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Rewizje © Sironnictoie Narodowe
10. 0. P. w Wielkopolsce.

(Telef od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Wczoraj późnym wieczorem ogłoszono nieu-

rzędowo giobalne cyfry preliminarza budżetowego na rok

1933-34. Preliminarz wynosi w dochodach 2.088 miljonów,

w wydatkach 2.449. Deficyt wynoszący 361 miijonów ma być,

jak mówi komunikat, pokryty w pierwszym rzędzie z rezerw
skarbowych. Odpowiedzialność za wynalezienie dobrych źródeł
pokrycia deficytu bierze na siebie większość rządząca. W zwią-

zku z tem w gmachu prezydjum Rady ministrów odbyła się
narada, w której oprócz ministrów wzięli udział marszałek Sej-

Ale to zbyteczne! Lepiej naocznie przekonam się a
nowym wyborze najmodniejszych pończoszek, swe-

terków i bielizny

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI

 

(Telefonem od własnego korespondenta.)

POZNAŃ. Już trzeci dzień przeprowadzane są przez policję re-

wizje u działaczy Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej Polski

w Poznaniu i niemal wszystkich miastach powiatowych Wielkopolski.

Po dokonaniu rewizyj lokalów Stronnictwa Narodowego i O.W.P.

w Poznaniu policja przeprowadziła również rewizję u redaktorów

Fikusa, Fenglera, Konta, Nentwiga, Grodca i Porażewskiego. Tego
ostatniego aresztowano i już trzeci dzień przebywa on w areszcie.

Należy dodać, że rewidowano również biurka redaktorów Fikusa

i Fenglera w redakcji „Kurjera Poznańskiego".

Z miast powiatowych przeprowadzono rewizje między innemi

w Wągrowcu, Obornikach, Sierakowie, Ostrowiu, Lesznie, Pleszewie

i Bydgoszczy.

Wszędzie rewizje nie dały żadnego rezultatu.

Dokonane one zostały z polecenia prokuratora, zatwierdzonego

przez Sąd Okręgowy.

Rewizja w redakcji «Słowa Pomorskiego».
(Telefonem od własnego korespondenta.)

TORUŃ. Dziś rano do organu Stronnictwa Narodowego „Słowa

Pomorskiego” przybyło kilku policjantów z komisarzem na czele,

okazując pismo prokuratora Sądu Okręgowego w Toruniu z pole-

ceniem dokonania rewizji w całym lokalu gazety.

„Słowo Pomorskie” wychodzi w południe. Cała redakcja pracuje

od rana. Skutkiem rewizji miała wielce utrudnioną pracę.

W piśmie nakazującem rewizjęś nie były wskazane powody jej,

ani też nie wiadomo, jakie są rezultaty rewizji.

Dziwny zakaz.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

POZNAŃ. Placówka O. W. P. w Krotoszynie zamieszała zórga-
nizować nabożeństwo żałobne w dn. 9 b. m..za Ś. p.-Źwirkę i ś. p.
Wigurę.

By o tem powiadomić miejscowe społeczeństwo, wydrukowano

klepsydrę, którą zgodnie z przepisami złożono w urzędzie bezpie-

czeństwa przy magistracie. Burmistrz Fenrych zatrzymał jednak klep-

sydrę i nie chciał jej wydać, motywując to tem, że nie może pozwo-

lić na to, ażeby nabożeństwo żałobne za „Żwirkę i Wigurę urządzała

jedna tylko organizacja.

Przesłuchanie red. Ciesieskiego.
Sędzia śledczy Grabowski prze

słuchał w dniu wczorajszym zaare
sztowanego pod niesłychanym za-
rzutem udziału "w bandzie
przemytniczej red. Ciesielskiego.
Po przesłuchaniu interwenjował
u sędziego obrońca aresztowane
go poseł Stypułkowski, sędzia jed-
nak odpowiedział, że dopiero po
zakończeniu śledztwa będzie mógł
powziąć decyzję co do utrzymania
lub uchylenia aresztu, jako środka
zapobiegawczego.

Przyjaciele red. Ciesielskiego
w Warszawie zorganizowali spec-
jalny komitet opiekuńczy, który
niesie mu pomoc w ciężkich chwi-

Pawról mio. Zaleskiego.
WARSZAWA, (Pat). W dniu

21 b. m. powrócił do Warszawy
p. minister spraw zagranicznych
August Zaleski.
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Drożdże.
W, związku z toczącym się obe

enie w Warszawie procesem
„drożdżowym” nie od rzeczy bę-
dzie przypomnieć, że kartelowa
produkcja drożdży należy do naj-
bardziej lukratywnych interesów i
że w drożdżarni w nieludzki spo”
sób wyzyskuje się robotników.

  

lach. Naprzykład fabryka drożdży w
Lesienicah pod Lwowem:

Zmiany personalne Kobiety zarabiają od 28 do 30

w Najwyższym Trybunale
Przesunięcia w sądownictwie,

dokonywane osłatnio objąć mają,
jak mówią w kołach  poinformo”
wanych, również i Najwyższy
Trybunał „Administracyjny, ow
którym mają nastąpić zmiany na
kilku stanowiskach prezesów.
W sferze dalszych projektów

istnieje także zamiar zreorganizo-
wania Najwyższego Trybunału
Administracyjnego, a raczej znie-
sienia jego samodzielności przez
połączenie go z Sądem Najwyż-
szym w skład którego wszedłby
jako osobna izba.

projekty pułk, Raczyńskiego.
W. kołach rządowych mówią

znowu o projekcie reorganizacji
administracji w kierunku wpro”
wadzenia w każdem minister”
stwie osobnego wydziału kontroli
orąz osobnych t. zw. biur kierow-
nictwa — jak o tem niedawno do-
rosiliśmy,

Projekt ten opracowany jest
jak to ostatnio w modzie przez
wojskowego. Autorem jest pułk.
Raczyński.

$roszy na godzinę, a mężczyźni od
41 do 53 groszy. Najlepsza robotni
ca zarabia 13 zł tygodniowo,
a najlepiej płainy robotnik 20 zł.

Myliłby się każdy, gdyby są-
dzit, że w Lesienicach pracuje się :
8 godzin dziennie. Pracuje się 12
godzin i więcej...

Również myliłby się ten, kto
sądziłby, że za owe godziny płaci
się ustawową taryfę, nawet od
tych żebraczych płac jak 28 czy 47
groszy za godzinę. Płaci się za nad
godziny również po 28 czy 47 gro-
szy, a urlopy robotników zależą od
kaprysu dyrektora.

Miykonanie wyroku Śmierci.
WARSZAWA. Pat. Jak dono-

szą pisma, nocy ubiegłej wyko-
nano wyrok śmierci przez powie-
szenie na Walentym Milewskim,
skazańym wczoraj przez sąd do-
raźny na karę śmierci za zamor-
dowanie swej przyjaciółki Pod-
leśnej. Obrońcy skazanego zwró-
cili się do Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej z. prośbą o ułaska-
wienie, jednakże Pan Prezydent
z prawa łaski nie skorzystał.
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Jesteśmy za biedni
praktyczne

pantofle [D.-H.-go W.
DeszczóWki sasom,| Wilno, Wielka 30. | Asasė

aby kupować tandetę mówi
każdy praktyczny i oszczędny

dziecinae cbuwe męskiel Suwis

Obuwia po”censcf" najniższych
NOWICKI] kaloszy eiswybór

mu Świtalski, prezes B.B.—Sławek, wice-marszałek Car i poseł
Miedziński,
budżetu.

który od paru lat jest generainym referentem

Zamkewa 9 tel. 6-46.

Expose rumuńskiego prezesa ministrów.
BUKARESZT. Pat. W piątek

wieczorem odbyło się pierwsze
posiedzeuie rady ministrów. Pre-
mjer Maniu wygłosił exposć o
sytuacji politycznej,  poczem
zwrócił się do ministrów z po-
dziękowaniem za przyjęcie na

 

Kamponja oyhor * « SSeraczech.
BERLIN (Pat). Kampanja wy-

borcza jest w stadjum pełnego
rozwoju. Na podstawie wystąpień
i deklaracyj licznych przywódców
poszczególnych partyj politycz-
nych można wysnuć, że obecnie
odbywa się już przegrupowywanie
sił politycznych. Najznamienniej-
sze są wystąpienia narodowych
socjalistów, którzy przez usta
Strassera oraz posła Stoehra po-
czynili niedwuznaczne olerty pod
adresem innych ugrupowań poli
tycznych, celem utworzenia jedno-
litego frontu mas robotniczych.
Poseł Stoehr wyraźnie wskazuje
przytem drogę do utworzenia na
tej podstawie większości parla-
mentarnejj Również centrum za”
biega o stworzenie centrum, jed-
nakże pod hasłem obrony parla-
mentaryzmu i rozwiązania proble-
mu bezrobocia. Dla akcji tej pra-
śnęłoby centrum pozyskać rów”
nież umiarkowane żywioły ro-
botnicze, skupione w niezależnych
związkach zawodowych, zbliżone
do socjal-demokracji i kół miesz-
czańskich. Kampanja, prowadzona
przez wszystkie wspomniane w
grupowania, jest jednolitą, o ile
chodzi o zwalczanie rządu Pape-
na. Sam kanclerz jest przedmio-
tem skoncentrowanych ataków ze
strony przywódców partyjnych.
Na tem tle urabia się przekonanie,

že Papen nie zi
dlužej na stano ia.
Upadek gabinet za”
powiadają bezpośrednio pu wybo-
rach w dniu 6 listopada. Władzę
po Papenie objąłby nowy gabinet
prowizoryczny, mający za sobą
uznanie parlamentu. Nici wszyst-
kich kampanij politycznych — jak
podaje prasa — prowadzą do oso-
by gen. Schleichera, bawiącego
obecnie w Badenwaller. Pomimo
kuracji, którą tam odbywa, gen.
Schleicher nie przerywa działal
ności politycznej.

W-g krążących ostatnio po-
głosek, miał on odbyć rozmowę
z Brueningiem, wczoraj zaś — jak
stwierdzi „Welt am Abend” —
również z Hitlerem. Naczelnem
zagadnieniem tych konferencyj
ma być kwestja obsadzenia sta-
nowiska kanclerza względnie wi-
cekancierza.

Nacisk kładzie się przede-
wszystkiem na konieczność poro:
zumienia się w taj sprawie z Hi-
tierem. Są już nawet wymienia-
ne nazwiska osobistości, które
miałyby wziąć udział w przysz-
łym gabinecie. Jako  przed-
stawiciel związków zawodo-
wych ministrem  precy mialby
zostać Stegerwald Centrum otrzy-
małoby tekę ministra sprawiedli-

wości.

Czego żądają Niemcy w dziedzinie
zbrojenia.

BERLIN (Pat.) W związku z
ogłoszonym wczoraj przez Hitłe-
ra do kanclerza listem otwartym,
utrzymującym między innemi, iż
rzęd Rzeszy wystąpił z własnym
programem zbrojeniowym, że do-
maga! się podniesienia stanu li-
czebnego Reichswery do 300 ty-
sięcy ludzi i budowy wielkich o-
krętów wojennych, ogłoszono
dziś urzędowe wyjaśnienie, że
rząd Rzeszy nie wysuwał innych
żądań, niż te, które zawiera me-
morandum z dn. 29 sierpnia.
Niemcy w dalszym ciągu doma-
gają się, ażeby inne państwa ro-
zbroiły się do takiego stanu, aby
uwzględniając specjalne położe-
nie poszczególnych krajów, od-

stanowi _ rozbroje-
przewidzianemu

przez traktat wersalski. Ggyby
konferencja  rozbrojeniowa nie
uwzględniła tego zasadniczego żą-
dania. to Niemcy muszą doma-
gać się zrównania praw oraz a-
żeby  konferenaja rozbrojenio-
wa, zawarta w Genewie, mia-
ła zastosowanie również do
Niemiec. Niemcy i w tym wy-
padku nie domagają się żad-
nych zbrojeń, nie może jednak
nadal trwać stan, w którym Niem-
com zasadniczo zabronione są
pewne rodzaje broni, które in-
nym państwom są zezwolone ja-
ko niezbędne šrodki obrony.

powiedzialy
mia  Niemiec,

Stanial W wiedeńskiej Radzie Narodowej.
WIEDEŃ (Pat). Na piątkowem

posiedzeniu Rady Narodowej do"
szło do gwałtownych starć. — Na
początku posiedzenia odpowia-
dali na wczorajszą interpelację
nagłą socjal-demokratów minister
sprawiedliwości Schusching, kanc”
jerz Doliuss i sekretarz stanu
Fey. Po oświadczeniu sekretarza
stanu Fey'a, kanclerz Dolfuss za-
„wołał w odpowiedzi na okrzyk po-
sła socjalistycznego Bauera: „Pan
jest bolszewikiem, panu zależy
tylko na dyktaturze proletarjatu.
Na ten okrzyk pos. Bauer odpo-
wiedział: „Uczciwy bolszewik jest
mi zawsze jeszcze milszy, niż
człowiek taki jak pan, który jest

łajdakiem bez przekonań”, Kiedy
prezydent Renner chciał następ”
nie otworzyć dyskusję nad oświad-
czeniami ministrów, kanclerz Dol:

fuss podszedł do trybuny prezy”

djalnej i powtórzył prezydentowi
Rennerowi słowa posła Bauera.
Powstał nieopisany tumult, Po-
słowie Heimwehry cisnęli kala-
marzem w kierunku ław socjali-
stycznych, Wszyscy posłowie rzu-
cili się w stronę prezydjum. Zda-
wało się, że dojdzie do bójki.
Z trudem tylko udało się posłów
rozdzielić. Wśród _nieopisanej
wrzawy posiedzenie Rady Naro”
dowej zostało przerwane.

