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opatrzony $w. Sakramentami, zasnął w Panu dn. 18października
1932 r. w wieku lat 97.

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Ad. Mieklewicza 25 m. 5

na cmentarz Rossa do Kaplicy edbędzie się dn. 20 b. m. o godz. 4 pop.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tejże Kaplicy dn. 2!

b. m. o godz. 10:ej rano, poczem nastąpi pogrzeb w grobach rodzinnych

O tych smutnych cbrzędach zawiadamiają krewnych i znejomych

 

OD ADMINISTRACJI
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI* do-

łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-

kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty

należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze

syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem

1 Listopada 1932 r. wstrzymane.
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«AKTUALIZACJA NAUKI»
Na marginesie zjazdu dyrektorów gimnazjów.

W Warszawie zakończył się
trzydniowy zjazd dyrektorów
szkół średnich okręgu warszaw-
skiego, zwołary przez kuratorjum
warszawskie. Poruszono na nim
parę ciekawych spraw między in-
nemi sprawę wpływów komunisty
cznych w szkołach żydowskich o-
raz wpływów stronnictw narodo-
wych wśród uczniów.

Ponieważ to ostatnie się nie

0 odpoczynek niedtieliy.
Projekt dekretu w sprawie

Zmiany «przepisów 0 godzinach
handlu i o spoczynku niedziel”
nym, wywołał żywe zaniepokoje”

nie nietylko w kołach katolickich,

ale nawet wśród kupców i prze-

mysłowców.  Interwenjowała w

tej sprawle u p. ministra prze-

mysłu i handlu warszawska Izba

przemysłowo-handlowa, a przed:

stawiciele remieślników i kupców

przedłożyji swoje zastrzeżenia wi-

ceministrowi  Lechnickiemu_ w

Prezydjum Rady Ministrów. Cho-
dzą jednak pogłoski, że sprzeci-
wy nie będą uwzględnione i de-

kret zostanie ogłoszony już w

dniach najbiższych.

“ Na ratowanie
Bazyliki Wileńskiej.
W dniu 23 pażdziernika r. b.

o godz. 3 po poł. w sali Filhar-

monji w Warszawie odbędzie się

akademja-koncert na rzecz odbu-

dowy katedry w Wilnie przy ła-

skawym współudziale pp.: Ireny

Dubiskiej, Zofji Fedyczkowskiej,

Hanki Ordonówny, orkiestry Fil

harmonji Warszawskiej oraz po-

łączonych chórów w zespole

400 osób. (Pat.)

Tragiczny wypadek oficeia.
SANOK. Pat. Nadeszła tu wia-

domość o tragicznym zgonie do-

wódcy 2 pułku strzelców podha-

lańskich w Sanoku ś. p. Janusza

Dłużniakiewicza. S. p. pik. Dłuż-

niakiewicz odbywal w dniu 19 b.

m. przejażdżkę kajakiem po Sa-

nie, w towarzystwie ppor. Flor-

kowskiego. O godzinie 11, gdy

kajak znajdował się w pobliżu

Przemyśla, w pewnej chwili wy-
wrócił się. Płk. Dłużniakiewicz

utonął. Ppor. Florkowski zdołał

się uratować. Płk. Dłużniakiewicz

osierocił żonę i kilkuletniego syna.

zgadza z ideciogją „wychowania

państwowego”, udzielono dyrekto-

rom szkół wskazówek, jak mają

młodzież kierować. Nadto omawia

no sprawę „aktualizacji nauki” tak

aby w każdym przedmiocie za”

czerpywać przykłady z życia bie-

žącego.

Aktualizacja ta ma iść ściśle w

kierunku 1deoiogji sanacyjnej.

- Major Patek
w ministerstwie Przem. iHandlu

WARSZAWA (Pat) Dyrekto-
rem gabinetu ministra przemysłu
i handlu *zosiał mianowany mjr.
Konrad Patek, który z dniem dzi-
siejszym objął urzędowanie. Dyr.
Patek urodził się w 1885 roku
Wykształcenie średnie otrzymał
w Warszawie, gdzie ukończył V
gimnazjum, studja zaś wyższe od-
był w Odesie, gdzie ukończył
wydział prawny uniwersytetu.

Pracownia Tow. Pań Miłosierdzia

św. Winceniego a Paulo pod nazwą

„Żródło Pracy”, Trocka 19, podej-

muje się wykonać PRĘDKO i DO-

KŁADNIE po cenach

wszystkie roboty wchodzące w za-

kres bieliźniarstwa, haftu, krawiec-

czyzny i trykotarstwa. Przypomina-

zniżonych

my się pamięci Szanownej Publicz-

ności pewne, że ją zadowolimy.

ZARZĄD.

 

Bankiet dla  Walssiewiczównj.
WARSZAWA. (Pat). Wczoraj

wieczorem w hotelu Angielskim
odbył się bankiet na cześć naj-
znakomitszej lekkoatletki świata
panny Walasiewiczówny. Na wstę-
pie bankietu płk. Kiliński wręczył
Walasiewiczównie złoty krzyż za-
sługi, przyznany jej przez Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej za
wspaniałe wyczyny sportowe i
znakomitą propagandę imienia
Polski na terenie sportowym za-
granicy.

Wojna Eoliji z Paragwajem.
LA PAZ. Pat. W Chaco doszło

do gwałtownej bitwy między od-
działami boliwijskiemi a paragwej-
skiemi. Paragwajczycy ponieśli
porażkę. Doniesień urzędowych
jak dotąd brak.

 

LASATETME ODA ISSN RAZTWA SA TED ko EMORZPBUPOPODZO

Bestjalscy mordercy w obiiczu sprawie-
dliwości.

Dwa wyroki śmierci.

WARSZAWA. Pat. Sąd Okrę-

gowy w Pińsku na sesji wyjazdo-

wej w Brześciu n/Bugiem rozpa-

trywał sprawę niejakiego Jana

Krawczuka, mieszkańca wsi Do-
bra Wola w pow. łuninieckim za

dokonane przezeń liczne napady

rabunkowe i morderstwa.

Sąd skazał Krawczuka na ka-

rę śmierci przez powieszenie.

Obrona wniosła do Pana Pre-

zydenta prośbę o ułaskawienie.

Zaznaczyć należy, że Kraw-

czuk przed 6 laty skazany został

ne dożywotnie więzienie za na-

pad ow, jednak Pan Pre-

zydent Rzpiitej, korzystając z

prawa łaski, wyrok zamienił mu

na 4 lata więzienia. Po odbyciu

kary Krawczuk począł znów gra-

sować w powiatach luninieckim,

brzeskim itd.
ŁUCK, (Pat). Wyrokiem Sądu

Okręgowego w Łucka na sesji

wyjazdowej w Kowiu został ska:

zany na karę śmierci przez po-

wieszenie Wegera Włzs, lat 21, za

udział w bandzie dywersyjnej. Pan

Prezydent Rzeczypospolitej w

drodze łaski zamienił karę śmier-
ci na dożywotnie więzienie.

Czwartek 20
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Nowy nagły spadek funta angielskiego.
- BANK ANGIELSKI PRZYJMUJE TO SPOKOJNIE.

LONDYN (Pat). Na giełdzie
londyńskiej trwał wczoraj bardzo
znaczny spadek funta, W dniu
wczorajszym wartość funta w
stosunku do dolara spadła z 3.45
do 3,41. Dzisiaj funt spadł do 3.36,
lecz przy zamknięciu giełdy do-
znał pewnej poprawy i notowano
60 po 3.39'/s dolara za funt. Naj-
niższy kurs funta po zejściu z pa”
rytetu złota wynosił w grudniu
ub, roku 3.23. Obecny spadek
funta tłumaczy się na giełdzie
znacznemi zapotrzebowaniami ob-
cych walut dla dokonywania płat-
ności za rozmaite surowce, zwła”
szcza zaś za zboże i bawełnę. Po-
wodem spadku jest również wy-
zbywanie się obecnie konwerto-

wanej 5"/eej pożyczki wojennej
przez tych, którzy konwersji na
3'/30/o nie zaakceptowali. Narazie
ze strony Banku Angielskiego nie
czynione są żadne starania utrzy”

mania funta na wyższym kursie.
Spadek kursa funta wywołuje
oczywiście znaczny wzrost ceny
złota, która podskoczyła o 2 szyl.
2 pensy, dochodząc do ceny 122
szyl. i 2 pensy za uncję. Najwyž-
szą cenę za złoto płacono 6 stycz-
nia r. b., mianowicie 122 szyl. i 9
pensów za uncję. W związku z
dzisiejszym wzrostem ceny złota
zaczął się znowu ruch sprzeda”
wania złotych monet. Za złotego
funta płacą dziś 28 szyl. i 6 pen-
sów.

0 projektach ogłoszenia republiki
irlandzkiej.

LONDYN, (Pat). „The Times”
przynosi autorytatywne oświad-
czenie wysokiego komiserza Wo!-
nego Państwa Irlandzkiego w Lon-
dynie, że pogłoski, jakoby prem-
jer de Valera miał zamiar ubie-
gać się o pełaomocnictwa celem
ogłoszenia w Irlandji republiki, są
pozbawione wszelkich podstaw.

" BELFAST, (Pał). Prezes rady
ministrów lrlandji _ pólnocnej,
Craigvon, oświadczył z całą sta-

nowcześcią dziennikarzom, że (l-
ster nie wejdzie nigdy w skiad

zjednoczonej republiki irlandz-
kiej, ani wogóle Irlandji południo-
wej, choćby nawet nie stała się
republiką. Rokowania angielsko
irlandzkie nic nas nie cbcho-
dzą—mówił dalej Craigvon i
nasze stanowisko nie może ulec
zmianie. Ulster nie może być
przedmiotem żadnych targów.
Oświadczenie Craigvona pozosta-
je wfzwiązku z wyrażoną przez
de Valera opinją, że utworzenie
tego roku rapubliki byłoby jedy-
nem rozwiązaniem. +

Wymówienie traktatu anglo-sowieckiego.
MOSKWA (Pat). Agencja

TASS została upoważniona do
kategorycznego zaprzeczenia in-

iormacji Exchange Telegraph, ja”
koby Rada Komisarzy Ludowych
ZSRR postanowiła zaproponować
rządowi brytyjskiemu poddanie
rewizji traktatu handlowego an-

gielsko - sowieckiego. Sowiecka

agencja upoważniona została poza

tem do oświadczenia, że Anglja
wypowiedziała prowizoryczny

traktat handlowy z inicjatywy i
na wyłączną odpowiedzialność

jedynie rządu angielskiego.

Herriot o trudnościach
polityki francuskiej.

PARYŻ (Pat). Przemawiając

wczoraj na bankiecie syndykatu

prasy prowincjonalnej, Herriot

podkreślił trudności, jakie spo-

tykają dziś mężowie stanu, zwla-

szcza w dziedzinie polityki zagra-

nicznej, \№ chwili obecnej zaczy”

nają się budzić uśpione dotych-

czas, a poważnie niepokojące pre-

tensje. Francja — mówił Herriot

— musi wytężyć całą swą czuj”

ność dla zapewnienia nietylko

własnego spokoju, ale i spokoju

innych. Zobowiązania, przyjęte

przez inne państwa, zmuszają nas

do utrzymania po naszej stronie

pewności prawnej i korzyści fak-
tycznych, nie wolno bowiem do-
puścić, aby Francja mogła stać
się kiedykolwiek oskarżoną przed
jakimkolwiek trybunałem. Być
może przyjdzie chwila, gdy nam
trzeba będzie się odwołać do try-
bunału. Kraj nasz, tak okrutnie
doświadczony, powinien podjąć
walkę o pokój z tą samą energją,
jaką wykazywał na polach bitew.
Bądźcie panowie przekonani —
zakończył Herriot — że oddam
na usługi kraju całą swą zdolność
działania i rozwagę.

Okupacja wysp Balearskich?
PARYŻ. Pat. — Jedną z agen-

cyj zagranicznych rozpowszechni-
ła wczoraj wiadomość, że podróż
Herriota do Madrytu ma na celu

zawarcie umowy między rządem

francuskim a hiszpańskim, prze-

widującej okupację wysp Balear-

skich przez Francję na wypadek
groźby wojny ze strony Niemiec
iub ltalj. W dniu wczorajszym
ukazało się kategoryczne zaprze-
czenie tej pogłoski, pochodzące
ze sfer oficjalnych.

AUSTRJA PRZECIW NIEMCOM.
WIEDEŃ (Pat). „Wiener Neu-

este  Nachrichten* rozpoczęły

przeciw posłowi w Londynie Fran-

kensteinowi ostrą kampanję. Or:

gan wielkoniemców twierdzi, że

w czasie londyńskiej konferencji

naddunajskiej miał Frankenstein
poza plecami przedstawiciela Au-

strji, Buelowa, wręczyć przedsta-
wicielom Anglji, Francji i Włoch
memoriał, z którego wynikało, że
Austrja stanęła po stronie Francji
przeciw Niemcom. Organ wielko”
niemców przypuszcza, że Fran"
kenstein działał z polecenia rządu
wiedeńskiego.

WALKI z ŻYDAMI w WIEDNIU.
WIEDEN (Pat.) W przedsionku

pałacu Sprawiedliwości wywiązała
się w dn. 19 b. m. bójka między
narodowymi socjalistami a grupą

narodowców żydowskich. Prze-
ciwnicy obrzucali się laskami, pa-
rasolami i t. d. Aresztowano 14
osób, w tem 8 narodowych so-
cjalistów i 6 narodowców żydow-
skich

WIEDEŃ (Pat.) Dzienniki wie-
dońskie donoszą, że były arcy-
książe Rainer Habsburg jest człon-
kiem skrajnego odłamu narodo-
wych socjalistów, nazywającego
się rewolucyjną grupą narodowo-
socjalistyczną. Rainer Habsburg
ogłasza w dziennikach, że mia-
nowany jest kierownikiem tej
grupy.

