
el

 

 

 

 
 

« Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem

Rok XVI.

ZIENNI
    

 

 

  

2
USET EIDOSTORESAS LI ESA

W sebotę dn. 29-go października w 30-:ty dzień po śmierci

s. T p.
KOMANDORA

MARJANA SĄSINOWSKIEGO
odbędzie się żałobne nabożeństwo za spokój jego duszy w kościele po-

Bernardyńskim o g. 8 m. 30

O czem zawiadamiają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych
Rodzina | Siostry.

R

Rozolgzanie Obozu Wielkiej Polski
w woj. Poznańskiem.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Donoszą z Poznania: Dziś ogłoszone zostało

rozporządzenie o rozwiązaniu Obczu Wielkiej Poiski, na tere-

nie woj. Poznańskiego. Rozporządzenie opiera się na ustawie

pruskiej z 1850 i 1853 r. oraz na ustawie dodatkowej z 1913 r.

| motywowane jest tem, że organizacją kierowana była przez

konspiracje i że członkowie jej wchodzili w konflikt z kode-

ksem karnym i siała zamęt.

Minister oświaty Jędrzejewicz
6 ograniczeniu autonomii uniwersyteckiej.

(Pelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Minister oświaty Jędrzejewicz udzielił przedsta:

wicielowi agencji „Iskra” wywiadu na temat zamierzeń reformy ust -

wy szkół akademickich.
Na pytanie czy prawdą jest, że nowa ustawa o szkołach aka-

demickich znosi autonomje minister Jędrzejewicz odpowiedział, że
niema tak niejasnej i mglistej rzeczy jak autonomja akademicka.
Zdaniem p. ministra prawa nauki niczem nie mogą być kwestjonowa-

ne. Zupełnie inaczej rzecz się przedstawia, gdy chodzi o sprawy w dzie-

dzinach administracyjnej i gospodarczej. Zarząd cały i naczelne
kierownictwo w tych dziedzinach musi przejść w ręce inne i wyma:
ga znacznej ingerencji ministra oświaty.

Nie mogą się zgodzić na niczem nie umotywowane pozbawia:

nie ministra wpływu na te dziedziny w których musi on mieć głos
decydujący.

Projekt ustroju daje ministrowi pewien wpływ na wybór rekto-
ra, którego władza będzie znacznie powiększona, a który musi być

zarówno mężem zaufania swoich kolegów jak i mężem zaufania rzą-

du. Projekt ustawy daje rektorowi znaczny zakres władzy i przed-
łuża mu czas urzędowania.

Roła senatu zmniejszy się na korzyść
wydziału.

W dalszym ciągu p. minister oświadczył, że wiadomość jakoby
dziekan miał być zatwierdzanyj przez władze nie odpowiada rzeczy-
wistości.

Dziekani nie będą zatwierdzani przez nikogo.
Na pytanie, jak p. minister, rozstrzyga sprawę młodzieży aka-

demickiej odpowiedział p. Jędrzejewicz, że w tym zakresie władzy
ministerjalnej zastrzeżono dość znacznie uprawnienia. Obowiązująca
dziś ustawa z 1920 r. nie daje ministrowi żadnej ingerencji w te
Sprawy. Ten stan rzeczy utrzymany być nie może. Niedawne wyda-
rzenia świadczą o niesłychanem zdziczeniu części tego środowiska,
które ma być naszą elitą kulturzlną. Chodzi tu o obronę wyższych

uczelni i obronę tę zdecydowany jestem przeprowadzić w sposób
bezwzględny. Muszą być opanowane wybiyki, itórym zbiorowe cieła
profesorskie zapobiec nie potrafiły.

P. minister zaprzecza pogłoskom, jakoby na konferencji rekto-
rów z Panem Prezydentem zajść miały w projekcie znaczne modyfikacje

Na zapytanie czy ma zamiar poddać projekt rozwadze facho-
wych czynników odpowiedział p. Jędrzejewicz, że zasadnicze wy-
tyczne projektu przedstawił rektorom szkół akademickich, później
uzgodnił je z większością Sejmu a następnie referował całe zagad-
nienie stałej delegacji profesorów współpracy z rządem. Obecnie
projekt będzie rozesłany senatom szkół akademickich oraz przed
sławicielom Rady Oświecenia.

Na pytanie czy prawdą jest że profesorowie szkół wyższych u
stosunkowali się do ustawy raczej nieprzychylnie odpowiedział że
istotnie niektórży profesorowie boją się nowej ustewy ale opozycji
lej nie trzeba przeceniać.

Element profesorski zmian nie lubi, odnosi się do nich nieufnie
i podejrzliwie. Wreszcie p. minister wyraża slę krytycznie o inaugu-
racyjnych przemówieniach niektórych rektorów, w których poruszyli
oni sprawę autonomii akademickiej.

W zakończeniu wywiadu p. minister wyraża nadzieję, że nowa
ustawa pozwoli wywierać bardziej jednolity wpływ na młodzież która
poddana nieskoordynowanym kierunkom często szła na bardżo nie-

bezpieczne bezdroża.

Zmiany w ustawie o obowiązku służbowym
nauczycieli.

(Telef, od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z dniem 1 listopada wchodzi w życie rozporzą:
dzenie Pana Prezydenta wprowadzające pewne zmiany do ustawy
obecnie obowiązującej o stosunku służbowym nauczycieli. Dotyczą
one szkół państwowych i publicznych podległych ministrowi oświaty,
z wyjątkiem szkół akademickich i równorzędnych. Według готро-
rządzenia nauczycieli mianuje minister lub upoważniona przez niego
władza szkolna.
może zostać odtąd nauczyciel ne wcześniej niż po 2 latach naucza-
nia w charakterze nauczyciela stałego.

Władze szkolne prowadzą dla keżdego nauczyciela kartę kwali-
fikacyjną, która obejmuje oceny sprawdzone raz na dwa lata. Jeżeli
ocena niedostateczna władza winna przesłać nauczycielowi orzeczenie
z podaniem motywów tej oceny. Mauczyciel może w ciągu 4 dni
wnieść odwołanie do władzy wyższej.

Nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę do innej
szkoły. Jeżeli zdaniem władz szkolnych względy organizacyjne tego
wymagają można przenieść nauczyciela na równorzędne stanowisko
do innej szkoły.

Ponadto nauczyciel może być przeniesiony do szkoły podległej
innym przepisom, lecz tylko za jego zgodą i bez obniżenia posiada-
nej grupy uposażenia. Nauczyciele religji katolickiej mogą być prze-
noszeni tyiko w porozumieniu z biskupami

rektora'i na korzyść
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Komunikat.
Sekcja Towarzystwa przy Stronnictwie Narodowem zawiadzmia

Członków, iż zapowiedziana na sobotę dnia 29-paździerrika b, r. za-
bawa towarzyska ze względów technicznych nie odbędzie się.
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24 ROZPORZĄDZENIA PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ.

WARSZAWA (Pat). Ukazał
się nowy „Dziennik Ustaw* z dn.
26 paźdz., przynoszący 24 rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypo-
spolitej, w pierwszym rzędzie roz-
porządzenia z dn. 21 paźdz. 1932 r.
o amnestji z powodu wprowadze-
nia z dniem 1 września 1932 r.
jednolitego polskiego kodeksu
karnego i prawa o wykroczeniach.
Ponadto Dziennik ustaw przynosi
rozporządzenie o nowym kodeksie
karnym wojskowym, o zmianie
ustawy o państwowym podatku
dochodowym, zmianie ustawy o
Państwowym Banku Roinym, o

zmianie rozporządzenia o likwi-
dacji byłych rosyjskich osób
prawnych, rozporządzenie, zmie-
niające przepisy ustawy o dobrach
skontiskowanych uczestnikom
walk o niepodleglošė, zmianę
ustawy o stosunkach służbowych
nauczycieli, o przedłużeniu mocy
ustawy w sprawie ochrony drob-
nych dzierżawców rolnych, roz-
porządzenie, zmieniające ustawę
o wykupie gruntu, podlegającego
ustawie w przedmiocie ochrony
drobnych dzierżawców rolnych
it d.

Państwowa Rada Oświecenia Pubiicznego
i Komisja Oświaty Zawodowej.

WARSZAWIA (Pat). Na pod:
stawie art, 1 i 10 ustawy z dn. 4
czerwca 1920 r. o tymczasowym
ustroju władz szkolnych minister
wyznań religijnych i oświecenia pu
blicznego wydał dnia 25 paźdź.
1932 r. rozporządzenia, ustanawia-
jące Państwową Radę Oświecenia
Publicznego. Państwowa Rada O-
świecenia Publicznego ma być or
ganem opinjodawczym ministra wy
znań religijnych i oświecenia pu'

WARSZAWA (Pat). Na pod-
stawie art. 1 i 10 ustawy z dnia 4
czerwca 1920 r. o tymczasowym
ustroju władz szkolnych minister
wyznań religijnych i oświecenia
publicznego wydał dnia 25 paźdź.

blicznego w sprawie oświaty i wy
chowania. — Ma on za zadanie
rozważać przekazane jej do wy”
dania opinji przez ministra wyzn.
rel. i ośw. publ. zagadnienia oraz
projekty, dotyczące organizacji o-
światy i wychowania. Przewodni-
czącym Państw. Rady Oświecenia
Publicznego jest minister wyzn.
rel. i ośw. publ. Kadencja Państwo
wej Rady Oświecenia Publicznego
trwa trzy lata.

rozporządzenie, ustanawiające Pań
stwową Komisję Oświaty Zawodo
wej jako organu doradczego Mini-
sterstwa W.R. i O.P. w sprawach,
związanych z nauczaniem i wycho”
waniem zawodowem.

DIT TSBIOSTIAUTI IS ADAA RANES SSAELL TOSUEI

Po wyroku lipskim.
BERLIN (Fat). Sekretarz sta-

nu Meissner złożył wczoraj spra*

wozdanie prezydentowi Rzeszy

Hindenburgowi w kwestji wyroku

"Trybunału lipskiego. Prasa dono-

si, że prezydent Rzeszy jest po-

dobno niezadowolony ż całego

obrotu sprawy. Większość dzien-

ników wskazuje na powagę sy”

tuacji, przyczem pojawiają się

głosy o możliwości nowego kon-

iliktu pomiędzy Prusami a rządem

Rzeszy.
BERLIN (Pat). Dopiero w go-

dzinach nocnych ukazał się komu-

nikat,  precyzujący stanowisko

dawnego rządu pruskiego wobec

wyroku lipskiego, _ Komunikat

stwierdza, że oświadczenie rządu

Rzeszy, iż dekret z 20 lipca został

całkowicie przez Trybunał Stanu
potwierdzony, pod wielu względa”
mi nie odpowiada faktom i opiera
się zapewne nie niedokładnem za”
znajomieniu się z tekstem i moty-
wami wyroku. Orzeczenie, uzna-
jące, że Prusy nie naruszyły swych
zobowiązań wobec Rzeszy, że za
rządzenie rządu Rzeszy wobec
ministrów pruskich byłoby z tego
względu niedopuszczalne, oraz że
dekret nie mógł opierać się na
części I art. 48 konstytucji, uwa”
żane jest za uznanie w pełni naj-
ważniejszego punktu skargi prus-
kiej.

BERLIN (Fat). Bawarskie koła
polityczne przyjęły wyrok lipski
z zadowoleniem, gdyż trybunał

uznał we wszystkich zasadniczych
punktach stanowisko  Bawarji.
Również rząd badeński jest zado-
wolony z wyroku lipskiego, jako
odpowiadającego stanowisku rzą”
dėw potudniowo-niemieckich.
„ BERLIN (Pat). Gabinet pruski
zebrał się we środę przed po-

łudniem na naradę w gmachu

ministerstwa opieki społecznej.
W wyniku dłuższej dyskusji pre-
mjer Braun w następujący spo”
sób scharakteryzował zgodne sta-
nowisko gabinetu:

Rząd pruski uważa, że wyrok
Trybunału w Lipsku daje pełną
i miarodajną podstawę do upo-
rządkowania sytuacji. Rząd ma

nietylko prawo, lecz i obowiązek

korzystania z przysługujących mu

po wyroku kompetencyj. Rząd,

wykonywując swe prawa, starać

się będzie o możliwie zgodną

współpracę z innemi czynnikami
odpowiedzialnemi i kierować się
będzie przytem wyłącznie wzglę-
dami na interesy Rzeszy i Prus.

BERLIN (Pat). W kołach rzą”

du Rzeszy uważa się sytuację w

Prusach za nadal bardzo skompli-
kowaną. Z tego też względu nie

należy się liczyć — w/g komuni-
katu biura Conti — z jakiemiś ra-
dykalnemi wystąpieniami z obu
stron. Komisarz Rzeszy w dal-
szym ciągu korzystać będzie w
pełni z przysługującej mu władzy
wykonawczej.

 

Studenckie rozruchy antyżydowskie
w Wiedniu.

WIEDEŃ (Pat). Na oddziałach
fizjologicznym, a następnie anato-
micznym doszło w dn. 26 b. m.
znów do bójek, w czasie których
zraniono 10 studentów. Instytut
anatomiczny został zamknięty.

WIEDEŃ (Pat). We wtorek po
południu udała się do rektora uni-
wersytetu delegacja studentów ży
dowskich, w celu złożenia mu
swych postułatów. Rektor przy”
rzekł, iż postara się o utrzymanie

spokoju w uniwersytecie. Na wia-
domość o przybyciu do uniwersyte
tu delegacji studentów żydowskich
zebrało się przed kancelarją rekto
ratu około 300 studentów narodo-
wo - socjalistycznych. Z tego po”
wodu studenci żydzi musieli cze-
kać w kancelarji przez 5 godzin,
poczem zdołano och wyprowadzić
bocznemi drzwiami. Nacjonaliści
pobili 2-ch studentów żydowskich.

Brytyjsko - amerykański komprom:s
w sprawie rozbrojenia morskiego.

