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Zwołanie sesji Sejmu i Zenatu,
się tem szczycić, że swego czasu

 

 

 

 

WARSZAWA. (Pat). Dzisiaj o godzinie
przybył do gmachu Sejmu szef Biura Prawnego Prezesa

10 przed południem
Rady Mi-

nistrów dr. Piętak i doręczył p. p. marszałkom Sejmu i Senatu, wraz
z odnośnem pismem p. Prezesa Rady Ministrów zsrządzenia Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej w dn. 27 b. m. zwołujące Sejm i Senat
na sesję zwyczajną od 31 paźdz. b. r.

Zarządzenia te brzmią.
Zarządzenie Prezydenta

Sejmu na sesję zwyczajną.
Na podstawie art. 25 konstytucji

zwyczajną od dnia 31 peździernikam. st. Warszawy na sesję
1932 roku.

Rzeczypospolitej w sprawie zwołania

zwołuję Sejm i Senat do

Warszawa, dnia 27 października 1932 r.
Prezydent Rzeczypospolitej (—) Ignacy Mościcki
Prezez Rady Ministrów

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
Senatu na sesję zwyczajną.

(—) Prystor.
w sprawie zwolania

Na podstawie art. 37 konstytucji zwołuję Senat do m. st. War-
szawy na sesję zwyczajną od dnia 31 października 1932 r.

Warszawa, dn. 27 pażdziernika 1932 r.
Prezydent Rzeczypospolitej (—) Ignacy Mościcki
Prezes Rady Ministrów (—) Prystor

Przed otwarciem Sejmu,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Pierwsze po-
siedzenie Sejmu wyznaczone zo-
stało na 3 listopada. Na posie-
dzeniu ma wygłosić exposć mini-
ster Skarbu prof. Zawadzki.

Jak słychać, na początku sesji
ze strony klubów opozycyjnych
ma być podniesiona kwestja in-
terwencyj posłów i senatorów w

sprawach podatkowych i celnych.
Obok znanej już sprawy po-

życzki Z. U. P. U. dla hr. Potoc-
kiego, krążą wiadomości o inter-
wencji jednego z posłów sanacyj-
nych na rzecz firmy Skoda w
sprawie przywozu  materjałów
samochodowych.

Preliminarz budżetowy na rok 1933-34
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Preliminarz
budżetowy na rok 1933—34 opra”
cowany przez rząd przewiduje
globalną sumę wydatków w wy”
sokości 2.449.987.181 zł., zaś glo-

balną sumę dochodów w wysoko-
ści 2.089.999.150 zł.

Wydatki w poszczególnych
częściach budżetu w dziale „Ad-
Ministracja“ przedstawiają się na“

stępująco:
Prezydent R. P. 2.920.632
Sejm 6.164.725
Senat 1.659.117
Nacz. Izba Kontroli 4.686.000
Prezydjum Rady Min. — 3.020.800
Min. Spr. Zagr. 43.296.000
Min. Spr. Wojsk. 822.700.000
Min. Spr. Wewn. 202.530.923
Miin. Skarbu 117.021.460
Min. Sprawiedliwości 99.460.200
Min. Przem. i Handlu 32.451.800
Min. Komunikacji 22.892.100
Min. Roln. i Ref. Roln. 21.990.000
Min. Oświaty 324.597.107
Min. Opieki Społ. 99.949.700
Min. Poczt i Tel. 1.516.000
Emer. i zaopatrzenia 157.800.000

Renty inwalidzkie 137.050.000
Długi państwowe 338.286.612

Monopole wpłacają do Skarbu
według preliminarza: Monopol
Solny — 48.563.000, Monopol Spi-
rytusowy — 230.000.000, Monopol
Tytuniowy — 350.000.000 zł., Mo-
nopol Zapałczany — 18.528.000,
Monopol Loterji — 14.080.000,

Przedsiębiorstwa państwowe
wpłacają: Drukarnia Państwowa
— 125.000 zł, P. A. T. — 12.000,
przedsiębiorstwa przemysłowe,
handlowe i górniczo-hutnicze —
1.509.920, Koleje Państwowe —
50.000.000, Lasy — 26 miljonów,
Poczta, Telegraf, Telefon — 25
miljonów.

Projekt ustawy skarbowej na
rok 1933—34 jest niemal taki
sam, jak w roku zeszłym i daje
szerokie pełnomocnictwa rządowi
w zakresie virement i otwierania
kredytów.

Preliminarz budżetowy ma być
wniesiony do Sejmu w sobotę
29 b. m.

Delegat Międzynarodowego Czerw, Krzyża
usiłuje sfinalizować narady w sprawie wymiany więźniów

politycznych między Polską a Litwą.

Do Kowna przybył delegat
Międzynarodpwego Czerwonego
Krzyża, ktory ma ostatecznie sfi-
nalizować trwające narady w spra-
wie wymiany więźniów politycz-
nych między Polską a Litwą.

Delegat Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża z czynnikami
litewskiemi ma ustalić termin wy-
miany więźniów politycznyc, któ
ry ma nastąpić w listopadzie b.m.

Podejrzane inspekcje komisji kowieńskiej
na pograniczu polskiem.

Z Oran donoszą, iż przed paru
dniami na odcinku orańskim po
raz drugi bawiła specjalna komi-
sja z Kowna z udziałem kiiku
attaches wojskowych państw za-
przyjaźnionych z Litwą.

Komisia z gośćmi
nymi  objeżdżała poszczególne
miejscowości i interesowała się
stosunkami narodowościowemi
oraz szkoloictwem i stanem go-
spodarczym pogranicza.

Tajemnica zarośli bagnistych wsi Bogdańce.
Znalezienie umierającego oficera litewskiego.

Z Trok donoszą, iż przed paru
dniami koło wsi Bogdańce po
stronie litewskiej w zaroślach
błotnych znaleziony został po-
rucznik litewskiego sztabu Michał
Zarnaukas.

Przeprowadzone dochodzenie
ustaliło iż, Zarnaukas wraz z dwo-
ma kolegami wojskowymi oraz
osobnikiem cywilnym udsł się
na polowanie. Podczas polowa-
"nia widocznie został postzelony

przez nieostrożność lub z pre:
medytacją, gdyż koledzy  Żar-
navksa pozostawili go na pastwę
losu, zaś szmi udali się do na-
czelnika powiatu i powiadomili
go, iż por. Zarneukas w lesie za-
ginął w tajemniczy sposób.

Zarnauksa w stanie nieprzy-
tomnym  przetranspoitowano do
szpitala kowieńskiego samolotem
sanitarnym.

Nie „korytarz—ale Pomorze.
NOWY YORK, (Pat). Fgencja

„Associated Press” zawiadamia,
że przestała używać w sprawo-
zdaniach swoich nazwy „kory=
tarz”, którą to prowincję polską
na przyszłość nazywać będzie
stale „Pomorze”. Do decyzji tej
przyczyniły się liczne listy, otrzy-
mywene przez agencję od czytel-
ników polskich, którzy nazwę
*korytarz” jako wymyśloną przez
Niemców, dla celów propagando-

wych, uważali za obražliwą. Agen-
cja uzależniła decyzję od tego,
czy Departament Stanu w Wa-
szyngtonie używa nazwy „kory:
tarz” jako nomenkletury geogra-
ficznej, czy też używa nazwy „Po-
morze”. Gdy z Waszyngtonu na-
deszla informacja, že Departa-
ment Stanu nazwy „korytarz” nie
używa, agencja zmieniła swą no-
menklaturę.

zagranicz-.

brojeniu ściągnęły do Izby duże
tłumy publiczności. Większość
ministrów i deputowanych przy”
była na posiedzenie. 8

Komunista Chausseigne wysa-
ża ybolewanie, iż propożyeja Hóo-
vera nie została wzięta pod uwa-
gę. Mówca krytykuje sojusz
Francji, zwłaszcza z narodami
wschodniemi, którym — jak za-
znacza — Francja udzieliła miljar*
dowych sum. Mówca wymienia
dalej Rumunję i Polska, nazywa-
jąc je narodami militarnemi. Zda-
nie to wywołuje protesty na licz-
nych ławach. Przewodniczący
przywołuje mówcę do porządku.

Premjer Herriot protestuje ener-
gicznie i oświadcza: „Jedno z tych
mocarstw —- Rumunja — naj-
większym w świecie wysiłkiem
zdobyła niepodległość i zawdzię-
cza ją bohaterstwu swych synów
(oklaski ze wszystkich stron).
Internacjonalizm nie polega na
obrażaniu narodów, zwłaszcza
gdy się mówi o Polsce. która jest
symbolem męczeńskiego narodu
(żywe oklaski).'. Polska — mówi
dalej premjer Herriot — była
trzykrotnie ofiarą najstraszliw-

szego imperjalizmu i Francja może

'przygarnęła jej synów. Odwołuję
się — przemawia dalej premjer —
do opinji współczesnych demokra*
tów, którzy z uwielbienia Polski
stworzyli tradycję dla każdego
Francuza, specjalne zaś dla depu-
blikanina. (Żywe oklaski na
wszystkich ławach).

Chausseigne odpowiada, że nie
chciał ugodzić ani w naród polski,
ani w rumuński. Nie można jed-
nak, jego zdaniem, liczyć na soju-
sze z temi narodami, gdy się mówi
o bezpieczeństwie,

Następnie dep. Blum zarzuca
rządowi, iż postawił on na pierw-
szym planie kwestję bezpieczeń-
stwa zamiast równouprawnienia
zbrojeń. Dalej wyraża zadowole-
nie,iż plan francuski będzie zło-
żony w Genewie w określonym
terminie oraz że rząd powziął de-
cyzję w sprawie tego planu samo-
dzielnie.  Życzeniem socjalistów
jest, by plan francuski przyjęty
był przez wszystkie mocarstwa.
Odmowa Niemiec  wywołałaby
jednomyślną reakcję. Mówca” po-
kłada wielkie nadzieje w Lidze
Narodów. — Dyskusja toczy się
w dalszym ciągu.

Projekt Paul - Boncoura przyjęty przez
Najwyźszą Radę Obrony Narodowej.

