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Opłata pocztowa uiszczone ryczałiem

DZIENN   
 

skiego odbyło się posiedzenie

oraz stopę dla zastawów

ministra skarbu, obniżające

sunku rocznym.

nister pracy gen. Hubicki

ciorkowskiego.

WARSZAWA (Pat.) Dnia 30
paźdz. r. b. o godzinie 13ej Pan
Prezydent Rzeczypospolitej przy-
jął na Zamku Królewskim ). Е.

SINAJA. Pat. Maniu przed»ta-
wił dziś królowi listę nowego ga-

binetu, którego skład jest nastę:

pujący:
Prezes rady ministrów Maniu,

wiceprezes — Mironesco, sprawy

wewnętrzne — Michalake, zagra-

niczne—Titulescu, finanse —Mad-

gearu, sprawiadliwość—Popovici,

oświata — Gusti, komunikacja —

RYGA, (Pat). W związku ze

wmożoną działalnością kół emi-

gracji rosyjskiej policja politycz-

na przeprowedziła szereg rewizyj
w Rydze i na prowincji. W ręce

policji traflła bardzo bogata ko-

respondencja z rosyjskiemi koła-

mi monarchistycznemi za gienicą

oraz dowody, stwierdzające nie-

lojalne ustosunkowanie się tych

grup ludności do państwa łotew-
skiego. Na mocy tych dowo-
dów 12 osób zostało aresztowa-
nych.

WIEDEŃ (Pat). Na czwart-

kowem, pierwszem po ferjach let-

nich, posiedzeniu Rady Narodo-

wej doszło do incydentu, — Gdy

poseł socjalistyczny dr. Seitz,
podkreślając łagodne traktowanie

elementów nacjonalistycznych, a
drakońskie postępowanie wobec

wiedliwość w Austrji „dziewką
uliczną”, powstała na ławach rzą-

dowych wielka wrzawa. Między
ministrem sprawiedliwości a jed-
nym z posłów socjal-demokra-
tycznych wywiązała się namiętna
utarczka słowna. Kanclerz Dol-
fuss zawołał wzburzony: „pos.
Seitz obraził nasze sądownictwo!”

Wrzawa trwała przez dłuższy
czas. Pos. Deutsch usiłował wci-
snąć do ręki kanclerza jakiś akt
drukowany, jednak ten rzucił tym

WIEDEŃ (Pat). Na uniwersy-
tecie wiedeńskim doszło w dniu
20 b. m. po poiudniu ponownie do
zaburzeń. Pewien student žydow-
ski został przez studentów socja”

listycznych zrzucony z t. zw ram*

py na ulicę, wskutek czego od-
niósł ciężkie obrażenia. Policja
obsadziła rampę i usunęła stam-
tąd narodowych socjalistów do

BERN. Pat. W pobliżu dworca

kolejowego stacji Sankt: Marga-

rethen, na granicy szwajcarsko-

austrjackiej, zawalił się dzisiaj

wielki budynek magazynu-chłod-

ni na skutek przeciążenia towa- 
socjal-demokratów, nazwał spra”
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Obniżenie stopy dyskontowej faktem
dokonanym.

(Teletonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dn. 20 b. m. pod przewodnictwem prof. Wróblew-
Rady Banku Polskiego,

uchwalono obniżyć stopę dyskontową B. Pol. z 7 i pół na 6 proc.,
i kredytu

bardową z 8 i pół na 7 proc. Ulchwała ta obowiązuje z dn. 21 b. m.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym ma się ukszać rozporządzenie
równocześnie

towej Banku Polskiego maksymalną granicę stopy procentowej, jaką

mogą pobierać osoby i instytucje prywatne z 15 na 12 proc. w sto-

na którem

otwartego, t. zw() stopę lom-

z obniżką stopy dysken-

Generał Hubicki ma ustąpić?
(leiel. va własnego korespondenta.|

WARSZAWA. W kołach politycznych krąży pogloska, że mi
zamierza

wiska ze wzg'ędu na zły stan zdrowia.

Jako jego następcę wymienieją wojewodę kieleckiego p. Pa-

ustąpić z zajmowanego stano-

NOWY AMBASADOR ITALJI.
p. Giuseppe Bastienini, ambasa-

*dora ltalji, który złożył swe listy
uwierzytelniające.

 

NOWY GABINET RUMUŃSKI.
Misto, praca — Idanitzesco, rol-
nictwo — Anilzesco, przemysł —
Lugosianu, obrona narodowa —
gen. Samsonovici. Pozatem mia-
nowani zostali—sekretarzem sta-
nu dla Siedmiogrodu — Crisan,
dla Besarebji—Halippa, dla Bu-
kowiny—Saveanu. O godz. 13 ej
członkowie nowego rządu złożyli
przysięgę.

Areszty śród emigrantów rosyjskich.
Znajdujących się wśród aresz-

towanych 6 posiadaczy paszpor-
tów t. zw. nansenowskich, bez
obywatelstwa łotewskiego, zostało
juź wysłanych poza granice pań:
stwa.
W stosunku do pozostałych

wdrożono śledztwo. Aresztowany
został między innymi również
były dowódca rosyjskich oddzia:
łów wojskowych w Łotwie, które
walczyły w 1919 roku, z armją
czerwoną, płk. Sidorów.

Awantura w sejmie wiedeńskim.
aktem w stronę posła Deutscha.
Ten ze swej strony rzucił go zno-
wu w stronę kanclerza. Po uspo-
kojeniu się Izby poseł Seitz usi-
łował dokończyć swą mowę, lecz

kiedy znów użył ironicznych wy-
rażeń o sądownictwie, kanclerz,
w ślad za nim i inni członkowie
rządu, demonstracyjnie wyszli
sali Poseł Seitz dokończył wów”
czas swą mowę, stawiając na-
stępnie wniosek o votum nie-
uiności dla rządu. Po zakończe”
niu mowy' przez» posła Seitza,
kanclerz Doliuss wrócił do sali
obrad i złożył oświadczenie, że
uważa niżej swej godności odpo”
wiadać na wywody posła Seitza,
Rzekłszy to, kanclerz opuścił po”
wtórnie salę obrad. Wśród ogól-
nego wzburzenia prezydent zam-
knął posiedzenie o godzinie 20.

Zaburzenia antysemickie na uniwersytecie .

wiedeńskim. 4

wnętrza gmachu. Wkrótce potem
doszło w jednej z aul do bójki,

w czasie której zraniono 4 stu”

dentów żydowskich. W. godzinę
później powstała znów bójka w
auli, w wyniku której 3 studentów
odniosło rany. Jeden z rannych

został aresztowany pod zarzutem
wybijania szyb w auli.

Zawailenie się budynku.
40 osób pod gruzami.

rami. Około 40 osób znalazło s'ę

pod gruzami. Według ostatnich

wiadomości 9 osób poniosło

śmierć na miejscu, wiele zaś lżej

i ciężej rannych przewieziono do

szpitala.

LL AOAAAAANANANANAA
KU UCZCZENIU XXV-ciolecia PRASY NARODOWEJ w Wilnie

odbędzie się w Niedzielę dn. 23 października o 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 Gej do 7-ej wiecz. ‘
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Spadek
LONDYN. Pat.— Zaznaczający

słę w ciągu ubiegłych 2 dni gwał-
towny spadek funta szterlinga
został dziś powstrzymany wsku-
tek interwencji Banku Angiel
skiego, który począl masowo wy-
przedawać dolary. Kurs funta
szterlinga, który przed południem
wynosił 3,39 dolarów za funt, po
południu poprawił się nieco do-

" chodząc do 3,39 i pół. W miaro-
dajnych kołach City przewidują
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cyfrowa, sk.

iunta szteslinga wstrzymany.
jednak dalszy spadek funta, tłu-
macząc przewidywania te faktem
że rynek londyński nie przedsta-
wia dziś dostatecznej przynęty
dla zagranicy, która wycofuje
swe depozyty, ulokowane w en-
gielskich obligacjach państwo
wych i skonwertowane na bardzo
niski proc., woląc lokować te de-
pozyty w innych krajach, gdzie
się one lepiej procentują.

IRLAKDJI
Z WIELKĄ BRYTANJĄ.
De Valera nie chce Republiki.

DUBLIN (Pat). Udzielając w
swej mowie wyjaśnień na temat
cstatnich rokowań angielsko - ir-
iandzkich w Londynie, de Valera
oświadczył, że tematem rokowań
były jedynie sprawy finansowe.
De Valera podkreślił, że nie ma
nadziei na sprawiedliwe rozwiąza
nie konfliktu, albowiem w rządzie
brytyjskim panują wyraźnie nastro
je antyirlandzkie, a pozatem Wiel
ka Brytanja znajduje podtrzyma-
nie w stanowisku irlandzkiej mniej
szości. — Po de Valerze zabrał
głos przewodniczący opozycji Cos
grave, który, odrzucając zarzuty

de Valery, że mniejszość podtrzy-
muje stanowisko brytyjskie, o
świadczył, że opozycja pragnie
szczerze powodzenia rokowań.
Na interpelację co do oświadcze-
nia Thomasa w Izbie Gmin, jako-
by de Valera w trakcie rokowań
wysunął koncepcję Republiki ir-
landzkiej, żadnej koncepcji tego
rodzaju nie wysuwał, Iokumen*
ty rokowań, wraz ze szczegėlo-
wym przebiegiem dyskusji, zosta”
ną w końcu tygodnia ogłoszone ja
ko Biała Księga, która ujawni ro-
kowania londyńskie w całości.

Kto jest odpowiedzialny za kryzys
światowy.

LONDYN (Pat). Ambasador
Stanów Zjednoczonych Mellon,
przemawiając w Manchesterze,
powiedział między innemi:

Niektórzy czynią Hoovera od-
powiedzialnym za kryzys świa-
łowy. Jest to jednak — zdaniem
mówcy — szczególnie niesprawie-
dliwe, gdyż nikt bardziej nie
przeciwdziała temu kryzysowi,

jak Hoover. Anormalne zwiększe-
nie wskutek wojny produkcji,
z czego jakoby Stany Zjednoczone
wyciągały korzyści, jest bezpo”
średnią przyczyną większości na-
szych trudności, zwłaszcza jeżeli
chodzi o rolnictwo i surowce,
Żadna siła poza krajem nie może
zachwiać kursu dolara.
<

Kampanja wyborcza w Niemczech
coraz gorętsza,

BERLIN, (Pat). Wszystkie u-
grupowanła poltyczne ropoczęły

już energiczną akcję przedwybor-

czą, rozlepiając liczne plakaty, za-

wierające materjał propagandowy

j urządzając liczne zgromadzenia

publiczne.

W dniu wczorajszym sensację

stanowiło (urządzone w Berlinie

przez niemiecko-narodowych, przy

udziale ponad 4 tysięcy słucha-

czy, wielkie zebranie dyskusyjne,

na którem przemawiał również

przywódca narodowych  socjalis-

tów. Dla utrzymania porządku

skonsygnowano w pobliżu zebra-

nia kilkuset policjantów. W ceza-

sie zebrania kilkakrotnie doszło

do tumultu.

Odpowiedź Hitlera
BERLIN (Pat) Dzisiaj ukazała

się w specjalnej odbitce organu

narodowych sobjalistów „Voelki-

scher Beobachter” wydzna w 10

miljonach egzemplarzy, — с@ро-

wiedź Adolfa Hitlera na mona-

chijską mowę kanclerza Papena.

Odpowiedź datowana jest z Ko-

burga i zawiera krytykę zarówno

polityki wewnętrzno-gospodarczej,

jak i zagranicznej rządu Papena.

Hitler występuje szczególnie prze-

ciwko metodzie prowadzenia ro-

kowań rozbrojeniowych z rządem

niemieckim, oświadczając, że

przewidział przed 2 miesiącami

rezultat taktyki niemieckiej. Wy-

stąpienie Niemiec zkonferencji

rozbrojenlowej jest typowym wzo-

rem polityki / demonstracyjnej,

której klasycznym przykładem był

projekt w sprawie zawarcia zu-

strjacko-iemieckiej unji celnej.

Równouprawnienie Niemcy będą
mogły osiągnąć jedynie w dro-
dze odzyskania warunków walki

BERLIN, (Pat). Były kanclerz
Bruening, rozpoczynając czynny
udział w kampanji wyborczej cen-
trum, wygłosił w Kolonji przemó-
wienie, ostro atakujące ostatnie
wystąpi nia kanclerza  Papena.
Mówca wypowiedział się przytem
za umiarkowaną reformą konsty-
tucji.

Również wczoraj w Opolu
Hitler wygłosił przemówienie, kry-
tykujące ostro politykę rządu
von Papena. Poseł Strasser wy-
głosił przemówienie w Gliwicach,
gdzie oświadczył, że kosztem 5
miljardów mk. dałoby się rozwią-
zać całe zagadnienie bezrobocia
w Niemczech.

na mowę Papena.
zbrojnej. W żadnym razie nie na-
łeży występować prżed światem
lub konferencją rozbrojeniową
z własnym programem rozbroje-
nia. Dość było wykazać wyraźnie
przed całym światem, że Fran-
cja nie chce się rozbroić i opu-
ścić konferencję, zaznaczając, że
same mocarstwa  sygnatarjusze
odstąpiły od traktatu wersalskie-
go, wobec czego Niemcy zastrzec
muszą sobie wyciągnięcie odpo:
wiednich konsekwencyj. Dla
przyszłości Niemiec ważne jest

utrzymanie poprawnych stosun-
ków z Angiją. Należy również
starać się o nawiązanie stosun-
ków z Włochami. W zakresie po-
lityki wewnętrznej Hitler nie
przywiązuje wielkiej wagi do re-
iormy ustroju Rzeszy, twierdząc,
że przyszłość narodu i gospodarki
niemieckiej nie zależy od reformy
konstytucji, lecz od odzyskania
jednolitości ideowej w zakresie
życia państwowego.

ROZRUCHY BEZROBOTNYCH W NIEMCZECH.
ESSEN, (Pat). W miejscowo-

wości Wattenscheid w Wesifalji
bezrobołni, wobec niewypłacania
im zasiłków, zaatakowali magistrat.
Pollcja pałkami rozpędziła demon-

strantów, którzy udali się na ry:
nek i poczęli grabić sklepy spo-
żywcze. Dopiero po przybyciu
silniejszych oddziałów policji uda-
ło się położyć kres ekscesoom.

(ADSAK Na ai ei RASEINIAI„TIESTOTIMESTS RTV

Czy rewizja projektu

Projektowana przez p. ministra
oświaty nowa ustawa o szkołach

akademickich wywołała, jak wia*

domo, duże zaniepokojenie w ko-

łach prolesorskich. Zaniepokoje-

niu temu prolesorowie dali podo-

bno wyraz podczas audjencji u p.

Prezydenta Rzeczypospolitej.