AWANTURY WYBORCZE W WIEDNIU.
WIEDEŃ (Pat). Roznamiętnie-

nie z powodu wyborów niedziel-
nych trwa w dalszym ciągu i wy”
ładowuje się w bójkach między
śrupami przeciwników  politycz-
nych. Wczoraj grupa narodowych
socjalistów zjawiła się przed
pewnym domem w dzielnicy

Wykrycie składu
WIEDEŃ (Pat), Policja prze”

prowadziła rewizję w barakach,
„położonych w dzielnicy Siemme*
ring. Skonfiskowano 14 karabi-

Waehring, aby rozdać zaprosze”
nia na zgromadzenie narodowo”
socjalistyczne, Lokatorzy domu
usiłowali wyprzeć przybyłych,
wobec czego doszło do bójki, w
czasie której 8 osób raniono, w
tem 2 ciężko.

broni w Wiedniu.
uów, 12 rewolwerów, 10 granatów
ręcznych, 27 prętów stalowych,
900 nabojów, 240 hełmów stalo”
wych itd,

BERLIN. Pat. —Do przyszłych
wyborów zgłoszono w Berlinie 32

listy, między innemi listę monar-
chistyczną pod oficjalną nazwą
„Deutsche Kaiserpartei“.

siebie ciężkich obowiązków. Wi-
tając następnie ministrów  Titu-
lescu i Samsonovici—Maniu pod:
kreślił, że ministrowie ci nie bę:
dąc członkami partji narodowo-
chłopskiej, nie zawahali się wejść
do gabinetu i zapewnić swej
cennej współpracy dla uzdrowie-
nia peństwa. Titulescu odpowie
dział, że chociaż nie jest człon-
kiem partji nerodowo-chlopskiej,
jednak czuje się ściśle związany
t rządem przez uczucia patrjo-
zyczne i swe przywiązanie do Ma-
niu. W końcu premjer Maniu w
imieniu wszystkich ministrów wy-
raził swemu poprzednikowi pre-
mjerowi Vaida Voievod uznanie
dla jego działalności.

izba angielska potwierdza zawarte układy
LONDYN. Pat. Izba Gmin przy-

jęla 451 głosami przeciwko 84
rezolucję, aprobującą układy han-
dlowe, zawarte w Ottawie.

Deficyt budżetowy St. Zjednoczonych.
WASZYNGTON. Pat. — Po 17

października deficyt budżetowy
Stanów Zjednoczonych wynosił

ECHA NAPADU NA
ANTWERPJA. Pat. W związku

z napadem na konsulat grecki
policja przeprowadziła obławei
aresztowała około 40 osób, prze-
ważnie narodowości greckiej. Po-
śród aresztowanych konsul i
urzędnicy konsulatu rozpoznali
12 uczestników napadu.. Są to

marynarze greccy. Między nimi

OPINJA FRANCUSKA O ANTYPOLSKIEM

554 miljony dolarów. Rok budże-
towy kańczy się w dniu30czerw-
ca 1933 r.

KONSULAT GRECKI.
znajduje się komunista Abrami-
des, który przybył tu niedawno
drogą morską. Ciąży na nim po-
dejrzenie, iż przybył on specjal-
nie w celu uprawiania agitacji
komunistycznej. Konsul rozpoznał
w nim szefa bandy, która na-
padła na konsulat.

saa
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NASTAWIENIU NIEMIEC.
ESSEN (Pat). Znany pacyfista

von Gerlach w  dortmundzkim

„General Anzeiger" omawia opin-

ję Francuzów o stosunkach i na-

strojach, panujących w Niem-
czech: Ciekawy jest ogólny sąd
Francuzów o antypolskiem na-
stawieniu Niemiec. Wszyscy
Francuzi, bawiący w Niemczech,
stwierdzają istnienie silnie rozwi-
niętej nienawiści do Polski. Po
nienawiści tej można spodziewać
się wszystkiego najgorszego. Pod-
czas gdy nikt nie wierzy w ofen-

zywę Niemiec przeciwko Francji,
to naogół wszyscy wierzą w taką
ołenzywę przeciwko Polsce, po-
nieważ zdają sobie sprawę z tego,
że Polska dobrowolnie nie zgodzi
się na rewizję granic. Wówczas
jednak Francja na atak ten odpo-
wie zajęciem Nadrenji. Lewica
francuska również stoi na gruncie
nienaruszalności traktatów. Ger”
lach podkreśla, że naogół Fran-
cuzi dobrze informują Francję i
informacje ich odpowiadają rze”
czywistości.

 

Pogrzeb ofiar zaburzeń wiedeńskich.
WIEDEŃ (Pat.) W piątek po

południu odbył się pogrzeb in-
spektora policji Klaseka, zastrze-
lonego w czasie zajść niedziel-
nych na Siemneringu. W pogrze-
bie wziął udział kanclerz Dolfuss,

sekretarz stanu Fey, prezydent

W sobotę odbędzie się pogrzeb
2 narodowych socjalistów zastrze-
lonych w czasie niedzielnych
zajść. Ulotki, wzywające robotni-
ków do czynnych wystąpień prze-
ciwko narodowym  socjalistom,
zostały skonfiskowane,

policji Brandl i oddziały policji—
e “

Kadry pracy—przygotowaniem wojskowem
KRÓLEWIEC, (Pat). „Echo des Fakt ten świadczy wymównie o

Ostens” donosi, że z kadr pracy tem, do jakich w rzeczywistości
w Tylży wydelono 50 osób, które celów są organizowane dobrowol-
nie zgodziły się wziąć udziału ne kadry pracy.
w ćwiczeniach przeciwgazowych.

UDAWANIA AAAADD
KU UCZCZENIU XXV-ciolecia PRASY NARODOWEJ w Wilnie
odbędzie się w Niedzielę dn. 23 października o godz. 5-e] 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.

ZWIĄZEK
AKADEMICKI „Młodzież Wszechpolska”

Zaprasza Koleżanki i Kolegów na

ZEBRANIE INFORMACYJNE
w NIEDZIELĘ dn. 23-X o g. 12ej w lokalu własnym

Orzeszkowej 11

Z NAST. PROGRAMEM:

1. Słowo Wstępne--p. prof. KOMARNICKI. :

2. Zagadnienie Narodu I Państwa —Senjor p. Jan REMBIE-
LIŃSKI Redaktor „Myśli Narodowej".
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O sprawie strajku rolników.
Od pewnego czasu „Związek

Zawodowy Rolników” rozrzuca

po wsiach odezwę, nawołującą

chłopów do strajku. Ma on odby-

wać się pod hasłem: „podniesie-

nia cen produktów rolnych, obni-

żenia nadmiernych cen towarów
przymysłowych i monopolowych,

uregulowania długów i procentów,

oraz wstrzymania wszystkich li-

cyłacyj i zniesienia lub przynaj-

mniej obniżenia opłat skarbo-

wych” — ma polegać na wstrzy”

maniu dowozu praduktów rolnych

na targi miejskie między 23 a 30

bież. miesiąca.

Obóz Narodowy oddawna już

walczy z nieoględną gospodarką,
prowadzoną w stosunku do rol-

nictwa w kzaju, w którym 70 pro-

cent ludności stanowią rolnicy,

to też wszelkie poczynania,
mające na celu polepszenie doli

rolnictwa, nie mogą mu być obo-

jętne. Dlatego też nie może on

przejść do porządku dziennego

nad odezwą „Związku Zawodowe”

go Rolników”, która do tego sa-
mego zmierza. Nasuwają się nam,

w związku z nią, jednak pewne u-

wagi, z któremi radzi jesteśmy
podzielić się z naszymi czytelni-

kami. Przedewszystkiem uderzył

nas brak podpisów członków za”
rządu „Związku Zawodowego

Rolników'. Mocniejby wyglądało,

gdyby ktos, kto chce brać na sie-

bie odpowiedzialność za podjętą

akcję, nie ukrywał się, tylko wy

stępował z otwartą  przyłbicą,

zwłaszcza, że niema czego się

wstydzić. Powtóre, jeżeli chodzi
0 hasła programowe, ogłoszone

na ulotce, to wydają się nam one

1 nie dość określone i o wiele nie
wystarczające. Cóż bowiem zna”

czyć mają słowa „uregulowanie

długów i procentów”. Trzeba było

wyraźnie powiedzieć, że żądamy

przeliczenia zobowiązań  krótko-

terminowych wobec banków pań:

stwa na zobowiązania dlugoter-

minowe i zamiany zaległych pro-

centów od pożyczek długotermi-

nowych na takąż pożyczkę, sło-

wem (t. zw. konwersji długów,

bez której rolnictwo nie będzie w

stanie się wypłacić.

Co mają znaczyć słowa „wstrzy*

manie wszystkich licytacyj”. Czy,

jeżeli sąsiad pożyczył sąsiadowi,

to już nie ma mieć prawa upom-

EEA

nieć się o swój dług, choćby na

drodze licytacji?

Trzeba było wyraźnie powie-

dzieć, że żądamy dalszej zmiany

przepisów egzekucyjnych, aby
sekwestrator lub komornik nie

mieli prawa za bezcen dobytek

dłużnika marnować.

Następnie nie zawadziłoby wy-

mienić jeszcze kilka kardynal-

nych postulatów, których urzeczy”

wistnienia daremnie rolnictwo

wyczekuje. A więc: żądamy do-

statecznej ochrony celnej, do-

statecznego oclenia przywozu ry”

żu  niełuszczonego, kukurydzy,

oraz tłuszczów roślinnych — dalej

żądamy zmniejszenia podatków i

opłat samorządowych na drodze

oszczędności budżetowych, żąda-

my zmniejszenia podatku spadko-

wego itd. itd.
Niechaj wszyscy wiedzą wy”

raźnie, czego rolnicy chcą! Postu-

laty te były zresztą niejednokrot-

nie tematem przemówień sejmo-

wych, oraz wniosków poselskich

Stronnictwa Narodowego.

Następnie, gdy mowa o opła-

tach targowych, dlaczego nie po-

wiedziano wyraźnie o nadmier-

nych opłatach w rzežniach, za-
uwierdzanych przez Urzedy Woje=
wódzkie. Przecież opiniii”
niach, niewspółmiernie wysokie w

stosunku do opłat targowych

(krowa 7 zł., świnia 2 zł.) — to

haracz na rzecz gminy žydow-

skiej, dzierżącej w swych rękach

niepodzielnie handel mięsem, któ*

ry musi płacić na utrzymanie rabi-

nów drobny rolnik.

Dlaczego o tem w ulotce nie

wspomniano?

Niezależnie od  niemądrej
akcji Wyzwolenia zwrócić uwagę
należy, że w ostatnich czasach

zaczynają kręcić się po wsiach

specjaliści od organizowania rol-
nictwa, specjalnie na ten cel od-

komendorowani przez  sanację,
która boi się, aby całe rolnictwo

od niej nie odpadło.
Dobrze jest zastanowić się

nad tem przed organizacją t. zw.

tygodnia ro!niczego Towarzystw i
Organizacyj Rolniczych, przeważ-

nie opanowanych przez obóz sa-
nacyjny.

Sami mają przeciw sobie u'

chwalić rezolucję, byle tylko wła-

dzy z rąk nie popuścić!

Mieczysław Fijałkowski.
poseł na Sejm.

 

JESZCZE KILKA UWAG
o nowym ustroju adwokatury.

Nowe prawo o ustroju adwo"

katury (nr. 86 „Dziennika Ustw'

z 12. 10 br.) różni się w kilku

punktach znacznie od dotych-

czasowych przepisów, obowiązu-

jących w poszczególnych dzielni-

cach; przedewszystkiem ustala

zasadę wolnoprzesiedlności adwo-

katów z jednej dzielnicy do dru-

giej, a dalej pozostawia wpraw-

dzie: w zasadzie samorząd adwo*

katów (dotyczący mianowicie
nadzoru nad wykonywaniem prak”
tyki adwokackiej), ale samorząd

ten znacznie ogranicza, dopusz-
czając ingerencję ministra spra”
wiedliwości, który może rozwią-
zać, czy to radę adwokacką (do-
tychczasowy wydział izby adwo-
kackiej na obwód poszczególnego
sądu apelacyjnego), czy też Na-
czelną Radę Adwokacką, urzędo-

wać mającą w Warszawie na całą
Rzeczypospolitą jako organ nad-
zorczy nad poszczególnemi izbami
adwokackiemi.

Ze względu, że zarządzenia
ministra są ostateczne i nie podle-
gają zaskarżeniu, dalej, że nie jest
nigdzie powiedziane, ażeby mini-
ster sprawiedliwości musiał być
skończonym prawnikiem, wynika

"z powyższego, że do samorządu
adwokatury został wprowadzony
moment ingerencji administracyj-
nej.

Ponadto w skład pierwszej
Naczelnej Rady Adwokackiej
wchodzić będzie 20 członków,
jednakże nie z wyboru, lecz z no-
minacji przez Prezydenta Rzeczy”
pospolitej; mandaty członków
tych mają trwać trzy lata.

Zmianę w stosunku do dotych-
czasowego stanu rzeczy oznacza”
ją również przepisy w rozdziale 8
co do aplikantów adwokackich.

Przewidziana jest osobna apli-
kacja adwokacka na lat 5 dla
aplikantów adwokackich, którzy
nawet należeć mają do izby adwo-
kackiej, jednak bez prawa poda-
wania skokar i głosowania.
Aplikantów mogą przyjmować w
charakterze patrona adwokaci,
wpisani na listę adwokatów co-
najmniej od lat pięciu.
W kwestji wyborów do orga”

nów samorządowych adwokatury
obowiązuje dotychczasowa zasada
przymusowego przyjęcia mandatu,
natomiast nową jest zasada przy-
musowej obecności na walnem

zgromadzeniu pod rygorem kary
porządkowej do 100 zł.

Nowością jest dalej, że mini-
ster sprawiedliwości władny jest
po wysłuchaniu opinji Naczelnej
Rady Adwokackiej zarządzić w
drodze rozporządzenia zamknięcie
listy adwokatów na czas, określo-
ny w poszczególnych miejscowo-
wościach, jednak na obszar nie
większy jak 10 sądów okręgowych
(art. 14).

Przepisy o wyborach zawierają
ograniczenie o tyle, że prawo wy”
bieralności do rady adwokackiej
mają adwokaci, wpisani conaj-
mniej do pięciu lat na listę, a do
Rady Naczelnej adwokaci wpisa-
ni niemniej miż lat 10 na listę.