LONDYN (Pat). Z kół amery-
kańskich w Londynie donoszą, że
kompromis między Wielką Bry*
tanją a Stanami Zjednoczonemi co
do rozbrojenia morskiego jest w
zasadzie zawarty, lecz že zreali-
zowanie tego kompromisu uzależ-
nione jest od ustosunkowania się
i przystąpienia do niego Francji,
Włoch i Japonji. Propozycje pre-
zydenta Hoovera co do redukcji
ogólnego tonażu o 1/3 zostały ja-

koby przez administrację brytyj*

ską w ten sposób zaakceptowane,
że każda ze stron poczyni re-
dukcje w dogodnej dla siebie wy-
sokości w poszczególnych kate-
gorjach tak, aby suma tych re-
dukcyj we wszystkich kategorjach
razem wziętych w stosunku do
ogólnego tonażu równała się "s.
W, ten sposób wniosek prezyden”
ta Hoovera, dotyczący redukcji
ilościowej byłby pogodzony z
wnioskiem brytyjskim o redukcji
jakościowej,

przez
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Votum nieufności Labour Party odrzucone
LONDYN (Pat). Izba Gmin od

1zuciła 460 głosami przeciwko 55
wniosek Labour Party, zawierają-
cy krytykę polityki rządowej.

Uczestnicy marszu głodowego przybywają
do Londynu.

LONDYN (Pat). Około 2 ty-
sięcy uczestników marszu glodo-
wego bezrobotnych, pochodzących
ze wszystkich angielskich prowin-
cyj, przybyło we środę na przed-
mieścia Londynu. Wydano szereg

zarządzeń celem wyżywienia bez-
robotnych i zapewnienia im mie-
szkania. Na czwartek zapowie-
dziana jest manilestacja bezro-
botnych w Hyde Parku.

 

Herrioi o pokoju
PARYŻ (Pat). W czasie śnia-

dania, wydanego na cześć pre-
mjera Herriota przez związek
przedstawicieli prasy angio-ame-
rykańskiej, zabrał głos premjer
Herriot, który między innemi
oświadczył:

Jeśli przywiązuję wielką wagę
do bezpieczeństwa mego kraju, to
dlatego, że bezpieczeństwo Fran-
cji jest gwarancją niezależności
niektórych innych państw. Kiedy
chodzi o życie całych narodów,
mężowie stanu winni być przewi-
dujący i pełni zastanowienia, nie

ibezpieczeństwie.
mają bowiem prawa mylić się.
Jestem demokratą i pacylistą,
czego dałem dowody przez po-
wzięcie postanowień o charakte-
rze przykrym i twardym. Oczy-
wiście pragnę pokoju, lecz nie po-
„koju, opartego na złudzeniu, a po-
koju, opartego na rzeczywistości. -
Kończąc, mówca wzniósł kielich
na rzecz porozumienia i harmonji
między Francją a Stanami Zjes
dnoczonemi i Anglją, ktėre bro--
nią tych samych zasad wolności
ludzkiej oraz równości i brater-
stwa ludów.

SAMOBÓJCZY PROJEKT.
PARYŻ (Pat). W. szczegółach

projektu rozbrojenia, opracowa-
nego przez ministra wojny Paul-
Boncoura, zasluguje przede-
wszystkiem na uwagę, že liczba
dywizyj armji francuskiej zredu-
kowana ma być z 20 na 12. Pro-

jekt len uzupełniony byłby jesz-
cze przez specjalną organizację
policji oraz ustalenie okresu ćwi*
czeń rezerwistów. Przewiduje się
również specjalnie aktywne przy”
sposobienie wojskowe młodzieży
w wieku przedpoborowym.

Zbrojenia Francji na morzu,
PARYŻ (Pat). _ Ministerstwo

marynarki postanowiło rozpocząć
budowę nowego krąžownikz„pan:
cernego o pojemności 26!/2 tys.
tonn. Projekt budowy tego krą-

żownika zatwierdzony został jesz”
cze przez parlament w związku
z pojawieniem się krążowników
niemieckich typu „Deutschland w
roku 1931.

Program rządu węgierskiego.
BUDAPESZT (Pat). Rząd ogło-

sił dziś plan swoich prac. Plan
ten składa się z 95 punktów.
Wśród nich figurują: rewizja gra-
nic na drodze pokojowej, współ-
praca z państwami naddunajskie-
mi, wprowadzenie tajnego prawa
wyborczego, utrzymanie waluty,
wprowadzenie nowego systemu
ceł celem ochrony produkcji kra*
jowej, rozszerzenie majoratów na
średnie i małe posiadłości, popra”
wienie przemysłu, opartego na

wyrobach z surowców krajowych,

oraz zaniechanie zaciągania dal-
szych pożyczek zagranicznych.

D-r med.

(ZEJŁAW CZKRAÓWKI
chor. uszu, nosa i gardła

KD |
telef. 17-04. 

NOWE DEKRETY.
Przed 1 listopada ogłoszone

będą w „Dzienniku (lstaw” wszyst-
kie dekrety, które uchwalone zo-
stały ostatnio przez Radę mlnist-
rów i w chwili obecnej znajdują
slę w stadjum podpisywania.

Wśród tych ostatnich dekre-
tów znajduje się również dekret
zmieniający przepisy o godzinach
handlu, w którym wprowadzono
szereg zmian na Radzie Mini-
strów.

Jest to właściwie dekret, zno-
szący częściowo odpoczynek nie-
dzielny.

"W klubie B. B.
Przed zebraniem Sejmu zapa-

nowało spore ożywienie w klubie
BB. Podobno w pierwszej linji
chodzi nietyle o inicjatywę klubu
na peinym Sejmie, ile o pewne
sprawy wewnętrzne. Istnieje gru-
pa, która chciałaby wykluczyć z
klubu rządowegojnietyłko sen. Wy-
rostka za słynną sprawę pszczyń-
ską, ale i pos. Marjana Dąbrow-
skiego za wydawanie „Tajnego
Detektywa”, a pozatem wszyst-
kich wogóle, zasiadających na ła-
wach rządowych, zwolenników
karteli. Oczywista, będzie to bu-
rza w szklance wody i zostanie
zażegnana w tradycyjnej dla klu-
bu B B dyskrecji. Trudno było-
by przecież dekompletować więk-
szość rządową tak dalece, że sta=

łaby się mniejszością.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume-

ratorom zamiejscowym, którzy

| zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy

zmuszeni bezwzględnie wstrzy-
mać przesyłanie pisma z dniem

i Listopada.  

 

ychowakie państwowe,
Jak donosi „Robotnik“ (nr. 337).

Drukarnia Państwowa w Łodzi
rozesłała do szkół reklamowe
pismo zalecające szkołom pewne
wydawnictwa. Pismo to było гао-
patrzone znakiem urzędowym
(L. dz. 8647/32) a przysłane było
w kopercie z pieczątką: „Sprawa
urzędowa, wolna od opłaty pocz-
towej'.

„Sprawą urzędową” było za”
wiadomienie, że drukarnia ta
— „przejęła na skład w dro*

dze wyjątku i na krótki jedynie
okres czasu stosunkowo  niewiel“
ką partję niezwykle wartošcio-
wych książek z dziedziny litera-
jury PIelnep: A

A oto tytuły niektórych z tych
„niezwykle wartościowych ksią:
żek*, polecanych młodzieży szkol-
nej:

Stefan Zweig: „Tragedja ko*
biety'. Powieść z życia Marceliny
Valmore, jednej z najwybitniej-
szych kobiet francuskich. , Z kart
tego romansu mówi namiętność i
żar, płomienna miłość i łzy. Na
papierze bezdrzewnym, str. 224,
cena zł. 2,10.

Victor Margueritte: „Idealna
kochanka”, — cena zł. 2.

Josephine Peladan: „Serca w
udręce'. Miłość walczy z nędzą,
Dziwna powieść, pisana krwią.
Cena zł. 2.20.

Gabriel d'Annunzio: „Płomie-
nie miłości”, cena zł. 2.20. *

Gabriel d'Annunzio: „W od-
męcie namiętności, cena zł. 2.20.

Michał Rusinek: „Półmężczy*
zna”. Fascynująca treść — fascy*
nujące rozwiązanie, cena zł. 8.

Johan Bojer: „Matka, która nie
rodziła” — na papierze bezdrzew-
nym, str, 376, cena zł. 2.40.

Tak, to są niezwykle... war*
tościowe książki. Pendant godne
„państwowego wychowania”.

Co na to władze szkolne?
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Budżet.
Za kilka dni Sejm powinien się

zebrać, aby przystąpić, między
innemi, do obrad nad prelimina-

rzem budżetowym. Z podanych

już liczb wiadomo, że dochody

obliczone zostały przez rząd na
2 miljardy 88 miljonów zł., wy-

datki zaś na niespełna 2 i pół

miljarda. Deficyt ma wynosić

2361 miljonów, który częściowo —

według słów ministra skarbu —

da się pokryć z rezerw skar-

bowych.
* Informacje o cyfrach prelimi-

narza budżetowego pochodzą od
p. min. Zawadzkiego, który rów-

nocześnie udzielił prasie sanacyj-

nej wywiadu, niestety — dość

mglistego, z którego niepodobna

się dowiedzieć, jakie źródła wy”

zyska rząd na pokrycie deficytu,

oprócz rezerw skarbowych. Na-

wiasem trzeba powiedzieć, że po-

zycja rezerw skarbowych jest

też niejasna, ściślej mówiąc nie-

wiadoma, gdyż nie da się ustalić,

co jest możliwe do uruchomienia.

Raczej trzeba mniemać, że zamro”

żone w bankach państwowych

rezerwy są nie do upłynnienia.

P. Zawadzki przyznał szczerze

w wywiadzie, iż o powiększeniu

dochodów skarbowych nie może

być mowy, że natomiast należy
dążyć do zmniejszenia wydatków

rzeczowych przez zniżkę cen.

Ministerstwo skarbu, jak wno-

sić można z tego oświadczenia,

"zdało sobie już sprawę z niepodo-

bieństwa naciskania bardziej śru-

„by podatkowej. Ale może nie

zdało sobie sprawy z tego, że nie

da się — przy najmocniejszym
nawet nacisku — osiągnąć z po

datków i danin tego, co z wielkim

trudem wpływa w bieżącym

1932/33 roku budżetowym. Mo-

żności płatnicze społeczeństwa

gwałtownie wysychają i złudze-

niem jest liczenie na taki poziom

wpływów, jak nawet obecnie.

W ubiegłym roku powiększono
ciężary podatkowe i wprowadzo*

no szereg nowych podatków,

część z nich pod nazwą opłat.

Jakiż był rezultat? Opłakany.
Nietylko nie zwiększyło to do-

chodów państwowych, "lecz co

gorsza zaostrzyło kryzys gospo”

darczy i doprowadziło do ruiny

szereg warsztatów pracy. Oświad-

czenie p. Zawadzkiego możnaby

brać za zapowiedź unikania w
przyszłości tej metody mnożenia

ciężarów podatkowych, ale czy

dziś można coś budować na tego

rodzaju, logicznych zresztą i

stusznych, oświadczeniach?

Poruszona przez p. Zawadz-
kiego druga strona sprawy —
zniżka cen wyrobów przemysło”

wych — nie będzie tak łatwą,

jak się może przy dzisiejszych

tendencjach pewnych kół sanacyj-

nych wydawać. Jeśli chodzi o

budżet, to niewątpliwie zniżka

cen wyrobów przemysłowych mo-

głaby wpłynąć na zmniejszenie

wydatków. rzeczowych i nawet

personalnych. Przedtem jednak

trzeba obniżyć wydatnie ceny

wyrobów monopolowych i tych,

które produkują przedsiębiorstwa

państwowe. Czyli że spadną do-

chody -monopolów i przedsię

biorstw państwowych aż do

chwili, gdy będą się mogły wy*

równać, a nawet podnieść skut-

kiem zwiększonego obrotu, spo”

wodowanego zniżką cen.

Wpływy skarbu państwa mogą

się w ten sposób nie powiększyć,

lecz nawet przeciwnie narazie

zmniejszyć. W zasadzie ta po”

„žądana zmiana będzie mogła

przynieść polepszenie dopiero po

pewnym czasie.
Kwota 2 miljardów 88 miljo-

nów preliminowanych dochodów

jest nierealną. Przyznaje to na-

wet prasa sanacyjna, zwłaszcza

konserwatywna, zbliżona do kół

wielkich rolników. Dość powie-

dzieć, że o wiele mniej wyniosą

dochody z danin, podatków i

opłat w obecnym roku budżeto”

wym — pocóż więc łudzić się

nierealnemi przewidywaniami na

rok przyszły, który zapowiada się

jeszcze gorzej.
Można zmniejszyć wydatki.

Jest to zadanie — przyznajemy —

dziś bardzo trudne. Poziom ich

bowiem zrósł się z systemem, któ-

ry wprowadził kosztowne repre'

zentacje, luksus. inwestycje, wy”

sokie i różnorodne subwencje dla

niepotrzebnych organizacyj, fun-

dusze dyspozycyjne i t. p. Trzeba”

by więc zdecydować się na cał-

kowite zerwanie z dotychczasową

gospodarką i przejść na drogę ra-

DZIENNIK MILEŃSKI

Z prasy.
Co pisze Roman Dmowski.
Po dłuższej przerwie rozpoczął

Dmowski druk nowej serji arlyku-

łów w „Gazecie Warszawskiej”,

poświęcając je zagadnieniom go”

spodarczym.
Artykuły te noszą tytuł „Myyśl-

my o jutrze“.
Dotychczas ukazały się dwa.

Mówi w nich Dmowski o stosunku

ludzkości do kryzysu gospodarcze-

go, stwierdzając niewłaściwe trak-
towanie tego zagadnienia.

„Temu przedłużeniu cierpień dzisiej-
szej ludzkości bardzo sprzyja stan umy-

słów w całym świecie naszej cywilizacji.

We wszystkich krajach najczęstszem

zapytaniem, z którem człowiek się spo-

tyka, jest: kiedy się kryzys skończy?

kiedy interesy zaczną iść na nowo?..."