KU UCZCZENIU XXV-ciolecia PRASY NARODOWEJ w Wiinie

odbędzie się w Niedzielę dn. 23 października © godz. 5-ej pop.
w lokalu Klubu Narodowego

UROCZYSTA AKADEMJA
W PROGRAMIE: PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWE

ORAZ PRODUKCJE ARTYSTYCZNE.

Wstęp za zaproszeniami, które otrzymać można w Sekretarjacie

Stronnictwa Narodowego (Orzeszkowej 11) od godz. 11-ej do 3 pp.
i od 6-ej do 7-ej wiecz.

WPŁYW SPADKU FUNTA
W NIEMCZECH.

BERLIN (Pat). Nagły spadek
kursu funta sterlinga i towarzy-
sząca mu znizka walut skandy-
nawskich wywołały w Niemczech
duże zaniepokojenie. Dzienniki
notują już znaczne straty, jakie
poniesione zostały przez Niemców
w obrotach funtowych, nie za-
bezpieczonych przed wahaniami
kursu. Niemiecki eksport spadł
obecnie wobec szerokiego frontu
dumpingu walut — pisze „Boersen
Kurier". Zjawisko to jest tem
bardziej niepokojące, że Anglja
zmierza w ten sposób do podnie-
sienia na swą korzyść walutowej
premji eksportowej. Wskazuje się
przytem na fakt, że spadek kursu
funta nastąpił po nagłem wstrzy-
maniu oficjalnej akcji interwen-
cyinej i že łączy się to z chęcią
zatrzymania w Anglji kapitałów,
podczas zbliżającej się konwersji
angielskich pożyczek wojennych.

Maniu tworzy gabinet rumuński |
BUKARESZT (Pat.) — Minister

Maniu podjął się misji tworzenia
gabinetu. Oświadczył on przed-

Krwawe walkifipolityczne w Niemczech, |
BERLIN. Pat.—Codziennłe na-

dchodzą z prowincji wiadomości
o nowych ofiarach walk politycz-
nych na tle akcji przedwyborczej.
Wczoraj w Gliwicach znaleziono
zaklutego na śmierć hitlerowca.
Ubiegłej nocy postrzelono ciężko
w brzuch członka Żelaznego
Frontu. W daniu 19 b. m. w Lip-
sku doszło do ostrego starcia, w
czasie zebrania niemiecko naro-

Bawarczycy przeciw zakusom Berlina.
BERLIN (Pat). Bawarska par-

tja ludowa wydała odezwę, pre-
cyzującą jej stosunek do aktual-
nych zagadnień polityki we-
wnętrznej i zagranicznej. Odezwa
sprzeciwia się absolutyzmowi i
domaga się pełnowartościowego
przedstawicielstwa ludowego. Ba-
warska partja ludowa sprzeciwia
się wszelkim próbom zmian ordy-
nacji wyborczej w kierunku uprzy”
wilejowania sfer posiadających.
Reforma ustroju Rzeszy winna
iść w kierunku przywrócenia Кга-
jom związkowym praw, zapropo*
nowanych w umowach z roku
1871. Reforma Rzeszy nie powin-

Sledztwo przeciw ministrowi Kiepperowi,
BERLIN (Pat.) — Na wczoraj-

szem posiedzeniu komisji śled-
czej Sejmu piuskiego w sprawie
zarzutów, czynionych byłemu mi-
nistrowi finansów  Klepperowi,
uchwalono przesłuchać w cha-
rakterze świadków kanclerza von
Рарепа oraz szereg innych oso-
bistości. Świadkowie ci zbadani

Niemieckie metody wychowawcze.
BERLIN (Pat). Turyngijski mi-

nister oświaty Wechtler, członek
partji narodowo - socjalistycznej,
polecił, aby począwszy od jutra
poświęcać ostatnią lekcję w ty-
godniu wygloszeniu dialogu, skie-
rowanego przeciwko traktatowi
wersalskiemu. Uczeń lub nauczy-
ciel winien odczytać tekst arty-
kułu 231 traktatu wersalskiego
o winie, którą ponoszą Niemcy za
wybuch wojny, a cała klasa od-
powiada słowami: „Niechaj pali
nam dusze hańba Niemiec aż do
dnia odzyskania honoru i wol-

Broń I amunicja
dla Niemiec.

BERLIN. (Pat). Prasa donosi
o skonfiskewaniu przez władze
holenderskiew Rotterdamie znacz-
nego transportu broni i amunicji,
przeznaczonego dla Niemiec.

Jaki biorą okup
bandyci chińscy.

SZANGHAJ Rodziny porwanych
przez bandytów chińskich miss
Pawley i jej towarzysza Corcrana
doszły przy pomocy pośredników
japońskich do porozumienia z

bandytemi. Więźniowie mają być
wypuszczeni na wolność wza-
mian za wypłacenie bandytom
130 tysięcy jen i dostarczenie im
kilkuset funtów opjum. Prócz te-

go bundyci mają wejść w szere-
gi policji mandżurskiej. 

Rómierecy"teweinie
w P.K.
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wy gabinet helgjski.
BRUKSELA, (Pat). Katolicy

odmówili tworzenia gabinetu,

Prowizoryczny gabinet utworzą

liberałowie, którzy przedłożą kró- |
lowi dekret o rozwiązaniu parla-

mentu.

Przesilenie rządowe
w Estonii.

TALLIN, (Pat). Prof. Konik
zizekł się misji tworzenia nowego
rządu, nie znajdując możliwości
pogodzenia żądań partyj. Obecnie
podjął się misji tworzenia gabi-
netu Einbund.

Ujęcie szpiega.
BRUKSELA. Pat. Na granicy

niemieckiej ujęto szpiega nazwi-
skiem Trebitch Lincoln. Przybył
on z Chin. Przy szpiegu znalezio-
no paszport г мпа do Niemiec.
Lincoln ubrany był w strój du-
chownego buddyjskiego.
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stawicielom prasy, że listę człon-
ków nowego rządu przedstawi |
królowi w dniu jutrzejszym. FT

dowych, z obecnymi na sali na- ©
rodowymi socjalistami. Gdy jeden
z mówców począł atakować hi-
tlerowców, poseł narodowoso-
cjalistyczny Czirniok rzucił w nie- |
go butelkę z wodą sodową, po- —
czem wywiązała się bójka w któ-
rej wiele osób odniosło dotkliwe
obrażenia. Władze policyjne kon-
tynuują masowe rewizje wśród |
Hitlerowców na prowincji.

 

     

 

   
    

 

   

  

  
    

   

   

  
    

    

na być narzucona Niemcom z
Berlina. W zakresie polityki za”
śranicznej bawarska partja ludo-|
wa gotowa jest poprzeė každy |
rząd w walce o równouprawnienie
Niemiec w kwestji zbrojeń. Par:
tja wypowiada się za gospodarką
liberalną, uwzględniającą interesy
stanu średniego oraz przestrzega
przed wszelkiego rodzaju ekspe- |
rymentami inflacyjnemi. Chcąc
współdziałać w kształtowaniu się
nowych Niemiec, bawarska partja |
ludowa nie pozwoli jednak, jak
zaznacza odezwa, sprowadzić się |
do bezwolnego narzędzia polityki

berlińskiej. 2

mają być w kwestjach, dotyczą- |
cych udziału funduszów publicz |
nych w wydawnictwie dzienników. |
Równocześnie komisja zwróciła|
się do rządu Rzeszy o zezwolenie
świadkom oskarżenia na zezna- |
wanie w sprawie subwencyj, udzie*
lanych komitetowi wyborczemu
Hindenburga.

A

ności”, poczem powinna się od*
bywać lekcja języka niemiec*
kiego. Nowe rozporządzenie na* |
kazuje ponadto urządzać co roku |
po Wielkieinocy serję odpowie-|
dnich wykładów о postanowie-|
niach traktatowych, dotyczących|
ziem, oderwanych od Niemiec,
rozbrojenia i winy za wybuch
wojny. Nauka historji w ostatnich
klasach wszystkich szkół winna
kończyć się J-miesięcznemi roz-|
wažaniami, pošwięconemi trakta-|
towi wersalskiemu i idei walki.

 

«

LIPSK (Pat) Ubieglej nocy
przeszła nad Saksonją wielka bu-
rza, która miejscami przybrala
rozmiary huraganu. W wielu miej- |
scowościch uszkodzonych zostało
kilka tysięcy domów. Hurag
poobalał wiele słupów telegrafic:
nych, przęrywając komunikację.
Sua wiatru dochodziła miejscami
do 1,100 metrów. Podobne wia-
domości nadchodzą również z |
gór Harzu. Szkody, wyrządzone.
przez haragan są bardzo znaczne.
W czasie wczorajszego orkanuw|
miejscowości Roetha pod в
skiem zawaliła się wieża miejsco-

pogrążając miasto

ściach. Ofiar w ludziach niezanc
towano,



&

Morały.
W ostatnich czasach, zwłasz-

cza w prasie prorządowej, ukazują
się systematycznie artykuły, do-
wodzące, jakiem szkodnictwem
jest tezauryzacja kapitałów, czyli
przechowywanie ich w różnych
schowkach, zamiast żeby krążąc
swobodnie miały zasilać nasz or”
ganizm gospodarczy. у

„Wycofywanie — czytamy — dro-
bnych nawet sum z obiegu, przez ukry-
wanie ich w domu, jest zjawiskiem bez-
wątpienia niebezpiecznem, jest wprost
samobójstwem.

Przechowując pieniądze wdo:

mu, ludzie przedewszystkiem sami

sobie szkodzą, gdyž pozbawiają

siebie procentu, narażając się czę-
sto na stratę całego kapitału, sku-
tkiem kradzieży, pożaru i t. p. po”
nadto jednak stają się szkodnikami
społeczeństwa. Pieniądze, „gdyby

zostały, złożone w banku, nie pró-

żnowałyby tam, służyłyby dla oży”

wienia naszego ruchu budowlane-
go; uruchomienia fabryk, do meljo-
racyj rolnych. Zwiększyłaby się

produkcja z jednej, konsumcja z
drugiej strony, zmniejszyłoby się
bezrobocie.

„Tezauryzujący więc winni sobie zda-
wać sprawę z faktu, że, chowając osz-
czędności swe w skrytkach, popełniają

zbrodnię wobec własnego społeczeństwa

i państwa, że zaestrzają i przedłużają kry

zys gospodarczy, że świadomie i z roz-

mysłem działają na szkodę nie tylko wła-

sną, lecz i ojczyzny. :

Wszystko to jest zupełniesłu”
szne, mniejwięcej to samo pisała

też prasa opozycyjna... a z jakim

skutkiem? ży”

Jeżeli celem artykułu dzienni-

karskiego jest tylko zapełnienie

szpalt — to taki cel zostajew zu-

pełności osiągnięty. Jeżeli jednak

chodzi o oddziaływanie na publi-

czność, to elementarne doświad
czenie dziennikarskie poucza; iż

drogą morałów i perswazji nic się

nie wskóra, osiągają one raczej

skutek przeciwny zamierzonemu,
budząc bezpodstawną całkiem pa”

nikę. Czytelnik dzisiejszyniechce,

nie znosi morałów i pouczenia, on

wymaga faktów, wiadomości, na

których podstawie sam sobie wy”

rabia własny pogląd. Jest przytem

podejrzliwy, to też najszczerszą na

wet radę przyjmuje nieuinie i po”

stępuje bardzo często wręcz prze”

ciwnie.
Brak zaufania, o którem tyle

ostatniemi czasy się mówi i pisze,

a który jest także przyczyną te-

zauryzacji — jest to choroba spo”

łeczna. Choroby zaś nie leczy się

słowami, trzeba poznać jej przy:
czyny, usunąć je, a wtedy i skutki

same przez się szczezną.
Daleko racjonalniej ujmuje spra

wę „Gazeta Handlową" pisząc:
„Elementarnym warunkiem dla skło

nienia posiadaczy kapitałów do powie-
rzenia ich w cudze ręce, jest zapewnienie
miezachwianej praworządności kraju i
niewzruszalności ustroju monetarnego.*

Słusznie. Nie wyczerpuje to
jednak sprawy. „Zapewnienie
niezachwianej praworządności” о-
raz zapewnienie „niewzruszalno-
śći ustroju monetarnego", czyli u-
sunięcie wszelkich obaw co do in-
flacjj i dewaluacji, niewatpliwie
wydobyłoby znaczne kapitały z

| pończoch i innych skrytek, jako że
nikt dla przekory i w celu szko*
dzenia własnej ojczyźnie nie po*

| zbawia sam siebie korzyści, któ-
rą otrzymuje w formie procentu.
Chodzi tylko i jedynie o pewność,
że, powierzając swe pieniądze da-

| nej instytucji kredytowej, nie utra-
ci ich całkowicie lub częściowo, że
nie zostaną zabrane na pokrycie
podatków, a pieniądze, ukryte do-
tąd „w pończoszkach' napłyną.

Sumę ich, na podstawie danych
„Instytutu badań cen i konjun-
ktur“ obliczają mniej więcej na je-
den miljard.

Nie będziemy się spierali co do
wysokości tej sumy, która ostate-
cznie jest nieuchwytna. Wolimy
tu poruszyć inne, ważniejsze zaga-
dnienie:

Co z pieniędzmi, w razie ich na
pływu uczynią banki?

" . Przecie nie będą ich tezauryzo-
wały, gdyż to ostatecznie wyszło”
| by na jedno, dla gospodarstwa pań
stwowego jest rzeczą obojętną,
czy pieniądze ieżą bezczynnie „w
pończoszkach' i materacach, czy
jteż również bezczynnie w ognio-
trwałych, bankowych skarbcach.
| Zresztą, z czego opłacałyby banki
| procenty? Wprawdzie banki
szwajcarskie itak właśnie postępu-
ją: t. j. przechowują powierzone so
bie kapitały, nie tylko nie płacąc
żadnych procentów, ale pobiera-
jąc jeszcze zapłatę za przechowa-
nie.