Walne zgromadzenie izby ad-
wokackiej wybiera członków ra-
dy adwokackiej, jak i Naczelnej
Rady Adwokackiej (poza okresem
pierwszych 3 lat); walne zgroma-
dzenie uchwala dla siebie regula”
min na podstawie wniąsków rady
adwokackiej; wybory są tajne
(art 38, 49, 67); uchwały rady ad-
wokackiej podlegają zaskarżeniu
do Naczelnej Rady Adwokackiej
ze strony osoby zainteresowanej.

Najbliższe wybory odbyć się
mają na podstawie nowego rozpo-
rządzenia w ciągu dwóch tygodni
od chwili wejścia w życie nowe-
go prawa, to jest do 15 listopada
roku bież. ' '

Niezaležnie od rady adwokac-
kiej i Naczelnej Rady Adwokac-
kiej urzęduje sąd dyscyplinary
izby adwokackiej, którego człon-
kowie są wybierani w tajnem gło-
sowaniu z pośród adwokatów,
praktykujących conajmniej od lat
pięciu. Odwołanie od wyroku są-
du dyscyplinarnego rozstrzyga sę-
nat dyscyplinarny przy Sądzie
Najwyższym, lub przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej. Na wybór
senatu dyscyplinarnego w  spra-
wach odwoławczych członkowie
izby adwokackiej nie mają bezpo-
średnio wpływu (art. 87,88).

Streszczając nowe przepisy i
zmiany w rozporządzeniu o ustro*
ju adwokatury, zaznaczyć należy,
że sprawa ustroju adwokatury nie
jest tylko rzeczą adwokatów, lecz
w niemniejszej mierze obchodzi
ogół społeczeństwa.

Obok dodatnich zmian w roz-
porządzeniu Prez. Rzeczypospoli-
tej o ustroju adwokatuwy, są rów-

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Nareszcie dowiedzieliśmy się.
Różnie mówiono w Polsce o

tem, w jakim celu przeprowadzo”

no zmianę ustroju palestry. Jedni

powiadali, że chodziło o ukaranie

krnąbrnych adwokatów za protest

w sprawie brzeskiej; inni znowuż

twierdzili, że to się rozchodzi o

odpowiednie „przesianie  szere-

gów palestry, by zapewnić bar"

dziej „błagonadiożny” skład przy-

najmniej władz naczelnych adwo”

katury, no i zapobieżenie na przy-

sztošė „wybrykom“ zbyt, prawni-

czo, a mniej „państwowo wycho-

wanych mecenasów. Można się
było godzić albo nie godzić z te-

mi poglądami, bo były to wszyst”

ko domysły. Teraz natomiast ma-

my w tej materji całkiem niedwu-
znaczne wyjaśnienie.

Podaje je prorządowa „Gazeta
Lwowska”. Wprawdzie nie jest to
pismo ani prawnicze, ani specjal-
nie zaprzyjaźnione z palestrą, ale
ustosunkowane i skoligacone ze
sferami miarodajnemi nader šci-
śle.

Czytamy zatem:
„Ongiś klijent dobijał się do adwoka-

ła, dziś adwokat jest nieraz zmuszony
docierać do klijenta. Walka konkuren-
cyjna podminowała, czasem ściśle poprze
dnio przestrzegane zasady godności sta-
nu. Nie wychodziła na dobre postępują-
ca z roku na rok pauperyzacja adwokac
kiego zawodu. :

A wiec zdawaloby się, že cho-
dzi o zapobieženie zuboženiu ad-
wokatury.

Ale czytamy dalej
„odrębność ustawodawstwa adwoka

ckiego w poszczególnych dzielnicach Pol
ski sprawiła, że adwokat z jednej dziel-
nicy był niejako „cudzoziemcem w dru-
giej, że przepisy, które dozwalały adwo-
katowi wykonywać jego zawód w Ma-
łopolsce, zakazywały mu go wykonywać
np. w województwie warszawskiem, że w
czasach, kiedy spajały się ze sobą we
wszystkich dziedzinach życia ziemie pol
skie, palestra rozbita była na terytorjal-
ne części a istniejące między niemi gra-
nice były wprost nie doprzebycia.”

Przeczytaliśmy i zapytujemy o-
becnie: czy czasem zacytowane
przez nas ustępy nie zawierają pe
wnej sprzeczności? Czy rozcieńcze
nie szeregów palestry innych dziel
nic przez masy palestry galicyj-
skiej" istotnie przyczyni się do po
dniesienia dobrobytu stanu adwo”
kackiego?

Nam się wydaje, że raczej sta-
nie się odwrotnie, a metody zapo”
życzone z dawnego zaboru austr-
jackiego (zbyt natarczywe „docie-
ranie“ do klijenta) raczej wpłyną
na »bniženie poziomu palestry.

Sądząc z tego nacisku, jaki kła
dzie „Gazeta Lwowska” właśnie
na moment swobodnego przesie-
dlania się, jasnem się staje, że to
właśnie jest jeden z głośnych ce-
lów „reformy”, która aczkolwiek

budzi
„pewne zastrzeżenia co do szcze-

golow“

ale, jak
Lwowska“

„Zarówno palestra, jak i społeczeń-
stwo doznały znacznego uczucia ulgi po
zapoznaniu się z dekretem o ustroju ad-
wokatury polskiej, Przyjęto go z pow-
szechnem uznaniem.

Kapitalnie  tłomaczy organ
lwowskiej sanacji, dlaczego aż na
3 lata władzę naczelną mają spra-
wować ludzie nie z wyboru, lecz
z nominacji.

„przepis to najsłuszniejszy. Wszak
chyba nie jest do pomyślenia, by w cic-
gu kilku tygodni mogła już adwokatura

zapewnia „Gazeta

w ten sposób się zorganizować, by być
zdolną wyłonić z siebie naczelne orga-
na."

Nasi mecenasi są tak przemę-
czeni wyższem wykształceniem,
że potrzebują aż 3-ch lat namysłu,
by wybrać Radę Naczelną.

Żeby tak zamiast uniwersyte-
tów adwokaci kończyli szkołę po
dolficerską, no to wystarczyłoby
może i tych paru tygodni, ale po
skończeniu uniwersytetu nie ka-
żdy jest należycie przygotowany
do... myślenia państwowego.

Militaryzacja Chopina.
Skorośmy tu wspomnieli o aka

demjach, warto zacytować, co pi-
sze „Robotnik“ o akademji ku czci
Chopina:
W poniedzialek odbyla się w sali

Filharmonji warszawskiej akademja ku
czci Fryderyka Szopena.

_ Akademię miał inaugurować generał
Kazimierz Sosnkowski, który niestety za
chorował i zastąpił go p. wicewojewoda
Ołpiński,

Jest to bardzo pięknie, że wojsko i
władze administracyjne mają zrozumie-
nie dla muzyki oraz że żywią kult dla
jednego z największych genjuszów muzy-
cznych, dla Fryderyka Szopena. Przy-
puszczamy jednak, że o Szopenie na A-
kademji powinni mówić muzycy, muzyko
lodzy i wogóle ludzie, którzy przedmiot
ten zgłębili i mają o tem coś do powie-
dzenia.”

Któreś z pism humorystycz-
nych twierdzi, że pomnik Chopina
w Alejach Ujazdowskich (w pobli-
żu Belwederu) ma być przerobio-
ny w ten sposób, że z pozycji sie-
dzącej ma być wielki kompozytor
ustawiony na baczność.

Jeszcze o wychowaniu
państwowem,

Przechodząc do wychowania
państwowego młodszego pokole-
nią musimy przytoczyć korespon-
dencję „Gazety Warszawskiej” z
Radomia.

Otóż w Radomiu odbyła się
rozprawa sądowa przeciwko nieja
kiemu Józełowi Granatowi, który
popełnił jakieś ohydne morderst-
wo.

Na procesie tym zwracaly na
się uwagę obecne na sali uczenice
klasy VII gimnazjum państwowe”
go.

„Gazeta Warszawska tak opi-
njuje ten fakt.

Obserwowalem uczenice i widzia-
łem, jak starały się słyszeć wszystko. Ich
rozszerzone źrenice, wypieki na twarzy
znamionowały ogromne podniecenie,
chęć usłyszenia niezdrowej sensacji. W
przerwie procesu komentowały żywo i w
różny sposób winę oskarżonego, przewi-
dując nawet wyrok!

Wychodząc z procesu, byłem, ba je-
stem przekonany, że uczenice nie będą
teraz chyba już potrzebowały opieki p.

Pietrusiewiczowej, lecz same, gdy tylko
okazja ku temu pozwoli, znajdą się na sa-
li sądowej, by przeżyć po raz wtóry wra-
żenia, odniesione na procesie mordercy
Granata."

Wymieniona w korespondecji
p. Pietrusiewiczowa jest żoną o-
sławionego „komisarza na m. Ra-
dom" i należy oczywiście do „sa*
nacji moralnej', a jako nauczyciel-
ka krzewi gorliwie wychowanie
państwowe. Ona to, jak twierdzi
„Gazeta Warszawska”, przypro-
wadziła pensjonarki do sądu.
W roku zeszłym p. Pietrusiewi

czowa dyskutowała w szkole z u-
czenicami na temat ślubów cywil-
nych i zapobiegania ciąży.

Niema to, jak wychowanie pań
stwowe. Eo

 

KATASTROFA LOTNICZA.
KIELCE, (Pat). W dniu 21

b, m. w godzinach przedpołud-
niowych, w czasie lotu na szy-
bowcach na górze Zeleljowej pod

nież przepisy, na które trzeba za”
patrywać się krytycznie.

Dotychczasowa odrębność ad-
wokatury w poszczególnych
trzech dzielnicach była utrzyma
na ze względu na różne ustawy i
przepisy, obowiązujące w po”
szczególnych dzielnicach, na któ*
rych podstawie kształcili się i
praktykowali adwokaci.

Obecna zasada wolnoprzesiedl-
ności przychodzi zawcześnie, zwa-
żywszy, że dotąd główna dziedzi-

na pracy adwokackiej, to jest
dziedzina prawa cywilnego nie z0-
stała dotąd ujednolicona w Pol-
sce; conajmniej rozporządzenie o
ustroju adwokatury winno było
ograniczyć wolnoprzesiedlność do
kandydatów, mogących się wyka-
zać studjum prawa cywilnegoi
praktyką na terenie obowiązują-
cego prawa. Kwestji wolno"prze-
siedlności adwokackiej nie można
bowiem rozstrzygać na płaszczyź-
nie mechanicznego ujednolicenia
przepisów o ustroju adwokatury,
a raczej z punktu widzenia spraw-
ności doradców i interesu ogółu
społeczeństwa,

Powtóre zwrócić należy uwa-
gę na ingerencję ministra spra-
wiedliwości w samorządzie adwo-
katury. Samorząd ten jest nie-
tylko w interesie adwokatury,
ale niemniej w interesie społe-
czeństwa. Czem w sądownictwie
jest nieprzenoszalność sędziów
jako gwarancja niezależnego 0-
rzecznictwa, tem jest w adwoka-
turze samorząd, jako gwarancja
niezależności adwokatów w obro-
nie powierzonych im spraw ma-
jątkowych i osobistych obywateli.

Instytucja samorządu adwoka-
tury musi być wyrazem dążności
do praworządneśo wypełniania
obowiązku adwokatury w intere-
sie ogółu z pominięciem jakichkol-
wiek wpływów ubocznych,

Chęcinami, kiedy w powietrzu
znajdowały się aparaty Olszew-
skiego z Ostrowi Mazowieckiej i
Kąckiego z Katowic, wskutek zer-
wania się naglego podmuchu
wiatry, na wysokości około 50
metrów nastąpiło zderzenie. Oba
szybowce runęły na ziemię. Obaj
piloci zginęli.

 

Marie procentų mast. ca
Banki państwowe i instytucje

publiczne, które udzieliły związ
kom komunalnym kredytów, sto-
sują obecnie ostre rygory wobec
miast, niepłacących w terminie
swych zobowiązań. Rygory te

wyrażają się w t. zw. karnych
procentach, nakładanych na mia”
sta, zalegające z płaceniem rat.
Karne procenty, stosowane indy-
widualnie, wynoszą w poszcze”
gólnych wypadkach nawet 11
procent rocznie, poza normal-

nem oprocentowaniem.
W, ten sposób związki komu-

nalne, oprócz zwyczajnego pro-
centu od pożyczki w wysokości 8
procent rocznie, płacić muszą za
czas zwłoki procenty karne w
wysokości 11 proc.

Dyrektor Rasy Chónyth.
Ostatnio w Wolsztynie areszto

wano na polecenie władz sądo-
wych dyrektora miejscowej Kasy
Chorych Maliszewskiego. Powo-
dem aresztowania były nadużycia
finansowe, sięgające poważnej su-
my 100 do 150 tysięcy złotych. U-
wagę społeczeństwa w Wolsztynie
zwracał oddawna rozrzutny tryb
życia dyrektora Kasy Chorych,
który przez kilka lat świetnie się
bawił ze swą sekretarką, niejaką
p. Mańkowską.

Po aresztowaniu dyrektora
Mańkowska uciekła za granicę.
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Przywileje dla podoficerów
zawodowych.

Przepisy wykonawcze do no-
wego dekretu o służbie wojsko-
wej podoficerów i szeregowych
zapewnić mają specjalne przywi”
leje zawodowym podoficerom po
wysłużeniu 15 lat. Przysługiwać
im będize prawo pierwszeństwa
do uzyskiwania stanowisk nie-
tylko w administracji wojskowej,
ale iw przedsiębiorstwach pań-
stwowych, a także w samorzą*
dzie.

Wzrost liczby wydanych
dyplomów naukowych.

Według ostatnich zestawień
Głównego Urzędu Statystycznego,
wyższe zakłady naukowe w Pol-
sce wydały w roku 1930-31 ogó”
łem 4.951 dyplomów, z czego
4.483 przypada na zakłady pań-
stwowe. Na ogólną liczbę dyplo-
mowanych przypada -3.809 męż-
czyzn i 1.142 kobiet.

