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Przemówienie

TRACJA: Wine, Mostowa |
* 12-44. Redakcje stwarta od 11 de 15 | оё

racja czynna wdnipowszednieed®doM-ej,

t „Dziennik WHefsk!“ wychodzi sedziernie,

W piątek d. 21 pażdziernika, w pierwszą bolesną rocznicę śmierci

$...P.

aji z Sienkiewiczów Downarowiczowej
odbędzia się Nabożeństwo żałobne za spokój Jej duszy o godzinie 10'|,

w Kościele parafjalnym w Rzeszy.

O czem zawiadamiają Krewnych, Przyjac ół I Znajomych
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Mac Donalda

  

 

w Sprawie projektów rozbrojeniowych.

LONDYN (Pat). Przemawiając

na śniadaniu, wydanem na jego
cześć przez prezydjum narodowe”

go odłamu Labour Party, Mac
оЕ 07 © 3 wielrora ё

„коте 5оБле
„- ситору МБ świata bez

Ligi Narodów i podtrzymywać bę-
dzie zawsze Ligę i jej organizację.
Jeśli niektórzy myśleli, że rząd
mie działał dość szybko, to dla-
tego, że poza najprzyjemniejszemi
propozycjami są zawsze do wy-
jaśnienia rozmaite zagadnienia i
trudności. W dalszym planie, za-
nim akcja na rzecz rozbrojenia
będzie mogła stać się skuteczną,
rząd Wielkiej Brytanji pragnął,
by  konierencja  rozbrojeniowa
wniosła coś rzeczywiście realnego
do palącego zagadnienia ustalenia
pokoju. Mówca oświadczył, że
woli być ganiony za powolność,
niż za nadmierny pośpiech, który
uniemożliwiłby całkowicie osią”
śnięcie porozumienia w Europie
i-na całym świecie. Mówiąc o
żądaniach niemieckich  równo-
uprawnienia na konferencji roz-

PARYŻ, (Pat). Ostateczne re-
zultaty wyborów do Senatu przed-
stawiają się, jak następuje:

Na ogólną liczbę 111 manda-
tów, ulegejących odnowieniu. wy-
brano 6 konserwatystów, 11 re-
publikanów-socjelistów i jednego
socjalistę.

Z ustępujących senatorów wy-
brano ponownie 76. Po raz pierw-
szy do Senatu wstępuje 35. Na-
ogó! partje, znajdujące się w o-
pozycji, potrafiły lepiej, niż ogól-

brojeniowej, Mac Donald zazna-
czył, że Niemcy wiedzą dosko-
nale, iż Wielka Brytanja temu się
nie sprzeciwiala, Wiedzą oni

wnież, że Anglicy pragną szcze-
+ skorzystać z tej okazji dla
walenia stosunków jak naj-
kszego zaułania między Niem-
ia ich sąsiadami. Winno to

-,e' zrobione obecnie w interesie
rozbrojenia i pokoju. Wszystko
wskazuje na konieczność osią
śnięcia całkowitego porozumienia
co do dezyderatów niemieckich
we wszystkich punktach. Aby się
zaś z tem dokładnie zaznajomić,
niezbędne byłoby przeprowadze-
nie wymiany poglądów między
nami a niemieckimi mężami sta-
nu. Jedną z dominujących cech
polityki angielskiej — ciągnął Mac
Donalid — jest dążenie nie do po-
nownego zbrojenia, a do rozbroje-
nia. Mówca, wyraził ubolewanie,
że Niemcy po wyrażeniu zgody na
konferencję 4 mocarstw odmówiły
udania się do Genewy z powodów
trudnych do zrozumienia, Myślę
jednak — zakończył Mac Donald,
że nie jest to ich ostatnie słowo.
Rząd angielski zmierza nadal do
swych celów, sądzę więc, że za
parę dni będę mógi złożyć nową
deklarację w tej sprawie,

Wybory do senatu francuskiego.
nie przewidywano, oprzeć się na-
porowi ze strony lewicy. Tłuma-
czy się to tem, że odnowienie
trzeciej części Senatu odbyło się
pod znakiem kryzysu zbożowego.
Zwyciężyli wszyscy ci, którzy sta-
nęli w obronie interesów rolnic-
twa. Tem również tłumaczy się
wysoka liczba ustępujących sena-
torów, którzy, stawiając ponownie
swe kandydatury, zostali poko-
nani.

DZIESIĘCIOLECIE MARSZU NA RZYM.
Mowa Musscliniego.

RŻYM, (Pat). Na piacu We-
neckim odbyło się w niedzielę
wielkie zebranie w związku z ob-
chodem 10 lecia marszu na Rzym.
W uroczystości wzięło udział
przeszło 25 tysięcy osób.

Mussolini wygłosił przemówie-
nie, . przerywane frenetycznemi
oklaskami tłumu, Przypomniał
on, iż dokładnie 10 lat temu na
zebraniu, zwołlanem pizez niego
w Medjolanie, zdecydowano urzą-
dzić powstanie. Obecnie — mó-
wił on,— należy powiedzieć rzecz,
która być może zdziwi nawet was,
a mianowicie, iź ze wszystkich
ruchów powstańców czasów no-
wych najbardziej krwawem bylo
powstanie faszystowskie.

Wkraczając w drugie 10-le-
cie — ciągnął mówca — należy
wytknąć linję dalszego marszu.
Mussolini podkreślił konieczność
dochowania wiary doktrynie fa-
szystowskiej i złożonej przysiędze,
nieuznając żadnego kompromisu z
przeszłością, ani żadnych ustępstw
wobec katastrofalaych przewidy-
wań pizyszłości. Mussolini d'u-
żej zetrzymal się nad zagadnie-
niami wychowania młodego po-
kolenia. W drugiem 10-lec'u na-
leży uczynić miejsce dla mło-
dzieży. Chcemy, żeby młode ро-
kolenie przejęło z naszych rąk
pochodnie i było gotowe i zdecy-
dowane kontynuować naszą pra-
cę — zakończył Musso ini,

Przemówienie prezydenta Hoovera,
CLEVELAND (Pat). Prezydent

Hoover wygłosił tu przemówienie
przedwyborcze, w którem zazna-
czył, że redukcja zbrojeń o !3 i
zwrócenie głównej uwagi na broń
defenzywną oszczędziłoby Stanom
Zjednoczonym zśórą 200 milionów
dolarów rocznie, zwiększając za-
razem siłę kupna państw euro-

pejskich mniej więcej o miljard do-
larów rocznie. Przyszła światowa
konferencja gospodarcza — mó-
wił Hoover — winnaby rozpatrzyć
szereg zagadnień finańsowych i

Pań Mifosierdzia  
  

   

    

     

Pracownia Tow.

šw.. Wincentego A Paulo pod nazwą

„Źródło Pracy”, Trocka 19, podej-

muje się wykonać PRĘDKO i DO-

KŁADNIE po znižonych

wszystkie 10boty wchodzące w za-

cenach

kres bieliźniarstwa, haftu, krawiec-

czyzny i trykotarstwa. Przypomina-

my się pamięci Szanownej Publicz-

żeności ją zadowolimy.

ZARZĄD.
pewne,

innych, co przyczyniłoby się do
zwalczenia przeszkód, istnieją-
cych na drodze do odbudowy go”
spodarczej „świata. Prezydent
Hoover, sprzeciwiając się anulo-
waniu długów wojennych, oświad-
czył, iż propozycja kandydata de-
mokratycznego w sprawie zmniej”
szenia taryf celnych: tak, aby
zwiększenie się dochodów, wyni-
kające z ożywienia handlu, po-
zwoliło Europie spłacać roczne
raty długów, byłoby znacznie gor-
sze od anulowania długów. Je-
steśmy obecnie najpojemniejszym
rynkiem świata, a otaczają nas
narody, które natarczywie doma-
gają się dostępu na ten rynek.
Zaprzeczając następnie, jakoby
Stany Zjednoczone miały być od-
powiedzialne za depresję ogólno-
oświatową, Hoover oświadczył, iż
przywódcy demokratów zdają się
zapominać o skutkach dumpingu
towarowego, który prowadziła
Resja w rozpaczliwym wysiłku
uzyskania pieniędzy, przy pomocy
których mogłaby przeprowadzić
swe cele. Ameryka — zakończył
mówca — produkuje wszystko
tak, iż możemy iść bardzo daleko
o własnych siłach.

Telefon Redakcji.
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PROJEKTY NOWYCH DEKRETÓW.
WARSZAWA (Pat). W ponie-

działek dnia 17 paźdz. pod prze-
wodnictwem p. prezesa Rady
Ministrów Prystora odbyło się
posiedzenie Rady Ministrów. Na
posiedzeniu tem Rada Ministrów
poza załatwieniem szeregu spraw
bieżących uchwaliła między inne-
mi następujące projekty rozpo-
rządzeń Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej: o dochodzeniu i egze-
kucji należności pieniężnych,
przypadających od związków ko-
munalnych, o pierwszeństwie hi-
potecznem i konwersji zaległości
od pożyczek instytucyj kredytu
długoterminowego, о tuprawnie-
niach niektórych towarzystw kre-
dytowych ziemskich i miejskich

oraz banków hipotecznych przy
przeprowadzaniu egzekucji nieru-
chomości, o uzupełnieniu ustawy
z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie
spłat uciążliwych zobowiązań,
obciążających gospodarstwa rol-
ne, dalej nowelizację rozporządze-
ma Prezydenta Rzeczypospolitej
o uregulowaniu obrotu cukrem,
nowelizację rozporządzenia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej o Izbach
Rolniczych oraz projekty rozpo*
rządzeń Prezydenta Rzeczypospo-
litej, zawierające prawo o sądo-
wem postępowaniu egzekucyjnem
i przepisy, wprowadzające prawo
o sądowem postępowaniu egze-
kucyjnem.

Uczestnicy targów międzynarod. u Ojca sw.
RZYM (Pat). Ojciec Święty

przyjął uczesiników kongresu tar-
gów międzynarodowych, błogosła-
wiąc ich pracy, która przyczyni

się do zakończenia obecnego kry-
zysu. Wśród obecnych byli re-
prezentanci targów poznańskich,
Iwowskich i wileńskich.

«Kustosz serca Kościuszki»,
MDDJOLAN (Pat.) Zmarł tu

w 71l-m roku życia hr. Giaanto-
nie Negroni Morosini, który od-
dziedzicył ongiś po cabce Emilji
Moros serce Tadeusza Kościusz-
ki, zapisane jej przez polskiego
bohatera w testamencie. Pod
wplywem słynnego kompozytora
Boijo, syna polki hr. Radol'ń:
skiej, hr. Negroni w końcu ubie-

głego stujecia przekazał cenną
relikwiję polskiemu muzeum w
Rapperswilu. Hr. Negroni do o-
statniej chwili życia żywił gorącą
sympat:ę do Polaków i Polski,
przypominając z dumą, że przez
kilkanaście lat szczęśliwem zrzą-
dzeniem losu był „kustoszem
serca Kościuszki”.

 

Ruch monarchistyczny © Niemczech,
BERLIN (Pat), Koła demokra-

tyczne wykazują wielkie zanie-
pokojenie z powodu wzrastają”
cych nastrojów monarchistycz-
nych w Niemczech.  Wirtember*
ski minister gospodarki Maier,
wskazując na niezwykle ożywioną
propagandę na rzecz haseł restau-
racji monarchji, oświadczył na
zgromadzeniu, że wizyta kancle-
rza u byłego następcy. tronu ba*
warskiego oraz dobre stosunki,
iączące kanclerza z byłym kron-
princem uważać należy za objawy
sympłomatyczne. Zastanawiając

się nad stosunkiem Wiirtembergji
do ruchu monarchistycznego, mi-
nister wyraził zdanie, że w razie
prawdopodobnego podziału Nie-

miec na dwie słery: północną,
przychylną iokeaaai STre
ludniową, oddaną Wittelsbachom,
Wiriembergja zapewne nie wy-
powie się ani za jedną, ani za
drugą i obejdzie się bez monarchii.
Również były minister finansów
Rzeszy Dietrich w przemówieniu,
wygłoszonem w Królewcu, prze-
ciwstawiał się wszelkim próbom
restauracji monarchji.

Krwawe zamieszki w Wiedniu.
Zastrzelenie inspektora policji.

WIEDEŃ (Pat). Dzienniki po-
niedziałkowe zamieszczają obszer-
ne sprawozdania o krwawem star”
ciu, jakie wydarzyło się w dziel-
nicy Simmering, W/g twierdzenia
„Arbeiter Ztg.', narodowi socja-
liści obrzucili kamieniami dom
robotniczy i dali do niego szereg
strzałów. Członkowie Schutz-
bundu odpowiedzieli strzałami
dopiero wtedy, gdy narodowi so-
cjaliści usiłowali wtargnąć do
wnętrza domu. Inspektor policji
Tlasek, usiłujący powstrzymać
narodowych socjalistów od wtar*
śnięcia do domu robotniczego,
padł trupem pod kulami narodo-
wych socjalistów. Po pierwszych
strzałach część narodowych so”
cjalistów próbowała ukryć się
poza murem i stamtąd ostrzeliwać
dom robotniczy, druga zaś grupa
chciała schronić się do pobliskie-
go kościoła, gdzie odbywało się
właśnie nabożeństwo. Przeszko-
dził temu kościelny, zamykając

bramę i nie dopuszczając do pa*
niki wśród modlących się. Nad-
zwyczajny dodatek  „Arbeiter
Ztg.' z opisem zajść skoniiskowa-
no z powodu ataków przeciwko
policji. Zarząd stronnictwa socjal-
demokratycznego wydał odezwę,
w której twierdzi, że narodowi
socjaliści uplanowali napad na
dom robotniczy, chcąc wywołać
krwawe zamieszki, Pozatem
twierdzi on, że różni prowokato-
rzy usiłowali wywołać wśród mas
robotniczych rozdrażnienie i za-
niepokojenie, Odezwa wzywa ro*
botników do zachowania dyscy-
pliny i niewdawania się w bójki
z policjantami. Dzienniki donoszą,
że zastrzelony inspektor policji
był zwolennikiem stronnictwa
socjal-demokratycznego, Wczoraj
po południu u wdowy Tlasek zja-
wił się kanclerz Doliuss, wyraża”
jąc jej współczucie w imieniu
rządu.

"Bójki w uniwersytecie i na politechnice.
WIEDEŃ (Pat). Na uniwersy-

tecie i politechnice przyszło dziś
z powodu wczorajszych zajść w
dzielnicy Siemmering do bójek
między studentami  narodowo-
socjalistycznymi a. socjal-demo-
kratami. W/g dotychczasowych
informacyj 10 studentów zostało
lekko rannych, na politechnice
zaś — 15, w tem jeden ciężko.
Obie uczelnie na zarządzenie re-
ktorów natychmiast zamknięto.

WIEDEŃ (Pat). Konlerenoja
rektorów uchwaliła zamknąć na

trzy dni wszystkie wyższe uczel-
nie wiedeńskie. Jak donoszą
dzienniki, w poniedziałek rano na
uniwersytecie i politechnice stu-
denci narodoworsocjalistyczni, po”
siłkowani przez elementy nie-
akademickie, rzucili się na stu-
dentėw-žydėw oraz socjalistów z
okrzykiem: „Zemsła za Siemme-
ring!“ i poczęli ich bić kastetami
i laskami. Szczególnie silne eks-
cesy wydarzyły się w politechni-
ce, gdzie zraniono ciężko 12 stu-
dentów.