PARYZ. Pat. — Na piątkowem
posiedzeniu Najwyższej Rady O-
brony Narodowej, która zebrała
się w celu ostatecznego przyję-
cia planu rozbrojenia który po
zaeprobowaniu go przez Radę
Ministrów, stanie się projektem
rządowym, prócz kilku mini-
striów, stałych członków komisji

Najwyższej Rady Wojennej, byli
obecni również wojskowi, jak
marsz. Petain i gen. Weygand.
Półurzędwy komunikat zaznacza,
że Najwyższa Rada Obrony Naro-
dowej zaaprobowała projekt mi-
nistra wojny Paul Boncouraw for-
mie, przedstawionej przez spe-
cjainą komisję.
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‚,СХ‹;сіош;›гиу‘
LONDYN. (Pat). Po wczoraj-

szych zeburzeniach, wywolanych
przez bezrcbotych, trwa w Lon-
dynie bardzo silne wrażenie.
„Głodomorzy”, którzy przybyli
do Londynu, pozostaną tu jesz-
cze przez patę dni. Pobyt ich
da niewątpliwie okazję do dal-
szych zaburzeń. W poniedziałek
wieczorem ma być ogłoszona w
Izbie Gmin interpelacja niezależ-
nych socjalistów, żądająca, aby
Izba udzieliła posłuchania dele-
gacji bezrobotnych.
W razie odrzucenia tego żą

dania zapowiedziany jest na wto-
rek marsz na parlament. Dzień
ten będzie prawdopodobnie naj:

‘` м Londynie
bardziej krytycznym, o ile chodzi
o spodziewany napór mas bezro-
botnych.

LONDYN (Pat.) Na posiedze-
niu lzby Gmin minister spraw
wewn. Gilmour oświadczył, iż
podczas manifestacyj  wczoraj-
szych w Hydeparku 19 policjan-
tów odniosło rany, w tem 2 cięż-
kie. Z pośród manifestantów od-
niosło rany 58 osób. Minister
mówił z wielkiem uznaniem © po-
licji, która w spąsó łagodny i ta-
ktowny czuwała nad pochodem
bezrobotnych. Rozruchy wywo-
łały czynniki, które nie stanowiły
prawdziwych uczestników marszu
głodnych.

Sen. Borah © depresji gospodarczej.
NOWY YORK (Pat.) Sen. Bo-

rah, wygłosił w tych dniach wiel-
ką mowę polityczną, w której
przypisywał znaczną część winy
obecnej depresji gospodarczej
samym mieszkańcom Stanów Zje-
dnoczonych, którzy dali się nai-

wnie spłoszyć zwyżkom i zniž-
kom giełdowym i pochowali w
skrytkach pieniądze, które po-
winny być w obiegu. Zdaniem
sen. Boraha, 3 i pół miljardów
dolarów spoczywa obecnie w
ukryciu.

W KOTLE BALKANSKIM,
WIEDEŃ (Pat). Dzienniki wie-

deńskie donoszą z Sofji, że pe-
wien macedończyk zasądzony na
dożywotnie więzienie zastrzelił
wczoraj w więzieniu w  Sofji
drugiego więźnia, który również
odsiadywał karę za zamordowanie
pewnego macedończyka. Morder-
ca oświadczył, że czynu swego
dokonał na rozkaz zewnętrznej
macedońskiej rewolucyjnej orga-
nizacji. Broni dostarczono mu w
czasie rozprawy na sałi sądowej.
Zemordowany należał do grupy
Protogorowa i dokonał w lipcu

br. na ulicy w Sofji zamachu na
pewnego arystokratę, biorąc go

za deputowanego macedończyka.
Z tego powodu na rozkaz prze-
ciwników politycznych został za-
strzelony w więzieniu.

D-r med.

(IESŁAW CZARKÓWSKI
chor. uszu, nosa i gardła

| Przeprowadził się |
na Zygmuntowską d. 20

telef. 17-04. +

Zmiana ustawy o państwowym podatku
dochodowym.

Dziś zostało ogłoszone rozpo”
rządzenie Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej, zmieniające niekto-
re postanowienia ustawy © рай-
stwowym podatku dochodowym.

Zgodnie z tem rozporządze”
niem, przy badaniu odwołań in-
stancja odwoławcza oraz prze”
wodniczący komisji odwoławczej
będą korzystali w celu dokładnego
ustalenia dochodu z tych samych
praw, jakie służą komisji szacun-
kowej, jej przewodniczącemu oraz
skarbowej władzy wymiarowej
I-szej instancji. Przy rozstrzyganiu
odwołań i sprzeciwów instncja od-
woławcza nie jest związana ani
uchwałą I-szej instancji, ani też
wnioskiem przewodniczącego ko-

misji szacunkowej i zależnie od
stanu faktycznego oraz prawnego
będzie zatwierdzać lub zmieniać
zaskarżoną uchwałę. Gdyby ko-
misja odwoławcza,  załatwiając
jednostronne odwołanie płatnika,
przyszła do przekonania, że poda-
tek wymierzono w kwocie zbyt
niskiej, to orzeka odrzucenie od-
wołania i zwraca sprawę I-szej in
stancji w celu uzupełnienia postę-
powania wymiarowego.

 

Wczoraj podaliśmy wiadomość
telefoniczną o manifestacjach stu-
denckich w Warszawie.

Jak okazuje się, wiece prote-
stacyjne odbyły się także i w in-
nych ośrodkach uniwersyteckich.

w Poznaniu.
Wiec odbył się w godzinach

południowych w auli uniwersy-
teckiej. Wizięło w nim udział prze-
szło 4.000 stadentów. Przez akla-
mację uchwalono b. ostre rezolu-
cje. Na wiecu był obecny rektor
uniwersytetu poznańskiego, prof.
St. Pawłowski.

Po zamknięciu wiecu padło
hasło wstrzymania się od pójścia
na wykłady w piątek. Zebrani so-

ta Rzeczypospolitej z prośbą o in-
terwencję.

Wiec odznaczał się powagą i
miał charakter spokojny. Usiłują-
cym zakłócić obrady mówcom sa-
nacyjnym i komunistycznym nie
pozwolono mowić.

Szczegóły maniiestacji
warszawskiej.

Przed rozpoczęciem wiecu t,
zw. Legjon Miodych rozrzucił pro-
wokacyjną ulotkę, skierowaną
przeciwko młodzieży narodowej.

Ulotka ta została jednakże szy
bko wycolana przez zgromadzo-
nych z obiegu 1 zniszczona,

Po uchwaleniu rezolucji stu-
denci wyszli iłunmnie na ulicę,

lidaryzowali się przez aklamacjęs4tworząc pochód. Ruch uliczny na
z tą propozycją, a następnie udanoy gNowym Świecie uległ zatrzymaniu
się chodnikami na główne ulice
Poznania, wznosząc okrzyki na
rzecz autonomji uniwersyteckiej
oraz na cześć obozu narodowego.

Na placu Wolności policja przy
stąpiła do rozpraszania manilą-
stłantów, przyczem kilka osób a-
resztowano. Po parugodzinnych
manifestacjach młodzież rozeszła
się w spokoju.

We Lwowie,
Wiec młodzieży akademickiej

środowiska lwowskiego odbył się
onegdaj przy udziale około 2,500
osób. Ogromne wrażenie wywoła-
ło przybycie na wiec rektorów
wszystkich wyższych uczelni, któ-
rzy pozostali na wiecu do końca.

Zagaił wiec p. Macieliński, po
którym przemawiał J. M, ks. re
ktor Gerstman. Pozatem przema-
wiał prezes Młodzieży Wszech-
polskiej, p. Małachowski, Zebrani
uchwalili rezolucję "przeciw pod:
wyżce opłat oraz apel do senatów
akademickich, aby wspólnie z re-
prezentacją młodzieży akademi-
ckiej zwrócili się do p. Prezyden-

Studenci przez cały czas wznosili
okrzyki przeciw podwyżce opłat
oraz na cześć obozu narodowego.

Gdy czoło pochodu dotarło do
ul. Świętokrzyskiej zastąpił mu dro
śę oddział policji pieszej. Przy
zbiegu ul. Nowy Świat i Al. Jero-
zolimskie oczekiwał na pochód
wzmocniony kordon policji. Na u-
boczu w Al. 3 Maja stało policyjne
auto pancerne.

Policja przystąpiła do rozpędza
nia maniiestantów. Część studen-
tów zepchnięto w Al. 3 Maja, a na
stępnie aż pod wiaduki mostu Po-
niatowskiego, część zaś przedarła
się w Al. Ujazdowską., lub ul. Bra-
cką i Kruczą w stronę Al. Szucha,
gdzie mieści się ministerstwo W,
R. 1 O..P,

Na rogu ul. Szopena stal silny
oddział policji pieszej, który roz-
proszył studentów. Przed minister
stwem stały w pogotowiu samocho
dy z hydrantami. W czasie zajść
kilku studentów aresztowano.

Poprzeszło godzinnych manife
stacjach studenci grupami rozeszli
się do domów.

STRAJK STUDENTÓW W POZNANIU.
POZNAŃ. Pat.—Jako konsek-

wencja wczorajszej uchwaly wie-
cu młodzieży akademickiej nastą-
pił dziś strajk studentów. Ponie-
waż część studentów chciała
wziąć udział w wykładach straj-

kujący obsadzili uniwersytet inie
dopuszczali kolegów do gmachu.
W związku z tem doszło do za-
burzeń które jednak nie przybra-
ły poważniejszego charakteru,

UsTSTTi BSS OTTKTASK ESAMI SIR BSIO
Wojskowe sądy

doraźne.
W nowym kodeksie karnym

wojskowym zmienione zostały
między innymi przepisy o woj-
skowem sądownictwie doraźnem.
W razie wprowadzenia wojsko-

wych sądów doraźnych, podlegać
im będą wszystkie sprawy, podle-
gające orzecznictwu sądów do-
ražnycb cywilnych, a nadto prze-
stępstwa wynikłe na tle niewyko-
nania rozkazu i innych ściśle
wojskowych.

„Dla dobra służby”.
Nowoogłoszony dekret o sto-

sunxach służbowych nauczycieli
zawiera przepisy bardzo zbliżone
do niedawno wprowadzonych
przepisów służbowych dla urzęd-
ników. Nauczyciel, który otrzyma
dwie niedostateczne kwalifikacje
w bezpośrednio po sobie nastę-
pujących okresach kwalifikacyj-
nych (okres trwa 2 lata) może
być zwolniony.

Nauczyciel może być zawie-
szony w urzędowaniu przez swoich
bezpośrednich przełożonych. Prze-
niesienia ze względów organiza-
cyjnych i „dla dobra służby”
obowiązują oczywiście nadal.

Zasiłek naukowy.»
dla prof. Bartla.

