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Dookoła nowego
budżetu.

Prace Manisterstwa Skarbu
nad budżetem na rok 1933/34 są
na ukończeniu. Jak słychać z kół
urzędniczych rząd przedstawi Sej-

mowi preliminarz budżetowy z bar

„dzo poważnym deficytem, docho-
dzącym do paruset miljonów zło-
tych, a rzeczą Sejmu będzie zna-
leść sposoby do zrównoważenia
budżetu.

Warszawska prasa sanacyjna

podała pogłoskę, że w związku z
Preliminarzem budżetowym ma się
odbyć jeszcze jedna narada byłych
Premjerów.
W tych dniach wiceminister

skarbu, p. Starzyński, odbywał na
rady z przedstawicielami Klubu B.
B. Po tych naradach rozeszła się
pogłoska, że preliminarz budżeto-

wy wykaże po stronie dochodów
sumę, nie dochodzącą do dwóch
miljardów złotych.
W związku z tem kursują roz-

maite pogłoski. Przypuszczają, że
dyskusja budżetowa będzie w tym
roku gorąca. Była również mowa
0 ponownem obniżeniu pensyj urzę
dniczych, ale pogłosce tej zaprze
czają z kół rządowych.

Sejm ma być zwołany w końcu
Października, obrady rozpocznie z
Początkiem listopada, jednak pier
wsze tygodnie będą rzekomo po-
Święcone sprawom, nie mającym
Związku z budżetem. Po ich za-
łatwieniu ma być jakoby — we-
ug ustalonego już zwyczaju odro-

czony na'miesiąc, tak że właściwa
Praca nad budżetem w komisji za-
częłaby się dopiero w styczniu.
KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
„ W, dwudziestym siódmym dniu

ciągnienia 5ej klasy 25-ej polskiej
loterji poństwowej, większe wygra
ne padły na uumery następujące:

Premja zł. 200.000 + wygrana
zł. 25.000 na m. 5351,

Premija zł. 10.000 + wygrana zł
2.000 na nr. 125353.

Premja zł. 10.000 + wygrana
1.000 na 44563.

Premia zł. 10.000 + wygrana zł
na nr, 11.535.

Premja zł. 10.000 + wygrana
zł. 1,000 na Nr. 156237.

Premje pa 10.000 -| wygrane
Po zł. 250 padiy na nry: 482 1502
2441 11069 14964 17169 17401
23097 25640 25358 35555 38513
38431 41583 43359 51506 53294
61003 63949 68281 70877 71492
72320 74729 86147 91701 01750
01837 93451 99701 100572 106263
113405 120235 124855 136990
137894 140197 140310 141036
143019 153031 153749 154908
156585 158486.

Zł. 15,000 na nry: 86017 127450
Zł, 3.000 na numery: 22367

27346 21461 34450 36991 37162
55652 75121 93632 106523 108184.

Zt. 2000 na n-ry: 566 6631
12386 17113 ;9718 19898 28766
36396 41545 52422 54734 55414
60460 63208 67521 79919 84928
87413 87783 59258 106560 113327
117118 122624 140806 145014
148407 148511 148561 155729
158592,

ZŁ 1,000 na n-ry: 1160 3737
5192 7835 8540 10928 13860 14375
16159 18851 18872 18895 20077
20093 21510 23362 25230 26794
34187 34416 37569 40617 41534
42020 48739 50333 52298 54837
57139 62011 61224 68521 68656
69656 73774 75517 75186 78441
19139 82278 86671 87402 94522
97147 99007 101521 104166 104878
106157 106434 108020 110515
116029 116046 116204 120864
123401 124205 127206 135286
136007 143299 145528 148077
148340 148654 148866 150876

153028 154076 155523 158546.
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Bilans Banku Polskiego.
WARSZAWA. (Pat). Pierw-

sza dekada bieżącego miesiąca
przyniosła dalszy wzrost złotai
walut w Banku Polskim. Zapas
złota powiększył się o 2288 tysię-
cy zł. do 491.129 tysięcy zł., zaś
pieniądze i należności zagraniczne
zaliczone do pokrycia o 241 tys.
do 35.640 tys., czyli łącznie o
przeszło 2 i pół miljona zł. Pienią-
dze i należności zagraniczne nie-
zaliczone do pokrycia wzrosły o
5.643 tys. zł, do sumy 108.209 tys.
zł Suma kredytów, udzielonych
przez Bank, po nieznacznej pod-
wyżce na ultimo września, obni-
żyła się, głównie na skutek spad-
ku portfelu wekslowego, który z
623 miljonów w dniu 30 września
obniżył się do 592 miljonów w
dniu 10 października. Jedno-
cześnie pożyczki na zastaw pa-
pierów wartościowych spadły ze
118,3 miljonów do 116,3 miljony.
Pozycja „inne aktywa” w ciągu u-
biegłej dekady zwiększyła się o
12,2 miljony do sumy 179 miljonów
zł. Natomiast pozycja „inne pasy-
wa” —o 346 tysięcy zł. i wynosiła
325,7 miljonów zł. Natychmiast
płatne zobowiązania Banku wzro-

' jonów,
sły z 151,6 miljonów do 168,1 mil-

czyli o 16,5 miljona zł,
przyczem rachunki żyrowe kas
państwowych zwiększyły się o 1,1
miljona, pozostałezaś rachunki ży-
rowe o 19,6 miljonów, podczas

śdy inne rachunki obniżyły się o
4,2 miljony zł. Obieg biletów kan-

kowych, wobec zmniejszenia się
portielu wekslowego i pożyczek
zastawowych, przy jednoczesnym
wzroście natychmiast płatnych zo.
bowiązań, skurczył się o 30,2 mil-
jonów i wynosi 1 miljard 25,6 mil-
jona. Spadek obiegu biletów spo-
wodował wzrost pokrycia krusz-
cowo - dewizowego obiegu bile-
tów i natychmiast płatnych zobo-
wiązań z 43,42 proc. na ultimo
września do 44,13 proc. w dniu 10
bm. Natomiast pokrycie wyłącz-
nie złotem — z 40,48 do 41,14
proc., przekraczając normy stału-
towe w pierwszym wypadku o
4,13, w drugim zaś o 11,14 proc.
Wreszcie pokrycie złotem samego
tylko obiegu biletów bankowych
podniosło się z 46,30 do 47,89
proc. Stopa dyskontowa Banku
7 i pół, lombardowa 8 i pół.

 

 

  
    

 

Nowy statut palestry.
W „Dzienniku Ustaw* w Nr 86

ogłoszono, jako dekret Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, nowe,
jednolite dla całego państwa
prawo o ustroju adwokatury.

Ogłoszono go w brzmieniu,
przyjętem przez radę ministrów
W z. m.

Adwokaturze pozostawiono w
zasadzie samorząd zawodowy,
jednak dość znacznie go ograni-
czono, wzmacniając nadzór p.
ministra sprawiedliwo ci.

Obok rad okręgowych w ka-
żdym okręgu apelecyjaym pozo-
stawiono radę naczelną, jako
przedstawicielkę adwokatury ca:
łego peństwa.

Ta ostatnia na pierwsze trzy
leta jest z nominacji.

Nadzór państwowy określają
art. art. 58—60 zgodnie z ich
treścią, naczelna rada adwokacka
pizesyła do wiadomości ministra
sprawiedliwości  protokóły wal-
nych zgromadzeń izb oraz posie-
dzeń rad adwokackich, naczelnej

rady i wydziału wykonawczego,
sprawozdania roczne, regulaminy
wewnętrzne i t. p.

 

Petycje polskiej mniejszości w Niemczech
przedmiotem obrad Rady Ligi Narodów.

GENEWA. (Pat). Rada Ligi
Narodów rozpatrzyła dziś petycje
mniejszości poiskiej w Niemczech,
w szczególnosci petycję sekcji o-
polskiej Związku Polaków z dn.
10 listopada 1931 r. i 14 marca
1932 r., do których rząd niemiecki

przesłał obszerne uwagi.
W petycjach tych Związek Po-

laków przechodzi kolejno wszyst-
kie dziedziny zycia, wykazując na
przykładach łaktyczne upośledze-
nie mniejszości polskiej. Petycje
cytują szereg wypadków ze Ślą-
ska Opolskiego, z Pomorza Pru-
skiego, Prus Wschodnich, We-
stfalji itd.

Jak dalece mniejszość polska
pokrzywdzona jest w prawach o-
bywatelskich, wykazują następu-
jące fakty:

1) Szkolnictwo. W/$ statystyki
niemieckiej, liczba dzieci pol-
skich w wieku od 6 — 14 lat na
obszarach Niemiec, gdzie istnieją
skupienia poiskie, wynosi 112741,
z czego zaledwie 2202, tj. 1,9 proc.
pobiera naukę w języku polskim.
Reszta, tj. 98,1 proc, pozbawiona
jest wogóle nauki w języku ojczy-
stym. akių!

2) Autonomja administracyjna.
Władze odmawiają zatwierdzenia
lub niedozwolonemi sposobami
zmniejszają liczbę wybranych
przedstawicieli mniejszości pol-
skiej w zarząaach gminnych i po-
wiatowych.

3) Wybory. Wi czasie kampanii
wyborczej stosuje się w różnych
postaciach iego rodzaju terror, że
ludność polska nie ma bądź to
możności odbywania zebrań, bądź
też obawia się wprost głosować na
kandydatów polskich.

4) Poza codziennemi wypad-
kami reakcji ze strony społeczeń-
stwa niemieckiego za używanie
języka polskiego na ulicy, w po-
ciągach itd. zmienia się, dla wy-
warcia większego wrażenia na
ludności polskiej, nazwy miejsco-
wości, które dotychczas miały
brzmienie poiskie, na niemieckie.
Podobne usiłowania dają się za-
uważyć przy chrzcie świętym,
kiedy to księża niemieccy odma-
wiają wpisywania imion polskich.

5) Życie kulturalne, Na obsza-
rach mieszanych wytworzył się te-
go rodzaju nastrój, że właściciele
lokali, nawet Polacy, obawiają się
bądź napadów, bądź też bojkotu i
odmawiają sal na zebrania pol-
skie. Zakazuje się obchodów rocz-
nicy konstytucyjnej 3 Maja na

Pod zarzutem oszustw i usiłowania
morderstwa.

POZNAŃ (Pat) Aresztowano
tu urzędnika Krajowego Ubezpie-
czenia Ogniowego Weyrenthera,
który dopuścił się oszustwa na
szkodę tej instytucji w wysokości
200 tys zł. Mianowicie, wykorzy-
stywując fakt, że Ubezpieczenie
wypłacało gratyfikacje swym a-
gentom, załeżnie od wysokości
ubezpieczonych sum, podrabial

on podpisy agentów i na tej pod-
stawie pobierał z kasy odpowie-
dnie kwoty, przywłaszczając je
sobie. Prócz zarzutu sfałszowania
podpisów i popełnienia oszustwa
Weyrenther oskarżony jest rów
nież o krzywoprzysięstwo i usiło-
wanie zamordowania jednego z
członków swej rodziny.

podstawie dekretu, dotyczącego
zgromadzeń politycznych, Cha-
rakterystyczny jest przykład, że
uczniów skazywano na kary ze
strony nauczycieli za to, że mówili
po polsku.

6) Dalej petycje mówią o trud-
nościach, z jakiemi spotykają się
Polacy przy nabywaniu nierucho-
mości, oraz o ograniczeniach na-
bożeństw dla mniejszości polskiej
w kościołach.
W konkluzji mniejszość pol-

ska wyraża nadzieję, że przyjdzie
czas, kiedy dyskusja w parlamen-
cie niemieckim nad sprawami о-
chrony mniejszości odbywać się
będzie przy debatach nad exposć
ministra spraw wewnętrznych, nie
zaś jak dotychczas przy omawia-
niu działalności jedynie ministra
spraw zagranicznych.

Do petycji tych rząd niemiecki
przedłożył uwagi, które jednako-
woż nie przynoszą żadnych istot-
nych wyjaśnień. Rząd niemiecki
usiłuje dowieść, że jedyną odpo-
wiedzialność ponoszą nie władze
niemieckie, lecz mniejszość pol-
ska.
„Sprawozdawca Rady ambasador

Naguoka stwierdza, że przeszło
połowa wypadków, cytowanych
przez petycje, wydarzyła się poza
terenem, do którego stosuje się
konwencja górnośląska stanowią-
ca jedyną podstawę dla kompe-

tencji Rady. Rada więc jest nie-
kompetentna i musi wyłączyć te
wypadki. Co się tyczy pozosta-
łych wypadków, sprawozdawca
przypomina, że część ich była
przedmiotem procedury lokalnej.
Ostatni ustęp raportu formułuje
życzenie, by większość niemiecka
na Śląsku Opolskim w przyszłości
wspėlpracowala "z mniejszością
polską w sposób, umożliwiający
wytworzenie się atmosfery wza-
jemnego zauiania. Ten ostatni
ustęp, zawierający implicite, kry-
tykę stanu dotychczasowego, u-
mieszczony został przez sprawoz-
dawcę wbrew opozycji ze strony
delegata Niemiec.

Ww _ dyskusji zaLrał głos mini-
ster Zaleski, po którym przemó-
wił delegat Niemiec Rosenberg.

Następnie raport został przy-
jęty.

Osobno Rada załatwila pety-
cję mniejszości polskiej ze Sląska
Opolskiego, dotyczącą szkół za-
wodowych i uzupełniających, któ-
rych celem jest przygotowywanie
w języku polskim młodzieży wy-
chodzącej ze szkół powszechnych
do pracy zawodowej.

Kwesiję, czy władzę niemiec-
kie mają prawo formułować tego
rodzaju żądania, przekazano ko-
mitetowi trzech prawników, wy-
znaczonemu przez przewodniczą-
cego Rady.

Rozmowy Herriota z Mac Donaldem.
LONDYN. (Pat). Premier Her-

riot po przybyciu we środę wie-
czorem do Londynu oświadczył
przedstawicielom prasy zebranej
na dworcu co następuje:

Piagnąłbym bardzo, aby pra-
ce rozbrojeniowe zosłały jaknaj-
prędzej w Genewie podjęte. Pan
Mac Donald, jak również i ja
mamy nadzieję, że znajdziemy
drogi, aby sprowadzić z powro-
tem Niemców na konferencję

rozbrcjeniową.
LONDYN. (Pat) Herriot i Mac

Donald odbyli najpierw krótką
rozmowę prywatną, poczem o
11.30 rozpoczęly się rozmowy o
charakterze urzędowym. W cza-
sie rozmów tych obecny byl
również minister spraw zagra
nicznych Simon, sir Robert Wan-
s.ttart i wielu wyższych urzędni-
ków angielskiego ministerstwa
spraw zagranicznych.

 

Nieporozumienia z Titulescu?
BUKARESZT. (Pat). W związ-

ku z komentarzami prasy pary-
skiej do oświadczeń, poczynio-
nych w Paryżu przez ministra Ti-
tułescu, prezydjum rady  mini-
strów wyjaśnia, że linja politycz-
na rządu nie ulega żadnej zmianie.
Oświadczenia, przypisywane Ti-
tulescu, obowiązują jedynie jego
stronnictwo, nie zaś rząd.