Ustawy o szkołach akademickich?
Przed kilkoma dniami p. Prezy

dent przyjął ministra oświaty, a o”
statnio rozeszły się pogłoski, że
główne postanowienia projektu,
podane już przez 'nasze pismo, bę-
dą ponownie rozpatrzone, wobec
czego projekt wpłynie do sejmu z
pewnem opóźnieniem.

G6ŁOSZENIA: xe wiersz mim. przeć tekstem
tekstem (18 lamowe) pe 12 gr. nakrelogi

tte byćprze Ramie

ewP.K.
druku być

onto

J
J

WY
W
M
M
M
M

 

   

PRENUMERATA: miesiecrma421. ;odoeszesłina I presoyikųpoutovų A I BĘ

„zed aaa ry ozyE

фе оуpaKa tow
zańkentene

|MMO.

Stron 420, form. 24x 16 cm.

szawski '').

zeia Warszawska”).

dowskie,

słaiszowany dla
skich“ („A. B. C.“).

użytku

mego czionka spoieczeństwa

i w -takich rozmiarach i

1 wowski").

 Al
||

ZMIERZCH IZRAELA
HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA

W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej”, Warszawa, Aleje

Jerozolimskie 17 m. 5.

„Wszystko jest podparte faktami, a przeważająca więk-

szość tych faktów cytowana jest nie z jakiejś antyżydowskiej

iteratury, lecz właśnie z pisarzy żydowskich” („Kurjer War-

„Jest to książka, która może współzawodniczyć z najlep-

szemi dziełami z tego zakresu w literatvrze europejskiej'* („Ga-

,H. Rolicki umie po mistrzowsku czytać dokumenty ży-

przejrzał na wylot stosowane przez żydów chwyty

djałektyczno - historyczne, tłómaczy

aryjczyków sens tekstów żydow-

„Znajomość książki Rolickiego jest obowiązkiem świado-

polskiego, niezbędną od dzisiaj

legitymacją do zabierania głosu gdziekolwiek i kiedykolwiek

w kwestji žydowskiej“ („Mystl Narodowa“).

„Ksiąžkę Hienryka Rolickiego czyła

tak zaciekawia“ („Kurjer Poznaūski“).

„Jestto pierwsze dzieło judaistyczne w literaturze naszej

naprawdę powažne“

iНННЫННИННЫНЫЫ

Cena 10 zł.

istotny, ukryty, a nie

się jednym tchem,

(„Kurjer
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Jak uczą historji w Austrji.
Austrjak, homo austriacus czy

istnieje?
Cóż to za typ? Czy jest to

twór traktatów, które redukowa-
ty imperjum Habsburgów do
skromnych granic dzisiejszych i
czy wogóle on istniał kiedykol-
wiek? Jakaż jest różnica między
Niemcami i Austrjakami?

Są to pytania na pozór akade-
mickie, a jednak kryją one w so-
bie niebezpieczeństwo, dla żywot-
nych interesów Europy.

Jeden z historyków najbardziej
popularnych dzisiaj w  Austrji,
Wilhelm Bauer, wypowiada się w
tej kwestji, opierając się na do-
świadczeniu zdobytem w uniwer-
sytecie, gdzie jest protesorem.
Dzisiaj, posiada Bauer, są dwa
typy odmienne Austrjaków: czło”
wiek starej Austrji 1 nowej. Typy
nowej Austrji :gnorują całą prze-
szłość kraju ! rie zadają sobie tru
du pamiętania nawet kilku dat
i wypadków nistorycznych. Wszy”
stko, co wypełnia historję Austro-
Węgier, wałki narodowościowe,
stosunki z Budapesztem — wszyst
ko to jest martwą literą dla dzisiej
szej młodzieży austrjackiej. Zapa-
irują się oni na starą Austrję, na
to wszystko, co jej dotyczy, jako
na zbiór starożytny, muzeum an“
tyków pokrytych pyłem.

Nie czują «ię oni związani z jej

przeszłością, jest ona dla nich nie
zrozumiałą —- czują się oni Niem-
cami i pragną poiączenia z państ"
wem niemieck:em.

len rodzaj aspiracji młodzieży
austrjackiej jest następstwem nie-
znajomości lusiorji. Oto przykład
tego nieuctwa i metod, które tę
ignorację rozwijają: w jednym z
podręcznikow historji, używanym
w szkole średniej, w dziale, oma*
wiającym okies pomiędzy rewo“
lucją trancuską a wojną światową,
unika się wyiazu ,„„Austrja* — mó

wi się tylko o państwie habsbur”
skiem. Nawet cesarz Franciszek
Józef jest wspomniany przypadko-
wo w dopisku na koncu stronicy.
iiównież w cpowiadaniu o ostat"
nich latach wojny i o pokoju nie
wspomina się imienia cesarza Ka
rola. Pokolenie, wychowane w te-
go rodzaju nieuctwie i pogardzie
dla przeszłości, będzie podatnym
gruntem dla agitacji, dla głosicieli
najniebezpieczniejszych tendencyj.
Jaki będzie ten obywatel austrja*
cki powojenny, któremu zerwano
cały związek z przeszłością?

fo też „Reichpost'”, organ par”
tji chrześcijańsko społecznej,
zaniepokojony powyższym  obja*
wem, żąda, by w szkołach w Aust-
rji nauczano historji w duchu
austrjackim. L. P.

Rewizje i. zakaż zebrakia
w Poznaniu.

W środę do domu Stronnictwa
Narodowego w Poznaniu przybyła
większa liczba funkcjonarjuszy po
licyjnych, którzy przeprowadzili
dokładną rewizję w biurach Stron
nictwa Narodowego, komitetu dzie
inicy zachodniej O. W. P. oraz gro-
dzkiego i powiatowego wydziałów
O. W. P. Osoby, obecne w tych
biurach, poddano rewizji osobistej.

Równocześnie przeprowadzono
rewizje w mieszkaniach prywat-
nych członków O. W. P. Zrewido-
wano również bardzo szczegółowo
prywatne mieszkanie prezesa Sto-
warzyszenia porządku publiczne-
go p. Edmunda Szwedzińskiego.

Tegoż dnia miało się odbyć ze
branie informacyjne Młodzieży
Wszechpolskiej i grupy akademi-
ckiej O. W. P., w sali gimnazjum
im. Królowej Jadwigi. O godzinie
19,30 policja obsadziła wejścia na
salę i oświadczyła przybywającym,
że starostwo grodzkie wydało za”
kaz odbycia zebrania. Wobec tego
zwołane zostało w lokalu własnym
Mlodzieży Wszechpolskiej i tam
się odbyło.

£ *

ty iowa redukcja płac
urzędników państwowych?
Łódzki „Głos Poranny' donosi,

14 redukcja budżetu pociągnie za

sobą prawdopodobnie nową reduk
cję piac urzędniczych. Wiadomość

ię podajemy z obowiązku dzien-

nikarskiego, ale musimy stwier”

dzić, iż pensje niższych kategoryj

państwowych są teraz tak niskie,

że niema już właściwie z czego ob-

rywać!!!

Przymusowa organizacja
eksportu naftowego.

W, „Dzienniku Ustaw'* ukazało
się rozporządzenie ministra prze”
mysłu i handlu, wprowadzające
przymusową organizację polskiego
eksportu nailowego. :

10-złotówki bite w Anglii.

„Ministerstwo skarbu otrzymało
już pierwszy transport nowych pol
skich srebrnych 10-złotówek, wy*
bitych w angielskiej mennicy.

Transport ten obejmuje kilka-
set tysięcy szluk monet.

 

NOWINKI — SEZONOWE już radeszły, prosimy spraw-
dzić nesze nowe nizkie ceny. Mokas SWBIGI-
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?`(—)‹1рошіе‹1й Japonji
na raport lorda Lyttona.

Od dłuższego już czasu śród
kół dyplomatycznych wielkie za”

interesowanie budzi t. z. iaport

lorda Lyttona, przewodniczącego

komisji, wysłanej przez Ligę Naro-

dów dla zbadania sytuacji na Da-

lekim Wschodzie, specjalnie za-

targu japońsko-chińskiego o Man-

dżurję.
Raport jest ogólnie oceniany,

jako niekorzystny dla Japonii.
Uznaje on, że stan anarchji w Chinach

i bojkot towarów japońskich musiały do-
prowadzić do napięcia stosunków, ale

nie uważa, aby akcja zbrojna wojsk ja-

pońskich była uzasadniona. Raport

stwierdza, że Japończycy stanowcze

naruszyli prawo międzynarodowe, prze-

kraczając granice koncesji japońskich w

Mandżurji i rozciągając operacje woj-

skowe na całą tę prowincję. alej ra-

port stwierdza, że państwomandżurskie

tworzone jest sztucznie, przez okupan-

tów japońskich i nie posiada poparcia

tudności. :

Jako sposob wyjšcia proponuje ra-

port bezpośrednie rokowania chińsko-

japońskie na podstawie status quo

ante. Udzielność Chin nad Mandżurją

musi być zachowana, prawa Japonji w

Mandżurji muszą być zagwarantowane.

W/ Mandżurji muszą Chiny ustalić spe-

cjalną administrację policyjną i zobo-

wiązać się do zlikwidowania u siebie

stosunków anarchistycznych. =

Słabe strony raportu biją w

oczy. Jest on nierealny, jest to

typowa koncepcja „zielonego sto-

łu”, daleko od prawdy życiowej.

„Chiny muszą ustalić porządek',

„Chiny muszą zobowiązać się do

zlikwidowania anarchii'. Alež

Chiny dotychczas tolerują tę

anarchję nie przez jakieś szcze”

gólne do niej zamiłowanie, tylko

dlatego, że nie są w stanie jej o”

panować. Wszelkie „zobowiąza”

nia* pozostaną oczywiście na pa”

pierze.

Jedno tylko traktuje raport

lorda Lyttona bardzo wyraźnie,
bardzo realnie — to interesy mo”

carstw trzech, które zamierzają

sobie zapłacić za zatarg chińsko-

japoński nowemi korzyściami han-

dlowemi.
Zanim jeszcze treść raportu

doszła do wiadomości szerszego

ogółu, odpowiedziała nań Ja-

pońja w sposób bardzo stanowczy

przez oficjalne uznanie państwa

mandżurskiego, co, jak wiadomo,

równa się zamaskowanej aneksji.

Liga Narodów odpowiada na to

przyjęciem raportu Lyttona (o co

usilnie zabiegała Ameryka). Róż-

nica jednak na tem polega, że Li-

ga Narodów nie posiada żadnej

egzekutywy, podczas gdy Japońja

najwidoczniej zdecydowana jest
nie cofnąć się z obranej drogi.

Błędem byłoby jednakże uwa”
żać stanowisko Japońji za nie-
przejednane i wykluczające wszel-

ką dyskusję. Przeciwnie, dyplo-

macja japońska zdaje się pragnąć
tej dyskusji, chociażby poto... by
zyskać na czasie.

Świeżo ukazała się w Mukde-
nie książka w języku angielskim
pt. „Mandschoukuo the worlds
newest nation Facing Facts in
Manchuria. By P. Ohara. Mouk-
den. 1932“. („Mandžukuo, najnow-
sza narodowość na świecie ').

Autorem książki jest znany
publicysta japoński Ohara. Wysz-
ła ona nakładem redagowanego
w języku angielskim przez Hama-
murę w Mukdenie pisma „Man-
churia Daily News“. Jest to organ
japoūskiegą, zarządu poludniowo-
mandžurskiej kolonji, który dziś
gospodarczo ogarnia całą Man-
dżurję. Nie ulega kwestji, że
wspomniana wyżej książka ma
charakter pół urzędowy i wyraża
zapatrywania Japońji na sprawę
Mandżurji, jest usprawiedliwie-
niem dotychczasowej polityki ja”

_  pońskiej i w ustępie końcowym
‚` zawiera pewne propozycje tymcza
sowego załatwienia — czyli ra-
czej odwleczenia — kwestji man-
dżurskiej.

Ze względu na ogromną donio-
słość wypadków na Dalekim
Wschodzie, pragniemy bliżej po-
znajomić Czytelników naszych
ze wspomnianą publikacją, o ile
się da streścić dość obszerne stu-
djum w ramach artykułu dzien-

- nikarskiego.

Autor w założeniu swej publi-
kacji stawia pamiętne 14 punk-
tów  Wiilsona o samookreśleniu.
Na jakiej podstawie odmawia się
tego prawa, z którego skorzysta”
ło już tyle narodowości — 30 mil-
jonowej ludności Mandżurji?

Przed rewolucją chińską, kie-
dy jeszcze panowała dynastja
mandżurska, trzy prowincje pół-
nocno-wschodnie (Tung-San-Szen),
stanowiące dzisiejszą Mandżurję,
były krajem słabo zaludnionym,
słabo rozwiniętym, niedostępnym
dla kolonizacji chińskiej, której
niewolno było sięgać po za „wiel-

"ki mur“. Dopiero gdy po rewo-
_lucji padły granice, rozpoczyna się
_ ze wszystkich stron kolonizacja

   
   
 

tak liczna, że w masie jej ginie
formalnie ludność tubylcza. Rocz-
nie napływa przeszło miljon ko-
lonistów. Ludność wzrasta do 30
miljonów. Obroty handlowe Doj-
renu, które wynosiły w r. 1907
_zaledwo 28 miljonów yen — wzra*
stają w r. 1919-tym do 422 miljo-
nów. Żyzna gleba i sprzyjające
rolnictwu warunki klimatyczne
stanowią główną przynętę dla ko-
lonistów.

Odstraszająco działają warunki
polityczne, anarchja pod rządami

chińskich generałów.
Dość powiedzieć, że po śmier-

ci Czang-tso-lina liczono w Man-
dżurji około 300 tys. bandytów,
których znosiła ludność jak plagę
moskitów, nie wzywając nigdy
pomocy wojska, które gorszą by-
ły plagą od bandytów. Podczas
gdy bandyci, po wymuszeniu oku-
pu, zwykle spokojnie opuszczali
daną miejscowość, wojska rządo*
we pozostawały raz wezwane,
pod pozorem ochrony bezpieczeń-
stwa, w ciągu wielu miesięcy, na-
turalnie na koszt miejscowej lud-
ności, dopuszczając się gwałtów i
rabunków bez porównania gor-
szych, niż bandyci. :

Dopiero nowopowstałe pań-
stwo Mandżukuo podięło stanow”
cze kroki przeciwko bandytom,
naturalnie przy pomocy wojsk ja-
pońskich, bez których niedałoby
sobie rady. Że to się niepodoba
bandytom, jest rzeczą zrozumiałą,
$orzej natomiast jest, że bandy”
tów tych wspomagają Chiny, czy-
niąc z nich bojowników sprawy
narodowej.