Dowiadujemy się, że b pre-
mjer prof. Bartel zwrócił się do
Funduszu Kultury Narodowej z
prośbą o przyznanie mu zasiłku
naukowego, zamierza bowiem
jeszcze raz wyjechać zagranicę
dla dokonania prac nad dziełem
o perspektywach, nad którem
p. Bartel pracuje od czasu kiedy
przestał być premjerem. i

Zapomoga została przyznana
i w najbliższym czasie prof. Bar-
tel wyjedzie na półroczny pobyt
zagranicę.

„Komunikat.
Sekcja Towarzystwa przy Stronnictwie Narodowem zawiadamia

członków, iż zapowiedziana na sobotę dnia 29 października b. r. za-
bawa towarzyska ze względów technicznych nie odbędzie się.

Po „radosnej" twórczości
„radosne" oszczędności.

Pod wpływem polityki oszczęd-
nościowej, wywołanej niesłycha-
nem ograniczeniem wydatków
państwowych na oświatę, bib'jo-
teka uniwersytetu warszawskiego
wprowadziła zamykanie sali bibljo-
tecznej już o godz. 4 po poł.
źarzączenie to dotyka bardzo
silnie uczącą się młodzież, która
rano zajęta na wykładach, ma
w ten sposób prawie, że uniemo-
žliwione korzystanie z bibljoteki.
To też od ubiegłego piątku stu-
deaci przystąpili do oryginelnej
akcji. Na wzywania urzędników
do opuszczenia sali, gdyż bibljo-
tekę się zamyka, nie ruszają się -
z miejsca,
tryczności wydobywają przynie-
sione z sobą świeczki i przy ich
świetle dalej studjują. Ponieważ
władze uniwersyteckie grożą re-
presjami, gdyż używanie świe-
czek może spowodować zapró-
szenie ognia w bibjotece, stu-
denci zamierzają zaopatrzyć się
w latarki elektryczne.

Oto do czego doprowadzają
nasze oszczędności...

Wielkie nadużycia w spółdzielni
inwalidzkiej.

Z Warszawy donoszą: W spół-
dzielni inwaliózkiej „Jedność In-
walidzka” na Żoliborzu natrafiono
na ślad wielkich nadużyć, któ-
rych od dłuższego czasu dopusz-
czał się skarbnik, kasjer i maga*
zynier spółdzielni. Pobieżna rewi-
zja ksiąg ustaliła w kasach spół-
dzielni brak około 50 tys. złotych.
Suma ta prawdopodobnie wzroš-
nie. Członkami spółdzielni byli
inwalidzi, właściciele budek ulicz-
nych, którzy zostali przez nadu-
życia poszkodowani.

Prokurator pociągnął winnych
nadużyć do odpowiedzialnošci.
W stan oskarženia postawiony

a po zgaszeniu elek- '

został również prezes spółdzielni,
Zieliński pod zarzutem bezczyn-
ności i niedozoru,

 



 

ZE DZIENNIK MILEŃSKI

Ben Akiba. Migh ladóski na kaplicy Ostrobramskiej
Kiedy się przegląda pisma nię

licznej na szczęście grupy mło-

dzieży sanacyjnej, w rodzaju „Za-

garów”, gdy się na zebraniach i

wiecach słyszy lch młodzieńcze

występy, mimowoli na myśl przy-

chodz stary Ben Akiba ze swem

sakramentalnem: „wszystko to już

było”. Bo czyż nie paradne jest

w swej rozbrajającej naiwnoś i

takie np. powiedzenie: „Kiedy

starsze społeczeństwo zemrze —

zginie też i ustrój  kapitali-

styczny”.
Że starsze społeczeństwo kie:

dyś zemrze — to nie ulga naj-

mniejszej wątpliwości, tylko że

zanim to nastąpi, obecne młode

pokołenie zdąży postarzeć i wy-

zbyć się swych šwiatoburczych

zapędów, tak jak my —starsze

społeczeństwo — wyzbyliśmy się.

Tak, tak... „wszystko to już było*,

powiada mądry Ben Akiba.

Ale pomówmy serjo o tak

zw. kapitaliźmie. Temat to dziś

mądry, omawiany szeroko i nie

tylko przez... najmłodszych.

Pozostawmy na razie na ubo-

czu pytanie, [czy „ustrój kapita-

listyczny* jest dobry czy zły —

zastenówmy się raczej czy ustrój

ten może być wogóle zniszczony?

By zniszczyć kapitalizm, trzeba

by zniszczyć kapitał. Czem zaś

jest kapitał? Przecie nie pienią-

dzem, który jest tylko umówio-

nym znakiem zamienaym. Kapi-

tał prawdziwy — to ziemia, z

jej skarbami: polami uprawnemi,

lasami, wodami, kopalniami wzno-

szącemi się na niej budowlami.

Zniszczyć to wszystko—znaezyło

by to samo, co zniszczyć ludz-

kość, wydać ją na pastwę naj-

straszliwszego głodu, zaprzepaścić

dorobek tysiącleci, kulturę, wygu-

bić większą część ludzkości.

Podobny eksperyment, do pew-

nego stopnia przeprowadzono w

Rosji. Wiadomo z jakim rezulta”

tem: niesłychana nędza najszer“

szych mas, tyfus głodowy, ludo-

żerstwo, zdziczenie — a za cenę

tego wszystkiego czy zniszczono

„ustrój kapitalistyczny', jak to s0-

lennie obiecywali apostołowie ko-

munizmu? Bynajmniej, kapitał

zmienił tylko właściciela, nie ma

dziś w Rosji kapitału prywatnego,

natomiast jest sto razy kapitalizm

państwowy.

Gdyby na zebraniu, na którem

radykalmy mówca ciska gromy na

kapitał i kapitalistów, jakiś bo-

gaty dowcipniš zaproponował

premjum, w wysokości, powiedz-

my, słu tysięcy — czy w tej sa”

mej chwili, te same ręce, które

dopiero co oklaskiwały mówcę,nie

wyciągnęłyby się po tak łakomą

gratkę? Niewątpliwie, i w tem

niema nic zdrożnego — jest to

całkiem naturalne.

Fotępiają kapitalizm i kapitał

ci — którzy go nie posiadają. Ale
z tego nie wynika, by ustrój kapi-

talistyczny był sam przez się

złem — tylko trzeba, by zdobycie
kapitału, acz w skromnej mierze,

dostępne było najszerzemu ogó”

łowi.
Jakiż ustrój państwowy naj-

bardziej zbliża się do tego ideału?

Czy ten, gdzie szafarzem dóbr jest

„państwo, reprezentowane przez

klikę, która sprytem lub prze-

moca dorwała się do władzy i na”

dziela tych, którzy się jej wy*

sługują — czy też ustrój demokra-

tyczny, gdzie każdy obywatel
równy jest przed prawem, gdzie

każdy pilny, oszczędny, przedsię-

biorczy pracownik własnej inicja-

tywie zawdzięczyć może zdobycie

majątku?

Powie kto, że to jest teorja,

że w praktyce nie pracowici i

pilni zdobywają kapitały, lecz afe-

rzyści, typu Kreugera. Niewątpli-

wie takie wypadki bywają, bo też
niema na świecie doskonałości,
czy jednak diatego, że są złodzie-

je, należy niszczyć wszystko, co

ma jakąś wartość, by nie było

czego kraść? Zdawałoby się, że

przeciwnie, tępić należy nie kapi-

tał ale złodziejów. Państwa praw-

dziwie demokratyczne mają na to

bardzo skuteczne środki: oprócz

aparatu administracyjnego — nie"

zależne sądy, niezależną prasę i

parlament, wybory drogą wolnych
niezależnych wyborów. To też
chociaż w takich państwach zda-
rzająsię typy, w rodzaju wspo-

mnianego Kreugera, kończą one

swą karjerę przeważnie w wię-
zieniu lub przy pomocy kuli samo-

Wczoraj robotnicy zatrudnieni

przy odnawianiu kaplicy Ostro-

bramskiej zajęci byli

wywaniem

 

 

przymoco-
liter do napisu na

frontonie kaplicy. Przymocowy:

wano litery wypukłe białe do na-

psu łacińskiego. ©
Wielowiekowy tradycyjny na-

pis polski nie został przywró-

cony.
W ten sposób nie stało się

zadość tradycji tej świątyni, czczo-

nej przez cały naród.

Napis więc będzie brzmiał po

łacinie: Sub Tuum praasidium

Mater miserlicordłae confugl-

mus!
Przed zakazem, wydanym przez

Murawjewa, napis był polskii

brzmiał:

Matko miłosierdzia pod
Twoją obronę uciekamy się.

W swoim czasie zamieściliśmy

kliszę, reprodukowaną z litogra-

fji, przedstawiającą kaplicę z na
pisem polskim. Podajemy dziś

inny widoczek Ostrobramskiej ka-
picy, również z czasów przedpo-

wstaniowych, na którym widocz-

ny jest napis polski.

Zz prasy.
Rozwiązanie Obozu Wielkiej
Polski w woj. Poznańskiem,
Pisze o tem zarządzeniu woje-

wody poznańskiego nietylko prasa
poznańska, ale cała prasa polska
wogóle. .

„ABC“ stwierdza przedewszyst
kiem, że

W chwili, śdy p. wojewoda poznań-
ski podpisywał dekret o rozwiązaniu O-
bozu Wielkiej Polski organizacja ta li-
czyła w Poznańskiem 100.000 członków,
w przeważającej ilości ludzi młodych mię
dzy 20 a 30 rokiem życia.

Co skłoniło tych ludzi do orga”

nizowania się w szeregach O. W.

P.?
„Chęć zrobienia karjery? — Wiemy

doskonale, że na ugrupowaniach opozy-

cyjnych dzisiaj nie robi się karjery, a już

szczególnie dotyczy to O. W. P., jako ог-

ganizacji opartej na zasadach ścisłej hie-

rarchji i dyscypliny. Nie wchodzi również

w rachubę motyw bezpośredniego zain-

teresowania materjalnego, gdyž należe-

nie do O. W. P. raczej mogło być za-

wadą, aniżeli pomocą do użyskiwania po-

sad. — A więc może awanturnictwo po-

lityczne i chęć opozycyjnego „wyżycia

się”? — I to także odpada. Nie wieco-

wanie i nie t. zw. gadanina stanowiły i-

stotną treść pracy organizacyjnej O. W.