PARYŻ. (Pat), W. rozmowie z
współpracownikiem „Le Petit Pa-
risien* Titulescu powiedział mię-
dzy innemi, że zarówno między
Francją i Rumunją, jak między
Herriotem a nim panuje całkowi-
te porozumienie. Sprawia mi
przykrość sama myśl, — zapewnił
rumuński minister spraw zagra-

nicznych — że można było choć
przez chwilę interpretować moje
wystąpienie w pertraktacjach ru-
muńsko-sowieckich jako nieporo-
zumienie z rządem francuskim.
Następnie Titulescu dodał, że w
chwili obecnej niema żadnej róż-
nicy poglądów między premjerem
rumuńskim a nim. Na potwierdze-
nie wystarczy sam fakt przyjęcia
teki ministra w gabinecie Wajdy,
z którym łączy Titulescu od wielu
lat przyjaźń.

Również jeden z redaktorów
„La Republigue“ przyjęty był
przez Titulescu, który oświad-
czył mu, że jest gorącym zwolen-
nikiem polityki zbliżenia między
Sowietami a Rumunją.

Spalenie 720.060 pereł.
WIEDEŃ. (Pat), — Dzieaniki

wiedeńskie donoszą z Tokjo, iż
pewien przedsiębiorca połowu pe-
reł w Kobe polecił spalić 270 ty-
sięcy pereł japońskich, Wartość

spalonych pereł wynosi 500 tysię-
cy yenów. Dzięki temu radykal-
nemu zarządzeniu oczekiwany jest
wzrost cen pereł japońskich.

Minister sprawiedliwości ma
względem rad adwokackich oraz
naczelnej rady te same upraw-
nienia nadzorcze, jakie przyslu-
gują naczelnaj radzie względem
poszczególnych rad. Zarządzenia
nadzorcze ministra sprawiedliwo-
ści są ostateczneinie ulegają
zaskarżeniu.

W wypadkach wyjątkowych
minister sprawiedliwości władny,
jest, gdy rada adwokacka przez
działalność swą naraża porządek
lub bezpieczeństwo publiczne,
rozwiązać radę i przekazać czaso-
we wykonywanie jej czynności
delegowaynm przezeń osobom z
pośród sędziów. Dotyczy to rów-
nież naczelnej rady adwokackiej.
Zarządzenia powyższe są osta
teczne i nie ulegają zaskarżeniu.

Obecnie nie będzie ograniczeń
co do przesiedlenia się z jednej
dzielnicy do drugiej, chyba, że mi-
nister sprawiedliwości zamknie w
pewnych okręgach listę, o ile
uzna, że w tej miejscowości jest
nadmiar adwokatów.

Zniesiono aplikację sądową dla
kandydatów do _ palestry. Apli-
kacja trwać będzie 5 lat.

Aplikant nie może występować

w sądach: Apelacyjnych, Najwyż-
szym Tryb. Administracyjnym,
Trybunale Kompetencyjnym. W
sądzie grodzkim i w sądzie pracy
może występować po roku  apli-
kacji, w . sądzie okręgowym po
trzech latach,

Nowe wybory do rad okręgo-
wych winny odbyć się w ciągu
dwu tygodni od wejścia w życie
powyższego rozporządzenia.

Dekret wchodzi w życie
stopada r. b.

1 li-
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Katastrofy lotnicze.
ESSEN. Pat. — W Kolonji roz-

trzaskał się samolot podczas lą-
dowania na tamtejszem lotnisku.
Pilot zginął na miejscu, Towarzy-
szący mu dziennikarz zmarł w
czasie przewożenia go do szpita-
la. Na lotnisku w Duesseldorfie
spadł, wskutek utraty równowagi,
aparat bezsilnikowy i rozbił się
doszczętnie. Lotnik ze złamaną
podsławą czaszki odwieziony zo-
stał do szpitala.

Międzynarodowy turniej tenl.
4 sowy.

ZURYCH. Pat. — Wczoraj roz-
począł się w Lugano międzyna-
rodowy turniej tenisowy organi-
zowany przez klub Lido. Turniej
ten jest uważany za największą
imprezę jesienną w Europie. W
zawodach biorą udział najlepsze
rakiety Szwajcarji, Czechosłowacji
Niemiec, Francji i Poiski. Między
innemi walczą: wśród panów
mistrz Polski Hebda, mistrz Cze-
chosłowacji Menzel, dalej Schwen-
ker, Lorentz i inni, a wśród pań
mistrzyni Polski Jędrzejowska,
dalej Payot (Szwajcarja), Horn
(Niemcy), Rezniczek (Czechy).
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CHOROBA HEINE - MEDINA.
LIPSK, (Pat). Choroba Heine-

Medina szerzy się w Niemczech
coraz bardziej. W samym Lipsku
stwierdzono w ostatnich 14 dniach
10 wypadków paraliżu dziecięcego,
z których 2 były śmiertelne. Ogó-
łem od 1 sierpnia do 10 b. m.
zachorowały w Lipsku 62 osoby,
z czego 28 małych dzieci, 19
starszych i 8 dorosłych. 6 osób
zmarło.

WARSZAWA, (Pat). W związ-

ku z pogłoskami, jakoby w Pol-

sce nie było w dostatecznej ilości

zapasów surowicy przeciwko cho“

robie Heine Medina, dowiadujemy
się, że surowicą jest surowica o-

zdrowieńców po tej chorobie.
W handlu niema jej oczywiście,

 

gdyż zbiera się ją od ludzi dobrej
woli, którzy przebyli paraliż dzie-
cięcy i następnie rozdaje się szpi-
talom lub lekarzom w miarę po-
trzeby bezpłatnie. Rząd nie wy-
dawał żadnego zakazu przywozu
tej surowicy do Polski. Władze
państwowe poczyniły odpowiednie
kroki w celu zebrania surowicy
w Państwowym Zakładzie Higje-
ny, który już rozporządza pew-
nym zapasem, Jednocześnie na-
leży zaznaczyć że w Polsce nie-
ma dotychczas epidemji paraliżu
dziecięcego, a zdarzają się jedy-
nie sporadyczne wypadki tej cho-
roby, która zazwyczaj ustaje z na-
dejściem zimy.

Echa zamordowania Dymitrowa.
WIEDEŃ. (Pat). Alera urzęd-

nika bułgarskiego Dymitrowa, za-
mordowanego w okrutny sposób
w Austrji przez jego przeciwników
politycznych, zatacza coraz szer-
sze kręgi. Ślady morderców wska-
zują na Londyn i Nowy York. Ce-
lem stwierdzenia bezpośrednich
przyczyn śmierci władze zarządzi-
ły ponownie sekcję zwłok.

„Reichspost* w koresponden-
cji z Sofji donosi, że Dymitrow zo-
stał zamordowany nie przez ko-
mitet macedoński, lecz przez emi-
grantów, należących do stron-
nictwa agrarno - komunistyczne-
go. Dymitrow był również człon-
kiem stronnictwa Stambulińskie-
go i pełnił funkcje oficera łączni-
kowego między nim a Moskwą. Po
upadku Stambulińskiego Dymit-
row przyłączył się do grupy legal-
nej agrarjuszy, a nawet objął
funkcję urzędnika państwowego,
grupa radykalna natomiast wy-
emigrowała zagranicę. Zagroziła
ona w ostatnich czasach, że w
najbliższych dniach przekroczy
granicę bułgarską. Dymitrow po-
siadał wiele tajemnic politycznych
emigrantów i kompromitujące li-
sty, dowodzące prawdopodobnej
łączności agrarjuszy. z Moskwą. Z
tego też powodu na. Dymitrowa
wydany został przez sąd kapturo-
wy wyrok śmierci. Prasa bułgar-
ska przypuszcza, że w sprawę tę
wmieszani są wybitni agrarjusze.
Wynik dochodzeń politycznych.
będzie miał wielkie znaczenie dia.

dalszych losów bułgarskiego
stronnictwa agrarnego. Bułgarscy
urzędnicy policyjni wyjechali do
Wliednia, aby wejść w kontakt z
władzami austrjackiemi.

WIEDEŃ, (Pat). Do Wiednia
nadeszła dziś wiadomość, że po-
licja w Lipsku aresztowała nieja:
kiego Jerzego Ernesta Schirmera,
podejrzanego o udział w morder-
stwie dokonanem naZemigrańcie
bułgarskim Dymitrowie. Freszto-
wany początkowo zaprzeczył, ja-
koby popełnił morderstwo, jednak
w ciągu nocy przyznał się do
zbredniczego czynu. Podejrzany
o udział w morderstwie szofer
Schirmera został również areszto-
wany. Jako powód morderstwa
podaje Schirmer chęć zemsty za
krzywdę wyrządzoną mu przez
Dymitrowa, który przed 20 laty
uwiódł jego kochankę. Dzienniki
wiedeńskie, podając tę depeszę,
zamieszczają równocześnie donie-
sienie białogrodzkiej „Prawdy”,
w g której zamordowanie Dymi-
trowa nastąpiło z inicjatywy G.
P.O  Dymitrow miał być rzeka-
mo agentem G. P. Ū, w ostat-
nim jednak czasie chciał się wy-
cofać i zerwać stosunki, jakie go
łączyły z G. P. U.
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Potzeba wskazań pozytywnych.
W tych dniach ukazał się w

prasie niemieckiej wywiad znane-
go publicysty Berend'a z sędziwym
prezydentem republiki Czecho-

słowackiej, Masarykiem. Poza
częścią opisową: wyglądu prezy-
denta, jego ubrania, otoczenia,
sposobu mówienia, dużo miejsca
poświęca wywiad zagadnieniom

interesującym specjalnie czytelni.

ka niemieckiego, a więc sąsiedz-

kich stosunków  niemiecko-cze-

skich, potem stosunku Niemiec do

swych sąsiadów w ogólnosci, w

szczególności zaś do Francji i czy

porozumienie francusko-niemiec-

kie jest możliwe? Nie pominięto

oczywiście także sprawy najaktu-

alniejszej dzis dla Niemiec — po-
stulatu Schleichera, dótyczącego

swobody zbrojenia. Wszystko to

pytania bardze drażliwe dla Masa-

ryka, który występował w pod-

wójnej roli: gospodarza i repre-

zenłanta państwa wobec dzienni-

karza niemieckiego. To też odpo-

wiedzi jego cechuje wielka ostroż-

ność i rezerwa, właściwa praw-

dziwym mężom stanu.

Nad wyraz ciekawą jest nato-

miast ta częśc wywiadu, w której
poruszono zagadnienia i sprawy

zasadnicze, obchodzące dziś świat

cały. Krótkie, lapidarne odpowie-

dzi, świadczące 0 niepospolicie

jasnym umyśle i darze spostrze-

gawczości przeszło 80-cio letniego

prezydenta, jego prosty i trafny

sposób ujmowania pozornie zawi-
łych kwestyj, nadają słowom Ma-
saryka wartość przewyższającą

znacznie poziom przeciętnego,

dziennikarskiego wywiadu.
Na zapytanie, co myśli o ro-

syjskim eksperymencie komuni-
stycznym iczy bolszewizm

ma przed sobą przyszłość — odpo.
wiada Masaryk krótko: „W Rosji

nie ma i nie było komunizmu—to,

co tam widzimy, jest niczem in-

nem, jak państwowym ka-

pitalizmem". Podkreślając

„niemożliwy materjalizm", panu-

jący w Rosji, wyraża Masaryk
wątpliwość, by Europa mogła

pójść w kierunku bolszewickim.
Faszyzm uważa za charak-

terystyczny objaw naszej epoki

przejściowej i nie wróży

mu większej długotrwałości jak

bolszewizmowi.
Hitleryzm jest objawem

specyficznie niemieckim, i tylko

Niemcy, którzy wydali Kanta i...
Kruppa, którzy mieli Weimar i
Poczdam, potrafią jednym tchem

wymówić: Goethe - Beethoven -

Hitler.
W związku z tak zwanym

„kryzysem parlamentar-

nym” i zagadnieniem rządów

dyktatorskich, przyznaje
Masaryk, że parlamentaryzm ma
swe strony ujemne, ale przejście

od parlamentaryzmu do dyktatury
nie byłoby postępem, ale cofnię-

ciem się do form przeżytych. Na
zapytanie, dotyczące dyktatury i
dyktatorów, cdpowiada pytaniem:

„Gdzież oni są? Proszę mi wska-

zać takiego męża? Prawdziwie

zdolny politys potrafi wybić się

w ramach ustroju parlamentarne-

go. Mąż staru, który nie potrafi
rządzić w ramach  parlamentar-

nych, jako dyktator bardzo rychło

- skompromituje się”.

Co do ustroju republikań-
skiego lub monarchisty-
cznego, Masaryk, „jako prezy-

dent republiki demokratycznej”,
woli ustrój republikański, szcze-

gólnie typu szwajcarskiego, uważa
jednak monarchję konstytucyjną,

typu angielskiego, za równie do-
brą. Natomiast wszelkie autokra-

cje, otwarte lub zamaskowane, są

przeżytkami, dla tego ani w Rosji,
ani w Niemczech, ani w Austrji

nie przetrwały one próby wojen-
nej.

Przytoczyliśmy powyżej w stre-
szczeniu kiłka odpowiedzi prez.
Masaryka, dotyczących najważniej

szych zagadnień naszej doby po-
wojennej, każda z tych odpowie-

"dzi nadawałaby się jako temat do
dłuższej rozjrawy — pobudzają
one do rozważania, niekiedy na-

S wet do polemiki... i to jest najwię-
kszą ich zaletą

Pierwszą tedy uwaga, która

czytelnikowi nastręczyć się musi,

jest negatywne ustosunkowa.
_ nie się prez. Masaryka do poru-
 szonych problemów. Potępia on
komunizm zarówno jak „państwo-
му kapitalizm“, nie wierzy w
trwałość faszyzmu, dyktaturę u-

 waża za formę przeżytą.

Zgadzamy się najzupełniej z
' podobną ocerą, atoli, z drugiej

 

strony, stwierdzić niestety trzeba,

że ludzkość pewojenna dostała się

do jakiejś ślepej uliczki, zarówno

pod względem gospodarczym, jak

też politycznym, a niemniej także

społecznym, 1deowym i etycznym.

Wydobyć się z tej uliczki przy
pomocy jedynie negacji — nie spo.

sób. Potrzeba haseł, potrzeba

wskazńa pozytywnych.

Prez. Masaryk nie daje ich,

nie dla tego, że w ramach ograni-
czonego bądź co bądź co do czasu

i tematu wywiadu nie miał spo-

sobności wypowiedzieć się. Prze-

ciwnie, bardzo konkretne na ten

temat pytanie swego interlokutora

zbył wymijająco, nawpół żartobli-

wie. A jednak, wychodząc ze

swych najzupełniej słusznych, ne-

gatywnych założeń, przy właści-

wym sobie sposobie logicznego ro.

zumowanie, niezmiernie łatwo wy*

ciągnąć mógł pozytywne wnioski.

Jeżeli, bardzo słusznie, uważa

skrajny materjalizm za największą
wadę bolszewizmu, to gdzież ludz-
kość szukać ma prawdziwego

idealizmu, jeżeli nie u źródeł od-

wiecznych prawdy, dobra i piękna

— wkatolicyzmie?