Rząd mandżurski jest piecw-
szym na kontynencie azjatyckim,
który przy wydatnej finansowej
pomocy Japonji, zaprowadził sta-
łą walkę — co oczywiście rów*
nież niepodoba się różnym speku-
lantom, którzy na zmienności
miejscowej waluty zarabiali ol-
brzymie fundusze.

Samowola i przekupstwo są to
plagi, które dotkliwie dają się od-
czuć miejscowej ludności, na któ:
rych jednak żerowali poszczególni
spekulanci, przeważnie obcego
pochodzenia. Ci właśnie powięk-
szają dziś liczbę malkontentów, a
głosy ich znajdują posłuch w
Europie i zwłaszcza w Ameryce.

Do tego dodać trzeba stano”
wisko Chin, nieprzychylnie na-
strojonych w stosunku do nowego
państwa, intrygi chińskiego min.

spraw zagraniczn. dra Wellington
Koo, który był faktycznym inspi-
ratorem lorda Lyttona i jego ko-
misji — trzeba zaś zaznaczyć, że
chińczycy są mistrzami intrygi.

Najciekawszy jest ostatni roz-
dział książki, w którym autor jej,
w imieniu nowego państwa Man-
dżukuo proponuje Lidze Narodów,
by zatwierdziła obecny stan, pa-
nujący w Mandżurji, na lat pięć i
zmusiła Chiny do niewtrącania
się do spraw po za „wielkim mu-
rem'. W] ciągu pięciu lat uda się
riewątpilwie młodemu rządowi
mandżurskiemu, przy pomocy Ja-
ponji, zaprowadzić pokój i bez-
pieczeństwo w tym kraju, poczem
wojska japońskie będą mogły o-
puścić Mandżurję.

O ileby eksperyment się nie
udał i Mandżurja okazała się two”
item sztucznym, nie żywotnym, to
po upływie pięciu lat Liga Naro-
dów będzie mogła przedsięwziąć
kroki jakiejejsię spodobają.

Jak się zdaje, stosunki panują-
ce w Mandżurji, bandytyzm i gor”
szą od bandytyzmu samowolę
wojsk chińskich, rabunkową spe”
kulację europejskich i amerykań-
skich spekulantów — przedstawił
autor japoński dość wiernie, przy”
najmniej zgadza się to z opisami
bezstronnych obserwatorów i
znawców stosunków Dalekiego
Wschodu.

Z drugiej strony propozycja
pięcioletniego moratorjum zbyt
jest naiwna, aby Liga Narodów
mogła się z tem poważnie liczyć.
Ponieważ jednak Japonja w sta-
nie jest poprzeć swe propozycje
każdej chwili miljonem baśnetów,
Liga Narodów zaś nie posiada w
swem rozporządzeniu ani jednego
— nie trudno zgadnąć,
się skończy.

czem to
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DZIENNIK WILENSKI

Z prasy.
Zależnie od klimatu.

Już wczoraj zwróciliśmy na
tem miejscu uwagę na sprzeczno”
ści w oświadczeniach poszczegól-
nych matadorów sanacyjnych na
temat zmiany Konstytucji.

Pan Sławek we Lwowie mó-
wił, że zagadnienie zmiany Kon-
stytucji nie jest pilne, zaś specja”
lista od tejże Konstytucji p. Car
oraz poseł Walewski zapewniali,
iż nic nie zdoła powstrzymać obo*
zu Piłsudskiego od doprowadzenia
dzieła „naprawy”* Konstytucji do
końca i że praca rozpoczęta to-
czyć się będzie nadal.

„Robotnik“, zestawiając te dwa
oświadczenia, zaopatruje je w ta-
ki oto dowcipny komentarz:

„Ponieważ ani przez moment nie mo

że nam w głowie ostać się przypuszcze-

nje, iż w tym jednolitym i zwartym o-

kozie może istnieć rozbieżność zdań po-

między p. Sławkiem, a p. p. Carem i Wa

lewskim, przeto mniemąmy, iż, według

światłej opinji BB., zmiana Konstytucji

jest pilna na północy, w Białymstoku i

Grodnie; natomiast zbędna jest na połu-

dniu, we Lwowie."

Niestety nietylko losy Konsty:
tucji uzależnione są od klimatu,
pogody i humoru. Jest tak prawie
ze wszystkiem. Z cenzurą, na-
przykład, mamy zjawisko całkiem
analogiczne, bo w zależności od
długości i szerokości geograficznej
zmienia się jej stosunek do arty”
kułów kodeksu karnego, no i ar-
tykułów prasowych.

Rzeczy cenzuralne w Katowi*
cach, Poznaniu i Warszawie nabie-
rają w Wilnie i Lwowie zdecydo”
wanych cech przestępstwa i od-

wrotnie,
To prawda, że klimat polski

nie wszędzie jest jednaki.

‚  Niesnaski rodzinne.
Zresztą nietylko nas, reprezen

tantów opozycyj, uderza tem dzi-
wny stosunek do tych samych ar-
tykułów prawa w rozmaitych miej
scowošciach Polski,

Oto sanacyjny „Kurjer Lubel-

ski“ spostrzega inne ciekawe zja-
wisko: popierania przez czynniki

sanacyjne antypaństwowego pisem

ka, noszącego tytuł „Nowa Ziemia

Lubelska”. Kurjer tak pisze o bra
łnim organie:

„Wodzowie Zw. Pracy Obywatelskiej

Kobiet, niestety wyżsi urzędnicy państwo

wi, gorliwie opiekują się gazetką, którą

władze 6 razy skonłjiskowały za wystą-

pienia antyrządowe, czy tąm antypańst-

wowe. Podziwiamy lojalność tych urzę-

dników wobec Państwa.”

Pomijając tak kapitalne ustę-
py, jak „wodzowie zw. pracy oby
watelskiej kobiet* (chyba przywód
czynie?), lub poplątanie pojęcia
„antyrządowy* i „antypaństwo”
wy', zgodzić się musimy, że po”
pieranie antypaństwowego pisem-
ka jakoś nie licewałoby z zajmo”
waniem wyższych stanowisk ur
rzędowych.

Bo jednakże wyżsi urzędnicy (i
nietylko wyżsi — niżsi także) po-
winni pamiętać, że służą państwu
i narodowi.

Swoją drogą skłóceni członko”
wie rodzinki sanacyjnej potrafią
od czasu do czasu dać zabawne i
pouczające widowisko.

Powrót do ghetta.
„Moment“ z 5. Х. przytacza 2

nowojorkskiej żargonówki „Der
Tog" artykuł S, Niger'a (art. „Czy
staniemy się znów Żydami pod o*
pieką?“).

Autor, zwracając uwagę, że ży”
dzi w Niemczech pod wpływem
akcji Hitler'a udali się pod opiekę
rządu i zaniechali w ten sposób
samodzielnej, niezależnej, walki o
swój byt, pisze:

„Jest to nawrót do ciemnej przesz-

łości, do owego okresu przed emancy-

pacją, kiedy tulilitmy się do silnych i ży-

liśmy pod opieką „przywilejów*. O ile

— bądź papież, bądź król, książę į t. p.

władca „nie dozwolił* Żydów dotknąć,
byliśmy mniej więcej pewni życia...”

Żydom zdawało się, że oni o-
panowali sytuację w krajach dia-
spory:

„Przez pewien czas nam zdawało się,

żeśmy zostali wyzwoleni od tej właśnie

troski w Europie zochodniej, żeśmy zdo-

byli, jeżeli nie zupełne prawa, to w każ-

dym razie prawo walczyć o pełne prawo

walki, jak to czynią wolni ludzie i na-

iody, walczące o wolność: przez łącze-

nie się z innemi pokrzywdzonymi grupa-

mi, a nie przez szukanje łaski i oparcja

w oczach czascwych władców..."

Żydów ogarnia panika. Tracą
oni wiarę w skuteczność walki z

otoczeniem:
„Nastrój paniki i pogromów, który za-

czyna panować wśród Żydów w: świecie,

osłabia wiarę w walkę i pozostawia je-

dyną nadzieję —- rachubę na opiekę.

Znów dają sję słyszeć głosy, że my nie
możemy sobie pozwolić na otwartą wal-

 

kę z reakcją, gdyż ta ostatnia jest za po-

tężna, a my za słabi...

Pogarsza sytuację żydów nie-
bezpieczeńastwo, które w istocie
istnieje:

„Najgorsze jest to, że ten stan po-

chodzi nie z lęky Żydów, a z prawdziwej

riemocy i z niebezpieczeństw, które ist-

nieją w rzeczywistości. Przecież jest fa-

ktem, że musjmy ubjegać się o opiekę

rządu niemieckiego. Żydzi w wielu miej-

scowościach nie są tam pewni życia i

ani komuniści, ani socjalįšcį, ani liberali

nie mogą stanowić oparcia dla ich życia

mienia. W tem właśnie tkwi tragizm sy-

tuacjj.”*

Autor obawia się, że Żydzi
psychicznie i moralnie zostali wpę”
dzeni do ghetta:

„Obawjam się, že nadchodzi czas, ra

czej że już nadszedł czas, kiedy wielu

Żydów zostało psychicznie i moralnie

wpędzonych do ghetta z powrotem...”

Takie myśli nasunęły się temu
publicyście żydowskiemu w No-
wym Yorku.

Żydzi wracają do ghetta, jak w
czasach średniowiecznych, ale to
ghetto musi okazać się tem mniej
dla ich pomocne, że niema już po-
przedniej władzy — królów, ksią”.
żąt, dzięki której mieli oni moż-
nošė „nie dozwoliė“ dotknąć Ży-
dów...

Czasy demokracji tej „„opiece“
nie sprzyjają...

Eksperyment w Rosji pokazuje,
że i „dyktatura proletarjatu' nie
rokuje bezpieczeństwa.. na dluž-
szy okres czasu.

 

Nowa pragmatyka urzędnicza.
Wchodzi w życie z dniem 1 listopada.

W „Dzienniku (lstaw* Nr. 87
z 14 b. m. ogłoszono dekret Pre-
zydenta  Rzplitej, _ zmieniający
ustawę z 17 lutego 1922 roku o
pragmatyce urzędniczej.

Hierarchja.
Ustanawia się 12 stopni služ-

bowych a 3 kategorje. W pierw-
szej rozpoczyna się służbę od 8
stopnia, w Il = oa 10 stopnia,
w lll—od 11-go lub 12-go stopnia
służbowego. W wyjątkowych wy-
padkach prezes rady ministrów
może zezwolić na rozpoczęcie
służby w stopniu wyższym.

Stosunek hierarchiczny zależy
nie od posiadanego stopnia służ-
bowego, ale od rodzaju stano-
wiska, na którem urzędnicy peł-
nią obowiążki.

Zajęcia uboczne.
Urzędnikowi nie wolno przy:

jąć zajęcia ubocznego, przyno:
szącego mu jakąkolwiek korzyść

i p. :

Jeszcze jeden podatek!
* Projektowane jest wprowadze*
nie jeszcze jednego podatku w mia
stach, tak zw. powszechnego po-
datku komunalnego.

Podatek będą mogły pobierać
te gminy, które w granicach wła*
snych budżetów nie będą w stanie
pokryć wydatków na opiekę spo-
ieczną i koszty leczenia,
Podatkowi podlegać będą miesz

kańcy gmin, którzy ukończyli 21
iat i płacą podatek, dochodowy,
jakoteż ci, którzy nie płacą poda-
tku dochodowego, ale utrzymują
się samodzielnie.

Pozatem projekt przewiduje
zwolnienie od podatku bezrobot-
nych, następnie osoby, korzysta”
jące z praw pobierania zasiłku z
publicznych źródeł pomocy, bez-
robotnych, następnie osoby, korzy
stające z opieki społecznej, osoby
pobierające renty inwalidzkie, wo-
Зеппе 1 & p.

Stawka powszechnego podatku
dla osób płacących państwowy po
datek dochodowy wynosi od 6 do
60 zł. rocznie zależnie od odcho-
du. Dla mających dochód roczny
powyżej 30 tysięcy stawka wyno-
sić ma od 120 do 1500 zł. rocznie.
Stawka od płatników nie piłacą-
cych podatku dochodowego wy:
niesie 4 zł. rocznie, o ile prowadzi
samodzielne gospodarstwo domo"
we i 2 złote w pozostałych wydat-
kach.

Ustawa zastrzega, że podane
stawki mogą uledz podwyższeniu,
jednak do granicy 200 proc.

Właściciele domów i główni lo-
katorzy obowiązani będą podawać
do wiadomości władz dane doty*
czące wykazu osób obowiązują
cych do płacenia nowiego podatku.

Ustawa musi być wprowadzo-
na w drodze ustawy. sejmowej.

materjalną, bez zezwolenia wła-
dzy naczelnej lub władzy przez
nią upoważnionej, udzielanie zaś
zezwolenia urzędnikom władz
naczelnych wymaga zgody pre-
zesa rady ministrów.

Awanse.
Urzędnik awansuje do bezpo-

średnio wyższego stopnia wedle
uznania władzy przełożonej, przy
zachowaniu postanowień art. 17
ustawy o państwowej służbie cy-
wilnej.

Usunięcie
Właściwa władza naczelna za

zgodą prezesa rady ministra pize-
nosi stałego urzędnika w stan
nieczynny, 1) gdy wskutek zmia-
ny w organizacji władz i urzędów
niema dla niego czasowo odpo:
wiedniego stanowiska służbowego
oraz 2) ze względu na dobro
służby w tym dziale zarządu peń-
stwowego.

Podsekretarzy stanu i woje-
wodów przenosi w stan nieczyn-
ny Prezydent Rzplitej na wniosek
właściwej władzy naczelnej, u-
chwalony przez radę ministrów.

Urzędnik, który w ciągu bez-
pośrednio po sobie nastepują-
cych trzech] lat otrzymał dwu-
krotnie niedostateczną ocenę
kwalifikacyjną (ustaloną corocz-
nie z końcem roku kalendarzo-
wego) musi być zwolniony ze
służby, przy zachowaniu jednak
nabytych praw emerytalnych,

Nowe postanowienia dyscy-
pilnarne.

Rozporządzenie Prezydenta
Rzplitej o postępowaniu dyscy-
plinarnem przeciwko funkcjonar-
juszom państwowym przewiduje,
że do oczekiwania w sprawach
dyscyplinarnych powołane są
trojakie komisje dyscyplinarne: 1)
czynne przy władzach podlegają-
cych bezpośrednio władzom na-
czelnym, 2) czynne przy władzach
naczelnych i 3) odwoławcze czyn-

(nspońarka kolejowa.
Ostatnio ukazała się ciekawa

broszura inż. S. Cywińskiego p. t.
„Kolejnictwo polskie w . dobie
kryzysu”.

Autor objektywnie i spokojnie
rozpatruje naszą politykę kolejo-
wą i dochodzi do wniosków, rzu-
cających wręcz sensacyjne światło
na rezultaty gospodarki kolejo-
wej.