   

Zamknięcie Zgrom. Ligi Narodów. |
GENEWA, (Pat). Xlil-te Zgro-

madzenie Llgi Narodów zostało
zamknięte w poniedziałek w po-
łudnie, w obecności nielicznych
delegatów oraz przy małem zain-

Wizyta Herriota
LONDYN, (Pat). „Daily Tele-

graph”, donosząc o wizycie fran-
cuskiego premjera w stolicy
Hiszpanji, wyznaczonej na 31
października, wspomina o szyku-

teresowaniu prasy i publiczności-
Zamyksjąc, Zgromadzenie, prz3-
wodniezący Poitis wygłosił dłuż.
sze. przemówienie.

w Hiszpanii.
jącym się jakoby sajuszu  fran-
cusko-hiszpańskim w sprawie roz-
brojenia i obrony morza Sród-
"ziemnego.

SA
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ОУ рО — olierani.
LILLE. (Pat). W kopalni węgla

w Bray zanotowano w jednym
dniu aż dwa nowe wypadki, któ-
rych ofiarą padli robotnicy pol-
scy. Górnik Kurczewicz został za-
bty na skutek zerwania się win-
dy ciężarowej, która z wysokości
około 40 metrów spadła na nie-
szczęśliwego robotnika, powodu-
jąc natychmiastową śmierć. Inny
górnik Stefański, lat 28, odniósł
groźne poranienia skutkiem ober-
wania się części stropu chodnika
podziemnego.
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Dymisja rządu Rumuńskiego.
BUKARESZT, (Pat). Rząd po-

dął się do dymisji. Premjer Vaida
Voevod po audjencji u króla o-
świadczył przedstawicielom prasy,
że król powierzył mu sprawowa-
nie władzy do czasu utworzenia
nowego rządu.

(Przyczyną dymisji jest różni-
ca poglądów między premjerem
a min. Titulescu na sprawę paktu
o nieagresji z Sowietami. Red).

BUKARESZT (Pat.) Po dymi-

sji rządu były minister spraw we-
wnętrznych Michalake przyjęty
był przez króla. Po aud;encji Mi-
chalake oświadczył, że doradzał
królowi, uważając to za jedyne
rozwiązanie, utworzenie gabinetu
z Maniu.

Maniu zaproszony został do
Sinaja, dokąd ma udać się we
wtorek rano. Prawdopodobne jest
zatem powierzenie Maniu misji
tworzenia nowego rządu.

Niebezpieczeństwa
obecnych planów rozbrojeniowych.

РегНогх w „Echo de Paris"
(Nr. 19353) w następujący spo-
sób ocenia obecne pomysły roz-
brojeniowe, wysuwane — рггел
Anglję, ale uwagi jego odnoszą
się także do planu francuskiego:
— „Równość zbrojeń miałaby

być udzielona Niemcom pod
względem jakościowym, tj. od-
padłyby zakazy posiadania pew-
nych rodzajów broni. Natomiast
pod względem ilościowym nie
otrzymałyby Niemcy równości.
Stopniowo jednak malałaby róż-
nica w ilości broni między Niem-
cami a innemi państwami.

" Nie warto nawet mówić o in-
nem zamierzonem postanowieniu,
którem się nam migoce przed
oczyma, mianowicie o zawarciu
t. zw. moratorjum politycznego
na czas nieokreślony, czyli o zo-
bowiązaniu ze strony Niemiec,
że nie będą żądały rewizji granic.
W r. 1931 p. Bruening oświad-
czył p. Lavalowi, że nie może
udzielić tego sposobu uspokoje-
nia. Następca jego nie będzie
pod tym względem śmielszy wo-
bec opinji niemieckiej. Nie wy-
obrażamy też sobie, by p. Mac
Donald wznowił na swój rachunek
żądanie francuskie z roku ubieg-
łego.

Pozostaje zatem ostatecznie
tylko osłabienie obrony narodo-
wej francuskiej w dwu kierun-
kach. Popierwsze gdy armja nie-
miecka ma jakościowo mocniej
się uzbroić, armja francuska ma
jakościowo i ilościowo zmniejszyć
swoje zbrojenia. Powtóre armja
francuska ma też ulec jakošcio-
wemu zmniejszeniu zbrojeń w
drodze zakazów niektórych broni,
wydanych dla wszystkich.

Taki sposób załatwienia spo-
tyka się jednak z następującym
zarzutem, który ministrowie an-
„gielscy powinni wreszcie wziąć
pod uwegę.

Przedewszystkiem trzebaby za-
cząć od tego, ażeby istniejąca
dziś armja niemiecka stała się
ilością znaną. Ministrowie an-
gie'scy i amerykańscy uważają
armję niemiecką, jako ilość sta-
lą traktatowo. Ale ta armja daw-
no wyszła poza ramy traktatów
i nie może stanowić rzekomo
stałej miary dla innyćh.

Przedstawiciele Francji, wobec
trudności jakiejś skutecznej kon-
troli, powiadają Anglikom i Ame-
rykanom:
— Dajcie nam przynajmiej

rękojmię bezpieczeństwa, zbu-
dujcie system,tworzący pewność,
że wszyscy będą odpowiedzialni
za utrzymanie prawa międzyna-
rodowego, a my za to wyrzek-
niemy się części naszej siły
zbrojnej.

To rozumowanie tkwi u pode
stawy t. zw. planu konstruktyw-
nego francuskiego.

Plan ten napawa nas najgłęb-

szą nieufneścią, przedewszystkiem
dlatego, że dzisiejsza Fnglja jest
stanowczo przeciwna wszelkim
rękojraiom, dla. których urzeczy-
wistnienia trzebaby całkowicie
przetworzyć pakt Ligi Narodów.

+

Pozatem zmiany naszej sily zbroj- |
nej aa rękojmie, które dopiero
wedle pewnego trybu postępo-

 

wania miałyby zamienić się w 8
działanie zbrojne, nie dokonali-
byśmy bezkarnie. Albowiem, po-
mijając wszystko inne, trzeba
sobie powiedzieć, że w razie wy-
buchu wojny pomoc, jaką mo-
glibyśmy uzyskać, byłaby w sto- |
sunku prostym do naszej wła-
snej możności obrony. W chwili
niebezpieczeństwa wszelka
lagja rozwijałaby nię, jak pod Ę
różdżką czarodziejską, a nasi
niepoprawni ideologowie wpra-
wieniby byli w zdumienie realiz-
mem, z jakimby się wszędzie
spotkali".
W zwięzły sposób są tu przed-

stawione niebezpieczeństwa planu
francuskiego i jeszcze większe |

ideo- *

 

planu angielskiego. =
 WoodaAILRZOAOOICAK|

Walka antylopy
z samochodem.

BROKEN HILL, (Pat). Z miej-
scowości Windhoeck donoszą o
rzadkim wypadku samochodowym.

3

 

Mianowicie dwaj farmerzy, po- |
wracając samochodem do domu,
spotkau przechodzące drogę sta- |
do wielkich antylop t. zw. kudu. |
Jeden z samców, podrażniony
widokiem samochodu, który aku-
rat zwolnił biegu, uderzył po-
tężnemi rogami w ramę szyby
na przedzie auta.
się na drobne kawałki. Uderzenie

 

Szyba rozbiła 4

bylo tak silne, że samochód wy- |
wrócił się do góry kołami. Jeden|
z jadących został
niony.

ciężko pora-

Katastrofakolejowa. 3
COUTANCES (Północna Fran-

cja—Bretanja) (Pat).
stacji Cerences nastąpiło zderze- |

W pobliżu |

nie pociągu pasażerskiego z po: |
ciągiem towarowym. Zderzenie
było tem silniejsze, iż jeden z
pociągów zjeżdżał z wielką szyb
kością ze zaacznej pochyłości.
Pierwsze wagony zostały zmiaż-
dżone siłą uderzenia. Z 3
szczątków wydobyto 7 zabitych,
15 ciężko rannych oraz wielką
ilość lżej rannych.

Bunt w więzieniu.
MONTGOMERY, Stany Zjed-

 

noczone (Pat.) W tutejszem wię: |
zieniu zbuntowali się więźniowie
w liczbie 950. Policja więzienna
zmuszona była do użycia broni
palnej, zabijając jednego więźnia |
i raniąc 23
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Osiem i osiemdziesiąt,
Niedawno wyszła sporych roz-

miarów ksiązka, obejmująca staty-
stytykę Londynu — miasta — ko-

losu, przewyższającego liczbą mie-

szkańców niejedno państwo.

Książka zasługuje na pilne prze

wertowanie, nie tylko jako kurjo-

zum, ze względu na swe olbrzy-

mie, niekiedy wprost „astronomi-

czne” cyfry. Mły z pośród tych

cyfr pozwolimy tu sobie wybrać

jednę tylko, najmniej może impo”

nującą swym „ogromem , raczej
bardzo skromną, a jednak jak wy-

mownie świadczącą o wysokiej

kulturze i o dobrobycie mieszkań
ców tego szczęśliwego kraju i

miasta.
Według rzeczowej statystyki,

wypada w wielkim Londynie (t.

j. z przedmieściami) na każdy dom

przeciętnie bez mała 8 mieszkań-

ców (ściśle 7,8). Powtarzamy wy-

raźnie: nie osiem mieszkań, lecz
osiem mieszkańców, a więc wli-

czając w to i dzieci. 3
« Jeżeli porównamy z tem inne

miasta, to okaże się, że w Paryżu

podobne panują warunki, nato-

miast w Berlinie przypada na ka-

żdy dom 30, w Warszawie zaś 80,

mieszkańców (podajemy cyfry zao

krąglone). Nie posiadamy niestety

cyfr, dotyczących wielkich miast

rosyjskich, w każdym razie, zwła-

szcza o ile chodzi o Petersburg, to
jeszcze przed wojną liczba miesz-

kaficów, przypadająca tam na ka-
żdy dom, była znacznie wyższa, ni-

żeli w Wraszawie, obecnie zaś

wzrosła bodaj kilkakrotnie.
Widzimy więc stopniowe, za-

dziwiające zwiększenie cyfry, mie-
szkańców, zamieszkujących jeden

dom od zachodu ku wschodowi.
Jak to się tłumaczy? :

Przedewszystkiem znacznie

wyžszą stopą dobrobytu i kultury

na zachodzie, gdzie przeciętny ro-

botnik posiada dwu lub trzypoko-

jowe mieszkanie, z kuchnią, wan-

ną i wszelkim nowoczesnym kom-

fortem, podczas gdy u nas w je-

dnej izdebce gnieżdżą sięniekiedy

2 lub 3 liczne rodziny, u nas, gdzie

nawet dla średnio zamożnego czło-

wieka trzypokojowe mieszkanie

jest często marzeniem niedości-

głem. Winny tu są naturalnie
specjalne stosunki, które u nas za-

hamowały całkowicie ruch budo-

wlany, a więc ograniczone, skut-

kiem dekretów lokatorskich, pra-
wo własności, brak kapitałów, no
i ogólna niepewność.

Największą jednak rolę gra
sam sposób wielkomiejskiego bu-
downictwa, zasadniczo różny na
zachodzie i na wschodzie. W: Lon-
dynie wznosi się gmachy olbrzy-
mie, jedynie w dzielnicy środko-
wej, tak zw. City. Tu mieszczą się
sklepy, biura, tu kipi życie w cią-
gu dnia. Na noc pustoszeją one
prawie całkowicie, mieszka tam

- najwyżej woźny i stróż ze swą ro-
dziną.

Właściwy Londyn składa się z
niezliczonej wprost ilości domków
jedno mieszkaniowych, które prze-
ważnie stanowią własność zamie-

_szkującej je rodziny. Na to, by się
miasto w ten sposób rozbudowało,
potrzebne były specjalne warunki:
przedewszystkiem doskonała ko-
munikacja, która pozwalała mie-
szkańcom najodleglejszych przed-
mieść za tanią zapłatą w ciągu
kilkunastu minut dostać się do cen

| trum miasta lub do dzielnic fabry-
cznych, gdzie wciągu dnia są za-
trudnieni. Dalej ogólna zamożność
i warunki kredytowe, pozwalają-
ce każdemu robotnikowi lub ma-
łemu urzędnikowi, o ile nie jest
wyjątkowym utracjuszem, próżnia-

| kiem i nałogowcem na kupno e-
wentualnie budowę własnego, nie-
dużego lecz wygodnego „home”.

Wežmy, jako  przeciwsta
wienie, Petersburg (przedwojen-
ny), który poza nędznemi drewnia
nemi chatkami na najodleglejszych
przedmieściach, składał się z sze-
regu olbrzymich kamienic, będą”
cych własnością nielicznej grupy
wielkich kapitalistów, ciągnących
nieproporcjonalne zyski od masy
gnieżdżącego się w tych karawan-
serajach proletarjatu. Jako nie-
zmiernie charakterystyczny przy
kład przytoczę jeden dom, rzec mo
na „historyczny'”, dom generała
 Bezobrazowa, zajmujący olbrzymi
trójkąt od pałacu „Siennego* uli-
cy „Grochowej” oraz kanału „Je-
"kateriūskiego“. Dom ten, szešcio-
piętrowy, mieścił około 100 skle-
pów i 200 mieszkań z liczbą 2.000
mieszkańców. Generał Bezobra-
zow, osobisty przyjaciel cara,
brał wybitny udział w głośnej swe-
+ czasu aferze leśnej nad rzeką
Jalu, co się stało bezpośrednią
przyczyną wybuchu wojny rosyj-
sko - japońskiej. Rosja wojnę
przegrała, zapłaciła za nią życiem
setek tysięcy żołnierzy, zato gene-
rał Bezobrazow wybudował sobie
dom z którego ciągnął setki tysię-
cy rocznego dochodu.

Ale w kilkanaście lat potem
przyszła Nemezys dziejowa: ol-
brzymi dom Bezobrazowa dziś „u-
państwowiony", doprowadzony do
ostatecznej ruiny, zaś były jego
właściciel zajmuje podobno stano*
wisko odźwiernego w skromnej
kamieniczce, na przedmieściu Pa-

ryża.
__ Jest to jeden z wielu przykła*
dów. Tak było też na wsi: z je-
>»
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„dnej strony olbrzymie latyfundja,
liczące dziesiątki 'tysięcy hekta-
rów, z drugiej całkowita nędza
chłopa, który nie był nawet właś-
cicielem swego minimalnego zago”
nu, gdyż, jak wiadomo, ziemia wlo-
ściańska stanowiła tak zw. „obsz-
czinę”, rodzaj wspólnej własności.
Polityk niewątpliwie bardzo zdol-
ny, mąż opatrznościowy Rosji car-
skiej, Stołypin, zamierzał to zmie-
nić, stworzyć podwaliny drobnej i
średniej własności, za co został
przez rewolucjonistów zamordowa
ny. Nic dziwnego. Bez porównania
łatwiej jest wywołać rewolucję w
kraju, który posiada nieliczną war-
stwę wielkich kapitalistów i ol-
brzymią masę proletarjatu, niż
tam, gdzie prawie każdy proletar-
jusz jest drobnym kapitalistą, wła-
ścicielem domku lub.gruntu.