Katolicyzm, ustami książąt

Kościoła, w encyklikach papie-

skich ostatnich czasów daje nam

także wyraźne całkiem rozwiąza-

nie problematow gospodarczych i

socjalnych, o które rozbija się ko-

munizm. Nie zwalczając kapitału,

jako pewnej tormy własności oso-

bistej, zaleca sprawiedliwy

podział dóbr doczesnych, a więc

sprzeciwia się skupieniu tych

dóbr, (które dostępne mają być

najszerszemu ogółowi) w ręku

bądź to „paūsiwa“, reprezentowa-

nego w podobnych wypadkach

przez drapieżne kliki, bądź też

nielicznych eksploatatorów.

Jeżeli prez. Masaryk, nie bez

słuszności, uważa faszyzm za

objaw przejsciowy, to jednak

stwierdzić trzeba, że obok haseł
krzykliwych, na bardzo krótką

obliczonych metę, posiada fa-

szyzm walory wiecznotrwa-

łe, które to właśnie zjednały mu

tak niepospolite powodzenie, nie

tylko w samych Włoszech i które

stanowią jego istotną potęgę. Ma-

my na myśli ideę narodową,

która coraz wyraźniej staje się

fundamentem państwa nowoczes-

nego, normuje jego granice, nadaje

mu swoiste waiory kulturalne, sta-

nowi o jego moralnej i materjalnej

potędze, spoistości, dynamice.

Zgadzamy się zupełnie z prof. Ma-

sarykiem, śdy ogłasza rządy jed-

nostki monarchję absolutną lub
dyktaturę, za przeżytki — ale po

nich nie może zostać próżnia,

miejsce ich zająć może jedynie —

suwerenny Naród.

To trzeba przewidzieć wy-
raźnie.

Śród bezdroży, na których zna-
lazła się ludzkość, trzeba wznieść

te dwa drogowskazy, na których
wypisano: „Kościół* i „Na-

ród”, w przeciwnym razie nie

przestanie błąkać się po manow-

cach komunizmu i innych, zwodni.

czych doktryn. Jednostronna, ne-

gatywna krytyka tych doktryn,

choć najsłuszn'ejsza — nie wystar.

czy. Trzeba wskazań pozytyw-
nych.

Prez. Masaryk jest niewątpli-
wie niepospolitym myślicielem i
mężem stanu, na którym jednak
ciąży jego profesorska, socjali-

styczna doktryna. Spraw kościel-

nych nie porusza on zdaje się z
zasady i jest przeciwnikiem nacjo-
nalizmu, czemu dał bardzo ostry

wyraz, mniej więcej przed miesią-

cem, również w wywiadzie, ogło-

szonym w jednym z dzienników
praskich i powtórzonym przez
czeską agencję prasową „Ceps''

Ależ to wszystko tylko — te-
orja. W praktyce prez. Masaryk
jest daleki od wszelkich doktryn
międzynarodowych, jest nacjonali-
stą, wielkim czeskim obywatelem
i patrjotą.
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Ljedna najoszczędniejszych!  
Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
„Biurokracja tryumiująca“

Informacje prasowe o przygo-
towanym projekcie ograniczenia
autonomji un:wersyteckiej nasu.
wają socjalistycznemu „Robotni-
kowi' szereg uwag w artykule p.
t. „Biurokracja tryumfująca”* Po-
pomysły w tej dziedzinie charakte
ryzuje on, jako wynik nieufności
w stosunku do wszelkich samorzą-
dowych form życia społecznego.

„Projekt „reiorm, — pisze dalej —
wyższych uczelni polskich, opracowany
czy też opracowywany przez koła rządo-
we stanowi znowuż potężny krok naprzód
„biurokracji tryumfującej". Jeżeli infor-
macje dziennikarskie są zupełnie dokła-
dne, — mieliśmy — obok zatwierdzania
rektorów przez l'rezydenta Rzeczypospo-
litej a dziekanów przez ministra wyznań
religijnych i oświecenia publicznego —
takie nowe... syluacje:

1) specjalny urzędnik, mianowany
przez Ministerjum, pełniłby funkcje wła-
dzy dyscyplinarnej i wobec profesorów i
wobec młodzieży; byłby to jakiś rodzaj
kontrolera, nadzorującego i wychowaw-
eów i wychowywanych zarazem;

2) minister powoływałby nowych pro
fesorów z pośród kandydatów wydziałów
uniwersyteckich albo... z poza kandyda-
tów wydziałów;

3) sekretarze generalni wyższych u-
czelni byliby powoływani z ramienia Mi-
nisterjum, a nie z ramienia senatów aka-
demickich. k ё

Można powiedzieć bez żadnej prze-
sady, że wprowadzenie w życie tych „re-
form" trzebaby rozumieć, jako likwida-
cję faktyczną autonomji nauki uniwersy-
teckiej, jako zakończenie tej roli wyż-
szych uczelni, która polegała dotychczas
na skupianiu pracy naukowej w warun-
kach zupełnej niezależności, na organizo-
waniu tak zw. wyższego wykształcenia
w formach samorządowych, nie zaś biu-
rokratycznych. Profesorowie staliby się
urzędnikami; poglądy polityczne, wzglę-
dnie oportunizm polityczny, otwieralby
wrota do „drogi naukowej” i t. d.

Projekt zriiany ustroju szkół
wyższych wywołał też pewne oba.
wy w kołach profesorskich. Wła-
śnie w ciągu ubiegłego tygodnia od
były się we wszystkich wyższych
szkołach w Polsce uroczystości i-
nauguracji akademickiego roku
szkolnego. Wszędzie nowi rektoro
wie wygłosili mowy, w których
lwią część poświęcili walorom au-
tonomji uniwersytetów. Mówili o
pozytywnych zaletach samorządu
szkół wyższych, wskazywali nie-
bezpieczeństwa ograniczeń w du-
chu zależności od przemijających
konjunktur rządowych.
W uniwersytecie wileńskim J.

M. rektor Opoczyński mówił krót-
ko, ale jasno i dobitnie. Piękne je
go słowa podaliśmy przed paru
dniami.

Napływ swieżych ludzi.
Warszawskie ABC zwraca u-

wagę na niezmiernie znamienny
objaw, jaki się daje ostatniemi cza
sy zauważyć w wewnętrznych sto.
sunkach politycznych.

Do Stronnictwa Narodowego i
do Obozu Wielkiej Polski zgłasza-
ją się całe zastępy elementów świe
żych, niezaangażowanych polity-
cznie, ludzi dotychczas neutral-
nych. Oświadczenia ich przy za-
pisywaniu się w rejestr członków
wymienionych organizacyj są na-
stępujące:

„Nie braliśmy dotychczas udziału w
pracy politycznej. Rozwój wypadków w
ostatnich latach otworzył nam oczy. Ro-
zumiemy obecnie, że bez zorganizowania

narodu około pozytywnego programu po-
litycznego czeka Polskę katastrofa.

Ludzi tych nie można posądzić o
„partyjnictwo” ani tembardziej o chęć
zrobienia karjery. Pod sztandary obozu
narodowego wiedzie ich głos sumienia i
obowiązku, decyzja, powzięta po dojrza-
łym i głębokim namyśle.

Masowy napływ „neutralnych* do
obozu narodowego, to najbardziej chara-
kterystyczne zjawisko ostatniego okresu.

Wszak „neutralni” i niezaangażowa-
ni politycznie „ludzie z ulicy'* mieli sta-
nowić podstawę kadr sanacyjnych. Oni
byli przedmiotem zaciętej walki wydanej
przez obóz sanacyjny wszelkiemu „par-
tyjnictwu”.

I oto, dziś, po 6 latach jaki jest re-
zultat tej walki? — Obóz, który miał wy
plenić, z życia polskiego „jad partyj-
nictwa" stał się sam najbardziej jaskra-
wym wyrazem lanatycznego i bezprogra-
mowego „partyjnictwa' i zawodowstwa
politycznego."

Sanacja przegrała walkę o lu-
dzi „neutralnych”. Każdy dzień
przynosi jej dowody tej porażki.

Ogień zmonopolizowany.

Z powodu walki z krzesiwem
w interesie monopolu zapałczane-
go (i zapalniczek) — a krzesiwo i
hubka stały się już koniecznością
wobec zubożenia wsi — „Myśl Na
rodowa” w swojej doskonałej ru-
bryce „Na marginesie'* zamieściła*
następującą bajeczkę:

„Mały Wojtuś był bardzo głodny i
pędząc krówkę na pastwisko, z radością
myślał o tem, że upiecze kartofle, które
niesie za pazuchą. Ponieważ w domu od
dawna nie widziano zapałek, przyniósł
z sobą w starem pudełeczku krzemień,
kawałek szkła z butelki i trochę mchu
wysuszonego. Wkrótce miłe pasemko
dymu ukazało się na łące, jak na pejzażu
Chełmońskiego, bo to było na Mazow-
szu.

Aliści z za krzaka wyskoczył poli-
cjant i zażądał grzywny za przekrocze-
nie przepisów o monopolu zapałczanym.
Ponieważ Wojtuś gotówki nie miał, dziel
ny policjant zabrał mu krzesiwo i kape-
lusz, ogień zaś stłumił. Zlikwidowawszy
w ten sposób incydent, pobiegł dalej, bo-
wiem spostrzegł w pejzażu nowe ognisko
pastusze.

Spłakany Wojtuś zasnął i śniło mu
się, że wyszedł do niego piękny pan, ca-
ły w złotogłowiu i brylantach, aż oczy
ćmiło, i dał Wojtusiowi pudełeczko, w
którym było trochę zapałek.

— Nie płacz, Wojtusiu, — mówił —
Monopol potrzebuje bardzo dużo pienię-
dzy i liczy w tej mierze na dobrych oby-
wateli, ile że należy do kartelu, który
cały świat ogarnia, i znaczne ma koszta
administracyjne.
— Ktoś jest dobry panie? — pytał

Wojtuś, ujęty słodyczą dobroczyńcy.
— Jam jest duch Kreugera! — mó-

wiąc to, zwiał wiaterkiem, znikł jak ów
dymek z ogniska.

Wojtuś pośpiesznie pocierał zapałki,
wszystkie jednak były już zużyte. Ale
wszystko jedno, bo to tylko sen.

Wracał Wojtuś z krówką do domu,
gdy już wieczór ścierał pozłote słonecz
na na zachodzie. A niczem był jego głód
i żal po utraconym kapeluszu, wobec du-
my, która rozpierała mu piersi, że jest o-
bywatelem świata i podporą kartelu mo-
nopolowego,"

 

„Ūkraiiski“ Don Akademicki.
Centrala armji wywrotowej,
We Lwowie w poniedziałek

wieczorem, jak donosi prasa Lwow
ska, dokonano zbrojnego napadu
na wartę wojskową, wystawioną
przy zbrojowni 19-go p. piechoty
na Cytadeli. Krótko po 9-tej war-
townik zauważył trzech młodych
ludzi, którzy skradail się ku niemu
po przez pobliskie zarośla. Wy-
strzeliwszy na alarm, wartownik
rzucił się ku nieznajomym i schwy
tał jednego z nich. Dwaj inni po-
rwali się do ucieczki, strzelając z
rewolwerów. Pomimo pościgu, za-
rządzonego natychmiast, napastni
ków nie ujęto.
Schwytany, jak się okazało był to

student ruski, zamieszkały w „Uk.
raińskim Domu Akademickim".
Znaleziono przy nim podczas re-
wizji broń.

Wczesnym rankiem we wtorek
organa policji wkroczyły do ukra-
ińskiego Domu Akademickiego
przy ul. Supińskiego 21 i przepro-
wadziły bardzo szczegółową rewi.
zję w zabudowaniach tego domu,
na strychu, w klatce schodowej, a
wreszcie w biurach Tow. Oświaty,
które zarządza Ukr. Domem Aka-
demickim.

Agencja Wschod. dowiaduje się,
że rewizja przeprowadzona zosta-
ła pod osobistym dozorem starosty
grodzkiego p. Klimowa. Wynik re
wizji potwierdził w zupełności po-
dejrzenia policji śledczej, albowiem
stwierdzono, iż w Ukr. Domu A-
kademickim znajdowały się wiel-
kie masy ulotek i wydawnictw nie
legalnych, wywrotowych, a m. in.
znaleziono wydawnictwa „„Juna-
ka“ i „Surmy“,

Zakwestjonowano dalej szereg
przedmiotów wskazujących, iż
właśnie źródło nielegalnej bibuły
Ukraińskiej Organizacji Wojsko-
wej krył w sobie Ukr. Dom Aka-
demicki.

Między innemi znaleziono po-
szukiwaną oddawna drukarnię, na
której Hoczono „Junaka“, organ
Ukr. Org. Wojsk.

Z rozkazu prokuratora d-ra Mo
stowskiego, kióry ma ogólne kie-
rolnictwo nad całą akcją, inter-
nowano wszystkich mieszkańców
ruskiego domu akademickiego w
liczbie 150 osób. Nie wolno im o-
puszczać pokojów aż do odwoła-
nia.

 

74podrotem montrchji © Niemczech
Wspominaliśmy już pokrótce w

depeszach o akcji, za restauracją
monarchji w Niemczech. Bliższe
szczegóły wyglądają, jak następu-
je:

Berliński dziennik „Vorvaerts',
organ socjalistow niemieckich, za-
mieścił we wtorek, 11 październi-
ka na naczelnem miejscu sensacyj.
ne oświadczenie, odnoszące się do
planu b, kronprinca przywrócenia
monarchji w Rzeszy niemieckiej i
innych krajach związkowych!

Wynurzenia „Vorwaerts'u' wy
wołały wielkie poruszenie w stoli-
cy niemieckiej, bo dziennik ten po
daje równocześnie rozmaite szcze
góły i —1 co najważniejsze — zo-
bowiązuje się także do przeprowa
dzenia dowodu prawdy!

Socjalistyczny organ podkreśla
na wstępie swoich wywodów, że
b. kronprinc, Hindenburg, Papen i

 

Zmiana ustroju Rzeszy Niemieckiej.
BERLIN. Pat.—W prasie opo=

zycyjnej ukazały się doniesienia
jakoby rząd zamierzał niezwłocz-
nie po wyborach do Reichstagu
zwołać zgromadzenie narodowe
do Poczdamu. Zadaniem zgroma-
dzenia — w-g „Angriffu” —było:
by rozstrzygnięcie 3 kwestyj: 1)
ieformy ustroju parlamentu, 2)
skupienia władzy w Prusach i.
Rzeszy w jednych rękach, 3) o-
pracowania nowej ordynacji fede-
ralnej. Ordynacja ta miałaby za-
miast dotychczasowego głosowa-
nia na listy wprowadzić głosowa*
nie na poszczególne osobistości
decydujące w okęgach. Rada
Państwa Rzeszy byłaby zastąpio-
na przez lzbę Wyższą, do której
powołanoby osobistości, stojące
dotychczas poza ruchem poli-
tyczno-partyjnym. Co się tyczy
reformy ustroju Prus to ma być
przewidywana  unja personalna
komisarza Rzeszy i premjera pru-
skiego, przyczem liczba mini-
sterstw pruskich uległaby redu-
kcji. Prasa hugenbergowska in-
formacje te nazywa fantazją.

BERLIN (Pat.) Kanclerz v. Pa-
pen powrócił juź z Monachjum.
Jak donosi prasa, w  kancelarji

Rzeszy toczą się obrady nad wy-
nikiem rozmów, prowadzonych
w Monachjum. Narady w spra-
wach reformy konstytucji toczyć
się będą w ministerstwie spraw
wewnętrznych Rzeszy. Pewnych
decyzyj gabinetu w tej sprawie
neleży się spodziewać już z koń-
cem bieżącego miesiąca.