Wyłączną i jedyną pobudką, która ty-

GA mA młodych ludzi skłoniła do

wstępowania w szeregi O. W. P., była

pobudka ideowa. Żadna inna organiza”

cja polityczna w Polsce w obecnej <hwi

li nie może się poszczycić taką ilością

czystych ideowo, ofiarnych i bezintere-

sownych ludzi, co właśnie O. W. P.

Obóz Wielkiej Polski jest jedyną or-

ganizacją polityczną wPolsce, która w

programie swym łączy organicznie dwa

pierwiastki: ideę narodową z głębokim

prądem rewizjonistycznym w zakresie

programu społeczno- gospodarczego. Ww

tem zespoleniu tkwi tajemnica żywioło-

wego rozwoju O. W.P. '

Powstaje pytanie, jaki skutek

mogą mieć zarządzenia administra

cji w stosunku do takiego właśnie

ruchu? p
„Organizację można rozwiązać za po-

mocą nakazu administracyjnego. Czy ta-

kim samym nakazem da się jednak uni-

cestwić bogatą treść ideową, opanowują-

cą z przemożną siłą umysły młodego po-

kolenia w Polsce?" | :

Ale o tem iniejatorzy oslatnie-

go zarządzenia z pewnością nie po

myśleli.

Co myśli Poznańskie? р

Q tem meżemy sądzić jedynie

na podstawie wielkiej białej plamy

na pierwszej stronicy „Kurjera Po

znańskiego”, który miał możność

jedynie podać fotograłję pisma, na

desłanego przez wojewodę poznań

skiego do kierownictwa Komitetu

Okręgowego O. W. P.

Co myślą obozowcy? S

Jakie nastroje panują wśród

obozowców, możemy sądzić na

podstawie artykułu wslępnegomie

sięcznika „Awangarda”, który zo

stał zawieszony po rozwiązaniu

Obozu na Pomorzu.

„Awangarda“ pisze: ==

„Zawieszenie i zakaz działalności O-

bczu Wielkiej Polski na Pomorzu nie bu-

dzi w nas potrzeby rozdzierania szat i u-

derzania w patrjotyczny dzwon trwogi

narodowej. Zbyt cenimy też naszą R

nizację, by zejść do polemiki z całem,

LICYTACJE.
Towarzystwo kredytowe ziem”

skie w Warszawie wystawia w

czasie od końca listopada do

połowy grudnia r. b. około 700

majątków ziemskich w byłej Kon-

gresówce na licytację w drugim

terminie. :

Dotyczy to tych majątków,

na które w pierwszym terminie

licytacyjnym przed dwoma mie-

siącami nie było nabywców.

Według obowiązujących prze-

pisów — jeśli w drugim terminie

nie znajdą się nabywcy, majątki

licytowane przejdą nawłasność

Towarzystwa kredytowego ziem-

skiego.
ETRAZT NEWDRZZTOZ ZZA ZRDASAKAIICA

bójczej. W państwach z ustrojem

komunistycznym lub zbliżonym do

komunistycznego, rządzonym

przez jednostkę lub klikę, w pan-

stwach, gdzie zduszony został

głos opinii, takiego rodzaju dra:

pieżne indywidua często stoją u

steru rządów.

dorabianem do tego aktu wojewody po-
morskiego przez prasę „sanacyjną”, uza-
sadnieniem.“

Po rozwažaniach na temat: dla-
czego właśnie na Pomorzu chciano
zadać pierwszy cios Obozowi, pi-
sze „Arwangarda' dalej tak:

„My wiemy dobrze, wiedzą o tem
równie dobrze nasi przeciwnicy, że O.
W. P. wyrasta z sił, czerpanych z nie-
ubłaganie postępującej ewolucji duchowej
naszego narodu. Wiemy o tem dobrze,
żes tego prądu, którego O. W. P. jest
tylko ujęciem organizacyjnem, choćby na
wet niedoskonałem, żaden mechaniczny
zabieg nie załamie, ani nie zniszczy.
Prąd ten będzie rwał naprzód, choćby
mu nawet nie stało ram organizacyj-

nych.
Wreszcie kończy się artykuł

stwierdzeniem, że
cu ideał Wielkiej Polski, zdradziłby go,
gdyby zaparł się Pomorza. Wysokie sto-
ją tamy przed ruchem narodowym na Po
morzu. Ale niema tak wysokiej tamy,
przez którą nie przelałyby się fale, wez-
brane nieugiętłą wolą zbudowania Wiel-
kiej Polski. Ruch narodowy na Pomorzu
w żelazne ujęty jest kleszcze. Ale niema
takiego żelaza, któreby nie stopniało inie
spłynęło pod gorącem tchnieniem przy-
wiązania młodego pokolenia pomorskie-
$o do Wielkiej Polski...

Niech żyje Fomorze! н

Teraz doszło Poznańskie |
Ciekawi jesteśmy na jaką dziel

nicę kolej? :

„Niech pan nie buja“.
Pod tym tytułem pisze „Ro-

boinik“: a
P. Sławek na Zjeździe ,sanacyjnym

w Katowicach mówił, że „współpracow-
nicy' muszą stać na „wysokim poziomie
mora!nym'. Dobrze się wybrał. Mówił o
tem właśnie w kilka dni po ujawnieniu
alery sen. Wyrostka. Nic dziwnego, że
nie mógł bardzo zachęcić, ani przekonać
słuchaczy.

Kio się na gorącem oparzył.

Nawiązując do artysułu żydow-
skiego „Naszego Przeglądu” o
„centrolewie i  centroprawie',
„Gazeta Warszawska” zga-
dza się z wyrazonym łam poglą-
dem, że w waruńkach _parlamen-
tarnych możliwy jest tylko rząd
koalicyjny, liczy jednak na to, że
przy wyborach zdobędą większość
partje prawicowe,

„Nasz  Przegląd* prawdopodobnie
rozmyślnie nie widzi najistotniejszego
procesu, który odbywa się w naszem
społeczeństwie, Proces ten z nieubłaganą
konsekwencją doprowadzi, wcześniej
czy później, do steru Obóz Narodowy.
Rozumiemy dobrze, że to najmniej odpo-
wiada planom żydowskim .

Na to odpowiada „Nasz Prze-
gląd“:

„W naszym artykule nie braliśmy
pod uwagę życzeń żydowskich, lecz ob-
jektywny stan rzeczy. Sądząc po wybo-
rach dotychczasowych jest wielce praw-
dopodobnem, że do steru znowu dojdzie
polski „obóz narodowy” t. j. Endecja,
Chzdecja i Piast. W takim jednak razie
PPS. pracuje na rzecz swoich przeciwni-
ków. Pozatem nasuwa się pytanie, jak
dalej postąpi lewica polska. Jeżeli przed
majem na rządy „narodowe” odpowie-
działa ona rewolucją majową, to niema
rękojmi, że w podobny sposób nie zacho-
wa się i w przyszłości,

Niema obawy. PPS. dostatecz*
nie oparzyła się na „rewolucji ma-
jowej“ by miała ochotę powtarzać
żen eksperyment.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume-

ratorom zamiejscowym, którzy
Ęzalegają z opłatą prenumeraty

„Dziennika Wileńskiego* będziemy
zmuszeni bezwzględnie wstrzy-

mać przesyłanie pisma z dniem
1 Listopača.

PEERENSSPEARS,PRSKINIOR

„Kaucja p. Kwinty”.
Z Warszawy donoszą: Jak wia-

domo, bohater głośnej afery oszu-
kańczej Stanisław Kwinto został
zwolniony z więzienia za kaucją
w wysokości 150 tys. zł.

Obecnie okazuje się, że kau-
cja ta została zabezpieczona na
hipotece niewielkiej posiadłości
wiejskiej p. Feliksa Polkowskiego
„Zosin, pod Miłosną, przedstawia-
jącej wartość 60 tys. zł, a już
poprzednio obciążonej h'potecz-
nie sumą 40 tys. zł.

Sprawą tą zainteresowały się
władze sądowe,

"niesamowity

   
  

  

  

  Już wkrótce usłyszycie głosy
waszych ulubieńców

Ad. Brodzisza, Eug. Bodo, Nory
Ney, Marji Bogdy | Wit. Contl

c w
pierwszym

polskim

filmie

egzotycznym

W_ KINIE „HELIOS“.

TEATRY MIEJSKIE.
(na POHULANCE),

„Niebieski Ptak”. Baśń w i0-ciu

obrazach Maurycego Maeierlincka
Uzupełniamy dziś niedawną

zwięzłą notatkę o premierze „Nie-
bieskiego Ptaka.

Uruchomienie i montaż tak gi-
ganiycznego widowiska, w którem
żywe słowo, sztuki malarska, mu-
zyczna i taneczna podają sobie
ręce, by nic nie uronić z piękności
scenicznego poematu - baśni, lecz
podkreślić, uwypuklić myśl auto-
ra, dać jej najgodniejszą oprawę i
tak powiązać sen z rzeczywisto-
ścią aby przy pomocy środków z
natury rzeczy materjalnych, jakim
jest materjał ludzki i zamknięte
ramy sceny — nie strząsnąć tęczo-
wego pyłku ze skrzydeł snu i fan-
tazji — na to trzeba dużego reży*
serskiego talentu, ukochania swe-
$o zawodu, nielada inwencji i pra-
cy i mocnej woli dopełnienia za-
kreślonego zadania.

Wszystkie postawione sobie
postulaty zostały wypełnione i p.
Ronard-Bujański może sobie śmia-
10 powiedzieć że nie podjął się za-
dania nad siły.

Miał też kapitalnych współpra-
cowników w p. Hryniewickiej,
pioi. Szeligowskim i p. W. Makoj-
niku,

Tańce solowe p.Hryniewickiej
(Ogień, Niebieski Ptak) oraz zespo
łowe jej układu i pod jej kierun-
kiem, nosiły piętno wysoce arty-
styczne. Jej ogień w istocie płonął
i szalał, Ptak bujał w niebieskiej
przestrzeni. Muzyka p. Szeligow-
skiego, pełna nastroju, to w krót-
kich frazach przygotowywała wi-
dza do mających nastąpić wypad-
ków tajemniczych, groźnych , lub
pogcdnych, to znów w pełnych wy
razu motywach swojskich (kolęda
w I obr., muzyka do krainy wspo”
mnień) przewijała się wśród cza-
rodziejskiej nocy Dzieci niby snop
tęczowych promieni. Była to w ca-
łem tego słowa znaczeniu muzyka
ilustracyjna.