Zacznijmy odinwestycyj Wia-
domo, że są one robione „na
chybił trafił*. Zaczyna się jedną
linję kolejową — potem prace
nad jej budową przerywa się
i rozpoczyna się następną. Słynny
węzeł warszawski będzie przebu-
dowany ostatecznie pewno wte-
dy, gdy nasze dzieci będą zbliżać
się do starości...

Taki system kosztuje drogo.
W rozpoczętą budowę wkłada
się kapitał, który do czasu
jej ukończenia nie daje ko-
korzyści, nie procentuje się O-
procentowanie pieniędzy zainwe-
stowenych trzeba zatem doliczyć
do kosztów budowy. Oprócz te-
go przez przewlekanie robót po
wstają niepotrzebne koszta kon
serwacji i t. d.

Jeżeli kosztorys kolei wynosi,
dajmy na to, dziesięć miljonów
złotych, to przy budowie trwają-
cej przez 5 lat koszt będzie wy
nosił 14,6 miljonów, przez 8 lat —
18 milj. zł, a przez dziesięć lat
20,8 miljonów złotych.

Teraz kilka przykładów: Kolej
Zgierz — Kutno budowano przez
8 lat — wystarczyłby rok. Linję
Śląsk — Gdynia buduje się od
roku 1925,

Ogółem od roku 1924 wydano
na inwestycje 858 milj. złotych..
Ile z tego zmarnowano wskutek
opieszałego i bezplanowego tem-
pa prac — niewiadomo.

Kolejność prac należy zatem
ściśle określić i trzymać się planu,
nie zaczynając nowych prac przed
zakończeniem rozpoczętych.

Druga dziedzina gospodarki
kolejowej, która wymaga napra-
му — to polityka personalna.
Kolej utrzymywała dużo persone-
lu stałego, $dy nadszedł kryzys,
trzeba było redukować pracowni-
ków, przenosząc ich na emery-
turę, Rezultat jest ten, że odsetek
emerytów w stosunku do czyn-
nych pracowników wynosi 53%,
a w dyrekcjach małopolskich...
92% Na 100 pracowników —
92 emerytów!

Na zakończenie warto pod-
kreślić, że według inż. Cywińskie-
go wydatki stałe, niezależne od
rozmiarów ruchu, wynoszą na ko-
lei 57,3% ogólnych kosztów. Lo-
śicznie rozumując, należałoby są-
dzić, że wobec tego kolej po-
winna zniżyć taryfy, gdyż wzrost
ruchu pociągnie za sobą nieznacz-
ne zwiększenie wydatków, a
obecnie ruch ten kurczy się
wskutek drożyzny taryf.

 

  

SZKICE | OBRAZKI.
YO - YO

Nazwa murzyńska, pomysł angielski,
wynalazek staro-grecki a zabawka war-

szawska.

Możnaby do tego dodać, że modę
yo-yo lansował jak zawsze Paryż.

Płaska kolorowa szpulka z drzewa,

nanizana na jedwabny sznurek, Umiejęt-

ność zabawy polega na zręcznem wyrzu
ceniu szpulki, ta zakreśla w powietrzu

kilka esów-floresów i nawija się sama

na sznur.

Od Gibraltaru do Szpicbergu i od

San - Francisko po Jokohamę yo - yo

zdobyło sobie prawo obywatelstwa. Nig-

dy śmierć znakomitego monarchy, czy

genjalne odkrycie naukowca, nie bylo 0-

mawiane tak intensywnie, jak zabawa

drewnianą szpulką.
Ludzie mają już dość bezpłatnych de-

kat szwajcarskich, dość kryzysu i skom-

plikowanych formułek życia codziennego,
ludzie chcą zapomnieć o wszystkiem... i
bawią się,

Człowiek bawi się wtedy, gdy mu
jest bardzo dobrze i gdy mu jest bardzo
źle.

Szalał Rzym w dobie upadku, bawił
się Paryż w czasie oblężenia...

Zabawka jest tania, a nabywca jej

ma kilka godzin zajętych podrzucaniem
krążka, aż dojdzie do perfekcji, a wtedy

otumaniony zostaje zabawką.
Bawią się dentyści i kucharki, profe-

sorowie uniwersytetu i dryndziarze, mat-
ki dzieci bawiące i dzieci od dwu do

dziewiędziesięciu lat,

Bridż poszedł do kąta. Szminki za-
pleśniały w szkatułkach na toalecie.

Jak dawniej pytano się dziewczyny:
„Kochasz mnie?*, tak teraz się pyta:
„Czy pani się bawi w yo - yo",

Słyszałem odpowiedź jednego anioła,
który na zwrócone do niej w tej formie
zapytanie, odpowiedział zarumieniony:

— Niech się pan spyta mamy, Mama
naturalnie już się bawi, nie tylko mama,

bo i ciocia, i babcia, i Andzia z kuchni,

tatuś, szwagier, zięć, teść, dziadek, stróż

w bramie i komornik, który przyszedł za-
jąć pianino, a który dziś stał się już człon

kiem rodziny.

Yo - yo nie jest zabawką nową. Na
staroetruskich wazach spotykamy sty-
lizowane sylwetki pań dawnej Grecji z
yo - yo w ręku.

Zapewnie inaczej wtedy się tonazy-

wało, gdyż grecy nie zwykli zapożyczać
nazw od bityńczyków i nubijczyków, któ-
rzy palili w termach. Książę Walji, a póź
niejszy Król Edward VII, był namiętnym
zwolennikiem yo - yo.

Zabawka odżyła obecnie.
Czy poza lekcją zręczności i umieję-

tnego operowania krążkiem zabawka ta
daje cośkolwiek?

Nie!!!
Jest to bezmyślne wykonywanie pe- |

wnych ruchów, które wytwarzają atmo-
sierę rozleniwienia i bezmyślności.

I wszystko.

Przed kilku laty aktualną epidemią

interesowania się radjotechniką dała

ludziom mniej lub więcej pośrednie za-

znajomienie się z elektrofizyką, dała na-

wet wiele wynalazków w tej dziedzinie i

dała zabawę godziwą. A yo-yo?ll!

Cóż dało? i co dąć może?

Stanowi modny objekt zainteresowa-

nia, który niezadługo powędruje do ru

pieciarni zapomnienia.

Chcecie się bawić?

Zgoda. Ja sam bawię sję žolnierza-

mi swego syna — ale wymyślcie coś
mniej bezmyślnego, jak to grecko-angiel-

sko - murzyńskie yo - yo.

M. Junosza.

Skazanie mordercy.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj warszawski Sąd Okręgowy rozpoznawał

w trybie doraźnym sprawę Chmielewskiego, który w bestjalski spo-

sób zamordował swą kochankę Podleśną.

Sąd skazał mordercę na karę śmierci.

Prezes «Strzelca» skazany za bluźnierstwo
Jak donosi „Słowo Pomor*

skie”, w sądzie okręgowym w

Grudziądzu zapadł wyrok, skazu-

jący prezesa świerkocińskiego od-
„działu „Strzelca“ i znanego dzia”

lacza „sanacyjnego“, Jėozela Zdro-

jewskiego — na trzy i pol miesią-

ca więzienia za blužnierstwo i

ne również przy władzach na-
czelnych.

Skład komisji dyscyplinarnej,
tryb postępowania i t. p. ustala
rada ministrów w drodze rozpo”
rządzenia. | rzecznik dyscypli-
„narny i obwiniony może się od-
wołać do odwoławczej komisji
dyscyplinarnej.

Rzecznika dyscyplinarnego wy-
znacza władza, przy której istnie-
je komisja. Obwiniony może sobie
wybrać obrońcę tylko z pośród
urzędników, zamieszkałych na
obszarze, na który rozciąga się
zakres działania danej komisji
dyscyplinarnej. Prawa i obowiąz:
ki rzeczników oraz obrońców
ustala rada ministrów. Prezes
rady ministrów w porozumieniu
z właściwą władzą może w po”
szczególnym wypadku delegować
jednego ze swoich rzeczników w
miejsce właściwego rzecznika dy:
scyplinarnego.

Rozporządzenie to stosuje się
także do pracowników przedsię-
biorstwa „Polska Poczta, Telegraf
1 Telefon“ do czasu wydania prze-
pisów odrębnych. Wchodzi w ży”
cie z dniem 1-go listopada rb,

drwiny z Kościoła i religii kato”
lickiej. Czynu tego dopuścił się
prezes „Strzelca” publicznie, w
iednej z restauracyj grudziądz”
kich. Zdrojewski zajmuje w
Swierkocinie stanowisko sołtysa.

prawa komasacji grunióW
w województwach wschodnich.

Organizacje miernicze Rzplitej
podejmują starania u czynników
miarodajnych o podjęcie akcji
scaleniowej zwłaszcza w woj.
wschodnichh. Akcja uruchomienia
większej ilości objektów scalenio-
wych powinna zdaniem organi-
zacyj mierniczych oprzeć się na
następujących zasadach:

1) Na udzieleniu przez mini-
sterstwo reform rolnych, względ-
nie Państwowy Bank Rolny, po*
życzek krótkoterminowych;

2) Na zobowiązaniu mierni-
czych przysięgłych do wykonywa-
nia całokształtu pracy scalenio-
wej na następujących warunkach:
podjęcie 50 proc. ustalonego wy*
nagrodzenia za wykonane prace,
pozostałych zaś 50 proc. w ciągu
3 do 5 lat od daty ukończenia
pracy.

3) Na dalszem obniżeniu wy-
nagrodzenia za prace scaleniowe
za pomocą skasowania: a) podat-
ku obrotowego od prac, wykony*
wanych przez mierniczych dla u*
rzędów ziemskich, b) przymusu
ubezpieczenia swych  pracowni-
ków i c) przymusu należenia do
Kas Chorych.
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|Sala do wynajecia

KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?
Zachmurzenie zmienne. Ran-

kiem miejscami mglisto. Nocą
miejscami możliwe przymrozki.

_ Dniem$temperatura do 8 stopni.
Najpierw umiarkowane wiatry
północno-zachodnie, potem słab-
nące zachodnie.

Wczoraj padał śnieg.

W związku z silnem oziebie-
niem się temperatury w dniu
wczorajszym rano w Wilnie
l na prowincji wypadł śnieg, któ-
ry jednak długo nie leżał i szyb-
ko stopniał zmyty przez deszcz.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Akademja ku czci Chry-

stusa-Króla. Zarząd parafjalnej
Akcji Katolickiej przy św. Janie
powiadamia, że w dniu 23 b. m.
© godz. 18.30 w sali parefjalnej
(św. Jańska 12) odbędzie się Fka-
demja ku czci Chrystusa Króla.
Po Akademji zostanie odegrany
dramat w 3 aktach: „Maina”.

Z MIASTA.
— Przygotowania do ob-

chodu Święta Chrystusa-Króla.
W dniu onegdajszym przewodni-
Czący Komitetu Organizacyjnego
Obchodu Swięta Chrystusa-Króla
prezes Frchidiecezjalnego lnsty-
tutu Akcji Katolickiej, p. dyr. Sta-
nisław Białas wespół z ks. dyr.
Franciszkiem Kafarskim  odwie-
dzili starostę grodzkiego p. Ko-
walskiego.

Celem wizyty było szczegó-
owe zapoznanie p. starosty z
całokształtem obchodu święta
Chrystusa-Króla, z jego organiza-
€ją oraz z szczegółowym progra-
mem uroczystości.

P. starosta bardzo życzliwie
Odniósł się do wszelkich oma-
wianych spraw, okazał żywe za-
interesowanie i przyrzekł po-
parcie.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Rekurs Rady Miejskiej

do Min. Spraw Wewnętrznych.
Jak już donosiliśmy, nakaz Wo-
jewództwa, polecający Magistra-
„łowi przedkładanie do zatwier-
dzenia budżetów miesięcznych
spotkał się w sferach samorządo-
Wych naszego miasta z gorącą
opozycją, która znalazła swój
Wyraz na ostatniem plenarnem
posiedzeniu Rady Miejskiej. Wów-
Czas to postanowiono zarządze-
nie władz nadzorczych zaskarżyć
do wyższej instancji. Zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej Magistrat
W sprawie tej złożył onegdaj re-
urs do Ministerstwa Spraw We-

wnętrznych.
Jednocześnie w innej sprawie

Magistrat odwołał się do Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych,
zaskarżejąc decyzję, mocą której
zanulowano uchwałę Rady Miej-
Skiej, likwidującą stanowisko na-
<zelnego lekarza szkół powszech--
nych.
— Roboty klinkierowe na

Ul. Wielkiej dobiegają już końca.
agistrat spodziewa się najpó-

Źniej we wtorek otworzyć ruch
ołowy na całej przestrzeni ulicy
ielkiej, a tem samem z dniem

tym definitywnie zakończyć ro-
oty klinkierowe.
— Jezdnia z kostki betono-

wej na ul. Wileńskiej. W zwią-
zku z propozycją Polskiego Zwią-
zku Cementowni budowy w Wil-
Nie jezdni z kostki betonowej,
Q czem donosiliśmy przed kilku
dniami, odbyło się onegdaj w lo-
alu Magistratu posiedzenie Ko-

misji Technicznej. Komisja po-
dzieliła punkt widzenia Magistralu,
Postanawiając zezwolić oferto-
awcom na wykonanie próbnego

Odcinka. Nowa jezdnia ma być
Ułężona na ul. Wiłeńskiej (koło
Magistratu), nie zaś na ul. Porto-
Wej, jak to pierwotnie projekto-
Wano. Roboty mają być wyko-
lane jeszcze w roku bieżącym.

SPRAWY SANITARNE.
— (Choroby zakaźne. Wy-

dział Zdrowia Urzędu Wojewódz-
lego w ciągu ubiegłego tygodnia

Na terenie poszczególnych powia-
tów W.leńszczyzny zanotował na-
stępujące choroby zakaźne: tyfus
rzuszny 25—1 zgon, plamisty 2,

Plonica 26, błonica 11, odra 5,
| róża 2, krztusiec 15, gruźlica 17—

zgony, jaglica 58 inne 7.
Dzięki energicznej akcji rapo-

biegawczej władz lekarskich | ko-
umn przaciwtyfusowych epidemję
tyfusu brzusznego zdołano zaže-
9nać niemal we wszystkich po-
Wiatach, gdzie dotąd notowano
zachorowania. Ostatnio w pow.
dziśnieńskim zachorowało 8 osób
Na tyfus brzuszny i 2 na plami-
sty. W Wilnie zachorowało 8 o-
S6b na tyfus brzuszny. W Wilnie
w Dżiśniańskim akcja przeciw-

tyfusowa trwa.
WY ADMINISTRACYJNE.