BERLIN (Pat.) Na urząd:onem
wczoraj zgromadzeniu socjal-de-
mokratów przywódca partji so-
cjalno - demokratycznej,  Breit-
scheid, wygłosił mowę, w której
ostro protestował przeciwko za-
m'erzonej zmianie konstytucji.
Mówca twierdził, że proj*ktowa-
na reforma jest likwidacją ustro-
ju republikańskiego i jawnem to-
rowaniem drogi dla monarchii.
Mówca wskazał na to, że plany
monarchistyczne byłego kronprin-
ca natrafiają narazie na opór pre-
zydenta Hindenburga. Plany te
staną się jednak niebezpieczne
w razie, gdyby Hindenburg pe-
wnego dnia zmienił zdanie. Breit-
scheif, wychodząc z tego założe-
nia, wzywał obóz republikański
do czujności i nawoływał do o-
brony obecnego ustroju

WALKI PRZEDWYBORCZE W NIEMCZECH.
ESSEN (Pat.) Walka wybor-

cza wzagłębiu Ruhry zaczyna
przybierać coraz ostrzejszą for-
mę. Mimo sądow doraźnych i o-
strych zarządzeń coraz częściej
dochodzi do starć, przeważnie
między komunistami i hitlerow-
cami. Wiece wyborcze naogół
nie dochodzą do skutku), ponie-
waż rozbijane są przez przeciwne
bojówki. W  Duesseldorfie pod-
czas wiecu. zwołanego przez nie-
miecko-narodowych, bojówka hi-

tlerowców wszczęła bójkę, Kilka
osób zostało rannych. Wiec zo-
stał przez policję rozwiązany. W
Remscheld doszło da krwawego
starcia między komunistami i hi-
tlerowcami, przyczem jedna oso-
ba została zabita.

ESSEN (Pat.)  Nadprezydent
policji reńskiej zawiesił na prze-
ciąg 5 dni organy hitlerowskie,
wychodzące w Nadrenii. Prasa hi
tlerowska podnosi z tego powodu
wielki alarm.

Schleicher widzą dobrze, czego
chcą i że pod tym względem panu-
je pomiędzy niemi zupełna zgoda.
Gdy nadejdzie odpowiednia chwi-
la, Hindenburg złoży swój urząd
prezydenta Rzeszy i zamianuje
kronprinca regentem, który wtedy
się oprze na bagnetach Reichs-
wehry, policji i czterystu tysięcy
uzbrojonych Stahlhelmowców. Po.
wyżej wymienieni mężowie są $0-
towi walczyć i umrzeć za swoją
sprawę, jeżeli tego wymagać bę-
dzie konieczna potrzeba. Kron-
princ bawarski Ruprecht bierze u-
dział w tym planie i stanie na cze-
le monarchji naddunajskiej.

„Vorwaerts* stwierdza w koń-
cu, że zamiar b. kronprinca Wilhel
ma jest równoznaczny ze zdradą
stanu i zapytuje się odpowiedzial-
nych ministrów, czy wyciągną z te
go stosowne następstwa i czy tą
sprawą zajmie się nadprokurator
Rzeszy!

Wrażenie, wywołane powyższe
mi wiadomościami „Vorwaerts'u”
spotęgowało się, gdy inny wielki
dziennik berliński, demokratyczny
„Berliner Tageblatt'" nawiązując
do oświadczenia ,Vorwaertsu'* po.
twierdził od siebie istnienie takich
pogłosek i równocześnie dodał, że
cały plan miai być wykonany już
wiosną tego roku. Wówczas chcia
no zmusić Hindenburga do ustąpie
nia i obwołać monarchję także w
Bawarji, Saksonji i Wyrtembergji.

Niewiadomo dotąd, dlaczego
wiosną nie wykonano tego planu.
Prawdopodobnie nie sprzyjały mu
wtedy okoliczności. To też prze-
łożono go wówczas na dogodniej-
szy termin. O tem, kiedy on nadej
dzie, wiedzą tylko wtajemniczeni.

Wobec wszystkiego powyższe-
go nabierają specjalnego znaczenia
słowa, wygłoszone przez kanclerza
Papena w ubiegłą niedzielę z oka-
zji premjery filmu o Stalhelmie, że
związek ten nie nadarmo walczył
przez trzynaście lat o nowe pod-
stawy dla Rzeszy! Jest także pu-
bliczną tajemnicą, że w kołach woj
skowych dużo się mówi o zamie-
rzonym zamachu stanu!

To też ne kpiny i drwiny zakra
wa oficjalne zaprzeczenie przez
miarodajne władze wiadomości
„Vorwaerls'u“, nazwanej wytwo-
rem bujnej fantazji...

N'EMCY i HOLANDJA.
ESSEN (Pat.) — W związku z

zarządzeniami kontyngentowemi
Niemiec. władze holenderskie za=
częły stosować represje wobec
obywateli niemieckich. Dotych-
czas ruch graniczny między Niem-
cami a Holandją odbywał się bez
prawdziwej kontroli granicznej
pogranicznej panuje silne rozgo-
ryczenie.

Ostatnio władze holenderskie za
prowadziły ścisłą kontrolę gra-
niczną i nie pozwalają Niemcom

złowiek, którego [a zabiłe
złowiek, którego ja zabiłe
złowiek, którego R zablłe
złowiek, którego ja zabiłe

mistrza E. LUBICZA
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SZKICE | OBRAZKI,
STABILIZACJA.

Kto jak kto, ale pisarze, dziennika-

rze i literaci są narodem niesłychanie

niechlujnym.

Możnaby powiedzieć, że nie są usta-

bilizowani. Żyje to bractwo w nieładzie
i chaosie.

Jeden mój zaajomy naprzykład, wie-

szał wieczorem rozbierając się szelki na

kandelabrach, spał do trzeciej po połud-

niu, a w nocy około pierwszej zrywał

się do pisania, nad ranem zaś około go-

dziny trzeciej budził żonę, by mu przy-

gotowała obiad, w którym filet z sosem

Cumberland, było najmniej wymyślną po-

trawą.

Innego znałem, który miewał po-
mysły w porze bardzo nieodpowiedniej.

Człowiek ten całe życie studjował

wykopaliska jakieś i trupy z przed stu

tysięcy lat, prze:o był człowiekiem bar-

dzo wesołym.
Raz opowiadzno mu o nieszczęściu,

jakie spotkało rodzinę, u której właśnie

gościł.

Dom się spalił, w domu zginęło

sześcioro dziec, babcię  przywaliła
płonąca żagiew, a żona z pożaru wyszła

łysa. bo jej włosy opaliiy płomienie.

Ten literat, człowiek od nieboszczy-

ków, a przeto wesoły, słuchał, słuchał,

aż nagle wybucha serdecznym śmiechem.
Zdębieli wszyscy, pan domu obraził

się, a ten syn pióra i inkaustu powiada:

— Mam właśnie doskonały pomysi!
I co zrobić takiemu?

Balzak nie mógł inaczej
w łóżku.

Toż to skandal!
Gospodyni czy żona chce porządek

w domu robić, a ten, braciszku wylęguje

się całe dnie, że łóżka słać nie można.

Edgar Wallace, twórca całych bibljo-

tek kryminalistycznych, pisywał zawsze

wieczorem.

Żona chce iść do teatru, a ten po-

wiada:

— Daj mi święty spokój, mam po-

mysi!

Skandal naturalnie wybucha, żona

dostaje spazmów, a wydawca nową

książkę.

Przychodzę kiedyś do domu, a żona
powiada mi tak:

— Nieporządny jesteś, kochanie i ży-
cie nieustabiłizowane pędzisz. Oto teraz

naprzykład po abiedzie pogadać chcę z
tobą, a ty jak sowa bez słowa siedzisz.

— Mam pomysł!
— Pomysł! bardzo to piękna rzecz,

ale na wszystko jest swój czas. W nocy

zamiast spać czytasz, albo piszesz, we

dnie śpisz do południa, a po obiedzie po-
mysły miewasz. Umówmy się lepiej, O
ósmej do łóżka, rano wstaniesz, do go-

dziny dziesiątej będziesz miewał pomysły
itd.

Źle popatrzyiem na kobietę, która
przecież tylko dobrego dla mnie chciała.

Roztarśniony bywa taki jeden z

drugim niesłychanie. Raz poproszono
znanego literata na ślub. Tak się złożyło,
że tego samego dnia miał być ten sam

śość na pogrzebie, Pominął mowy i nad

grobem zawołał „floreant, crescant”, a na

uczcie zawołał ku młodym „o! requescant

in pace”. *

Jednemu pisarzowi uciekla žona, po-

niewaž byl tak roztargniony, že do domu
wracając całowai zamiast niej pokojów-

kę, a żonie robil piekło, że kurze nie
starte,

Trudno jest niesłychanie typa takie-
go ustabilizować, gdyż jest zawsze jak-

gdyby nieobecny.
Byłem u jeduego z kolegów.
Siedzi sobie biedaczyna na kanapie,

rozmawia ze mną i palimy papierosy.
Wchodzi żona i powiada:
— Bójcie się Boga, co robicie I

— Palimy papierosy. .
— Ale gdzie rzucacie niedopałki I
Okazało się że zajęci rozmową po-

piół i niedopałki ciskaliśmy do akwarjum
ze złotemi rybkami, które pozdychały.

Mam jednak gorący i szczery zamiar
poprawienia się.

Napisałem na tabliczce rozkład dnia,
którego będę przestrzegał.

8 rano — wstawanie.

— 9 — 10 — pomysły.

— 10 — śniadanie.

— 10.30 — rozmowa z żoną.

Može to cokelwiek pomoże.
Wątpię jednak bardzo.

Własnej, acz paskudnej natury nie

pisać, jak

przerobi się tak łatwo.

M. Junosza.

     Od Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenuma-

ratorom miejscowym, którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy |

zmuszeni bezwzględnie wstrzy- |
mać przesyłanie pisma z dniem .

15 Października. |
RIDEATP IAEEE ЧЕ

Fala strajków w Sa-
ksonii.

LIPSK. Pat.— Fala strajków o-
garnęła również Saksonię. Wsze-
regu ośrodków przemysłowych,
między innemi w zakładach cera-
miki w Torgau, w tkalniach w
Meranie, w fabrykach trykotaży
kach drerdeńskich na znak prc-
testu przeciwko planowanej ob-
niżce płac około 3 tysięcy ro-
botników porzuciło pracę.
w Chemnitz i w niektórych fabry-

na wjazd do kraju bez specjal-
nych zezwoleń. Wśród ludności
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DZIENNIK WILENSKI
 

_ Nitarna złożona z lekarzy specja-
listów stwierdziła, iż na terenie
Miasta w ostatnim tygodniu za-
notowano jeszcze 13 wypadków

 

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Rano chmurno i mglisto. W
ciągu dnia pogoda słoneczna.
Cieplej. Najpierw słabe, potem u-
miarkowane wiatry z kierunków
Południowych.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zarząd Sodalicji Marjań-

skiej Akademików (. $. В. za-
Wiadamia, że dn. 16-X. r. b. od-
gdzie się o godz. 8 w kaplicy

Sodalicyjnej (ul. Wielka 64) Msza
w. z Komunją, poczem nastąpi

zebranie ogólne z referatem W.
- К Dąbrowskiego T. J. p. t:

»Myśli o Sodalicji“.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Kłopoty z preliminarzem
budżetowym Magistratu. Magi-
strat pracuje obecnie nad ułoże-
Niem nowego preliminarza budże-
towego na rok 1933—34. Prace
Prowadzone są pod hasłem nie
Pizekroczenia ram  wytkniętych
brzez władze wojewódzkie dla
_Obecnego budżetu. W ten sposób
_ BOwy preliminarz miasta w wy-
datkach zwyczejnych nie | prze-
Toczy sumy 7 miljonów złotych.
P dochodach 8 i pół miljonów.
Owążne obawy nasuwa pozycja

Spłaty długów, które, jak przypu-
Szczają miarodajne czynniki w
Nowym budżecie wzrośnie o prze-
szło 300,000 złotych. Jest to su-
Ma bardzo poważna i przy ukła-
aniu nowego budżetunąstiręcza
uże trudności.
a= Rozbudowa sieci wodo-
Ągowej. W ciągu bieżącego

sezonu roboty nad rozwojem sieci
ociągowej posunęły się bar-

dzo znacznie naprzód. W okresie
Ym zaopatrzono w wodociąg uli-.
= Wingry, Stromą, Naszą, Kur-
andzką Lubelską, Przeskok do

stowej, Baksztę, część ul. Kole-
Wej oraz ul. Święciańską. Ogó-
M ułożono rury wodociągowe
a przestrzeni 2,400 metrów.
Przy robotach wodociągowo-

Analizacyjnych stale znajduje
Pracę 180 bezrobotnych,
че Spis mieszkań na ukoń-

eniu. Odbywający się obecnie
e mieszkaniowy posunął się
„„aCznie naprzód. Wszędzie na
już €rjach miasta prace zostały

Ukończone. Komisarze |spiso-
róg,zpoczeli obecnie prace w
dci mieściu w trzecim komisar-

cie,

nych. Kartofle dla bezrobot-
„atk, Magistrat postanowił prze-
2 do dyspozycji Komitetu do
d bezroboeia 4,000 klgr. kar-

sb 1. Jest to plon tegorocznych
M orów z majątku miejskiego

ale Leoniszki.

jo
łe
ni

Е Z MIASTA.
(,- Kto pokryje straty w

galskim Czerwonym Krzyżu.
raj nas informują w dniu wczo-
kięzym do wice prokuratora p.
nie prowadzącego dochodze-

ski w sprawie nadużyć w Wileń-
wę" oddziale Polskiego Czer-
z,nego Krzyża miała się zgłosić
p.ja Zmarłego b. prezesa Р.С.К,
ah Uniechowskiego i oświad-
ws ła prokuratorowi, że pokryje

łelkie straty, które P. C. K.
Rloyósł wskutek nadużyć popsl-

ych przaz jej zmarłego męża.
dą,owadzone w dalszym ciągu
wy, odzenie w sprawie ustalania

! \ч'ы\о:сі sprzeniewierzonej przez
че Wika Uniechowskiego sumy
Madelo narazie konkretnych
t Ów. Jest to już jednak kwe-

   
   
   

dni najbliższych
ADMINISTRACYJNE.

— Ważne dla rowerzystów
а motocyklistów. „Wileński

roz Nik Wojewódzki* przynosi
ski rządzenie Wojewody Wileń-
ną 90, zabraniające jeżdżącym
dro Werach i motocyklach na

wagach publicznych 1) prze-
ku ęnia osób trzymanych na rę-
re, „Ub umieszczonych przed kie-
mJ 2) przewożenia na rowe-
ła hi motocyklach o dwóch ko-
nh więcej, niż dwojga osób, a
tęj Totocyklach z wózkiem wię-
kie, niż trojga osób razem z
trowcą.

SPRAWY WOJSKOWE.
к Posiedzenie dodatkowej
zągyłS/ł Poborowej wyznaczone
ają (ało na dzień 19 b. m. Komi-
B „„Urzędowač będzie od godz.
żyłj no w lokalu pczy ul. Ba-
Yljańskiaj 2.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Fryzjerzy chrześcijanie

iwko pracy w niedziele i
W związku z mającym

jść w życie projektem ustawy
Pracv, które jakoby ma zezwo-

nią sdzy innemi na wykonywa-
gg. Pracy w zakładach fryzjer-
Vn w niedziele i šwieta chrze-

1 ajeaiski związek zawodowy Fry-
| Słów zamierza w najbliższym
swy.g zwołać ogólne zebranie

Yeh członków w celu zapro-
owania.