Ale to jest stan nienormalny,
którego naśladować nie mamy za-
miaru. Z natury rzeczy bank jest
instytucją pośredniczącą, która,
|przyjmując jedną ręką oszczędno*
Ści, drugą ręką oddaje je w formie
pożyczek solidnym przedsiębior-
com: przemysłowcom, kupcom,
etc.
| Pytanie: gdzie znaleźć dziś
solidnego dłużnika? Nie mó-
wimy tu o jakimś upadku moral-
ności, ale przecie najmoralniejszy
i najsolidniejszy dłużnik z pustego
nie naleje... może najwyżej palnąć
sobie w łeb, jakoś wypadków ta-
kich mamy niestety coraz więcej,
ale to sytuacji nie zmienia, tem się
długu nie spłaci.

Nie wątpimy, że w razie przy”
jpływu pieniędzy do banków, wy*
ciągnęłyby się po nie tysiące rąk.
Ale komu można zaufać? Ogrom-

pac

na większość to niestety bankru-
ci, którzy, chwilowo chcąc się ra-
tować, radzi zaciągnąć nowe po”
życzki dla spłacenia starych zale-
głych ratówek i podatków.

Jeżeli weźmiemy jeden przy*
kład z wielu: cała niemal własność
ziemska zadiużona jest dziś jeżeli
nie po nad wartość idealną, teore-
tyczną, to w każdym razie po nad
wartość faktyczną, ponad swą do*
chodowość. Innemi słowy z docho-
dów swych nie jest w stanie opla-
cić ciążących na niej procentów,
nie mówiąc o innych powinnoś-
ciach.

Dalsze pożyczki, działając chwi
lowo ożywczo, pogorszyłyby i za-
przepaściły ostatecznie sytuację.

Wyjścia są dwa tylko:
Skasowanie istniejących dłu-

gów, lub — podniesienie rentow-
ności.

Co do pierwszego — jest to
wyjście zabójcze, gdyż zniszczyło”
by na zawsze wszelkie zaufanie i
zabiło wszelki kredyt.

Przed tem właśnie przestrzega
„Gazeta Handlowa”, żądając „za*
pewnienia niezachwianej prawo-
rządności i niewzruszalności ustro
ju monetarnego"”. Jeżeli bowiem
państwo w całości odpowiadać po-
winno za swe zobowiązania, za-
ciągnięte pod postacią pieniędzy
papierowych, to prywatni dłużnicy
muszą tak samo odpowiadać za
swe zobowiązania, w przeciwnym
razie zaniknąć musi wszelka wia-
ra i wszelki kredyt, jedyną zaś
względnie pewną lokatą stanie się
właśnie... „pończocha”,

Co do podniesienia rentowno-
ści, to są również dwa sposoby.

Podniesienie dochodu brutto i
obniżenie kosztów produkcji.

Pierwszy sposób byłby nie-
wątpliwie najlepszy, niestety nie
jest on od nas zależny, gdyż wpły-
wają na to przedewszystkiem ce-
ny rynków międzynarodowych.

Co do drugiego — obniżenia
kosztów produkcji — jest to mo-
rze sposób przykry, ale zupełnie
od nas zależny, wykonalny i —
naszem zdaniem — niezbędny.

Nie myślimy tu o obniżeniu
płac robotniczych, które bez tego
są niskie. Przedewszystkiem mu-
szą być obniżone podatki do fa-
ktycznych a nie urojonych norm
aochodowości. Oczywiście dałaby
się to przeprowadzić tylko drogą
daleko idących oszczędności, o
które nie od dziś upomina się
Stronnictwo Narodowe.

Podatki państwowe są jednak
najmniej może uciążliwą częścią
obciążeń publicznych. Bez рогб-
wnania dotkirwsze są powinności
samorządowe. Tu bezhołowje i
„radosna twórczość” w dalszym
ciągu wyrzuca miljony na cele ab-
solutnie bezproduktywne, za co
odpowiada wyczerpana do dna
kieszeń płatnika.

Najgorsze zaś są wszelkie tak
zw. „zdobycze socjalne'”, wszelkie
„ubezpieczenia“, „zabezpieczenia“
„kasy chorych“ i „chore kasy“,
wszelkie „Zupy“, „Pupy“ i tym po
dobne.., które nie dając nikomu
(oprócz pp. dyrektorów i komisa-
rzów) żadnych korzyści, znienawi
dzone ogólnie, są śwoźdźmi do tru
mny naszego życia gospodarczego.
zas nareszcie zrobić tam porzą-

dek.

Z drugiej strony konieczne jest
wydatne obniżenie cen na produ-
kty žmonopolizowane, lub skarte-
lizowane, a niezbędne dla wsi
szczególnie, jak sól, sztuczne na-
wozy, nafta, węgiel, zapałki i t. d.
it. d. Obniżyłoby to również zna-
cznie koszty produkcji zarówno
rolnej jak i przemysłowej,

Jak widać, drogi i wyjścia są,
„trzeba jeno chcieć”, trzeba decy-
zji i czynu. Morały nic tu nie po-
mogą, są one „jak miedź brzęczą-
ca'' — dużo hałasu i żadnej korzy-
ści.
WUFESZTPKZASZZEIRO SECESRESCYZA

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI?
Rli
Aresztowania

w Domu Akademickim

We wtorek o godz. 10 wiecz.
mieszkańcy Domu Axademickie-
go w Warszawie zwołali wiec dia
omówienia sprawy zatargów z se-
kwestratorem Radlickim, wyzna-
czonym w swoim czasie do przy-
musowego zarządu kolonji aka-
demickiej.

Po przemówieniach kilku mów-
ców zebrani przystąpili do wybo-
ru komitetu, mającego na celu
specjalne zajęcie się sprawą
eksmisji. W momencie, gdy zgła-
szano kandydatury, do hallu Il-go
piętra, gdzie odbywał się wiec,
wkroczyło około 30-tu policjan-
tów pod kierunkiem dwóch ko-
misarzy. Jednocześnie w hallu
członkowie sanacyjanego „Legjo-
nu Młodych” rozrzucili niepodpi-
saną ulotkę, atakującą OWP.

Zebranych w hallu wiecują-
cych studentów, w liczbie około
150 osób, policja rozpędziła, przy-
czem 10-ciu studentów zostało
aresztowanych i odprowadzonych
do pobliskiego 23 go komisarjatu

policji. :
W sprawie aresztowanych stu-

dentów zapowiedział interwencję
rektor uniwersytetu Ujejski.

DZIENNIK WILEŃSKI

Ż prasy.
Frzed sesią parlamentarną.

Aczkolwiek koniec paździer-
nika już nie za górami i ostateczny
termin zwołania ciał parlamentar-
nych jest bardzo bliski, dotychczas
prasa na temat prac Sejmu i Se-
natu pisała bardzo mało.

Zapewne pochodzi to stąd, że
każdy w Polsce zdaje sobie dosko-
nale sprawę ź nikłej roli, jaką ode-
grywa w życiu państwowem раг-
lament, w którym większość sta”
nowi klub BB.

Obecnie milczenie to zostało
przerwane i, o dziwo, właśnie
przez niektóre pisma prorządowe,
na razie prowincjonalne „Dzień Po
morski” (Toruń), „Polskę Zachod-
nią' (Katowice).

Oba te pisemka z pewnym nie-
pokojem oczekują otwarcia sesji,
bo przecież przedstawiciele obu
opozycyj — lewej i prawej — w
chwili otwarcia podwoi seimo-
wych nie omieszkają skorzystać z
prawa krytyki,

Naturalnie krytyka ta nie może
przypadać do gustu panów, goto-
wych głosować na każdy rozkaz,
to też starają się zohydzić akcję
opozycji.
2 Oto równocześnie, gdy wiosna, lato
i jesień doby kryzysowej stawiały wobec
tych, którzy przyjęli n siebie odpowie-
dzialność za losy państwa, coraz cięższe
obowiązki, wysuwały coraz trudniejsze
zadania — to w tym samym czasie „ak-
cja” obojga opozycyj ograniczała się do
jałowego narzekania lub też pustych ge-
stów, a w niczem nie przyczyniała się
do uświadomiania choćby szerokich mas
o istocie tych problematów, których aktu
alność zaciążyła nad przeżywanemi przez
wsžystkich czasami kryzysowemi.

Lecz najbardziej irytuje pisma
wojewódzkie, że wobec bezpro-
śramowości obozu rządzącego wy-
stępuje Stronnictwo Narodowe z
wyraźnym i zrozumiałym progra-
mem.

To też pomorski „Depek”, uni-
kając cytat (które przemówiłyby
nawet do rozumu czytelników tego
pisma), usiłuje zbagatelizować u-
chwały Rady Naczelnej Stronnic-
twa Narodowego.

Stronnictwo Narodowe znów umie
podać zbiór truizmów, wytartych ogól-
ników, prawiących z bezgraniczną naiw-
nością o takich „prawdach* gospodar-
czych, które żywcem wzięte z pierwsze-
go z brzegu podręcznika szkolnego eko-
nomji politycznej, mają przed oczyma
łatwowiernych przesłonić widok na isto
tne zadania i zagadnienia gospodarcze,
wysunięte przez światowy kryzys.

Niezmiernie to nas cieszy, że
Stronnictwo Narodowe operuje
prawdami, zaczerpniętemi z pod-
ręczników ekonomii.

Istotnie, nieraz wypadnie po-

woływać się nawet na najbardziej
oklepane prawdy z podręczników
ekonomii, do których panowie z o*
bozu sanacyjnego czują nieprze-
zwyciężony wstręt.
A szkoda.
Może, gdyby poniektóre genju-

sze zechciały w swoim czasie po”
święcić nieco czasu podręcznikom
ekonomii, historji, a czasem także
i logiki nie mielibyśmy tak ostrego
kryzysu i wielu innych dziwnych
t niepojętych zjawisk.

Q zmianie konstytucji.

Wśród powodzi narzekań na
krnąbrność opozycji zapowiada
„Polska Zachodnia”, że 3 :

Prócz intensywnej pracy komisyjnej
nad przygotowaniem i opracowaniem
zmian ustroju państwa — rozpatrzone bę
dą tak* doniosle zagadnienia, jak reorga-
nizacja samorządu, uzdrowienie skompli-
kowanych wielce stosunków w dziale о-
pieki spolecznej (t. zw. ustawa scalenio-
wa) i wiele innych. 3

Sprawę  „intesywnej” pracy
nad zmianą konstytucji „Gazeta
Warszawska” zaopatruje znakiem
zapytania i przy sposobności zwra
ca uwagę na następujący ciekawy
zbieg okoliczności,

Oto, wbrew oświadczeniom p.
Sławka we Lwowie

sanacyjni „spece' od spraw konsty-
tucyjnych będą także i podczas nadcho-
dzącej sesji obradować nad konstytucją.

Jak ma wyglądać ta praca, do-
wiadujemy się z oświadczenia p.
Cara, które tak streszcza „Gazeta
Polska*':

„W zakończeniu swego przemówie-
nia p. wicemarszałek Car podkreślił nie-
szczerą i dwulicową rolę stronnictw opo-
zycyjnych, które, uznając w zasadzie ko-
nieczność rewizji naszej konstytucji obe-
cnej, stosują względem poczynań klubu
BBWR. metodę strajku włoskiego. Mi-
no to praca rozpoczęta toczyć się będzie
nadal jak lawina, która przełamie bez-
myślny opór, bo wolą niezłomną obozu
marszałka Piłsudskiego, zresztą zgodnie
z głosem powszechnym, jest dzieło na-
prawy konstytucji doprowadzić do koń-
ca".

O tej lawinie p. Cara bardzo

dowcipnie pisze „Gazeta War-
szawska"': :

„Metafora z lawiną udala się p. Ca-
rowi. Lawina jest tem zjawiskiem w przy
rodzie, ktėre niszczy, a nie tworzy,któ-
rego każdy się boi. Na szczęście lawina
p. Cara ma na swej drodze dość poważ-
ne przeszkody: formalną w, Sejmie, po-
legającą na braku potrzenej: większości
dla uchwalenia projektu BB. i faktyczną
w  opinji społeczeństwa, streszczającą
się w ewolucji, dokonanej od pamiętnych
wyborów z r. 1930. :

Dzięki tym zaporom możemy spokoj-
nie patrzeć na nowy przypływ energji
twórczej p. Cara i jego kolegów. Zresztą
ich lawina znajduje się już bardzo blisko
dna, na którem stanie i — stopnieje. Po-
plyną z niej obfite strugi niezawsze czy-
stej wody.

 

* Nowe tendencje żydowskie.
Dr. Rozmarin występuje w

„Momencie“ z dn. 7 bm. z oglę-
dnemi zarzutami pod adresem žy-
dėw amerykanskich, že przestali
oni interesować się sytuacją ży-
dów w Polsce i zaniechali przesy-
łać im zasiłki pieniężne. Poprze-
dnio, kiedy żydzi amerykańscy
nadsyłali zasiłki, żydzi w Polsce,
mając pomoc w swoich troskach
materjalnych, mogli poświęcić du-
żo czasu:

„walce o prawa polityczne żydów w
Polsce”, :

Sytuacja oslatnio zmienila się,
kryzys gospodarczy pogorszył
stan żydów w Polsce i w dodatku
żydzi amerykańscy przerwali za-
siłki na rzecz różnych miejsco-
wych instytucji żydowskich. Autor
nie wie, dlaczego nastąpiła taka
zmiana w ustosunkowaniu się do
żydów w Polsce.

Żydz. amerykańscy przestali
zasilać nawet kasy kredytowe:

„Nawet w takich dziedzinach, jak
spółdzielczość kredytowa, która dzięki
właśnie pomocy powstała i rozwinęła się,
daje się ostatnio zauważyć zmianę sto-
sunku. Nastąpiło wycofanie się z wszel-
kiej współpracy i akcji pomocy, a ten
krok już nie da się wytłomaczyć kryzy-
sem gospodarczym w Ameryce."

ależy poczynić ze strony žy-
dów polskich należne kroki, aby
zmienić te tendencje żydów ame-
rykańskich:

„W sposób najenergiczniejszy winny
być zastosowane środki obrony przeciw
tendencjom, które dają się ostatnio za-
uważyć w pewnych kołach naszych bra-
ci zagranicznych, a które polegają na wy-
cofaniu się z akcji pomocy... Niech dzia-

łacze zagraniczni zdadzą sobie sprawę,
zanim pozwolą siebie opanować przez
nowe tendencje w stosunku do żydów
polskich. Pomoc jest naglącą!"