Zniszczenie wielkiej własności
w Rosji nie pociągnęło za sobą roz-
drobienia jej i podziału pomiędzy
najszersze warstwy ludności, prze-
ciwnie, nastąpiła całkowita prole-
taryzacja, ludności zabrano wszyst
ko co posiadała, na wsi potworzo-
no olbrzymie „kolchozy“ liczące
po 100 tys. hektarów, w miastach
upaństwowiono domy, handel,
przemysł, słowem wszystko stało
się teoretycznie własnoś-
cią „państwa” faktycznie
—rządzącej kliki.

Jeżeli chodzi o budownictwo
wielkomiejskie, od czego zaczęli-
śmy niniejszy artykuł, to w War
szawie, z czasów przedwojennych,
stosunek kształtował się pod wpły
wem rosyjskim. Drzewiej tak nie
bywało. Dawne prawo miejskie
ograniczało prawo własności do
pewnego stopnia, z tem, by je u-
przystępnić jak najszerszemu ogó-
łowi. Ponieważ za czasów, gdy
miasto musiało się ograniczać do
pewnego, objętego murem obron-
nym terytorjum, możność rozrostu
jego była ograniczona, wolno też
było jednemu obywatelowi wzno*
sić dom o trzech najwyżej oknach
frontu. Jedynie burmistrzom przy
sługiwał przywilej posiadania do-
mu o czterech oknach, Tak zbu-
dowana cała stara Warszawa: ry-
nek i przylegające doń ulice, Do-
piero nowsze dzielnice, powstałe
głównie w XIX. wieku, posiadają
zgoła odmienny charakter, składa-
ją się przeważnie z większych po-
sesyj, z oficynami, podwórkami
(przeważnie ciemnemi)i znaczną
liczbą mieszkań. Może to odpo-
wiadalo warunkom dopiero co u-
bieglej epoki, ale hygjenicznem to
nie jest, jest zaprzeczeniem haseł
nowoczesnych: więcej słońca, po-
wietrza, zieleni!

Hasła te urzeczywistnia dziś
cały świat kulturalny. W Berlinie,
którego starsze dzelnice podobne
są do Warszawy, t. j. składają się
z większych posesyj, dziś powsta-
ją rozległe przedmieścia — ogro-
dy. Dom własny, dla jednej rodzi-
ny, „Ein Familienhaus", stał się i-
deałem nowoczesnego budownict-
wa. Temu to nowoczesnemu kie-
runkowi przypisać trzeba, że pod-
czas gdy w Warszawie przypada
80 mieszkańców na jeden dom —
w Berlinie już tylko 30. Daleko
jednak Niemcom do stosunków
londyńskich, wprost rekordowych,
$dzie ideał domu dla jednej rodzi-
ny został faktycznie urzeczywist-
niony, skoro na jedną posesję przy
pada niespełna 8 mieszkańców.

Nie mówiąc o zaletach zdrowo-
tnych podobnego budownictwa,
podkreślić należy jego olbrzymie
znaczenie socjalne. Posiadanie
własnego, skromnego domku z
ogródkiem, jakże bardzo przywią*
zuje właściciela da ojczyzny, do
państwa, które umożliwia mu po-
siadanie własności, otacza opieką.
Jest to najskuteczniejsze antido-
tum na wszelkie idee komunisty-
czne. Wiedział o tem Lenin, to
też, „własny domek z ogródkiem”
nazywał największym wrogiem ko-
munizmu i niejednokrotnie pisał o
tem z najwyższym przekąsem.

To co widzimy w budownic-
twie wielkomiejskiem na zacho-
dzie, stosuje się także do innych
dziedzin życia: coraz bardziej wy-
bija się myśl popierania drobnego
handlu, rzemiosła, mniejszej wła-
sności ziemskiej, przeciwko wiel-
kiemu kapitałowi, co nie oznacza
bynajmniej walki z kapitałem wo-
góle (jak mylnie niektórzy przy-
puszczają) ale jest dążeniem do
bardziej sprawiedliwego podziału
kapitału, nie drogą gwałtu, ale
stopniowej ewolucji. Ideę tę nie-
jednokrotnie wypowiadali z szere-
gu encyklik ostatni Papieże, jest
ona nawskroś chrześcijańska, wy-
rosła na odwiecznych tradycjach
kultury zachodniej.

A u nas?
O ruchu budowlanym mówić

nie warto, ponieważ go wcale nie-
ma. W innych zaś dziedzinach: e-
tatyzm, tworzenie koncernów, mo-
nopolów trustów, czyli koncentro-
wanie całego bogactwa i sił wy-
twórczych w ręku bądź to pań-
stwa, bądź to pewnych kół finanso
wych, z ograniczeniem inicjatywy
prywatnej, upośledzeniem drobnej
własności i drobnych warsztatów
wytwórczych.
Do czego to z konieczności musi

doprowadzić — niech Rosja bol-
szewicka będzie odstraszającym
przykładem i przestrogą. J. O.

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
W razie zmian.

„Kurjer Polski“ notuje nastę-
pującą pogioskę, kursującą w War

szawie:
„dw razie rekonstrukcji gabinetu tę-

kę ministra otrzyma jeden z wybitnych
posłów B. B., zajmujący od niedawnakie
rownicze stanowisko w organizacji
„Strzelca“.

Poseł, o którym mowa, jest z zawo-
du adwokatem i zajmuje się zagadnienia-
mi prawniczemi. Nie wynika z tego by-
najmniej, by w razie jakichś zmian w
rządzie, objąć miał właśnie tekę ministra
sprawiedliwości. $ b

Nie trudno się domyślić, że mo-
wa tu o adwokacie Paschalskim,
który od niedawna właśnie jest

„prezesem Związku Strzeleckiego.

Tęsknota do tego, aby Blok był
Blokiem.

Sanacyjny organ lubelski p. n.
„Nowa Ziemia Lubelska” repre-
zentuje w sanacji żywioły legjono-
we i peowieckie. Jest dość często
krytycznie usposobiona do tego,
co się dziś dzieje, a najwięcej nie-
zadowolenia w niej budzi Bezp.
Blok współpracy z rządem. Kie-
dyś w Bloku Bezp. — zdaniem te-
go pisma — było jako tako, teraz
jest źle, bo brak w nim ideologii:

Z czasem jednak, gdy do BBWR na-
płynęło dużo elementu konjunkturalnego
i elementowi temu w BB., jako organi-
zacji prorządowej zaczęło się dobrze
dziać — zaczęto na BB. patrzeć nie jako
na Blok — a jako na stronnictwo polity-
czne.

I zaczęto brak ideologji społecznej
(szczególnej wśród dołów organizacyjnych
i w „środku') uważać za coś co może być
stałym programem i dodatnią stroną о-
bozu,

Powiedzeniem „ideologia Marszałka
Piłsudskiego”, co może oznaczać tylko
radykalną i państwową ideologję Ko-
mendanta, próbowano pokryć brak pro-
gramu społecznego.

Zerwano z czasem też z pojęciem
Bloku jako organizacji nadrzędnej, za-
częto spisywać listy członków — co w
praktyce zmieniło BB. szczególnie na pro
wincji na stronnictwo polityczne mało
różniące się od zwykłej partji.

I stała się rzecz dziwna. W organi-
zacji BB. jedynie konserwatyści tworzą
śrupę organizacyjną o charakterze for-
malnym — grupy postępowe są rozprosz
kowane i wszelkie dążności do tworzenia
przez nich organizacji w ramach Bloku
uważane są za godzące w całość BB.

Przez takie stawianie sprawy BB.
przestał być Blokiem grup.

Rozproszkowane żywioły postępowe
nie są w stanie przeciwdziałać się sko-
ordynowanej konserwie. Wpływać to tyl
ko może na wzmocnienie dążeń reakcyj-
nych.

Stąd wniosek, że „Blok Bezp.
powinien stać się Blokiem'* — czy
li, jak rozumiemy, każda w nim
grupa powinna mieć prawo swo-
bodnego organizowania się,
„Czy to jednak nie zapóźno?

Nikt dziś już nie rozróżnia ks. Ra-
dziwiłła od p. Sanojcy, ani „Nowej
Ziemi Lubelskiej" od „Dnia Pol- '
skiego”, czy od „Gazety Polskiej“..

, Społeczeństwo polskie wszyst-
kich was ma dziś w jednakiej pa-
mięci.

Dokuczliwe opłaty.
Niedawno wprowadzone zosta-

ły opłaty na fundusz bezrobocia,
które obok tego, że nasuwają wą-

ipliwości pod względem prawnym,
są oprócz tego dokuczliwe i nie
dają rezultatu, o który mogłoby
chodzić. Słusznie zwraca na to u-
wagę „Kurjer Warszawski”, któ-
ry pisze:

Groszowe opłaty, wprowadzone na
rzecz funduszu bezrobocia, mogą budzić
różne zastrzeżenia.

Tworzenie podatków celowych, wy-
odrębnianie ich z budżetu i specjalne ni-
mi administrowanie nie przyczynia się
do ułatwienia kierownictwa finansowego
państwem. Byłoby niewątpliwie lepiej
uwzględnić interesy bezroboczych w bud
żecie normalnym, a jednocześnie zagrzać
opinję publiczną do wydatniejszej ofiar-
ności i podjąć akcję filantropijną w du-
żym stylu.

Ale zrobiono inaczej. Wprowadzono
kilka drobnych podateczków od kwitów
komornianych, skrytek bankowych, od
spóźnionych konsumentów w jadłodaj-
niach — opłat niewielkich, nie budzą-
cych, zważywszy cel humanitarny, żad-
nych sprzeciwów w opinji, ale w wyko-
naniu spaczonych, dokuczliwych, koszto-
wnych, dla podatnika przykrych, a dla
„fundus; bezrobocia” nieprzydatnych,
lub wręcz szkodliwych.

Kto się chce o tem przekonać, niech
odwiedzi magistrat któregokolwiek z
miast Rzeczypospolitej i niechaj zobaczy,
w jaki sposób pobiera się podatek od
kwitów komornianych.

Narzekają i swoi... na szkodliwe
metody.

Coraz więcej w prasie sanacyj-
nej zjawia się narzekania na różne
metody, stosowane obecnie w pra-
ktyce administracji, zwłaszcza
skarbowej. Nic dziwnego, bo to
już boli bardzo i dotyka nawet tej
własnej koszuli. Ostatnio wiele się
pisze o podatkach i sposobach ich
ściągania. Oto próbka z „Dnia Pol
skiego” (nr. 286):

Oportunizm podatkowy, którego wy-
razem jest stosowanie wobec obywatela,
niepłacącego podatku, brutalnego wprost
racisku, na dalszą metę poważnie szko-
dzi interesom skarbu Państwa, bo znie-
chęca obywatela do władzy, jeśli nie
wprost do własnego Państwa, nastawia
go opozycyjnie do danej instytucji podat
kowej, i w kosekwencji obniża moralność
podatkową; przyśpiesza nakoniec wysy-
chanie źródeł podatkowych, bowiem nisz
czy Paa doraźnie.

ołożenie skarbu Państwa jest tru-
dne, bo w pierwszej linji ciężkie jest po-
ioženie finansowe obywatela płacącego
podatki bezpośrednie, t. j. producenta, a
specjalnie producenta rolnego. Istotne
znaczenie dla położenia skarbu Państwa
posiada bynajmniej nie zmniejszanie się
wpływów z podatku gruntowego, ale
zmniejszanie innych wpływów, przede-
wszystkiem podatk. konsumcyjnych, prze
mysłowych oraz konsumcji monopolowej,
które jest właśnie skutkiem zubożenia
producenta i to producenta rolnego w
pierwszej linji, a po przez niego zuboże-
nie przemysłu, szerokich mas w nim pra-
cujących, mas obecnie bezrobotnych, rze
miosła, handlu, wolnych zawodów i wszel
kich pozostałych warstw społecznych.

Wszystko to bardzo pięknie,
ale gdzież to byli ci hipohondrycy
wówczas, gdy „radośnie” się i te
ciężary i te metody tworzyło? A
zresztą, przecież przy sterze są też
swoi ludzie. Naprz., minister skar
bu. p. Zawadzki, jest blizki kół
konserwy sanacyjnej.

Jak widzimy, narzekają już o-
bydwa skrzydła: i konserwatyści
z „Dnia Polskiego” i radykaliści w
rodzaju „Nowej Ziemi Lubelskiej”.

Lot z Bagdadu
TEHERAN, (Pat). Korespon-

dant Polskiej Agencji Telegraficz-
nej w Teheranie nadesłał nestę-
pujące szczegóły lotu kpt. Karpiń-
skiego do stolicy Persji. Lot na
trasie Bagdad—Teheran był bar-
dzo ciężki z powodu wysokich
gór na przestrzeni Hamadan—Te-
heran orez towarzyszącej lotowi
burzy piaszczystej o niezwyklej
sile. Lotnicy polscy wyminęli

do Teheranu.
burzę od południa i zdążyli wy-
lądować w Teherenie na pół go-
dziny przed nadejścim tam bu-
rzy. Burza groziła lotnikom nie-
obliczalnemi wpost konsekwencja-
mi, gdyż tumany kurzu wznosiły
się ponad 2500 metrow i groziły
zapędzeniem aparatu w kierunku
południowym na duże, słoną
pustynię

KRADZIEŻ WIELKIEGO HYDROPLANU.
PORTO ALLEGRE (Pat). Do-

noszą z Rio de Janeiro, że z portu
lotniczego kompanji Panair skra-
dziono wielki hydroplan „Sikor-
ski”. Samolot uległ następnie ka-
tastrofie w pobliżu stacji Merity

Wyiazd p. Pilsudskio,
- W Warszawie mówią:

W kołach zbliżonych do Belwe
deru utrzymują, że p. Piłsudski w
listopadzie br. wyjedzie na dłuż-
szy urlop kuracyjny. Wyjazdy ku-
racyjne p. Piłsudskiego mają miej-
sce zwyczajnie porą zimową, tym
razem jednak wyjazd będzie przy
śpieszony.

Jaka będzie marszruta p. Pił-
sudskiego, nie jest ustalone. Mówi
się o wyjeździe na południe, acz-
kolwiek z mnych stron opowiada-
ją, że p. Piłsudski odbędzie kura-
cję w Pikiliszkach pod Wilnem.

 

Proceswicem. Starzyńskie-
go przeciw Olpińskiemu.

WARSZAWA. (Pat). W dniu
17 b. m. w XIII oddziale Sądu
Grodzkiego rozpoczął się proces
Stefana Olpińskiego i Stanisława
Przewłockiego, oskarżonych o
oszczerstwo podsekretarza stanu
w Ministerstwie Skarbu p. Stefa-
na Starzyńskiego. Oskarżenie
wnosił wiceprokurator Sieroszew-
ski. Oskarżonych, którzy stawili
się na rozprawę, bronią adwo-
kaci Sterling i Chmurski. Po
przemówieniach stron sąd sprawę
odroczył celem wezwania kilku
świadków. Rozprawa odbędzie
się prawdopodobnie około 15 li-
stopada,

i roztrzaskał się. W katastrofie
zginęło 4 sprawców kradzieży.
Dotychczas zidentyfikowano me*
chanika Niemca Waltera Vossa i
dozorcę portu Mahado. Cel kra-
dzieży jest nieznany.