ы ozatem na zebraniu tem o-
i oIane będą sprawy zawodowe

bisgganizacyjne oraz Sprawa pod-
wz ia nowej umowy zbiorowej
Ipso“ Gar fryzjerskim na rok

  

     

     

   

    

    

 

   

 

    

  

    

   
  

  

  
   
  

Chorych niezwłocznie umieszczo-
no w szpitalu, mleszkania i eały
inwentarziodkażono. Jedna osoba
w ciągu tego okresu zmarła.
 

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Piekarze przeciwko pra-

cy w niedziele i święta. W związ-
ku z niedotrzymywaniem przez
właścicieli zakładów piekarskich
podpisanej w roku bież. umowy
zbiorowej oraz zmuszaniem praco-
wników do pracowania w niedzie-
le i święta w Inspektoracie Pra-
cy odbyła się konferencja przed-
stawicieli Chrześcijańskiego Związ=
ku Zawodowego Piekarzy.

Postanowiono jakenergiczniej
przeciwstawić się próbom zmu-
szenia zatrudnionych u nich pra-
cowników do wykonywania robo-
ty w niedzielę i święta.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Podział  Kontygentów

przywozowych. W dniu 8 paź-
dziernika odbyło się posiedzenie
Centra nej Komisji Przywozowej,
celem podziału kontygentów kwar-
tałnych towarów zakazanych do
przywozu.

Większeść zgłoszeń z okręgu
Izby P. H. w Wilnie została zała-
twiona przychylnie. Informacyj ©
niewykorzystanych kontyngentach
udziela biuro Izby P.-H. w Wilnie
(dział obrotu towarowego), ul.
Trocka 3. -
— izba P.-H. w Wilnie o u-

stawie w sprawie ochrony pro-
dukcji szewckiej I cholewkar-
skiej. Izba P.-H. w Wilnie udzie-
liła opinji o projekcie powyższej
ustawy, wypowiadając się prze
ciwko projektowi, jako godzące-
mu w interesy krajowego prze-
mysłu obuwniczego.

WY UNIWERSYTECKIE
— Wyniady Wychowania

Fizycznego w U. $. В. Ри!К. dr.
Władysław Osmolski, b. dyrektor
Centr. Instytutu Wychowania Fi-
zycznego, rozpoczyna wykłady
W.F. dn. 14 października. Wy-
kłady będą odbywały się co drugi
tydzień w piątki i soboty w I sali
wykładowej (I. S. B. w godz. 18-20.
Poza studjującymi, wykładów słu-
chać mogą osoby interesujące
się zagadnieniami wychowania fi-
zycznego.

ŻYCIE AKADEMICKIE.

— Prace X-go „Tygodnia Aka"
demika“ rozpoczęte. Wczoraj od-
było się pod przewodnictwem p.

fojewody zebranie prezydjum
X-go „Tygodnia Akademika' z u-
działem przewodniczących  po-
szczególnych Sekcyj, których wy-
łoniono 4. Sekcję propagandy ob-
jął dyr. Marjar Szydłowski, Sekcję
zbiórki p. dy1. poczt i telegrafów
inż. Karol Zuchowicz, Sekcję im-
prez — p. prof. Stanisław Hiller,
Sekcję prowincji — p. radca pro-
kuratorji generalnej Stanisław
Zdanowicz. Sekretarzem general-
nym prezydjum został p. Stani-
sław Ochocki, prezes Bratniej Po-
mocy. Do poszczególnych sekcyj
zostali przydzieleni referenci, re-
krutujący się z młodzieży akade-
mickiej. P. Wojewoda na wstępie
powitał zebranych i w serdecz-
nych słowach podziękował za za-
oliarowanie _ przez obecnych
współudziału w pracy, wyrażając
nadzieję, że praca podjęta dla do-
bra akademika polskiego wyda
przy poparciu szerokich warstw
społeczeństwa znakomite rezulta.
ty. Następnie p. Stanisław Ochoc-
ki zapoznał zebranych z cało-
kształtem zamierzonej pracy. Pro-
$ram prac „Tygodnia Akademika"
obejmuje propagandę prasową, wi.
dowiskową, pochodową, akcję
zjednywania członków Wojewódz.
kiego Komiteliu Wileńskiego Po-
mocy Polskiej Młodzieży Akade-
mickiej, w szczególności na pro-
wincji, akcję imprez rozrywko-
wych, ofiary w naturze, sprzedaż
znaczków i t. p. „Tydzień” trwać
będzie od 5 — 13 listopada.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z życia „$okoła”. Gnizzdo

Wileńskie „Sokoła* organizuje w
dniu 16 października loterję fan-
towa, losowanie w lokalu cukier-
ni Toscaniego — Mickiewicza 6,
przeż cały dzień niedzielny. Or-
kiestra podczas losowania. Cena
losu 50 gr.

Są cenne fanty, jak aparat
fotograficzny, rakieta tenisowa,
piłka nożna, oraz szereg innych.
Zaopatrujcie się w losy.

Gniazdo Sokoła przyjmuje za-
pisy do sekcji fechtunkowej, co-
dziennie w godz. 19—29. Czołemi
— Kursa obrony przeciw-

gazowej. Zwiążek Oficerów re-
zerwy orgznizuje kursa obrony
przeciwgazowej i lotniczej dla
oficerów rezerwy oraz dla wszyst-
kich pragnących zapoznać się z
obroną przeciwgazową. Kursa roz-
poczną się z początkiem listopa-
da, trwać będą do początku mar-
ca i odbywać się będą 2 razy
tygodniowo po 2 godziny.
Zapisy przyjmuje sekretarjat Koła
Wileńskiego Z. O. R. (Wileńska
33) w godzinach 18—20 do dnia
28 października b. r.
 

Pamiętajcie o herbaciarni
dla inteligencji.

z inicjatywy grona działaczów na-
rodowych pierwszego pisma na-
rodowego w Wilnie „Dziennika
Wileńskiego" .

Blisko piećdziesiąt lat Wileń-
szczyzna pozbawiona była prasy
polskiej, a przez cały ten czas za-
borcy prowadzili wytrwałą polity-
kę zmierzającą do wytrzebienia
polskości z naszego kraju. Język
polski wygnany został z życia
publicznego. W szkołach, w urzę-
dach, w teatrze zapanowała nie-
podzielnie mowa rosyjska. W lo-
kalach  pubsiicznych _ widniały
napisy „goworit po polski wospre.
szczajetsia'. Robiono wszystko,
żeby kraj nasz i miasto Wilno na-
brały przynajmniej nazewnątrz
charakteru rosyjskiego.

Jednakowoż, mimo wszelkie
wysiłki rusyfikacja nie zdołała za-
puścić głębszych korzeni. Duch
polski Wilna 1 Wileńszczyzny był
zbyt silny, żeby go można było
zniszczyć środkami policyjnymi.
Polskość wygnana z życia publicz-
nego pozostała nienaruszona w
Kościele, w rodzinie, w tajnych
organizacjach, w sercach i uczu-
ciach ludności,

Gdy warunki polityczne się
zmieniły, gdy Rosja po przegranej
wojnie japońskiej i rewolucji zmu-
szona była zmienić kurs swej po-
lityki, polskość Wileńszczyzny
natychmiast wyszła nazewnątrz.
Odrazu powstają jawne organiza-
cje społeczne, powstaje teatr, po-
wstaje prasa.

Pierwsze ukazały się „Nowiny
Wileńskie”, następnie „Kurjer Li-
tewski”*. Wkrótce też myśl poli-
tyczną w duchu narodowym krze-
wić rozpoczyna w Wiilnie ,„Dzien-
nik Wileński" na czele z Józefem
Hłaską i Aleksandrem Zwierzyń-
skim, Odtąd nieprzerwanie do dnia
dzisiejszego trwa i rozwija się w
Wilnie praca narodowa, przezwy-
ciężając wszelkie trudności, nieraz
bardzo wielkie.

Prasa narodowa napotyka od
chwili swego powstania na re-
presje ze strony władz. „Dziennik
Wileński zostaje przez władze ro-
syjskie zamknięty, na jego miejsce
wychodzi „Goniec Wileński, Po
pewnym czasie wskutek ciężkich
warunków malerjalnych następuje
fuzja „Gońca Wileńskiego" z kon-
serwatywnym „„Kurjerem Litew.
skim”. Od czasu fuzji myśl naro-
dowa znajduje swój wyraz na ła-
mach „Kurjera Litewskiego” aż do
okupacji niemieckiej, Ucisk nie-
miecki był o wiele silniejszy i bar-
dziej bezwzględny, niż rosyjski,
Przez pewien czas Wilno zostaje
całkowicie pozbawione drukowa-
nego słowa polskiego, bo Niemcy
nie dopuszczają do Wilna nawet

ZONAT
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— Turniej szachowy o mi-
strzostwo m, Wilna. Dnia 22 paž-
dziernika br. o godzinie 19 w lo-
kalu Wileńskiego Towarzystwa
Szachowego, ul. Mickiewicza 11,
rozpocznie się turniej szachowy o
mistrzostwo m. Wilna, z udziałem
17 najwybitniejszych szachistów.

Znany w Wilnie zwolennik gry
szachowej, hr. Marjan Bróel-Pla-
ter, ofiarował 100 zł. na pierwszą
nagrodę, Ziemiańskie Wileńskie
Koło Szachowe — 50 zł. na dalsze
nagrody. Zarząd Wileńskiego To-
warzystwa Szachowego wyasyg-
nował ze swej strony na powyż-
szy cel 160 zt. Turniej tegoroczny
zapowiada się bardzo poważnie.
— Podziękowanie Serdecz-

ne Bóg zapłać wszystkim Paniom
które pomimo niepogody kwesto-
wały na rzecz najbiedniejszych,
pod opieką Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo będą-
cych Rezultat Kwesty taki: 546
zł. 77 gr. doch»du, rozchód wy-
niósł 21 zł. 50 gr.

Zarząd Towarzystwa św. Win-
centego.

— Uzupełnienie. W  nume-
rze 254 „Dzien. Wil.,” podany był
list dr. L Klotta, kierownika eks-
pozytury Wil. Okr. Zw. Kass Cho-
rych z powodu notetki „Slowa"
p. t. „Echa rzekomych nadużyć
w pow. kasie chorych w Oszmia-
nie”, z zsznaczeniem, iż „Słowo”
nie zamieściło tego sprostowania.
Dr. Klott prosi nas o wzmiankę,
iż tegoż dnia sprostowanie to zo-
słało umieszczone w „Słowie”.
— Sprostowanie. W nume-

rze z dnia 3X b. r. naszego pi-
sma wkradła się omyłka w komu-
nikacie, dotyczącym zawodów
marszu w maskach przeciwgazo=
wych, urządzanego przez L.OP.P.
Mianowicie podano zamiast „Dru-
żyna związku podoficerów rezer-
wy”,omyłkowo „drużyna Zw. Pod:
chorążych Rezerwy ”.

m
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Tytus b wie narodowej w Wilnie.
y us rzuszny Ww nie. Niedawno minęło ćwierćwie- pism z Warszawy. O wydawaniu

Przeprowadzona lustracja sa- zachorowań na tyfus brzuszny. Cze od chwil powstania w Wilnie pisma politycznego w duchu naro-
dowym nie byto mowy. W roku
1916 zaczął wychodzić „Dziennik
Wileński", który jednak nie był
organem myśli politycznej, a mu-
siał ograniczyć się do skromniej-
szej roli pisma informacyjnego.

Dopiero z uzyskaniem Niepod-
ległości rozpoczyna się rozwój
pracy narodowej. „Dziennik Wi-
leński'* przechodzi w ręce obozu
narodowego, szybko się rozwija i
z małego pisemka przekształca się
zawdzięczając poparciu  spole-
czeństwa narodowego, w poważne
duże pismo.

Dziś pismo to w dalszym ciągu
spełnia swe zadanie, mimo no-
wych trudnośc: — koniiskat, pro-
cesów prasowych, a nawet zawie-
szenia.

Dwadzieścia pięć lat prasy na-
rodowej w Wilnie — to ćwierć
wieku wytężonej pracy, wielkiego
wysiłku i ustawicznego borykania
się z trudnościami wszelkiego ro-
dzaju.
W celu urządzenia obchodu

jubileuszu zawiązał się pod egidą
„Klubu Narodowego” komitet,
który organizuje dnia 23 paździer-
nika w sali przy ul. Orzeszkowej
Nr. 11 uroczystą akademię jubileu-
szową.

Akademja ta niewątpliwie
zgromadzi narodowo myślące Wil.
no,

DNIE SZOPENOWSKIE W WILNIE.
W sobotę 15.Х rozpoczynają

się w Wilnie dnie szopenowskie,
mające trwać przez dwa tygodnie.

Czytelnicy pism byli w swoim
czasie powiadomieni o powstaniu
w Wilnie Komitetu miejskiego dni
szopenowskich, który w kontakcie
z centralą w Warszawie miał się
zająć zorganizowaniem imprez,
przewidzianych w planach działal.
ności tej organizacji.

Dni szopenowskie organizowa-
ne będą w całej Polsce perjodycz-

nie aż do czasu urzeczywistnienia
celów, nakreślonych bardzo sze-
roko. 3

Kult dla sztuki Chopina istnieje
w Folsce niewatpliwie, chociaż nie
jest on tak rozpowszechniony, jak
się to niejednemu wydaje. Obecnie
chodzi o to, by sztuka Chopina
dotarła do najszerszych warstw,
by stała się ona własnością na-

prawdę całego narodu, a nie tylko
jego warstw 1uteligentnych.

Chodzi także o to by naród dał
wreszcie wyraz swemu uwielbie-
niu dla twórcy, który w okresie
niewoli był niekoronowanym kró-
lem Polski i jej przedstawicielem,
wobec ludów świata cywilizowa-
nego.

Chopin w większym stopniu
niż trzej wieszczowie, w oczach
obcych przynajmniej,  uosabiał
polskość, jej najbardziej zasadni-
cze, typowe rysy.

Po dzień dzisiejszy sztuka jego
jest jednym z najpiękniejszych wy-
kwitów życia duchowego ludzko.

Zagadkowy napad.
W dniu 11 bm. o godz. 3 pp. ktoś za

pukał do miesziiania Zofji Brodowskiej
przy ul. Chocimskiej 42/22. W mieszka-
niu znajdowała się się Zenaida Rawska.

TAKZEPSOPTY APGATE ORCOTRIAAEDWEDO

WYPADKI.
—- Zamach samobójczy 15-

letniego chłopca. Wczoraj w po-
łudnie w jednem z mieszkań do-
mu Nr. 5 przy ul. Krakowskiej
15 letni Wiktor Bohdan, w zamia*
rach samobójczych strzelił sobie
w głowę, na szczęście raniąc się
tylko iekko.

Rannego Pogotowia Ratunko-
we przewiozło do szpitala Św.
Jakóba. Przyczyn które pchnęły
chłopca do tak rozpaczliwego
kroku narazie nie ustalono.

Należy jednak zaznaczyć, że
p zed dwoma dniami w szpitalu
żydowskim zmarł jego ojciec.