Jak stwierdza sam autor, w
„pewnych kołach* żydów amery*
kańskich nastąpił zwrot w stosun-
kach do żydów w Polsce.

Na czem polega istota zmiany
tego stosunku?

Ona polega na tem, że Żydzi w
Ameryce, ci najbogatsi („Joint“),
ktėrzy zasilali doniedawna 3žne
żydowskie instytucje w Polsce,
przekonali się o szkodliwości tych
zasiłków dla interesów żydow-
skich w Polsce. Żydzi w Polsce po
zostawili ciężar utrzymania swo
ich instytucyj „braciom zagranicz-
nym", a sami, wolni od trosk ma-
terjalnych, rzucili się w wir walki
o „prawa polityczne' i w ten spo-
sób zaognili stosunki żydowsko -
polskie do stopnia niezwykłego na
pięcia. Żydzi amerykańscy, prze”
rywając zasiłki, chcą ostudzić za-
pały swoich rodaków do dalszej
walki o „prawa polityczne”, Na to
teraz nie czas: w Niemczech hit-
leryzm, w Rosji również są oznaki
niebezpiecznych perspektyw dla
Żydów. Jeżeli Polska nadal będzie
terenem nienawiści Żydów, ich
sytuacja w Europie stanie się tru-
dna. Żydzi amerykańscy, przynaj-
mniej niektórzy z nich, nie chcą
do tej ostateczności dopuścić.

To'są właśnie te „nowe tenden
cje'', które niepokoją dr. Rozma-
rin a...

SATAKiiai UNTE STATISTIKAT

Klęska glodu w Sowietach
szerzy się ludożerstwo.

Do Rygi nadchodzą wstrząsa
jące wieści o klęsce głodu w So-
wietach, spowodowanej upadkiem
rolnictwa i biernym oporem chło-
pów, który uniemożliwił realizację
tegorocznych zbiorów. Z najzu-
pełniej wiarygodnego źródła ko-
respondent A T. E. dowiaduje
się o wypadkach ludożerstwa, za-
notowanych ostatnio na (lkrainie
prawobrzeżnej i skrzętnie ukry-
wanych przez prasę i władze so-
wieckie.

1. We wsi Mołodeckie, rejonu
Buki, chłop Wiktor Siwaczenko
zarżnął dwoje dzieci, które czę-
ściowo zjadł, a pozostałe mięso
ludzkie sprzedał na rynku. Siwa-
czenkę aresztowano, a władze
miejscowe ogłosiły go za niepo-
czytalnego.

2. We wsi Charkówka, w re-
jonie Buki, matka Zacharczenko
zarżnęła syna Borysa i karmiła
nim resztę swoich dzieci.

3. We wsi Kiszczyńce znale-
ziono 4-letnie dziecko usmażone

na patelni. Chłopi zlinczowali lu-
dożercę.

4. We wsi Polanka, matka zja-
dła swoje dwumiesięczne dziecko.

5. We wsi Bałanówka stale
giną dzieci, które, jak twierdzą
włościanie, padają ofiarami ludo-
żerstwa.

Niezależnie od wypadków lu-
dożerstwa, mnożą się wypadki
śmierci głodowej. Na cmentarzu
w Kijowie, Charkowie i Żytomie-
rzu służba sanitarna przywozi w
nocy niemal codziennie po kilka-
dziesiąt trupów, pozbieranych po
drogach, wiodących do miast.
Zmarli z głodu chowani są w
ogromnych jamach, kopanych
zawczasu na cmentarzach.

Wiadomości te — według A.
T. E.—są dokładnie sprawdzone.

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji. ,

DONIOSŁE ZMIANY
w Loterji Państwowej.

W: planie gry 26rtej Polskiej
Państwowej Loterji Klasowej, któ
rej ciąśnienie I-ej klasy rozpoczy-
na się 17 lislopada, zaszły bardzo
doniosłe zmiany, a tak korzystne
dla gracza, że nasza loterja państ-
wowa daje doprawdy najwięcej
szans wygrania i żadna inna loter-
ja nie może pod tym względem się
z nią równac. Nic zatem dziwne”
g0, že plan gry 26-ej loterji wzbu-
dza powszecine, najszersze zainte
resowanie,

Więc przedewszystkiem bar:
dzo podwyższono wysokość głów
nych wygranych. Główna wygrana
w pierwszej klasie wynosi obecnie
100 tys., w Ilej 150 tys., w Ill-ej
— 200 tys., w 1V-tej — 250 tys., a
w V-tej — pełny, okrągły miljon
złotych. Pomimo to pozostawiono
w V-tej kl. wygrane 300.000 zł.,
150.000 zł., 100.000 zł., a ilość ca-
łego szeregu innych wielkich wy-
śranych we wszystkich klasach,
jak 75 tys., 50 tys., 25 tys., 15 tys.,
itp. kilkakrotnie, a nawet kilku:
nuastokrotnie powiększono, Po-
większono iakże ilość dni ciągnień
w czterech pierwszych klasach do
5 dni, pozostawiając w V-ej klasie
27 dni. Pozatem we wszystkich
klasach rozgiywają się premie na
ogólną sumę 660.000 złotych.

Największą jednak sensacją
jest reforma, której podległo wy-
śranie t. zw. stawki. Dotychczas,
śdy się wygrało stawkę, można by-
ło za nią nabyć tylko los do wyž-
szej klasy, ale realnie nie zostawa-
ło w kieszeni. Teraz jest inaczej.
Stawka daje grającemu cenę losu
do klasy następnej, a w kieszeni
pozostaje mu wartość losu w kla-
sie, w której wygrał.

Na przykładzie przedstawia
się to w ten sposób: kloś miał
ćwiartkę losu 1 wygrał stawkę w
Iil-ej kl. Ćwiartka kosztowała go
30 zł, wygrał 40, więc miał na
czysto 10 zł., ale ćwiartka do IV-
tej kl. kosztowała 40 zł. i nic mu
nie pozostało. Teraz ćwiartka do
IV-ej klasy będzie go kosztowała
tylko 10 zł. i na czysto pozostanie
mu 30 zł. w kieszeni,

Można zatem śmiało powie-
dzieć, że właściwie stawek w
pierwszych czterech klasach już
niema, a są tylko wygrane. Z tego
powodu jednak nie zmniejszono i-
lości stawek w czterech pierw-
szych klasach, ale je jeszcze wy-
datnie powiększono. Było ich
13.200 a jest 22.171,

W związku z tem zaprowadzo-
no, że numery wszystkich wygr+
nych losów wracają do koła i gra-
ją w następnych klasach. I tu zno-
wu dwie bardzo ciekawe inowa-
cje. Niema w kole zwitka, na któ-
rym byłaby wypisana główna wy-
$rana. Główna wygrana w każdej
klasie przypada na numer losu, na
którym w ostatnim dniu ciągnie-
nia danej klasy padnie najniższa
wyśrana (stawka) to znaczy: 100
zł, w klasie I-ej, 150 zł. w kl. Il-ej,
200 zł. w kl. Ili-ej, 250 zł. w kl. IV
i V-ej. Utrzymuje to zainteresowa*
nie grającego przez wszystkie dnie
ciągnienia, bo do ostatniego dnia
daje mu możność wygrania głów-
nej wygranej,

A druga inowacja dotyczy pre-
mji. Oprócz pierwszej klasy, w któ
rej 40 premij po 1.000 zł. przydzie
lonych będzie do 40 najniższych
wygranych, wylosowanych w ko-
lejności od 2 do 41 w ostatnim
dniu ciągnienia.

We wszystkich innych klasach
premje rozdziela się między losy,
wygrywające w tej klasie, a które
wygrały już w jednej lub więcej z
klas poprzednich.

Gdy do tego się doda, że wszy-
stko w loterji odbywa się jawnie,
pod najściślejszą kontrolą publi-
czną, to śmiało można powiedzieć,
że loterja to królowa gier. Niewąt-
pliwie nowy plan pobudzi do wy-
próbowania go przez tych, którzy
nigdy nie grali i zachęci do pono-
wnego szukania szczęścia tych,
którzy przy dawniejszym systemie
ostygli nieco w wierze w swoje
szczęście.

Trzeba szczęściu otworzyć furt
kę, — a furtkę tę otwiera tylko
los na Polskę Państwową Loterję
Klasową.

 

"LU B L i Ar Р,
Sprawa tranzakcji między Z.

U. P. U. a zarządem dóbr hr. Po-
tockiego nie przestaje interesować
opinii publicznej. Dotychczas jed-
nak wbrew pogłoskom ministerst-
wo sprawy tej nie unieważniło. Dla
czego tai: długo się zwleka z roz*
strzygnięciem sprawy, która chy-
ba zupełnie jest prosta i jasna, te-
go nikt zrozumieć nie może,

0 wybory do Rady lab Rzem,
W najbliższym czasie miały się

odbyć wybory połowy członków
Rady Izb Rzemieślniczych. Rząd
iednak postanowił wyborów nie za
rządzić, motywując to kryzysem i
koniecznością unikania zbędnych
kosztów, tak, że dotychczasowi
radcowie mają piastować swoje o-
bowiązki do końca przyszłego ro-
ku, a min. Przemysłu i Handlu ma
w drodze dekretu otrzymać upo”
ważnienie do rozpisania nowych
wyborów, kiedy to uzna za wska-
zane.

SZKICE | OBRAZKI,
DOBRANOC.

— Śpij Hanusiu, jaż późno, godzina

ósma i wszystkiz grzeczne dzieci już

śpią.

— To aniołek jest niegrzeczny?...

— Dlaczego?

— Bo mama mówiła, że aniołek ca-

łą noc czuwa.

— Aniołek to jest co innego. No,
Śpij córeczko. Kiasnoludki za to przy-

niosą ci w nocy czekoladkę.

— A skąd one wezmą, kiedy po

siódmej wszystkie sklepy już zamknięte?

— Krasnoludki nie biorą ze skle-

pów czekolady, ale chowają ją pod zie-
mią.

— To ja jej niechcę!

— Dlaczego?

— Bo to zwietrzała i z piaskiem.
— Ale skąd znowu, prawdziwa

szwajcarska czekolada i šwiežutka,

— Szwajcarska? a oclona?

— Krasnoludki nie płacą cła.
— Jakto? więc trudnią się przemy-

tem.
— Nie, skąd znowu. To są takie

malutkie istotki, które tylko dobre rze-
czy robią.

— Jak policjanci?

— Tak, coś w tym rodzaju. No ale
śpij malutka. Wszystkie grzeczne dzieci
już śpią.

— To ciocia Jadzia nie jest
frzeczną?

— Dlaczego?

— No, bo ona jest tež dzieckiem
dziadunia, a kładzie się spać bardzo
późno.

— Ale ona jest dorosłem dzieckiem.
—Jak jest dorosłą, to dlaczego bio-

rą ją na kolana?

—Co ty mówisz dziecko, kto ją
bierze?

— Pan Karol.

— No.. bo on jest jej przyszłym
mężem i wtedy ją pewno nóżki bolały,

— Kedy i mnie bolą, to niech mnie
tatko weźmie na kolana.
— Mówiłem ci, że już późno... No,

śpij Haneczko... Dobranoc.
— Dobranoc... Proszę tatki,

się mówi dobranoc.
— To jest grzecznie. Komu się ży-

czy dobrego snu i odpoczynku, temu się
mówi dobranoc...

— Aha! ale dlaczego mama mówi
tatusiowi najpierw dobranoc, a potem
robi awanturę, że tatko mówi, że to
piekło...

— Bo mama wtedy żartowała...
— Aha! żartowała, jak mówiła do-

branoc, czy wtedy, jak robiła piekło?

— Jak robiła piekło.
— A czy djabli w piekle też mówią

dobranoc.
— Tak, mówią, kiedy żartują.
— A czy tatuś pójdzie do piekła?...
— Co ty wygadujesz, Haneczko,

śpij spokojnie i nie zawracajgłowy.
— Kiedy ja nie zawracam głowy,

tylko się pytam?
— To wszystko jedno... śpij.
— Kiedy nie mogę.
—Dlaczego?

— Bo nie mówiłam paciorka,
— No, to zmów...
— „Aniele stróżu.. Proszę tatki,
— Co córeczko.
— Czy aniołek się nie pogniewa?
— Za co?

poco

— Za to, że ja mu mówię „stróżu”,
— Co ty wygadujesz Hanko?
— Bo Pawel zrobil awanturę Leosi,

że fo nazwała stróżem.
— To Paweł, a nie aniołek...
— A żona Pawła mówiła, że on

jest „anioł cierpliwości na tych lokato-
rów*,

— Bo ona jest głupia. No, mów
dziecko dalej...

—Kiedy zapomniałam, niech mi tat-
ko podpowie. :
— Ja nie pamiętam, gdzie skończy-

łaś.. ale wszystku jedno mów od po-
czątku...

_ — А czy aniołek
mówię?

— Słucha.
— I przez radjo też?
— Też.
— No, to niech tatko włączy radjo,

bo mama uziemila,
— Han-e-cz-ko, daj spokój.
— Co, tatuś śpi?., Dobranoc tatku,
Zasnęli oboje

słucha, jak ja

M. Junosza.

KTO ODWIEDZI nowostwartą
składnicę elektrotechniczną p. t;

PRĄDY
Wilno, Wielka 21
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lapas bogactw naturalnych W Pkt,
Wedłuś obliczeń geologów, za*

pasy węgla w Polsce wynoszą o-
koło 150.000 miljonów tonn. Wo-
bec tego, ze roczna produkcja wy*
nosi około 40 milj. ton, przeto za*
pasy te starczą na około 4.000 lat.

apasy ropy naftowej wynoszą
około 160 milj. ton, co wobec rocz-
nej produkcji w wysokości 700.000
ton, daje zapas na 225 lat.