Łatwiejny wyrh lat.
Na posiedzeniu Rady minist-

rów uchwalono projekt złagodze-
nia przepisów z dn. 24. VI. o za-
gospodarowaniu lasów  prywat-
nych: Przepisy te zbytnio krępo-
wały inicjatywę gospodarczą wła-
ścicieli. Dotychczas wszystkie lasy
musiały być zagospodarowane we
dług zatwierdzonych planów go-
spodarczych, obecnie lasy poniżej
30 ha, a w województwach wschod
nich poniżej 50 ha, będą mogły
być eksploatowane bez takich pla
nów z tem jednak zastrzeżeniem,
że wyręby przekraczające 1 ha
rocznie będą musiały być zgłasza-
ne staroście, kióry w ciągu dwóch
miesięcy ma prawo zabronić takie
$o wyrębu. Wobec tego tylko la-
sy większe, niż 30 lub 50 ha, bę-
dą wymagały planu.

Minister rolnictwa i relorm rol
nych może upoważnić izby rolni-
cze do sporządzania planów, które
wtedy nie wymagają zatwierdze-
nia władzy. Uprawnienia właści-
cieli do dokonywania wyrębu bez
planu rozszerzone zostały na czysz
czenie oraz na wyrąb drewna o-
łowego i porządkowego w grani-
cach niezbędnych potrzeb.

Umożliwienie właścicielom
zmiany kolejności cięć, ustalanej
dotąd przy zatwierdzeniu planów
na całe 10-leciez góry, da im mo-
żność dostosowywania się do kon
junktury na rynku drzewnym. U-
poważnienia władz do udziela-

Wystawa pamiątek
po królach.

Na Wawelu urządzona ma być
serja wystaw pamiątek po kró*
lach polskich. Pierwsza wystawa
tego rodzaju otwarta będzie w
komnatach królewskich na Wa-
welu z okazji przypadającej w
roku przyszłym rocznicy250 lecia
zwycięstwa króla Jana Sobieskie-
go pod Wiedniem. Obecnie orga-
nizuje się komitet tego obchodu,
który rozpocznie zbieranie pa-
miątek rozsianych po różnych
zbiorach. Znaczną część ekspo-
natów wystawy, która otwarta
będzie w Kr kowie w maju roku
przyszłego, dostarczona będzie
przez dyrekcję zbiorów państwo-
wych.
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Życie gospodarcze.
Ruch towarowy z Sowietami

przez Stołpce.
Ze Stołpców donoszą, iż w zwią-

zku z ostłatniemi tranzakcjami
większych firm przemysłu śląskie-
ga i łódzkiego z przedstawiciei-
stwem handlowem  sowieckiem
zwiększył się ostatnio ruch towa-
rowy na granicy. Niemal codzien-
nie przez Stołpce odchod:i po
kilka wagonów towarów do Z. $.
S. R. Najwięcej wywozi się ma-
szyn, towarów włókienniczych,
manufaktury i towarów drobnico-
wych. Z Rosji przywożone: skóry,
wyroby gumowe, ryby, kawior,
futra i zabawki.

Premje kompesacyjne na
niektóre przetwory mięsne

oraz wszelkie bigosy.
izba Przemysłowo-Handlowa w

Wllnie podaje do wiadomości firm
i osób zainteresowanych, że z
dniem 15 października r. b. wciąg-
nięte zostały na liste towarów,
korzyt:jących przy eksporcie z t.
zw „premij kompensacyjnych”:

1) przetwory mięsne (również
szynki), wędzone, suszone lub
konserwowane, także w  pusz-
kach, oraz solone, i peklowane,
za wyjątkiem bekonów i szynek
peklowanych — przyczem stosu-
nek procentowy ulgi przywozo-
wej do wartości wywożonego to-
waru wynosi 30 proc.; oraz

2) bigosy wszelkie, także w
puszkach, przyczem wspomniany
stosunek procentowy wynosi 40
proc.

Za kompensacyjny u:nany zo-
stał eksport powyższych towarów
jedynie pod warunkiem dokona-
nia wywozu przez Gdynię lub
Gdańsk.

Bliższych wyjaśnień co do try-
bu postępowania przy staraniach
o premje kompensacyjne oraz co
do ich wysokości udziela biuro
Izby, dziat obrotu towarowego, ul.
Trocka 3.

Reforma podatków
i ubezpieczeń.
W kołach gospodarczych w

Warszawie mówi się o planach
rządu w sprawie zmiany niektó-
rych ustaw podatkowych.

Według tych rozmów, poda:
tek majątkowy, który przeciętnie
dawał dochodu około 200.000 zł.
miesięcznie, ma być zniesiony,
natomiest ma być wprowadzony
nowy dcdatek do podatku do-
chodowego.

Organizacje rolnicze dążą do
zmiony systemu podatku grunło-
wego. Chodzi o zniesienie nierów-
nomierności w obciążeniu po-
datkaimi giuntowemi większych,
średnich i małych gospodarstw
rolnych.

Sfery gospodarcze, a zwłaszcza
sfery rolnicze występują z żąda
niem reformy podatku spadko-
wego Wskazują one na koniecz-
ność zmniejszenia skali podatko-
wej w wypadkech rajbližszego
pokrewieństwa oraz dla najniż-
szych działów spadkowych, Dalej
podatek spadkowy fnie powinien
przekraczać połowy wartości ma-
jatku.

W sferach rządowych mówią,
że przygotowywana jest reforma
podatku dochodowegn bez wpro-
wadzenia jednak nowych obcią-
żeń.

Inna dziedzina, na którą koła
gospodarcze zwraczją uwagę, to
ubiezpieczenia społeczne. Pewne
prace w tym zakresie prowadzo-
ne były już za poprzedniej sesji.
SZEWESIEDREERZTTEPSSTTKE
nia w wyjąlkowych wypadkach
w lasach nieposiadających planu,
ma na celu umożliwienie zaspoko-
jenia nagłych potrzeb właścicieli.
Wreszcie ze względu na przepis,
iż lasy mniejsze niż 30 lub 50 ha
mogą być użytkowane bez planu,
parcelacja lasu bez zmiany rodza-
ju użytkowania uzależniona jest od
zezwolenia wojewody jeżeli po-
szczególne działki mają być mniej
sze niż 30 wzgl. 50 ha.

SZKICE | OBRAZKI,
DZIECKO MA GłOS.

Powiadają dorośli, że ryby i dzieci

głosu nie mają. Niekoniecznie zgodził-
bym się z tem powiedzeniem.

Dziecko ma głos decydujący, dziec-
ko jest decyzjodawcą i wyrokuje nie-

kiedy jednem małem słówkiem w najza-
wilszych kwestjach życiowych.

Ba! dziecko, malutkie dziecko
szczebiotliwym swym głosikiem decydo-
wało o koniiguracji i mapie Europy, a
śmiechem radosńtym napawało lękiem

bardzo dorosłych i bardzo mądrych dy-
plomatów.

Umysł dziecka, realny i obserwują-

cy życie przez szybką  bezpośredniość,
$rvomadzi zjawiska życia takiemi, jakie

są, b ysuwa wnioski zdumiewające
niekiedy swą prostotą.

Malec jeden zapytuje

wujaszka.

— Kiedy wujcio zacznie gryść zie-

mię?

— A dlaczego ja miałbym to robić,
Janku?

— A bo mama powiedziała, że kie-
dy wujcio będzie gryzł ziemię, to i nam
będzie lepiej.

Wujaszek dostaje ataku  apoplek-
tycznego i umiera, a pieniądze swoje za-
pisuje dla Komitetu racjonalnej hodowli
kaktusów, ”

Jedno pytanie malego Napoleona II
zadane księciu Metternichowi (Napoleon
II miał wtedy 9 lat), zadecydowało o
sianowisku  genjalnego dyplomaty w
czasie kongresu Wiedeńskiego.
— Czy pan wie, książę — pytał

król Rzymu Metternicha — co ja będę
robił, gdy dorosnę?

sędziwego

— Nie, nie wiem Wasza Książęca
Miłość!

— Będę bił Austrjaków tak, jak
mój tatuś,

— Wasza Książęca Mość zapomina,
że mówi do Austrjaka,

-— No, więc co z tego, to robił mój
ojciec, będę to robił i ja.

W duszyczce małego Orlęcia odez-
wały się echem bębny z pod Austerlitz.

Dziecko bywa niekiedy „zręcznym*
dyplomatą.

Mały Staś wpada do mamy, woła-
jąc:
— Mamo, mamo, jakiś pan obcy ca-

łuje moją nauczycielkę.
Gdy oburzona mama chce pójść

sprawdzić, kto to taki.. Staś woła
śmiejąc się:

— Oszukalem ciebie mamo, to nikt
obcy... to nasz tatuś,

U znajomych moich, którzy posia-
dali bardzo ładną kolekcję figurynek
porcełanowych, zdarzył się tego rodzaju
wypadek.

„Od pewnego czasu mała Krysia
chowała jedną z lalek z sewrskiej porce-
lany w łóżeczku, nie pozwalając jej ni-
komu dotknąć i, tłomacząc, że lalka jej
chora.

Rodzice śmieli się z pomysłu córecz-
ki, aż pewnego razu, śdy do państwa
owych przyszedł jeden ze znajomych
mecenasów sztuki ceramicznej, zażąda-
no od małej pokazania „chorej* figurki,
która była jednym z rzadkich okazów
Belwederskich,
— Kiedy ona jest chora!
— Krysiu, pokaż nam

miast!

Dziewczynka rozpłakała się, a gdy
rodzice dobyli laleczkę z łóżka okazało
się, że była cala połamana, a nad koł-
derką widniała tylko główka lalki. Kry-
sia lalkę kiedyś połamała i bała się
przyznać do winy.

Dziecko jest dyplomatą.
Któregoś dnia Jędrek nie chce jeść

obiadu.
— Co ci jest dziecko — zapytuje

matka — jesteś blady i niemasz apetytu.
— Głowa mnie boli i gardło.
—- Angina! — woła zrozpaczona ro-

dzicielka. Poradź coś dziecku — woła
do męża!

Jędrek siedzi bez humoru i nie chce
jeść obiadu.

Aż podają deser, który Jędrek w
kuchni przed obisdem podpatrzył.

Dzieciak odzyskuje humor i zabiera
się do jedzenia,

Angina minęła...
Matka wraca do równowagi...
Wielki oligarcha i Jego Królewska

Mość Dziecko — ma głos.

M. Junosza.
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Likwidacja 7 izb Rzemieślniczych.
Rada Izb Rzemieślniczych roz-

waża obecnie sprawę zlikwidowa-
nia 7 Izb Rziemieślniczych. Spra-
wa ta w zasadzie jest już rozstrzy-

ją natych-

„śnięta. Chodzi tylko o odpowied-
ni wybór i dołączenie tych okrę-
$ów do pozostałych Izb.

W, ten sposób pozostałoby na
terenie całej Polski 10 Izb Rze-
mieślniczych, jakoteż Izba katowi-
cka, która opiera się na prawie
niemieckiem.

Budżet roczny Izb Rziemieślni-
czych ma być zredukowany z
1.800.000 do 1 miljona zł. a nawet
900 tys. zł. Około 400 tys. zł. ma
wpłynąć z 15 proc. dodatku do
świadectw przemysłowych, a o-
koło 500 tys. zł, z opłat wniesio-
nych na rzecz Izb,

Wykyce fabryki 10 złotówok.
WEJHEROWO (Pat) Policja

pow. morskiego wykryia w Smie-
chowie doskonale zorganizowaną
fabrykę srebrnych 10-złotówek,
mieszczącą się w mieszkaniu nie-
jakiego Pionkego wypuszczonego
niedawno z więzienia. Skonfisko-
wano przyrządy do  fabrykacji
monet, metal i gotowe monety.
W związku z tem aresztowano
P> i a. z Mostow=
skic ot, który falsyfikat -
szczal w obieg. у T A
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._ KRONIKA.
ZEBRANIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

ŚWIĘTA CHRYSTUSA - KRÓLA.
/_ W. dn. 15 b. m. w lokalu
Rrchidiecezjalnego Instytutu Akcji
atolickiej odbyło się zebranie

€złonków Komitetu Organizacyj-
nego Swięta Chrystusa-Króla.

Obradom przewodniczył p.
Prezes Stanisław Białas. Na ze-
ranie przybyło przeszło 60 osób,

reprezentujących _ poszczególne
Organizacje Wilna, biorące udział
W obchodzie święta.

Wydział wykonawczy Komitetu
Organizacyjnego przez przewodni:
Czących poszczególnych sekcyj
złożył sprawozdanie z dotychcza-
Sowej działalności.

Sprawozdanie z  eziałalności
sekcji pochodowej złożył prze-
Wodniczący p. Stanisław Jarocki,

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

| W całym kraju zachmurzenie
£ przelotnemi deszczami. Tempe-
Taturą bez większych zmian. U-
Miarkowane, chwilami porywiste
Wiatry południowo zachodnie iza-
Nodne, potem północno-zacho-
ie.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
В Wyjazd wojewody wl-
gAskiego do Warszawy. W
Niu wczorejszym wojewoda wi-

Cński wyjechał do Warszawy na
 tjazd wojewodów na którem bę-
A rozpatrzone sprawy admini-
racyjne, samorządowe i inne.
Zjazd potrwa dwa dni. Na

as nieobeeności p. Beczkowi-
Za—zastępować go będzie na-
Szelnik Hryborawiez.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Plan reorganizacji samo-

ządu miejskiego. W najbliższych
Niach ma się odbyć posiedzenie
agistratu poświęcone planom
organizacyjnym. Plan taki м о-
Sólnych zarysach został już opra-

cję any. Przewiduje on komasa-
ha szeregu biur i agend komu-
Alnych i poza względami oszczę-
Nešciowemi ma na celu upro-
Czenie j usprawnienie trybu ad-
Inistracyjnego.

Rady Najbliższe posiedzenie
К YMiejįskiej zwołane zostało

dzień 27 b. m. Porządek dzien-
w Wypelnią sprawy, które z ро-
r du późnej pory nie mogły być
nypatrzone na poprzedniem ple-

Na posiedzeniu tem odbę-
także wybor' nowego !a-
na miejsce p. Łokuciew-

 

 
  

  

  
  
   

 

  
   

  

  

  
   

   

  

    

  

 

   

  

   

    

    

  
    

  
  
  

    
   

    
  

 

  
   
  

   
   
  

   

    
  

   

  
  
  

A ai
Vaiką"
skiegę
oz, Ruch autobusów do Je-
Zolimki. Rozkład jazdy auto-

j U, kursującego do Jerozolim=
"Z dn 19 b. m. ulegnie zmia-
£, jak następuje:

dnie powszednie odjazd z
godz.: 6,50, 7,50,

19,45, 2
20 Odjazd z Jerozolimki 7,20,

» 16,15 i 20,15.
niedziełe i święta odjazd z

^
о
с
z

"nagodz, 10, 16 i 20.
jazd z Jerozoiimki 10,30,

630 i 20,30 >
— Nr. 1 Nr. 3 powracają na
re tory. W związku z ukoń-
niem układania klinkierów na
kowej i Wielkiej autobusy

kisl i Nr, 3, począwszy od dnia
Siejszego kursować będą nor-
ną trasą, z tą tylko zmianą iż
Ynka jeździć będzie po prawej

oł nie skweru na ul. Wielkiaj do-
a ratusza na Hetmariską it. d.