Wydział teologiczny ukończy-
ło 104 osób, prawo 1 nauki poli-
tyczne — 1.473, medycynę 470,
farmację 187, weterynarję 153,
dentystykę 88, filozofję 1.086, rol-
nictwo 221, inżynierję i komuni-
kację 193, architekturę 110, me-
chanikę i elektrotechnikę 250,
chemję 95, miernictwo 32, górnic-
two i hutnictwo 64, sztuki piękne
43, nauki handlowe 352, wycho-
wanie fizyczne — 7 osób.
W poprzednim roku akademic-

kim zakłady naukowe wydały o-
gółem 4.637 dyplomów, z czego
mężczyźni otrzymali 3.654 dy-
plomy, a kobiety 983 dyplomy.

EEST ESTA ENVSATTSTINDI TE WODA

5 lat wiezienia za wysadzenie pomnika.
4 KATOWICE (Pat) Sąd Okrę-
gowy w Katowicach rozpatrzył
sprawę Bolesława Dyszy, oskar-
żonego o wysadzenie w  powie-
trze pomnika powstańców w Bo-
gucicach w styczniu 1931 r. O
skarżony przyznał się do winy,

dodając, iż do czynu tego miał
go namówić nieżyjący obecnie
członek Volksbundu. W wyniku
rozprawy sąd wydał wyrok, ska-
zujacy Dyszę na5 łat więzienia
oraz pozbawienie praw obywa:
telskieh na lat 10.

 

Konferencja Międzynarodowej Izby
Handlowej.

BUDAPESZT (Pat). W dniu
21 b. m. w gmachu Węgierskiego
Banku Narodowego nastąpiło uro-
czyste otwarcie konferencji Ko-
misji Naddunajskiej Międzynaro-
dowej Izby Handłowej. Celem
konferencji jest zajęcie stano-
wiska wobec spraw, które będą
rozważane na światowej konfe-
rencji gospodarczej. Na konfe-
rencji obecnych jest 23 delegatów

Węgier, Austrji, Anglii, Ameryki,
Francji, Włoch, Jugosławii, Ru:
munji, Niemiec i Polski. Czecho-
słowacja w konferencji nie bierze
udziału. Na otwarciu konferencji
Polskę reprezentował prof, Adam
Krzyżanowski, w skład zaś naszej
delegacji wchodzą pozatem prezes
Battaglia oraz dyrektor ekspozy*
tury Międzynarodowej lzby Han-
dłowej w Polsce p. Rosiński.

Bank szwajcarski konfiskuje pieniądze
obywateli austriackich.

WIEDEŃ (Pat). Szwajcarski
Bank zarządził konfiskatę sum,
złożonych przez obywateli au-
strjackich w szwajcarskiej kasie
oszczędności. Skonfiskowane su-
my użyte będą na zapłacenie pre-

tensyj szwajcarskich, wynikają*
cych z rozrachunku clearingowego
między Austrją a Szwajcarją. Roz-
iachunek ten wykazuje pretensje
w wysokości 3!/» miljarda fr,

Demonstracja monarchistyczna.
MOSKWA (Pat).  Korespon-

dent berliński „Izwiestij', dono-
sząc o demonstracji monarchi-
stycznej w Koburgu z okazji za-
ślubin wnuka króla szwedzkiego,

księcia Gustawa Adolfa, z księż-
niczką Koburg-Gotha, podkreśla
udział pretendenta do tronu ro-
syjskiego Cyryla Włodzimierzowi-
cza w tych uroczystościach,

SZKICE | OBRAZKI.
TEATROMANJA.

Coś się złego stało z Serafinem.
* Zbuntował się przeciwko władzy

małżeńskiej, uparty się zrobił i krnąbrny.
Co tydzień wieczorem żakiet czar-

ny dobywa, z naftaliny strzepuje i słu-
żącej w benzynie rękawiczki prać każe.

— Dokąd idziesz Seralinie? pyta

żona.

— Do teatru!

— Jakto co tygodnia? Głowy mi

nie zawracaj, a do czarnoksięstwa czy

wiarołomstwa się przyznaj odrazu. Uwie-
dziono cię!!
— Do teatru idę — powiada Sera-

fin i wychodzi.

Żona, służącej, Serafina śledzić ka-

zała, gdzie to chadza.

Służąca wraca i powiada,

— Do teatru pan poszedłszy.

— Nie ma co — pomyślała żona —
coś go nieczystego opętało. Całe życie
człowiek był skromny i przyzwoity jak
zwyczajnie każdy urzędnik etatowy, a

teraz... do teatru chodzi. Nie daj Boże

ludzie się przewiedzą i wstyd będzie.
Żona do kabalarki chidzila, do

sekretarzowej z przeciwka, a z wróżby
i z rad sąsiedzkich rzeczy straszne wy-
padły.

— Dama pik przy nim i żołędny as.
Żonę ma drugą w tajemnicy przedpanią,
a że do teatru chodzi to pewno akto-
rzyca jakaś,

Żona kamieni żółciowych z tych
rad i wróżb dostała i śledzić męża za-
częła.

Nic! jaki był takim pozostał, tylko
co premjerę do teatru chadzał,

Postanowiła _ kobieta nieszczęsna
męża wybadać. Nocą zaczaiła się jak z
teatru powracał, kiszki z kaszą nagrza-
ła by był łagodny i pyta,
— Do teatru chadzasz złocieńki, a

poco?

— Sztuki dobre odgrywają, to i po-
patrzeć miło.
— A inne względy, że tak powiem,

tam nie wchodzą w rachubę.
— Inne względy są też.
Żonę ukłuło coś pod

powiada cichutko.

— Słucham najukochańszy..,
— Te względy są takie. Co pre-

mjerę naczelnik z żoną do teatru chadza,
Muszę i ja być, żeby pokazać się i żeby
wiedział co duchowo się rozwijam. „Nie-
inteligentne teraz pracowniki urzędują”
powiada naczelnik, to ja chcę mu poka-
zać, że tak nie jest. Zobaczy mnie raz,
drugi, dziesiąty, to i powie sobie. „Sera-
fin to urzędnik, ducha kształci i sztuki
piękne popiera”, I o awans wtedy ła-
twiej.

Dziesięć lat na tej samej kategorji
siedzę i ani rusz. Co jak co, ale teatr
mi pomoże.

Żona udobruchała się i mężowi u-
wierzyła. A tu zaraz baby powiadali, że
na Antokolskiej drugą żonę ma i bliź-
nięta.

sercem, ale

Na drugi dzień naczelnik
Serafina do siebie,
— Ani chybi — pomyślał Serafin —

teraz awans dadzą. i
Dumny wszedł do naczelnika.
Ten na Serafina popatrzył przenikli-

wie i powiada.

— Informacje o panu zebrałem na-
der przychylne.

— Bardzo dziękuję.
— Dobrze panu, na świecie. Wśród

ludzi bieda, urzędnik końca z końcem
związać nie może, a pan błyszczysz do-
brym tonem i bawisz się,

— Taka już moja natura.
— Otóż właśnie. Do teatru jak ga-

lant jaki chodzisz pan co premjera i bi-
let nawet cały hez zniżki kupujesz pan.

To bezprzykładnie, to utracjuszo-
stwo,

— Sztukom pięknym hołduję i wy-
rabiam się intellektualnie,

— Pięknoduch  jednem
Tak, 4

Ale my takich nie potrzebujemy w
urzędzie. Masz pan na igraszki, obej-
dziesz się bez posady.

I wymówili Serafinowi miejsce.
Siedzi teraz w domu Serafin na skro-

mnej emeryturce, ale już do teatru nie
chodzi.

Wprost znienawidził teatr.

M. Junosza.

Djand *omunikacji miejgtowej.
WARSZAWA. Pat. W dniu 21

b. m, w gmachu Resursy Ku-
p'eckiej rozpoczął się dwudniowy
ogólno-krajowy zjazd w sprawach
komunikacji miejscowej.

Romuty w. więdienin.
KINGSTON (Ontzrio). Pat, W

tutejszem więzieniu miały dziś
miejsce nowe rozruchy. Straż
więzienna zmuszona była do uży-
cia broni palnej. Na pomoc we-
zwane zostały oddziały wojska.

zawołał

słowem...

   

I NTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POPP.——iii",
mm m wm E L
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Dziennik przypuszcza, że kwestja
restauracji monarchii w Niem-
czech będzie oficjalnie postawio-
na na porządku dziennym, przy
okazji , najbliższego publicznego
wystąpienia kanclerza Papena,
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KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?

Przeważnie pochmurno i dżdży-
Temperatura bez znacznych

zmian, (lmiarkowane wiatry po:
łudniowo-zachodnie.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Powrót p. Wojewody. Pąn

ojewoda Zygmunt Beczkowicz
powrócił w dniu dzisiejszym z
Warszawy ze zjazdu wojewodów
I objął uzędowanie.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posledzenie komisji egro-

dowej. Celem opracowania szcze-
gółowego planu prac na przysz-
łość w zakresie ogrodnictwa miej-
skiego Magistrat zwołał na dzień
24 b, m. posiedzenie Komisji Ogro-
dowej.
— Zwinięcie biura wypłat

przy ul. Łukiskiej. Wobec znacz-
nego zmniejszenia się liczby bez-
Tobotnych, uprawnionych do ko-
Tzystania z zasiłków, Magistrat po-
stanowił zwinąć z dniem 1 listo-
Pada biuro ‹ wypłat zasiłków,

mieszczące się przy ul. Łukiskiej.
unkcje te powierzone zostaną

Wydziałowi opieki społecznej Ma-
gistratu, który będzie uskutecz-

niał wypłatę w godzinach poza-
urzędowych.
— Kioski gazetowe Jak wia-

domo Magistrat zaprojektował bu-

dowę nowych kiosków do sprze-
dąży gazet i wyrobów tytunio-

Wych. Dwa takie kioski od kilku
luż mies'ęcy upiększają ul. Wiel-
ką j Mickiewicza. Dalej jednak

Sprawa ugrzęzła, okazało się, iż

Wykonanie większej ilości tego

Todzaju kiosków naraziłoby miasto
na zbyt duże koszty nieprzewi-
dziane budżetowo. Sprawa skom-
Plikowala się jeszcze bardziej.
gdy  wyasygnowane w swoim
Czasie na ten cel 21.000 złotych

z kredytów na rzeźnię miejską
Postanowiono cofnąć ze względu

Na niecierpiącą jzwłoki koniecz-

Ność gruntownego remontu loka-
lu i urządzeń rzeźni wileńskiej.

Obecnie sprawa budowy no-

wych kiosków spoczywa częścio-
wo w rękach Związku Inwalidów,
który przychodząc w sukurs Ma-

gistratowi postanowił samoistnie
Wwybudoweć 5 nowych kiosków.
a resztę trzeba będzie chyba

Poczekać czas dłuższy...
SPRAWY SANITARNE.
Epidemja szkarlatyny.

a terenie kilku szkół powszech-

nych wybuchła ostatnio epidemia
Szkarlatyny. Szczególnie dotkli-
wie epidemja dała się we znaki
Szkole Nr. 18 (ul. Raduńska),
gdzie z racji tej czasowo zwinię-
ty został jeden z oddziałów.

Wobec rozszerzającej się epi-
demji nie jest wykluczone, że w
najbliższych dniach w szkołach
najbardziej zagrożonych zostaną
Przerwane zajęcia szkolne.

—0 opiekę pozaszpitalną
had chorymi umysłowo. Miej-
Skie władze senitarne, jak się do-
Wiadujemy, noszą się z zamiarera

zorganizowania planowej opieki
Pozaszpitalnej nad umysłowo cho-

Tymi, których liczba na terenie
Wilna jest daleka nieprzecietną i
Wymaga natychmiastowej inge-
rencji. W sprawie tej na dzień
5 b. m. zwołane zostanie w lo-

kalu Magistratu posiedzenie ra-
dzieckiej Komisji Sanitarnej.
— Stan chorób zakaźnych.

Ostatni rejestr władz sanitarnych

notuje następujące wypadki cho-

rób zakaźnych na terenie Wilna:
Ospa wietrzna 3, tyfus brzuszny 8,

płonica 23, błonica 5, róża 2,

gruźlica 14 (zgony 4), jaglica 3 i
Świnka 1

Ogółem w ubiegłym tygoduiu
Chorowało 59 osób, przyczem 4
tmarło..
W omawianym czasie zmniej-

Szyła się ilość zasłabnięć na ty-
fus brzuszny. Kompetentne czyn
biki fachowe są skłonne przy-
puszczać, że epidemja tyfusu

brzusznego na terenie Wilna jest
już najprawdopodobniej zażegna-
na.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Otwarcie kolel Weropa-

lewo—Druja dnia 6 listopada
r. b. Minister komunikacji
inż. Butkiewicz pzyjął na audjen-

cji dyrektora kolei z Wilna inž.

Falkowskiego, który zdał p. mini-

strowi sprawę z przygotowań,

poczynionych w związku z otwar-

tiem nowowybudowanej linji ko-

leiowej na szlaku Woropajewo—
Druja. Otwarcie tej linji nastąpi
w dniu 6 listopada r. b.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Poświęcenie gmachu Iz-

by Przemysłowo - Handlowej.
pierwszych dniach listopada

r. b. odbędzie się poświęcenie
nowo-zbudowanego gmachu Wi:

leńskiej Izby Pzemysłowo Handlo-
wej.

Walne Zebranie Izby
Przemystowo-Handlowej. Dnia
6 listopada r. b. odbędzie się w

nowym gmachu Izby Przemysło-

wo Handlowej przy ul. Mickiewi-

Cza Walne Zebranie Izby Przemy-

słowo: Handlowej gw Wilnie. Na

porządku dzlennym 16 spraw ak-
tualnych.

— 8 ilstopada nastąpi otwar-
tle giełdy w Wilnie. W wyniku

ostatnich prac Komitetu Wyko-

nawczego Giełdy Wileńskiej opra-

cowano szereg regulaminów, któ-

aaprzesłane zostały do minister-

stwa przemysłu i handlu do za-
twierdzenia. Obecnie omawiane
są sprawy zwołania walnego ze-
brania członków giełdy, które
wyłoni władze gieldowe.