— Ze wsi przywieziono chorą i po-
rzucono na ulicy, W dn. 12 bm. przy
skwerku na ul. Wielkiej znaleziono cho-
rą kobietę w wieku około 80 lat. Pod-
czas badania oświadczyła ona, iż nazy-
wa się Makarewiczowa Helena, zam. we
wsi Wojdacze gminy rudomińskiej, skąd
została przywieziona do Wilna przez
nieznanego osobnika i porzucona w wy-
żej wskazanem miejscu. Chorą Pogoto-
wie Ratunkowe odwiozło do szpitala
Sawicz.
— Zamach samobójczy bezrobotnej.

Posterunkowy III  Komisarjatu P. P.
1366, przechodząc przez ulicę 3-go Maja,
koło ul. Mickiewicza, natknął się na le-
żącą na chodniku jakąś kobietę.

Ponieważ nieznajoma nie dawała
oznak życia, zawezwał do niej Pogoto-
wie Ratunkowe, które po udzieleniu
pierwszej pomocy lekarskiej przewiozło
ją do szpitala Sawicz.

Ze znalezionych przy niej dokumen-
tów zdołano ustalić, że jest to bezro-
botna 23-letnia Janina Pacewiczówna
zam. przy ul. Chocimskiej 11.

KRONIKA POLICYJNA.
— Skutki ciemnoty, W dniu 12 bm.

Olszewski Karol (Trębacka 14) zemeldo-
wa (Kalwaryjska 58), wiedząc o tem, że
wa (Kalwryjska 58), wiedząc o tem, że
córka Olszewskiego Królikowa Anna
jest chorą na epidemję podjął się wyle-
czyć chorą przez nałożenie jej obręczy
na brzuch i szyję. Na conto leczenia
Olszewski dał Miszewskiemu-Maksymo-
wi 120 zł, Ponieważ wspomniany system
kuracji nie pomógł, Olszewski zdjął swej
córce obręcze z brzucha i szyi i zażądał
zwrotu od Miszewskiego - Maksymowa
zapłaconych pieniędzy, ten jednak od-
mówił zwrotu.

JUżOTRZYMANO:
RYBY
ŻYWE i WĘDZONE:

łosos, węgorze, sielawy
1 inne.

M. St, BANEL i S-ka
ul. Mickiewicza 23, tel, 6-19

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 14 października.

11.50: Kom. meteor. Czas. 12.20:
Walce Jana Straussa (płyty). 12.40:
Kom. meteor. 13.20: Muzyk popularna
płyty). 15.55: Listy dzieci. 16.15: Lekcja
języka angielskiego, 16.50: Komunikat
rolniczy. 16.40: , O młodzieży amerykań-
sko-polskiej” — odczyt. 17.00: Koncert.
18.00: Muzyka taneczna (płyty) 18,45:
Rozmaitości. 19.60: Z zagadnień litew-
skich. 19.20: Przegląd prasy rolniczej.
19,30; „Ciotka Aibinowa mówi”, 19.45:
Fras. dzien. raćj. 20.00: Pogad. „Jan
Brahms”, 20.15: Koncert symfoniczny z
Warszawy. 22.40: Wiad. sportowe. 22.50:
Kom. meteor. 2300. Muzyka taneczna.

Sobota, dn. 13 października.
11.50 Kom. meteor. Czas. Wiad. pras.

12.20: Muzyka z płyt gramofonowych (ta-
neczna. 12.40: Kom. meteor. 12.45: Wyją-
tki z oper Pucciniego (płyty). 13.10: Pora-
nek szkolny. 15.15: Progr. dz. 15.20: Utwo
ry Haydna (płyty). 16.00: Słuchow. dla
dzieci. 16.25: Gwiazdy kabaretu (płyty).
13.40: Odczyt etnograficzny. 17.00: Kon-
cert. 17.45: Odczyt aktualny. 17.55: Progr
na niedzielę. 18.00 Muz. tan. 18,25: „Žy-
dowska chwila. 19.00 Muzyka żydowska:
19.10: Rozmaitości. 19.15: „Tydzień litew
ski“. 19.30: „Na widnokręgu*. 19.45:
Pras. dzien. radj. 20.00 Muz. lekka. 20.55:
Wiad. sport. Dod. do pras. dzien. 21.05:
Koncert życzeń (płyty). 22.05: Koncert
chopinowski. 22.40: „W wielkim hotelu”
— felj. wygł. J. Warnecka. 22.55: Kom.
meteor. 23.00: Muz. tan.

Na zapytanie „klo puka” głos męski od-
powiedział, że proponuje kupno koszy-
ków. Po pół godzinie jakiś inny męski
głos po zapukamu do drzwi ponownie
zaproponował koszyki. Wtedy Rawska
otworzyła drzwi i odpowiedziała, że ko-
szyków nie kupi. Nieznajomy nie dał
możności drzwi zamknąć i zażądał pie-
niędzy. Wobec odmowy wręczenia pie-
niędzy nieznajomy rzucił się na Rawską,
uderzył ją gumową pałką w głowę, ko-
bieta straciła przytomność, Po jakimś
czasie przybył do mieszkania p. Brodow-
ska zastała Rawską w łóżku z zawiąza-
nemi rękami. Usta zatkane były ręczni-
kiem. Ani Rawska, ani Brodowska żad-
nych strat materjalnych nie poniosły.
Zagadkowym napadem zajęła się policja.

KWESTA MA SEKCJRSTYO.
Od jednego z naszych czytel-

ników otrzymujemy poniższy opis,
w jaki sposób różni sekciarze usi-
łują zbierać datki na swą robotę:

„Wtorek, 11-go października.
Deszcz pada przez cały dzień,
wiatr, pogoda, co się zowie, je-
sienna”, a w którą dobry gospo-
darz nie wygania psa z budy.
Wieczór, godz. 5 i pół, ciemno.
Do mieszkania, znajdującego się
w nieoświetlonym domku, w głębi
podwórka na krańcu miasta, na
samej górze ulicy Popowskiej,
wchodzi nieznajoma młoda kobie-
ta, schludnie ubrana. Od progu
oświadcza o celu swej późnej wi-
zyty: zbiera ofiary na misje w
Afryce i na poparcie słów podała
zeszyt jakiegoś wydawnictwa z
rysunkami na okładce i wewnątrz,
wyobrażającemi samarytańskie u-
czynki, trędowatych murzynów
etc.

Kwesta młodej kobiety o póź-
nej godzinie w słotny jesienny
wieczór, na dalekiem ciemnem
przedmieściu, zaintrygowała mnie.
Zacząłem indagować kwestarkę.
Otrzymywałem odpowiedzi niejas-
ne, wymijające. Po dobrych kilku.
nastu minutach rozmowy na zada-
ne pytanie, czy T-wo misyjne, w
imieniu którego kwestuje i kolpor-
tuje wydawnictwo, pozostaje pod
zwierzchnią władzą Papieża, o-

Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P. w Wilnie

— Teatr Pohulanka — dziś o godz.
8-ej w. jutro i tylko jeszcze krótki czas
gra piękną komedję L. H. Morstina „Dzi-
ka pszczoła”. Reżyserja Z. Tomaszew-
skiego, Dekoracje Makojnika. Udział
biorą: S. Grolichi, A. Szymańska, S. Ja-
nowski, Elwicki, Neubelt, Łodziński, Mar
tyka, Preis, Pawłowski, Niedźwiecka,
bińska, Zielińska i Paszkowska.
bińska, Zleiińska i Paszkowska,

L przygotowaniu Maeterlincka „Nie
bieski ptak“.
— Staly Teatr objazdowy Teatrėw

Miejskich Z. A. S. P. w Wilnie, Dziś wy-
stąpi w Horodziejewie ze šwietną kome-
dją Kiedrzyńskiego „Szczęście od jutra”.
Reprezentację aitystyczną stanowią czo-
łowe siły Teatrów Miejskich Z. A. S. P.
w Wilnie: pp. Braunówna, Detkowska -
Jasińska, Szpakiewiczowa, Pawłowska,
Bonecki (reżyser sztuki), Bielecki Budzyń
ski, Pospiełowski: i Wasielewski.

Jutro teatr objazdowy grać będzie w
Hajnówce, pojutrze w Wołkowysku.
— Ostatnia popołudniówka „Przepro

wadzki* w Teatrze na Pohulance odbę-
dziesię w niedzielę 16 bm. o godz. 4-ej
pop. ze znakomitem przedstawicielem ro
li Franka — M. Szpakiewiczem. — Zgra-
ny zespół obok postaci bohatera tworzą:
Dunin - Rychłowska, Ładosiówna, Pasz-
kowska, Trembińska, Dobrowolski, Gro-
licki, Janowski, Łodziński, Neubelt i Sko
limowski.

-— Teatr muzyczny „Lutnia. Wystę
py Elny Gistedl. Dziś grana będzie w
dalszym ciągu głośna operetka Abraha-
ma „Wiktorja i jej huzar”. W roli ty-
tułowej — Elna Gistedt czaruje słuchaczy
pięknym głosem i wytworną grą. W ro-
lach główniejszych Gabrielli, Halmirska,
Dembowski, Szczawiński, Tatrzański i
Wyrwicz - Wichrowski. Malownicze tło
dekoracyjne, efektowne produkcje zespo
u girls, oraz świetne wykonania ulubień
ców stolicy tworzą całość niezwykle pię
tną i ujmującą.
— Przedstawienie popołudniowe. —

W niedzielę nadchodzącą 16. bm. o g. 4-ej
pp. ukaže się na przedstawieniu popolu-
dniowem po cenach normalnych melodyj-
na operetka Abrahama „Wiktorja i jej
huzar".
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ści, przedziwnym klejnotem naj-
szczytniejszego artyzmu,

To też w  przepowiedzianej
przez Słowackiego powrotnej wę-
drówce prochów wielkich zmar-
łych do ziemi ojczystej Chopinowi
należało się jedno z najpierwszych
miejsc, a jego gniazdo rodzinne,
dom w którym odbierał najpierw-
sze wrażenia, decydujące o struk-
turze duchowej człowieka-artysty,
winne były stać się miejscem piel-
grzymek, sanktuarjum narodowem
otoczonem, pciną prawdziwego pie
tyzmu opieką.

Jakże zawstydzające zaniedba-
nia mamy pod tym względem na
sumieniu!

Sprawę przewiezienia zwłok
Chopina do kraju poruszyli pierw-
si francuscy pisarze muzyczni. Wie
le atramentu wylano potem u nas
w związku z tą sprawą, nie postę-
powała ona jednak naprzód, pozo-
stając ciągle. w sferze dalekich od
reabilitacji i projektów.

Miejsce urodzenie Chopina, Że
lazowa Wola pod Warszawą, jest
po dziś dzień własnością prywat-
ną, zdana na łaskę i niełaskę obe-
cnych właścicieli.

Komitet dni szopenowskich w
Polsce powołany został do napra-
wienia tych zaniedbań.

Zadaniem jego jest zebranie fun
duszów, potrzebnych na wydatki,
związane z prizewiezieniem zwłok
Chopina do Polski, wykupieniem i
urządzeniem Żelazowej Woli, u-
tworzeniem  stypedjow imienia
Fryderyka Chopina i zorganizo-
waniem schroniska dla weteranów
sztuki muzycznej,

Pieniądze na te cele znaleźć
się muszą, powinno je dać społe-
czeństwo.

Dnie szopenowskie będą oka-
zją do wypełnienia tego obowiąz*
ku. Koncerty, odczyty zbiórki u-
liczne, znaczki na listach i rachun-
kach dadzą każdemu sposobność
do przyczynienia się drobnym cho-
ciaż datkiem do spłacenia przez
naród długu wdzięczności wobec
największego mistrza polskiej
sztuki.

Każdy wielbiciel muzyki Cho-
pina zostanie członkiem komitetu
dni szopenowskich, by składką
członkowską zwiększyć fundusze
Komitetu.

Wszyscy stawią się na inaugu-
racyjny sobotni koncert w Sali
Konserwatorjum, na którym jedna
z najlepszych szopenistek, znako-
mita pianistaka Zofja Rabcewiczo-
wa wykona najcenniejsze utwory
Mistrza.

St. W-ski,
LAILEM

trzymałem odpowiedź — nie. Do-
piero po wyliczeniu różnych re-
ligij i sekt kwestarka przyznała
się, že kwestuje na adwentystėw.
Kwestarka nie zadowoliła się tyl-
ko oferowaniem wydawnictwa,
lecz zaczęła tłumaczyć, w co ad-
wentyści wierzą, że przepowiada-
ją rychłe ponowne przyjście Chry-
stusa, że czynią pokutę, nie cho-
dzą do kina, teatru, nie palą pa-
pierosów, nie piją wódki etc. Le-
gitymacja — kwestarka okazała
upoważnienie, wystawione przez
nic niemówiące T-wo Misyjne z
jakiemiś inicjałami, pieczęcią i
podpisem „F. Dzik*. Adres T-wa
vel sekty: Wilno, ul. Kijowska, 2a
m. 8. Kwestarka Zina Chr. Jedno
z upoważnień wskazuje, że kol-
portowała pismo w Kowlu. Ze-
zwolenia na prawo kwesty i kol-
portażu pisma od Starosty lub
Policji nie posiadała. Cena wy-
dawnictwa kolportowanego, t. j.
wysokość proszonej ofiary — je-
den złoty.

Powyższe podaję do wiado-
mości, tem, że może Sz. Redakcja
podejmie się obowiązku ostrzec
naszą ludność, nieraz pochopnie
ofiarną, przed krążącymi po do-
mach, jak opisany przykład wska-
zuje, sekciarzami”,
A więc, podając opis powyższy,

czynimy zadość życzeniu nasze-
go korespondenta. Nadmieniamy
przytem, że o wypadkach podob-
nego kwestowania słyszy się dziś
często.

PAMIĘTAJ
o potrzebach organizacyjnych

STRONNICTWA NARODOWEGO
i wpłać składkę do P. K, O.
na konto czekowe 180.785

lub w Szk'etarj:cie (Orzeszkowej 11)
w godzinach od 11 do 3 i od 6 do 7 w.

<edziennie prócz niedzizl i świąt.
(BUKLELOTOSATS(SKKNAKDPEOENTSTIGA

—Dziś jediny recital skrzypco
Romana Totenberga urządza Wileński
Towarzystwo Filharmoniczne na rozpo-
częcie 8 sezonu koncertowego T-wa w
sali Konserwatorium (Wielka 47), Mło-
dy wiekiem, lecz już dojrzały artystycznie
koncertant dzisiejszy odegra m. in. tej
miary fundamenlalne wiztuozowskie ut-
wory skrzypcowe jak:

„Trille du diable“ Tartiniego i „Cam
panellę“ Paganiniego, przešliczny i nastro
jowy „koncert A - moll“ Glazunowa oraz
efekt. „Baalszene' Blocha.

Na fortepjanie towarzyszy doskanały :
akompanjator p. Ignacy Rosenbaum. Po-
czątek koncertu o godz. 8 wiecz.

— Dni Szopenowskie w Wilnie, Ja-
ko pierwsza impreza Komitetu „Dni Szo-
penowskich“, odbędzie się w sali Konser
watorjum recital fortepjanowy znakomi-
tej pianistki Zołji Rabcewiczowej. Świe-
tna artystka wykona najcelniejsze utwory
genjalnego mislrza, jako to: Fantazję
f-moll, Sonatę h-moll, Blladę-g-moll,
Scherzo h-moll, Poloneza As-dur i inne.