"uj. Jeszcze jedna propozycja
kowania jezdni. Związek
skich Cementowni zwrócił się

agistratu wileńskiego z pro
pycia budowy nowoczesnej je-

I z kostki betonowej. Oferen-
roponują wykonanie na wła-

py, oszt próbnego odcinka o
Wierzchni 160 metr. kwadrato-
<h, Najprawdopodobniej usku-
jglone to zostanie na ul. Gdań-
s. Roboty mają być wykonane
opalbliższym czasie, a więc roz-
Czną slę jeszcze w ciągu bie-
£go miesiąca, o ile oczywiście

gp lsja Techniczna wniosek Ma-
j tu zaaprobuje. W sprawie
Zwołane posiedzenie na dzień
b.m. 1

HANDEL I PRZEMYSŁ.
> Odpowiedzialność
ta zą niewpłacanie składek

a ubezpiecz. pracowników.
ytucje ubezpieczeniowe przy-
Owują się do wyzyskiwania
"agrafu 58 nowego kodeksu
"ego, który przewiduje odpo-
Sdzialność przedsiębiorców za
Wpłacanie składek za ubezpie-
nych pracowników.
Dotyczyć to będzie jedynie
k biežących a nie zale-

y

2 ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
m Posiedzenie Naukowe Wil.
(4 Ginekolog odbędzie się
В b. m. o godz. 20 w sali
Iki Položn.-Ginekolog. U. S. B
Suslawska 3) z referatami pp.:

t. S. Paszkiewicza, 2) dr. A.
kiewicza, 3) dr. G. Gordon=,
» Lopatty, — ktėry zda spre-
Z działalności oddz. Położn.-

(SK Szpitala Żydowskiego w
Nie za czas od 1.VIII do 1.X
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=
=
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Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

informując zebranych o szczegó-
łach sformowania i wyruszenia
pochodu.

Sprawozdanie z działalności
sekcji propagandowej oraz sekcji
akademij złożył p. mgr. Bernard
Rusiecki, a sprawozdanie z dzia-
łalności sekcji wystawy książki,
prasy i sztuki religijnej zrefero-
wał ks. dyrektor Bolesław Mzcie-
jowski.

Po dość ożywionej dyskusji
Przyjęty został uchwalony już
szczegółowy program obchodu
Swięta Chrystusa-Króla.

: Program ten niebawem ukaże
sę w odpowiednich odezwach
w prasie.

 

ZEBRANIA i ODCZYTY.
— XI Odczyt z cyklu „Świę-

ci Pańscy”, p. t.: „Św. Teresa z
Asili"-—ks. prof. dr. Pawła No-
wickiego—odbędzie się w Domu
Sodalicyjnym (ul Królewska 9,
Il p.) we wtorek, dn. 18 paździer-
nika, o g. 7 w —Wstęp dla człon-
ków i zaproszonych gości.

—Teatralna środa literacka.
Jutro o godz. 20,30 rozpocznie
się w Związku Literatów Po!'skich
w Wilnie 167 „środa literacka*
poświęcona żywo zwykle obcho-
dzącym publiczność _wileńską,
sprawom teatralnym. O planach
teatru polskiego na najbliższą
przyszłość mówić będą dyr. M.
Szpakiewicz i dr. J. Bujański, po-
czem nastąpi dyskusja. Po przer-
wie—druga część „środy* będzie
miała charakter groteskowy. P.
Jadwiga Hryniewicka przy akom-
panjamencie dr. T. Szeligowskie-
ho odtańczy kilka grotesek ta:
necznych, a następnie artyści
teatrów miejskich recytować bę-
dą odponiednie utwory.

Wstęp dla członków i czł.
sympatyków bezpłatny, wprowa-
dzeni goście płacą 1 złoty.

Teatr i muzyra.
TEATRY MIEJSRIE Z, A. S.P. w Wilnie

Teatr Pohulanka, dziś i jutro o g. 8-ej
w. daje ostatnie przedstawienia przemilej
komedji Morslina „Dzika pszczoła”, w
niezmienionej obsadzie  premjerowej.
Sztuka ta przepojona tryskającym hu-
morem i ciętą satyrą, opromieniona wni-
kliwą znajomością psychiki mężczyzny i
kobiety w krainie miłości — daje wi-
dzówi pełną satysłakcję i wspomnienia
uśmiechniętego, czarującego wieczoru.
— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś

18 bm. daje jedno z ostatnich przedsta-
wień, cieszącej się wciąż niesłabnącem
powodzeniem, obfitującej w piękne me-
lodje operetki: „Wiktorja'i jej huzar“.
W. roli tyt. wystąpi jak zwykle znakomita
artystka Elna Gistedt — w otoczeniu
świetnego zespołu niezmienionej obsady
premjerowej.

Akademicy korzystają z 25 proc zni-
żek.

—Premjera „Księżniczki czardasza”
w „Lutni* zapowiedziana została na naj-
bliższy piątek. „Księżniczkę czardasza”
kreować będzie Elna Gistedt. Reżyse-
ruje Wyrwicz Wichrowski. Nowe kost-
jumy! Nowe dekoracje!
— „Niebieski Ptak* rozwija już swe

skrzydła, które koloruje bajecznemi far-
bami Wiesław Makojnik — ubiera w
kształty realne i nadaje tempo życia dr.
Ronard Bujański, — oplata czarem mu-
zyki prof. Dr. Szeligowski — nadaje ta-
ręczny krok urocza gwiazda baletu war-
szawskiego prof. Jadwiga Hryniewicka.

Udział bierze cały zespół, Szkoła dra
matyczna, orza 50-ciu statystów, którzy
przemienią się w fantastyczne postacie
boginki, drzewa i zwierzęta.

— Gościnny występ „Reduty”. We
czwartek 20. bm. o godz. 8-ej w. w Te-
atrze Pohulanka zespół Teatru Reduta
wystąpi gościnnie ze wspaniałą tragedją
Schillera „Intryga i miłość* w opraco-
waniu scenicznem Juljusza Osterwy.
— Koncert Aleksandra Unińskiego

urządza we czwartek 20 bm. w sali Kon-
serwatorjum Wileńskie Towarzystwo Fil
harmoniczne na rzecz Wileńskiego Ko-
mitetu Dni Chopinowskich. Laureat II
Konkursu Chopinowskiego w Warszawie
w marcu r. b., świeże zaszczytnie wyró-
żniony przez mistrza Paderewskiego, ja-
ko wykonawca nieśmiertelnych arcydzieł
Chopina, znany z pamiętnych występów
ra wiosnę r. b. — wystąpi z jedynym re-
citalem, poświęconym twórczości Fryde-
ryka Chopina. 2

Szczegóły w afiszach. Sprzedaż. bi-
letów w „Orbisie” (Mickiewicza 11-a) od
9 rano do 7 wieczór.

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów
Miejskich Z. A. $. P. w Wilnie zakończa
swoją wędrówkę z arcywesołą komedją
Kiedrzyńskiego „Szczęście od jutra” dziś
18. bm. w Baranowiczach.

Artyści Teatru Objazdowego wracają
19 bm. do Wilna, aby przygotować nową,
ciekawą premjerę, którą obdarzą pro-
wincję.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 18 października.

11.40: Sygnał czasu. Codz. przegląd
pras. 15.20: Koncert dla młodzieży 16.00:
„Wśród książek”. 16.15: „Pracownie dy-
daktyczne i ogniska metodyczne“ od-
czyt. 16.30: Kom. „Gazet Rzemieślnicza”.
16.40: „Polskość Pomorza w świetle o-
statniego spisu ludności w  Polsce' —
odczyt. 17.00: Koncert. 18,00: Muzyka
lekka. 18.50: „Ze świata radjowego" po-
gadanka. 19.10: Rozmaitości. 19,30: Wi-
leński kom. sportowy. 19.45: Pras, dz.
radj. 20.00: Koncert. 21.20: Kom. z War-
szawy Sport. dod. do pras. dz. radj. 21.20
Koncert solistki. 22.00: Kwadr. liter.
22.15 Muz. tan. 2255: Kom. meteor.
23,00 Muz. tan.

Środa, dnia 19 października.

11.40: Przegląd pras. Kom. i czas,
15.15: Prośr. dzienny. 15.20: Płyty. 16.00:
Audycja dla dzieci. 16.25: Płyty. 16.40:
Odczyt o Norwidzie. 17.00: Aud. dla
naucz. muzyki, 17.15: Płyty. 17.40: Od-
czyt o młodzieży bezrobotnej. 17.55:
Progr. na czwartek. 18.00: Muzyka ta-
neczna. 18.55: „U wrót żelaznych Du-
naju' — odczyt. 19.00: Rozmaitości.
19.15: Odczyt litewski. 19.30: „Realizm
w literaturze współczesnej". 19,45: Pras.
dz. radį. 20.00: Muzyka lekka. 20,55:
Wiad. sport. 21.05: Koncert kameralny.
22.00: „Na widnokręgu”. 22.15: Muzyka
taneczna. 22,40: „Krew na perukach'*
(z Rewolucji Franc.). 22.55: Kom. meteor.
23,00: Muzyka taneczna,

DZIENNIK WILEŃSKI

znów pieniądze na ulicy.
Wczorzj około g. 3 po polud,

na ul. Mickiewicza znany ze swych
niecbliczalnych wybryków p. Z. Ch.
rozrzucał pieniądze. Wywołało to
formalne zbiegowisko wszelkiego
rodzaju żebraków oraz dzieciarni,
która z wrzaskiem otaczała hoj-
nego magneta.

W pewnej chwili, w pobliżu
ul. 3go Maja powstało tak wiel-
kie zbiegowisko, że stojący na
posterunku policjant nie mógł
sam dać z tłumem rady i wezwał
pomocy z 3 go komisarjatu. Przy-
bycie kilku policjantów położyła
wreszcie kres gorszącemu zajściu.

8 0.0. prof. 2 Pogorzelski,I
W dn. 15 b. m. zmarł dyrek-

tor kursów maturalnych im. Ko-
misji Edukacji Narodowej w
Wilnie. Zmarły był wybitnym
chemikiem, znanym ze swych
prac naukowych.

Urodził się 23 stycznia 1869 r.
w Różance, pow. Włodawskiego,
woj. Lubelskiego w 1891 r. ukoń-
czył (gimnazjum klasyczne w
Pskowie, w 1897 r. ukończył Uni-
wersytet w Petersburgu (fakultet
fizyko matematyczny) z dyplo-
mem 1 stopnia.

Już będąc studentem IV kursu
wydrukował pierwszą pracę ory-
ginałną p. t. „O niektórych połą-
czeniach, pochodzących od diizo-
krotyla i diizobutenyla". Za tę
pracę po ukończeniu studjów zo-
stał Z. Pogorzelski 14 X:1897 r.
wybrany na pozostawienie go przy
uniwersytecie w celu kwalifiko-
wania się na profesora chemii i
jednocześnie został mianowany
kierownikiem praktycznych zajęć
ze studentami z chemji analitycz-
nej ilościowej. To stanowisko zaj-
mował do czasu powrotu do kra-
ju, t. j. do 18-VI-1923 r.

Oprócz pracy nauiowo-peda-
gogicznej w Laboretorjum che-
micznem laiw. Petersburskiego
pracował i poza uniwersytetem w
dziedzinie oświaty. Tak w r. 1898
wykładał chemję na kursach dla
robotników jednej z febryk, w la-
tach 1900—03 wykładai fizykę w
jednem z gimnazjów żeńskich.
W r. 1907 został profesorem

chemji organicznej i nafty Insty-
tutu Górniczego w Petersburgu.
To stanowisko zajmował w ciągu
10 lat, prowadząc wykłady i ba-
dania nafty (ropy) u źródeł. W
celu tych badań otrzymywał z ra
mienia Senatu instytutu delega-
cje: w r. 1909 do Bzku na Kau-
kazie, w r. 1912 do Drohobycza
i Borysławia.
W lutym 1913 Z. P. przyjął

stanowisko prof. chemji na Kur-
sach rolniczych, pėžaiej w Aka-
demji Rolniczej, gdzie dwukrotnie
był wybierany na stanowisko Pro-
rektora i pełnił obowiązki Rekto-
ra Akademji.

Podczas wojny šwiatowej, ja-
ko chemik, byl niejednotnie wzy-
wany do pracy dla armji

Po wojnie bolszewicy nie chcie-
li pozwolić prof. Pogorzelskiemu
na powrót do kraju, jako fachow-
cowi, to też mógł wrócić dopie-
ro w r. 1923.
W kraju pracował w Wilnie

wyłącznie w szkolnictwie śred-
niem: w gimn. im. Lelewela, gimn.
OO Jezuitów, gimn im. Czac-
kiego.

Od r. 1929 organizował Kursy
maturalne im. Komisji Edukacji
Narodowej i stanął na ich czele,
jako dyrektor. Na tem stanowi:
sku zmarł.
W Radzie pedagogicznej i śród

słuchaczów pozostawił po sobie
głęboki żal.
W ciągu swej działalności nau-

kowej Z. P. niejednokrotnie był
delegowany przez Uniwersytet
Petersb. na zjazdy naukowe i
kongresy chemji czystej—w Rosji
i zagranicą—np. w Pradze, Rzy-
mie i t. p.

Ogłosił szereg rozpraw nau-
kowych z zakresu chemji orga-
nicznej w naukowych czasopi-
smach rosyjskich, niemieckich,
francuskich i włoskich.

zjBK.
= =
= „NASZ KREM" zz

E wyrobu firmy =
=

EE APIECZNO - PERFUMERYJNEJ &
=
= E. KUDREWICZ i S-ka =
=
SE  MKKIEWICZA 26. Tel 7-10 E
= =
== io najradykalniejszy środzk naEJ

spierzchnięcie rąk. —

j
i

3 |||||||||||||||||||||||||||||||Ё
WYPADKI

—Fatalne uderzenie kamieniem, W
dniu 14 bm. na ul. Rysiej przez niezna-
nego narazie sprawcę został uderzony
kamieniem w głowę Mikulski Jan, lat
22 (Żórawia 4). Wskutek uderzenia Mi-
kulskiemu pękła błona bębenkowa lewe-

go ucha. Lekarz pogotowia po udzieleniu

pomocy odwiózł Mikulskiego do szpitala
żydowskiego w stanie niezagrażającym
życiu,

— Podrzutki. W. dniu 16 bm. w kla-
tce schodowej domu nr. 60 przy ul. Za-
walnej znaleziono podrzutka płci męskiej
w wieku około 1 miesiąca. Przy podrzu-
tku była kartka z napisem: „Chrzczony,
na imię Adam“. Podrzutka umieczono W

przytułku Dzieciątka Jezus.