Otwarcie giełdy nastąpi dnia
8 listopada r. b.
— Walne Zebranie Zw. Kup-

ców i Przemysłowców Drzew-
nych. OQnegdaj odbyło się Wal-
ne Zebranie Wileńskiego Związku
Przemyłowców i Kupców Drzew-
nych, na którem p. Stuczyński
złożył obszerne sprawozdanie z
działalności zarządu oraz omówił
nadzwyczaj ciężką sytuację prze-
mysłu drzewnego na Wileńszczy-
źnie, spowodowaną taktyką Dy-
rekcji Lasów Państwowych i t p.
Również mówca omówił sprawy
taryf, organizacji eksportu oraz
ceł.

Na tymże posiedzeniu wybra:
no nawy Zarzad zwiazku

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— (hrześc. zw. zaw. Szew-

ców. W dniu 24 b. m. o godz.
19 w sali przy ul. Metropolitalnej
Nr. 1 odbędzie się zebranie Kasy
koleźeńskiej przy chrz. zw. zaw.

Szewców.
SPRAWY ROLNE.

— Tydzień Rolniczy w Wil-
nie. W dniach od 6 do 13 listo-
pada r. b. z inicjatywy Centralne-
go T-wa Kółek i Organizacji Rol-
niczych odbędzie się Tydzień Rol-
niczy. Celem tygodnia będzie
omówienie ciężkiej sytuacji rol-
nictwa w dobie obecnej.

ŻYCIE AKADEMICKIE.
— Z Sodalicji Marjańskiej

Akademiczek Ч. 5. B. Jutro o
godz. 8.30 punktualnie w koście-

le św. Jana, w kaplicy Matki Bo-

skiej Pocieszenia (pierwsza od
głównego wejścia w lewej nawie)
odprawiona będzie Msza Św. ze
wspólną Komunją Św. Po Mszy
śniadanie i zebranie ogólne w Sali
Szkoły — Uaiwersytecka 9—9.
— Akademickie Koło Misyj-

ne. Dn. 23 b.m. odbędzie się
o godz. 6 Walne Zebranie Koła
(Wielka 64).

Na porządku dziennym: Wy-
bór delegatów na zjazd Z.AK.M,
w Gdeńsku; Sprawy zjazdowe.
— Akad. Tow. Farmaceutycz-

ne „Lechja* zawiadamia swoich
członków, że w dniu 23 b. m. w
niedzielę odbędzie się Nadzwy-
czajne Walne Zebranie z refera-
tem p. Dr. Chorzelskiej o wita-
minach.

Pierwszy termin zebrania o
godz. 15, drugi o godz. 16.

Ze względu na ważność spraw
obecność wszystkich członków
obowiązkowa.
— Herbatka zapoznawcza.

Akademickie Tow. Farmaceutycz-
ne „Lechja* zaprasza wszystkich
członków Lechji oraz kol. kol. Ma-
gistrów  Protektorów  T-wa na
„Herbatkę Zapoznawczą”, zorga-
nizowaną przez Zarząd dla kole-
żanek i kolegów nowo-przyjętych
na oddział Farmaceutyczny (J.5.B.

„Herbatka” odbędzie się dziś
w lokalu własnym przy ul. Bakszta
12 m. 4. Początek punktualnie o
godz. 8 wieczór.

SPRAWY SZKOLNE.
— Zmiana godzin rozpo-

czynania lekcji. Jak nas infor-
mują zmiany godzin lekcyjnych
w Wilnie nastąpią jedynie w szko-
łach średnich i nawet już obecnie
niektóre szkoły średnie wprowa-
dziły u siebie tę inowację. Lekcje
rozpoczynają się nie © godzinie
8 rano, lecz 8,30. A

Natomiast w szkołach  po-
wszechnych lekcje nadal rozpo-
czynać się będą o godzinie 8 ra-
no, z uwagi na to, iż w przeważ-
nej ilości Szkół nauka odbywa się
na dwie zmlany.
— Państwowa Komisja Eg-

zaminacyjna przy Wydziale
Sztuk Pięknych 9. 5. В. @®
egzaminów z rysunku, jako przed-

miotu nauczania w szkołach śred-

nich ogólno-kształeących i semi-
narjach nauczycielskich podaje

do wiadomości kandydatów žy-
czących przystąpić do egzaminów

w terminie jesiennym, że poda-

nia o dopuszczenie do egze minu
wraz z załącznikami należy skła-
dać na imię Przewodniczącego

Komisji w Dziekanacie Wydziału
Sztuk Pięknych w czasia od 24 go

października do dnia 15 listopada
r. b. włącznie, w , godzinach od
14-ej do 16-ej
— Wileński instytut Pielę-

gniarek I Wychowawczyń Spo-

łeczn. Kurs nauki 2 letni. Do in-
stytutu przyjmowane są słuchacz-

ki z wykształceniem min. 6 kl.

gimn. Wykłady są prowadzone
przez profesorów i docentów U.

S. B. lekarzy specjalistów i pe-

dagogów. Instytut posiada 3 wy-

działy:
Wydział Higjeniczno Pielęgniar-

ski: przygotowuje higjenistki i in-

struktorki dla szkół, higjenistki
dla zakładów higjeny społecznej

(Stacje opieki nad matką i dziec

kiem) oraz pielęgniarki chorych.
Wydział Gospodarstwa Domo-

wego: daje kwal fikacje na nau-

czycielki, instruktorki gospodar-
stwa domowego oraz na kierow-

niczki gospodarcze  internałów,

kolonij letnich, szpitali i innych
zakładów społecznych.

Wydział wychowania  przed-
szkolnego: kształci wychowaw-
czynie, kierowniczki przedszkoli.
Zajęcia praktyczne odbywają się

DZIENNIK MILENSKI

w klinikach i pracowniach uni-
wersyteckich S. B. oraz instytu-
cjach społecznych m. Wilna.

Zapisy są przyjmowane, oraz
informacje udzielane codziennie
w godzinach 17 — 19 w sekre-
tarjace Instytutu, przy ul. Mickie-
wicza 22 —5 tel. 16-02.

Dla przyjezdnych zapewnione -
miejscz w [nternari"

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Sokoła. Dnia 22 b m.

odbędzie się w sali „Sokoła” za-
bawa taneczna, zorganizowana
przez sekcję lekkoatletyczną.

Wejście tylko za zaproszenia-
Początek o godz. 21 szej.
— Sprostowanie. W nume-

rze wczorajszym we wzmiance
p.t. Zarząd Bractwa Matek Chrze-
ścijańskich zakradła się pomyłka.
Błędnie zostały podane 2 nazwi-
ska, a mianowicie p. Marji Koła-
czewskiej (wydrukowano Kola-
czewska) i p. Antoniego Sawickie-
go (wydrukowano Lewicki).

mi.

 

idącym wymaganiom.
przed

Osramówki
|
NI technicznych.
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CZEMU NIE JESTES

JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKIP

 

TPAGICZNE POLOWANIE.
Gospodarz imprezy myśliwskiej został zastrzelony.

Wczoraj, zgodnie z przepisami
o łowiectwie, rozpoczął się sezon

polowań na zające.
W związku z tem, mimo nie-

pogody o świcie wyruszyły z Wil-
na w bliższe lub dalsze okolice
liczne grupy myśliwych.

Między innymi, na zaprosze“
nie p. Michała Łokuciejewskiego,
b. administratora dóbr p. Witolda
Wagnera, a obecnie właściciela

nieruchomości przy ul. Piłsudskie-
go 25 w Wilnie, wyruszyło towa”
rzystwo do folwarku „Cieleszysz-
ki”, położonego 8 klm. przed
Oszmianą, gdzie na polach pod
lasem zorganizowano nagonkę na
zające.

W. polowaniu
znany awanturnik
wadzki, ;

Ponieważ Z. nie posiadal wla-
snej broni, użyczył mu jej gościn=

ny gospodarz, sam zaś tuż przy

nim obserwował przebieg polo-
wania.

W, trzecim miocie na myšli-

wych wyszedł szarak. Z różnych

posterunków padły strzały, lecz

wziął udział
Czesław Za-

niefortunne. Zając znalazł się w

obrębie stanowiska Zawadzkiego,

który schwycił za broń, by poło”
żyć zwierzynę.

Rozległ się strzał, lecz nabój

miast w zająca, ugodził w głowę

znajdującego się obok Łokucie”

jewskiego.
Skutki okazały się tragiczne.

Łokuciejewski padł martwy, gdyż

pocisk rozerwał czaszkę, a mózg

wypadł na ziemię.
O fatalnym wypadku uwiado-

miono policję w Oszmianie i żonę
zabitego w Wilnie.

Sprawcę lekkomyślnego

padku osadzono w więzieniu.
Tragicznie zmarły ś. p. Łoku-

ciejewski osierocił żonę i dwu nie-
letnich synów — uczniów gimn.
O.O. Jezuitów.

Zawadzki pozbawiony był
przez władze prawa noszenia
broni i nie posiadał karty łowiec-
kiej.

Okazało się, że na polowanie
nie był zaproszony, lecz znalazł
się tu wbrew życzeniu gospoda-
rza i gości.

wy”

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

— Teatr Pohulanka. Dziesiejsza pre

mjera „Niebieskiego Ptaka” zapowiada

się imponująco.  Pomysłowa reżyserja

d-ra Ronard Bujańskiego, ciekawa ilust-

racja muzyczna dr. T. Szeligowskiego, e-

fektowne balety w wykonaniu i układzie

Hryniewickiej, fantastyczne dekoracje

Makojnika i przeszło sto nowych, efekto

wnych kostjumów — stworzą całość nie-

widzianą dotąd w Wilnie,
Grają wszyscy artyści Teatru Pohu-

lanka, a także bierze udział Instytut dra
matyczny, girlsy, 50-ciu statystów i 20-
cioro dzieci.

Zaznaczyć należy, że 10 proc. docho
du z tej premjery Dyrekcja Teatrów prze
znaczyła na odnowienie Katedry w Wil-
nie.

„Niebieski Ptak dla Zygmunta Augu
sta i E. Orzeszkowej. 22 bm. o godz. 12-ej
w południe dana będzie urocza bajka
Maeterlincka, specjalnie dla gimnazjum
Zygmunta Augusta i E. Orzeszkowej. Bę
dzie to wstępne przedstawienie Teatru

Szkolnego, które powstanie z ramienia

Dyrekcji Teatrow Miejskich Z. A. S. P.
w Wilnie, w porozumieniu z Kuratorjum

Szkolnem, — i którego otwarcie odbę-

dzie się 29 bm. o godz. 12-ej w połu-

dnie w Teatrze na Pohulance.
Przedstawienia Teatru Szkolnego

będą służyły do późniejszych ćwiczeń

teatralno - literackich.
„Dzika pszczoła* na ogólne żądanie

publiczności ukaże się w niedzielę po po
łudniu o godz. 4-ej w Teatrze na Pohu-
lance w doskonałej, niezmienionej obsa-

dzie premjerowej. Ceny popołudniowe.
— Dodatkowy egzamin Szkoły Dra-

matycznej Teatrów Miejskich Z, A, S. P.
w Wilnie, Dyrekcja Teatrów i Szkoły dra
matycznej ustanowiła dla osób, które z
różnych względów nie mogły się jesz-
cze poddać egzaminowi wstępnemu do
tejże Szkoły, — jeszcze jeden (nieodwo-
łalnie ostatni) egzamin, który się odbę-

dzie w poniedziałek 24 bm. o godz. 4'/2
pop. w Teatrze na Pofulance. Informacji

udziela Sekretarjat Teatru na Pohulance.

— Teatr muzyczny „Lutnia”. Wystę-

py Elny Gistedt. Dziś, po raz drugi me-
lodyjna operetka Kalmana „Księżniczka

czardasza”, która doznała na premierze

tak entuzjastycznego przyjęcia. Rolę ty

tułową kreuje Elna Gistedt w otoczeniu
wybitnych sił artystycznych z Gabrjelli,
Jasińską-Detkowską, Dembowskim, Szcza

wińskim, Tatrzańskim i Wyrwicz - Wich

rowskim na czele. Nowa oprawa dekora-

cyjna według projektów J. Hawryłkiewi-

cza.

Tańce i ewolucje taneczne baletmis-

trz Morawskiego. Reżyserja K. Wyrwicz-

Wichrowskiego. Zniżki akademickie 25

proc. wydaje kasa Teatru nr, 3.

— Jutrzejsza popołudniówka „Wikto

rji”, Jutro, w niedzielę o godz. 4-ej pp.

ukaże się na scenie „Łutni” ciesząca się

olbrzymiem powodzeniem operetka Abra

hama „Wiktorja i jej huzar”, z Elną Gi-

stedt w roli głównej i obsadzie premje-
rowej. Ceny zniżone.

— Koncert Jana Kubelika odbędzie

się w niedzielę 23 bm. w Sali Konserwa-

torjum (Wielka 47) staraniem Wileńskie-

go Towarzystwa Filharmonicznego. Reci

tal Kubelika wzbudził w sferach muzy-

cznych Wilna, zwłaszcza wśród licznych

wielbicieli jego talentu i fascynującej śry,

niezwykłe poruszenie. Program recitalu

skrzypcowego zawiera najcelniejsze utwo

ry wirtuozowskie literatury skrzypcowej.

Pozostałe nieliczne bilety są do na-

bycia w „Orbisie' (Mickiewicza 11-a) od

9 rana do 7 wiecz.
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POLSKIE RADJO WILNO.
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
maitošci. 19.50: „Na widnokręgu”. 19.45:
Pras, dz. radj. 20.00: Muzyka lekka. 22.05:
Koncert chopinowski. 22.40: „W ojczy-
źnie Waltera Scotta” —felj. 22.55: Komu
nikaty. 23.00: Słuchowisko: „Onufry”.
+23.30; Muzyka tan.