2 Zjazd nadiešniczych. Dina
| i 22 października r. b. odbę-

dzie się pod przewodnictwem
yrektora lasów państwowych,

P. Edwarda Szemiotha doroczny
Zjazd nadleśniczych. Przedmiotem

! pbrad będą sprawy gospodarki
kaj w związku z rozpoczęciem
(owego okresu obrachunkowego.

 mi

na sia i zebrania.
Orzeszkowej 11.

ed 11—3 | ad 6—8 wiecz.  

SPRAWY KOLEJOWE.
— Prolongowanie dowodów

tożsamości P. K. P. Począwszy
od 1 listopada r. b, Wydział Oso-
bowy Dyrekcji Kolejowej w Wil-
nie zarządził prolongowanie do-
wodów tożsamości emerytom,
rencistom, a takźe wdowom i sie-
rotom po zmarłych pracownikach.
Ci, co zamieszkują na prowincji,
winni zwrócić swe dowody tożsa-
mości zawiadowcom stacji, którzy
odeszłą je do prolongaty wydzia-
łowi osobowemu Dyrekcji Kolei
w Wilnie.

Pożądanem byłoby, ażeby do-
wody te kierownicy stacji nie
gromadzili, lecz wysyłali do pro-
longaty w miarę składania ich
przez osoby zainteresowane.

Emeryci zamieszkali w Wilnie
winni dowody tożsamości zwrócić
celem prolongaty od dnia 1 gru-
dnia r. b. Jeżeli zachodzi potrze-
ba wydania nowego dowodu toż-
samości, to emeryci winni wpła-
cić w kasie stacyjnej 50 gr. za
blankiet i dołączyć  fotografję
formatu 6x9 i ponadto stary
dowód.

Emeryci w podaniach wiani
podać swój adres i Nr. Nr. de-
kretu pensyjnego.

Emeryci obcych dyrekcyj, za-
mieszkali na terenie Wil. dyrekcji
kol. w sprawach dowodów i bi-
letów winni zwracać się do swych
dyrekcyj macierzystych.

SPRAWY PODATKOWE.

— Świadectwa przemysło-
we na rok 1933. W końcu Łie-
żącego miesiąca Wileńska lzba
Skarbowa ogłosi sprzedaż świa-
dectw na rok 1933. Zadne ulgi
nie są przewidywane. Przeciwnie,
jak krążą pogioski, ma być do
ceny świadectw dołączony t. zw
dodatek kryzysowy. Sprzedaż
świadectw przemysłowych roz
pocznie się 1 listopada i trwać
będzie do 31 grudnia r. b. włącz-
nie.

Zaznaczyć należy, że na sku-
tek krztycznej sytuacji, w jakiej
się znajdują przemysł i hande!,
wykup świadectw napotka na
poważne trudności. Narazie wła-
dze nie są zdecydowane przyj-
mować opłaty za świadectwa
w ratach.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Rada Traktatowa Samo-

rządów i Naczelnych Organiza-
cyj Gospodarczych. Na mocy
porozumienia w łonie Stałej Ko-
misji Porozumiewawczej izb prze-
mysłowo-handlowych, rolniczych
i rzemieślsiczych—utworzony zo-
stał organ pod nazwą Rada
Traktatowa Samorządów i Naczel
nych Organizacyj Gospodarczych
w Polsce, którego zadaniem bę-
dzie ustalanie i wypowiadanie
opinji sfer gospodarczych Polski
w sprawach związanych z roko-
waniami handlowemi. Rela Rady
będzie obecnie szczególnie do-
niosła ze względu na to, że w
związku z ogłoszeniem nowej ta-
ryfy celnej, wchodzimy w okres
rewizji wszystkich traktatów han-
dlowych.
W Radzie obok Związków Sa-

morządów Gospodarczych repre-
zentowane będą także naczelne
organizacje gospodarcze  prze-
mysłu i handlu, rolnictwa i rze-
miosła. `

W dniu 18 b m. odbyło się
w Warszawie posiedzenie kon-
stytucyjne Rady Traktatowej, na
którem został przyjęty regulamin
Rady oraz wybrano prezydjum
Rady. Przewodniczącym został
wybrany p. Paweł Minkowski. Z
ramienia lzby Przemysłowo-Han-
dlowej w Wilnie w zebraniu wziął
udział dyrektor izby, inż. Wł. Ba-
rański.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Akademickie Koło Ми-

zyczne. W niedzielę dn. 23-go
b. m. o godz. 12ej w lokalu O-
gniska Akad. (ul. Wielka 24) od-
będzie się Walne Zgromadzenie
członków Akad. Koła Muzycz-
nego.

Porządek dzienny: sprawozda-
nie ustępującego zarządu i wy-
bory nowego. Obecność człon-
ków konieczna.
— Z Koła Polonistów Słuch.

U. 5. B. Dnia 22 b. m. w lokalu
Koła Pclonistów odbędzie się
Zebranie Sekcji Literatury Współ-
czesnej. Porządek dzienny obej-
muje: 1) Spramy organizacyjne.
2) Szczegółowy program dzialal-
ności na rok 193233 3) Nowele
Eugenjusza Małaczewskiego — o-
mówi kol. Eugenja Krassowska.
Uprasza się wszystkich członków
i zainteresowanych o przybycie.
Początek o godz. 12.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Zarząd Bractwa Matek
Chrześcijańskich przy S tym Ja-
nie powiadamia, iż dnia 23 b. m.
o godz. 7.30 rano J. E. Ks. Arcy-
biskup Romuald  Jałbrzykowski
dokona aktu poświęcenia sztan-
daru. Br. M. Chr. Rodzice chrzest-
ni: P. Janina Burhardtowa i p.
Baron Włodzimierz Weyssenhoff,
p. Marja Kolaszewska i p. Antoni
Lewicki.

O godz. 16 odbędzie się ze-
branie walne z odczytem p. Marji
Iwaszkiewiczowej — w sali para-
fjalneł (Sw.-Jańska 12). Udział
członkiń obowiązkowy. Goście
mile widziani.

DZIENNIK WILEŃSKI

Czy wypadek cudu pod Lidą?
Onegdaj wieczoram otzyma-

liśmy wiadomość o rzekomych

cudach, jakie miały się wydarzyć

we wsi Ćwierny w gm. lidzkiej

pod Lidą. Pod krzyżem przy-
drożnym od kilku dni gromadzą

się tłumy ludności na skutek

wieści, jaka rozeszła się o cu-

downem uzdrowieniu sparaližo-

wanego dziecka. Krzyż ten spro-

fanowała ręka bolszewika w cza-

sie wojny polsko bolszewickiej.

Jakiś kozak ciął szablą wize-

runsk Chr stusa. Od tego wy-

padku ludność miejscowa oto-

czyła krzyż ów szczegėlniejszą

czcią.

Na miejscu krzyża staraniem

miejscowej ludności ma być

wzniesiona kaplica

Ponieważ wiadomość ta na-
deszła w formie mgjlistej, nie u-

znaliśmy za stosowne podawać

ją w piśmie bez zasięgnięcia in-

formacji miarodzjnych kół du-

chownych Niestety w dniu wczo-

rajszym Kurja Metropolitalna nie

posiadała zadnych informacji na

wet w formie pogłosek. Czynniki

miarodajne nie uważzją za nie-

możliwe objawienia się szczegól-

niejszej czci w danej miejscowo-

ści krzyża z wizerunkiem Chry-

stusa Trzeba jednak odnosić się

do wszelkich tego rodzaju zjawisk

z wielką ostrożnością i krytycy-

zmem i zwłaszcza unikać rob'enia

niezdrowej sensacji kosztem kul-

tu i wiary.

— Zarząd Koła Miejskiego
Stronnictwa Narodowego w
Wilnie organizuje w Ickalu Stron-
nictwa (Orzeszkowej 11) bibljote-
kę dla członków. Zarząd prosi
o łaskawe ofiarowanie książek
treści politycznej, religijnej, nau
kowej, podręczników, roczników,
czasopism i t p. na ręce bibljo-
tekarki p. Biawdziewiczówny w
Redakcji „Dziennika Wileńskiego”
(Mostowa 1) w godzinach od 9—3
po poł.

Za dary składamy
„Bóg zapłać”!

— Polski Związek Zaw.
Pracow. Przemysłowych, Han-
dlowych i Biurowych m. Wiina
z siedzibą Metropolitalna 1—8 po-
daje do wiadomości w myśl re-
konstrukcji, która a«dbyła się w
dniu 14X 32 r. nowy skład fza-
rządu Związku jak następuje: pre-
zes—Kazimierz Rechinbach, vice-
prezes—Stefan Korczyński, sekre-
tarz—Stanisław Łajewski, skaib-
nik—Stefan Pyz'ński, członkowie—
Dyszkiewicz Ignacy, Kruss Wiktor.

Skład komisji rewizyjnej: prze-
wodniczący — Kazimierz Radwan
Paszkiewicz, członkowie — Jan
Bujko, Jan Józefowicz.

Jednocześnie powiadamia się
że w dniu 28 paźdz. r. b. o godz.
17-ej odbądzie się ogólae zebra-
nie członków Związku w sali
Stronnictwa Narodowego, Orzesz-
kowej 11. Wstępźściśle za legity-
macjami.  Sekretarjat Związku
czynny 11—12 i 17—18 codzien-
nie.

ODCZYTY i ZEBRANIA.

— Akademicka Drużyna Har-
cerska U.S.B. w Wilnie. W so-
botę, 22 X. h. r. o godzłnie 18 ej
w lokalu Liceam Filomatów» (ul.
Wileńska 10) odbędzie się inau-
guracyjne zebranie Drużyny z re-
feratem druha d ra Ludwika Bara
na temat: „Akademicka Dzużyna
Harcerska na tie życia ideowego
akademików w Wilnie.

Po zebraniu Wieczornica Har-
cerskn z teńcami. Obecność człon-
ków obowiązkowa. Gioście.mile
widziani.

SPRAWY SZKOLNE.

— Przyjęcia na Stacji Opie-
nad młodzieżą szkolną.

Wileńskie Towarzystwo Prze-
ciwgruźlicze komunikuje, iż z
dniem 20-ym b. m. przyjęcia na
Stacji Opieki nad młodzieżą
szkolną będą się odbywały: dla
młodzieży szkół średnich we wtor-
ki, czwartki i soboty od god.
12,30 do 13,30 w lokalu Poradni,
ul. Żeligowskiego 1, zaś dla mło-
dzieży szkół! powszechnych со-
dsiennie od 10 do 11ej w Pora-
dnj Ośrodka Zdrowia ul. Wielka 46.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Wdowa po pułkowniku armji ro-

rosyjskiej, która opiekowała się pokryjo-
mo jeńcami polskimi w Rosji 1920 —
1921 r. Znajduje się bez żadnych środków
do życia, nie mając nawet własnego mie-
szkania, Zmuszona tułać się z dnia na
dzień po cudzych kątach, prosi - litoś-
ciwe serca o złożenie pieniężnych dat-
ków na wynajęcie pokoju. w Administra-
cji „Dziennika Wileńskiego" lub pod ad-
resem: ul. Stara nr. 11 - 1 dla W. J.

serdeczne

ki

 

WYPADKI.

Korek przyczyną nie-
szczęścia. Najspokojniej w šwie-
cie leżał soebie wczoraj na ul. Za-
walnej opodal domu Nr. 23, duży
korek, służący do zakrywania
dzbanków z mlekiem. Korek ten
zapewne zgubiła jakaś nieostrożna
mleczarka.

Ktoby przypuszczał jednak, że
korek ten stanie się przyczyną
nieszczęścia bezrobotnej 21-letniej
Weroniki Łobon, zam. przy ul.
Targowej 21.

„Mianowicie pędzący „szybko
wspomnianą ulicą samochód na-
jechał kołem na korek, który od-
Skoczył z taką siłą, że uderzył
przechodzącą Łobonównę, która
padła na ziemię. Wskutek ude-
rzenia dziewczyna straciła przy-
tomność.

Stojący w Ostrej Bramie na
posterunku posterunkowy I kom.
P. P. odwiózł nieprzytomną do
Pogotowia Ratunkowego, gdzie
udzielono jej pierwszej pomocy
lekarskiej.

— Jeszcze jedna tragedja rodzinna.
W dniu 19 bm. Petrusewicz Michal (Ste-
fańska 33) na ul. Nowoświeckiej przed
domem nr. 15 w celu pozbawienia się
życia wypił esencji octowej. Lekarz Po-
gotowia po udzieleniu pomocy odwiózł
desperata do szpitala żydowskiego w sta
nie niezagrażającym życiu. Przyczyna —
nieporozumienie rodzinne.

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

— Teatr Pohulanka dziś z powodu
śeneralnej próby nieczynny.

Premiera „Niebieskiego ptaka” od-
będzie się jutro o godz. 8.

Ilustracja muzyczna d-ra T. Szeligow-
skiegi, dekoracje W. Makojnika. Przeszło
100 nowych efektownych kostjumów wy-
kończają pracownie teatralne.

Dnia 23 bm. o godz. 4-ej po połudn.
„Dzika Pszczoła”, w Teatrze na Pohulan-
ce.

Specjalne przedstawienie „Niebies-
kiego ptaka”, dla gimnazjum Zygmunta
Augusta i E. Orzeszkowej, odbędzie się
w sobotę 22 bm. o godz. 12-ej w połu-

dnie.
Będzie to niejako wstępne przedsta-

wienie Teatru Szkolnego (z zakresu ćwi-

czeń teatralno - literackich), którego u-

roczyste otwarcie zapowiedziane jest na

29 bm. godz. 12-tą w południe w Teatrze

na Pohulance.
— Teatr Szkolny zostaje otwartyw

porozumieniu Dyrekcyj Teatrów Miejs-

kich z Kuratorjum Szkolnem i zasługuje

ze wszech miar na najwyższą pochwałę

społeczeństwa i wytężoną uwagę mło-

dzieży szkolnej na jego działalność. Bliż

sze szczegóły niebawem.
— Теёапутш‚ус:пу „Lutnia“. Wystę-

ry Elny Gistedt. Dziś premiera barwnej

cperetki Kalmana „Księżniczka czarda-

sza” —— obfitująca w piękne melodje, oraz

sceny pełne humoru i werwy. W ope-

retce tej wystąpi gościnnie znakomita ar

tystka Elna Gistedt, w otoczeniuwybit-

nych sił zespołu artystycznego, z Gabr-

jelli, Jasiūską - Detkowską, Szczawiń-

skim, Tatrzańskim i Wyrwicz - Wichrow-

skim, reżyserem operetki na czele. Or-

kiestrą dyryguje M. Kochanowski. Nowe

dekoracje J. Hawryłkiewicza.
Kasa czynna codziennie od 11 — 9

wieczór bez przerwy. Zniżki akademickie
25 pdoc. — wydaje kasa nr. 3 od godz.
7-е] wiecz.