W dn. 14 bm. w korytarzu kasy sta-
cyjnej Wilno został znaleziony podrzu-
tek płei męskiej w wieku około 2 tygod-
ni. Podrzutka umieszczono w przytułku
Dzieciątka Jezus.

i

— Dziewczęta giną. Wyszły z domu
i nie powróciły dofychczas p. Weronika
Bójko zam. przy ulą Witoldowej 26, oraz
Anna Lejzerowska „zam. przy ulicy Ste-
fańskiej 21. Policją. zarządziła poszuki-
wania. й a

Studjum doktorskie
na wydziale prawa U. $. B.

Rada Wydziału Prawa i Nauk
Społecznych Ulniwersyteru Stefana
Batorego w Wilnie komunikuje:

° Ма podstawie rozporządzenia
Ministarstwa W. R. i O.P. z dnia
3 czerwca 1932 Nr. IV NS (4220) 32
na Wydziale tym utworzone zo-
stało studjum doktorskie, które
ma na celu ułatwienie magistrom
prawa uzyskania stopnia dokto-
ra praw.

Studja polegają na s!uchaniu
wykładów, czynnym udziale wse-
minarjach i przygotowaniu pracy
doktorskiej. Wykłady dla dokto-
rantów zorgenizowane zostały w
ten sposób, iżby pogłębić oni mo-
gli wiadomości w przedmiotach
należących do dzialu, z którego
kandydat zamierza się doktory-
zować.

Uczestnicy Studjum  uzupeł-
niającedo dla doktorantów korzy-
stać mogą z bibljoteki i zakładów
(lniwersyteckich na równi ze stu:
dentami Wydziału Prawa i Nauk
Spolecznych.

O przyjęciu kandydata decy:
duje Rada Wydziału.

Podania o przyjęcie należy
kierować na ręce Dziekana Wy-
działu Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytetu Stefana B:torego w
Wilnie.

ZARRAR,

Przy zaziębieniu
najlepsze lekarstwo,

kieliszek KONIAKU
BIAQUIT DUBOCHE
St pinašas francuski
w cenie krajowego

s  yłącma sprzedaż
UI. St. BANELis-ka
ul. Mickiewicza 23, to), 0-49

 

Mieczór szopenowski
W dniu i6-go bm. odbył się w gim-

nazjum Wileńskiego Tow. Rosyjskiego i
p. L. Pospiełowej, kierowanem obecnie
przez p. dyrektora N. Dugila, piękny wie-
czór, poświęcony czci wielkiego genjusza.
w dziedzinie muzyki Frydeiyka Szopena.
Na całość złożyły się: słowo wstępne
dra A. Maciurzyńskiego, odczyt p. prof.
K. Gałkowskiego. Pierwszy podkreślił
wysoki stopień kultury środowiska, któ-
re wydało wieszcza muzyki, a następnie
otoczenie na wychodztwie — głęboka
tęsknota za krajem — źródło jego na-
tchnienia. Drugi, znany w naszem mie-
ście muzyk, po mistrzowsku, z głęboką
znajomością genjalnego twórcy nieśmier-
telnych polonezów, mazurków, noktur-
nów, ballad, preludjów, etiud i in. za-
znajomił obecnych z bogatą spuścizną
Szopena, jego twórczością, przepojoną
głębokiem ukochaniem Polski. Podniósł
znaczenie jego muzyki, jako ogólnego
dorobku i własności całej ludzkości.
Podkreślił epokę bogatą w talenty mu-
zyczne: Szuman, Liszt, Wagner i t. d.
Odczyt swój zakończył pięknym wier-
szem własnym ku czci Szopena.

Trzecim punktem zkolei był śpiew
uczenicy VI kl. gimnazjum im. Puszkina
N. Mickiewiczówny z towarzyszeniem
fortepianu, wykonanem przez ucznia tej-
że klasy A. Argamakowa.

Wieczór zakończyła p. Sosnowska,
znana śpiewaczka w Wilnie, swemi
utworami, wykonanemi w pięknej for-
mie i stylu.

Całość, utrzymana na bardzo wyso-
kim stopniu artystycznym, dała prawdzi-
wą ucztę duchową słuchaczom jego wie-
czoru, którzy, mimo ulewy niedzielnej,
licznie przybyli do gmachu szkolnego.

 

WESOŁY ZJAZD...
komorników.

W niedzielę obradował w Wer-
szawie walny zjazd komorników
z całego kraju. Ogółem zjechało
300 osób. i

Obrady odbywały się w gma-
chu sądu najwyższego. Uczestni-
czyli w nich liczni przedstawi-
<isle władz, sądownictwa i orga-
nizacyj społecznych.  Powzięto
szereg uchwał.

Przedewszystkiem komornicy
stwierdzili, że stosunek  społe-
czeństwa do nich nie jest zbyt
serdeczny. Wynika to poczęści z
nie odróżniania komorników od
egzekutorów. Z tego względu ko-
mornicy domagają się przemia-
nowania ich na komisarzy sądo-
wych, co podniesie godność ich
urzędu.
W dalszym ciągu komorniey

wypowiedzieli szereg życzeń w
zakresie uregulowania ich stosun*
ków służbowych. Przedewszyst-
kiem domagają się emerytur.

Obrady były prowadzone w
atmosferze podnieconej, szcze-
gólnie po przerwie obiadowej,
która trwała 4 godziny. W czasie
przerwy komornicy zwiedzali za-
kłady gastronomicznej,

Każde przemówienie po przer-
wie witano długotrwałemi okla-
skemi,.albo okrzykami... „dość*.
W czasie przemówienia pewnego
młodego komornika wybuchła
prawdziwa burza, zdaniem audy-
torjum, mówił on nie do rzeczy.

Prezes Sankowski, który p'ze-
wodniczył obradom, z trudem
uspskajał salę. Późnym wieczo-

rem zjazd zamknięto.

Śmiertelna rozprawa nożowa.
W dniu wczorajszym o godz.

7:ej wieczorem na zaułu War-
szawskim zabity został nożem
niejaki Benjamin Szlosberg liczą-
cy, lat 30, optyk z zawodu, zam.
przy ul. Kwaszelnej.
W wyniku dochodzenia poli-

cyjnego aresztowani zostali dwaj

datzepienia przeciwbłonicze
(dyiteryczne).

Znajdujemy się obecnie w ok-
resie nasilenia błonicy (dyfterytu)
i to w formie przypadków cię-
żkich, często powikłanych płonicą
(szkarlatyną). Ten fakt szczegól-
nie winien się przyczynić do bacz
niejszego zwrócenia naszej uwagi
na szczepienia, mogące zapobiec
szerzeniu się tej ciężkiej choroby.
Zapoczątkowane w maju roku
przeszłego przez Komitet Szcze-
pień Przeciwbłonicznych przy Wy
dziale Zdrowia Urzędu Wojewódz
kiego w Wilnie, szczepienia anato
ksyną błoniczą objęły dotychczas
25 zakładów opiekuńczych, 2
przedszkola, 2 szkoły ćwiczeń, 28
szkół publicznych powszechnych
polskich, 2 żydowskie oraz 9
szkół prywatnych żydowskich.
Specjalna kolumna szczepienia wy
konaia w tym czasie przeszło 10
tysięcy badań dzieci na t. zw. od-
czyn Śchicka, pozwalający stwier-
dzić, które dzieci są wrażliwe na
tę chorobę. Mimo, że badaniu pod
dano dzieci wszystkich oddziałów,
t. j. do lat 15-tu, 52 proc, dzieci o-
kazło się wrażliwych na błonicę.
Wśród dzieci żydowskich wrażli-
wość ta jest jeszcze większa 60
proc). Z tego wynika, że przeszło
połowa dziatwy szkół powszech-
nych może z łatwością zachoro-
wać na błonicę,

Wśród dzieci młodszych ilość
wrażliwych jest niezwykle wyso-
ka, sięga bowiem 80 proc. Jeśli
przyjmiemy, że w okresie najmłod
szym błonica jest najgrožniejszą,
dając często formę t. zw. dławca

rupu), wówczas stanie się ja-
snem, żejuż powyżej jednego roku
życia dziecka winniśmy je poddać
szczepieniu ochronnemu. Polega
6no na trzykrotnem zastrzyknięciu
podskórnej anatoksyny błonicznej,
Dotychczas w Wilnie zaszczepio-
no tą metodą około 6-ciu tysięcy
dzieci, przyczem poza objawami w
miejscu wprowadzenia szczepion-
ki w postaci zaczerwienienia i nie-kiedyobrzęku oraz nieznacznego
podniesienia się ciepłoty ciała, żadnych innych powikłań nie stwier-
dzono.
Szczególnie dobrze znoszącemi

szczepienia okazały się dzieci naj-młodsze, gdyż najczęściej niestwierdzono u nich żadnych obja-
wów poszczepiennych. Dane te wyraźnie podkreślają kierownicy stacyj opieki nad matką i dzieckiem,
którzy szczepili dzieci stacyjne. Jeśli uwzględnimy, że w roku bieżą-cym na 154 zapadnięć na dyfteryt
tylko jeden przypadek zachoro-
wania zdarzył się u dziecka szcze-
Pionego i to tylko dwukrotnie,
wówczas uznamy, że szczepienia
winny się stać nakazem dla rodzi-
«ców, gdyż pominięcie ich możespowodować zapadnięcie dzieci nabardzo śroźną chorobę, często kończącą się śmiercią.

| obecnym roku szkolnymszczepienia są nadal prowadzonewśród nieszczepionych dotychczasszkół powszechnych, oraz pierw-szych oddziałów wszystkich szkół,ponadto na punktach szczepionychdladzieci w wieku przedszkolnym,Szczepienia są bezpłatne.
„Rodzice! Obowiązkiem waszym
jest zatroszczyć się o los waszychnajmłodszych dzieci i zabezpie-czyć je już od drugiego roku życiaprzed tą straszną chorobą.

„Szczepienia odbywają się co-dziennie 1) w Klinice DziecięcejU. S. B. na Antokolu (Szpital Woj-skowy) w godzinach od 11-ej do12-ej, 2) Miejskim Ośrodku Zdro-wia, Wielka 46 w godzinach od13-ej do 14-ej, 3) w Ambulatorjumowarzystwa „TOZ“ Wielka Po-hulanka 21 w godzinach od 13-ejdo 14-ej prócz piątków.
 

OFIARY,
złożone w Administracji „DziennikaWi-

lenskiego“,
Asz. dla najbiedniejszych 5. — i dlaSt Jasiewicz zł. 2— Ą. Ł. dla najbied-niejszych al. 2 A ob dlJasiewicz. A. K. dla St.Jakieysczk py?

|SKZZRZGEOROSK
„Wielki brak ubrań i obuwia

daje się odczuwać w szeregach
biednych Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego A Paulo, to tež
zwracamy się z gorąc rošb
do Sz. Społeczeństwa zskłada:
nie takowych do biura św.
Wincentego — Młynowa 2. Bóg
zapłać zgóry tym, którzy nie
będą głusi na nasze wołanie.

ZARZĄD.
25

KRONIKA POLICYJNA,
— Kradzież przy ul. Ostrobramskiej,

W dniu 15 bm. nieznani sprawcy zapo-
mocą dobranego klucza lub wytrycha do
stali się do mieszkania Jóźwiaka Mikoła-
ja, Ostrobramska 9, skąd skradli gotów-
kę oraz garderobę męską wartości 500 zł.
— Zatrzymanie zawodowego złodzie-

jaa W dniu 16 bm. zawodowy złodziej
Czerniakow Władysław (Archangielska
56) prze okno dostał się do mieszkania
Stążewskiego Franciszka (Kijowska 27),
skąd skradł różną garderobę męską war
tości 1284 zł. Czerniakowa zatrzymano.
W czasie rewizji u Czerniakowa znalezio
no chusteczkę, pochodzącą z kradzieży
"u Stążewskiego.

domniemani sprawcy zabójstwa
Władysław Chaso i Władysław
Preński.

Powody zabójstwa narazie nie
są dokładnie znane.

Przypuszczalnie w grę wcho-
dzi zemsta osobista z powodu ja-
kiejś kobiety.

niefortunnie polowanie na wilki.
SŁONIM (Pat) W dn. 16 b.m.

na terenie gm. kostrowickiej pow.
słonimskiego odbyło się polowa-
nie na wilki. W polowaniu wzięło
udział 35 myśliwych i około 400
osób naganki. W drugim miocie
wyszło 8 wilków, zaś w czwartym
4 wilki. Zabito jednego wilka,
2 „postrzelono. Donoszą, że w
związku z tym wynikiem polowa-
nia, ludność będzie prosiła sta-
rostę o zorganizowanie drugiego
polowania na wilki.

——

Na głębokości
1000 metrów.

Wrażenia uczonego amerykańskie
go z wyprawy podwodnej.

Amerykański uczony dr. Beebe
zdobył rekord głębin morskich, o-
puszczając się na dno Oceanu w
stalowej kuli, zwanej przez niego
„batysferą”, która jest odporna na
największe ciśnienie.

„Wi mojej batysferze — opo-
wiada na łamach prasy nowojork-
skiej dr. Beebe — mieszczą się ró-
żnego rodzaju przyrządy naukowe,
piec elektryczny i potężne urzą-
dzenie świetlne, pozwalające rzu-
cać olbrzymie snopy światła po-
przez małe okienka batysfery, Te-
lefoniczny aparat łączył batysterę
z parowcem „Freedom“, na które-
$o pokładzie znajdował się aparat
radjowy do transmitowania słów
podwodnych eksploratorów*'.

Pierwsze wrażenie, jakiego się
doznaje na 600 mtr. głębokości —
opowiada dr. Beebe — to poczucie
śmierci. Zdaje się, że jest się odda-
lonym od ziemi, gdzieś na jakiejś
zimnej i martwej planecie, na któ-
rej wszelkie objawy życia zamarły,
Temperatura wody wykazana
przez zewnętrzne termometry spa-
da w szybkiem tempie, szybciej je-
dnak spada temperatura wewnątrz
batyslery, ze względu na zupełne
ciemności i brak wszelkiej energji
cieplnej. Przy 800 metrach ma się
wrażenie, że się jest zanurzonym
w morzu atramentu, w ogromnym
zbiorniku martwych wód, oddziela
jących ziemię od piekieł.