A tymczasem:
„Gdyby ludzie rozumieli, że kryzys

skończy się wtedy, kiedy upadnie wszy-

stko, co postęp życia skazał na zagładę,
że interesy nigdy nie zaczną iść na nowo

na tych podstawach, na których rozwija-
ły się dotychczas, że jest nieunikniona

przebudowa gospodarcza świata, która

się już rozpoczęła i która szybko posuwa

się naprzód, pytaliby przedewszystkiem:

jak trzeba się przystosowywać do no-

wych, wytwarzających się dziś warun-

ków?...
Wtedy inaczejby patrzyli na wszy-

stko, co robi dzisiejsza polityka urzędo-
wa, nie daliby się tumanić kłamliwemi
zapowiedziami o zbliżającym się końcu

kryzysu, pożegnaliby się z nadziejami o
powrocie do niedawnych złotych czasów.

Myśl ludzka zrozumiałaby, co jest złem

nieuniknionem, a co pochodzi ze sztucz-
nego podtrzymywania rzeczy, skazanych

przez życie na zagładę, i przestałaby po-

magać rozmaitego rodzaju ciemnym 2у-

wiołom do przedłużania cierpień dzisicj-

szego człowieka. Natomiast zaczęłaby

pracować nad tem, jak najłatwiej znieść

nieuniknione zło dnia dzisiejszego, jak

okres trwania „lego zła najskuteczniej

można skrócić, jakie się zapowiadają

podstawy dla jutra i jak najszybciej dojść

do tego, żeby to jutro zacząć budować”.

Z niecierpliwością oczekujemy

dalszego ciągu.

Oni wciąż atakują.
Judofile calego świata mają

zwyczaj przedstawiać żydów, jako

naród cierpiący i wiecznie prześla

dowany. Tymczasem jest to naród

wybitnie agresywny i gdzie tylko

może, wnet przechodzi do ataku.

Przedewszystkiem są żydzi w
olenzywie u nas, w Polsce,

Teraz właśnie rozpoczęło žy-
dostwo atak na autonomję uniwer
sytecką. Wiidać to z artykułu
posła Rozmarina w „Momencie*':

„Sprawa musi otwarcie i jasno być,
postawiona i należy zainteresowanym w
tem czynnikom zadać pytanie: dlaczego
męczycie tak bez litości młodzież i dla-
czego rzucacie ją sami w objęcia rozpa-
czy? Jeżeli tak zwana autonomja uni-
wersytecka jest wykorzystywana, aby
dzielić ludność na dwie kategorje a nie
dlatego, aby zapewnić wolność nauki i
całego organizmu uniwersyteckiego (do-
słownie!), jest ona w wyraźnej sprzeczno-
ści z tym stanem, o który kiedyś tak
mężnie walczyły uniwersytety. Tak znie-
kształcona i w istocie źle pojęta i bez-
treściwa „autonomja“ nie może liczyć na
poparcie żadnego kulturalnego człowie-
ka“.

Nie przesądzając tego,
dzą o autonomji uniwersyteckiej
„ludzie kulturalni”, zacytujemy
słowa innego działacza żydowskie
go, Z. Żabotinskiego, który na ła-
mach „Hajnta* stwierdza, iż sami
żydzi przyznają słuszność ,„gojom''
że pragną odseparować się od ży”
dów.

Przytaczając zdania takich ży-
dów, Żabotinski pisze:
— „l co myślicie? To musiało nastą-

pić i goj ze swego punktu widzenia ma
słuszność, On mógłby zrozumieć podwój-
ną, potrójną proporcję Żydów w uniwer-
sytetach, bankach, wśród doktorów i ad-
wokatow lub w prasie: jeżeli w kraju
Żydzi stanowią 1 procent, to niechby w
tych wszystkich zawodach wynieśli 3
proc, 4 proc, 5 procent, ale przecież
my wynosimy w nich, mówiąc między
nami, cały potop.

Drogi przyjacielu, jest nieprzyjemnie
to stwierdzić i wobec żadnych obcych lu-
dzi tegobym nie powiedział, lecz $oj ma
słuszność. Stara liberalna koncepcja rów-
ności w naszym wypadku, objektywnie
biorąc zbankrutowała. W tem pojęciu
„równości” tkwi przecież bazwarunkowo
przysmak proporcji. Kiedy się mówi
„równe prawa', ma to znaczenie: nas
jest 50 miljonów, was 1 miljon, przeto w
pewnym zawodzie nas ma być 10 tysięcy,
a was 100, lub np. 300. Jest „równość”.
Ale całe zatrzęsienie Żydów wszędzie,
gdzie tylko można pracować mózgiem,
a nie fizycznie — to nie jest równość.
Jest to przywilej”...

Tak piszą oni, gdy są szczerzy,
no i w swojem gronie.

co są*

 

Metropolita Szeptychi prowokuje
wojnę w

W/ organie metropolity Szepty
ckiego pt. „Meta' ukazał się w je

go ostatnim numerze z 23 bm. ar

tykuł, który winien zwrócić uwa”

gę nietylko społeczeństwa pol-

skiego, ale i władz, gdyż jest pro”

wokacyjną zapowiedzią wojny na

terenie szkolnictwa. Obejmuje nad

nią* komendę po stronie „ukraiń-

skiej” osobiście sam władyka z

cerkwi św. Jura.
Wbjna tym razem wedie planu

metropolity Szeptyckiego ma roz-

gorzeč na terenie szkół powszech-

nych i šrednich z ruskim językiem

wykładowym względnie mają być

do niej wciągnięte wszystkie dzie-

ci ruskie.

Rzecz idzie o modlitwę.

Poniewaž dzieci ruskie modlą

się w Polsce w swoim języku: do-

mowym i z tej strony trudno jest
szowinistom „ukraiūskim“ o cokol

wiek zaczepiać, przeto metropo”

iita Szeptycki wymyślił co innego.

Oto jak się sprawa przedsta”

wia: Episkopat polski dodał do о-

gólnej modlitwy odmawianej w

szkołach przez dzieci polskie kró-

tki dodatek, brzmiący:
„Matko Boska, Królowo Koro*

ny Polskiej módl się za nami”.
Dodatek ten wprowadzony zo-

stał do wszystkich szkół, a obe-
cnie — zgodnie z wydanemi zarzą
dzeniami — władze szkolne w
Wsch. Małopolsce wydały polece-
nie w sierpniu br., aby również i
na tym terenie dzieci po modlitwie
odmawiały wymieniony do niej do-
datek. Nauczycielstwo zastosowa-
ło się do tego, aż oto nagle metro”

polita Szeptycki podjął w tej. spra
wie szeroką akcję.

Najpierw ogłosił w zw. „Archie
parchialnych Wiedomośtjach”, or-
ganie gr. kat. Ordynarjatu zakaz
odmawiania słów: ,„Matko Boska,
Królowo Korony Polskiej... itd. —
przez dzieci ruskie i jednocześnie
oświadczył, że zarządzenie Kura-
torjum Szkolnego w tej sprawie
dzieci ruskich nie obowiązuje.

Nie dosyć tego.
„Meta”, oficjalny polityczny or

gan metropolity ogłosił artykuł pt.
„Wałka (!) o modlitwę dzieci”, w
którym donosząc o zarządzeniu gr.

kat. ordynarjatu oświadcza że żad-
nych dowolnych (!) zmian w mod-
litwie robić nie wolno i że nie wol
no nawet odmawiać tej modlitwy

szkołach.
w przekładzie ruskim.

„Zmuszanię ukraińskich dzieci
do polskiej patrjotycznej (?) modli-
twy dotyka ukraińskie, religij-
ne (!!!7) i narodowe (!) uczucia do
samej głębi (!) — pisze „Meta'.

Cała sprawa, —zaznacza „Kur-
jer Lwowski* nie może pozostać
bez odpowiedzi ze strony polskiej.
Odmawianie formuły w modlitwie
nakazanej przez władze szkolne
nie jest żadną niespodzianką,, bo
oparte jest na decyzji Episkopatu
jak to sama „Meta“ stwierdza. Na-
zywanie Matki Boskiej „Królową
Korony Polskiej” nie zawiera w
sobie absolutnie nic takiego, coby
mogło obrażać jakiegokolwiek ka-

tolika, a tembardziej uczucia na-
wet szowinistów „ukraińskich,
którzy są obywatelami Państwa
Polskiego. Szkoła w Polsce ma na
celu wychowanie wszystkich dzie-
ci w duchu polskim i jeżeli wymie
niona formułka w modlitwie przy
czynia się nawet do tego, to pre-
tensje „Mety” o to są zupełnie
śmieszne. W jakimż bowiem 'du-
chu ma wychowywać Państwo Pol
skie dzieci w swoich szkołach?
Jak wyobraża sobie tę sprawę
„Meta' i jej protektor z katedry
św. Jura?

Dobrze rozumiemy cele, w ja-
kich prowokuje się jakąś „wojnę”
w szkole. Metropolita Szeptycki
nie widząc innych przyczyn, chwy
ta się formułki modlitewnej i pro-

klamuje bojkot modlitwy polskiej
usiłując w ten sposób stworzyć no
wy front zatargów.

Jest wprost rzeczą niesłycha-
ną, że tym razem metrop. Szepty:
cki chce do walki wciągnąć dzieci
szkolne.

Próby te muszą spotkać się z
stanowczym odporem ze strony
władz i społeczeństwa.

Dzieci ruskie modlące się w ję
zyku ruskim do Matki Boskiej,
Królowej Korony Polskiej, nie stra
cą nic ze swoich religijnych uczuć.
Zespolą się jedynie z ideą polską,
co leży w inieresie zarówno ich
jak i Państwa, którego są dzie-
ćmi, i

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Qrzeszkowej 11.
24 11—3 |od6—8 wiecz.
—

 

 

 

 

dykalnych oszczędności w dzia”

łach wydatków nieprodukcyjnych,

a z drugiej sirony na drogę wzmo-

cnienia sił gospodarczych kraju.

To pierwsze da spore zmniejsze-

nie wydatków, to drugie w nie-

dalekiej przyszłości mogłoby po-

większyć źródła płatnicze.
Ale — jak wiadomo — syste”

my są zawsze związane z ludźmi.

Zapowiadany preliminarz bud-

žetowy nie wykazuje absolutnie

žadnych tendencyj do zmiany sy-

stemu. I dlatego — naszem zda-

niem — zawiedzie w znacznie

większym stopniu, niż to się dziś

jeszcze może wydawać. Będzie

z nim to samo, co z budżetem

tegorocznym. Zaledwie został

uchwalony, już stwierdzono z ław

rządowych jego nierealność, a

w następstwie dwukrotnie zapo”
wiadano jego zmniejszenie. Obec-

nie zaś jest pewnem, iż po tej

dwukrotnej redukcji nie odpowie
nawet najbardziej pesymistycz-

nym obliczeniom. Niestety, nie
potraliono wysnuć z tego właści”

wej nauki.

ANI JEDEN..
Rektor krakowskiego Uniwer-

sytetu opowiedział dziennika”

1zom, iż do zapisu na pierwszy

rok studjów lekarskich nie zgłosił

się ani jeden syn chłopa, a za to

zgłosiło się aż paruset żydów. Po-

dobnie zupełnie było przy zapi-
sach na studja farmaceutyczne.

W związku z tym nad wyraz

smutnym, niepokojącym faktem

zabiera głos na łamach pelpliń-

skiego, ludowego pisma „Piel-
grzym“ pos. Stanisław Rymar:

Jeszcze kilka lat takich, jak

rok obecny, a wrota na lekarzy,
aptekarzy, drogerzystów będą dla

synów chłopskich i robotniczych
i wogóle dla uboższych zamknięte.
Jakże złowrogo brzmi zeznanie
rektora Uniwersytetu: na naukę

na lekarza nie zgłosił się ani jeden

syn chłopski...
I wstyd! I złość wzbiera w

człowieku, gdy to słyszy, gdy to
czyta! I każdy uczciwy powie
dzieć sobie musi: tak być nie po-
winno, tak być nie może!

Gdy w latach ostatnich dwu-
krotnie podwyższano opłaty w
szkołach średnich i wyższych,

przestrzegałem ja, przestrzegaii

inni przed skuikami tego rozpo

rządzenia. Wszak skutki łatwo
było przewidzieć.

Nędza wśród uczących się w
szkołach wyższych była zawsze.
"To, co jest teraz, nazwać trzeba
głodem. Wiem np. że w taniej
kuchni „Jedności akademiczek'*
w Krakowie jadło w lutym i mar-

cu obiady 100 akademiczek, w ma
ju i w czerwcu tylko 40. Poprostu
jadły z końcem roku obiad co dru-
gi dzień! Wi końcu roku szkolnego
do kolacji siadało aż... 5 studen*
tek. Reszta nie miała 35 groszy
Każdy akademik przed godziną
10 wieczór pędzi co tchu do do-
mu, aby nie zapłacić stróżowi 15
śroszy za otwarcie zamknięte,
bramy. Podarte ubrania, brak zi-
mowych płaszczów, resztki butów
na nogach — oto przeciętny wy*
gląd akademików.

Rozpacz porywa człowieka,
gdy zbliska na to patrzy. Nie wol-
no nam patrzeć na to niszczenie
młodego pokolenia bezczynnie.