Jednak największe walory ar-
tystycząe wniósł do baśni swą о-
prawą Śceniczną p. Makojnik. Nie
wiem, czy były to koncepcje ory-
ginalne czy też artysta zaczerpnął
z pomysłów już kiedyś, gdzieś
stosowanych — stwierdzam tylko
że wszystko co pokazał w „Nie-
bieskim Ptaku" było piękne. Po-
nieważ utwór został przez režyse-
ra przeniesiony na grunt swojski—
nic na tem absolutnie nie tracąc,
przeciwnie, zbližajac się przez to
do widza — więc i malarz tę swoj-
skość, recte polskość, z wielkim
umiarem podkreślił. Uwydatniło
się to w barwnem a mimo to
ogromnie subtelnem wykonaniu
kostjumėw i dekoracyj. Taką jest
izba Drwala, takim jest Pałac no-
cy ze swym, na drzwiach od „ta-
jemnic“, powtarzającym się moty-
wem kurpiowskiej wycinanki, ze
swem olwierającem się w rozwar*
tych skrzydłach niebem,na którem
błyszczą gwiazdy przesiane przez
koronkę wycinanki łowickiej, A
pogodna „Kraina wspomnień” ze
swą chatynką na wzgórzu... A im-
ponujące w rysunku niezliczonych
półłuków, niby w marmurowej go-
tyckiej świątyni „Królestwo przy”
szłości" jakże odpowiada pojęciu
o dalekiem, nieznanem, o tem co
się jeszcze nie stało...

P. Makojnik w „Niebieskim
Ptaku” jego dekoracjach i kostju-
mach stworzył rzecz skończenie
piękną.

Harmonijnym akordem, wiążą-
cym całość była gra aktorów.
Pp.: F. Trapszówna, uroczy w swej
dziecięcej prostocie, miejscami
czupurny Jaś, Paszkowska słodka,
strachliwa Marysia, zatroskana
Matka —- Rychlowska, niesamo-

wita sąsiadka, a polem koturnowa
Wróżka — Biernacka, niezrówna-
na para: wierny poczciwy przyja”
ciel pies — Dejunowicz, dwulico-
wy i łaszący się kot — Ladosiėw-
na, prześliczna jak z książeczki z
obrazkami i przemiła para sta-
ruszków Neubelt i Zielińska, pełna
grozy i majestatu Noc — Wiesław*
ska, poetyczna Dusza Światła —
Niedźwiecka, przezabawny pęka-
ty Chleb — Dobrowolski, słodki
jak cukier, Cukier — Pawłowski,

las przeróżnych
drzew, czereda w nim zwierząt —
wszyscy, wraz z gromadą dzieci
poruszających się grzecznie i
sprawnie, wypełniali ramy poszcze
gólnych obrazów w scenach i sy-
tuacjach pełnych nastroju i wy*
razu,

Precyzyjnie wykonane w pra-
cowni teatralnej, przepiękne, styli-
zowane kostjumy, dopełniały ar-
tystycznej całości. „Niebieski
Ptak“ Maeterlincka w Wilnie —
to bajka istotnie czarodziejska.

Pilawa,
—————-

Z posiedzenia Rady Miejskiej.
Wnioski nagłe.

Na wstępie czwartkowego po*
siedzenia Rady Miejskiej zgloszo-
no szereś wniosków nagłych mia-
nowicie w sprawie rozbudowy sie-

ci ustępów publicznych. W spra*
wie budowy kolei łączącej elek-

trownię miejską z kolejkąwojsko-
wą w celu transportowania ze

stacji kolejowej towarowej węgla
do elektrowni, w sprawie skróce-
nia przez „Arbon” trasy linji Nr. 3,
wreszcie w sprawie utworzenia

rynku przy ul. Legjonowej.
Prezydeni miasta zastosował

tym razem do wniosków nagłych
zupełnie nową procedurę, naszem
zdaniem niezbyt szczęśliwą. Za
czasów prezydentury p. Folejew-
skiego rozpatrywana była przede-
wszystkiem, zgodnie z powszech-
nie przyjętym zwyczajem kwestja
nagłości każdego wniosku, przy”
czem był udzielany jeden głos
przeciw nagłości i jeden za na-
głością i natychmiast odbywało
głosowanie nagłości,. W razie
przyjęcia  nagłości rozpoznanie
merytoryczne następowało po
wyczerpaniu porządku dziennego,
w przeciwnym razie wniosek szedł
trybem zwykłym. Obecnie nato-
miast nad każdym wnioskiem to-
czy się chaotyczna dyskusja, w
której jedni mówią o nagłości inni
o meritum co przyczynia się do
przewlekania i tak rozlesłych ob-
rad.

Z dyskusji nad wnioskami na-
głymi dowiedzieliśmy się między
innemi, że skrócenie trasy linji
autobusowej Nr. 3 do Ryneczku
zamiast do ul. Tramwajowej jest
sprzeczne z umową zawartą przez
„Arbon“ z miastem. Wszystkie
wnioski postanowiono oddać do
właściwych komisyj.

Dodatki komunalne do podatków
państwowych.

Następnie uchwalono wnioski
komisji finansowej w sprawie po-
bierania w roku 1933 dodatku ko-
munalnego do państwowego po-
datku od przemysłu 1 handlu, do-
datku komunalnego do opłat pań-
stwowych od podatków na wy-
rób i sprzedaż trunków, przetwo-
rów wódczanych i spirytusowych,
dodatku komunalnego do pań-
stwowego podatku od placów
niezabudowanych. . Wszystkie do-
datki do podatków mają byč po-
bierane w wysokości dotychcza-
sowej. Wniosek radnego Gołę-
biowskiego zmierzający do obni-
żenia o 25 proc. dodatku do po-
datków na wyrób i sprzedaż trun-
ków został odrzucony.

Wybór ławnika.
Po załatwieniu spraw podat-

kowych okazało się, że na sali
jest już quorum dostateczne do
wyboru ławnika na miejsce ławni-
ka Łokuciewskiego, który prze-
szedł na emeryturę z powodu złe-
go stanu zdrowia.

Fierwszy w sprawie wyboru
zabrał głos radny Rafes (Bund),
który wywodził, że wybór ławni-
ka jest zupełnie niepotrzebny.
Podobne stanowisko radny Rafes
zajmował w lipcu, kiedy chodziło
o wybór ławnika na miejsce wy-
branego prezydenta dr. Maleszew-
skiego Stanowisko to zatem,
aczkolwiek merytorycznie nieuza-
sadnione, było konsekwentne i
nie podyktowane specjalną nie-
chęcią do tego lub innego ugrupo-
wania.

inaczej wyglądało stanowisko
radnych sanacyjnych, którzy, gdy
chodziło o wybór ławnika z ugru-
powania sanacyjnego uważali, że
niepotrzebnem jest zmniejszenie
liczby ławników, teraz gdy chodzi
o wybór ławnika z koła chrze-
ścijańsko-narodowego, raptownie
zwątpili w słuszność swego po-
przedniego stanowiska.

Przywódca sanatorów radny
prof. Wiitold Staniewicz zażądał
odroczenia wyboru do następnego
posiedzenia, a motywował to tem,
że nowe rozporządzenie Prezy-
centa Rzeczypospolitej, z którem
nie zdążył się jeszcze zaznajomić,
nakazuje znaczne zmniejszenie
budżetów samorządowych. Być
może więc, że wypadnie skreślić
etat jednego ławnika. Drugim
argumentem prof. Staniewicza
była konieczność naradzenia się
nad kandydaturą.

Fodkreślić trzeba, że kandy-
datura na ławnika dr. Zygmunta
Fedorowicza była oddawna znana
i było dość czasu, żeby się nad
nią zastanowić. Zreszią nawet to
zastanawianie się jest zupełnie
zbyteczne, gdyż według prawa
zwyczajowego przedstawienie
kandydata należy tym razem do
koła  chrześcijańsko-narodowego.

Zwyczaj desyśnowania nowego
ławnika przez ugrupowanie, któ-
rego kandydatem był ławnik ustę-
pujący, ma poważne uzasadnienie,
gdyž ustawa miejska postanawia,
że ławnicy mają być wybierani
w głosowaniu  proporcjonalnem.
Przy zawakowaniu jednego stano-
wiska ławnika mogą więc być
tylko dwie drogi, «lbo muszą
ustąpić wszyscy ławnicy i wtedy
cały skład ławników byłby wy-
brany w głosowaniu proporcjo*
nalnem, albo, jeżeli lo nie nastę:
puje, w takim razie dia zachowa-
nia przewidzianej przez ustawę
proporcjonalnej reprezentacji po”

szczególnych ugrupowań w magi-
stracie trzeba, żeby wszedł ław-
nik z tego ugrupowania. z którego
był porzedni.

Frof. Staniewicz nie tylko żą-
dał odroczenia wyboru, ale zgóry
zagroził, że o ile żądanie to przez
większość nie zostanie przyjęta,
zerwie quorum i w ten sposób
uniemożliwi wybór.

Rzecz zrozumiała, że takie po-
stawienie sprawy wywołało ostrą
reakcję ze strony władz koła
chrześcijańsko - narodowego. Ra-
dny Engiel przypomniał, że na
konwencie senjorów w lipcu, kie-
dy był wybierany ławnik Safare-
wicz, sanatorzy zobowiązali się
nie stawiać przeszkód przeciwko
ewentualnemu wyborowi łatwnika
narodowca. Niedotrzymanie tego
zobowiązania p. Engiel określił
jako nielojalność.

Bezzasadnošė argumentėw prof.
Staniewicza za odroczeniem wy:
boru, wykazał radny prof. Ko-
marnicki.

Radni wszystkich ugrupowań
oprócz sanacji zajęli stanowisko,
że kołu  chrześcijańsko-narodo-
wemu należy się miejsce w magi:
stracie. _ Stwierdził to nawet
przywódca żydowski dr. Wygodz-
ki, chociaż zaznaczył, że wolałby,
żeby „endeków** wogóle w Polsce
nie było,

Długa i burzliwa dyskusja
skończyła się przerwaniem po-
siedzenia na lydzień,

KURASESS

SZKICE I OBRAZKI.
KON ANTYLLI.

Gdy dawniej komornik „oblepił* ko-
muś meble, uchodziło to za niesłychaną
Łańbę, a takiego pana sekwestratora
proszono by znaczki swoje przylepiał na
najmniej widocznych częściach umeblo-
wania, obrazów i dywanów.