Soli mamy w Polsce około
6.000 milj. ton, a ponieważ roczna
produkcja stanowi tylko 570.000
ton, starczy ich aż na 10 do 11 ty”
sięcy lat.

oli potasowych posiadamy
450 milj. ton, co przy rocznej pro-
dukcji w ysokości 300.000 ton da-
je zapas na 1.400 lat.

bro
nie

|



KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?
Zachmurzenie zmienne z prze-

lętnemi opzdzmi. Porywiste, lecz
luż słobnące wiatry z kierunków
łachodnich. Chłodno.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Odnowienie kościoła 0-

strobramskiego ukończone.Pra-
te nad odnawianiem kościoła
św. Teresy (Ostrobramskiego) do-
iegły końca. Kierownictwo robót
brzystąpiło do zdejmowania rusz-
|owań. Od strony ul. Ostrobram-

iej rusztowania już zdjęto. Je-
dynie przy frontowej ścianie ko-
ścioła pozostały jeszcze ruszto-
Wania, bowiem tam kierownictwo
prowadzi roboty nad wykończe-
hiem gzymsów i wyskoków, po-
Krywaniem ich i malowaniem.

Z MIASTA.
— Ulotki na święto Chry-

usa-Króla. Z inicjatywy sekcji
|Propagandy Komitetu Organiza-
tyjnego obchodu święta Chrystu-
a-Króla wydane zostały propa-
dandowe aktualne ulotki na świę-
to Chrystusa-Krėla.

Ulotka zawiera wezwanie, skie-
łowane do wszystkich katolików,
łapraszające ich do wzięcia gre-
Mjalnego udziału w uroczystym
chodzie wspomnianego Święta.

, Podany również jest szczegó-
Owy program obchodu święta z
kyszczególnieniem terminu 11
,ademij, które się odbędą na
renie Wilna.
W końcu ulotki umieszczono
łny tekst hymnu Akcji Kato-

kiej „My chcemy Boga”.
Organizacje społeczne, które

agnęłyby otrzymać większą
ść egzemplarzy tej ulotki, win-
zwrócić się do Archidjecezjal-

"tgo Instytutu Akcji Katolickiej
"zy ul. Metropolitalnej 1.
—Dzień oszczędności. Do-

cznym zwyczajem w dniu 31
*ażdziernika z inicjatywy Między-
„Arodowego Instytutu Oszczędno=

| w Medjolanie obchodzony jest
4 całym świecie tak zw. „dzień

| zczędności”, poświęcony popu-
,'Yzowaniu idei oszczędności. W
„M miedzynarodomera święcie

czędności weźmie udział i
llno. Na zaproszenie p. prezy-

„ita miasta dn. 18 b. m. zebra-
„ przedstawiciele duchowieństwa,
%r finansowych, wojskowych,

jpółdzielczych, organizacyj spo-
„"Znych i Kuratorjum naukowego
"wołali Wileński Komitet „Dnia
„żczędn ści”. Na przewodniczą-
„90 Komitetu został wybrany
prezes Karol Zuchowicz, na

|,gprzewodniczących p. prezes
jtef Korolec i p. dyrektor Mar-
A Biernacki.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Karty powołania. Referat

„Ojskowy Magistratu w najbliż-
Ych dniach przystąpi do rozsy*
hią (częściowo) kart powolenia
giźczyznom, urodzonym w roku
11, którzy przydzieleni zostali

S kawalerji i do dyonu samo-
lodowego.
Wcielenie nastąpi w dniu 31
Ždziernika roku bież.

POCZTA i TELEGRAF.
— Przesyłki listowe z Wil-
można wysyłać Zeppelinem
Ameryki Poł. Wileńska Dy-

„cja Poczt otrzymała wiado-
JNŚĆ, iż najbliższy odlot sterowca

Tabia Zeppelin” do Ameryki
Słudniowej nastąpi w dniu 24
„dziernika r. b. Sterowcem tym
„ołna przesyłać zwykłe i pole-
"hę |isty, kartki, druki, próbki
papiery handlowe za pośre-
twem wszystkich urzędów

, gztowych w Wileńszczyźnie i
Polsce do Argentyny, Boliwii,

qżylji, Chile, Paragwaju, Peru
ł,"ugwaju. Opłata przesyłek wy-
„4 3—3.50 zł. za każde 25 gra:

Przesyłki przeznaczone do
j *wozu  sterowcem „Hrabia
„Ppelin” muszą być oznaczone
gą: „Mit Luftschiff Graf Zep-
in”.

Popierajcie Polską |
Macierz Szkolną.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Obustronna kontrola wy-

robów rzeźniczych. W Wilnie
wprowadzono, podobnie jak i w
innych miastach, nowe rozporzą
dzenie władz centralnych o do-
zorze nad mięsem i wędlinami,
według którego obowiązuje obec-
nie obostrzony system kontroli,
nakazujący plombowanie wszyst-
kich wyrobów rzeźniczych, znaj-
dujących się w sklepach, celem
stwierdzenia pochodzenia. Prócz
tego w sklepach rzeźniczo wędli-
nierskich muszą znajdować się o-
beck cennika napisy, poświadczo-
ne przez miejscowy cech rzeźni-
czo wędliniarski o pochodzeniu
sprzedawanych towarów, celem
zwalczania niebezpiecznego dla
zdrowia konsumentów potajem
nego ubeju bydła.
— Około 1000 cudzoziem-

ców pracuje w Wilnie w rze-
miośle i handlu. W Wilnie znaj-
duje się około 1000 cudzoziem-
ców, trudniących się prowadze-
niem zakładów rzemieślniczych
oraz przedsiębiorstw handlowo-
przemysłowych. Na zasadzie usta-
wy przemysłowej winni oni wy-
kazać się obywat:lstwem  pol-
skiem, względaie zezwoleniem
Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Na skutek represyj urzędu prze-
mysłowego .już lwia większość
obcokrajowców zaopatrzyla się
w takie zezwolenia, pozostałym,
o ile nie wykonają tego w naj-
bliższym czasie, grozi zamknięcie
warsztatów ich pracy.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Rewizja gospodarki ce-

chów. Wojewódzki urząd przemy-
słowy przystąpił do rewizji ksiąg
poszczególnybh cechów rzemieśl-
niczych. Rewizja ta ma na celu
zaznajomienie się z gospodarką
wileńskich cechów  rzemieślni-
czych.
— Opłaty od rzemieślników.

W związku z wpłacaniem przez
rzemieślników jednorazowych o-
plat w sumie zł. 3 na rzecz Iz-
by Rzemieślniczej w Wilnie za
r. 1932 Kasa Izby w okresie od
19 do 25 października b. r. czyn-
na będzie dwa razy dziennie t. j.
od godz. 8—14-ej i od 18 do
20ej codziennie za wyjątkiem
świąt i niedziel.

SPRAWY AKADEMICKIE

— Z Sodalicji Marjańskiej
Akademiczek USB. W niedzielę,
23 b. m. o godz. 8.30 (bez kwa-
dransa) w kościele św. Jana
w kaplicy Matki Boskiej Pocie-
szenia (pierwsza od głównego
wejścia w lewej nawie) odpra-
wiona będzie Msza św. ze wspól-
ną Komunją św. Po Mszy šnia-
danie i zebranie ogólne w sali
s:koly—Uniwersytecka 9 m 9
— Zarząd Zrzeszenia Kół

Naukowych w dn. 14 b. m. ukon-
stytuował się w składzie nastę-
puiącym: prezes—kol. Wolski Ta-
deusz, wice-prezes—k. Folejewski
Zbigniew, sekretarz— k. Panklowe
Eugenja, skarbnik — k. Trypućko
Józef, referent nauk.—k. Deruga
Aleksy. Administrator Almae
Matris Vi'nensis—kol. Gulczyński
Zygmunt.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— t Polskiego Tow. Che-
micznego, Oddział w Wilnie Dnia
20 b. m. (czwartek) o godz. 19
odbędzie się zebranie naukowe
w sali wykładowej Instytutu Ję-
drzeja Śniadeckiego ul. Nowo-
gródzka 22, z referatem p. prof.
W. Kraszewskiego p. t. Przemysł
Chemiczny po wojnie“. Wstęp
wolny.

— Ze związku Pań domu.
Dziś o godz. 18.30 w sali gimna-
zjum im. Lelewela (Mickiawicza
38) odbędzie się zebranie związku
Pań Domu, na którem wyg'o-
szone będą pogadanki na temat:
Przechowywanie warzyw w zimie
—wyglosi p. Monkiewicz. Jak
przechowywać w zimie owoce —
wygłosi p. Lembowicz. Dżem ja-
bleczny i marmoladki domowe—
p. Lubkowska.

DZIENNIK WILEŃSKI

Udaremniona próba podpalenia
własnego domu.

Straż Ogniowa zawczasu czuwała.

W dniu wczorajszym  araszto-
wano w Wilnie małżeństwo Ko-
złowskich, zam. we własnym do-
mu przy ulicy  Wiłkomierskiej
Nr. 161 pod zarzutem usiłowania
podpalenia domu w celu otrzy-
mania premji asekuracyjuej w
sumie 15.000 zł.

Podpalenie zamierzone przez
Kozłowskich nie udało się gdyż
policja zupełnie przypadkowo do-
wiedziała się zawczasu o zbrod-
niczym zamiarze Kozłowskichi
aresztowała małżonków w chwili,
kiedy oblewali oni benzyną roz:
rzuconą na strychu w wielkiej
ilości słomę.

O zamiarze Bolesiawa Kozłow-
skieho będącego jednocześnie
właścicielem taksówki dowiedział
się zupełnie przypadkowo jeden

z agentów wydziału śledczego
podsłuchawszy w piwiarni rozmo-
wę, jaką prowadził Kozłowski z
pewnym bezrobotnym szoferem,
któremu zaproponował podpale-
nie swego domu, za co obiecał
go sowicie wynagrodzić. Propo-
zycja ta została jednak odrzuco-
na przez szofera. Od tego cza-
su policja nieustannie śledziła za
każdym krokiem małżonków i
wczorej nad ranem w ostatniej
chwili przeszkodziła im w podpa-
leniu. Na wypadek gdyby mał
żonkom udało się wzniecić ogień
wpobliżu domu Kozłowskiego dy-
żurowało pogotowie straży ognio=
wej, Zdrodniczych małżonków
osadzono w więzieniu Łukiskiem.
Grozi im sąd dorażny.

ODCZYTY i ZEBRANIA.
— Z Tow. Przyjaciół Nauk.

Posiedzenie Wydziału III Tow.
Przyjaciół Nauk odbędzie się dziś
o godz. 7 wiecz. w lokalu Semi-
narjum Historyeznego (Zamkowa
11). Na porządku dziennym refe-
rat p. Dyrektora W. Wielhorskie-
go p. t. „Drogi rozwoju państwo-
wości litewskiej”.
—Z T-wa Psychjatrycznego.

W piątek dn. 21 października
b. r. o godz. 8-ej wiecz w loka-
lu Polskiego Instytutu Badań Mó-
zgu przy Klinice Psychjatrycznej
USB ul. Letnia 5 odbędzie się
posiedzenie Wileńskiego Oddzialu
Polskiego Towarzystwa Psychja-
trycznego z następującym po-
rządkiem dzienaym:

1) H. Jankowska: „Zaburze-
nie przemiany podstawowej w
psychozie maniakalno - depressyj-
nej i pod wpływem wzruszeń”.

2) A Wirszubski: „Zaburzenia
psychiczne w schorzeniach nerek”.

3) J. Podwiński: „Kolonja dla
psychicznie chorych „Janieliszki”,
pod Wilnem jako nowy typ opie-
ki psychjatrycznej pozazakłado-
wej w Polsce”.

ROŻNE.
— Na rzecz bezrobotnych.

W tych dniach magistrat m. W.l-
na, w związku z prowadzoną o-
becnie przez Wcj. Komitet do
spraw bezrobocia zbiórką  zie-
mniaków na rzecz bezrobotnych
ofiarował na ten cel 4,000 kg.
zemniaków, które jednocześnie
podjął się bezpłatnie dostarczyć
do składów Komitetu.

Dyrekcja Poczt i Telegrafów
w Wilnie przekazała na konta
Wojewódzkiego Komitetu do spraw
bezrobocia kwotę zł. 4,982,78 ze-
braną tytułem dobrowolnych skła-
dek od pracowników Dyrekcji w
okresie letnim.
— Odznaki za Ofiarną Pra-

cę przy il Powszechnym Spl-
51е Ludności. Dowiadujemy się,
że srebrna odznaka za ofiarną
pracę przy Il Powszechnym Spi-
sie Ludności zosteła przyznana
nast. osobom: pp. Biszewskiemu
Edwardowi, Czyżowi Witoldowi,
Chakielowi Ludwikowi, Hirszber-
gowi Adolfowi, Januszewiczowi
Stanisławowi, Jastrzębskiemu Pio-
trowi, Jenszowi Henrykowi, Kar-
powiczowi Zygmuntowi, Krausso-
wi Romanowi, Krukowi Łazarzo=
wi, Łaszkiewiczowi Karolowi, Ło-
szakiewiczowi Janowi, Mlikont-
Narwoyszowi Antoniemu,  Pac-
Pomarnackiemu Wacławowi, Sta-
rościakowi Stanisławowi, Szaba-
dowi Cemachowi, Szydłowskiemu
Marjanowi, Trockiemu Saulowii
Zapaśnikowi Bronisławowi.