Gdy tylko zbierze się Sejm,
trzeba będzie zgłosić wnioski o
zmianę rozporządzenia Ministra
Oświaty. Tym razem sprawa nie
może się skończyć zwykłem od*
rzuceniem naszego wniosku prze”
posłów BB. Skazanie biednej mło-
dzieży na zagladę musiałoby wy-
wołać awantury i rozruchy, a tego
chyba i BB. zechce uniknąć. Trze-
ba zniżyć opłaty, a ubogich i pil-
nych całkiem od nich uwolnić lub
żądać zapłaty np. za lat 10, gdy
już będą mieli stanowiska i zaro-
bek. Trzeba powiększyć ilość za-
pomóg i stypendjów dla ubogich i
zdolnych. Trzeba zorganizować i
powiększyć ilość bezpłatnych
mieszkań i obiadów dla nich.
Uczeń powinien choć raz jeden
na dzień najeść się do sytości.
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„Zbudź się Jugoslawjo!“
Wiadomości z Jugosławii na-

pływają bardzo skąpo. Te jednak,
które przedostają się przez pilnie
strzeżony kordon cenzury, nie
przedstawiają sytuacji w zbyt ró"
żowem świetle, Jako kraj rolni-
czy mało zagospodarowany, Kró-
lestwo S. H. $. w większym od in-
nych krajów stopni dotknięte zo”

stało spadkiem cen ziemiopłodów.
Zastój w rolnictwie przy bardzo
słabym rozwoju przemysłu wytwa
rza dwie trudności jednocześnie:
wywóz zamiera, import natomiast
zmniejsza się w bardzo nieznacz-
nym stopniu. Jeśli więc jakiekol-
wiek państwo najmniej nadaje się
do zastosowania zasady samowy*
starczalności, to jest niem właśnie
Jugosławia.

Sytuacja gospodarcza ma prze”
możny wpływ na stosunki polity-
czne w państwie południowych Sło
wian. Wprowadzona przed trze-
ma laty dyktatura nie sprostała
swemu zadaniu. Powołana do ży-

cia w okresie największego zao”
śnienia walk federalistyczno - na-
rodowościowych nietylko nie zła-
godziła kontrowersyj między Chor
watami, Słoweńcami i Serbami,
lecz je wyraźnie pogłębiła.

Wi kwietniu r. b. król Ale-

ksander zdecydował się odstąpić
od systemu dyktatorskiego. Gen.
Zivkovicza zastąpił Skrsicz, zapo”
wiedziane zostały wybory do par-
lamentu, ale niewiele zmieniło się
w stosunkach wewnętrznych pań-
stwa. Niepomierny zasób sił odśro-
dkowych posiada królestwo złożo*
ne z odmiennych pod względem
gospodarczym, społecznym i kul-
turalnym — nie mówiąc już o wy-
znaniowym — krajów: bo jakżeż
wielkie różnice przeciwstawiają

Tajemniczy Falngold,
Z Tczewa donoszą o zaaresz-

towaniu tam wysłannika moskiew
skiego kominternu, w chwili gdy
wyjeżdżał z Polski. Aresztowany
miał dowód osobisty na nazwisko
Fajngolda, obywatela polskiego,
dokument ten jednak był sfałszo-
wany. Znaleziono przy nim znacz-
ną ilość bibuły komunistycznej

craz pieniędzy. Zachodzi przypu-
szczenie, że Fajngold był łączni-
kiem między Moskwą a organiza-
cjami komunistycznemi w Polsce
oraz w Gdańsku.

Chorwację Macedonji, Słowencję
Czarnogórzu, albo Dalmację i Bo-
śnię — Starej Serbji!
W tych warunkach nie dziw, że

walki wewnętrzne trwają. Prasa
włoska i angielska, by pominąć już
niezbyt pewne i o sensacyjnym po
smaku wiadomości wiedeńskie, za
pełniona jest informacjami o pow-
staniach, zbrojnych starciach i za-
machach w Jugosławii. W połu-
dniowo wschodniej połaci Chor-
wacji — w Lice — trwa od szeregu
miesięcy zbrojne powstanie t. zw.
„ustasėw“. Powstańcy posiadają
dobrze zaopatrzone składy broni
własny telegral i nawetwłasnepi
smo „urzędowe“, rozpowszechnia-
ne w tysiącach egzemplarzy.

Do tego stanu chronicznego do
dać należy liczne wybuchy w po-
szczególnych miejscowościach, by-
najmniej nie ograniczających się do
Chorwacji i Słowenii: w lesie Kas-
tańskim pod Benkowac wymordo-
wano patrol serbskich żandarmów,
w Sebeniku podtožono dynamit
pod magazyny celne; nieznani spra
wcy podpalili koszary żandarmerji
w Goriczy i w San Cassiano — sta-
ło się to dokładnie w rocznice stra
cenia Marca Hranilovicza i Mateu
sza Soldina, dwóch chorwackich
rewolucjonistów, skazanych na
śmierćw okresie dyktatury. Nie”
lepiej jest w stolicy: kilkakrotne
rozruchy studenckie w Białogro-
dzie spowodowały zawieszenie wy
kładów na uniwersytecie, Wi Mo-
starze wybuchły zaburzenia chłop
skie; w Skoplje chłopi zaatakowa-
li szereg pańskich majątków; w
Dalmacji przeszło 30 wiosek odmó
wiło posłuszeństwa władzom. Jeśli
dodać do tego ferment w armji ju-
gosłowiańskiej, podsycany przez
lajnąorganizację polityczną „czar
nej ręki”, — obraz sytuacji staje
się coraz bardziej wyraźnym.

Urzędówka jugosłowiańska
„Vreme' pośrednio potwierdza fa-
kty wewnętrznego rozkładu. Przy
taczając obszerne wywody o „kła-
mliwych pogłoskach, przypomina-
jących okres paniki wojennej”, or
gan premį. Srksicza nie szczędzi
pochwał... hitlerowcom  niemiec-
kim i proponuje tworzyć faszystow
skie oddziały dla walki z „wro-
$iem zewnętrznym i wewnętrz-
nym.* Artykuł „Vreme' zakoń-
czony okrzykiem „Zbudź się, Ju-

gosławjo”, jest najbardziej zna-
miennym dowodem niepewności
sytuacji politycznej.

 

ZLITWY.
Masowe aresztowania w Litwie pod zarzutem wywiadu

na rzecz Polski.

Z pogranicza donoszą, iż z
rozporządzenia Obrony Krajowej
policja polityczna litewska aresz-
towała na terenie odcinków Ora-
ny, Troki i Olkieniki strażni*ów
granicznych, dwėch agentėw po-
licji kryminalnej pod zarzutem
szpiegostwa na rzecz Polski. Wraz

ze strażnikami litewskimii i agenta-
mi poi tym pretekstem aresztowa-
no 13 osób cywilnych, którym wła-
dze litewskie zarzucają działalność
szpiegowską na rzecz Polski.
Wśród aresztowanych ma znaj-
doweć się 5 osób z Wileńszczyzny.

Ciężkie pobicie przez Litwinów nauczyciela polskiego.
W dni wczorajszym w Ora-

nach litewskich na przechodzą-

cego nauczyciela szkoły powszech-

nej polskiej Michała Krajewskie-

go napadło dwóch uczniów szko-
ły litewskiej, którzy zadali mu

tępem narzędziem rany w głowę.

Skutkiem ciężkiego uderzenia
Krajewski uległ  zmiażdżeniu
czaszki i w stanie beznadziejnym
odwieziony został do szpitala.
Sprawców napadu zatrzymano.
Nie podają oni powodu napaści.

Głodówka więźniów politycznych.

Z pogranicza donoszą, iż
przedczoraj w więzieniu w Olicie
wybuchła głodówka więźniów po-
litycznych. 112 więźniów odmó-
wiło przyjęcia posiłku i zażądało

przybycia prokuratora. Powodem
głodówki — jest nieludzkie ob-

chodzenie się z więźniami straż-
ników i zarządu więzien'a

' którego (oraz przy pomocy mamy, która

SZKICE I OBRAZKI
INTELIGENCJA... Ё

Zwykło się mawiać w ten sposób:

— Panna Jedzia pochodzi z intelie
gentnej rodziny...

— Stefek pomnoży kadry bezrobot-
nych inteligentów, których mamy nad-
miar w kraju.

Tak zwykło się mawiać.
— (Cóż po doktoracie,

$encja mrze z głodu.

Mam wrażenie, że zachodzi tu pew-
ne nieporozumienie, To, że tatko Jadzi
jest urzędnikiem w VIII stopniu, to że
mama ukończyła instytut gospodarstwa
domowego; nie dowodzi jeszcze, by to
była inteligentna rodzina.

Inteligencji nie nabywa się automa-
tycznie z uzyskaniem dyplomu takiego
czy innego.

Stefek, miły chłopczyna, magister
praw, pierwsze miejsce w footbalowej
drużynie „biało-zielonych* (którzy są na
drugiem miejscu na tabeli sportowych lig;
który na swoim motocyklu ma dwadzie-
Ścia plakietek konkursowych i świetnie
rzuca dyskiem, nie jest wcale mteli-
gentnem chlopieciem,

Jest milym  balwanem, który ma
wygimnastykowany mózg i wyuczone
mięśnie.

Powiada, że w„Popioły* pisał Wy-
spiański, a nawet już zapomniał o pra-
wie rzymskiem, które wykuwał napierw-
szym roku prawa,

Poza orbitą zainteresowań sporto-
wych interesuje go dyplom, przy pomocy

gdy inteli-

bywa co šrodę u pani senatorowej) ma
dostać jakąś posadę w administracji.

Ale to nie jestinteligencją.
Stefek jest dobrym chłopcem, będzie

dobrym urzędnikiem i z dobrym wyni-
kiem zdobędzie puhar przechodni za
bieg dookoła Wilna.

Że ktoś qosi kołnierzyk czysty i nie
pluje na piec, oraz nie bije po pijanemu
żony — to jeszcze nie jest inteligencją.

Cztery, sześć i ośm klas,
uniwersytet nie dajeinteligencji.

Szkoła daje pewien zasób wiedzy;
ale nie uczy być inteligentnym.

a nawet

Ojciec Buonatotti tak pisał do syna |
do Rzymu: 3

—Drogie dziecko, pamiętaj o czasie
deszczowej zimy ubierać się ciepło:
Zwiaszcza chroń przed zimnem głowę,
nie myj się nigdy. bo to zdrowiu szkodzi,
obmywaj tylko twarz i ręce.

Imć pan Bounarotti pisał do synka;
który nie mył się dość często, nie miał
matury, ale który miał na imię i który
był Michałem - Aniołem.

Malutki o załamanym nosie Michał-
Anioł jako żywo nie zdawał egzaminów
gimnazjalnych, ale genjuszem własnym
stworzył Sykstyńską kaplicę i jak za
kiębkiem Arjadny po złotej nici swej in-
teligencji zwiedzał niebo.

Sąsiadka moja Marja Teodorówna
zrobiła mężowi swojemu piekło.

— Cóż ty, można powiedzieć inteli-
gent, a zrozumienia dla domu i dzieci
nie masz. Szkandał i paszkudztwo!

Inteligentna niewiasta zrobiła piekło
na cały dom,

— Co się stalo? Baba krzyczy, až
ostatnie liście w ogrodzie z drzew po”
spadały.

Mąż kupił gramofon.
Stara machina — na „drewnianym

rynku'* kupiona Nawet trąbę miała tro-
chę zardzewiałą.
— Smutno w domu. Zawsze milej

będzie, jak jaka Marlena Dietrich, czy
inna Batistini zaśpiewa. A ty rugasz się
od inteligentów — tłomaczył się mąż,

No dobrze — rozumiem wydatek był
może niepotrzebny, ale dlaczego ma mój
sąsiad za inteligenta uchodzić?

 
Przy jednem z pism istnieje fabryka

$enjuszów,

Trochę  graiomanji nieszkodliwej,
zarozumialstwa i odrobina szkodliwej
głupoty.

Gromadzi się tam kilku bobusiów,
którzy nawet są sympatyczni, gdy nie
otwierają ust,

Ale, gdy taki coś powie...
Boże jedyny, ciemno się robi wpo”

koju, ciemnieje w oczach i czarna roz*
pacz chwyta za gardło.

Ciotka jednego z nich osiwiała i do-
stała napadu lekkiego szału, gdy posly-
szała, co taki cherubinek mówi. Nie
mogła znieść hańby rodzinnej, że taki
się uchował, A dodać do tego należy, że
każda z tych płonek „literackich* kar-
miła się u ojca i matki przez całe gimna-
zjum, a teraz chodzi nauniwersytet.

Trzeba było z dzieciaka zrobić t. zw.
„inteligenta“ — a praktyczniejby bylo
oddać do terminu do rzemiosła,

Nie byłoby „inteligenta", ale byłby
dobry rzemieślnik i nieszkodliwy członek
społeczeństwa.

Nie ponosi winy taki jeden z drugim,
ale winni są ci, co tym  „inteligentom*
podbijają bębenka i iabrykują genjuszy.

Dyzio kupił sobie yo-yo i bardzo
zręcznie się tem bawi.

— Jak on to inteligentnie
mówi mama,

— To nie inteligencja, proszę pani.
— A co?
— To jest zyo-yołopienie. %
Кошес! |

robi —

M. Junosza.
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DZIENNIK MILENSKI
 

„KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?
Po przejściowem rozpogodze-

niu ponowny wzrost zach murze-
nia aż do deszczów. Nocą miej-
scowe przymrózki. W ciągu dnia
temperatura około 10 stopni. Naj-
pierw słabe, potem um'arkowane
wiatry południowe.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Lokowanie bezdomnych.

Przeprowadzana przez wydział o
pieki społecznej akcja ulokowa-
nia bezdomnych prawie została
już zakończoną.  Wynaleziono
mieszkania i ulokowano już 62
rodziny. Akcja ta kosztowała Ma-
gistrat z górą 5000 złotych. Obec-
nie pozostało jeszcze do uloko-
wania kilka rodzin bezdomnych,
którzy tymączasowo zamieszkują

schronisko przy ul. Dzielnej 54.
Z MIASTA.

— Wykopaliska na ul. Ko-
panica. Podczas robót kanaliza-
cyjnych na ul. Kopanica robotni-
cy natrefili na ciekawe wyko:

paliska. Ujawniono: pozost:łości
młyna,: jaki kiedyś w tem  miej-
scu się znajdował, ponzdto zna-

leziono starą monetę rosyjską z

roku 1771 z czasów panowania
Katarzyny Il

POCZTA i TELEGRAF.
— Zwiększa się sieć tele-

foniczna. W ubiegłych miesią:
cach liczba abonentów telefonicz-
nych na terenie Wilna zaczęła się

stopniowo zmniejszać, ostatnio
jednak dzięki obniżeniu opłat te-
lefonicznych tendencje te zostały
zahamowane, a nawet liczba ta w

granicach zresztą bardzo nieznacz-
nych, zaczyna wzrastać. Obecnie

Wilno liczy 1799 abonentów tele-
fonicznych.