Dziś jest inaczej,

Komornik stał się, omał że człon-
kiem każdej rodziny szanującej się, wi-
zyta jego nie należy do ewenementów
nadzwyczajnych. Przeciwnie, gdy zbyt
długo takiego pana nie ma w czyimś
domu właściciel ocalałych  mebelkėw
telefonuje do Izby Skarbowej, pieczoło-
wicie dopytując się o zdrowie pana se-
kwestratora takiego, a takiego okręgu.

Komornik już ludzi nie przestrasza,
jak nie przestraszyłby zbrodniarzy kat,

*gdyby można było kogoś kilkakrotnie
wieszać.

O komornikach powstało multum
aneśdot, spisano tasiemce papieru, na
nowelki o sekwestratorach. Urząd ta-
kiego pana, jak i on sam przeszedł do
kukiełek szopki dnia powszedniego.

Mimo tego, że niejednokrotnie i łzę
człowiek w cichości za zabranym graci-
kiem uroni, śmieje się potem, śmieje jak
człowiek któremu jeszcze została koszu-
la i beczka, w której na modłę Dyogene-
sa można wygodnie zamieszkać.

Niekiedy jednak, jedna bezmyślnie
przeprowadzona licytacja i jeden szacu-
nek rzeczy wartościowych dokonany
przez nieuka czy analiabetę komornika,
wyrządzi tyle krzywd i strat, że porów-
nać by je można do konia Atylli.

Taki wypadek miał ostatniomiejsce
w Baranowiczach, gdzie licytowano for-
tunę Krzywoszyńską hr. Potockiego za
podatki,

Nie będę bronił Potockich.
Trudno, winieneś bratku, to oddaj.
Redde quod debes.

Częściami, na raty, jak możesz by-
leś tylko mial dobre chęci,

Nie pan jeden, panie hrabia,
Całe polskie ziemiaństwo na wschod

niej połaci kraju dusi się w kleszczach
niedoli... daj jak możesz i wiele możesz.

Ale w Baranowiczach nie tylko zli-
cytowano ziemianina, tam dokonano
dzieła zniszczenia na bezcennych zbio-
rach stuleci, wspaniałych kolekcjach o-
brazów i antycznych garniturach mebli.

Dokonano zniszczenia,

A jak się to stało opowiem.
Urząd Skarbowy, oszacował i sprze-

dawał na licytacji: szkice rysunkowe
Juljasza i Wojciecha Kossaka po 70
(słownie siedemdziesiąt) groszy, zbiory
łowieckie jak spreparowane głuszce, ry-
sie i inne po 1 zł. 50 groszy za sztukę,
meble empiry itp. 60 złotych za
komplet. Nie mówiąco zbiorach porce-
lany, kryształach i cennych bibljotekach,
które szły za grosze do rąk żydostwa.

Dziwić się tylko należy, że na tak-
satora tak cennych zbiorów, będących
już zbiorami muzealnemi, nie wyznaczo-
no fachowca, tylko jakiegoś bubka, któ-
ry ma takie pojęcie o Kossaku, jak pi-
szący te słowa o Dziennikach Ustaw
Skarbowych, dziwić się należy, że nie
pomyślano o gabinetach szkół średnich,
któreby wypchane okazy zwierząt dla
swych zbiorów zakupiły, szkoda że nie
pomyślano o Muzeum Narodowem, które
mogłoby się wzbogacić ceramiką i por-
celaną.

Zbiory Potockich zmarnowano za gro
sze, zbiory Potockich wciśnięte do łap
żydowskich powędrują za granicę, za
drogie pieniądze, które na tym „komi-
sie“ zarobią żydowinowie,

Po zbiorach Krzywoszyńskich prze-
galopowal koń Antylli, którego dosiadła
skrajna głupota.

Cóż na to urzędy korserwatorskie?
Należy przypuszczać, że zaległości

Potockich wobec władz skarbowychwy-
nosiły setki tysięcy, zaś z licytacji uzy-
skano grosze.. dosłownie grosze. Nisz-
cząc zbiory bezcenne nie uzyskano
wzamian nic.

Zarobi na tem tylko kyena czykają-
ca na krzywdę polską, a obce muzea za
bezcen nabędą odwieczny dorobek ca-
łych polskich pokoleń.

M. Junosza. j
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DZIENNIK MILENSKI
 

Klinkiery juź

Onegdaj na ul. Wielkiej za-

padła się świeżo oddana do użyt-

ku jezdnia klinkierowa, tworząc
nacznych rozmiarów wyrwę. Za-

alarmowane pogotowie technicz-
ne Magistratu natychmiast uszko-

dzenie usunęło. Fakt jednak za-
padnięcia się nowej jezdni po
kilku zaledwie dniach jej funkcjo-

   

  

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?

Rankiem chmurno lub mglisto.

Miejscami drobny opad W cią-
gu dnia przejaśnienia. Tempera-

tura bez zmian. Słabe wiatry po-
łudniowe lub cisza.

Z MIASTA.
—Zaproszenia na akademję

ku czci Chrystusa-Króla. Ko-
Mitet organizacyjny Obchodu

Święta Chrystusa-Krėla rozesłał
Już do wszystkich instytu-yj, or-
ganizacyj itd. zaproszenia na u-

loczystą akademję w Dużej Sali

Miejskiej przy ul. Ostrobram-
skiej 5. Zaproszenia uprawniają
do wstępu i zajęcia odpowied-
niego miejsca.

Jak wiadomo ze względ na

przewidzianą liczną frekwencję

wstęp do Sali Miejskiej jest wy-

ącznie za specjalnemi kartkami
Wstępu zarówno na parter, jak i
ha balkon.

Ze względu na zbyt ograni-

Czoną ilość miejsc i wielkie za-

Interesowanie akademją wszystkie
Instytucje, zrzeszeniai osoby pry-
Макпе proszone są tą drogą o
ezwględne wykorzystanie zapro-

Szenia czy to przez przekazanie

Odnošnym osobom, czy też w
Tazie niemożności przybycia na
akademję o zwrot'zaproszenla do
Komitetu Organizacyjnego  Ob-
chodu Swięta Chrystusa-Króla (ul.
Metropol talna 1).
W ten sposób da się moż-

ność uczestniczenia w akademji
możliwie najwięksrej ilości przed-
Stawicieli społeczeństwa.

— Dzień Miłosierdzia Chrze-
Ścijańskiego. Jak wiadomo w
niedzielę 6 listopada roku bież.
Odbędzie sie na terenie archidie-
Cezji wiłeńskiej „Dzień Miłos'er-
dzia Chrześcjańskiego, organizo-
wany przez Archidiecezjalny Zwią-
zek Towarzystw Dobroczynnych

 

lokalu Archidiecezjalnego Insty-
tutu Akcji Katolickiej przy ul. Me-
tropolitalnej 1 odbyła się konfe-

Tencja członków rady Tow. „Ca-
titas“ i przedstawicieli organiza-

<yj dobroczynnych, biorących u-
dział w organizacji wspomniane-
go dnia.

Przewodniczył
Prof. Stefan Glaser.

Tematem fobrad były sprawy
związane z przeprowadzeniem
„Dnia miłosierdzia chrześjańskie-
go“ na terenie Wilna i archidie-
cezji wileńskiej, uchwalono rów-
nież do akcji „Dnia” zaprosić
młodzież akademicką. Przeprowa-

/ dzanie kwest objęły Stowarzysze-
nie Pań Miłosierdzia św. Wineen-

tego a Paulo i konferencje mnę-
skie św. Wincentego a Paulo.

Przez cały tydzień po „Dniu
miłosierdzia chrześcjańskiego”, t.
|. od dnia 6 listopada do dnia 12
listopada, odbędzie się w całej
archidiecezji wileńskiej zbiórka
datków w naturze.
W Wiinie zbiórkę tę przepro-

Wadzać będą wszystkie kancela-
Tje parafjalnie które również
przyjmować będą ofiary na miej-
Scu.
— Tow. Pań Miłosierdzia

iw. Wincentego 4 Paulo, kon-
ferencja V i XIX, sprzedawać bę:
dą w dniach 1i 2 listopada w
kiosku na cmentarzu Rossa świecz-

ki i chorągiewki żałobne na gro-

by Dochód przeznaczony nanaj-

biedniejszych  zostających pod
Opieką Tow. Pań Miłosierdzia. Pro-
Simy P. T. Publiczność о рораг-
tie Tow. Pań Miłosierdzia šw Win-
Centego a Paulo.

NEKROLOGJA.
— $. + р. Gustaw Wojnicki.

Dnia 24-go b. m. spoczęły na
cmentarzu Rossa zwłoki jednego
Z najzdolniejszych i pracowitszych
urzędników Magistratu wileń. Ś p.
Gustawa Wojnickiego. Był on nie-
gdyś współwłaścicielem wileń. za:

kładu cukierniczego pod firmą:

„Habit, Zatorski współka*. Przez

lat 20'cia znanym on był wśród
Polonji amerykańskiej jako powa-
żeny działacz społeczny w Chi-
cago, gdzie też był współzałoży-
cielem T-wa im. Szopena i skąd

nawet obrany został czasu swego

na delegata na zjazd polskich or-

ganizacji narodowych, za ocea-

nem, który się odbył w Klerlan=

dzie. Posiadał ś. p. W. zdolności
sceniczne i piękny głos tenorowy,

z którego był dawniej znany i w

Wilnie jako solista śpiewak wi-
leńskiego kość. św. Jana, w Chi-

cago zaś grywał on i śpiewał
często w teatrach amatorskich.

Pozostawił po sobie wspomnienie
dobrego Polaka i żal głęboki

wśród tych którzy mieli sposo:
bność dobrze go poznać. Ztąd
nie dziw że orszak jego pogrze-

bowy z kościoła św. Stefana bar-
dzo był liczny. Cześć jego pa*
mięci! L-sław.

aritas“.
| W związku z tem onegdaj w

obradom p.

 

 

KRONIKA.
się zapadają.
nowania nasuwa obawy na temat
sposobu i trwałości wykonanych
robót.

Jak nas informują miarodajne
czynniki, zapadnięcie się nastą-
piło na skutek złego w tem
miejscu zniwelowaniu terenu po
wykonaniu robót orzy zakładaniu
kabla elaktrycznego.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Pzebudowa ul. Syrokomii.