— „Wiktorja* na przedstawieniu po
południowem. W niedzielę najbliższą o

godz. 4-ej po poł. ujrzymy efektowną 0-
peretkę Abrahama „Wiktorja i jej huzar

w obsadzie premjerowej, z Elną Gistedt

w roli głównej. Ceny miejs zniżone.

— Jan Kubelik w Wilnie. Jedyny re

welacyjny recital fenomenalnego skrzyp

ka o światowej sławie Jana Kubelika, u-

rządza w niedzielę 23 b. m. w Sali Kon-

serwatorjum (Wielka 47) Wileńskie To-

warzystwo Filharmoniczne. Szczegóły w

afiszach. Przedsprzedaż biletów w „Or-

bisie” Mickiewicza 11-a, od godz. 9 do
1 wiecz.
— Poranek „Dni Szopenowskich*,

W nadchodzącą niedzielę w sali Konser
watorjum (ul. Wielka 47, wejście od ul.
Końskiej) odbędzie się poranek muzycz-
ny, poświęcony twórczości Fryderyka
Chopina, w wykonaniu utalentowanych
artystów: pp. prof. K, Święcickiej (śpiew),
H. Kalmanowiczówny (fortepjan), J. Su-
morokowej (deklamacja), prof. M. Józe-
fowicza (słowo wstępne). Ceny najniższe
od 20 gr. Początek o g. 12 w poł.

28060 BABA.

Czy Pani znal
najmodniejsze perfumy do futer
„Une fleur pour la

fourrure"
posiada jedyny

POLSKI SKŁAD
APTECZNO - PERFUMERYJNY

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

EITIad
POLSKIE RADJO WILNO.
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.
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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.

Sobota, dnia 22 października,

11,40: Przegl. prasy polskiej. 13.10:
Kom. meteor. 13.15: Poranek szkolny,
15.20: Muzyka (płyty). 15.50: Wiad, woj-
skowe. 16.00 Audycja dla dzieci. 16.25:
Fortepian (płyty). 16.40: „Węgierska sztu
ka ludowa” — odczyt. 17.00: Audycja dla
chorych. 17,30: Płyty. 17.40: Odczyt ak-
tualny. 18.00: Muzyka jazzowa. 18.55: Roz
maitości. 19.50: „Na widnokręgu”. 19.45:
Pras. dz. radj. 20.00: Muzyka lekka. 22.05:
Koncert chopinowski. 22.40: „W ojezy-
źnie Waltera Scotta” — felj. 22.55: Komu
nikaty. 23.00: Słuchowisko: „Onufry”.
23,30: Muzyka tan.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Koncert kameralny.

Q godz. 17 nadany zostanie dzisiaj ze
studja wileńskiego koncert poświęcony
niuzyce i poezji francuskiej. Usłyszymy
recytacje utworów Alfreda de Musset i

„ jemu współczesnych, następnie pieśni do
słów Musseta wykona p. Sergjusza Kon-
ter.

Czuwajmy nad samotną kobietą!

, Kolejna wędrówka mikrofonu wileń
skiego ma na celu dzisiaj odwiedziny
Misji Dworcowej, opiekującej się samotną
kobietą. Filja tej instytucji znajduje się
na dworcu wileńskim i stamtąd o godz.
18,30 radjosłuchacze dowiedzą się o dzia
łalności tej ważnej społecznej placówki,
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STATYSTYKA RUCHU STRAJKOWEGO.
Łącznie z kryzysem i wywo”

łaną przezeń tendencją obniżania
kosztów własnych w drodze re-
dukcji płac, rok bieżący zazna-
czył się niezwykłym wzrostem
strajków. W ciągu pierwszego
kwartału br. ilość strajkujących
robotników sięgała 148.588 osób,
podczas gdy za cały rok 1931
ilość ta wynosiła tylko 102.408;
jeżeli zaś porównać pierwszy
kwartał br. i ubiegłego, okaże się,
że liczba strajkujących robotni-
ków jest obecnie o 966 proc. wyž-
sza, a ilość straconych skutkiem
strajku dni roboczych o 1006
proc. wyższa (799.189 i 72.260),
aniżeli w r. 1931.

Walka o płace zawsze była
głównym motywem  porzucania
pracy, obecnie wszakże stała się
prawie wyłączną przyczyną straj”
ków. — W r. 1929 ilość straco-
nych dni w walce o zarobki wy”
nosiła 67.4 proc. ogólnej liczby
dni strajku, w r. 1931 już 80,8 proc.
iw br. — 79,1 proc. Następnie
ilość dni straconych przez robot-
ików w przemyśle górniczym
xynosi obecnie 72.6 proc. (580.032
na 799.189), a we włókienniczym
2,8 proc, wówczas gdy w r. ub.
odpowiednio 11,3 proc. i 43,4 proc.
(64.517 i 248.966 na 573.594 dni).

Najważniejsza jednak różnica
polega na niezwykłem zmniejsza”
niu się widoków powodzenia
wszelkiego rodzaju strajków. W r.
1928 na 2.787.775 ogólnej ilości
dni, straconych skutkiem strajku,
na wygrane w całości lub częšcio-

wo przypada 2.508.374 dni, co
stanowi — 90.0 proc, w r. 1929
odsetek ten zmniejszył się do
68,4 proc. (963.907 dni strajku 1
659,294 dni w strajkach uwień-
czonych choćby częściowem po”
wodzeniem), w r. 1931 mamy cy”
frę jeszcze niższą — 60,4 proc.
(odpowiednio 573.594 i 346.372
dni), natomiast w br. cyfra ta
spadła do poziomu dotąd nienoto-
wanego, wynosi bowiem zaledwie
14,9 proc. (119.112 dni w straj-
kach wygranych na ogólną ilość
199.189 dni). Jednem słowem wi-
doki powodzenia strajków są
obecnie minimalne, ponieważ zaś,
jak wskazano wyżej, przeważa*
jaca część zatargów wynikła na
tle sporu o wysokość zarobków,
wynikałoby stąd, że w okresie
przesilenia gospodarczego zatargi
iego rodzaju z reguły niemal są
skazane na wynik niepomyślny,

Największa część strajków br.
przypada na górnictwo, przyczem
ilość straconych dni na jeden
strajk wynosi 38.669 i 10.546 na
jedno przedsiębiorstwo. Były to
zatem strajki, jak na nasze sto-
sunki, bardzo duże. Natomiast w
zajmującym drugie miejsce prze-
myśle odzieżowym, gdzie skut-
kiem strajków stracono ogółem
51.852 dni, co wynosi 6.5 proc.
ogólnej ilości, na jeden zakład
przypada tylko 86 dni, były to
zatem strajki stosunkowo małe,
jak i w większości innych, oprócz
górniczych, zakładach przemy”
słowych.

Biorą krocie za to,
że nic nie robią.

O kartelu drożdżowym mówiło
się już oddawna. Teraz — wobec
zainteresowania kartelami — mó:
wi się coraz głośniej. A są tam rze
czy, zasługujące na szerszą uwa”
gę. Oto „Nowiny Codzienne" infor
mują:

Chodzi mianowicie o olbrzymie
subwencje, jakie kartel płaci nie-
którym drożdżownikom za to tyl-
ko, że... nic nie robią. Interes świe”
iny: dość uzyskać koncesję na dro
żdżownię i jako tako ją zmonto-
wać, a już będzie się brało, bez ża”
dnych kosztów, grube odszkodowa
nie od kartelu, byle tylko nie ro-
bić mu konkurencji!

I tak więc, Zachodnio - Polskie
Tow. Spirytusowe, mające zarząd
w Wiarszawie i posiadające cukro-
wnię w Gnieźnie oraz drożdżow*
nię w Tczewie, pobierało od 2 paź
dzernika do 15 lipca 1932 odszko-
dowania w kwocie 600 tys. zł. ro-
cznie. W. ciągu tego okresu zatem,
towarzystwo to otrzymało 1 miljon
675 tysięcy zł. odszkodowania za
to, że... drożdżownia jego była bez
czynna. I dopiero od trzech mie-
sięcy, po uruchomieniu drożdżo”
wni, subwencja ta ustała.

Przez rok również pobierała
takie samo odszkodowanie fabry-
ka w Bierzanowie pod Krakowem,
która miała kontyngent 450.000 ki
logramów i za każdy dostawała 1
zł. 15 gr. Premja zatem za nieulrzy
mywanie fabryki w ruchu wynosi-
ła blisko 525.000 zł., rocznie.

Tak samo wreszcie od roku aż
do chwili obecnej pobiera odszko-
dowanie drożdżownia bar. Goetza
w Okocimiu pod Tarnowem. Od
kontyngentu 500.000 kilogramów
po 1 zł. 20 gr. za kilogram, co da*
je rocznie 600.000 złotych.

Przykadów jest więcej, ale te
trzy chyba wystarczą.

KRONIKA POLICYJNA.
— Coraz więcej fałszywych 10-210-

:ówek. Ostatnio policja siedcza naszego
miasta została poważnie zaniepokojona
coraz częściej zdarzającemi się wypad-
kami usiłowania puszczenia w Obieg sfał
szowanych monet 10 zł. Ostatnio niema
prawie dnia, żeby w kronice policyjnej
naszego miasta nie zostały zanotowane
wypadki usiłowania puszczenia w obieg
falsyfikatów 10 zł, przyczem niektóre fal
syfikaty tak zręcznie są podrobione, że
naprawdę trudno odróżnić je od prawdzi
wych monet, Również w ciągu dnia ubie-
głego zantowano dwa wypadki usiłowa-
nia puszczenia w obieg łałszywych mo-
net 10 zł. W jednym wypadku zatrzymano
na Rynku Drzewnym niejaką Chanę Kre
merową zam. przy ul. Bakszta nr. 11 w
chwili, gdy usiłowała zapłacić falsyfi-
katem za kupioną rybę. W drugim wy-
padku zatrzymano niejaką Idę Roguler
z fałszywą monetą 10 zł. Podczas bada-
nia zatrzymana oświadczyła, że falsyfi-

« kat otrzymała od swego męża Gabriela
Regulera zam. przy ul. Kalwaryjskiej nr.
57 W obu wypadkach policja prowadzi
energiczne dochodzeńię, Przypuszczalnie
falsyfikaty dostarczone są do Wilna z
Warszawy.
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ULUBIONAPASTA DO.OBUWIA
TAKASA STS

Transmisja z Watykanu.

„Jutro w sobotę z racji wigilii paz-
dziernikowej Niedzieli Misyjnej ustano-
wionej przez Papieża Piusa XI, Radjo
Watykańskie nada „Orędzie Papieskiego

Dzieła Misyjnego' arcybiskupa Salottie-
go. Orędzie to zostanie wygłoszone w pię
ciu językach. Tekst polski transmitować
będzie z Watykanu Polskie Radjo na
wszystkie swoje rozgłośnie o godz. 21,15
do 21,30,

Spadek ten surowtów.
Trwająca przez pewien czas

zwyżka cen surowćów na giełdach
międzynarodowych, którą opty-
myści uważali za zapowiedź zmia-
ry na lepsze, uległa ostatnio za-
łamaniu. Świadczą o tem niżej
podane ceny niektórych ważniej-
szych surowców:

7.1X.1932 7. X. 1932.

Pszenica Chicego 5334 49 7/8
Nafta Nowy York 4 1/2 4
Cukier „ * 107 101
Kauczuk Lontyn 31)32 21/2
Bawełna Nowy

York 9 71,20
Miedž Londyn 37 34 3217/32
Cyra „ 157 11|16 148 15|16
Cynk * 1ef12 1411/16
Ołów 143|8 2 $

Źródłem zniżki cen jest przede-
wszystkiem załamanie się sztucz-
nej spekulacji na zwyžkę cen,
jaka trwała w ciągu paru mie-
sięcy. Do załamania się tego przy-
czyniły się zarówno takie wypad-
ki polityczne, jak wewnętrzne stc=
sunki poltycvne w Stanach Zje-
dnoczonych i niepowodzenie kon-
ferencji w Stresie, jak i dobry
urodzej ziemiopłodów i bawełny.

Z LITWY.
Litwa nie głosowała za Polską.

„Lietuvos Aidas“ pisze (235):
Prasa polska, a za nią niektóre .
pisma zagraniczne, w tej liczbie i
łotewskie wydrukowały pogłoskę,
jakoby Litwa w Lidze Narodów
głosowała za kandydaturą Polski
do Rady L. N. W; związku z tem
współpracownik „Liet. Aidasa“
zwrócił się do min. Spr. Zagran.
Zauniusa, który 14 bm. powrócił
z Genewy z prośbą o intormacje.
Min. Zaunius oświadczył z uśmie-
chem, że na podobnie nieuzasad-
nione pogłoski wogóle nie warto
reagować.

Konflikt pomiędzy Centrum Akcji
Katolickiej a arcybiskupem,
„Liet. Žinios“ w Nr. 234 dono-

si: Konflikt między Centrum
Akcji Katolickiej a  Metropolitą
kowieńskim rozpoczął się jeszcze
przed zwołaniem konferencji C.
A. K. Arcybiskup prosił C. A. K.
o odłożenie zwołania konferencji
zanim ostatecznie nie zostaną za*
kończone toczące się z rządem
rokowania w sprawie wydziału
teologiczno - filozoficznego. Arcy-
biskup wychodził z założenia, że
konferencja C. A. K. może zaognić
stosunki między Kościołem a pań-
stwem ze szkodą dla Kościoła.
Pozatem arcybiskup 6 październi-
ka zwołał konierencję biskupów i
praśnął znać uzgodnioną opinię
biskupów w sprawie stosunków
między Kościołem a państwem,
co było niezbędne dla konfe-
rencji C. A. K. Jednak zarząd С.
A. K. nie zgodził się na żądanie
a i konlerencję zwo-
al.
Konierencja przeszła dosyć

burzliwie. Zasmarowano m. in.
szyld nad subsydjowanem przez
Kurję wydawnictwem „Naujoji
Romuva“. Jeden z mówców na
konferencji oświadczył, że krążą
pogłoski o stworzeniu Kościoła
narodowego. Najbardziej uderza*
jąca była jednak nieobecność ar-
cybiskupa na. konferencji. Do-
tychczas arcybiskup stale był
członkiem honorowym Prezydium,
zasyłał swe pozdrowienia, błogo”
sławieństwa itd. W r. b, nic po*
dobnego nie zaszło. Nawet przed-
stawiciel papieski na Litwie kon-
ferencji C. A. K. nie pozdrowił.
Rozdźwięk panował również co
do mianowania członków C. A. K.
Arcybiskup nie zgadza się wyzna-
czyć 6rciu członków zarządu С.
A, K., proponowanych przez kon-
ierencję i pragnie, by do zarządu
C. A. K. weszli ludzie bardziej po-
jednawczo usposobieni względem
rządu tautininków, na co znów C.

K. się nie zgadza. Konflikt
trwa w dalszym ciągu.

  



Z KRAJU.
Kurs Akcji katolickiej w Głębokiem.