Niedziela, dnia 23 października,

0.15: Transm. z Krosna. Uroczysto-

ści odsłonięcia pomnika Ignacego Łuka-

ziewicza. 11.58: Czas. 1210; Kóm.

meteor. 12.15: Poranek symf. z Filharm.

14.00: Komunikat roln. 14.05: „Przygoto-

wania przedzimowe w gospodarstwie

domowem*, odczyt. 14.25: Muzyka. 14,40:

„Ogrodnicze roboty jesienne” — odczyt.

15,00: Koncert. 16.00: Aud. dla mło-

dzieży. 16.20: Muzyka popularna (płyty).

16.45: „Kącik językowy”. 17.00: Audycja

dla wszystkich, 18.00: Muzyka lekka.

18.35: „Moje dziecko nic nie je“ —
19.25: Słu-pogad. 19.10: Rozmaitości.

chowisko: „Cezar i Kleopatra" —B.

Shaw'a. 10.00: Koncert. 21.00: Wiad.

sport. z prowincji i Warszawy. 21.10:

Recital skrzypcowy. 22.00: Muzyka ta-

neczna.

KERSZZATRO ZYISDN ISA SR

ZWIĄZEK AKADEMICKI i
„MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA"

zaprasza Koleżanki I Kolegów

na Wielką Zabawę Taneczną
w SALONACH OGNISKA

AKADEMICKIEGO

w Niedzielę dn. 23-X o g. 22-e]

Liezne Niespodzianki.

WSTĘP: Akademicki 1 zł.
Zwykły 2 zł.

KRONIKA POLICYJNA.
—Sąsiad okradł sąsiada, W dniu 20

bm. z niezamkniętego mieszkania Kra-

wickiego Hirsza ((Kwaszelna 11) została

dokonana kradzież gotówki w sumie 200

zł. Sprawcą kradzieży okazał się Kapłan

Mowsza, Kwaszelna 11, którego zatrzy-

mano; gotówk narazie nie odnaleziono.

— Przywłaszczenie czeku. W dniu

20 bm. Izraelit Mowsza (Skopówka 6) ,za

meldował, że Jawich Lejba (Nowogródz-

ka 6) przywłaszczył jego czek na sumę

280 zł.
— Wyłudzenie oszczędności od star-

ca Jak się dowiadujemy policja śledcza

prowadzi obecnie dochodzenie w nieco-

dziennej charakterystycznej sprawie.
Przy ul. Ponarskiej mieszkał samo-

tnie 75 letni starzec Karol Wegner po-
siadający, jak głosiła fama, okrągły ka-

pitalik, który oddawał na procenta i z

tego żył. Pogłoski o bogactwie staruszka

dotarły również do woźnego Państwo-

wych składów tytunionych St. Gobisa

zam. przy ul. Zacisze nr. 11, który posta-

nowił zawładnąć majątkiem starca. Pe-

wnego razu Gobis zaproponował mu by

przeniósł się do jego mieszkania gdzie nie

będzie się czuł tak samotny ponieważ

będzie on dla niego rodzonym synem i za

pewni beztroską starość. Staruszek zgo-

dził się na propozycję Gobisa i następ-

mego dnia przeniósł się do jego mieszka-

nia. W! pierwszych tygodniach Gobis
bardzo troskliwie opiekował się starcem

i zdobywszy jego zaufanie podstępnie wy
łudził od niego cały jego majątek stano-

wiący sumę ponad 5100 zł. Po otrzy-

maniu ostatniej setki, Gobis zmienił na-

gle swoje postępowanie, zaczął maltreto

wać starca i morzyć głodem. Ostatnio

zaś Gobis zaczął się domagać od starusz

ka by opuścił jego mieszkanie grożąc mu

wyrzuceniem na bruk.
Oszukany starzec zameldował o wy-

ADKI
— Zgon emeryta kolejowego. W dniu

-wczorajszym w mieszkaniu Jurkiewiczo-

wej Anastazji (Krakowska 19) zmarł na-
gle na atak sercowy Łukasz Stankiewicz,

*b. emeryt kolejowy. Zgon nastąpił z po-
wodu zdenerwowania Stankiewicza, wo-
bec nieuczciwości dłużnika, który był wi
nien mu znaczniejszą kwotę i nie zamie-
'rzał mu jej zwrocić,
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Chociaż żarówka ma wygląd prosty, wyrób jej jest skompliko-
wany i trudny. Tylko długoletnie doświadczenie i precyzyjne urzą-
dzenia fabryczne, jakie firma „Osram“ zdobyła dzięki współ-
pracy wielkiego zespołu uczonych, umożliwiają produkcję żarówek,
które odpowiadają najdalej 4 z

Już
nabyciem  winnišcie

IB wiedzieć, że dobrze kupuje.
cie, dlatego kupujcie zawsze

które można
nabywać w sklepach elektro-
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Wielka afera
Z inicjatywy Dyrekcji Pol-

skiego Monopolu Tytoniowego
przeprowadzono w Wilnie maso-
we rewizje w poszukiwaniu prze-
mycanych wyrobów tytoniowych.

Zatrzymany szereg przemytni-
ków i sprzedawców nielegalnych
wyrobów, pochodzących w olbrzy-
miej większości z Rygi.

produkowanewkażeFWwPabjanicach

  
    

  

  
 

przemytnicza.
Ślady sprzedaży tych wyro-

bów zaprowadziły przedstawicieli
władz do kilku urzędów, gdzie
równieź zatrzymano  sprzedaw-
ców. Niektóre paczki z papiero:
sami i tytoniem adresowane by-
ły po rosyjsku. Dochodzenie w
toku.

——

TEATRY MIEJSKIE.
[(МА POHULANCE).

Występy » Reduty ".

„intryga I Miłość" tragedja w
5 aktach Schillera.

Na dwa przedstawienia zjecha-
ła do Wilna, głównej swej nie-
gdyś siedziby, jedna Zz grup Re-

duty. Wprawdzie Reduta dziś to

już dziesiąta woda po kisielui

z jej pierwszych pionierów (Zie-
lińska, Kossowska, Chmielewski,
Perzanowska, Mysłakowska, Kno-

blauch, Wiercińscy, Modrzewscy,
Zawistowski i wielu wielu innych)

nikt już prawie w ramach tej

nazwy i tego pojęcia nie pozo-

stał, lecz rozproszyli się po wielu
teatrach w Polsce, tak jak znów
aktorzy różnych teatrów wsiąkli
w dzisiejsze grupy objazdowe
„Reduty”. Ale Instytut jak daw-

miej istnieje, ale nazwa, znak bar-
wy, incognito aktorów pozostały,
ponadto zaś protektorat i nazwi-

sko jej znakomitego współtwórcy
i dyrektora Juljusza Osterwy,
który zawsze magiczny wpływ wy-
wiera. Pozatem Reduta dzisiejsza,
tak jak i dawniej, z pietyzmem
przechowuje tradycyjny kult dla
pięknej i szlachetnej ideiw sztuce
i nigdy dla sensacji recte... do-

chodowości, tej idei się nie sprze-
niewierza i podejrzanemu sma-

kowi. mie schlebia. To też na
przedstawienia Reduty śmiało u-
częszczać może młodzież, przeto

ruchoma ta placówka kulturalna
spełnia w swych objazdach swe
zadanie wychowawcze.

Inna rzecz, że nie pod bezpo-
średnim kierunkiem swego zna-
komitego twórcyi reżysera Oster-

wy, Reduta dzisiaj już tych walo:
rów artystycznych nie posiada, a
przynajmniej niektóre jej grupy.
(Wspaniały pod tym względem
wyjątek w ostatnich czasach sta-
nowiła żeńska grupa Reduty wo-
bjeździe ze świetną sztuką M.
Szczepkowskiej „Sprawa Moniki").

Wystawiona wczoraj na Pohu-
lance popołudniu dla młodzieży i
wieczorem tragedja Schillera „In-
ntryga i Miłość” opracowana jest
przez Osterwę w skrótach snadź
na mniejszy zespół objazdowy
z uwzględnieniem oszczędności

czasu, przeznaczonego na spek-

takl w 8 miu czy więcej odsło-
nach.

, Tragedję odegrano w poszcze-
gólnych rolach mniej lub więcej

szczęśliwie. A więc dodatnio

przedstawił się odtwórca postaci

prezydenta Waltera, dobry był

Wurm, którego odtwórca w oba-

wie snadź szarży grał może tro-

chę nadto blado dworskiego
intryganta. Zbyt na jednym to-

nie: płaczliwym — grała Luizę p.

Sł, więcej urozmaicenia w zazna-

czaniu stanów psychicznych mło-

dej dziewczyny przydałoby się

artystce. P. Lew. pamiętna nam

z teatru Zelwerowicza jako spe-

cjalistka od „naiwniaczek" lub
„przylepeczek”, „żonuś* — w roli

lady Milford b.nieodpowiednio była
obsadzona. Zdolności p. Lis.skry-

stalizowały się poniekąd głosi posta

wa zmężniały, przeto korzystnie
przedstawił się w roli Ferdynan-
da. P. Or. z dyskretnym humo-

rem wykonał swą rólkę starego

tchórzliwego eleganta Kalba. Ze

szczerym sarkazmem wypowie-
dział swą kwestję aktor grający
kamerdynera. W roli Millera ope-
rował aktor przestarzałemi mocno

metodami odtwarzania „nieszczęs-

nych starców”. Od czasu do cza-

su wśród wykonawców zazgrzytał
fałszywy patos.
Nzogół odnosiło się wrażenie, że

redutowcy zachowują swe siły na

wieczorny spektakl (wypadło mi

być na popołudniówce dla mło-
dzieży) i grają sobie „od nie-

chcenia". Może tak i było — ale

nie powinno być. Dekoracje o-

czywiście ograniczały się do pry-

mitywów na tle kotar. Jednakże
brak stylowego tła w sztuce sty-

lowo kostjumowej ujemnie od-

czuwać się daje. No ale deko-

racje stylowe w teatrze objazdo-
wym to rzeczywiście szkopuł nie-
mal niemożliwy do przezwycięże-
nia.

Młodzież zebrana na popo-
łudniówce reagowała na dramat

NOWA TRASA
linji autobusowych'

Towarzystwo Miejskich i Mię:
dzymiastowych Komunikacji Au-
tobusowych Sp. Akc. Oddział w
Wilnie podaje do wiadomości, że
począwszy od dnia 22 b. m. trasa
dotychczasowych linij autobuso-
wych, zgodnie z uchwałą Magi-
stratu m. Wilna z dnia 20 b. m,
vlegnie zmianie jak następuje:

Linja I — pozostaje bez zmian.
Linja II — jak dotychczas,

z tą tylko różnicą, że zamiast ul.
Jagiellońską, sutobusy przebiegać
będą ul. Gdańską i Wileńską.
Przyczem zostały ustanowione
nowe przystanki: „Szopena” (róś
ulicy Szopena i Sadowej), oraz
Most Zielony (róg ul. Rybaki i
Kalwaryjskiej).

Linja III — od Cerkwi (W. Po-
hulanka) do ul. Trynitarskiej (Ry-
neczek). Autobusy przebiegać
będą jak dotychhczas. Przystanki
dotychczasowe.

Linja IV — Wilno (Plac O-
rzeszkowej) — Jerozolimka. Tra-
sa dotychczasowa. Autobus ten
również będzie się zatrzymywał
na przystankach linji 2-ej.

Linja V -- od Krzyża Zarzecz*
nego do ul. Strycharskiej. Auto-
bus przebiegać będzie ulicami:
Zarzeczną, Młynową, św. Anny,
Królewską, —Маг
Plac Katedralny, Adama Mickie-
wicza, Wileńską i Wiłkomierską
do ul. Strycharskiej. Przystanki:
Rynek Zarzeczny, Krzyż Za”
rzeczny,  Sofjaniki, św. Anny
(kościół), Ogród Bernardyūski,
Zamkowa, Plac Katedralny, Ta-
tarska, Wileńska, Miostowa, Most
Zielony (róg ul. Rybaki i Kalwa-
ryjskiej), Boltupska, Zwierzyniec-
ka i Strycharska, — Autobus bę-
dzie kursował w dnie powszednie
od godz. 7.05—21.30 co 30 minut,
w dnie świąteczne o niedziele od
godz. 10-ej do g. 19,55 co 30 minut.

Linja VI — od Cerkwi (P. Po-
hulanka) do Dobrej Rady, ulicami:
W. Pohulanką i Legjonów, przy”
czem ustalono nowy przystanek
przy ul. „Spokój”. Autobus będzie
kursował w dnie powszednie od
godziny 7—9.37, 13.30—16.35 i
od 18.30—22.27 w odstępach 16
minut. W dnie świąteczne i nie-
dzielne w godzinach 10—20.06,
również w odstępach 16 minut.

Linja VII — od Cerkwi (W. Po”
hulanka) do Wilczej Łapy (Szpital
Kolejowy) ulicami: Piłsudskiego
i Ponarską do Szpitala Kolejo-
wego. Przystanki: dotychczasowej
6-ki i 4-ki. Autobus kursować bę”.
dzie w dnie powszednie od godz.
6.36—22.27 co 28 minut, w dnie
świąteczne i niedzielne od godz.
9,30—21.30 również w odstępach
28 minut,

Z dniem powyższym będą
sprzedawane w biurze T-wa Miej:
skich i Międzymiastowych Ко-
munikacji Autobusowych Sp. Akc.
Oddział w Wilnie, ul. Jagielloń*
ska 14 (tel. 18.00) bilety mie-
sięczne i abonamentowe w go
dzinach 8—13.

Podając komunikat powyższy
do wiadomości, wyrazić musimy
zdziwienie, że Magistrat zgodził
się na skrócenie na Antokolu
linji III do ul. Trynitarskiej (Ry-
neczka). Po 1az pierwszy od cza-
su istnienia kemunikacji tramwa-
jowej i autobusowej Antokol zo-
stał odcięty od miasta. Dotych-
czas od niepamiętnych lat loko”
mocja dochodziła do ul. Tramwa-
jowej. Dyrekcja Arbonu wyrzą-
dziła wielką krzywdę Antokolowi.