Roboty nad przebudową ul. Sy-
rokomli na aleję, która ma two
rzyć integralną część kompleksu
ogrodów miejski zbliżają się już
ku końcowi. Ulica otrzymała no-
wą szosę i zostanie obficie zasa-
dzona drzewopłotami. W  połą-
czeniu z parkiem Sportowym i
ogrodem Bernardyńskim na tle
Wilenki nowa aleja tworzyć bę-
dzie odtąd jeden z najbardziej
uroczych zakątków miasta.
— Czy Wilno otrzyma no-

woczesną rzeźnię miejską?
W swoim czasie, zawdzięczając
bardziej przychylniej konjunktu-
rze gospodarczej, powstał w Wil-
nie Komitet budowy rzeźni miej-

skiej, który w porozumieniu ze sfe-
rami zainteresowanemi, awięc w
pierwszym rzędzie z Bankiem
Rolnym i ziemianami miał przy-
stąpić do budowy w Wilnie rzeż
ni zakrojonej na szeroką skalę o
charakterze eksportowym.  Po-
głębiająca się depresja gospodar-
cza zamiary te pokrzyżowała.
Fakt jednak pozostał faktem, że
Wilno nadal pozostaje bez rzeźni
a raczej ż rzeźnią absolutnie nie
odpowiadającą swemu  przezna-
czeniu. W związku z tem, w ło-
nie władz miejskich powstała
myśl ponownego zajęcia się tą
sprawą, a w pierwszym rzędzie
zwołania posiedzenia tego Komi-
tetu dla szczegółowego przedy-
skutowania obecnych możliwości.
Nie jest bowiem .wykluczonem,
że sprawa ta uda się zaintereso-
wać kapitał prywatny. W takim
razie rzeźalia oddana byłaby do
eksploat:cjj w ręce prywatnych
przedsiębiorców.
— 0 rynek na placu przy

ul. Legjonowej. Wobec braku
miejsc zakupu dla mieszkańców
ul. Legjonowej do władz miejskich
wpłynął wniosek o utworzenie
rynku na placu przy ul. Legjo-
nowej 2. Wniosek ten przekaza-
ny został do zaopinjwania Ko-
misji Gospodarczej.
— Asfaltowanie systemem

gospodarczym. Prowadzone przez
Magistrat od dłuższego czasu per-
traktacje z jedną z firm szwaj-
carskich w sprawie ewentualnego
asfaltowania w Wilnie jezdni zo-
stało ostatecznie zerwane. Jak
się dowiadujemy, Magistrat sta-
nął na stanowisku, za przeprowa-
dzeniem robót systemem gospo-
darczym pod względem kalkulacji
kosztów jest dla miasta najbardziej
wskazane. To też, o ile dopiszą
kredyty, już wczesną wiosną Ma-
gistrat zamierza przystąpić do
asfaltowania ul. Mickiewicza po-
czynając od placu Katedralnego.
Plan robót został już opracowany
w najdrobniejszych szczegółach.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Komendant P. K. U. Wil-

no Miasto podaje do wiadomości,
iż że względu na nawał pracy od
dnia 1 listopada r. b, na stałe —
godziny przyjęć dla interesantów
w P.K.U. są od 12—13ej. Funk-
cjonarjusze państwowi, w spra-
wach pilnych i niecierpiących
zwłoki, przyjmowani będą poza
powyżej ustaloną godziną.

URZĘDOWE.
— Konsulat łotewski dn. 31

października będzie nieczynny z
powodu święta reformacji.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

—wWileński Okręgowy Urząd
Miar informuje: 1) Z dniem 31
grudnia 1932 roku tracą moc
prawną cechy legalizacyjne:

a) na przymiarach, suwakach
do mierzenia drzewa, pojemni-
kach, odważnikach, wagach i od-
ważnikach dokładniejszych, oce-
chowanych w 1930 roku,

b) na licznikach energji elek-
trycznej prądu stałego, obroto-
towych, oscylacyjnych i wahad-
łowych oraz na wszystkich licz-
nikach mocy nominalnej powy-
żej 100 kilowatów, ocechowanych
w 1929 roku.

2) Wymienione narzędzia mier-
nicze muszą być zgłoszone do
urzędów miar celem uzyskania
następnej legalizacji przed dniem
31 grudnia 1932 roku.

3) Po dniu 31 grudnia 1932
roku stosowanie w obrocie pu-
blicznym wymienionych narzędzi
mierniczych bez  ponowionych
cech legalizacyjnych, będzie na-
ruszeniem art. 14 dekretu o mia-
rach i jak o takie karane w myśl
art. 23 tegoż dekretu.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— lzba Przem. - Handlowa

przeniosła się do własnego
gmachu. Onegdaj Wileńska Izba
Przemysłowo Handlowa mieszczą-
ca się dotychczas przy ul. Troc-
kiej przeniosła do świeżo wybu-
dowanego zaje gmachu przy
ul. Mickiewicza 32.
EK ERIE TLSВОРЙЕа

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

—

Obywatele!
Wśród polskiej młodzieży akademickiej, studjującej na Uniwer-

sytecie Stefana Batorego w Wilnie, panuje głód i nędza.
50 procent akademików, pozbawionych ciepłej strawy i odzieży,

zapada na gruźlicę. Co trzeci dzień jeden student umiera w Polce
na tę straszną chorobę.

Nadehodzi zima i do izb studenckich
gość — mróz:

W tej to chwili staje przed nami, Obywatele,

zapuka nowy, straszny

wielki obowiązek
społeczny pomocy naszej młodzieży akademickiej.

Nie zwalnia nas od tego obowiązku ciężki kryzys gospodarczy,
który wszyscy odczuwamy, ani obowiązek śpieszenia
robotnemu.

O młodzieży akademickiej, naszej chlubie i przyszłości
zapomnieć nie woln>!

z pomocą bez-

Narodu

Niech każdy podzieli się czem może i wydzieli cząstkę tego co

posiada ubogiemu akademikowi.
Niech nie będzie nikogo w Wilnie, w tym prastarym grodzie

uniwersyteckim, ani na prowincji wileńskiej,
dzieńskiej,
godniu Akademika".

nowogródzkiej i gro-
ktoby nie wziął choć skromnego udziału w „X tym Ty-

Zapisujmy się wszyscy na członków Kół Przyjaciół Akademika!
Łóżmy na rzecz biednego akademika czy to w postaci kupowania
znaczków i nalepek, czy też zapisując
rozesłane, czy wreszcie biorąc tłumny udział w dochodowych

datki na listy ofiar szeroko
imre

zach na rzecz „Tygodnia Akademika” urządzonych.
Pamiętajmy, że tą drogą może zabezpieczymy zziębniętemu

studentowi talerz ciepłej strawy, kąt do pracy i całe buty na nogi
lub uchronimy go przed gruźlicą.

Wszyscy do szeregu w tej pięknej i zaszczytnej służbie obywa-
telskiej!

Biuro „X-go Tygodnia Akademika” czynne jest codziennie w
godzinach od 10 do 14i od 17 do 20 w lokalu Bratniej Pomocy
P. M. A. U. S. B. ul. Wielka 24 tel. 770, gdzie można składać wszel-
kie ofiary, jak również nabywać znaczki i nalepki.

* Wojewódzki Komitet Wileński
„X-go Tygodnia Akademika".

Prezydjum Komitetu Wykonawczego:
Członkowie:

dysław Jakawicki, Dyr. Wł. Szmidt, Prezes Inż. K. Zuchowicz,
Dr. St. Hilier, Dyr. M. Szydłowski,

da Zygmunt Beczkowicz.

St. Ochocki.

Przewodniczący: Wojewo-
Nacz. K. Jocz, Prof. D. Wła-

Prof.
Radca St. Zdanowicz, Wł. Babicki,

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Otwarcie i poświęcenie

nowego lokalu Resursy Rze-
mieślniczej w Wilnie. W dniu
30 b. m. o godz. 5-ej odbędzie
się uroczystość otwarcia i poświę-
cenia nowego lokalu Resursy Rze-
mieślniczej w Wilnie przy ul.
Bakszta Nr. 2. W uroczystości
prżyjmą udział przedstawiciele
władz. a także szereg delegatów
z Warszawy z Prezesem Rady Izb
Rzemieślniczych z p. senatorem
Stefanem Wiechowiczem na czele.
W czasie tej u oczystości Pan

Wojewoda Wileński udekoruje od-
znaczeniami Ministra Przemysłu
i Handlu za wybitne zasługi w
pracy w rzemiośle szereg rze-
mieślników Wileńskich.

Na zakończenie uroczystości
chór męski drukarzy pod batutą
p. Wacława Mołodeckiego wyko-
na okolicznościowe pieśni.

O godz. 8,30 w salach Resur-
sy odbędzie się zabawa towarzy-
ska dla członków Resursy, ich
rodzin, oraz zaproszonych gości.
Na zabawie przygrywać będzie
kwartet pod dyrekcją p. prof.
Tchorza.
— Zarząd Cechu Stolarzy za-

wiadamia wszystkich członków o
obchodzie Swięta Chrystusa:Króla
mającym się odbyć w niedzielę
30 paździdrnika. Zbiórka o godz.
11, koło kościoła św. Jakóba.
— Fryzjerzy w Kasie Cho-

rych. W tych dniach dyrektora
Kasy Chorych odwiedziła dele-
gacja właścicieli zakładów fryzjer-
skich i przedstawiła mu nienor-
malne obciążenia, którym podle-
gają na rzecz Kasy Chorych.

Właściciele zakładów wyjaśnili,
że wobec depresji gospodarczej
wynagrodzenia pracowników zo-

stały poważnie obniżone, zaś

stawki Kasy Chorych pozostały
w tej samej wysokości, Jest to
nieproporcjonalne obciążenie za-
kładów fryzjerskich i tak powa-

żnie odczuwających skutki kry-
zysu.

Dyzektor K. Ch. przyrzekł te
słuszne uwagi uwzględnić.
— (Ciężkie położenie kraw-

ców. Ze sporządzonego ostatnio
przez Zarząd  Chrześcijańskiego
Związku Zawodowego Krawców
zestawienia wynika, że bezrobocie
w ich zawodzie w ciągu ostatnie-
go miesiąca wzrosło o 19 proc.
W związku z tem związek zamierza
w najbliźszych dniać zwołać ogól-
ne zebranie członków w celu o-
mówienia tej sytuacji. Pozatem
na zebraniu tem omawiany bę-

dzie projekt zorganizowania spół-
dzielni krawieckiej.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Miesięczne zebranie Na-

rodowej Organizacji Kobiet
odbędzie się dziś o g. 6 ej wiecz.
w Sali przy ul. Orzeszkowej 11.
Jutro w niedzielę o g. 11 m. 30
zbiórka w Sekretarjacie N. O. K.
w celu wzięcia udziału w pocho-
dzie Swięta Chrystusa Króla.
— Zebranie Wii. Koła Pol.