Przy dalszem opuszczaniu się
w głębiny, gdy się stopniowo zbli-
żamy do 1.000 metrów, widowisko
doznaje zupełnej zmiany. Z ponu-
rego staje się wspaniałe. Patrząc
przez wąskie okienka mamy wra-
żenie, jakbyśmy oglądali czarne
niebo, zasiane gwiazdeczkami. Wy
daję rozporządzenie wstrzymania
opuszczania się batysiery celem
dokonania badań i zdjęć fotografi-
cznych. Fosłoryzujące kropki zbli-
żają się i oddalają jak spadające
gwiazdy. To są tajemniczy miesz-
kańcy tego ciemnego i nieznane-
$o świata podwodnego, wyłaniają-
cy ze swego fosłoryzującego kadłu
ba światło zimne, żółtawe. Wraże-
nie jest niesamowite i uderzające.
Niemożliwem jest odróżnić kształ-
ty światełek, niewiadomo, czy to
ryby, czy polwórki.

pewnej chwili wielki cień,
kadłub trzymetrowej długości rzu-
ca się do naszego okienka; jakby
olbrzymia ryba, której paszcza sta
je się świetlną, gdy się otwiera.
Nie widziałem nigdy takich stwo-
rów, chyba na starożytnych rysun-
kach i porcelanie chińskiej, Nastę-
pnie zjawia się mnóstwo drobnych
punkcików świetlnych — porusza-
jących się w odległości paru me-
trów od nas. Potwór odwraca się
błyskawicznie, paszcza się otwiera
i napada na małe błyszczące gwia-
zdeczki, A gdy olbrzymia paszcza
potwora się zamyka i jego świetl-

* ność zagasła, błyszczące gwiazde-
czki przepadły. Na 1.000 metrów
pod wodą — tak jak na ziemi i w
przestworzach, wieczna tragedja
życiowa powtarza się ze swą prze-
rażającą monotonnością: odwiecz-
na walka silniejszych ze słab-
szymi. Trzeba jednak zawrócić —
gdyż nasze zapasy tlenu są na wy-
czerpaniu. Nasza podróż trwała do
kładnie dwie godziny. i

—

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 17 X 1932 r.
Waluty i dewizy:

Holandja358,75—359,65— 357,85.
Londvn 30,72—30,71 —30,€6 —30,56.
Nowy York 8,913—89.933—3.893,
Nowy York ksbe! 8,918—8,938—B898.
Paryż35,01-- 35,10—34.92.
Praga 26.40 —26,46—26,34,
Srwajearja 172,25 —172.68— 171,85.
Włochy 45,67>—45,89—45,45
Rerlin 211,90.
Tenden-la riejedrolita,

Papiery procentowe:
3* poź. budowlana38' „—38,35,
4%, inwestycyjna 96'/.
497, poż. inwest. ser. 103"
60, dolarowa 55,75.
474 dolarowa 49,75.
7%, stabil. 541/,—53,13—53,40.
79, L. Z ziem. dol 51,75,
4,° 1 Z. ziem 38',.
4, LZ m Warsz. 45—44,75.
5% L Z. m. Warszawy 48—48,25.
8%, L. Z. m. Warsz. 59—59,25— 67,
10% L. Z. m. Lublina 57,75,
Tendencja niejednclita. :
Akcje:
Rank Polski 88—88!,. Lil-op 3,50.
Tendene|a mocniejsza.

*_ Pożyczki polskie w No Torkus
Dolarowa 54',. Słabiliżacyjna 52. Sią«
ska 4074; S

 



 

_ podstawie

Z KRAJU.
Kobiety w służbie samarytańsko-pożarniczej.

BARANOWICZE, (Pat). W dniu
16 paźdz. odbyło się tutaj zakoń-
czenie 2-tygodniowego kursu, zor-
ganizowanego przez Wojewódzki
Związek Straży Pożarnych w Ba-
ranowiczach dla komendantek
żeńskich oddziałów samarytańsko-
pożarniczych na terenie wojewódz-
twa nowogródzkiego.

Kurs ukończyło z doskonałym
wynikiem 12 kandydatek, rekru-
tujących się przeważnie z grona
nauczycielskiego. Pszy egzami-
nie obecny był osobiście przed-
stawiciel rządu w osobie starosty
baranowickiego J. Neugebauera
i inspektora wojewódzkiego St.
Drożdżeńskiego.

Smiertelny wypadek przy budowie studni.

We wsi Telegi w gm. janow-
skiej w czasie kopania studni
wpadł do studni 42 letni Wacław
Melnikow, który połamał sobie

obie nogi i kręgosłup. Po wy-
dobyciu ze studni — Melnikow
już nie żył.

z pogranicza.
Ruch graniczny rolny na pograniczu polsko-iitewskiem.

Mimo jesiennego sezonu i za-
kończenia robót polnych, ruch
na granicy polsko-litewskiej na

przepustek rolnych
jeszcze trwa. Przekracza granicę

Samolot sowiecki na

(7 Wczoraj rano nad Kołosowem
przez dłuższy czas latał podejrza-
ny samolot, który po okrążeniu
stacji skierował się ku Stołpcom.

codziennie około 200—250 rolni-
ków na podstawie przepustek
sezonowych. Zamknięcie ruchu
nastąpi w końcu b. m.

naszem terytorjum.

Samolot po oxrążeniu miasteczka
i dworca odleciał w kierunku
granicy sowieckiej na Kojdanów.

"Zbrojny napad na magazyn żywności straży granicznej.

Ze Stołpców donoszą, 51% w
ub. piątek w granicznem sowiec-
kiem miasteczku zda wydarzył
się wypadek, pod którego wraże-
niem pozostają dotychczas wła-
dze sowieckie. Do centralnego
składu zaopatrzenia w żywność
straży granicznej podjechały dwa
autobusy ciężarowe, z których
wyskoczyło kilkunastu uzbrojo-
nych osobników. Osobnicy ci
błyskawicznie rozbroili strażników-
wartowników oraz kierownika
składów żywnościowych, poprze-
cinali linję telefoniczną, załado-
wali na dwa samochody kilkana-
ście skrzyń słoniny, kilka worków

cukru, mąki, kilkaset paczek ty-
toniu i machorki oraz innych ar-
tykułów pierwszej potrzeby i nie-
zatrzymani przez nikogo zbiegli
w niewiadomym kierunku.

Przeprowadzone dochodzenie
narazie nieustaliło kto był spraw-
cą tak zuchwałego napadu. Wia-
domo tylko, iż dwa autobusy
skradzione zostały dowódcy III
rejonu straży granicznej w tymże
dniu rano, a dwaj rabusie ubrani
byli w płaszcze straży sowieckiej.

Krążą pogłoski, iż napadu do-
konał oddział partyzancki, grasu-
jący w tej okolicy.

Ucieczka strażnika sowieckiego, który chce zostać polskim

DZIENNIK MILEŃSKI

S
N

Warszawa, 15 paźdz.
Na murach miasta rozklejono

ogromne afisze. Czerwone litery,
półmetrowej wielkości, krzyczą
przechodniom o wielkiej sensacji
sportowej.

Kusociński ma się spotkać z
mistrzem olimpijskim Iso-Hollą, a
najszybsza kobieta świata, Wala-
siewiczówna, ma biec na 100 mtr.
Trzy te nazwiska skromnych, a
zarazem sławnych dzisiaj ludzi
stawały się magnesem ściągają-
cym, na wspaniały stadjon Legji
w Warszawie, tysiące widzów.

Ulicą Wiejską płynął szary,
żądny wrażeń tłum. Na ustach
tego tłumu były wciąż podawane
trzy te same nazwiska, a tylko od
czasu do czasu wplatało się jesz-
cze jedno czwarte wielkiego bie-
gacza, zdetronizownanego króla
—Nurmiego.

Gdy się idzie na  stadjon,
wstrzymuje każdego przechodnia
na Nowym Świecie wystawa skle-
powa. W jednem z okien ustawio-
no wszystkie trofea mistrza olim-
pijskiego.  Kusociński pokazuje
Warszawie swoje nagrody spor-
towe. Mój Boże, czego w tem
oknie niema?

I to zdobył wszystko jeden
człowiek, jedno silne serce. Na-
grody te są własnością ogrodnika
Łazienek — Janusza Kusociń-
skiego.

Przez szybę szklaną lśnią
srebrne puhary, błyszczą złote że-
tony, leży skromnie medal o-
limpijski i nagrody honorowe,
zdobyte w Chicago. O modnych
kształtach stoją kryształowe pu-
hary i liczne statuetki,

Patrzy się na to wszystko z
pewnym podziwem, a zarazem z
dumą, że zdobycie każdej tej na-
grody było połączone z dużą pro-

P

Tłum śpieszy na stadjon. Wiel-
ka trybuna zaczyna stopniowo
zapełniać się. Robi się gęsto. Jesz-
cze do biegu jest 45 minut, a już
czuć zapowiadającą się emocję.

Wbiega w białym swetrze z li-
terami „Polska“ „Kusy” i trenin-
gowym krokiem przemierza dwa
razy stadjon dokoła.

Daje on znać o sobie, że na-
dzieje tłumu nie zostaną zawie-
dzione, że postara się dołożyć
wszelkich starań, by udowodnić
światu, iż jest słusznym spadko-
biercą Nurmiego.

Miękie, długie kroki biegacza
są obserwowane przez tysiące wi-
dzów.

Tłum Warszawy zna dosko-
nale swego pupila i z każdym
dniem przyjaźń między trybuną a
bieżnią coraz bardziej się za-
cieśnia.

Sylwetka Kusocińskiego ginie
w szatni. Chowa się od napastu-
jących go dziennikarzy, którym
po ostatnim treningu oświadczył;
że z bicia rekordu światowego na
2 mile angielskie rezygnuje, że bę-
dzie tylko starał się wygrać bieg
z Iso-Hollą.

Orkiestra gra hymn Finlandji.
Na boisku w  ciemnoniebieskim
swetrze stoi syn kraju tysiąca je-
zior. Przyjechał tutaj bronić stra-
conej hegemonji sportowej. Iso-
Hollo ma zamiar wygrać, chce
zrewanżować się Kusocińskiemu
za bieg olimpijski w Los Angeles.

Łagadne spojrzenie szarych
oczu Iso-Holli mówi, że człowiek
ten potrafi dać z siebie wszystko,
że stanie się szczęśliwcem, jeżeli
potrafi dla swej ojczyzny wywal-
czyć zwycięstwo.

O
a warszawskiej

Kusociński Iso-Hollo Walasiewiczówna.

 

co krótszy. Tułów w porównaniu
z Iso-Hollą jest sztywny. Obaj
biegną innym całkiem stylem.
Iso-Holla ma krok  posuwisty,
długi. Stawia nogi lekko — pły-
nie po bieżni Nie widać zupełnie
zmęczenia,
Zawodnicy mają przebiec osiem

kółek.
Czuć, że Finn umyślnie po-

zwala biec przed sobą Polakowi,
rezerwując swe siły na ostatnie
kółka. Kusociński zaś chce wi-
docznie wygrać bezapelacyjnie.

Tempo jest szybkie, ale rów-
ne. Kusociński patrzy na sztoper
i nieco zwleka,

Płyną minuty ogromnego na-
pięcia sportowego. Tłum milczy,
ale wie doskonale, że wszyst-
ko zależy od Kusocińskiego.

Na przedostatniem kole lso-
Hollo usiłuje minąć Kusocińskie-

go i mija go. Oddala się nawet o
kilka metrów.

Trybunę przeszywa dreszcz
przewidywanej porażki, Rodzi się
chwila zwątpienia, ale wraca
znów zaułanie, bo oto Kusociński
wychodzi znów do przodu, a z 10
tysięcy gardeł wyrywa się potęż-
ny okrzy „Kusy“... „Kusy“...

Rozlega się gong. Mistrzowie
zaczynają biec ostatnie kółko. Do
mety brak jeszcze 400 mtr. Tem-
po zwiększa się wyraźnie. Kuso-
ciński finiszuje, a Iso-Hollo roz-
paczliwie stara się go trzymać,
ale Kusociński ucieka i przy o-
słuszających wrzaskach przerywa
taśmę, za nim o metrów 12 nad-
biega pokonany mistrz Finlandji.

Obaj biegacze podają sobie dło-
nie. Mają widocznie dużo do po-
wiedzenia.

bie;żni.
T.

Po emocji zwycięskiego biegu
Kusocińskiego z Iso-Hollą wbie*
ga na boisko w czarnym stroju
sportowym Stasia  Walasiewi*
czówna.

Wita ją w sposób serdeczny!
publiczność sportowa. Orkiestra
gra hymn. Słasia przebiega jedno
honorowe kółko. Na starcie stu
metrów kopią dołki zawodniczki:
Walasiewiczówna przeciwnicz*
kom daje 10 metrów fory i wy*
grywa z łatwością. Tłum nagradza
ją oklaskami.

Oklaski te są daleko głuchsze
od tych, które witały Walasiewi”
czównę w Ameryce, i od tychy
które oznajmiały zachwyt amery*
kanów za start Walasiewiczówny
przed olimpjadą w barwach U.S.A:

Polskie oklaski są jednak in*
ne. Mają więcej szczerości, Wala*
siewiczówna zdaje się być zamy”*
śloną. Nie widzi drapaczy nieba
ale czuje koło siebie gorące ser*
ca wszystkich sportowców.

Do najciekawszych może rze”
czy w sporcie zaliczyć należy
psychologję nietylko zawodników:
ale i tłumu, który lubi wszelką] -
emocję, lubi podnietę. ®

Rzecz dziwna, že bieg dwóch]
ludzi, że pojedynek ogrodnika 4
zecerem na dystansie 2 mil, czy 3
klm. staje się niebywałą atrakcja:
Na trybunie gromadzą się poważw
ludzie. Do kas płyną tysiące zło”
tych i w przeciągu kilkunastu mi”
nut kilkutysięczny tłum stanowi
jedną wielką rodzinę o tem sa
mem pragnieniu.

Kusociński zwycięża, a tłum
oddycha  rozkoszną przyjemno?
ścią sławy „„małego” człowieka:
Sława jednak Kusocińskiego jest

 
żołnierzem.

Wpobliżu zaścianka Henry-
kowo w rejonie Kozdrowicz na
teren polski zbiegł strażnik so-
wiecki, Grzegorz (lnow, który
zwrócił się do komendantaod-

jęcie go do

wych władz.

Młodociani poszukiwacze przygód z Warszawy.

Koło Stołpców w tych dniach
zatrzymano trzech młodych osob-
ników przybyłych z Warszawy.
Zamierzali oni dostać się do po-
ciągu międzynarodowego, odcho-
dzącego w kierunku Mińska. Jak

sowiecką.

Warszawy.

   

BUD.DU REWElaCja dnialil Film oniez» ykłej wartości
PIERWSZY DŹWIĘKOWY Š artystycznej. Film, który poruszył cały Świat.

Te„HELIOS*
ul Wileńska 38.
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widział niech śpieszy ujrzeć!

 

 

 

cinka polskiego z prośbą o przy-
szeregów polskich.

Dezertera skierowano do właści-

się okazało są to uczniowie jed-
nego z gimnazjów warszawskich,
którzy umówili się zwiedzić Rosję

Zatrzymanych skierowano do

Wspaniała realizacja gerjalnego mistrza Ernesta LUBICZA. W rol. gł.:
słynny amant PHILIPS HOLMES. To film, który wstrząsną: sumieniem świata. To film, o którym mówić będzie całe Wilno.

(IWAGAI Fiim ten niema n'c wspólnego z obrazem: „CZŁOWIEK KTORY ZABIŁ” który był demonstrowanym w jednem

M z kin wileńskich. NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz,

Dziśl Najbardziej miła para kochanków, niezapomnianych
bohaterów filmów: „Wschód Słońca" i „Siódme niebo*

BŁĘKITNA RAPSODJA
ERADanai LT AT ROSNSE

CZŁOWIEK-MAŁPA
ANONS. Wkrótce bawić nas będą w najweselszym filmie, niezrównani komicy FLIP I FLAP.

 

pagandą Polski, że Kusociūski
mięśniami swemi i silną wolą
przyczynił się do rozslawienia
sportu polskiego.

Przy oknie stoją tłumy.
Trzymający pod pachą kilka wy

tartych książek mały sztubaczek
marzy o sławie sportowej. Wspar-
ta o kij staruszka wypatrzonemi
oczyma spogląda z niedowierza-
niem. Patrzy ona, kiwając siwą
głową, i zrozumieć nie może. Stoi
tu również o palących się zawist-
nie oczach opryszek. Ściska w
garści kij.