"W dniach 21 i 29 b. m. w Głę-

bokiem odbędzie się kurs dla

prezesów Zarządów  Parafjalnych

Komitetów Akcji Katoliakiej.

Na kurs ten jako przedstawi-
ciele Archidiecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej z Wilna wyjeżdża-
ją ks. mgr. Aleksander Mościcki.

Komuniści święciańscy przed sądem.

ŚWIIĘCIANY (Pat). W dniu
18 b. m. odbyła się rozprawa w

Sądzie Okręgowym w Święcia-

nach w sprawie przynależności do

partjj komunistycznej Mejduna

Tomasza, Bruksztusa Huberta,
Baranowskiego Piotra, Mejduna
Piotra, Mejduna Juljana i in.
Oskarżał prokurator Połoński.
Sąd pod przewodnictwem sę-
dziego Brzozowskiego ogłosił wy”
rok, skazujący Mejduna Tomasza

SŁONIM (Pat). Sąd Okręgowy
w Grodnie na sesji wyjazdowej w
Słonimiu rozpatrywał w dniu 18
b. m. sprawę Kopelowicza Abra-
ma z Kozlowszczyzny, oskaržo-
nego z art. 102 cz. I K. K. i skazal
go na trzy lata więzienia. Poza”
tem Sąd rozpatrzył sprawę wy
kitnych  komunistek Tarasiuk

Kara za

LIDA (Pat). Sąd Okręgowy
skazał w dniu 19 bm. Kotkowskie
go Antoniego mieszkańca wsi Tra
kucicha gm. holaszaūskiej, pow.
oszmiańskiego na 10 lat więzienia
i pozbawienia praw na przeciąg
5 lat, oraz jego wspólnika miesz-

na 21/2 roku więzienia, pozosta”
łych oskarżonych — na rok wię-
zienia z zawieszeniem wykonania
wyroku na 5 lat.

Onegdaj Sąd Okręgowy w
Święcianach rozpoznał sprawę na-
leżenia do komunistycznej partji
Zachodniej Białorusi Mojżesza A-
bela i Zylberówny. Abel został
skazany na 4 lata więzienia, zaś
Zylberównę uniewinniono.

Wyroki sądowe na komunistów.

Klaudji i Siniak Anny, zam. w
Kozłowszczyźnie, oskarżonych z
art. 102 K. K. cz. I i skazał Tara-
siuk na trzy lata więzienia, zaś
Siniak — na jeden rok więzie-
nia.  Rozprawie przewodniczył
wiceprezes Sądu Okręgowego w
Grodnie Hryniewicz.

zabójstwo.

kańca tejże wsi Bolesława Roma-
nowskiego na 4 lata ciężkiego wię
zienia i pozbawienie praw na lat
5 za zabójstwo Banderowiczowej
Apolonji, mieszkanki wsi Dowgier
dziszki pow. wołożyńskiego.

Siostra zamordowana siekierą przez brata.

NIEŚWIEŻ (Pat). Onegdaj wla-
dze bezpieczeństwa w pow. nie-
šwieskim zostały zaalarmowane
wiadomością o morderstwie, do-
konanem we wsi Cepra śminy
hrycewickiej pow. nieświeskiego.
Mianowicie zabita została ude-
rzeniem siekiery w głowę Adara
Samochwał, lat 40, m-ka wsi Ce-
pra, przez brata swego Teodora
Samochwała, m-ca tejże wsi. Po"
wodem zabójstwa, jak ustalono,
były ciągłe nieporozumienia na

tle podziaiu majątkowego oraz
stałe procesy sądowe w rodzinie
Samochwałowych. W dniu kry-
tycznym Adara Samochwał w go-
dzinach rannych, przechodząc
przez podwórze swego brata Teo"
dora, została znienacka przezeń
napadnięta i uderzona siekierą w
głowę. Zabójstwo to wywołało
wśród mieszkańców wielkie poru-
szenie. Sprawca zabójstwa stanie
przed Sądem Doraźnym.

Zabiła swe nieślubne dziecko.

Przed kilku dniami policja
śledcza pow. święciańskiego otrzy-
mała poufne informacje, że pew-
na mieszkanka wsi Domaciszki
pow. święciańskiego dopuściła się
dzieciobójstwa. Wdrożone w związ-
ku z tem dochodzenie policyjne
doprowadziło do ustalenia oko-
liczności przestępstwa i osoby
dzieciobójczyni.

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.

 

Rewelacja

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR,

S$ HELIOS"
3 ul Wileńska 38. $

BA z kin wileńskich. NAD PROGRAM:

 

DŹWIĘKOWY «
KiN©. TEATR „L u x
ul. Miekiewieza Nr. 11 tel. 15-62  

ii0

PRZEKAZY PIENIĘŻNE I PRZESYŁKI DO 2. 5. 5. R.

Przedstawicielstwo handlowe ZSSR podaje do wiadomości, iż ceny tow

row „Torgsinu“ zostały znacznie zniżene. Magazyny „Torgsinu” rozporzą-

dzają Gužym asortymentem towarów.

przyjmują następujące banki: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Udzia-
które gwarantują szybkie załatwienieiowy | Powszechny Bank Kresytowy,

przekazėw. Walutę možna rowniež prz

odnośnych oddziałów „Torgsinu“ przy

śclowemi zajmują się wyłącznie firmy: „B-cia Pakulscy" Bracka 22, „B-cia

Bielańska 5, zaś przesyłkami odzieżowemi „B-cia Jabłkowscy"Hirszfeld“
Bracka 25. informacyj o przekazach pieniężnych oraz przesyłkach żywno-

Jak również piśmiennych informacyj (cennik i t. p)ściowych i towarowych,
po otrzymaniu znaczka pocztowego udziela Przedstawicielstwo handlowe

Warszawa, ul. Koszykowa 4, tel. $06-66.455К,

 

 

woczesnemi
(gaz. centralne

DREAD

Mieszkania
i pokoje |

nie). Informacje u dozor- szukuje bezdzietne mał-

4 pokojowe mieszkanie cy Mostowa 3-A m. <6. żeństwo. Zgłoszenia te- nem do wynajęcia, tele-

z wygoaami do wynaję-

cia wiłkomierska >» TAT

maki

A. M. STEPHENSON.

Na nojwyższem
Noce drugiej połowy sierpnia

a wydają się jeszcze zimniejsze

dniem. Harry, aby nie skostnieć,

wstawać i biegać po polach. Na szczęście życie w

Princetown przyzwyczaiło go do c

- Około trzeciej zaczęło padać i padało przez ca-

łe rano, potem deszcz ustał, ale cały dzień było po-

chmurno i dopiero wieczorem niebo wypogodziło się
Księżyc w pierwszej

kwadrze dawał dobre światło. Tej nocy Harry miał
i rozświetliło gwiazdami.

się dowiedzieć o swoim losie.
Przypuszczalnie koło północy

podążył do domu doktora. Dotariszy do ostatniego

„żywopłotu usiadł, aby zaczekać, aż żegar zacznie

bić. Chciał wiedzieć napewno, która godzina.
Thornton i Godfrey mogli mu

wić pomocy, albo jeden, albo obaj, ale żadenby go
razie mógłby odejść

swobodnie tak jak przyszedł i toby może było naj-
nie zdradził. W najgorszym

lepsze.
Powziął nieodwołalne postanowienie. Wiedział,

że nie zabraknie mu odwagi. Bez pomocy z zewnątrz

 

Wydawca:

Dziś premjera. Najwesel-
szy film niezrównanych

ę artystycznej. Film, który poruszył cały świat.

Wobec kolesalnego powodzenia
i na żądanie Sz. Publiczności
jeszcze tylko klika dal!

 

Odnajmuje się 2 poko- Mieszkania dwupokojo-

jowe mieszkanie z no- wego z wygodami, lub 2
wygodami pokoi

 

Okazała się nią Praskowja Sie-
mienówna (panna lat 22), która
powiła nieślubne dziecko. Wy-
rodna matka udusiła je i następ-
nie zakopała zwłoki noworodka
za stodołą, zarzucając miejsce to
kamieniami.

Wobec tego, że Siemienówna
jest obłożnie chora, pozostawiono
ją narazie w domu.

komików

"do Polski, oficjalnie wrócił

Tak wesołege flmu jeszcze nie było.
program: Niesamowity Mecz komedja dźwiękowa w 3 akt. oraz Przegląd filmowy „Pata”.

DZIENNIKMILENSKI _.

Zemsta kłusownika.

W chutorze Brodnie gm. wy-
sockiej w nocy, gdy w swojej le
śniczówce gajowy lasów państwo-
wych T. Klujko wraz z rodziną
odpoczywał po trudach dziennych
w zabudowaniach wybuchł nagle
pożar. Ogień szybko objął cały
budynek i począł zagrażać życiu
domowników. Gdy przerażeni do-
mownicy rzucili się do drzwi, o-
kazały się one zamknięte z dzie-
dzińca. Wówczas Klujkowie po-

Aresztowanie

Onegdaj rano w domu Anto-
niego Popławskiego mieszkańca
wsi Dereczynowo gm. piotrow-
skiej aresztowano niejakiego Sta-
nislawa Gumowicza i jego przy-
jaciółkę Izabelę Lisiecką pod za-
rzutem szeregu oszustw. Stani-
sław Gumowicz na terenie gm.
piotrowskiej założył spółkę meljo-

wysadzali okna i tą drogą unik-
nęli niechybnej śmierci, gdyż na
niektórych domownikach poczęło
się palić ubranie. O podpalenie
chutoru i leśniczówki jest podej-
rzany zawodowy  kłusownik A.
Brodziec, który zaprzysiągł zem-
stę leśniczemu Klujce.

Brodzieca wczoraj aresztowa:
nu w lesie, gdzie ukrywał się
przed policją.

pary oszustów.

racyjną i miał osuszyć błota,
znajdujące slę koło majątku Tu
rzec.

Od właściciela majątku p. Bro-
dzickiego pobrał tytułem zaliczek
1,800 zł. i nie rozpoczął żadnych
robót, lecz poprostu zbiegł. Na

skutek skarg oszukańczą parę a-
resztowano.

Zwłoki wisielca koło wsi Łazaryszki,

LIDA (Pat). W: dniu 19 bm. w
lesie koło wsi Łazaryszki śm. we-
renowskiej odnaleziono wiszące
na drzewie zwłoki mieszkańca wsi
Lazaryszki Jana  Pieciula, który
przed kilku dniami wydalił się z

 

domu. Policja prowadzi energiczne
śledztwo nad ustaleniem czy mia-
ło tu miejsce samobójstwo czy też
mordestwo upozorowane samobój-
stwem.

LISTY DO REDAKCJI.  Boby w pw. Słowinskin.
Szanowny Panie Redaktorze!

W. Nr. 255 gaz. „Dziennik Wileūski“
umieszczona została notatka pt. „Karje-
1a Kuźmickiego p. o. sędziego grodz-
kiego w Łodzi”.

Wobec tego, iż oświetlenie poda-
nych w tej notatce faktów nie odpowia-
da rzeczywistości, uprzejmie proszę Pana
Redaktora o umieszczenie w „Dzienniku
Wileńskim" następujących wyjaśnień,
kez których wspomniana notatka rzuca
cień na działalność syna mego od r. 1920
i może wprowadzić w błąd czytelników
poczytnego pisma Szanownego Pana.

r. 1920 syn mój rzeczywiście przy-
był z Kijowa, gdzie ze względu na nie-
bezpieczeństwo rodziny i własne musiał
zmienić swe nazwisko na Kaluskiewi-
cza. Po powrocie w r. 1922 całej rodziny

do swego
prawdziwego nazwiska.

Wspólna praca syna mego z posą-
dzonym o szpiegostwo Iliniczem, wyra-
ziła się tylko w tem, że będąc bezro-
botnym, dostał posadę w klubie, organi-
zowanym przez llinicza, z którym był w
tak dalekich stosunkach, że władze są-
dowe, prowadzące dochodzenie w spra-
wie Ilinicza, nie uznały nawet za sto-
sowne zbadać go jako świadka.

Nie jest zgodne z prawdą, jakoby
syn mój prowadził od r. 1923 „luksuso-
wy tryb życia” — nie zajmując żadnej
posady. Wszyscy wiedzą, w jak cięż-
kich warunkach materjalnych się znaj-
dował taksamo, jak cała jego rodzina.
Twierdzi o tem i to, że będąc chorym
na płuca, na rachhunek T-wa Rosyj-
skiego został umieszczony w sanatorjum
Dra Jedwabnika na Antokolu.

Z poważaniem
A. Kuźmicki.

Przyp. Red. Podając list powyższy
w sprawie aresztowanego w Łodzi sę-
dziego śledczego Kuźmickiego, nadmie-
niamy, że czynimy to jedynie na prośbę
ojca, dotkliwie — rzecz jasna — strapio-
nego faktem aresztowania syna.

Flip i Flap „W Legji Cudzoziemskiej
Wywołujący bezustanne huragany śmiechu

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15. Na 1 seans ceny zniżone.

dnialll Film o niezwykłej warteści

 

CZŁOWIEK, KTÓREGO ZABIŁEM "*4.iuxu:""
Wspaniała realizacja genjalnego mistrza Ernesta LUBICZA. W rol. gł: LIONEL BARYMORE, urocza NANCY CARROLL,
słynny amant PHILIPS HOLMES. To film, który wstrząsną! sumieniem świata. To film, o którym mówić będzie całe Wilno.
(WAGAI Flim ten niema n:c km z obrazem: „CZŁOWIEK KTORY ZABIŁ” który był demonstrowanym w jednem

TRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów ogodz.
4, 6, 8 1 10,20 w sobotę i niedzielę o godzinie 2.

Przekazy pieniężne na „Torgsin*

esyłać w listach wartościowych do
„Gosbanku“. Przesyłkami żywno-

13—4
 

 

umeblowanych z
ogrzewa” używalnością kuchni, po-

311—2 lefoniczne 17-85.