Znaczki dla fliatelistów.
Ministerstwo Poczt wprowadziło
w Urzędzie Pocztowym Warszawa I
dla celów filatelistycznych sprze-
daż wycofanych z obiegu znacz-
ków pocztowych opłaty i dopłaty
oraz znaczków z nadrukiem „Port
Gdańsk”. Znaczki sprzedaje urząd
Warszawa I, lub wysyła na zamó-
wienie w serjach i kolekcjach
po 25, 50, 75 i 1CO sztuk różnych
egzemplarzy. Wykazy seryj i ko-
lekcyj oraz ceny ogłasza Mini-
sterstwo w Dzienniku Urzędowym

Ministerstwa P. i T. Wszystkie
urzędy pocztowe obowiązane są
udzielać zainteresowanym szcze-
gółowych informacyj. Cały dochód
ze sprzedaży znaczków przezn:-
cza Ministerstwo na Fundusz
bezrobocia.

PWT
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Jeszcze dziš
fszczelni Pani okna walkami

z POLSKIEGO SKLADU

APTECZNO-PERFUMERYJNEGO

E. KUDREWICZ i S-ka
MICKIEWICZA 26. Tel 7-10
Wygoda —Ciepło

Cena najniższa!!

AML

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

— Szkolna popołudniówka Reduty!
Zespół Teatru „Reduta” ofiarowuje we
czwartek 20 bm. o godz. 4-ej po poł,
jedno przedstawienie Schillerowskiego
arcydzieła„lntryga i miłość* dla szkół.
Świetna inscenizacja Juljusza Osterwy,
znakomita gra zespołu, a przedewszyst-
kiem sama sztuka, powinna poruszyć mło
dzież całą i wszystkie szkoły, które bę-
dą miały jedyną w swoim rodzaju oka-

zję poznania tego dzieła i podziwiania

muzyki słowa Schillerwskiego.
— Drugie i ostatnie przedstawienie

wIntrygi i miłości”. W układzie scenicz-
nym Osterwy i wykonaniu Zespołu Re-
duty odbędzie się we czwartek 20 bm.
o godz. 8-ej w. w Teatrze na Pohulance.

— Generalna próba „Niebieskiego
Ptaka”, zapowiedziana jest na piątek 21
bm. o godz. 8-ej w., wobec tego w tym
dniu nie będzie żadnego przedstawienia
w Teatrze Pohulanka.
— „Niebieski ptak*, Maeterlincka

ujrzy światło scenicznych reflektorów już
w sobotę 22 bm, o godz. 12-ej w południe.
Będzie to przedstawienie jedynie dla
gimn. Zygmunta Augusta i E. Orzeszko-
wej.

Dyrekcja Teatrów Miejskich w po-
rozumieniu z Kuratorjum Szkolnem otwo
rzy specjalny Teatr Szkolny (ćwiczenia
teatralno - literackie),i południowe przed
stawienie (22. bm.) „Niebieskiego Ptaka”
będzie niejako takiem wstępnem ćwicze
niem dla wyżej wymienionych szkół. —
Uroczyste otwarcie Teatru Szkolnego od
będzie się 29 bm. o godz. 12-ej w po-
łudnie kolorową, egzotyczną bajką „Nie-
bieski ptak”.

— Premjera „Niebieskiego Ptaka"
odbędzie się już w sobotę 22 bm. о g.
8-ej w. w Teatrze Pohulankal
— Teatr muzyczny w „Lutni*, Osta-

tnie przedstawienie „Wiktorji”, Dziś, we
czwartek ukaże się po raz ostatni świet-
na operetka Abrahama „Wiktorja i jej
huzar”.

— Jutrzejsza premjera „Czardaszki“
z Elną Gistedt w roli tytulowej. W pią-
tek 21. X. wchodzi na afisz dawno ocze-
kiwana, nadzwyczaj melodyjna, tryska-
jąca humorem operetka Kalmana „Księż-
niczka czardasza”.
— Koncert A. Unińskiego. Komitet

dni Szopenowskich łącznie z Wileńskiem
Towarzystwem  Filharmonicznem  urzą-
dza w dniu dzisiejszym o godz. 8,15
wiecz. jedyny koncert pierwszego lau-
reata tegorocznego konkursu Szopenow-
skiego, Aleksandra Unińskiego.

Bilety nabyć można w biurze „Or-
bis“, Mickiewicza 11-a, a od godz. 7-ej
w kasie sali Konserwatorjum, Wielka 47
(wejście od ul. Końskiej 1).

RSDIRAMTUTIS ENLTESEÓJ

Latrudniaj pracownika Polaka.
Sekcja Pracy. (Metropolitalna 1, ll-gle
piętro, pokój Nr. 4) wskaże cl dobre-

go I sumiennego pracownika.
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Przed premjerą
„NIEBIESKIEGO PTAKA*.
Już sam tytuł maeterlinkow-

skiego misterjum bajkowego za”
powiada piękno i niezwykłość,
która musi zainteresować i po*
rwać każdego.

Maurycy Maeterlinck jest cu-
downym mistykiem-poetą pomy”
słu, treści i idei. Utwory jego oto-
czone są przedziwną aureolą nie-
samowitości, ukazując  zdumio*
nym oczom całe niedostrzeżone
światy, pełne tajemnic i nad-
przyrodzonych zjawisk. :

Czemże jest ten „Niebieski
ptak'*? — Czy bezpodstawną ilu-
zją, rozbujałej, chorobliwej fan-
tazji — człowieczej myśli, tęsknią”
cej wiecznie i nigdy nie zaspoko-
jonej w swoich pragnieniach?!...

Czy może jest nieuchwytnem
szczęściem, o którem tylko się
marzy — albo poprostu uroczym
snem, kładącym delikatne skrzy”
dła utkane z błękitnych zwidzeń,
na zmęczone szarością życia —

powieki?!
Rozwiązań tej zagadki jest

tyle, ile widzów przeżywać ją
będzie razem z małemi bohate-
rami bajki Maeterlincka.
A każda odpowiedź będzie z

pewnością taka, jak ją sobie czło”
wiek zapragnie wszystkiemi В-
brami duszy.

„Niebieski ptak'* przez długie
lata nie był wystawiany na żad-
nej scenie polskiej z powodu tru-
dności technicznych i ogromnych
kosztów. W roku 1926-ym przy”
stąpiono we Lwowie do prób z tej
sztuki — już miała się odbyć pre”
mjera, kiedy ostatecznie zabra-
kło funduszów i trzeba było z ża”
lem Maeterlinkowskie arcydzieło
odłożyć do bibljoteki.

Tak więc teatr wileński, po-
dejmując się wystawienia „Nie-
bieskiego ptaka” — odważył się
w imię dobra i piękna Sztuki, na
krok nielada!

Ile czasu, pracy, kosztów, wy-
siłków, zapału i dobrej woli po-
trzeba dla stworzenia tak skom-
plikowaneśgo widowiska, zobaczy
Wilno na sobotniej premierze.

Prócz całego zespołu arty-

stycznego, bierze udział w tei

sztuce _ Instytut _ dramatyczny,

Szkoła baletowa, 50-ciu statystów

i 20-cioro dzieci. Ponadto będzie

jeszcze orkiestra pod batutą

umyślnie w tym celu zaproszo”

nego z Warszawy prof. muzyko-

logii, dyr. T. Szeligowskiego, któ-

ry skomponował prześliczną, ory”

ginalną ilustrację muzyczną. Tań-

ce układu i z udziałem gwiazdy

baletu warszawskiego J. Hrynie-

wickiej. _ Fantazję dekoracyjną

obmyślił W. Makojnik, przeszło

sto nowych, wspaniałych kostju-
mów tworzą pracownie teatralne,

a reżyserował i opracował sce-

nicznie dr. Ronard Bujański —

uprzystępniając bajkę i czyniąc ją
bliższą nam, przez wprowadzenie
barwnych, swojskich  prymity-
wów i sharmonizowanie z tonami
bliskiemi, a nawet pojęciami dzie-

"cięcej „czarowności”,
KATESS ILOTAUTOSTTT
POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 20 października.
11.40: Przegl. pras. 12.10: Kom. i

czas. 12.30: Kom. meteor. 12.35: Poranek
szkolny z Filharmonii. 15.15: Progr. dzien
ny. 15.20: Obrzędy ludu polskiego w pie-
śni płyty). 16.00: „Co można zrobić z
kasz?” — odczyt. 16.15: Lekcja języka
franc. 16.30: Kom. Akad. Koła Misyjnego.
16.40: „Naprawa ustroju Polski w XVI w.
odczyt. 17.00: Płyty. 17.40: Odczyt. 17.50:
Progr. na piątek. 18.00: Muzyka lekka.
18.50: „Skrzynka pocztowa nr. 218*, 19.15
Rozmaitości. 19.30: Kwadr. liter. 19.45:
Pras. dzien. radj. 20.00: Piosenki w wyk.
Igo Syma. 20.15: Trasm. Otwarcie „Te-
atru Artystów” w Warszawie (I akt „Kra
kowiaków i Górali* — Kamińskiego.)
21.20: Wiad. sport. 21.30: Muzyka. 21.45:
Słuchowisko: „Światło w grobie”. 23.30:
Muz. taneczna.

Piątek, dnia 21 października,
11.40: Przegląd prasy polskiej. Kom.

i czas, 15.20: Muzyka (płyty). _16.00:
„Krew na perukach* (z Rewolucji Franc.)
16.15: Lekcja franc. 16.30: Kom. L.O.P.P.
16.40: Odczyt o lasach polskich. 17.00:
Koncert muzyki francuskiej. 18.00: Muz.
lekka. 18.30: „Czuwajmy nad samotną
kobietą!" — reportaż. 19.00: Polakom
na Kowieńszczyźnie! 19.20: Przegląd
prasy rolniczej. 19.30: Gdańsk — odczyt.
19.45: Pras. dziennik radj. 20.00: Pogad.
muzyczna. 20.15: Koncert symfoniczny z
Filharm. Warsz. 22.40: Wiad. sport.
23.00: Muzyka taneczna.

 

3

Z sali sądowelį.
Ukarany oszczerca.

P. Witold Łukjański, emeryt
kolejowy, postanowił za wszelką
cenę usunąć z Korkożyszek obec-
nego proboszcza ks. Szołkowskie-
go, a na jego miejsce osadzić
poprzedniego proboszcza korko-
życkiego.

Gdy nie pomogły żadne za-
biegi u władzy duchownej, po-
stanowił p. Łukjański chwycić się
środka nadzwyczejnego.

Napissł on coś w rodzaju jak-
by litanj, w której w słowach
nie nadających się do druku, bez-
cześcił ks. Szołkowskiego, stawia-
jąc mu szereg zarzutów jako
człowiekowi i kapłanowi,

Ohydny ten utwór p. Łukjań-
ski podpisał nazwiskiem ś. p. B.
Kieżuna i w kilka dni po jego
śmierci wysłał pod adresem J E.
ks. Arcybiskupa.

Gdy władze kościelne ustaliły
bezpodstawność oszczerstw, spra-
wa została skierowana do proku-
ratora i niebawem znalazła się
na wokandzie Sądu Grodzkiego
w SŚwięcianach, który wbrew za-
pewnieniom p. Łukjańskiego, że
to nie on pisał paszkwil, ustalił
na mocy ekspertyzy kaligraficznej
jego niewątpliwe autorstwo i ska-
zał go na podstawie art. 143 k.k.
na rok więzienia z zawieszeniem
kary na 2 lata.

Oskarżenie
Sztukowska.

popierała adw.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież we wsi Rybiszki. W

nocy z dnia 168 na 19 b. m. nieznani
sprawcy dostali się do mieszkania Mar-
cinkiewicza Ignacego, zam. we wsi Ry-
biszki i skradli garderobę męską łącznej
wartości 500 zł.
— Posterunkowy Bohdziewicz ofiarą

obowiązku. Posterunkowy policji za-
trzymał na Lipówce awanturującego się
osobnika, którego usiłował dostarczyć
do komisarjatu policji. W pewnej chwili
osobnik ów posterunkowego obalił na
ziemię i dotkliwie uderzył w głowę. Na
dodatek policjant padając zwichnął so-
bie nogę i dotkliwie pokaleczył rękę.
Z pomocą posterunkowemu Bohdziewi-
czowi przyszedł inny policjant, który
zatrzymał awanturującego się osobnika i
dostarczył #0 na posterunek policji.
Jest to St. Markiewicz, zamieszkały na
Lipówce, z zawodu szofer. Markiewicza
osadzono w areszcie policyjnym. Poste-
runkowego Bohdziewicza przewieziono
do ambulatorjum Pogotowia Ratunkowe-
go, gdzie udzielono mu pierwszej po-
mocy.

— Obcinacze torebek damskich. We
wczorajszym numerze naszego pisma do-
nosiliśmy już o zlikwidowaniu bandy
specjalistów do obcinania torebek dam-
skich. Jak się obecnie dowiadujemy,
zatrzymani złoczyńcy przyznali się do
całego szeregu kradzieży torebek dam-
skich. Dalsze dochodzenie w celu za-
trzymania pozostałych członków bandy
trwa.

MIÓD
LIPCOWY

GRZYBY
SUSZONE

1. St. BANEL i s-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 6-49

+

Z ZA KOTAR STUDJO.
Utwory Mozarta.

Dla miłośników muzyki klasycznej
znajduje ęię w dzisiejszym programie
o godz. 17-ej audycja z płyt gramofono-
wych, poświęcona twórczości Mozarta,
którą poprzedzi słowo wstępne prof. M.
Józefowicza. Program audycji zawiera
następujące utwory: 1) Symfonję Es-dur
Nr. 39, 2) arje z op. „Wesele Figara"
w wykonaniu Battistiniego oraz uwer-
turę do op. „Wesele Figara".

Nowy teatr w Warszawie.

Dzisiaj o godz. 20.15 odbędzie się w
Warszawie uroczystość otwarcia nowego
teatru w specjalnie wybudowanym gma-
chu przy ul. Karowej p. n. „Teatr Ar-
tystów”. Zainstalowany na scenie mi-
krofon przekaże na wszystkie radjo-
stacje pierwszy akt premjery na tej
scenie — „Krakowiacy i górale”.

Echo wielkiej wojny.