4, 6, 8 I 10,20 w sobetę i niedzielę o godzinie 2.

Spiewy i tańce rożyjskie.
kowe. Początek seansów o g. 4,6, 8 i 10,15

 

dzinie 4, 6, 8 i 10,15.

HAJDA TROJKA
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Towarzystwo Kursów Technicznych w Wilnie
SKLEP OBUWIA otwiera a roku szk. 1932-35: nastepujące Kursy: | Kupno 3

Wł.Czapliński| Techniczne: 1) Korespondencyjne (z zakresu bu: $ daž |
Dominikańska 8] downictwa i ełektrotechniki), 2) Pomoenikėw Mier- į przeūaž ;
— wielka 13. | niczych, 3) Dozorców Drogowych i Meljoracyj-

Poleca na sezon| nych, 4) Radjotechniczne, s) E'ektrotechniczne
jesienny i zimo-I (monterskie), 6) Nowoczesnej Obróbki Meteli i 7) DZIAŁKI
wy nejwykwint.| Żeńskie Kreślarsko-Techniczne. Zajęcia rozpoczy-| ziemi ogrodniczo le-
niejsze obuwie| nają się 26 października. informacji udziela kan-| tniskowo - budowlane
w wielkim wy-| celarja Kursów codziennie za wyjątkiem sobót w| na przedmieściu i w

borze. w godzinach 17-—19 w gmachu Państwowej Szkoły| pobliżu Wilna sprze-
—14 o Ceny niskie !!! | Technicznej Wilno, Holendernia 12. 183—1| daje Pierwsza Wileń

w" sxa Spółka Parcela-
= cyjna ui. Mickiewicza 4

Emaus telef. 5—45. -20Номитанойота Ковй. 4-10 let Sed. За іапі}ап: CG =
wiień. Tow. „Ros. i L. Pošpieiows

z dn. 10 ay b. r. przyjmuje zapisy i PRACA i Inteligentna pAnIAnkas Sprzedam50 — €0 mi
2 na kurs I Emma WG poszukuje zajęcia osa kamieni do budowy, nie-

absolw. szk. pow. | 3 kl. gimn. 14—18 lat | polecam bardzo dobrą JE Arasprzył: drogo Tartaki 19-a.

wszystkich wyznań służącą, umiejącą dobrze ańska 4 RZEGint Ho 334—0
w kancel. Gimn. Ros. Im. Puszkina OR. 8.| gotować. Legjonowa 3 . .У'г_‘;

1 od 17—19 w. Mickiewicza T 343—1

|.Jsz. wyka. polski. Dyrekcja. ZELINNI
LRSSTSIKSATENS SNS ISTAR TOSSTS IS

HB. M. STEPHENSON. R ! + 45 kryto, że widziano go wchodzącego do Glastonbury

Mu najoyższem wzgórzu.
Na drugi dzień właściciel roweru w Glastonbu-

ry zawiadomił policję o kradzieży. Źwłokę wyiłu-

maczył w ten sposób, iż myslał początkowo, że

„przyjaciel zabrał mu go przez pomyłkę. Zaczęły się

dochodzenia na serjo. '

Wyszło najaw, że Walters kupił м jadlodajni
tak wielką ilość kanapek, iż zwróciio to uwagę go-

spodarza. Zgłosił się również kupiec, który sprzedał
mu mapę, bo nigdy nie słyszał, żeby włóczęga cho-
dził z mapą. To samo uczyniła oberżystka, która na-
karmiła zgłodniałego wędrowca jajkami i szynką,
Policja nie miała wątpliwości, że wpadła wreszcie na
trop zbiega z Dartmooru. Spodziewano się, że już
teraz nie umknie,

Ale upłynęło trzy dni i więzień bujał na wolno-
„ści. Nie znaleziono również zaginionego roweru. Na-
grodę za schwytanie ptaszka podniesiono do dwustu
tuntow. j ‹

Na końcu nastąpiły wnioski fachowe i amator-
skie. Falit, że trop zaginął koło stacji lidtordzkiej i
odnalazł się w odległości ćwierci mili od kolei. Od-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI

od strony Bridgwater, przez które to miasto prze-
chodzi ważna linja kolejowa. W artykule p. t. „Jak
„Walters umknął” podano cudownie dokładne spra-
wozdanie z jego ruchów. Domysł odnoszący się do
miejsc, gdzie wsiadał do pociągu i gdzie wysiadł,
był zupełnie zgodny z prawdą. Na szczę'cie dla
zbiega autor artykułu lepiej się orjentował w jego mi-
nionych przygodach, niż w zamiarach na przyszłość,
Fakt, że Walters siedział w oberży aldbourneskiej i
jedząc smaczne śniadanie, zastanawiał się jak ukraść
drug: rower, był znany tylko jemu samemu.

Bądź co bądź wystrychnął policję na dudka i do-
starczył publiczności sensacyjnego tematu do dy-
skusyj. Wiadomość, że skradziony rower dotąd się
nie znalazł, była mocno pocieszająca.

ROZDZIAŁ XX.
Z Aldbourne Harry powędrował do Bagdonu.

Był prawie pewny, że uda mu się ukraść rower. Je-
dyna trudność w tem, jak go sprzedać, jeżeli się
kradnie dla zysku. Jeżeli zaś tylko dla chwilowego
użytku, to łatwo go potem ukryć. Ryzyko jest mini-
malne,

Pogoda była cudna, roboty żniwne opóźnione
trochę z powodu rannej wilgoci, odbywały się w ca-
1е} pełni Na polach było rojno i śwarno, Wielu żni-
wiarzy przyjechało na rowerach, które pozostawiali

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1,

 

Janet Gaynor į Charles Farrell " Pozetececca por?7
Mad program: Ulrozmalcone dodatki dźwię-

 

34,008 osób film ten już oglądało. Z powodu wysokiej wartości
stycznej filmu wejście na widownię tylko na początki szansów: o go-

 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. i-ej.
 

Na boisko wbiega za nim Ku- Publiczność szaleje z radości, nieraz przypisywana szerszem
sociūski. Zrywa się burza okla- Jest wdzięczna mistrzowi za zwy- ogółowi.
sków, Orkiestra gra hymn. cięstwo. Radością palą się oczy. Z bram boiska wylewa się wę

Po skończonych ceremonjach Do Iso-Holli podbiegują sztu- żem  rozweselony, wzmocnion
na wylanej wapnem bieżni stają bacy z prośbą o autograiy. Kreśli na duchu, pewny w swe siły tłum
obok siebie dwaj mistrzowie On dla nich swój podpis. Uszczę- młodzieży, a wśród tego tłumi
świata. śliwieni chłopcy zmykają ze swo- ginie skromnie postać Kusociń

Stoją nieco pochyleni ku przo- im skarbem.
dowi. Każdy z nich myśli tylko o
sobie — tak jakby wogóle się nie
znali.

Kusociński żegna się.
Pada strzał startera.  Napel-

niona do ostatniego miejsca try-
buna zamiera w milczeniu.

Kusociński prowadzi przed Iso-
Hollą.

Krok Kusocińskiego

gólnych

Kusocińskiego,

jest nie-

lęgniarki chorych.

w sobotę i niedz. o g 2.

arty*

Koledzy iso-Holli, który jest
zecerem, składają dzisiaj w Hel-
singforsie w drukarniach poszcze-

redakcji
czcionkami tytuł

a gdy Iso-Hollo,
powróci do swej ojczyzny, to nie-
wątpliwie sam będzie miał
nież sposobność
mowania naszego biegacza,

CZŁOWIEK, KTÓREGO ХАВШЕМ ол
LIONEL BARYMORE, urocza NANCY CARROLL,

nieraz zarekla-

BELRRRZTYWOKDAIKTAIRIO

Wileński instytut Pielęgniarek i Wychowawczyń Społeczn. |

skiego, sylwetka tego, który przed
chwilą był bohaterem bieżni.
W duszach rośnie promień po

tęgi — promień sławy.
grubemi J. Nieciecki,

o zwycięstwie
  

Sała de wynajęcia|
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
sd 11—3I od 6—8 wiecz,

rów-

   

         

  

 

kurs nauki 2 letni |
Do instytutu przyjmowane są słuchaczki z wykształceniem min. 6 ki. gimn. Wykłady są pro-

wadzone przez profesorów i docentów (SB. lekarzy specjalistów I pedzgogów.
Instytut pesiada 3 wydziały:

Wydział Higjeniczno Pielęgniarski: przygotowuje higjenistki I instruktorki dla szkół,
higjenistki dla zakładów higjeny społecznej (Stacje opieki nad matką I dzieckiem) oraz pie-

Wydział Gospodarstwa Domowego: daje kwalifikacje na nauczycielki, instruktorki
gospodarstwa domowego orez na kierewniczki gospodarcze int rnatów, kolonij letnich, szpi-
tali l innych zakładów spolecznych.

Wydział wychowania przedszkolnego: ksziałci wychowawczynie, kierowniczki przed-
szkcli. Zajęcia praktyczne edbywają się w klinikach I pracowniach Uniwersyteckich S. B.
oraz instytucjach społecznych m. Wilna.

Zapisy są przyjmowane, oraz informacje udzielane codziennie w gedzinach 17 — 19 w
sekretarjacie Wc przy ul. Mickiewicza 22—5 tel. 16 02.

a rzyjezdnych zapewnione mas w Internacla. |

Roczne przygofowawcze lekcje do EGZAMINÓW 2 21deka?
z OLGĄ CZECHOWĄ ЯАВ — Zadepeszowalem do

rodziców po pieniądze.
w roli tytułowej. Kto jeszcze nie Artysta dramatu przygotowuje wprzeciągu Jedne-

go roku do egzaminów aktorskich w Związku Ar- pinu аееа
tystów Scen Polskich praktycznie i teoretycznie aga agai”
udziela lekcji wymowy i deklameeji: grupom oraz

>)
KARNIA

I IKTROLIGA-

 

  

. т - ROOGESEODER ZRZCE
PAN AA AI danais Ge ns gl : TORNIA

‚ zupełnie žaramin eispny R Pasaka 27 bm. į LEKARZE i ь

(wielo dzygodz 6?więczorem. Arest Stniaew keS USSR SRRSIRPR IS MZWIERZYŃSKIEGO
letnia _ nowski, leńska mieszkanieD ra $chei manna).

gwaran- i. Błumowicz5 w'so.uimo.
„38) Zi MULAIKAIcis, mene, Į „AM

KEKS RRT ^
 

Folwark-letnisko i pokoje
sprzedaje się w pobliżu „atłiiwiuniuiskiywieckki== "e,
Wilna. Obszar 13 | pół

POKÓJ do wynajęcia zha. W tem połowa I: JAMIE: m. CHOR.
(dąb, lipa, sosna, jodla, korzystaniem kuchni dla ap SEZ MOCZOPŁ.
brzoza). Ziemia dobra, małżeństwa
własna, rzeczka. Budya-
ki w dobrym stanie
Miejscowość malownicza
Dowiedzieć się w Admi-
nistracji „Dziennika Wil."
od godz. i10—1.

bez dzieci,
Wiwulskiego 12 (dow. w

sklepie spożywczym).

bez opieki koło furtek i żywopłotów.
uwagi Waltersa,

Myśl, że kradzież roweru będzie ciężką stratą
dla poszkodowanego była bardzo przykra, ale czy
mógi sobie pozwolić na skrupuły? Coby się z nim
stało, gdyby go ujęto? Znajdował się w takiem nie-
bezpieczeństwie, że musiał myśleć tylko o sobie.
I czy właściciel roweru nie wydałby go bez wahania
w ręce policji za cenę nagrody wyznaczonej na jego
Bow: Więc z jakiej racji on miał się nad nim lito-
wać

Nie uszło to

. , Uszedł sześć mil, zostawił za sobą wieś Bagdon
i skręcił na lewo na drogę rzymską, wiodącą z New-
bury do Cirencesteru. Maszerował nią przeszłomilę,
kiedy wreszcie trafiła się dobra okazja.

Po drugiej stronie zamkniętej furtki, za którą
rozciągał się łan pszenicy, stały dwa rowery. Część |
pszenicy była już w stertach. Na dalszym planie
chodziła żniwiarka. Kilku ludzi (dwóch z nich przy-

puszczalni właściciele rowerów) pracowało przy
maszynie, Farmer zaś i jego przyjaciele czekali ze
strzelbami na zające, które lada moment mogły się
rzucić do ucieczki. Ta szczęśliwa okoliczność spra-
vol że wszyscy mieli oczy zwrócone na środek
pola.

Harry pochylił się szybko_p furtkę, porwał
RALIOTI NA

554463“ Mieszkanie do wynajęcia

Mieszkania 4 pokoje z kuchnią i e- tel: 921, od 9—1 i 3-8.
lektrycznością. —
mont 10, Dozorca wska=

Skromny początek. —
— Widzi pan: przed E*f ZEldowiczowa

3234 dziesięciu laty zacząłem koblece,

gra EESESE==E="R"EEFĄ trzy, Ile mam teraz!

Redaktor odpowiedzialny:

|
|

Telefon 12 - 44, |

PRZYJMUJE |

|

skórne i moczopłciowe.
ul. WIELKA 21,

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

I Introligaior-
stwa wcho-

Pióro- —

32 Г.@ОМ1Сг
WENERYCZNE,

1. SKORNE
9—1 i 5—8 w, tel. 2-77.

dząca,
: mis weneryczne,

dosłownie z jedną zło» dróg mocz, prz. 12—2 s

tówką a niech pan pa» i 4—6. ul. Mickiewicza 24. & "——2D

104—0

 

lepszy rower i przestawił go na drogę. _Wsiadł be
zwłoki i pojechał bez pośpiechu. Nie oglądał się
Gdyby go zauważono, podniosłby się krzyk. Wted
zostawiiby rower i uciekł, bo w takim wypadku ni
danoby prawdopodobnie znać policji. No, 1 робсй
nie trwałby długo. Już oddali się kawał drogi,
parobcy nie są z reguły mocni w nogach. Ostatecz|
nie mógł potem ukraść inny rower. |
Ale nie zauważono go. Jechał dalej pod górę, |
,„Wicok farmera i jego towarzyszy obudził w ni$| |

bardzo żywe wspomnienia. Psiakrew! doktór by|
mu ostatecznie coś winien. Kiedyś odmówił mu pó] |
mocy — kiedy ta pomoc mogła go uratować 4]
śmierteinej opresji. Niech więc ma drugą okazjś||
niech się zrehabilituje! Chociaż już się przez nieg!
zmarnowało jedno życie, a może i dusza. 3

„ Dotarłszy do szczytu wyniosłości, Harry obė!
rżał się za siebie. Ale nikt go nie ścigał. Tym 18
zem nie doświadczył paniki, tak jak w Wells, pote”] -
w Bath. Nauczył się ryzykować na zimno. Przejė
chal koto karczmy w Totterdown, przed którą stal!j |
kilka ludzi. Popatrzył na ich tak samo inpertynen“
ko, jak oni na niego i nie przyszła ши wcale och0V| |przyśpieszyć biegu. .

(C. d. n.) i

 JAROSŁAW NIECIECH|


