fajkę, odpoczął pół godziny i wyruszył
w-daiszą drogę.

Jechał dosyć wolno, bez pośpiechu. Pod górę
wchodził dla zaoszczędzenia sił, z góry zjeżdżał
szybko. Minąt kilku cyklistów i kilku pieszych. Cza-
sami rzucały mu się w oczy wysokie kominy kopalń
węgla, a o uszy odbijało pulsowanie maszyn pod-
ziemnych.

Przejechał przez Radstock i kilka wiosek, dotarł
do północnego skraju wyniosłego płaskowzgórza
mendipskiego i zobaczył w dole światta Bath, Zsiadt
z roweru i rozłożył mapkę. Zegary biły na wyścigi
dwunastą. 3

Ogarnęło go wahanie. Śmiaiy przejazd przez
Bath byłby ogromnie korzystny ze względu na szyb-
kość, lecz zostawienie roweru i przekradnięcie się
pieszo naokoło miasta — stokioć bezpieczniejsze.
& drugiej strony z rana znalezionoby rower i przeko-
manoby się, którędy uciekał.

Poczuł świeży przypływ strechu. A może go po-
znano? w Wells? Może dano znac o kradzieży roweru
do policji w Glastonbury? W! każdym wypadku da-
noby telefonicznie znać do Bath 1 mógłby zostać za-
trzymany przy wjeździe do miasia, jako podejrzany.
Naturalnie wyszłoby na jaw: że złodziej roweru to
uciekinier z Dartmooru i długa eskapada zakończy-
łaby się klęską. eż)

(C. d. n.)
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