 

   

    

     

NAJLEPSZA

HERBATA

NOUNT EVEREST TEM
Wyłączna sprzedaż

1/ł. St. BANELi s-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 6-19

  

БКНАСКЛЕЗОТИ?НТОСЕЛЕЕТЫЦЕНЕТОВЧЕЕСОИТ:
dwu szlachetnych serc na scenie,
bardzo żywo, nie szczędząc gorą-
cych oklasków. Pilawa.

 

Magdaleny, *
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Kilkanaście domów poszło z dymem,

Z KRAJU.
19 letni chłopiec

spłonął żywcem podczas Snu.
W dniu onegdajszym w go-

dzinach porannych wieś Wydryce,
gm. gródeckiej powiatu Wilej-
skiego, stała się widownią stra-
szliwej pożogi, która pociągnęła
również za sobą ofiary w lu-
dziach.

Ogień z niewyjaśnionej przy-
czyny powstał w stodole miesz-
kańca tei wsi Michała Kwiatkow-
skiego, poczem wskutek sprzyja-
jącego wiatru przerzucił się na
sąsiednie zabudowania. Wkrótce
w płomieniach stanęło 5 gospo-
darstw wraz ze wszelkiemi zabu-
dowaniami gospodarczemi. Mimo
natychmiastowej akcji ratunkowej,
utrudnionej brakiem wody, którą
trzeba było wydobywać z głębo-

kiej studni, ogień całkowicie zni-
szczył domy mieszkalne oraz za-
budowania gospodarskie z tego-
rocznemi zbiorami i częściowo ży-
wym inwentarzem Michała Kwiat-
kowskiego, Mikołaja, Antoniego
i Piotra Koraków oraz Wincente-
go Oszmiańskiego.
W czasie pożaru w stodole-

Michała Kwiatkowskiego nocował
jego 19 letni brat Jan, który nie
mógł się już wydostać ze stodoły
z powodu wielkich płomieni i
zginął w nich.

Straty spowodowane pożogą
nie zostały narazie ustalone. Po-
licja prowadzi dochodzenie w ce-
lu ustalenia powodów pożaru.

Koń zabił człowieka.

We wsi Kereniowo, gminy Il-
skiej, pow. Wilejskiego, podczas
młócenia zboża zdarzył się tra-
giczny wypadek. Prowadzący ko-
nia przy kieracie Aleksander Woj-
ciechowski w pewnej chwili po-

chylił się tak nieszczęśliwie że
koń trafił go kopytem w skroń.
W 10 minut później Wojciechow-
ski nie odzyskując przytomności
zmarł.

Bandyta skazany na śmierć.

W dniu 19 b. m. Sąd Doraźny
w Brześciu wyrokiem swym ska-
zał bandytę Jana Krawczuka,
mieszkańca wsi Dobra Wola, pow.
łuninieckiego, karanego sądownie
przed sześciu laty na beztermi-
nowe więzienie, a który z powodu

niepełnoletności był ułaskawiony
przez Pana Prezydenta—na karę
śmierci przez powieszenie. Wobec
tego, że Pan Prezydent z prawa
łaski nie skorzystał, wyrok wyko-

Skąd fałszywe 10 złotówki.
Na terenie gm. wisłockiej za-

trzymano niejakiego  Gierszofta
Jankiela, który czynił zakupy u
włościan i płacił fałszywemi 10 zł.
U Gierszofta znaleziono 8 sztuk

  

nano w dniu 20 b. m. o godz.
7 rano.

fałszywych monet. Badany Gier-
szoft oświadczył, iż monety te
otrzymał na targu przy wymianie
zł. 100 i zupełnie nie wiedział, iż
są one fałszywe.

SPORT.
Narciarze „Ogniska'* rozpoczynają

treningi.
Mając bogate doświadczenie

lat ubiegłych, najlepsi narciarze
Wilna zgrupowani w Ognisku roz
poczynają już suchą zaprawę
przed zbliżającym się sezonem
sportów zimowych.

Sucha zaprawa ma ogromne
znaczenie nietylko dla zawodni-
ków, ale i dla szerszego ogółu zwo
lenników narciarstwa, którzy
przez specjalne ćwiczenia gimna-
styczne wyrabiają odpowiednią
miękość ruchów narciarskich.

Trening rozpocznie się już w
najbliższym tygodniu.

Gimnastyka odbywać się bę-
dzie środami i sobotami od godz.
18 w lokalu „Ogniska” przy ul. Ko
lejowej. Ponadto raz w tygodniu
odbywać się będą ćwiczebne mar-
sze z kijami.

Sekcja narciarska „Ogniska”
postawiła sobie w tym roku za cel
doprowadzenie swoich zawodni-
ków do jaknajlepszej formy, gdyż
są w projekcie liczne wyjdzdy w

  
НОкаО290 М Rewelacja dniall! Film o niez» yklej warteści
DŹWIĘKOWY KINO-TEATRQĘ artystycznej. Film, który poruszył cały świat.

$ ž. i O S Wspaniała realizacja genjalnego mistrza Ernesta LUBICZA. W rol. gł: LIONEL BARYMORE, urocza NANCY CARROLL, '
$ e amant PHILIPS HOLMES. To fllm, który wstrząsną! sumieniem świata. To film, o którym mówić będzie całe Wilne.„H$ ul. Wileńska 38.

 

Dziśl Najweselszy
film Z
nych komików

<PAN>| Wywołający bezustanne huragany śmiechu
DZWIĘK. KINO-

TEATR
Ol. WIELKA 42. Tel. 528.

Następny prog'am: dramat osnuty na tle stosunków

góry, jak również poważne starty
na zawodach wileńskich.

Zapisy do sekcji przyjmowane
są w czasie treningów, względnie
w kierownictwie sekcji Miickiewi-
cza 30 — 7, tel. 13 - 78.

Zaprawę będą prowadzić spe-
cjaliści z dyplomami instruktorskie
mi.

Prócz kompletu zaawansowa-
nych narciarzy w razie napływu
zgłoszeń zorganizuje się grupę po-
czątkujących.

Pierwszy treninś odbędzie się
we środę 26 bm. o godz. 18 w sali
„Ogniska“ — Kolejowa 19.

Bokserzy trenują w „Pogoni*.

Treningi bokserskie z powodu
remontu sali Ośrodka W. F. zosta
ły przeniesione do lokalu letniego
„Pogoni“, który mieści się na przy
stani wioślarskiej.

Bokserzy trenują dwa razy ty-
godniowo: we wtorki i w piątki
od godz. 19.

Pierwszy treninś po przerwie
odbędzie się w niedzielę o godz.

CZŁO

DZIENNIK WILEŃSKI
 

2 pogranicza.
Okradzenie wagonu bagażowego pociągu

„ międzynarodowego.
Cenne klejnoty dyplomaty sowieckiego zginęły.

Ze Stcłpców donoszą, iź w ub.
środę na linji Kołosowo Razino z
wagonu bagażowego pociągu mię-
dzynarodowego, zdążającego z
Moskwy w kierunku Warszawy,
skradziono cenny bagaż jednego
z dyplomatów sowieckich zdąża-
jących do Peryża.
W bagażu tym miały znajdo-

wać się nader cenne klejnoty,

które dyplomata sowiecki wiózł
do Paryża.

G. P. U. zarządziło energiczne
poszukiwania. W ciągu ostatnich
dni na stacji Niegorełoje przepro-
wadzana jest ostra kontrola ba-
gaży i rewizja osobista.

Pozatem na granicy potrojono
posterunki straży granicznej.

Lokalna konierencja polsko - sowiecka.

W pogranicznej osadzie Czar”
ny Bór w rejonie Tomaszewicz
vdbyła się polsko-sowiecka kon-
ferencja graniczna, poświęcona
sprawom administracyjnym, za-
targom granicznym, meljoracji

gruntów oraz wymianie 50 sztuk
sowieckiego zywego inwentarza
wraz z trzema pastuchami, którzy
znaleźli się na stronie polskiej.

Wszystkie sprawy załatwiono
pomyślnie.

Unieszkodliwienie 2 band przemytniczych na pograniczu litewskiem.

Na pograniczu polsko-litew-
skiem organa K. O. P. w ostatnich
dniach unieszkodliwiły dwie ban-
dy przemytnicze, grasujące na
pograniczu od dłuższego czasu.
W ręce władz wpadło kilkanaście

klg. sacharyny, tytuniu, jedwabiu,
lekarstw, przyrządów lekarskich
it. p. 11 przemytników pocią-
śnięto do odpowiedzialności kar-
no-sądowej.

 

Wznowiony popyt na brylanty.
Niedawno jeszcze popyt na

brylanty we wszystkich krajach
świata był tak znikomy, że zain-
teresowane przedsiębiorstwa my-
ślały nawet zredukować znacznie
eksploatację terenów  diamento-
wych, aby w ten sposób podnieść
znowu cenę.

Ostatniemi jednak czasy za-
uważono nagłe podniesienie się z
niewiadomych przyczyn popytu
na brylanty.

Zapotrzebowanie to jest obec-
nie tak wielkie, że w Anglji na-
przykład jubilerzy nie są w stanie

Co kraj to obyczaj...
Kelorowe gazety w Siamie.

W Siamie do każdego dnia w
tygodniu przywiązany jest pewien
kolor, a zamożni Siamczycy sto-
sują się tak ściśle do tego od
wiecznego przepisu, że posiadają
szaty we wszystkich kolorach dni
tygodnia.

Wobec tego i niektórzy pomy”
słowi wydawcy dzienników kra-
jowych w Siamie wpadli na po-
mysł drukowania swych wydaw-
nictw na papierze kolorowym.
Tak więc w niedzielę dzienniki
ich drukowane są na papierze
różowym, w poniedziałki — na
żółtym, we wtorki — na zielonym,
we środy — na białym itd.

TURTOMITA О

10.
Pięściarze nasi muszą obecnie

starannie wyzyskać każdy trening
gdyż czeka ich cały szereg poważ-
nych walk z bokserami innych
miast, a nawet z pięściarzami Łot
wy, którzy mają dwa razy odwie-
dzić Wilno.

Bo Zaw ce

WIEK,

  

UEII

(IWAGAI Film ten niema nie wspólnego z obrazem: „CZŁOWIEK KTORY ZABIŁ" który był demonstrowanym w Jednem ©k. 1
z kin wileńskich. NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na 1-szy seans ceny zniżone. Peczątek seansów © godz. RP ®

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

 

Flip i Flap „W Legji Cudzoziemskiej"
Tak wesołege flmu jeszcze nie było. Dla młodzieży dozwolony. Nad

program: Niesamowity Mecz komedja dźwiękowa w 3 akt. oraz Przegląd filmowy „Pata”.
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15. Na 1 seans ceny zniżone.

panujących w przedwojennej carskiej Rosji p. t.:

pD rai 

«REWOLUCJONISTKA» (Paszport (3-444). Gr

     

KTOREGO ZABILEM “rone

 

 

wykonać zamówień wszystkich
swych klientów. Okoliczność ta
posiada decydujące znaczenie dla
przemysłu brylantowego wogóle,
bo przynajmniej 95 procent bry”
lantów przechodzi przez ręce kup-
ców londyńskich.

Tranzakcje brylantami przy”
brały ostatnio takie rozmiary, że
już się ujawnia tendencja do spe-
kulacji. Zjawisko to jest niezro-
zumiałe. Kryzys światowy nie u-
jawnia narazie widoków na po-
prawę.

CZŁOWEK - MASZYNA
zwrócił się przeciwko swemu

panu.

Koszmarny sen o człowieku
maszynie staje się niestety powoli
rzeczywistością.

Na angielską wystawę  radjo-
wą w Londynie inżynier Harry
May zgłosił człowieka-maszynę,
którego nazwał „Alpha”. „Alpha”
jest, jak się to mówi, cudem tech-
niki: może nietylko poruszać się,
ale strzelać z rewolweru, wskazy”
wać dokładną godzinę, odpowia-
dać na pewne pytania i czytać w
pewien określony sposób gazety.
Maszyną zainteresowała się gru-
pa bogatych Amerykanów, którzy
dawali za nią 30.000 dolarów. In-
żynier demonstrował im swój wy-
nalazek. W pewnej chwili naci-
snął niewłaściwy guzik. Skutek
tatalny: potwór z ogromną siłą u-
derzył prawą ręką inżyniera, ktė-
ry padł zemdlony i długo potem
leżał w szpitalu. Amerykanie
stracili ochotę kupienia „roba“.

Symboliczny wypadek: maszy-
na, osiągnąwszy pewien stopień
doskonałości, zwraca się przeciw”

  

dam
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Sprzedaż
tanio sprze

sprzedam

Plany i rzeczywistość.
W „Izwiestjach“ z dn. 30 wrze-

śnia znajdujemy dekret władz so-
wieckich „o wzmożeniu urodzaj-
ności”. Dowiadujemy się z niego,
że powierzchnia zasiewu  dopro"
wadzona została do 97 milj. ha
(zwiększona o 30 milj. ha), że jed-
nak dalsze zwiększenie  po-
wierzchni zasiewów byłoby „prze-
ciążeniem pracy”, wobec czego
należy na przyszłość zaprzestać
dalszego rozszerzania zasiewów i
zająć się „wzmożeniem  urodzaj-
ności”,

Tyle dekret,

[W tym samym numerze „Iz-
wiestij' na miejscu naczelnem
znajdujemy artykuł, z którego do*
wiadujemy się, jak wygląda praca
na roli w kolektywach sowiec-
kich:

— „Zarówno Ukraina, jak i
północny Kaukaz posiadają
wszystkie warunki po temu, aże-
by wykonać w czas wszystkie ro-
boty rolne. Jeżeli chodzi o licz-
bę traktorów w tych dzielnicach,
to wzrosła ona na Ukrainie z
14.254 traktorów o 166900 HP, do
19235 traktorów o 238800 HP.
Na Kaukazie północnym liczba

traktorów wzrosła w porównaniu
z rokiem ubiegłym o 2310 i liczy
obecnie 8188 sztuk o 119500 HP.
Rejon dolnej Wołgi posiada obec-
nie 4065 traktorów o 61300 HP.
Samych tych traktorów, nie licząc
żywego inwentarza, starczyłoby
na wykonanie w 100 proc. wszyst-
kich robót rolnych.