Słowo wstępne wygłosi Witold Hule-
wicz. Bilety w biurze „Orbis”* (Mickie-
wicza 11), zaś w dniu koncertu w kasie
Konserwatorjum od g. 7 w.
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"Z KRAJU.
Ku czci Żwirki i Wigury.

Staraniem Komitetu w Niem-
nie (Huty Szkła) LOPP odbyła się
dnia 9 b. m. uroczysta Hkadmja

ku czci bohaterów ś.p. Źwirki i

Wigury. Akademją zagaił i do

zgromadzonych organizacyj i pu-

bliczności przemówił ksiądz P.

Bajkiewicz, zast. prez. LOPP. W

krótkich słowach składając hołd

czci niezapomnianym bohaterom,

zaznaczył, iż są oni chwałą i wła-
snością całego Narodu.

Chór fabryczny wykonał bar-
dzo piękną piśń — „Ojczyzno na:
sza Swięta”. Orkiestra Straży
Niameńskiej odegrała Hymn Na-
rodowy. Burza i deszcz podczas
Akademji dziwnie się przyczyniły
do powagi chwili i uyoczystości.

PZD:

Zatrzymanie na granicy defraudanta z Tarnopola naczeinika

rachuby Urzędu Ziemskiego.

BRZEŚĆ n/B. (Pat). Onegdaj
w rejonie Mikaszewicz K.-O. P.

zatrzymał Stanislawa Kozikowskie-
go, naczelnika rachuby Okręgo-

wego lrzędu Ziemskiego w Tar-

nopolu i Natalję Wawrzyniaków-
nę zamieszkałą w Warszawie przy

ul. Zielnej 24 m.6. którzy znajdo-

wali się nielegalnie w strefie nad-

granicznej. Kozikowski poszuki-
wany jest przez organy policyjne
na skutek zdefraudowania w cza-
sie pełnienia obowiązków służbo-
wych 14000 zł. Przy zatrzyma-
nych znaleziono 900 dolarów a-
merykańskich, 10 funtów szter-

lingów.

Sprawca napadu na drodze szczuczyńskiej oddany pod sąd

doraźny.

LIDA, (Pat). W tych dniach
zostało zakończone śledztwo pro-

wadzone w trybie doraźnym prze-

ciwko Janowi Kielnikowi, lat 19,

mieszkańcowi kolonji Złota Rze-

ka gm. bielickiej, który dokonał

napadu rabunkowego w dniu 26

września b. r. na miaszkankę wsi

Zieniewicze gm. lebiodzkiej pow.

szczuczyńskiego, 60 letnią Kata-

rzynę Jenko. Napad miał miej-

sce w lesie na granicy pow. lidz-

kiego i szczuczyńskiego. Kielnik

został zatrzymany i przekazany

do dyspozycji władz sądowo-śled-

czych w Lidzie. (

Wstrząsający wypadek w palącym się domu 3 osoby spaliły

się żywcem.

Wstrząsający wypadek zdarzył

się onegdaj w domu Dymitra

Sztykowa, mieszkańca wsi Ja”

zownia, pow. brzeskiego. Miano-

wicie w czasie powstałego poża-

ru spaliły się trzy jego wnuczki

Olga, Marja i Ksienia. Natomiast
żona Sztykowa, Elżbieta, oraz cór-

ka Anna doznały ciężkich popa-

rzań i w stanie beznadziejnym zo-

stały odwiezlone do szpitala po-

wiatowego.

Pożar w spółdzielni „Orzeł".

Onegdaj wybuehł pożar w

spółdzielni „Orzeł” wmiasteczku

Hermanowicze pow. dzlśnieńskie-

go. Pożar udało się stłumić w

zarodku, tak że straty spowodo-

wane pożarem są nieduże. Do-

chodzenie ustalłło, że pożar po-

wstał przez podpalenie. Jeden z

współwłaścicieli domu Jan Matwie-

jew, gdzie mieściła się spółdziel-

nia namówił sklepowego Jana

Bejnera do  podłożenia ognia.

Matwiejew chciał uzyskać aseku-

rację. Dom zaasekurowany byl

na 4.000 zł.

Ponowna epidemja tyfusu brzusznego w pow. postawskim.

Z powiatu postawskiego dono-

szą, iż na terenie niektórych gmin

ponownie zanotowano kilka wy-

padków zachorowań na epidemję

tyfusu brzusznego. Według da-

nych władz lekarskich na terenie

pow. postawskiego zanotowano 14

wypadków zasłabnięć na epidemję

tyfusu.

Nowe wykopaliska w pow. suwalskim.

Na terenie pow. suwalskiego

specjalna komisja archelogiczna

czzyni poszukiwania za wykopa-

liskami. Do chwili obecnej ko-

misja zdołała wykopać szereg

przedmiotów, a mianowicie sta-

rych monet, szabel, ostróg, waz,

odłamków różnych metali pocho-

dzenia starożytnego. Narazie nie

OCENE 

205 ROWEROWEI PTSS

Muzyka! Spiewl Tańce! Prze

skiej, książe Orłow IWAN PET

ZEMSTA NIETOPERZA
DŹWIĘKOWY

KINO-ko, <KELIOS>
ulica Wileńska 38, tel. 926.

| pŹWIĘKO-ozwko CASINO
Walka 47. tel. 15-14.

———=
:

«CZŁOWIEK—MAŁPA> Fiolwoncja
Z powodu wysokiego poziomu artystycznego filmu wejście

seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15.

|RZEZBAPEBZTZZOZSZOZEROTEEPTOBLOZZERZOOZGDZISOOCH ТЛНа

z Olgą Схеспома 'ка kto
jeszcze nie widział niech špleszy uj

DZWIĘK. KINO-
+EATR «PAN» |

ul. WIELKA 42. Tel. 528.

sn AI IT IIS

Na żądanie Sz. Publiczności będzie
wyświetlany

jeszcze

DŹWIĘKOWY « i |
KINO- TEATR „LUX“ | |
ul. MiekiewiczaNr. 11 tel.15-62 |
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Towarzystwo Kursów Technicznych w Wlinie

otwiera w roku szk. 1932-33: następujące Kursy: |

Techniczne: 1) Korespondencyjne (z zakresubu-
2) Pomoeników Mier-

Drogowych iMeijoracyj-

5) Elektrotechniczne

Nowoczesnej Obróbki Metali i 7)

Zeńskie Kreślarsko-Techniczne. Zajęcia rozpoczy-

Informacji udziela kan-

Kursów we wtorki i piątki w godzinach

17—19 w gmachu Państwowej Szkoły zaczał

downictwa i elektrotechniki),

niezych, 3) Dozorców
nych, 4) RadJotechniczne,

(monterskie),

nają się 15 października.

celarja

Wilno, Holendernia 12.

LZ

Dziś! Największa
gwiazda ekranu
wejny światowej

drogi szpiegostwamiędzynared

NA USTACH CA-
ŁEGO WILNA

Bilety honorowe niewaźne.

ORASTSRSTAKASO
RE

dalo się ustalič,

i jakiej epoki

chodzą.

z jakiego wieku

wykopaliska po:

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
ed 11—3 i od 6—8 więcz.|
ннн

ychl

Brygida Helm i Willi Fritz

Dziś i Jutro

  

Zęby sztuczne na zło-
cie I kauczuku.

83—1 223—10

Ulubieńcy Publiczności na

OWICZ i rozkoszna, czarująca A!
Muzyka „Kióla Walca“
Początek Seansów o g. 4,

PARECZOZYCAZ WKWRAZIZEBGN EO TiAiniai

«SZPIEG i KOBIETA»
otwiera przed nami tajniki tragicznych zmagań się mocarstw Europejskich i uplastycznia upiorne

dźwiękowe. Ceny od 25 gr. Początek o

w sszałamiającym
nadprzebeju p. t:

lewego. Nad pregram:
godz. 4, 6, 8 I 10,15 w dnie świąt. o g. 2-ej.

ERA OO WZEE SSISPLEASESKA

e 4 dni:

 

Hajda Trojka
Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt o gedz. 1-e].

(AIDS SESIRISE STS DSS RETE PRPRELAN уogłoszeniu Dyr. Towa-

„Frangopol“ w
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Z pogranicza.
Smiała ucieczka studentki z Mińska.
Pod gradem kul strażników sowieckich dostaje się na teren polski

W dniu wczorajszym w rejo:

nie Rakowa na teren polski zbie-

gła niejaka Pieślakówna Anna,

b. studentka uniwersytetu miń*

skiego. Ucieczka Pieślakównyz

Mińska jest nielada sukcesem

młodej bo zaledwie 23 letniej ko-

biety, która, należąc do antyko-

munistycznej organizacji пагодо-

wo-białoruskiej, została w nocy

т 5 na 6 b. m. aresztowana w

swojem mieszkaniu na ul. Leni-

nowskiej. Wystrzałem z rewol-

weru kładzie ona trupem czekistę

iw przebraniu dziewczyny wiej-

skiej ucieka do Borysowa, skąd

piechotą udaje się w kierunku

granicy polskiej. Scigana itro-

piona przez agentów G. P. U.

Pieślakówna doskonale wywija się

z nastawionych na niąsieci i

szczęśliwie w nocy dostaje się

do granicznej osady  Krasnoje

Sieło, oddalone o 8. klm. od gra-

nicy polskiej. Tu po dwudnio-

wym pobycie w nocy z 10 na

11 b. m. pod kierunkiem wy-

trawnego specjalisty-przemytnika

udaje się ku granicy polskiej.

W czasie przekraczania granicy

koło wsi Maławce zostaje zatrzy:

mana przez sowieckiego strażni-

ka. Podczas odprowadzania Pie-

ślakówny do strażnicy tejże na-

zwy dzielna dziewczyna wydo:

bywa błyskawicznie rewolwer i

strzela do strażnika, który zalany

krwią pada nieprzytomny na zie-
mię, Pieślakówna nie traci przy-
tomnošci i czemprędzej ucieka

w kierunku granicy polskiej. Strze-

lając do strażnika bolszewickiego,

zaalarmowała ona sąsiednie pa-
trole, które przy pomocy rakiet

i reflektorów poczęły ścigać ucie-

kającą kobietę, Do uciekającej

oddano kilkanaście strzałów, któ-

re na szczęście nie wyrządziły

jej żadnej krzywdy. Pieślakówna

pod gradem kul dostała się na

teren polski.
Zbiegłą studentką

wały się władze.
Pieślakówna posiada brała w

pow. brzeskim i stryja w kowel-

skim, dokąd niebawem ma się

udać.

zaopieko-

Wybitna komunistka w potrzasku żołnierzy K. O. P.

Na granicy polsko-sowieckiej

w rejonie Domaniewicz zatrzy-

mańa została poszukiwana komu-

nistka Róża Trebróchnówna, któ-

ra utiłowała przy pomocy prze-

wodnika Kulasa Tomasza prze-

kroczyć granicę koło zaścianka

Wisłock.

Uduszenie I utopienie członka rady gospodarczej kolektywu

sowieckiego. в

W rejonie Kamienia z rzeki

Wilji wyciągnięto pewnego osob-

nika w skórzanem ubraniu. W wy-

niku przeprowadzonego docho-

dzenia zdołane stwierdzić tożsa-

mość topielca. Jest to Włodzi-

mierz Mańkow, członek rady gos-

podarczej kolektywu z Zerdziaża

okręgu ostroszyckiego. Mańkowa

udusili włościanie, a następnie

utopili w rzece. Zwłoki Mańkowa

przekazano komendantowi 50°

wieckiemu.

 

Z Rosji sowieckiej.
Włościanie sowieccy rabują żywność.

Krwawe utarczki o kęs
Z pogranicza donoszą, iż w Bo-

breniewie w rzece Hajnie, okręgu

łohojskiego grupa włościan "na-

padła na barkę sowiecką z żyw-

nością. Włościanie zamordowali

chleba w Mińszczyźnie.
trzech strażników, zrabowali

wszystką żywność, zaś barkę za-

topili.
Wysłany oddział karny G.P.U

kilkunastu włościan aresztował.

Zasztyletowanie korespondentki šciennej gazety w Žastawiu.

Korespondentka
zety komunistycznej  Zenajda

Chmielnikowe z Mińska, bawiąc

w Zasławiu, została napadnięta

na ulicy przez dwóch nieznanych

ściennej ga- sprawców i ciężko zraniona szty-

letem w okolicę serca. Chmielni-

kową w stanie ciężkim odwiezio-

no do szpitala.

 

Nowa republika żydowska.
Wiedeńska „Reichpost“ (nr.

278 dn. 5. X. 32) podaje ciekawe

szczegóły o „nowej republice ży-

dowskiej“, utworzonej przez So-

wiety w Syberji. Jak wiadomo bol

szewicy, którzy potrzebują pomo-

cy finansjery żydowskiej w obec-

nych swych trudnościach w zwią-

zku z wykonaniem Planu Pięciole-

tniego, pragnąc skaptować sympa-

Urozmaicone dodatki

za ubie
14,000 osób

na widownię tylko na początki

tje żydowskie, ogłosili (w marcu

1928) okręg Biro - Bidjan we

wschodniej Syberji jako należący

do narodu żydowskiego.  Stoso-

wnie do projektu, opracowywane-
go prze centralny komitet wyko-

nawczy w Moskwie tereny powyż

sze majc się stać w roku 1933 „Au-

tonomiczną Republiką Żydowską”.
Miejscowość Biro-Bidjan leży o

wytworniejszy mężczyzna, oficer gwardji cesar-

NY ONDRA w wspaniałym przeboju muzycznym ;

JANA STRAUSSA. — Atrakcje dźwiękowe.—

6, 8 i 10,15. — Na 1-szy seans ceny zniżcne.

Film ten o-
snuty na tle

(yty zamiast słów
która też

siewicza.
samodzielnego prowadze-

PIEŃ SE OK nia skłepu.

Sprostowanie. Adm. „Dz. Wil" „pewne popiece,

rzystwa

—! m.8 odg. 10—15. 301-1o 4000 dol. pod | gwar. so-
lidnego
Int. Popowska 28.

zabezpieczenia.
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RÓŻNE | !
smazzzeczezcwawem Były kierownik robót,|,
Bóg zapłać wszystkim,
którzy z dobrego serca
zechcą dopomódz inteli-
gentnej rodzinie Stefana
Jasiewicza b. nauczycie-
la—produktami. chlebem
bielizną lub obuwiem dla
trojga dzieci: Hala I. 7'|,,
Zosia 5, Jurek 2'/,—lub
dopomogą w znalezieniu
jakiejkolwiek pracy na
okres zimowy. Fidrez w
Administracji „Dz. Wil.“,

przyjmuje
wszelkie oflary dla Ja:

SPORT
Jutro przyjeżdżają poznańczycy.

Piłkarze / Legji poznańskiej

przyjeżdżają do Wilna na mecz re-

wanżowy już jutro. Przez całą so-

botę gracze Legji odpóczną po nu-

żącej podróży, a w niedzielę staną
na boisku do walki z 1 p. p. leg.

Legja grać w Wilnie będzie w

następującym składzie: Jankowski

Witkiewicz, Dusik, Jezierski, Gło.

wacz, Lipiak, Lipkiewicz, Zarem-

ba, Górski, Chmielewski, Mazgaj.