Dzięki przeprowadzonej ro. bu-
dowie centrali telefonicznej ilość
abonentów telefonicznej ilość a-
bonentów może być bsz trudu

powiększona do 3,000 numerów.
— Dwa nowe urzędy po-

cztowo telegraficzne W osta-
tnich dniach na terenie Wileń-
skiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów
uruchomiono dwa nowe pośre-
dnictwa: pocztowo - telegraficzne
Holyńka k Nieświeża oraz pośre-
dnictwo pocztowe Jelenpol o roz-
szerzonym zakresie działania.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Przyjazd p. ministra Kka-

munikacji. W dniu wczorajszym
pociągiem osobowym przybył do
Wilna minister komunikacji, inż.
Butkiewicz, w towarzystwie dy-
rektorów departamentu.

Pobyt ministra związany jest

Ze sprawami kolejowemi. Odjazd
p. ministra nastąpi prewdopodob-
nie dziś wieczorem pociągiem
pośpiesznym.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Wyzysk w piesarni me-

chanicznej. Od dłuższego już
czasu Cnrześcijański Związek Za-
wodowy Piekarzy interwenjuje u
władz, szczególnie w Inspektora-
cie Pracy i w starostwie Grodz-
kiem, w sprawie nieporządków,
panujących w t. zw. „piekarni
mechanicznej”, mieszczącej się

przy ul Raduńskiej.
Mianowicie zarząd piekarni,

zatrudnionych w tym zakładzie
pracownikow zmusza do praco
wania po 12—14 godzin dziennie.
Pozatem pracujący tam piekarze

zmuszani są do pracowania w nie-
dziele i święta.

Według umowy zbiorowej

wszystkie piekarnie zgodziły się
zatrudniać bezrobotnych pieka-
rzy podczas t. zw. „dni wycho-

dnych*.
Natomiast „piekarnia mecha-

niczna* nie dotrzymuje waiun-

ków tej umowy i nie zatrudnia
bezrobotnych pracowników

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego 4 Paulo, kon-
ferencja V i XIX, sprzedawać bę
dą w dniach 1 i 2 listopada w
kiosku na cmentarzu Rossa świecz-
ki i chorągiewki żałobne na gro-
by Dochód przeznaczony na naj-
biedniejszych  zostających pod
Opieką Tow. Pań Miłosierdzia. Pro-

simy P. T. Publiczność o popar-

cie Tow. Pań M łosierdzia św Win-
centego a Paulo.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Komitet „Chleb dzieciom"

podaje do wiadomości, że Sekre-

tarjat K-tu został przeniesiony na
i jest

czynny we wtorki i piątki od 5
do 7 wiecz.
— Prace przygotowawcze

do obchodu „Dnia miłosierdzia
chrześcijańskiego. Jak już do-

nosiliśmy w dniu 6 listopada ro-
ku bież. odbędzie się w cełej Ar-

chidiecezji wileńskiej „Dzień mi:

łosierdzia chrześcijańskiego”, po-

święcony ulżeniu ciężkiej doli

biednych.
Dzień ten organizuje Archidie-

cezjalny Związek Towarzystw Do-
broczynnych „Caritas”.

Jak się dowiadujemy Zarząd

„Caritasu” poczynił już prace

przygotowawcze do obchodu
wspomianego dnia

; SPRAWY SZKOLNE,

— Dyrekcja państw. 61-
mnazjum Żeńskiego im. ks. A.

J. Czartoryskiego w Wilnie po
daje do wiadomości, że otwiera

drugi równoległy oddział klasy
drugiej. Podania o przyjęcie do
tej klasy przyjmuje Kancelarja

„ Muzyka.

gimnazjum coddziennie od godz.
10 ej do 14 ri.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Wybory do Gminy ży-

dowskiej. Prasa żydowska dono-
si, iż wybory do Gminy żydow-
skiej w Wilnie odbędą s'ę między
15 a 21 stycznia 1933 r. W związ-
ku z tem powstają już bloki, któ-
re pójdą da wyborów.
— Dlaczego zamknięty zo-

stał żydowski teatr ludowy.
Jak już wczoraj donosiliśmy, z
polecenia prezydjum Megistratu
m. Wilna zamknięty został teatr
żydowski przy ul. Ludwisarskiej.
Przyczyny tego zarządzenia są
następujące: Magistrat otrzymał
wiadomość, że teatr ludowy znej-
duje się w stanie grożaym. Prze
prowadzono tam remont bez ze-
zwolenia komisji budowlanej. Wy-
słano komisję techniczną, która
zbadała cały gmach teatru, przy-
czem stwierdziła, że zachodzi ko-
nieczność naprawy dachu, prze-
budowanie garderoby i całej in-
stalacji elektrycznej.
W związku z zamknięciem

teatru w dniu wczorajszym u pre-
zydenta miasta  interwenjowała
delegacja dyrekcji teatru, która
prosiła o udzielenie na imprezy
artystyczne Małej Sali Miejskiej
przy ul. Końskiej Sprawa ta ja
szcze nie została zdecydowana.
— Wyjazd żydów kowień-

skich. Bawiąca w Wilnie wy-
cieczka dziennikarzy i działaczy
żydowskich z Kowna w dniu
wczorajszym w rejonie Zawias
przekroczyła granicę udając się
do Kowna.
— Ulotki komunistyczne.

Do lokslu sjonistycznej  „Gar-
doniji* komuniści rzucili większą
ilcść ulotek wywrotowych oraz
wybili okna. Policja poszukuje
komunistów.

ZABAWY.
— Liga Morska i Kolonjalna urzą-

dza dn. 31 bm. w Cukierni B. Sztralla
(Róg ul. Mickiewicza i Tatarskiej) Dan-
cin$ z którego dochód przeznaczony jest
o na Fundusz Kolonjalny L. M.
1

 

  

    
    
   

   
 

POLECAMY

MASŁO
wyborowe

i SOLONE
ceny HURTOWE

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

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P. w Wilnie
— Teatr Pohulanka na wczorajszej

premjerze „Niebieskiego ptaka” rozbrz-
miewał hucznemi oklaskami tłumnie ze-
branej zachwyconej publiczności.
© Inscenizacja, strona dekoracyjna, ilu-
stracja muzyczna, gra wszystkich arty-

stów, sprawne działanie strony pomocni-
czej, wspaniałe tańce Hryniewickiej, nie-
zwykłe efekty techniczne — wszystko
to złożyło się na całość zachwycającą i
wartą widzenia.

„Niebieski Ptak'* będzie powtórzony

dziś o godz. 7 m. 30, w piątek 28 godz.

8-ma, w sobotę o godz. 8-ej w. i w nie-

dzielę o godz. 8-ej w.
—Niedzielna popołudn. „Szczęście

od jutra”, W najbliższą niedzielę o $.

4-ej popoł. ukaże się doskonała komedja

Kiedrzyńskiego „Szczęście od jutra”, w

niezmienionej obsadzie premjerowej.Ce-

ny popołudniowe. я :
— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś

grana będzie w dalszym ciągu, pełna hu-

moru wyborna operetka Kalmana „Księ-

żniczka czardasza” z Elną Gistedt wroli

tytułowej.

— Niedzielna popołudniówka w „Lu-

tni”, W niedzielę ujrzymy po cenach

zniżonych efektowną operetkę Abraha-

ma „Wiktorja i jej huzar” — z Elną

Gistedt w roli tytułowej.
W przygotowaniu operetka Jarko —

„Krysia Leśniczówka”, w reżyserji Wyr-

wicz - Wichrowskiego.
— Dziś już Ę: Belgijskie Trio Nad-

worne w Sali Konserwatorjum (Wielka

47) o godz. 8 w. Znakomity ten zespół
kameralny raz jeden tylko czarowaćbę-

dzie subtelnością interpretacji i precyzją

wykonania. Pozostałe bilety w „Orbisie“

do g. 7 wiecz. — później w kasie Kon-

serwatorjum.
Jutro jedyny recital znakomitego

wiolonczelisty włoskiego Amadće Baldo-
vine przy współudziale świetnego piani-
sty Enrico Rossi - Vecchi. Szczegóły w
afiszach.

—Recital fortepianowy Izo Elisona
w  Konserwatorjum, Międzynarodowy
konkurs im. Fr. Chopina — odkrył sze-
reg nowych znakomitych pianistów —
wirtuozów. Jednym z wybitniejszych pia
nistów doby obccnej — jest Izo Elison,
który przybywa do Wilna na jeden kon-
cert, w sobotę 29 października w sali
Konserwatorjum.

W jego interpretacji usłyszymy sze-
reg arcydzieł muzycznych Chopina, Szu-
berta, Szumanna, Strawińskiego i in-
nych. Recital fortepjanowy wywołał w

sferach muzycznych miasta wielkie zain-

teresowanie,
Bilety nabywać można w biurze po-

dróży „Orbis”' (Mickiewicza 11) od 9-ej

do 7-ej w. Ceny miejsc dostępne dla ka-
żdego słuchacza.

 

POLSKIE RADJO WILNO.

Czwartek, dnia 27 października.
11.40: Kom. meteor. Czas. 12.10:

12.30: Kom. meteor. 12.35:

Poranek szkolny z Filharm.. 15.10: Kon-

cerł dla młodzieży (płyty). 15.50: Utwo-
ry Massenet'a (płyty). 1615: Lekcja
franc. 16.40: „Obrona chrześcijaństwa
przed Turkami i Tatarami" — odczyt.
17,00: Utwory Beethovena (płyty). 17.40:

Odczyt aktualny. 18.00: Muzyka lekka.

18.55: „Skrzynka pocztowa”. _ 19.30:

Kwadr. liter. (Leczycki). 20.00: Transm.
części koncertu. 20.20: Wieczór sonat
w wyk. Wandy Ledóchowskiej (skrzyp-

ce). 21.30: Słuchowisko. 22.15: Muzyka

taneczna. 22.55: Kom. meteor.

Mie Polsiej Młoddety Nkadonickij
Wczoraj w Sali Śniadeckich

Uniwersytetu Stefana Batorego
odbył się wiec, zwołany przez
Bratnią Pomoc P. M. A., pošwię-
cony sprawie podwyżki opłat
akademickich.

Sprawę opłat
zrełerował prezes
mocy p. Ochocki.

Z referatu dowiedzieliśmy się,
że młodzież akademicka została
zaskoczona wejściem w życie roz-
porządzenia ministra W. R. i O.P.,
$dyż na wiosnę, kiedy instytucje
samopomocowe zaalarmowane po”

głoskami o podwyżce opłat
wszczęły akcję przeciwko pod-
wyżce, z różnych stron młodzież
uspokajano. Tymczasem w czasie
feryj letnich podwyżka stała się
faktem dokonanym.

Rząd zyskuje na podwyżce
opłat zaledwie 1.500.000 złotych,
co w budżecie państwowym jest
sumą znikomą, tymczasem mło*
dzież akademicka, wobec obniżki
zarobków rodziców i niemożności
znalezienia pracy, nie jest w sta-
nie opłacać podwyższonych opłat.
W dyskusji zabierało głos sze-

reg mówców.

W tonie spokojnym i rzeczo-
wym utrzymane były przemówie-
nia przedstawicieli Związku Kół

Naukowych p. Wolskiego, Miło”

dzieży Wszechpolskiej — pp. Ha-

łaburdy i Ważyńskiego, Myśli Mo-
carstwowej — p. Krasowskiego i

Młodzieży Ludowej — p. Alechny,

natomiast zwolennicy grupy Ża-

TEATRY MIEJSKIE.
NA POHULANCE.

Premjera „Nieblesklego Ptaka“
Maeteriincka.

Zanim podamy sprawozdanie
z premjery — prawdziwej premje-

ry w Wilnie, bo nigdy tu n'egra-

nego „Niebieskiago Ptaka”, notu-

jemy na tem miejscu z powodu
późnej pory tylko słów kilka.

Przepiękne, czarodziejskie wi
dowisko, Wszystkie możliwoś:i

artystyczne i techniczne zostały

wyzyskane w hołdzie wielkiemu
pisarzowi belgijskiemu.

Gra, kostjumy, dekoracje, mu-
zyka, taniec, efekty świetlne,

wszystko w harmonijaem współ-
działaniu postawiło, baśń — fan-

tazję o bogatym wątku myślowym
i wyrazistym podkładzie moral:
nym na wysokim poziomie arty-
stycznym.

Wysiłek twórczy — bo wraz z
autorem wszyscy i wszystko
wspóltworzyło na scenie—musiał
być olbrzymi, koszta materjalne
równie wielkie, ale i wielkie mu
si być zadowolenie teatru, że
wysiłkiem tym stworzył rzecz tak
piękną, którą oglądać może do-
rosły i dziecko i z którego tak
dorosły jak dziecko zaczerpnie i
wchłonie w siebie te pierwiastki,
«tóre doń najgłębiej i najmoc-
niej a razem najjaśniej przema-

wiają.
Komunikaty zapowiadające od-

dawna premjerę nie przesadziły
w superlatywach, sztuka, mimo
wielu dokonanych skrótów, nie
zawiodła oczekiwań publiczności.
Dzięki temu, niejako, skondenso=

waniu, baśń rozpoczęta o godz.
8-ej w. skończyła się punktual-
nie o godz. ll-ej.
1 Teatr był wyprzedany, liczne
miejsca ponadto dostawione.