Z Krakowa dziś o godz. 21,45 roz-
pocznie się transmisja słuchowiska p. t.
„Światło w grobie”, osnutego na tle
wydarzeń wielkiej wojny. Radjofonizacji
noweli pod tym tytułem, napisanej przez
Rėne Borton dokonał p. Ludwik Szcze-
pański.

acław Odyniec.

wycieczki po
Wileńszczyźnie.

„Poznać ukryte w głuszy polnej
i leśnej dziwy i czary Przyrody, na-
Uczyć się mowy jej przejmującej, a

nigdy niekłamanej, pokochać Ziemię
swoją w bezpośrednim z nią u-
ścisku..."

Jėzei Weyssenholi,

Niemało mamy poznania god-
(ch i rozgłos posiadających
rbów piękna przyrody, ale nie
sto mamy możność oglądania

ich zakątków, które, jak mówi

Chodźko, „całością zachwyca-
|*zczegółamii przynęcają”. Nie-
„0 jest prawdziwych klejnotów

rody, tu 1 owdzie po kraju na-
M rozsianych, ale niewiele się

Jdzje wśród nich takich, o któ-
ch możnaby było powiedzieć,
„Čžarem swego piękna tak zro-
j ale i tak rzewnie do serc na-
Ch  przeniawiają. Dużo się
„Idzie imponującychh niezwyk-

|," wartościami estetycznemi
„rów Misuzyni-Przyrody, ale
|yjątków dadzą się zaliczyć te
jj'ch, które budzą w nas uwiel-
Me dla wszystkiego, co nasze,

AK)

odrębny jakis sentyment dla kraj-
obrazu rodzimego. Inne części na-
szego kraju bezsprzecznie słyną z
bardziej malowniczych widoków,
ale żaden z nich nie posiada dla
nas takiej tresci wewnętrznej, nie
daje tak wysokiej skali wzruszeń,
nie ma dla nas tak szczerej, nie-
kłamanej wymowy, jak nasz
krajobraz wileński.

Rozpatrywany pod kątem o-
wego sentymentu ten krajobraz
specjalnego nabiera uroku i
wdzięku, nie zatraca żywości swej
i barwności nawet na tle pozornej
monotonji : bezduszności, staje się
dła nas jednakowo bliskim, jedna-
kowo drogim. Spokojność i łagod-
ność w połączeniu z pewną ka-
pryśnością, wesołość i promien-
ność z nieuchwytnym odcieniem
głębokiej zadumy, skromność i
bezpretensjonainość obok przepy-
chu i wspaniałości — oto zasadni-
cze cechy krajobrazu Ziemi Wi-
leńskiej.

Ziemia Wileńska — to kraina
pagórków o miękkich i łagodnych
konturach, z rozległą panoramą
na chude i piaszczyste niwy, na
liche łąki bagniste, błyszczących
w kotlinach, dumnych ze swej

malowniczości, większych i mniej-
szych jezior, krasy pełnych bo-
rów i lasów, jak okiem sięgnąć —
wielkim pasem horyzont zamyka-
jących. Ziemia Wileńska odrębny
posiada charakter i właściwe obli-
cze, które w dużej mierze za-
wdzięcza poezji krajobrazu, w
większym, być może, stopniu nie-
wysłowionemu urokowi wspom-
nień, sercem . duszą związanych
z każdym prawie zakątkiem, z
każdym niemal dworkiem wiej-
skim, gdzie się przechowywały
świetne tradycje, gdzie się kszial-
towała w okresie naszej niewoli
dusza polska. Dziś dwór wiejski
— ozdoba krajobrazu naszego, do
niedawna kolebka kultury naro-
dowej, — z ocienionym staremi |-
pami domem, gdzie w szeregu
drogich pamiątek przeszłości za-
wsze można było spotkać podo- *
biznę Kościuszki, w szybkiem
tempie chyli się ku upadkowi.
Równocześnie nad wyglądem
krajobrazu ciążyć zaczyną i inny
czynnik destrukcyjny w postaci
systematycznego zaniku szaty leś-
nej.

.
Zaciszne i spokojne ustronie, o

którem tu mowa, jest położone
między Niemenczynem a Podbro-
dziem, w odległości kilku mil. od
przystanku kol. żel. Parczew Wi-
leński, w miejscowości, jaskrawo
odbijającej zarówno w całości, jak
iw szczegółach wszystkie odcie-
nie i stopniowania niewyczerpa-
nego piękna krajobrazu. Okolica
pagórkowata, w lasy (raczej ich
szczątki) bogata, w jeziora strojna,
— radosna i barwna w  promie-
niach słońca. posępna i senna w
porze jesiennej. "W _ dolinach
wśród wymuosiości falistych, kon-
trastowo zarysowują się na tle
symfonji barw jesieni szare chaty
wieśniacze, ne wzgórzach, w o-
bramowaniu pławiących się w
złocie i czerwieni drzew, widnieją
-skromne i ciche zaścianki, gdzie”
niegdzie wzrck przykuwa sylwet-
ka dworku o zaniedbanym, rezy-
śnacją tchnącym, wyglądzie. Me-
lancholja spływa do duszy na wi-
dok pól ciemno-rudych, poprze-
rzynanych  zielonemi- pasmami
ozimin, łąk beznadziejnie smut-
nych, których monotonię przery-
wają długo niewiędnące' zarośla
olchowe i w zołtą szatę przystro-
jone kredowo-białe brzeźniaki.

Posuwając się od Parczewa w
kierunku Wornian, mamy do od-
notowania maiownicze brzegi Żej-
mianki — dopływu Wilji, mijamy
znaczną zajmujące przestrzeń bez-
duszne golizny leśne i ponure ро-
ręby, i po przybyciu kilku klm.
drogi jesteśmy u kresu wycieczki,
w ośrodku państwowych lasów
Inturskiego rewiru, który słynie z
racjonalnie i wzorowo prowadzo-
nej gospodarki leśnej. Estetyczne
wartości tworzą tu zarówno cha-
rakter samego lasu, jak i rzeźba
powierzchni. Poza typowym dla
polskich lasów borem sosnowym,
przeplatanym brzozą z rozłoży-
stemi krzakami jałowca, drzewo-
stan tu reprezentują i bardziej
urozmaicone zrzeszenia leśne o
porywającym, niekiedy niezwykle
efektownym, wyglądzie, szczegól-
nie w blaskach wrześniowego
słońca, kiedy u stóp się ściele
żółto - karminowo * brunatny ko-
bierzec z obusnarłych liści, kiedy
niezrównane subtelności kolorów
jesieni mienią się na tle czarnej
zieleni drzew :glastych.

W. zagłębieniach wśród pasma
porosłych lasami wzgórz srebrzą
się tu i owdzie jeziorka leśne, —

niektóre z nich, jak np. „Pierwa-
iek“ i „Gelowskie“, w zachwyt
wprowadzają wytwornošcią swą i
okazałością, inne znów, jak „Du-
bieūskie“, zasługują na specjalną
wzmiankę ze względów Ilory-
stycznych. Szmat lasu, zamykają-
cy ze wszech stron jezioro „Gie-
łowskie' oraz brzeg zatoki jezio-
ra _ „Dubieńskiego', naprawdę
jest piękny, i innym być nie może,
wszak sama przyroda tu gospo-
daruje. Na tym odcinku wegetują
obok siebie sirzelista sosna z sę-
dziwym wiekiem, siwym mchem
poobwieszanym  świerkiem, żyją
tu w harmonji dumny dąb z szla-
chetną brzozą, tak nielitościwie
według niemieckiej recepty prze-
śladowaną u nas i tępioną, ma-
jąc w podszyciu leszczynę w to-
warzystwie zwartego zagajenia
przeróżnych krzewów leśnych.

Z wysokiego brzegu jezior
„Dubieńskiego”, na którem się
rozłożyły leśniczówka „Kragźle-
Władysławowo” i zaścianek „O-
biejucie“, otwiera się daleki wi-
dok na okolicę tego uroczystego
zakątka ziemi Wileńskiej.

>
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Olgi Dawidczykowej, mieszkanki się do winy. W wyniku rozprawy czyć utracone punkty. występ Wisły w Siedlcach. Wy- kogoś nie bawi, musi udawać, że jest
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: Samochód ciężarowy naładowany mąką wpadł do stawu. szym swoim przeciwnikiem z belce. | dał. > zo pokazy AŁ.ZWIERZYŃSKIEGO

: RZE ‚ Wartą, która ma o jeden punkt Najciekawszym więc meczem * WYGSCY Lej Sry. ;

W ub. poniedziałek do stawu, się most. Skutkiem katastrofy mniej. Jeżeli wygra Warta, to jest walka Cracovii z Wartą. Aby się dostać do Ritza, trzeba za-. MOSTOWA Nr. 1. TELEFOKNr. 1891;

ы * iaš $ ® 5
+24 ‚

у gm. wišniewskiej, wpadi samo- ki, przyczem kierowca Adam Pień do Poznania. o losach mistrzostwa, chociaż mo- czyć pokaz yo - yo, trzeba zjeść drogi RÓŻNE KSIĄŻKI, I INN

Е chód ciężarowy wiozący mąkę z kowicz ofaz nadzorca Tomas: Drugim poważnym meczem że zajść jeszcze szereg niespo- obiad: Nie za” darino. wykenanie =RZ |

: pobliskiego  młynu. Katastrofa Dziergacz odniešli pokaleczenia będzie spoikanie Pogoni z Gar-  dzianek, — Obowiązuje smoking i czarny kra yn

  

; Funkcjonarjusze P. P. w dro- ucieczki. Gdy na powtorne we Wilna z drużyną, która w najbliż- zykować i rozpocząć pertraktacje, zna to: żedziecikstwi 12 nowi. ;QUSŃAK WGP NOT"ION

dze poufnych informacyj zdołali zwanie nie zatrzymali się, odda- szą niedzielę odpadnie w półfina- a Polonia przyjedzie i w ten spo- jakiś pan ais = eaa

dowiedzieć się, iż na folwark no do nich kilka strzałów rewol- le rozgrywek o wejście do Ligi. sób godnie zakończymy sezon pił- —- Tak? -- dziwi się naiwnie pani. Nowy York8,914-—8,934—8,894, ‹

  

: podejrzany samolot. Kilka kul — Ё po 3 mies. aresztu та rzekome być jakoby organizatorami „Od- ich działalności tendencji anty- bs ek iais l

: przebilo skrzydła samolotu, zaś lSala do w naj ci należenie do tajnej organizacji rodzonych Filomatów” i według państwowej a jedynie uznał ich Pożyczki polskie w NowymT

jedna przebiła motor, wobec cze- y ę: a p. n. „Odrodzeni Filomaci”. Or- oświadczeń naczelnika powiatu winnymi utworzenia niedozwolo- polarowa 54',. Dilonowska 60. Stabi

go samolot był zmuszony lądo- na odczyty i zebrania. ganizacja ta wzorowała się rzeko- oraz litewskich wiadz szkolnych nej organizacji szkolnej. „ujemnie  lizacyjna 52,45.

Z KRAJU.
Skazany na 4 lata ciężkiego więz. za działalność komunistyczną.

NOWOGRÓDEK, (Pat.) — Sąd

Okręgowy w Nowogródku w dniu
18 b. m. skazał za dziala'nošč

komunistyczną na 4 lata ciężkie-

go więzienia z pozbawieniem

praw publicznych na przeciąg

5 lat i zapłaceniem kosztów sądo-
wych w sumie 150 zł. Stefana
Ciechanowicza, m-ca wsi Parcho-
mowszczyzna, gminy Poczajów,
pow. nowogródzkiego.

Straszna zemsta kobiety.

NOWOGRÓDEK (Pat.) W dniu

należącego do majątku Tomaszów

nastąpiła skutkiem oberwania się

brzegu w miejscu, gdzie znajduje

męża wypaliła oczy kwasem siar-

uległo zniszczeniu 30 worków mą

W dniu wczorajszym auto wy-
dobyto z pałamanem podwoziem.

2 pogranicza.
Zastrzelenie dywersanta-bandyty.

Trzebino, położony niedaleko gra:

nicy w rejonłe Kozdrowicz, pla

nowany jest napad rabunkowy.

Niezwłocznie po otrzymaniu tej

inforacjj w kierunku folwarku

Trzebino wysłano oddział policji,

który zauważył kilku osobników,

zbliżających się do zabudowań

folwarku. Na wezwanie policjan-
tów osobnicy ci rzucili sie do

werowych, na które bandyci rów-
nież odpowiadzieli strzałami. W
wyniku strzelaniny został zabity
niejaki Dymitr Michnikiewicz, b.
dywersant i znany w okolicy ban-
dyta. Michnikiewicz był poszuki-
wany przez władze sodowo śled-
cze. Za zbiegłymi bandytami za-
rządzono pościg.

Litewski semolot wojskowy zastrzelony koło Dryssy.

Z pogranicza donoszą, iż w
ub. niedzielę patrol sowieckiej

straży granicznej w rejonie Drys-

sy ostrzelał ogniem karabinowym

wać koło wsi Stojki.
Był to wojskowy aparat litew-

M Rewelacja dnialll Film o niezwykłej warteści

ski, który wyleciał z Jeziorosi

wskutek mgły znalazł się na te-
rytorjum sowieckiem.

  

Orzeszkowej 11.
ed 11—3Iod 6—8 wiecz.

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Warta, Pogoń

Rozgrywki piłkarskie o mistrzo-

stwo Polski po ostatniej niedzieli

znalazły się pod wielkim znakiem

zapytania. Teraz nic już nie moż-

na powiedzieć pewnego. Nie jest

już pewna sytuacją Cracovii, któ-

ra zdawałoby się z łatwością zde”

cydowaną  wiekszošcią punktów

zdobędzie mistrzostwo, a tym cza-

sem przegrana z Ł. K. S. przerwa-

mistrzostwo powędruje zapewne

czy Cracovia.

barnią. Piłkarze Lwowa mogą w

razie remisu Cracovii z Wartą

znaleść się na pierwszem miejscu.