Stow. Sw. Zyty, Kazl- daje Pierwsza Wileń: | Dowiedzieć się ul. So* DRU-

masz 2 wyaję: 4 Pokój m'erzowski 3 w godz. " Spolks„Paro snowa 21 Gacie, KARNIA

„cia pokoje, przedpo- do wynajęcia dla pena od 12,30 do godz. 5 €yjnaul. Mickiewicza — а,

a kój i kuchnia suche I Kasztanowa 4-23. 378 LEKARZE OE a eo RA —10 nak

Šaracenski „tad. dorų Mieszkanie | pokój I dami u ogródkiem, do NAW: PRACA
Mecelic Nr. 3. 318—1 kuchnia che | ciepłe wynajęcia Jasna wie-pie niaeg" lęgi Dr.,Glnsbergan" M AAA Enzio

jeszkani lo wynaję- Administracji. 165 —2 L80r: e, je- i

cia 6 pokoi, łazienka,= ryczne i moczopłciowe, ad są K. D ma pi gosposccebay HILNO, UlMo-

neczne z ogródkiem. Ko- Do wspólnego pokojuz WILEŃSKA 3 z SI i reg Ra о:_ А Św. Jzrski 3 m.3 g. 2—8. stowa JA 1

S ies ala Lesiaaa aA ° й. o, ul. Niem a я

Do wynajęcia mieszka- opleka I frarcuska kon- 1 pięciorga małych dzie- 702—24 Bo du węgla Wi- PRZYJMUJE

nie 2 | 4 pok. z kuch- wersacja Zygmuntowsza WENNKIENNNNNNNNONEJ cj, sabEeiųais sa AE a,S poliais star= WSZELKIE
niami welae od podatku 4 m. 7 (od godz 16). RÓŻNE nych Sroakėw lamiatki, Fortepian nadwornej fa- szy człowiek z kaucją za

met nosaię SA 367 E Aakalo jakpalmė bryki Beckera w dosko- skromnewynagrodzenie. ROBOTY
* * В

u właściciela. 379 Po k6 | umeblowanyo"И Sprawdzone przez4 kont. ЫОО„ат  sprzedam w zakres dru-
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więcej jednakowo często. Harry nie chciał, aby taki

stan rzeczy zapanował w Anglji. Przez własną głu-

potę nadał swemu krwawemu czynowi pozory mor-

derstwa z premedytacją. Uważał, że osądzono go
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WZĘÓRZU.
są często zimne,
przez kontrast z

musiał co chwila

dem słońca.

ierpliwości.

wyszedł z lasu i

pomóc lub odmó- Pik

HAJDA TROJKA
widział niech śpieszy ujrzeć! Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. e godz. 1-ej.

  

 

 

 

 

 

mógł się uważać za zgubionego. Skapitulowałby bez
hańby. Jeżeli doktór nie wyciągnie doń pomocnej

ręki, popełni samobójstwo i to jeszcze przed wscho-

Linja kolejowa przechodziła o milę za wsią i

nocnych pociągów nie brakło. Jakieby to było uczu-

cie? Huk nadbiegającego pociągu może chwila mę-
ki. Nie, w temby nie było hańby.
nie uzna się za pokonanego przez ludzi.
do więzienia, choćby się nawet miał ratować w osta-
teczności śmiercią. A gdyby nawet tak to co z te-
go? Czy sprawiedliwość boska może być nielito-
ściwsza, niż ludzkie prawo?

Czuł w duszy błogi spokój:
ubranie i drętwiał z zimna, a w dodatku dokuczał
mu lekki ból w piersiach przy oddychaniu. Ale nie
zwracał na to wszystko uwagi.
strzygająca chwila. Myślał o tem jakoś dziwnie, obo-
jętnie, tak jakby to nie chodziło o niego, lecz o ko-

Nie. Nieustąpi,
Nie wróci

Miał przemoczone

Zbliżała się roz-

Nie czuł goryczy przeciwko społeczeństwu, ja-
kiej doświadcza większość przestępców. Naturalnie
morderstwo zasługuje na najsurowszą karę. Zabój-
stwo jest równie naturalnem przestępstwem jak na-
przykład cudzołóstwo, chociaż może dla
typów ludzi. Gdzie te dwa przestępstwa są trakto-
wane jednakowo pobłażliwie, tam zdarzają się mniej

różnych

 

Dla młodzieży dezwolony. Nad

 

 

z OLGĄ CZECHOWĄ
w roli tytułowej. Kto jeszcze nie

 

SŁONIM (Pat). W dniu 19 bm.
zgłosili się do zarządu Koła Łowie
skiego w Słonimiu mieszkańcy wsi
Fieradki i donieśli o zjawieniu
się nad Szarą, w okolicy folwarku
Sławków, gminy  kostrowickiej,
bobrów. Z ramienia zarządu kółka
w dniach najbliższych wyjedzie na
miejsce specjalna komisja celem
dokonania oględzin, śdyż jak o-
świadczają tamtejsi mieszkańcy,
bobry gnieżdżą się po norach i są
już tropione przez kłusowników.

  

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
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PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie
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Amerykański król elektryczności
oszustem.

Policja amerykańska rozesta-
ia w ostatnich dniach listy gończe
za niejakim Samuelem Inzullem,
bratem słynnego miljonera
deiraudanta, który zbiegł ostatnio
po dokonaniu miljonowych o-
szustw.

O oszustwach braci Inzull roz-
pisuje się obecnie bardzo obszer”
nie prasa amerykańska, która cał*
kiem słusznie twierdzi, że jest to
jedno z największych oszustw w
dziejach Ameryki.

Martin Inzull, prawdopodobnie
żyd pochodz. z Polski, dorobił się
w niewyjaśniony dotychczas spo”
sób olbrzymiego majątku i był
prawie wyłącznym właścicielem
wielkich zakładów elektrycznych
w Chicago. Wobec tego, że za
pośrednictwem brata Martin ln-
zull zakupił większość udziałów
zakładów elektrycznych i gazo-
wych w szeregu innych miast, na-
zywano Martina Inzulla królem
gazy i elektryczności.

Oszukańcze manipulacje braci
Inzuli wyszły na jaw dopiero
przed dwoma miesiącami i star-
szy brat, Martin Inzull, został na-
tychmiast aresztowany. Na sku-
tek doniesień posiadaczy akcyj
zakładów elektryczności Inzulla,
że sam Inzull podrabia akcje i
słałszowane obligacje puszcza na
rynek, prokurator wdrożył docho-
dzenia, które doprowadziły do
wykrycia olbrzymich oszustw,
przeprowadzonych z największą
pomysłowością.

Okazało się, że ogólna
szkód poniesionych przez  posia*
daczy obligacyj Inzulla wynosi
ponad 300 miljonów dalarów.

Z więzienia amerykańskiego
udało się Inzullowi zbiec do Ka-
nady, gdzie został jednak м То-
ronto aresztowany i umieszczony
w  miejscowem więzieniu. Od
dłuższego czasu toczą się rokowa-
nia między policją amerykańską a
kanadyjską o wydanie miljonera-
defraudanta.

Brat Martina — Samuel Inzull
zbiegł do Europy. Detektywi ame-
rykańscy, którzy wyruszyli w
ślad za nim z Ameryki, stwier-
dzili, że Inzull przebywał jakiś
czas we Francji. Policji francu'
skiej nie udało się jednak schwy”
tać oszusta, który zbiegł tymcza”

suma

 

2 pogranicza.
Strażnik sowiecki postrzelił staruszkę.

Na terenie pogranicza polsko-
sowieckiego, koło Radoszkowicz,
onegdaj rano strażnik sowiecki

*.« Bóg zspłać wszystkim,
kiórzy z dobrego serca
zechcą dopomódz Inteli-
gentnej rodzinie Stefana
Jasiewicza b. nauczycie-
la—preduktami. chlebem
bielizną lub obuwiem dla
trojga dzieci: Hala I. 7'|,
Zesia 5, Jurek 2'/,—ilub
dopomogą w znalezieniu
jakiejkolwiek pracy na
okres zimowy. Adres w
Administracji „Dz Wil.”,

postrzelił 70 letnią kobietę i jej
wnuka Adama Narbockiego, któ-
rzy znajdowali się blisko granicy.

Rimae 1

i Sprzedaż { duży w

własna, rzeczka. Budya- szej
ki w dobrym stanie.

Okazyjnie do sprzeda-
nia manoniowa sypielnia,
gobeliny, 2 lustra i obraz

Montwiłłowski zaaNr.1

 

Kasz'anowa 7
1-a od 9—10 rano i 3-5

 

sem, jak się zdaje, do Grecji. Pra”
sa zagraniczna umieściła nawet
ulotki, jakoby Samuel Inzull miał
się ukrywać pod przybranem na-
zwiskiem u swoich krewnych w
Polsce.

Podobno jeden ze znakomitych
detektywów amerykańskich przy”
był incognito do Warszawy, skąd
natychmiast wyjechał do jednego
z miast prowincjonalnych, gdzie
prowadzi dochodzenia chwilowo
na własną rękę. Istnieje jednak
mało  prawdopodobieństwa, by
Samuel Inzull znajdował się w
chwili obecnei w Polsce, gdyż do”
tychczasowe ślady wskazują ra“
czej na Ateny, jako miejsce jego
chwilowego pobytu. W każdym
razie policja wielu państw wytęża
obecnie wszystkie wysiłki dla
schwytania oszukańczego  miljo*
nera,

Pracownia Tow. Pań Miłosierdzia

św. Winceniego a Paulo pod nazwą

„Źródło Pracy*, Trocka 19, podej-

muje się wykonać PRĘDKO i DO-

KŁADNIE po zniżonych cenach

wszystkie roboty wchodzące w za-

kres bieliźniarstwa, haftu, krawiec-

czyzny i trykotarstwa. Przypomina-

my się pamięci Szanownej Publicz-

ności pewne, że ją zadowolimy,

ZARZĄD.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 20. X 1932 «
Waluty i dewizy:

Holanaja 358,82 — 359,75 357,95.
Londyn 30,17—30,22 —30,35—30,05
Nowy York 6,912—8,932—8.892,
Nowy York kabei 8,917—8,937 --8.897.
Paryż 35,04—35,03:/,—35, 2—34,95.
Praga 26,4!1—26,47—26,35
Szwajcaria 172,25—172,68— 171,82.
Berlin 211,90.
Tendencja niejednol ia

Papiery procentowe:

3, poź. budowlara 38',.
+7, inwestycyjna 96,25 — 96'/,.
5*|, konwers. 40'|,.
6*/, dolarowa 55,75--55,25 -56'|„- 55,75
47, delarowa £0,00.
7%, stabil. 54,75—53—53,25.
871, L. Z. ziemskie dol. 52.
4,9. L. Z. ziem 38—37,75.
4! L.Z. m. Warsz. 44,75
75% L. Z. m. Warszawy 48.
8% L.Z. m. Warsz. 58,75 —58,75—58,60

59,75.
8%, L. Z. m. Lublina 48.
Tendencja dla pożyczek niejedno"

lita, d'a listów słabsż».
Akcje:
Bank Polski 87,50. Lilpop 13 Stara

chowice 8,70 T="denc'a uk
Požyczki poiskie w Nowym Torks/
am 54. Dilonewska 59,50 Stabl
Hzacyjna 52'|,. Warszawska 41,25. З;
ska 41.

(KTE EAN EISSTOK USS2 R KRATOWWADZEREA ŻCKCZIRÓW
ZEK

| SPRAWY j
MAJĄTKOWE

Potrzebne 3—4 tys. dol.

ałoc ramach.

 

Foiwark-leinisko m.2 52—1 ч

sprzedaje się w pobližu m maaa
Wilna. Obszar 15 i pół Do sprzedania tanio „sy, 28 ; ° 373

ha. W tem połowa lasu damskie puszowe palto P я

(dąb, lipa, sosna, jodła, na lisach, odpowiednie

brzoza). Ziemia dobra, dla osebylstarszej, tęż- Przykład.

п — Nieznośny z ciebie
chłopak! Bierz sobie przy

która też przyjmuje Miejscowość malownicza po peł

Wake ai ie ri оаОа AA
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iakbzaa Od: gOBŁ. MWH gr4 dochodowy dom w can: "USCY a

U i— m tri, Ink Ludwisarska „||; mieć Ba as

waga DZIAŁKI 1--12. Tamże pokój do 4 6 mieć takich r

oblady domowe ziemi  ogrodniczo le- | wynajęcia. 374 Jziców.

 

 

„zupełnie sprawiedliwie.
Tak, umrze bez goryczy i bez skruchy — tylko

straszliwie samotny.
Zegar wioskowy wybił drugą.

ROZDZIAŁ XXL
Harry wstał, otworzył ostrożnie furtkę i na papierze.

wemknął się do ogrodu doktora. Dopiero gdy zna-
lazł się koło furtki podwórzowej, zabrakło mu od-
wagi i stanął niezdecydowany, drżąc z zimna.

Doktór mógł teraz trzymać szofera.
wet porzucić tu praktykę, albo list mógł się dostać
w niepowałane ręce jeszcze jakąś inną drogą.

Co może się czaić za drzwiami garażu? Może,
gdy je otworzy, spadnie mu na ramię żelazna ręka?
Zdał sobie w całej pełni sprawę, jaki byłby bezsilny
przy obecnem wyczerpaniu nawet wobec średnio
silnego człowieka. I zresztą, jeżeli go zdradzono, to
w zasadzce siedzi najmniej dwóch.

Ale co tam! Raz kozie śmierć! Pchnął delikat-
nie furtkę i podążył ku garażowi. Pot lał się z niego
strumieniami.

W. obejściu panowała głęboka cisza.

smaczne i zdrowe po
znacznie zniżenychce-
nach wydaje Jadłod.

 

tniskowo - budowlane
na przedmieściu | w
pobliżu Wilna sprze-

  

Sprzedaje się fote! wó-
zek do wożenia chorych.

 

 

   

   
   

   

  

  

   

  

    

   

   

     
najdalszy od drzwi kąt garażu i zapalił zapałkę. Na
przeczytanie całego listu zużył ich pięć.

„Kochany Panie Harry!
Cokolwiek Pan uczynił, odpokutował Pan

już za to sowicie. W każdym wypadku trzebaby
czegoś czegoś silniejszego, niż ludzkie prawo,
żebym nie wspomógł w nieszczęściu przyjaciela.
Widziałem się z Godfrey'em i we dwóch ułoży*
liśmy plan ratunku. Nie mogę podać szczegółów

Mógł na-

Niech pan przyjdzie do mnie na*
stępnej nocy zaraz po dwunastej. Wskazana jak
największa ostrożność. Niech pan zapuka cicho
w okno jadalni od tyłu. Ja zapukam w odpowie-
dzi w okiennicę. Wtedy Pan pójdzie pod tylne
drzwi i zaczeka,
służba śpi zawsze jak zabita i mogę wpuścić
pana bez żadnego ryzyka. ‚

Pisze Pan, że się Pan zaopatrzył w żywność,
ale niewątpliwie przyda się Panu mały dodatek
do zapasów spiżarnianych. Pod kocem w samo-
chodzie znajdzie Pan butelkę wina, trochę -do

dopóki nie otworzę. Moja

brego sera i puszkę biszkoptów.

policjantów
śledzony.

Podniósł
maskę auta i zobaczył na motorze list. Poszedł w

 

ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. "Drukarnia A. Zwierzyśskiego, Mostowa 1.

Niech Pan będzie bardzo ostrożny. Paru
dyżuruje we wsi i ja sam jestem

Pański stary przyjaciel
Milired Thornton“, |

 

Radaktor odpowiedzialny: JAROSLAW NIECIECEL

 

   

 

   
  

  

   

   

    

 

  

     

     
   

  

 

 