Pilawa.

akademickich
Bratniej Po-

 

KRONIKA POLICYJNA
— Okradzenie mieszkania. W dniu

25 bm. nieznani sprawcy przez okno do-
stali się do mieszkania Łochudziejuskiej
Anny (Końska 5), i skradli różną garde-
robę męską i damską oraz bieliznę po-
ścielową, łącznej wartości 1.400 zł.
— Kradzież ze składów wojskowych

W dniu 25 bm. Tunkiewicz Bolesław
(Lwowska 57) i Narejko Feliks zam. w
Porubanku skradli ze składu, znajdują-
cego się przy koszarach w Porubanku 34
worków cementu wartości 240 zł. Spraw
ców kradzieży wraz z częścią skradzio-
nego cementu zatrzymano.

—Podrzutki. W, dniu 25 bm. Woł-
kowska Janina (Przyjaźń 18) znalazła w

bramie domu nr. 69 przy ul. Kalwaryj-

skiej 3-ch podrzutków płci męskiej w wie

ku lat 8, 4 i 1. Dwóch podrzutków u-
mieszczono w przytułku przy ul. Poło-

ckiej, jednego zaś w przytułku Dziecią-
tka Jezus.
PEDCISGSKEN TAKOTIPNINTBINAVIONENET EDA

Z ZA KOTAR STUDJO,

Fragment z powieści K. Leczyckiego.
O godz. 19,30 w L. zw. „Kwadran-

sie literackim", który nadany zostanie z

Warszawy usłyszymy fragment z powie-

ści Kazimierza Leczyckiego „Państewko”

Będzie to humorystyczno - nastrojowe
wspomnienie z czasów wojny 1918 r. za-

tytułowane „Społecznik na froncie".
Dwie sonaty, na skrzypce i fortepjan.

Dzisiaj o godz. 20,20 rozgłośnia wi-

leńska nadaje wieczór sonat w wykona-

niu Wandy Ledochowskiej — skrzypce i

Cecylji Krewer — fortepjan. Program

wypełnią sonata a-dur op. 13 G.Faure'a
i sonata g-dur op. 13 Edw. Griega. W
przerwie recytacje utworów Jana Kas-
prowicza.

Baśń radjowa.
Bezpośrednio po koncercie o godz.

21,30 będą mogli radjosłuchacze przeżyć
kilka wzruszających i ciepłych momen-

tów dzięki słuchowisku „Księżniczka
Kasia", zradjofonizowanemo podług
Yeatsa, autora „Opowieści o Hanrahanie
Rudym”.

Odczyt proł. St. Zakrzewskiego.
W. dziale odczytowym dzisiejszego

programu wyróżnia się odczyt profesora
Uniwersytetu Lwowskiego, St. Zakrzew-
skiego p. t. „Obrona chrześcijaństwa
przed Turkami i Tatarami". Prelekcja
ta będzie dalszym ciągiem rozważań zna
komitego uczonego nad rozwojem misji
historycznej Polski na przestrzeni dzie-
jów» Odczyt ten transmitowany będzie
ze Lwowa o godz. 16,40.

garėw panowie (a może towa-
rzysze?) Kruszewski i Kapuła dali
upust najjaskrawszej demagogii,
mocno zalatującej Wschodem.

Według p. Kruszewskiego, po-
dniesienie opiat jest konsekwen-
cją ustroju kapitalistycznego. Star-
sze społeczeństwo, pod wpływem
ustroju  kapitalistycznego chce
bronić się przed konkurencją mło-
dzieży, dlatego podnosi opłaty w
szkołach akademickich. Gdyby
był rząd endecki, czy pepesowski,
też podnosiłby opłaty, bo składał-
by się z ludzi ze starszego spole-
czeństwa. Gdy starsze spoleczen-
stwo zemrze (dosłownie!) — zgi-
nie też i ustrój kapitalistyczny.
Trzeba więc walczyć ze starszem
społeczeństwem.

Z przykrością trzeba stwier-
dzić, że podobne wywody zyska-
ły jednak sporo oklasków.
W podobny sposób przema-

wiał p. Kapała.
Przedstawiciel Młodzieży

Wszechpol.kiej p. Hałaburda w
mocnych słowach podkreślił ko-
nieczność walki z nowemi opła
tami, gdyż doprowadzają one do
selekcji na z gruntu fałszywej
podstawie cenzusu materjalnego.

Podkreślił też życzliwe wobec
żądań młodzieży stanowisko Se-
natu Akademickiego i ostrzegał
przed strajkiem, który może
wyjść na korzyść czynnikom, dą-
żącym do zniesienia autonomii
uniwersyteckiej.

P. Ważyński (Mi. Wszechpol-
ska) podkreślił, że najwięcej pod:
wyżka opłat zmniejszy stosunek
procentowy młodzieży poiskiej w
uniwersytetach i wyjdzie na ko-
rzyść żydów.
W wyniku dyskusji zebrani

wszystkimi głosami przeciwko 2
uchwalili rezolucję, która w oś-
miu obszernie umotywowanych
punktach stwierdza, szkodliwość
podwyżki opłat i zwraca się do
odpowiednich władz z proš-
bą przywrócenia dotychczasowe-
go systemu opłat" w wysokości
pobieranej w roku 1931-32 oraz
o zwiększenie ilości stypendjów i
odroczeń opłat akdemickich.

SZAWRZWAREKOZKORENCIPPOROSRIKBAŁII

Twyika papierów procentowych
ma giełdzie warszawskiej.

Na giełdzie warszawskiej w
sobotę i w dniach następnych
zauważyć się daje znaczna zwyż-
ka papierów procentów, które
podniosły się w kursie o 5 proc.,
a jak przypuszczają wzrosną jesz-
cze do 10 proc. Ruch ten stoi
w związku z obniżką dyskonta
Banku Polskiego, wskutek czego,
obawiając się obniżenia oprocen-
towania wkładów bankowych, kli-
jentela przerzuca się na papiery
procentowe.

18 miljonów deficytu
w Kasach Chorych.
Z obliczeń, przeprowadzonych

za rok 1931 co do gospodarki
Kas Chorych okazuje się, że w
całej Polsce z wyjątkiem Siąska
ubezpieczonych było 2,137,000. a
razem z członkami rodzin liczba
uprawnionych do korzystania ze
świadczeń przekraczała 4 miij.
osób. Składki wynosiły 238 milį.
z czego wpłynęło 230 milj, resz-
ta zaś zwiększyła zaległości. W
porównaniu z rokiem 1930, skład-
ki były mniejsze o 35 milj.

Na świadczenia zaliczono 199
milj, ma koszty administracyjne
26 milj. inne wydatki wynssiły
20 milj., wskutek czego Kasy
Chorych w roku ub. zamknęły ra-
chunki z 18to miljonowym defi-
cytem. :

Nowa sekta.
Na terenie miasta Rybnika or-

ganizuje się jakaś nowa sekta pod
nazwą „studentów biblijnych”. Sto
warzyszenie to organizuje między
innymi pewien urzędnik pocztowy
z Rybnika. W, ub. wtorek dnia 18
bm. zwołano publiczne zebranie
na którem jakiś nieznany osobnik
z Warszawy wygłosił śród licznych
protestów wykład o zadaniach se-
kty. Nazajutrz zapowiedziany był
wykład na temat Niepokalanego
Poczęcia Najśw. Marji Panny. W
dniu tym przybyło na zebranie o-
koło 200 osób, jedni z ciekawości,
a drudzy chcąc bronić religji kato-
lickiej. Ci właśnie udaremnili wy-
głoszenie wykładu przyczem nie
obeszło się bez awantur. Agitacja
sekciarzy wywołała na mieście
wielkie oburzenie. Ludność de-
monstrowała na ulicach.

SPORT.
Sytuacja w Lidze.

W. najbliższą niedzielę rozgry-
wek piłkarskich o mistrzostwo
Polski mieć nie będziemy, bo pił-
karze nasi walczyć będą na go-
ścinnych meczach w Italji.

Mecze Ligowe mają się już ku
końcowi i nic jeszcze nie można
pewnego przepowiedzieć, która z
drużyn najwięcej zdobędzie pun-
któw, która zostanie mistrzem.

W) obecnej chwili najwięcej
punktów ma Warta, która niespo-

dziewanie wysunęła się przed Cra-

covią i Pogonią. Warta do rozegra

nia ma jeszcze jeden tylko mecz z

Wiarszawianką i jeżeli wygra, to

zdobędzie ona 29 pkt. Warta po

meczu z Warszawianką będzie mu

siała wyczekać, czy któraś z dru

žyn nie nazbiera więcej punktów.

Może to uczynić i Cracovia i Po"

goń.
Cracovia ma do rozegrania

dwa mecze: z 22 p. i Legją. Je-

żeli Cracovia potrafi zdobyć przez

dwa te mecze trzy punkty to wy*

sunie się przed Wartę lepszym sto

sunkiem bramek, ale Cracovia mo-

że śmiało nietylko trzy, ale i czte
ry punkty zdobyć, a wtedy mist-
rzostwo ma murowane.

Pogoni sytuacja jest bodaj naj-
pomyślniejsza, bo ma ona również
do rozegrania dwa mecze, ale z
drużynami daleko słabszemi. Prze
siwnikiem Pogoni jest Wisła i
Ruch. Biorąc słabą formę obu
tych drużyn przypuszczać należy,
iż lwowianie zdobędą przez te dwa

mecze cztery punkty, a wtedy bę-
dą oni mieli równo 30 pkt. co wy”
starczy do zdobycia mistrzostwa.

Z powyższego wynika, że de-
cydująca walka rozegra się mię-

dzy Pogonią, a Cracovią. Tak zre
sztą wyglądają tylko obliczenia
papierowe, a nie wiadomo, czy któ
rejś z drużyn nie poślizgnie się no-
ga a wtedy może zajść nowa ewen
tualność. W każdym bądź razie
mistrzostwo mogą zdobyć tylko
trzy drużyny: Pogoń, Warta, lub
Cracovia.

Na końcu tabeli również jesz”
cze sytuacja nie jest wyjaśniona.
Czarni mają jeszcze dwa mecze z
Ruchem i Warszawianką. Jest
więc nadzieja, ale bardzo nikła.
Sytuacja Polonii jest nie do poza-
zdroszczenia. Ma ona trzy mecze,
a mianowicie z Legją, 22 p. i Wi-
słą. Stanowisko 22 p. jest zdaje
się pewne.

Zabójca w zawodach bokserskich
zwolniony od winy.

WARSZAWA (Pat). Przed kil
ku miesiącami w zawodach bok
serskich we Lwowie znókautowa*
ny został przez zawodnika Hasmo
nei Grossa pięściarz Pogoni God-
lewski. Jak wiadomo, Godlewski
nie odzyskał już przytomności i
zmarł po przewiezieniu go do szpi
tala. W związku z tym wypad-
kiem władze zarządziły areszto-
wanie Grossa oraz sędziego tych
zawodów Landecka. Ten ostatni
został natychmiast zwolniony, na*
tomiast Gross siedział przez dwa
tygodnie w więzieniu, a następnie
zwolniony został za kaucją. Spra-
wa jednaktoczyła się dalej. Do-
piero przed kilkoma dniami pro-
kurator okręgu lwowskiego posta
nowił sprawę umorzyć, dochodze”
nie nie wykazało bowiem winy
Grossa, ani sędziego Landecka.
ZG alk s aricai i
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Žyd o Sowietach.
Historyk i publicysta žydowski

Ben Czon Kac, zamieszkaly ostat-

nio w Berlinie, przytacza w „Hajn-
cie” list swego znajomego z Rosji.
Treść tego listu zaopatruje wstę”
pem, w którym podkreśla, że tyl-
ko stale zamieszkały w tym kraju
i znający język i miejscowe stosun
ki, może orjentować się w sytua-
cji. Turystów informacje nie są
dlatego właśnie miarodajne. List
opisuje z początku Moskwę:
„Moskwa ostatnio znacznie roz-

budowała się, stała się ładniejszą.
"To jedna strona. Jest druga strona.
Również bardzo zniszczała. Brud
jest większy, niż poprzednio. Pię-
kność widzą wszyscy, również tu-

ryści, lecz ruinę znają ci, którzy
znają Moskwę... Domy nie są po”
prawiane, Dachy w większoścido-

mów są dziurawe, popsute, co gro”

zi całemu domowi. Ciasnota w

Moskwie niesłychana. Mieszka się

przeto w brudzie. Obecnie istnieje
epidemja pluskiew. Dezyniekcja
nie pomaga. Wyrażenie „niehygie-
niczny” nie daje pojęcia o tym bru
dzie”.

Moskwa przeludniona:
„Pomimo, że domy coraz wię-

cej niszczeją, Moskwa rośnie z

dnia na dzień, a głównie rośnie
ludność żydowska. W ciągu ostat-
nich 10 lat ilość żydów podwoiła
się. Nie mamy statystyki żydów w
Moskwie, lecz ilość tę łącznie z
okolicą 60 klm. można określić na
250 tys.“

Z Moskwy wysyła się na pro“
wincję środki żywności:

„Nawet obecnie wysyła się z

Moskwy na prowincję chleb, cu-

kier i t. p. Funt chleba w Moskwie
na wolnym rynku kosztuje 1 rb.

25 kop., podczas gdy w Kijowie
kosztuje podwójnie”...

Sytuacja pod względem żywno”

ściowym pogarsza się w całej Ro-

sji:
„Obecnie zaczyna się gorzej.

Tutaj również zaczyna się mówić

tylko o jedzeniu i zgniły śledź in-

teresuje więcej, niż ważne sprawy

polityczne”.
Turyści nie orjentują się w sy-

tuacji:
„Nie przywiązujcie wagi do

głosu turystów. To są ludzie, nie
znający naogół języka, którym w
dodatku zawsze towarzyszą agen”
ciG.P.U.'

Jak oszukano delegację tu-
reckich ministrów, która przybyła
latem do Moskwy i podziwiała
przemysł sowiecki:
„Oprowadzono ich po moskiew-

skich fabrykach, aby pokazać du-

że wyniki w przemyśle Rosji sow.
Wprowadzono ich do dużej fabry-
ki „Amo”, przemianowanej ostat-

nio na nazwisko Stalin'a. Wyrabia
się w niej ciężarowe samochody.
Na długo przed wizytą turecką ad
ministracja fabryczna pracowała,

 

Jak nas widzą kolorowi.
Ciekawą i niepozbawioną du-

żej dozy słuszności opinję o na-
szej cywilizacji wygłosił człowiek
kolorowy, pochodzący z archipe-
lahu Fidżi na Pacyfiku.