Ale jest to bardzo wątpliwe.
Do ciekawych również meczów

zaliczyć należy spotkanie Polonii

z Ruchem. Będzie to walka Po-
lonii przed spadnięciem z Ligi.

L. K. $. powinien łatwo poko-

nać Warszawiankę i w ten spo-

Mecz ten zadecyduje ostatecznie

Sprowadźmy Polonię Przemyską.

Jesienne deszcze powinne nie-
bawem ustać isezon piłkarski
będzie można jeszcze przedłużyć.

Do bardzo ciekawych spotkań
zaliczyć należałoby mecz mistrza

Należałoby więc sprowadzić do
Wilna (prawdopodobnie) Polonię

przemyską i z nią rozegrać towa”

rzyski mecz o moralny tytuł trze-

ciego miejsca rozgrywek 0 wej-

ście do Ligi. Mecz taki da nam

bardzo wiele. Warto więc zary-

karski.

ROZO YAo nień ków ccdi

ZL TEMA V

Skazanie dwóch uczniów polskich na 3 mies.

areszt, pod zarzutem należenia do tajnej

organizacji Filomatów.

Sąd powiatowy w Wiłkomie-

rzu skazał dwóch uczniów Pola-

ków Piotra Krzesińskiego, lat 19

i Olgierda Łubianowicza lat 18,

mo na Mickiewicza i Zana filoma-

tach i filaretach i prowadziła in-

tensywną działalność oświatową i

etyczną wśród młodzieży polskiej
a nawet litewskiej.

Krzesiński i Łubianowicz mieli

prowadzili szkodliwą działalność

wśród młodziezy, oraz występo*

Nowa zabawka yo - VO.
Stare dzieci rėwniež muszą mieč ja-

kąś zabawkę. Kiedyś bawiono się mah-

jongiem, który prędko jednak poszedł w

zapomnienie. Trudno się temu dziwić,

gdyż szczerze mówiąc, mało jest gier

nudniejszych od tego chińskiego wymy-

słu. Bridge opanował wprawdzie cały

świat, ale ma jedną wadę: trzeba przy

nim myśleć, a nie wszyscy mają na to

ochotę. Otóż dla tych wymyślono co in-

nego: yo - yo.

Cały świat poprostu ogarnął jakiś

szał yo - yo. Wszyscy snobi uczą się na

wczasu zamówić stolik. Aby zaś zoba-

wat — informuje urzędowo przez tele-

fon maitre d'hotel.

Przed wojną zabawka ta nazywała

się diabolo. Tem samem przed wojną ba-

wiły się małe dziewczynki. Wówczas na-

zywało się to diabolo. Teraz bawią się

tem te same dziewczynki, którym przez

ten czas przybyło dwiadzieścia lat.

To musiało byś chyba bardzo dawno?

Ach, przed wojną, to tak jak przed po-

topem! Któż z nas pamięta te czasy!

Kelnerzy roznoszą zabawki w wiel-

kich koszach od owoców i rozdają go-

ściom. Teraz dopiero zaczyna się praw-

dziwa zabawa. Yo - yo, wyrzucane w

powietrze niedołężną ręką, trafia w

miejsca najmniej odpowiednie. Dobrze je-

śli tylko do wazy z zupą. Często zostają

wystawione na poważny szwank toalety

wali aktywnie przeciwko władzy
szkolnej i administracyjnej litew:
skiej. Sąd jednak nie znalazł w

działającej na umysły młodzieży”
jak brzmi sentencja wyroku.

BETREEEWTTK ZK EOT EKSA

pań, a siniec na dekolcie trzeba na

śwałt pudrować.
Rozlegają się piski, śmiechy, okrzyki

Atmosfera z napuszonej staje się demo-

kratyczną. Starzy i zasapani dyrektorzy

banków i koncernów uważnie z wysunię-

 

tą dolną wargą mozolą się nad puszcza*

niem w ruch i utrzymaniem równowagi

małego wiercidełka.

Z uderzeniem północy sala pustosze-

je. Stare dzieci wracają do mieszkań.

Z Paryża yo - yo rozchodzi się na ca-

ły świat — widzieliśmy już to w Wilnie.
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GIEŁDA. T
WARSZAWA (Pat.) 19 X 1932 -
Waluty i dewizy:  

Nowy York kabel 8,919—8,939 -8,899
Paryż 54,99—35,08—34,90.
Praga 26,41—26,47—26,35|
Szwajcarja 172,15 —172,58—171,72.
włochy 45,62—45,84 —45,40
Berlin 211,85.
Tendencja dla europejskich słabsza

Papiery procentowe:
3% poź. budowlana 38',.
4% inwestycyjna 96,25.
40j, poż. inwest. ser. 103'),.
4%, dolarowa £0,09.
10, Tlsjoxe 106,00.
4, L. Z. ziem. 33'/4>—38,25.
8%, L.Z. m. Warsz. 58'|,—59,25—58—61
60), obl. bud. Warszawy 1925 r. VI

em. 48. Tendencja dla pożyczek nit”
jednolita, dia listów słabsza.

Akcje:
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artystycznej. Film, który poruszył cały świat. CZŁOWIEK, KTÓREGO ZABIŁEM W:
Ń DŹWIĘKOWY KINO-TEATR,

LE LiOS* Wspanieła realizacja genjalnego mistrza Ernesta LUBICZA. W rol. gł: LIONEL BARYMORE, urocza NANCY CARROLL,
a słynny amant PHILIPS HOLMES. To film, który wstrząsnął sumieniem świata. To film, o którym mówić będzie całe Wilno.

S ul. Wileńska 38. 5 UWAGAI Flim ten niema nie wspólnego z obrazem: „CZŁOWIEK KTORY ZABIŁ" który był demonstrowanym w jednem

M z kin wileńskich. NAD PROGRAM: TRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na 1-szy seans ceny zniżone. Peczątek seansówo godz.

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

-———— EOKAWORA SOCZEGEEZES I lai

ч je Dziś! Najbardziej miła para kochanków, niezapomnianych i w prześlicznym 100 proc.

3 m = c A S l N 0 | ów Is „Wschėd Sienos, i „Siódme nebo: JADE (JA0I | Charles Farrail ż odźwiekowcu P- o

ы 14. lewyItańcerosyjskie. Na KG icone tki dźwięk Ё a

z pa A Błękitna RapsodjamiedzieżybyłBL Podzątak eo Ž46,8 110,15 w óbStęń miedźo 9 2. Wydział wychowania przedszkolnego: kształci wychewawczynie, kierowniczki przed-

8
szkcii. Zajęcia praktyczne odbywają się w kiinikach I pracowniach Uniwersyteckich S B.

EAS <SIS —— oraz Instytucjach społecznych m. Wllna

Zapisy są przyjmowane, orez Informacje udz'elane codziennie w godzinach 17 — 19 w

SiuLLS

Wileński Instytut Pielęgniarek i Wychowawczyń Społeczn.
kurs nauki 2 letni

Do instytutu przyjmowane są słuchaczki z wykształceniem min 6 kl. gimn. Wykłady są pro-

wadzone przez profesorów i docentów U.SB. lekarzy specjalistów I pedegogėw.
Instytut pesiada 3 wydzialy:

Wydział Higjeniczno Pielęgniarski: przygotowuje higjenistki i instruktorki dla szkół,

higjenistki dla zakładów higjeny społecznej (Stacje opieki nad matką I dzieckiem) oraz pie-

lęgniarki chorych.
Wydział Gospodarstwa Domowego:

gospodarstwa domowego orez na kierowniczki

tali I innych zakładów spolecznych.

  

daje kwalifikacje na nauczycielki, instruktorki

gospodarcze internatćw, kolonij letnich, szpi*

   

   : DZWIĘK. KINO- <BĄN» Dziś nieodwołal. ostat. dzień filmu rekordowego powodzenia „CZEOWIEK-MALPA“.E sekretarjacie Instytutu, przy ul. Mickiewicza 22—5 tel. 16 02.
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5 B. M. STEPHENSON. 46 sę. „Biada nam! Kto nas wybawi z ręki tych bogów  Uprzytomnił sobie, że jest szalenie wyczerpany. Nie odważył się usiąść dla odpoczynku, wiedział, ż”

x wysokich?" Czuł, że cała jego nadzieja zależała już teraz tylko gdyby to zrobił, toby się już nie podniósł, a do świt

A dalej...: „Umacniajcie się, a bądźcie mężami, od dobrej woli doktora. Dzwignął się ciężko z ziemi. było niedaleko, świazdy jaby już zaczynały blednąć

i NAJÓY “E Filistynowie. Umacniajcie się, a bijcie się”. Nogi bolały go tak, że ledwie szedł, Dwie mile Szedł więc niezmordowanie, dziwiąc się, #6

I co się stalo? Izraelici ponieśli krwawą klęskę. kosztowały go tyle sił, co w iepszych warunkach jeszcze idzie. Ścieżka złączyła się z drogą. Robi

 

Ale czy naprawdę? Walters przyponmiał sobie,

że widział kiedyś kota igrającego zmaleńką myszką.

Dlaczego takie zniechęcające wspomnienia nawie-

dzają nas w chwilach, gdy najbardziej potrzebujemy

wiary w siebie? Myszka była malusieńka, pewnie

pierwszy raz opuściła gniazdo. Urodziło się poto, że-

by zginąć z wyczerpania w pazurach swawolnego

kota. Bo w jakim innym celu?

Może i on urodził się na igraszkę losu? Długo

mu się udawało uniknąć ostatecznego ciosu, ale i

mysz nie odrazu padła martwa. Koty i los lubią pusz-

czać swoje ofiary na odległość dosięgu pazurów i po-

tem chwytać je zpowrotem. Ta sama Potęga, która

stworzyła koty, rządzi losem. Jest to najstraszniej-

sza prawda na świecie.

Walters wzruszył gniewnie ramionami. Że też

zniżał się do takiego tchórzostwa! Proste przypusz-

czenie, że człowiek jest igraszką losu, paralizuje siłę

ramion i odejmuje życiu wszelki urok.

Zmusił się do myślenia o starej opowieści biblij-

nej, która mu już kiedyś pomogła. Filistyni byli w

rozpaczy, gdyż ich nieprzyjaciele szli do bitwy z ar-

ką bożą Przesądne tchórzostwo odebrało im odwa-

Naturalnie, I arka dostała się w ręce nieprzyjaciela.

Naturalnie. Nawet arka boża nie oprze się tym, któ-

rzy „umacniają się i są mężami” i walczą. |

Los! Cóż to jest los, jak nie brutalny tchórz, któ-

ry dręczy słabych, a podlizuje się tym, którzy nim

gardzą.
Jeżeli mu się udało uciec z Princetown, to tylko

dlatego, że przeciwstawił się losowi i zlekcekażył

niebezpieczeństwa. Po jego stronie musiało być coś

silniejszego, niż los.
Nie dziwnego, że uwierzył powoli, iż Bóg musiał

być z nim. Daleko gorsi przestępcy, niż Harry, wspo-

magani w swoich zbrodniach i ucieczkach przez

zbiegi okoliczności, dochodzili do takiego złudnego

wniosku. Tak więc czarny nastrój znów minął i

wróciła odwaga.
Zapalił lampkę i wsiadł na rower parę minut po

dziewiątej. Tę okolicę znał doskonale i łatwo mu

było ominąć Evesham i inne duże wsie. O jednastej

znalazł się już o pięć mil od domu. Skręcił w znaną .

dróżkę, zgasił lampkę, schował rower w gęstych za-

roślach i zapalił fajkę.
Noc była chłodna i przechodziły go dreszcze.

dziesięć. Ale dotarł wreszcie do belsiskiej plantacji

jodłowej, do której, jak wiedział, rzadko zaglądali

ludzie.
Po odpoczynku odbył dalsze trzy mile, częścio-

„wo drogą wiejską, a częściowo polami. Ścieżka wy-

prowadziła go na bardzo znane pastwisko. Przebył

je naukos i znalazł się pod murowanym parkanem.

Idąc wzdłuż niego znalazł furtkę, którą otworzył i

wszedł do ogrodu doktora Thorntona.

Stąd przedostał się ostrożnie na podwórzei
wślizgnął do niezamkniętego garażu. Wiedział, że
doktór sam zawsze prowadził swój samochód i nie
pozwolił go nikomu dotykać. Otworzył maskę, po-
łożył list na motorze i zamknął.

: (Wymknął się tą samą drogą, którą przyszedł,
Gdy dochodził do ścieżki, zegar wioskowy wybił
trzecią, :

Poczuł straszliwe znużenie, jakie przychodzi
zawsze po ostatecznym wysiłku. Zrobił swoje i na-
razie nie pozostało mu nic innego, jak wrócić do
kryjówki. Trzy mile — dla młodego sportsmana

„fraszka. :
Ale chwilami wydawało mu się, że nie dojdzie.

się coraz widniej. A, oto furtka! Jeszcze kilkadzić,
siąt kroków dalej i strumień. Napił się wody i um
twarz i ręce. Jeszcze kilkadziesiąt kroków i znala”
się na plantacji belsiskiej. Schował się w gęstwini
i, posiliwszy się, usnął kamiennym snem. Jako dzie
ko bawił się często w tym lesie w chowanego i znó
wszystkie jego ścieżki i zakątki. Nawet gdyby
dzień przyszli tu ludzie, co było bardzo małopraw
dopodobne, nie potrzebowałby się lękać, żeŚ
znajdą.

„, Obudził się dopiero po południu i zaraz zasp”
koił głód. Przed wieczorem zachciało mu się p
tak gwaltownie, że, nie mogąc dłużej czekać, p

czołgał się ostrożnie do strumienia, Ale, pomimo, 7,
okolica była naogół pusta, postanowił, że drugi f?
tak nie zaryzykuje.

Opróżnił jedną puszkę z sucharków i gdy 5
zrobiło ciemno, przyniósł sobie wody na zapas. Fu
tem już nie pozostawało nic innego, jak przepędź”
jakoś noc. я
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