A jednak —

— „Pomimo to w tych trzech
dzielnicach zasiano na dzień 25
września o 3,3 miljona ha mniej
niż w roku ubiegłym, który to rok
nie powinien być w tym kraju
brany za podstawę porównania,
ponieważ prace rolne wykonywa-
ne były wówczas wyjątkowo źle”,

Lecz nie tylko te trzy pro*
wincje spóźniają się z pracą na
roli:
— „Pod względem orki jesien-

nej spóźniają się literalnie wszyst-
kie rejony. Dotychczas (na dzień
25 września) zaorano zaledwie
12,7 proc. przeznaczonych dla or-
ki pól. Ogółem w tym roku prze-
orano 5.476.000ha, podczas gdy w
roku ubiegłym w tym samym cza-
sie przeorano 10.664.000 ha, a
więc spadek wynosi prawie 50
procent".

A więc z jednej strony kolo-

ko swemu twórcy i panu. A co
będzie w przyszłości, gdy faktem
staną się najśmielsze pomysły wy-
nalazców? Inżynier amerykański
Whitman buduje „roba”, który
będzie używany w roli żołnierza
policjanta.  „Serce'* jego tworzy
motor gazowy o sile 60 HP. W
głowie będzie miał radjowy apa-
rat odbiorczy zapomocą którego
będzie poruszany, a ręce mają
kształt pałek gumowych.

Do jak groźnych nadużyć o-
twiera się znów pole!

R rr——:577759524

i RÓŻNE į Rodzina składająca się
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„Dr.

salny wzrost siły motorniczej, w
zakresie, jakiego nie znało rolnic"
two rosyjskie za czasów najwięk*
szego rozkwitu, kiedy Rosja była
krajem eksporiującym zboże, i z
drugiej strony, jako wynik , planu
pięcioletniego" — obniżenie po“
wierzchni zasiewów i orki jesien”
nej...

Centralne organy gospodarcze
Sowieckiej Rosji postanowiły w
roku bieżącym dostarczyć ludno-
ści miljon ton ziemniaków, za
miast 700 tysięcy, które projekto”
wano dostarczyć w roku ubieg-
łym. .

Tak było w „planie“.
Jak ten plan wygląda w jego

urzeczywistnieniu, donosi o tem
prasa sowiecka:

— „Na 5 bm. na stacjach kole-
jowych w rejonach, eksportują”
cych ziemniaki, nagromadziło się
przeszło 10.000 ton ziemniaków.
Nadeszły dnie chłodne i dżdżyste.
Znaczna część ziemniaków może
być zmarnowana. Wagonów brak.
Tylko w ciągu pięciu dni paździer”
nika na kolejach południowych i
południowo - zachodnich zabrakło
dla przewozu ziemniaków przesz”
io 6.000 wagonów. Rosną góry
ziemniaków, rosną nie z dnia na
dzień, lecz z godziny na godzinę,
pisze „Prawda* sowiecka. Tere"
ny stacyjne zasypane ziemniaka”|
mi“. 1
‚ A tymczasem w prowincjach|
importujących ziemniaki cena ich
przekroczyła rubla za kiło, czyli
prawie tyleż, co calodzienny za“
robek robotnika rolnego na Ukra“
inie Sowieckiej.

A wagonów brak po pięciu la“
tach „planowego gospodarstwa” i
po dokonaniu „olbrzymich zdoby”
czy państwa socjalistycznego” w
zakresie metalurgji.

GIEŁDA,
WARSZAWA (Pat) 21. X 1932 r.
Waluty i dewizy:

Holandja 358,90—359,10 -- 358,00.
Londya 30,26—30,28—30,42—-30,12.
waz ae 02-22:
lowy Уог! bel 8,917—8,937—8,897.

Paryż 35,04—35,03>—34,95, м
Praga 26,41—26,47—26,35
Szwajsarja 172,30—172,73—171,87.
Włochy 45,65—45,87—45,43.
Berlin 211,95.
Tendencja niejednolita

Papiery procentowe:
3; poź. budowlana 38', —38,70.
4% inwestycyjna96'/,—97.
4%, poż. inwest. ser. 103,25.
5% kenwers.40'|,— 41.
6'/, dolarewa 55'|,, |

 

4% dolarowa £0,00.
7%, stabil. 53,88—55'|,—54,'3,
107, kolejowa 108,00.
8'b L. Z. ziemskie dol. 52—5],75,
4'a'|o L. Z. ziem. 38,25,
5° L. Z. m. Warszawy 48'%.
8° L.Z. m. Warsz. 58,88 —59,38—59,25

60,25.
8] L. Z. m. Częstochowy 52,25—52
10% L. Z. m. Lublina 58,—58,
10', L Z. m. Radomia 58 —57,63,
Tendencja m cniejsza.

Akcje: s
Bank Polski 87. Starachowice 9—9,20

Hab-rbusch 44 Tendeneja n'ejednolita:
' Pożyczki polskie w Nowym Тогки!
Dolarswa 54. Dilonewska 59, Stebi
lizacyjna 52,37'|..

— Co te znaczy „na”
dużywanie alkoholu"?
— Ano, jak na ten

(Judge, N. Jork).

 

DRUKI
PILNE:  Uprasza się o

Wil * lub

 

DŹWIĘKOWY 6
KINO TEATR „L U X |
ul. Mickiewicza Nr. 11 tel. 15-62 Jeszcze tylko 2 dni!

WOZEKAODZZÓKEKOKI
NAUKA

Zastępcy obligacji
Dr. Biumowicz Nowość! Kto pracoweł w ja

. udziela znana pianistka tym dziale, zapewniene Poszukuję pracy jako MAaCji

Choroby weneryczne, W Sli Klubu Narodowe. większe zarobki. Praca służąca,
11 Od łątwa Zgłoszenia Geza- dzieci Posiadam šwia-

1—2 pp. codziennie. gr5 kred Lwów, Wałowa )1. dęctwa Garbarska Ni. 18

Lekcji muzyki

skórne i moczopłciowe, go Orzeszkowej
ul. WIELKA 21,

tel: 921, od 9—1 i 3—8.

 

A. M. STEPHENSON. 48

fi najoyższeKń GWZgÓrZU,
Na szczęście dla Waltersa — i dla tych farme-

rów, którzy jeszcze nie zwieźli pionów do stodół —

na drugi dzień była śliczna pogoda. Świeża nadzieja

i butelka wspaniałego burdunga tak podreperowały

„siły zbiega, że następnej nocy przyleciał z plantacji
do domu doktora jak na skrzydiach.

-Znów zaczekał przed furtką, żeby się upewnić,

że wszędzie jest cicho, poczem wszedł do ogrodu.

Dom stał ciemny i milczący jak grobowiec i w szpa”
rach okiennic stołowego pokoju nie jaśniało nawet
najsłabsze światełko. Waltersowi trudno było uwie-
rzyć, że stary przyjaciel naprawdę na niego czeka.

Podszedł do okna i zapukał. Odpowiedziano
prawie natychmiast. Harry obszedł dom i wszedł w
otwierające się drzwi. Doktór prowadził go za ra-
mię i wciągnął szybko do środka.
— Tędy, kochany chłopcze! ь
MWalters pozwolił się zaprowadzić, posłusznie

jak dziecko, przez pokój kredensowy i korytarz do
jadalni. Tu paliła się jedna świeca osłonięta od okna
parawanem Na kominku buzował ogień, a obok
stał stolik z maszyną do kawy, karafką czerwone”

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

 

 

Mase kasia "setki HAJDA TROJKA z OLGĄ CZECHOWĄ° : овю—w roli tytułowej.
widział niech śpieszy ujrzeć! Początek o gedz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. 1-ej.

wynagrodzeniem.
udziela

lub niania de dzy 10—3 g.

go wina, filiżankami i szklankami.
Thornton przytknął zapałkę do maszynki spi-

rytusowej, postawił na ogień rondelek z mlekiem i
posadził gościa na fotelu.
— Siadaj, chłopcze — rzekł spokojnie, — O ile

„mie masz ochoty, nie mów nic. Mamy przed sobą ca-
łą noc.

Popatrzył na gościa wzrokiem, w którym litość
mieszała się z podziwem.
— Na Boga, aleś ty się nacierpiał W każdym

razie wyglądasz tak, że nie masz się co lękać, aby
cię kto poznał. Słowo daję, że minąłbym cię ną uli-
cy i aniby mi na myśl nie przyszło, że to ty. Obcy
człowiek, któryby się dopatrzył w tobie podobień-
stwa do której z fotografij podanych w pismach,
byłby bezmała genialny.

Walters miał mokre od łez oczy i oddychał z
pewną trudnością.
— Przedewszystkiem — odparł — pragę panu

podziękować... — chciał dobyć więcej głosu, lecz
doktór przerwał mu prawie gniewnie:

— Rozumiem wszystko... kawa będzie za chwi-
lę gotowa. Tymczasem zjedz kawałek ciasta. Ja
muszę przypilnować mleka. Dziw jak mleko prędko
się zagotowuje, jeżeli na nie nie uważać.

Thornton myślał tylko o tem, żeby uratować
gościa od wybuchu płaczu,

DrukarniaA,Zwierzyśskiego,Mostowa1,

 

Potrzebna służąca do Polecamy bardze gorą-

cą posady za skromnem wiek

AdminieaZ ы 1
stracja „Dz. Wil.” mię- Administracji „Dz. Wil.

handlową poszukuje po-

Kto jeszcze nie niedaleko mostu. Infor-
macje Mickiewicza 46 m.

 

ukończył szkołę
cena 5,560 złotych przy

— Mamy półtrzeciej godziny czasu, oświadczył.
Będziesz musiał wyjść zaraz po trzeciej, a teraz jest
wpół do pierwszej. Najprzód — poszedł do kąta i
wziął z krzesła pęk ubrań — przebierz się w to.

ył to garnitur tweedowy i komplet bielizny.
Walters przebrał się w milczeniu.

‚ ‚ — Pamiętam, że moje myśliwskie buty były dla
ciebie z amałe, te będą w sam raz.

Harry włożył buty. Leżały doskonale, tak jak i
ubranie. Doktór nalał kawę i usiedli przy stoliku
nawprost siebie. Walters wzdragał się pytać o ro-
dziców, a doktór — o jego przeżycia i przygody.
Przez pierwą godzinę rozmowa nie kleiła się popro-
stu rozpaczliwie. Zajęli się spalaniem szmat, zdję-
tych przez zbiega. Thornton poodcinał starannie
wszystkie guziki i zrobił z nich paczkę, którą scho-
wał do buta.
— Teraz niech się ten ogień wytli — rzekł po

pewnym czasie. — Jak tylko trochę przystygnie,
wyśarnę popioły, tak że nie zostanie żaden ślad, że
się tu paliło. Buty i guziki zabierzesz z sobą i ukry-
jesz o dwie mile stąd.

(Walters przyrzekł, że to zrobi. Doktór nalał do
szklanki portweinu, obaj zapalili fajki i zaczęło się
ez zDo

„Lhornton, znalazłszy list zbiega, pojechał z:
do Malling. Godfrey był w. : <d GAOb se

2
2
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Kino-Teatr
„POLONJA“

9 od 3 — 4 po poł. Po- w Wilejce pow. poszuku-
średnictwo wykluczone. je dzierżawcy lub wspól- do wynajęcia.

ZORDADOSKZWOWEOKOE ; wszyst. z dobrem goto- co inteligentną młodą pa->" nika. Może być sprze- Administracjii i i į PRACA į waniem. Beliny 9 m. 11. nienkę  umiejącą pisać Do sprzedania 2 dre- danyLEKARZE 1 па maszynie, poszukują- Inteligentny młody czło: wniane domy z 2 i 3po-
OSEWZEOZENCZNKNNOWEMna kol, 217 sąžni kw. ziemi Dom murowany w Wil

l. Wronio-P kiej 3 Halio RACE:o чady. Łaskawe oferty do Ul. ronio-Ponarskie, pokojac chcę za-
I ABe Wi (w końcu Legjonowej) mienić na willę w Dru-

gr. pod „Urzędnik”, gr. własność p. Pawłowskiej skienikach, lub sprzedać
Informacje Mickiewicza za gotówkę, informacje | ulica Piłsudskiegoo 46 m. 9 pośrednietwo M4563 m. 1 Brej. Br. 387 [(JMUNIININAANINNI e ZA Mykłuczone” "I godz.34 1
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okres zimowy. Adres w pod ad St dz- BILETYW pod adresem Starogrodz
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Telefon 12-44
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wieść o ucieczce więźniów z Princełown. Odrazu
pomyślał, że Harry zwróci się do niego o pomoc, i
chciał być na miejscu.

Postanowił, że na drugi dzień po wizycie dokto*
ra wyjedzie z Malling, w drodze zmieni numer sa“
mochodu i pod fałszywym numerem uda się krętemi
drogami do jakiegoś miasta w głębi kraju. Thornton
nie wiedział, do jakiego.

Stamtąd pojedzie następnego dnia przez Cot*
scham do Wiildnes Parku, zakupionego świeżo przez
niejakiego sir Josepha Wertheima. 1hornton orzekł,
że nikt nie zwróci uwagi na samochód, jadący do
gościnnego domu sir Josepha. Opisał dokładnie po”
tożenie majątku i oznaczył je na mapie.

: Godfrey miał nadzieję przybyć do majątku o
dziesiątej rano. Było umówione, że zatrzyma się
koło gęstwiny rododendronowej niedaleko bramy.
parkowej, wysiądzie i podniesie maskę samochodu,
niby to w celu zajrzenia do motoru.

Walters wyjdzie wtedy z gąszczu i zajmie miej”
sce w samochodzie obok kierowcy. Godtrey wsią”
dzie szybko i pojadą. Dla Waltersa będzie przygo”
towana czapka szoferska i gogle i żeby się w to za”
raz ubrał. Resztę planu rozwinie w drodze Godfrey. -

(€. d. n.) 4

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI.

   

 