Petrząc na naszą cywilizację
świeżemi oczami pierwotnego
dziecka, uznał, że pozostawia ona
wiele do życzenia. Bawiąc z swoš
im panem w Melbourne w Au-
stralji, oświadczył tamtejszym
dziennikarzom, co następuje:

„Prawdziwym panem u bia-
*

łych jest czas. Ich fetysze to o-
gromne zegary na gmachach i w
domach, oraz małe zegarki w
kieszeniach. Zanim zabierze się
do czegoś do pracy, jedzenia,
spania czy Zabawy, biały patrzy
na zegar. Pozatem wszędzie wi-
dzi się mnóstwo ludzi, zadużo lu-
dzi, i wszyscy pędzą Ciągle się
śpieszą i robią wielki hałas. Dla-
czego? Znów z powodu zegarów.
Gdyby się nie śpieszyli, toby się
zegary rozgniewały.

aby nadać fabryce zewnętrzny wy”
gląd. Nakazano, aby robotnicy
zjawili się wówczas czyści, umyci
w świątecznej odzieży. Puszczono
w ruch wszystkie maszyny, przygo
towano nowe samochody i usta-
wiono je na górze, skąd są spusz*
czane już wyrabiane. Kiedy przy”
była turecka delegacja, poczęto co
5 minut spuszczać samochód. Wy”
jaśniono Turkom, że w ten sposób
co 5 minut wyrabia się samochód,
prawie jak u Fórd'a. Turcy byli
zachwyceni...”

Po wyjściu Turków robotnicy
żydzi śmieli się na głos:

„Kiedy turecka delegacja wy”
szła, robotnicy żydowscy śmieli
się głośno, rozmawiając z sobą tym
razem po żydowsku, „jak myśmy
ich oszukali”. Dla nas nie jest to
nowina...

Dalej autor przytacza drugi
przykład wprowadzenia w błąd,
mianowicie marynarzy duńskich,
którym w  Odesie pokazywano
sklepy żywnościowe z napełnione”
mi zawczasu środkami żywności,
ale po przejściu marynarzy w tej
okolicy ze sklepów. tych nie*
zwłocznie usunięto nabywców.

„Większa część robotników
jest oburzona na władzę. Chodzą
oni obdarci, wytarci, bez koszuli,
nie dojadają. Robotnik, który nie
pije, ma jeszcze ludzki wygląd,
lecz większa część ich pije z tro”
ski i sprzedaje na wódkę nawet
mydło, niekiedy otrzymywane w
spółdzielni fabrycznej. Wśród ro-
botników — żydów mało jest pi-
jakėw.“ ' sa

« Urzędnicy są również niezado-
woleni:

„Jeżeli robotnicy nie są zado-
woleni, to możecie sobie wyobra-
zić, jaki jest nastrój u urzędników.
Prawda, oni mają większe pensje
od robotników, ale mniej cukru i
chleba. *

Do ustroju sowieckiego panu-
je niechęć. ‚

„W ten sposób wytwarza się
nastrój nienawiści do władzy ko-
munistycznej, która zagładza lud-
ność..."

Lecz — liczba żydów w Mo
skwie podwoiła się::. 8

„Żydzi śmieją się na głos..."
Czy długo będzie trwał ten

śmiech?
—

Jak długo będę jeszcze
żył?

Oto pytanie, które każdego człowie-
ka musi interesować. Po odpowiedź na
nie nie trzeba bynajmniej udawać się do

wróżki ani astiologa, fecz do... matema-
tyki. Matematyka bowiem stworzyła ra
chunek prawdopodobieństwa, który daje

nam natychmiastową odpowiedź.

Każdy może sobie to zresztą sam

obliczyć, Oto jedna ze sprawdzonych
wielokrotnie formułek: od cyiry 86 odej

muje się liczbę przeżytych lat i różnicę

dzieli się przez 2 To co wypadnie, to

właśnie liczba lat, które pozostają nam

do przeżycia.
Jeśli np. mam 40 lat, to (86 — 40)

:2 = 23, czyli mam widoki na przeżycie

jeszcze 23 lat, t. j. do 63 roku życia. Po-

tem jeśli naprawdę dożyję tego wieku,
to mam szanse na przeżycie dalszych 11
ipółlat (86— 63) : 2 =11 ipół,itak
aż do 80 roku życia. Powyżej tej granicy

wieku formułka ta już nie obowiązuje,

Oczywiście rachunek ten nie uwzglę

dnia nieprzewidzianych chorób i wypad-
ków. Te mogą się zawsze człowiekowi

wydarzyć.
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Z KRAJU.
Poświęcenie gimnazjum w Głębokiem.
W dniu 22 bież, mies. w Głę-

bokiem odbyła się uroczystość
poświęcenia gimnazjum im. Ūnji
Lubelskiej, utrzymywanego przez
Towarzystwo „Oświata”.

Fktu poświęcenia dokonał ks.
prałat Karol Lubianiec z Wilna
w Obecności licznych przedsta-
wicieli społeczeństwa głąbockiego
na czele z p. starostą Stefanu-
sem i ks. dziekanem Zienkiewi-
czem.

Po dokonaniu poświęcenia ks.
prałat Lubianiec wygłosił pod-

niosłe przemówienie. W przemė-
wieniu swem podniósł zasługi,
zarówno społeczeństwa miejsco-
wego, jak i starostów głębockich:
obecnego. p. Stefanusa i jego
poprzednika p. Jerzego de Tra-
mecourt.

Podniósł również zasługi pro-
fesorów gimnazjum, którzy nie
szczędząc wysiłków i pracy, dą-
żyli do podniesienia życia kultu-
ralnego i religijnego w Glebo-
kiem.

Fałszywe monety na jarmarkach.

Z poszczególnych powiatów
województwa donoszą, iż na ryn-
kaeh i w obiegu pojawiło się
mnóstwo fałszywych monet 2,5
i 10 złotowych.

Podejrzani kolporterzy pusz-
czają w obieg falsyfikaty prze-

ważnie wśród włościan, którzy
nie znając się na fałszywych mo:
netach przyjmują je bezkrytycz-
nie, poczem sami puszezają je
w obieg, wskutek czego narażają
się na przykrości.

Echa nadużyć w słonimskiej Kasie Spółdzielczej.

SŁONIM (Pat.) W dniu 27 b. m.
Sąd Okręgowy w Grodnie na se-
sji wyjazdowej w Słonimiu rozpa-
trywać będzie sprawę Władysława
Dobrjnowicza, Lucjana Muszal-
skiego i Edwarda Mazurkiewicza
oskarżonych o to, że podczas
piastowania przez nich stanowisk

kierowniczych w Kasie Spółdziel-
czej przywlaszczyli wspėlnie
18.343 zł. 49 gr. Na rozprawę
wezwano 57 świadków. Rozprawie
przewodniczyć będzie sędzia Sądu
Okręgowego Unisimowicz, oskar-
żać będzie podprokurator Pawluć.

Kradzież „skarbu* ukrytego na piersiach.

W dniu wczorajszym na po-
sterunek policji w Kraśnem zgło-
siła się mieszkanka wsi Olechno-
wicze Marja Makarska reemigrant-
ka ze Stanów Zjednoczonych
Amer. Półn. i zameldowała o za-
ginięciu woreczka, który przecho-
wywała stale na piersi. W wo-
reczku tem znajdowało się, jak
na stosunki wiejskie, prawdziwy

skarb, bo aż 280 dolarów amer.
oraz 270 zł.

Zeznała ona, że woreczek z
pieniędzmi zaginął w czasie pra-
cy przy przenoszeniu gliny przy
pomocy niejakiego Aleksandra
Pisarionka.

Zachodzi przypuszczenie, że
sprawcą  „zaginięcia” cennego
woreczka był Pisarionek.

    

DZIENNIKWILEŃSKI

Katastrofa autobusu miedzymiastowego
Wilno — Narocz.

Szofer i pasażerka lekko ranni

W dniu 26 bm. w godzinach
porannych na Trakcie Batorego,
w pobliżu Lawaryszek miała
miejsce katastrofa autobusowa,
która pociągnęła za sobą ofiary
w ludziach.

Autobus międzymiastowej ko-
munikacji Narocz—Wilno nr. 38176
zdążający w kierunku Wilna na-
skutek zatarasowania drogi przez
furmanki wiejskie został nagle
zahamowany przez szofera.

Naskutek tego autobus siłą
rozpędu wywrócił się i stoczył się

do przydrożnego rowu. Dzięki
szczęśllwemu  zbiegowi okolicz-
ności katastrofa nie miała tra-
gicznych następstw. W autobu-
sie zostały wybite szyby zaś sam
autobus uległ nieznacznym uszko-
dzeniom. Podczas katastrofy zo-
stali lekko ranni szofer autobusu
Walenty Gryger, doznając poka-
leczeń twarzy oraz jedna z pasa-
żerek Emilja Szafrańska miesz-
kanka wsi Trakieniki.

Po godzinnej naprawie auto-
bus odjechał do Wilna.

Zagadkowy zamach na życie gajowego.
Skrytobójcze strzały przez okno.

W dniu wczorajszym do szpi-
tala Sw. Jakóba w Wilnie dostar-
czono mieszkańca zaścianka Ko=
tłówka, gminy worniańskiej, ga-
jowego lasów Osinówka Macieja
Sawrysa, lat 59.

Jak się dowiadujemy ranny
Sawrus padł ofiarą zagadkowego
zamachu na jego życie.
W dniu 26 bm. w godzinech

porannych kiedy gajowy Sawrys
zajęty był sprawami gospodar-
skiemi w stodole, przez małe
okienko stodoły z zewnątrz od-
dane zostały trzy strzały karabi-

nowe. Jedna z kul trafiła gajo-
wego w udo. Dwie inne kule
przeszyły mu ubranie nie wyrzą-
dzając mu szkody.

Po dokonaniu zamachu nie-
znany sprawca zbiegł.

Przypuszczalnie była to zem-
sta ze strony kłusowników, z
którymi gajowy Sawrys prowa-
dził zaciętą walkę.

Powiadomiona policja prowa-
dzi dochodzenie celem ujawnie-
nia sprawcy skrytobójczych strza-
łów. Jednego podejrzanego osob-
nika zatrzymano.

Ofiara nieostrożnege obchodzenia się z bronią palną.

W dniu wczorajszym we wsi
Brynkiszki, gminy Mejszagolskiej
został postrzelony przez swego
kolegę naskutek nieostrožnego
manipulowania obciętym kara:
binem, mieszkaniec tej wsi 17
letni Jan Rutkowski. Kula trafiła

nieszczęśliwego w bok, powydu-
jąc ciężkie poranienie. Sprawcę
postrzelenia Rutkowskiego 19 let-
ni Bronisława Kossowskiego za-
trzymano. Rannego dostarczono
do Wilna do szpitala św. Jakóba.

Zabity wystrzałem przez okno.

BRZEŚĆ n-B. (Pat.)— W dniu
20 b. m. na chut. Janiskich, gm.
stolińskiej został zabity wystrza-
  OSĘ A

Nowa Era o Kistorji Loterji Państoowej
Doniosła reforma w Polskiej Loterji Państw. Nadzwyczajne powiększenie szans wygrania.

Główna wygrana w 5-ej Klasie, która dotychczas
wynosiła zł. 300,000, obecnie osiągła zawrotną sumę ZŁ. 1.000.000. —

Losy, które wygrały w 1-szej klasie idą z powrotem do koła szczęścia i biorą udział w ciągnieniach następ-

nych klas. Każdy numer ma szanse wygrania 5 razy w jednej loterji na łączną sumę zł. 2,000,000. — Ogólna liczna
losów została znacznie zmniejszona natomiast wygrane w 5clu klasach oprócz stawek powiększono o zł. 2,800,000.

Z tych olbrzymich skarbów 26-ej Państwowej Loterji może korzystać każdy, kto nabywa los 1-szej klasy

W TUTEJSZEJ NAJSZCZĘŚLIWSZEJ KOLEKTURZE

MINKOWSKI, WILNO, NIEMIECKA 35,
tel. 13-17, P.K.0. 80,928.

Centrala, Warszawa, Nalewki 40 — gdyż tylko tam oczekuje każdego dobrobyt, bogactwo i szczęście. Ceny losów
niezmienione.

Ciągnienie 1-szej klasy rozpoczyna się już 17 listopada r. b.

 

Ciągnienie 1 kl. trwa 5 dni z gł. wygraną zł. 100,000 oraz 40 premji po zł. 1,000 na pojedyńczo lub za-

” aw „» ” „ 150000 oraz premje na zł. 50,000 mienię na majątek ziem-

sw „ »  200,000 oraz * w w» 70,000 ski ul. Wi»ulskiego 26

k и „„ 250,000 oraz x »  „ 100,000 m. 1. 506—1

SS: “ „ 1000,000 — сгах а „  „ 400,C00

DŹWIĘKOWY 1 Dziś! Największy Sukces Swiato- Poświęcenie—Miłość— Śmierć. Ostatcie

KINO- «H E | I 0 $> wy. Grał zwawych dni w Rosji Teodozja Sewastopol chwile caratu. Walka armji błałej z czer=

TEATR woną. W rol. gł” behaterka f. „Dr. Jekyl* Miriam Hopkins jako tancerka cesarska | George Bancroft jako ma-

ulica Wileńska 38, tel. 926. rynarz-boiszewik. NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na 1-szy seans ceny zniżene. Początek seansów „j,ż
o godz. 4, 6, 8 i 14,20 w sosotę I niedzielę o godzinie 2.

łem przez okno Bazyl Protase-
sicki. O, zabójstwo podejrzany
jest jeden z sąsiadów, który

z pogranicza.
Ucieczka więźnia na teren polski.