Wśród jedenastki poznańskiej
wyróżnić należy Witkiewicza, któ
ry w Poznaniu strzelił pierwszemu
p. p. leg. trzy bramki.

Wilnianie grać będą w swoim
najlepszym składzie, to znaczy:
Rogow, Chowaniec, Maniecki, Pu-
zyno, Wysocki, Bilewicz, Naczul-

ski, Zbroja, Pawłowski, Browko,

Połubiński, Lachowicz i Drąg jako

zapasowi.
Mecz budzi ogromne zaintere-

sowanie ze względu na wysoką

stawkę, jaką jest w danym wy-
padku kwestja wejścia do Ligi.

Mecz odbędzie się w niedzielę

o godzinie 14.30 na boisku przy

ul. Wiwulskiego.

Zawody Sokoła.
W niedzieię odbędą się zorga-

nizowane przez Sekcję Strzelecką

Sokoła zawody sporlowe, które
polegać będą na osiągnięciu naj-

większej ilości punktów w trzech

konkurencjach. marszu z obciąże-

niem, strzelaniu i w rzucie grana-

tem.
Rzut granatem i strzelanie od-

będzie się na boisku Ośrodka W.
F. na Pióromoncie. Marsz zaś od-
będzie się na wzgórzach Antokola.

Początek zawodów o godzinie
8 rano.
W niedzielę bieg naprzelaj.
Jesienny bieg naprzełaj, prze-

widziany kalendarzykiem sporto-

wym W. O. Z. L. A., odbędzie się
w najbliższą niedzielę. Bieg orga-
nizuje Sokół. O szczegółach trasy
i o godzinie startu podamy jutro.

Co słychać w Ośrodku W. F.
Prace Ośrodka W. F. są w o-

becnej chwili prowadzone w kie-
runku przeprowadzania P. O. S.
Codziennie odbywają się lekcje
treningowe, a dwa razy tygodnio-

wo przeprowadza się egzamina

sprawności.
Przed kilku dniami rozpoczął

się ciekawy trójbój lekkoatletycz-
ny pań. Jest lo tak zwany trójbój
korespondencyjny. Wyniki tego
trójboju są słabe.

Dalszy ciąg trójboju odbędzie
się jutro o godzinie 16 na Pióro-
WEREREEEUZCJ UTOZPRZEPÓRRERETOYWRA

1.000 klm. na zachód od Włady-
wostoku i obejmuje 38.000 klm.

kwadr. Jest to kraj niezmiernie za
sobny w bogactwa naturalne i ży-
zny. Do 1933 roku ma się doń

wprowadzić 50.000 żydów. Narazie
liczba ich wynosi przeszło 6.000

W sferach żydowskich projekt ten
znajduje wiele zwolenników.

moncie.
Ponadto Ośrodek prowadzi

szereg kursów gier sportowych i
myśli już o rozpoczęciu
gimnastycznej
mowym.

Na froncie walk Ligowych.
Rozgrywki piłkarskie o mi-

strzostwo Polski drużyn ligowych
dobiegają już końca, ale te właśnie
mecze, które pozostały do roze-
grania, są najciekawsze, bo one
właśnie zadecydują ostatecznie o
tytule mistrza i o losach drużyny
spadającej. Тегах może nawet
więcej interesuje sytuacja na koń-
cu Ligi, niż na początku, bo zdaje
się, że Cresovia mistrzostwo ma

murowane, śdy tymczasem na koń
cu tabeli wre rozpaczliwa walka
przed spadkiem.

W. najbliższą niedzielę mieć
będziemy aż sześć meczów. War-
szawianka spotka się z 22 p. p.
Wojskowi postarają się zapewne
mecz wygrać i w ten sposób zaa-
sekurować się przed niebezpie-
czeństwem rozstania się z Ligą.

Ruch będzie miał trudne zada-
nie z Legją. Mecz ten jednak jest
mało ciekawy, gdyż wynik nie
wpłynie na poważniejsze zmiany.

Do rzędu mniej ciekawych
spotkań zaliczyć również można
mecz Ł. K. S. — Cracovia, chyba
że zawiodłaby Cracovia, a wtedy
rzeczywiście byłoby to wielką
sensacją, ale Cracovia mecz chy*
ba wygra i jeszcze bardziej oddali
się od Pogoni.

W. Poznaniu Pogoń walczyć bę
dzie z Wartą. Mecz ten jest bar”
dzo ciekawy ze względu na Pogoń,
która walczy z Wartą o drugie
miejsce.

Dla Czarnych może los roz-
strzygnąć się z Wisłą, która — je*
żeli przegra — to uratuje Czar-
nych od spadku.

Polonia walczy z Garbarnią.
Mecz ten tak samo jak i spotkanie
Czarnych z Wisłą toczyć się bę”
dzie pod znakiem spadku.Polonia
jeżeli mecz wygra, a Czarni prze*
$rają, to można będzie uważać
drużynę Czarnych za straconą.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 13 X 1932 «.

Holandja 358,60—359,50 — 357,70.
Londyn 30,69—30,67' „—30,83—30,53
Nowy York kabel 8,919—8,939 - 6,899
Paryż 34,98— 35,07—34,09.
Szwajearja 172,20—172,63—171,77.
Włochy 45,65—45,87—45,43
Berlin 211,75.
Tenden"ja riejedrolita,

apiery procentowe
4%, inwestycyjna 96,75—96'/,.
4'/, poż. inwest. ser. 104—104,75,
6°/, dolarewa 52'/,—56—56',.
4% dolarcwa 49,75— 49,70.
7% stabil. 54,75—53,13.
10%, kolejowa 106,25.
4'|,'|, L. Z. ziem. 38',—33
4:0, L.Z. m. Warsz. 44'|,—44,75—44'/;
8% L. Z. m. Warsz. 59'/;--58,75--58,29
5°/, L. Z. m. Siedlec 42.

16 |, L Z m. Raćomia 57,25
Tenceneja riejednolita.

Akojei
Bank Polski £3,50. Lilpop 13—13,75:

Tendencja nizjednolita

zaprawy

przed sezonem zi-

 

PRACA

od 3'ch lat bez stałej
pracy prosi o jakąbądź
pracę za skremnem wy-
nagrodzenlem, može wy-
konać każdą pracę biu-
rową, jak również posia*
da, prawo jazdy samoch.
(zieloną licencję) posiada
język polski, niemiecki,
rosyjskiI łotewski. La-
ska»e zgłoszenia proszę
kierować, Wilne; ul. Pił:
sudskiego 2 dia Antonie-

zabezpieczenie". 498—2

Potrzebny

Dom dochodow, woźny źonaty, wymaga-

arze- | : - ‚г Курпо w centrum do Sprzedać as ne rekomendacja”Žalos 704—0 — O

Dentyści || NAUKA — {} — Sprzedaž (t Ladvisiskė М z do.26%832nax. międliczaBakozia ©|| Mieszkania -
; 8 wa hotelu w mieście sezamem i pokoje Zaraz do wynajęcia 4

Lekarz-Dentysta Bo sprzedania natych- SPRAWY " Hvar winna brzmieć „Ko- Zastępcy obligacji p pokojowe mieszkanie ul.

I FRYDIŃAN M Niemiecklego udzieia miasį calkowlte  urzą- MAJĄTKOWE j waćic”, a nie jakbłędnie Nowość! Kto pracowal w Mieszkanie Tatarska 1—3. Informa“

. S RAZ sis dzenie 2 pokojowe. Do- ; ĄTK a i as, ! tym dalale, zapewnione 5 jub 3 pokoje z używ bis puki Pozo

przystępne. wa naSSE CZKS000 У. | większe zarobki. Praca „la, Mickiewicza Róg Ta”

Wielka 28 Aż 3 wiedzieć się Wileńska30 Pe!rzebna pożyczka 3000 16364 iwa Zgłoszenia Goza kuchal z wygodami Nata,skiej. 535—0 0

4565--1

Jęz. wykł.

 RKGEZEZARZROWIEDICZACZAA

Dr.ZeldowicZ
go Jacyny. r2 CHOR. WENERYCZNE, trze przy ul. W. Pohu*

Potrzebna ekspedjenika MOCZOPŁ. I SKÓRNE lanka Dowledzleč się:

z kaucją 500—708 zł. do 9—1 i 5—8 w, tel. 2-77,
—

ferty do[jp Zeldowiczowa

dróg moczy
1 4—6, ul. Mickiewicza 24.

Aa) аога аат ми

Nowozałożona Rad, 4-10 let. rd, Szkoła Handlowa
Wilef. Tow. (Ros. I L.

z dn. 10 paździer. b. r. przyjmuje zapisy
Pošpietowe|

na kurs |

absolw. szk. pow. i 3 kl. gimn. 14—18 lat

wszystkich wyznań
w kancel. G mn. Ros. im. Puszkina od 8—13 g.

i od 17—19 w. Mickiewicza 23
olski. Dyrekcja.

SBOREWEDGEROK MANANA
LEKARZE Į Do wynajęcia odremon”

towane mieszkanie z
pok. ze wszelkiemi wy”
godami na |-szem pię”

W. Pohulanka 17, m. 23%

tel. 188. 1

Do wynajęcia 4 i5 pok)

IS mieszkania, ze wszelk:
o wygodami w domu Nr.6

przy _ul. Gimnazjalnej
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Hu najosższeń wzęórzu.
ё Dalej droga szła w dół i więcej niż cztery mile

jechało mu się szybko i bez wysiiku. Przemknął przez

małą wieś Ford, za którą zacząt się znów falisty te-

ren, raz w górę, raz w dół. Ostatni kawałek pod gó-

rę, jaki ujechał tej nocy, był wyjątkowo stromy.

W tem miejscu, po lewej stronie rósł gęsty las.

Dochodząc do szczytu wyniosłości, Harry zdał

sobie wreszcie sprawę, że przeliczył się z siłami.

Usiadł więc ciężko na drodze i puścił rower, który

przewrócił się. Lampka zamrugaia, strzeliła płomie-

niem, jeszcze raz zamrugała i wreszcie zgasła. Patrzył

na to apatycznie. Nie chciało mu się ruszać ręką, że-

by ją zgasić, czy też podnieść rower. Było mu gorąco,

a jednocześnie brały go dreszcze. Głodno, a jedno-

cześnie miło. Rozprzągł się. w sobie do ostateczności.

Tymczasem w Wells właściciel sklepu z rowe-

rami rozmawiał z żoną, która już siępołożyła.

-— Dziwnie jakoś wyślądał. Z oczu mu patrzył

głód i musiał być zgoniony jak pies. A kapelusz to

miał taki wielki, że ledwie go było z pod niegowidać.

Kobieta usiadła nagle na łóżku.

— Jaki to był kapelusz: mięki bronzowy, z czar-

ną wstążką?
— Zdaje mi się — odpowiedział mąż.

— I czy miał bronzową kurtkę i szare spodnie?

— Coś jakby tak.
—Na Boga, człowieku, zmarnowałeś sto funtów.

Prędko — idź do kuchni i przynieś mi gazetę nie-

dzielną.
Kupiec przyniósł gazetę. Wszystko zgadzało się

idealnie: wzrost, skradzione ubranie, wygląd, budo-

wa. Przy odrobinie wyobraźni można było nawet

przysiąc, że twarz była ta sama, co na fotografji.

Kupiec, który tej nocy zasiedział się wyjątkowo

długo nad jakiemiś reperacjami, musiał chcąc nie

chcąc, ubrać się i iść na posterunek policyjny, gdzie

opowiadanie jego zrobiło mniejsze wrażenie, niż się

spodziewał. Policja otrzymała tyle fałszywych wska-

zówek, że przyjmowała je sceptycznie. Ale dla po-

rządku zapisano zeznanie kupca i przesłano do głów-

nej komendy.
ROZDZIAŁ XIX.

Walters sam nie wiedział, jak długo siedział na

drodze. Może dziesięć minut, a może pół godziny.

Wreszcie dźwignął się z wysiłkiem i stanął. Jednej

rzeczy był pewny, mianowicie: że tej nocy nie ujdzie

już ani mili. Podniósł rower i odjąwszy lampkę za-

niósł go do lasu i ukrył w zaroślach, Potem wrócił na

drogę.
Było mu tak zimno, że, pomimo straszliwego

zmęczenia, nie mógł pozostać nieruchomo na miejscu.

Wszedł więc na samą górę, gdzie zobaczył kilka

wiejskich domków i dróżkę prowadzącą na prawo.

Zaczął nią iść tak szybko, jak mu na to pozwalały

obolałe członki. Nie chciał spędzać dnia w zbyt
bliskim sąsiedztwie porzuconego roweru.

Dróżka wiodła równomiernie wdół. Uszedłszy
milę, zbieg znalazł się w małej wiosce. Przeszedł

przez nią szybko, przebył most na drugim strumieniu

i stanął. Od tego miejsca ciągnął się po obu stronach
drogi gęsty las.

Rozejrzał się naokoło. Niebo było zasnute chmu-
rami, a do świtu daleko, Uważał, że jest jeszcze za
blisko zdradzieckiego roweru. Ale był już śmiertel-
nie wyczerpany, a leśna droga wiodła na zachód. Nie-
rozważnie byłoby zlekceważyć bezpieczny las i za-
puścić się na otwarte pole, gdzie mógłby go zastać
świt, I zresztą, podług wszelkiego prawdopodobień-
stwa, skradziony rower mógł się nie znaleźć przez
szereg dni. Harry przedostał się do lasu przez żywo-
płot, legł na ziemi i spróbował usnąć,

Sen miał przerywany. Budziiy go ciągłe odgłosy
leśnego nocnego życia, złe sny i zimno, Świt opóźniał
się w nieskończoność, ale wreszcie zajaśniał w asy-
ście lekkiego wiatru, szeleszczącego w koronach

drzew. Nocne zwierzęta pochowały się do nor i kry”

jówek, niespokojna brunatną sowa przestała hukać

*i schowała się na dzień do dziupli i nad uciszonym

światem weszło sierpniowe słońce. Niebawem zrobiło

się ciepło.

Zbieg zjadł na śniadanie resztę kanapek i trochę

gotowanej pszenicy. Gąszcz paproci użyczył mu

przytulnego schronienia i tu usnął naprawdę dobrym

snem. Obudził się, jak mu się zdawało, po południu

z uczuciem gwałtownego pragnienia. Pod wieczof

pragnienie przeszło w torturę.
Gdy się zrobiło ciemno, wrócił do strumienia

napił się chciwie wody i zjadł resztę swojej pszenicy:
Odważny, dwudziestodwuletni lekkoatleta umić

przezwyciężać samego siebie, Walters jednakże zro”
zumiał, że tej nocy nie potrafi oabyć dalszego etapt
podróży. Pierwsze godziny cieinności poświęcił n
zaopatrzenie się w pszenicę na już zżętem polu. N
szczęście snopy były jeszcze na ściernisku.

Następnie psozedł ostrożnie do wsi i po dłuższeńł
myszkowaniu znalazł pustą butelkę i blaszankę do
wody. Wrócił z tem do lasu, rozpalił ogień i zabra
się do gotowania pszenicy. To czego nie zjadł, rozło”
żył na mchu, żeby obeschło i wsypał do płóciennej
kieszeni, bo już nie miał papieru. Masa była kleista
lecz pożywna. į

(C. d. n.)

 
 

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

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIEC.
«3

 