Z pogranicza donoszą, iż
w dniu wczorajszym na terenie
odcinka Olkieniki zbiegł niejaki
Zygmunt  Tomaszewicz, który
oświadczył, iż udało mu się

Rugi Polaków ze
Z rozporządzenia władz litew-

skich w ostatnim tygodniu ze
straży granicznej litewskiej usu:
nięto 18 strażników narodowości

w czasie przetransportowania wię-
źniów z więzienia olickiego do
szawelskiego zbiec i szczęśliwie
dostać na teren polski.

straży granicznej.
polskiej. Z 18 usuniętych 6 przy-
jęto do służby na granicy pru-
skiej.

„Mskrzy" zwyciężają.
Bliski koniec prohibicjjw Stanach Zjednoczonych.

Zdaje się zapewnionem, że już
podczas t. zw. krótkiej sesji kon*
gresu, która rozpoczyna się w
pierwszy poniedziałek grudnia, u-
chwalona zostanie zmiana ustawy
Volsteada, pozwalająca na wyrób
piwa, a może nawet i lekkich win.
Trzeba tutaj zaznaczyć, że usta-
wa prohibicyjna, która jest częścią
konstytucji St. Zjednoczonych, o-
granicza się do ogólnego zakazu
wyrobu i sprzedaży napojów wy
skokowych. Natomiast określenie,
co jest napojem upajającym, nie
jest pomieszczone w tym paragra-
fie konstytucji, ale opiera się jedy
nie na zwykłej uchwale kongresu
tj. na t. zw. „Prawie Volsteada'.
Od kongresu zatem jedynie i to od
zwykłej jego większości, zależy
zmiana definicji co do gatunków
trunków, zakazanych przez kon-
stytucję. W ten sposób, w rzeczy-
wistości, prohibicja może być znie-
siona „de facto", nawet zanim znie
sie ją „de nomine' zmiana konsty
tucji, wymagająca przynajmniej 2-
letnich formalności. Tymczasem
RDKWSPAETERE

utrzymywał stosunki miłosne z
żoną zabitego i wielokrotnie od-
grażał się, źe go zabije. Sledztwo
prowadzą organa policyjne. Po-
dejrzanego aresztowano.

właściciele browarów, którzy do-
tychczas wyrabiali jedynie piwo
bez alkoholu, przygotowują się już
do zmiany i inwestują znaczne ka-
pitały w przeróbce swoich browa*
rów. Firmy amerykańskie wyku-
pują opcje na wina we Francji, a
osłatniemi czasy zjawiło się już w
Nowym Jorku kiłku podróżujących
agentów firm włoskich, hiszpań-
skich i portugalskich, którzy ogła-
szają po gazetach, że przyjmują
zamówienia na wypadek zniesie-
nia ustawy prohibicyjnej,

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 26 X 1932 r

Beląja 124,10—'24,41—123,79,
Gdafisk 173,70—174,13-—173,27.
Holandja 359,10—360,00-- 358,20,
Londyn 29,65—79,60—: 9,78-—29,48.
Nowy York 8,915—8,935—8,895,
Nowy York kabel 8,919 —8,939—8£,899.
Paryż 35,04—35,13—34,95,
Szwajęzria 172,25 —172,20—172,66—1 71,80
Włochy 45,65—45,87—45,43
Berlin 211,70.
Tendencja niejednol ta

4/, poż. inwest. ser. 96'4.
4% dolarowa 50,90—50,75.
7%, stabil. 53,25—55,25—53,63.
4'|,95 L. Z. ziemskie 37'|,.
8*., L.Z. m. Warsz. 57— 58—58''|,.
6'|, cbl. Warszawy 1926 7. VII i IX

em. 31.
Tendencja dia požyczek mocnie|=

sza, dla listów utrzymana.
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Kupno
Sprzedaż Sąd okręgowy w Wilnie, wydział V|, obwie=

<a ‚ Szcza, że decyzją swą z dnia 10 sierpnia 1932 ro-
<a ku postanowił ogłosić Pesię Goldberg za upadłą
PLAC w handlu i kuratorem masy upadłościowej wy-

przy ul. Tartaki Nr. 23 snaczyć adwokata Józefa Gordona, zamieszkałe-
(koło ul, Miękiewicza)do go w Wilnie,przy ulicy Zemkowej Nr. 20.

: powyższego wszyscy wierzyciele
Ceny ni- 1 dłużnicy upadłej w handlu Goldberg Pesi obo-

wiązani są w terminie 4 miesięcznym od daty
7-2 wydrukowania niniejszego obwieszczenia w Do-

datku do Dziennika Urzędowego Min. Sprawiedli-
wości donieść Sądowi Okręgowemu w Wilnie o

folwarczek 20 — 5u h. z Swoich pretensjach do upadłej w Handlu Gold-
zabudowaniami niedaleko berg Pesi i o należnościach, która im przypadają,
kolei i wody. Oferty z chociażby terminy płatności ich nie nastąpiły Nr.

Całość lub Wskute|sprzedania.
parcele małe.
skie, od 2 do 5-ej pp.

21

 

Kupię działkę-

opisaniem nadsyłać > spr. Z—1487-32.
К . 47ul. Jasną 49 K. 1012.VI50 6

 

2 domy sprzedam mož-

nie, przy ulicy Mickiewicza 35 m. 3.

= Ainiai Ie gr. 18732 I.

Starszy Sekretarz
(©) podpis nieczytelny.

Okwieszczenie Ho spr. 0—2236-7 r.
Sąd okręgowy w Wilnie, wydział Vi, obwiesz=

cza, że decyzją Swą z dna 14 października 1932
Aii roku postanowl! ogloslė S-kę firmową „M Kanto=

rowiez | Sz. Fiszer“ za upadlą w handlu i kurato- i
rem masy upadłościowej wyznaczyć adwokata
Włodzimierza Muchanowa, zamieszkałego w Wil-

Wskutek powyższego wszyscy wierzyciele i Wilna, Obszar
nicy upadłej spółki flrmowej „M. Kantorowicz ha. W tem połowa lasu szukuje zajęcia. chętnie

 

 

 Poszukuję posady go”
SPRAWY spodyni, ochmistrzyni,po*
MAJĄTKOWE „ Sladam doskonale kuch-

- nię. Mam A 24
- Swietojsrski 4 m. 2
Folwark-ietnisko | Zcija Pakyn, а!

sprzedaje się w pobliżu ——

15 I pół Osoba młoda |. 26 po-

 

 

 

Dziś! Wyświetlamy doskonałą dowcipną komedję produkcji
francuskiej na tle przeistaczania się kobiety w mężczyznę p.t.:

BONI I ARMANDA BERNARD. Mad piogram: Urozmaicone aktualności dźwiękowe.wee CASINO|
Wielka 47. tai. 15-14. Ceny od 25 gr.

| Sz. Fiszer" obowiązani są w terminie4miesięcz- (dąb, lipa, sosna, jodła, do dzieci na wyjezd lub
——onaRYM Od daty wydrukowania niniejszego obwiesz- brzoza). Ziemia dobra, w mieście zk Nowo-

czenia w Dedatku do Dziennika Urzędowego Min. własna, rzeczka. Budyn- świecki 7 m 1. W. Str.
DAMA w SMOKINGU z udziałem Spr. donieść Sądowi Okręgowemu w Wilnie o ki w dobrym stanie. grl

CARMENY swoich pretensjach do upadlej spėiki firmowe] i Mieįseowošė malownieza———
Początek o należnościach, które im przypadają, chociażby Dowiedzieć się w Admi- Poszukuje posady rząd-

 

Dziśl Rosyjska muzyka, Śpiew I tańce
w wspanlaiymiilmie špiewno-cžwigkowymDZWIĘK. KINO-

TEATR «PAN»
Qi. WIELKA 42. Tel. 5-28.

1

ących w carskiej Rosji.

 

   
W tych dniach: £

Te czego Świat
jeszcze nie

widział
„PSTOKIAaim

CŹWIĘKOW YŻ “
KO TEATR mile U X
ul. Micklewieza Nr. 1i tei. 15-62

DZWIĘK. KINO-
, TEATR «PAN»

Gl. WIELKA 42. Tel. 528.
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Dominikańska 3Bar Dr. med. Cymbler— wieika 1 й ы
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lid najwyższe wzęórZU.
— Faktycznie pewne, chociaż niebardzo się

mam z nim udało. Jego lokaj był na naszym żołdzie,

ale osioi dal się przytapać swemu panu na przegląda”

niu jego korespondencji i został wydalony z jedno”

miesięczną odprawą.

Aie wracając do dzisiejszego dnia, a właściwie

do wczorajszego, bo jest już dobrze po północy, God-

irey wyjechał z domu zaraz po śniadaniu, samocho-

dem, przejechał przez Londyn i pomknął w kierunku

Reading. Przejechał przez Maidenhead i zniknął.

— Zniknął!

— Tak. Dano znać do wszystkich posterunków

policyjnych na przestrzeni dwudziestu mil za Maiden-

nead, żeby raportowały o przejeździe tego auta. In-

spektor maidenheadski czekał dwie godziny 'i nie

otrzymał żadnego raportu. :

— Dwie godziny! Godirey mogi tymczasem uje-

chač szeščdziesiąt mil!

— Mial Daimlera, numer L. O. 289, I to auto nie

było widziane w żadnem mieście w sąsiedztwie

Maidenhead.
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— Mógł unikać miast. Mógł zmienić numer.
Mógł nawet zmienić samochód. Czy ma znajomych
w tej okolicy? :
— Otrzymawszy tę wiadomość zniosłem się

z byiym lokajem Godirey'a. W Berkshire są trzy do-
my, w których Godfrey bywa. Zadzwoniłem do nich
pokolei pytając o niego i udając jego przyjaciela.
Okazało się, że nie był w żadnem z tych trzech
miejsc i że go się tam nigdzie nie spodziewano.
— Ciekawe — zauważył szef — że dwaj ludzie,

których mamy pod obserwacją, zachowali się tak za-
gadkowo w kolejności dwóch dni. Czy napewno nie
są w kontakcie?
— Nigdy ze sobą nie korespondowali w zwykły

sposob. Walters nie pisał wcale do matki. Nie mamy
nawet pewności czy Godfrey i Thornton znają się
osobiście.

—Ale obaj są przyjaciółmi zbiega i on mógł ich
ze sobą skomunikować. Są inne sposoby porozumie-
wania się, niż pocztą.
— Robiono dochodzenia w Malling, ale nikt po*

"dobny z rysopisu do doktora nie wysiadł na żadnej
pobliskiej stacji i nikogo takiego nie widziano we
wsi.

—Mógł się posłużyć kimś drugim. Mógł wy-
"siąść na jakiejś odległej stacji, wynająć rower lub
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Zadziwiające przeżycia

młodego badacza, który

stworzył sztucznego czło- fizyki oraz przygotowuje

wieka-przestępcę.
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wóz i przyjechać do dworu, nie przejeżdżając przez
wieś. Postępowanie tych dwóch ludzi jest więcej niż
podejrzane i wzięte razem musi coś oznaczać. Niech
pan działa możliwie pośpiesznie i energicznie. Pan
wie, co się tyczy kosztów mamy carte blanche. Idzie
o pański prestige i o prestige policji. Prasa już za-
czyna ujadać. Chciałbym, żeby te gryzipiórki, którzy
wiedzą jak się co powinno robić, znaleźli się choć
na jeden dzień na naszem miejscu.
— Złapiemy ptaszka—rzekł spokojnie Jackson.

Dopóki wędruje nocami, a po dniach sypia w psze-
nicy i po krzakach grozi mu niewielkie niebezpie-
czeństwo. Mamy nieraz kłopot z cyganami, którzy
stosują tę metodę. Ale on nie będzie mógł długo
ciągnąć tej gry. Będzie musiał pomyśleć o ukryciu.

loże jeszcze zwleka, żeby zatrzeć za sobą ślady.
Zima się zbliża, a on jako urodzony na wsi, wie, że
długo nie wytrzyma. On sam łączy w sobie cierpli-
wość Hioba z chytrością djabła i wytrzymałością
gońca z pod Maratonu, ale jego przyjaciele są z innej
śliny.

Jeden lekarz wiejski, drugi syn magnata. Obaj
prawdopodobnie głupcy. Walters może uniknąć obła-
wy, ale jego przyjaciele naprowadzą nas na trop. Ich
będę śledził. Przypuszczam że Walters skomunikował
się w jakiś sposób z Thornto iej
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cy. Dlatego doktór nie zdążył uprzedzić kolegi z są:
siedztwa, żeby go zastąpił i uczynił to dopiero w
ostatniej chwili, jadąc do Birmingham. Naszą uwagę
zwróciło najpierw jego szczególne zachowanie. God-
frey ruszył się dopiero następnego dnia. Thornton
wszedł z nim w kontakt. Widocznie jest chytrzejszy
niż przypuszczałem i zrobił to tak, żeśmy się nie
spostrzegli. Pewnie jutro zabierze Waltersa z jakiej
chaty, w której mieszka stara piastunka lub służąca.
Uda przytem, że go wezwano do chorego czy chorej,
Następnie pojedzie z nim na umówione miejsce spot-
kania i przekaże Godfrey'owi, który niewątpliwie
ma obmyślony dalszy plan.

Ale im się to nie uda. Policja nie da się wypro-
wadzić w pole garstce amatorów. Jutro doktór bę*
dzie śledzony krok w krok. On i Godfrey dowiedzą
się ze swoją szkodą, że pomaganie przestępcom nale-
ży do surowo karanych wykroczeń, a Walters — że
przybyło mu dużo spraw, za które będzie musiał od-
pokutować w dodatku do poprzedniej.
— Sam Godfrey może zabrać skądsiś Waltersa.

A może już zabrał — wtrącił szef,
-— Musiałby wpierw poszukać nieznanej chaty

we wsi, której o ile wiemy, nie oglądał nigdy na
oczy — odpowiedział Jackson.

(C..d. n.)
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