Tow. Filologicznego odbędzie
się dziś o godz. Ótej w sali
Semin. Filologii Klas. O. 5. В.
(ul. Zamkowa 11). W programie:
P. Naczelnik Jan Bobka: Filologja
klasyczna i jej rola w progra-
mach szkolnych.
— Plerwsze organizacyjne

zebranie absolwentów gimn.
J. Lelewela odbędzie się dn. 30
b. m. o godz. 12 w sali tegoż
gimnazjum.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Sodalicja Marjańska Aka-

demiczek U. S. B. przypomina
członkiniom o uroczystościach,
które odbędą się dn. 30-X b. r.

Obecność członkiń na nabożeń-
stwie w kość. św. Jana o godz.
10 m. 15, oraz udział w pocho-
dzie ku czci Chrystusa Króla.

(Zbiórka na placu Łukiskim o
godz. 12 m. 30)—obhowiązkowe.
— Akademickie Koło Pol-

skiej Macierzy Szkolnej. Poda:
jemy do wiadomości, że Zarząd
Akademickiego Koła Polskiej Ma-
cierzy Szkoinej urzęduje w czwart-
ki w godz. 19—21 i niedziele w
godz. 11—13 w lokalu przy ul.
Wileńskiej 23 m. 9.

Jednocześnie nadmieniamy, że
Koło w bieżącym roku akad.
wznawia kursy dla analfabetów
oraz prelekcje popularne na pe-
ryferjach miasta dla szerokich
mas społeczeństwa.

Koleżanki i Kolegów, którzy
chętnie pragnęliby oddać się pra-
cy społecznej prosimy na urzę-
dowania Zarządu.
— Akademicki Klub Włó-

częgów Wileńskich urządia w
dniu 31 października w salonach
Ogniska Akademickiego zabawę
taneczną.

Początek o godz. 22-ej.
Wstęp dla akademików 1zł.,

dla gości 2 zł.
— Sobótka w Lechji.W dniu

dzisiejszym odbędzie się w Lechii,
pierwsza w bieżącym akademickim
roku sobótka. W programie oprócz
tańców do białego dnia, pod
dźwięk pierwszorzędnego Jazzu,
mnóstwo niespodzianek. Początek
o godz. 2l-ej.

MIÓD
LIPCOWY

GRZYBY
SUSZONE”

IA. St. BANEL i s-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 6-19  
 

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

— Teatr Pohulanka. Dziś o godz.
8-ej wiecz. „Niebieski ptak”.

— Uwaga dzieci! Niedzielny pora-

nek „Niebieskiego ptaka'* odbędzie się

o godz. 12-ej w poł. w Teatrze na Pohu-

lance. — Będzie to poranek wielkiej

uciechy i radości dla dzieci i ich ro-

dziców.
— „Szezęšcie od jutra“ dane będzie

jeszcze raz w Teatrze na Pohulance

dn. 30 bm. o godz. 4 popoł.
— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dziś

operetka Kalman „Księżniczka czarda-
sza”,
— Niedzielna popołudniówka w „Lu-

tini“. Jutro, w niedzielę, ukaże się na
przedstawieniu popołudniowem po ce-
nach  zniżonych efektowna operetka

Abrahama „Wiktorja i jej huzar” z Elną

Gistedt w roli tytułowej. Początek o

godz. 4-ej popoł. й
— Dzisiejszy recital  iortepianowy

lzo Elinsona w Konserwatorjum. Dziś o
godz. 8-ej wiecz., wystąpi w sali Konser-
wałorjum, jeden z  najwybitniejszych
pianistów doby obecnej, znakomity in-
terpretator dzieł Chopina: Izo Elinson.
Jako uczestnik międzynarodowego kon-
kursu im. Chopina. Izo Elinson wykazał
nadzwyczajne ujęcie arcydzieł Chopi-
nowskich, oraz fenomenalną technikę.

Na dzisiejszym recitalu 1. Elinson
czarować będzie słuchaczy wykonaniem
szeregu utworów Chopina, Szumana,
Szuberta, Strawińskiego i innych.

Zainteresowanie koncertem — wy-
jątkowe. Bilety nabywać można dziś od
9-ej do 7-ej w biurze podróży „Orbis”,—
wieczorem zaś od godz. 7-ej w kasie
Konserwatorjum.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 29 października,

11.40: Przegląd prasy. Kom. meteor.
Czas. 15.10: Muzyka kameralna. 15.50:
Wiad. wojskowe. 16.00: Słuchowisko dla
młodzieży. 16.25: Kwadr. muzyki orga-
nowej. 16.40: „Kryzys a kobieta jako
konsumentka” — odczyt. 17.00: Koncert

17.40: Odczyt aktualny. 18.00: Muzyka
lekka. 18.55: „O turnieju szachowym w

Wilnie" — pogad. 19.10: Rozmaitości.
19.15: Tygodnik litewski. 19.45: Pras.

dzien. radj. 20:00: Koncert. 20.55: Kom.

sport. .21.05: Godzina życzeń. (płyty).
22.05: Koncert chopinowski, 22.40: „Jar-

marki paryskie" — felj. 23.00: Muzyka

tan.

dów" na Wilno,

Marsz dziadów na Wilno.
Wzorem „marszu na głodnych”

gotuje się podobny „marsz dzia-
jak zresztą i na

inne, większe miasta, zwłaszcza
na Warszawę.
W związku ze zbliżającemi się

zaduszkami organizacje żebracze
rozpoczęły daleko idące przygoto”
wania celem należytego uczczenia
swego dorocznego święta.

W. mieszczących się na pery-
ferjach miasta klubach i stowa*
rzyszeniach żebraczych omawiane
są już szczegóły wiełkiej „akcji”,
mającej na celu odpowiednie wy-
eksploatowanie znakomicie spo:
tęgcwanej w' okresie zaduszek
ofiarności publicznej. Fabrykanci
kalek i paralityków, dostawczynie
anemicznych dzieciątek, wytwór-
cy kul, lasek i kosturów już teraz
nie mogą podołać setkom zamó*
wień zawodowych żebraków.

Kwestją najbardziej drażliwą,
stanowiącą powód licznych bójek
i kłótni jest sprawa obsadzenia
najbardziej „rentownych' dzielnic
przez poszczególne organizacje

żebracze. Jeszcze w najlepszem
położeniu znajdują się „dziadko-
wie” i „babcie” z pod kościołów:
ci mają swe stałe miejsca i nikt
:ch stamtąd nie ruszy. Gorzej jest
z żebrakami obchodowemi, bo-
wiem każdy z nich żąda wyzna-
czenia mu miejsca pod bramą
cmentarza. Tymczasem — ilość
miejsc pod bramami cmentarzy
jest ograniczona i posterunki o*
trzymać tam można tylko przez
dobrą protekcję.

Najwięcej niepokoją żebraków
miejskich dziadkowie i babcie z
prowincji, którzy już od kilku dni
w nadziei ogromnych zysków ścią-
gać zaczęli.

Dostępu do miasta bronią in-
truzom liczne posterunki żebracze
wystawione na rogatkach miasta.

Mimo to jednak przedostają się
codziennie dziesiątki dziadów pro-
wincjonalistów, zdecydowanych
mimo wszelkich przeszkód i prze-
ciwności dotrwać do dnia zadu-
szek. | aga e ой

 

Dwaj Litwini oskarżeni o szpiegostwo
przed sądem doraźnym.

W wyniku dochodzenia, prze”
prowadzonego przez władze bez-
pieczeństwa, zdemaskowano
dwóch młodych wieśniaków, na”
rodowości litewskiej, którzy od
dłuższego czasu uprawiali szpie”
gostwo na rzecz Litwy.

Jednym z nich jest Józel Ejd-
kunis, liczący lat 21, mieszkaniec
wsi Bortele, drugim zaś — Ale-
ksander Łużys, lat 24, ze wsi
Maluki, obaj z pogranicznej gminy
Olkieniki.

W) związku z tą sprawą wczo-
raj obaj oskarżeni zasiedli pod sil-
ną eskortą policyjną na ławie pod-
sądnych przed sądem doraźnym.

Trybunał doraźny tym razem
tworzą pp. sędziowie: J. Zaniew-
ski, M, Szpakowski i W. Skinder.

Oskarżenie wnosi wiceproku-
rator p. Dominik Piotrowski.

Obu oskarżonych solidarnie
bronią dziekan R. Adw. p. K. Pe-
trusewicz i adw. H. Zasztowt-
Sukiennicka,

Do sprawy powolano 9 šwiad-
kėw oraz bieglych: oficera II oddz.
Szt. Gen. kaligrafa i tłumacza
z litewskiego.

Rozprawa toczy się przy
drzwiach zamkniętych.

W. ciągu wczorajszego dnia
Sąd przesłuchał wszystkich świad-
ków oskarżenia. Następnie we”
zwano świadka odwodowego, lecz
w toku jego badania okazało się,
iż zaszła pomyłka, gdyż przybyły
do Sądu nie jest tym, na którego
zeznania powołuje się obrona.

Sąd doraźny, chcąc dać moż-
ność obronie wyczerpania środ-
ków, postanowił dalszy ciąg roz-
prawy odroczyć do godz. 1 pp.
dnia dzisiejszego i na ten termin
wezwać właściwego świadka, we”
dług uzupełniających wskazówek
obrony.

Dziś zatem sprawa ta będzie
kontynuowana, poczem zapadnie
wyrok. Kos.

Sprawcy zuchwałej kradzieży przed sądem.
Wczoraj na wokandzie III wy”

działu karnego sądu okręgowego
pod przewodnictwem wiceprezesa
p. W. Brzozowskiego i przy
udziale pp. sędziów W. Draca
i J. Bułhaka znalazła się głośna
przed kilku miesiącami sprawa
zuchwałej kradzieży z włamaniem
towarów trykotowych z pracowni
Elki Pobieńskiej przy ul. Zawal-
nej 15.

Jak wiadomo z rewelacyj w
prasie, zamieszczanych w okresie
śledztwa pierwiastkowego, w no-
cy na 19 czerwca, po uprzedniem
wyłamaniu żelaznej sztaby do
sklepu Pobieńskiej dostali się zło-
czyńcy, którzy zabrali większą

RREEZUSKAREWZRKIDEINSANE к
OFIARY,

złożone w Administracji „Dziennika Wi-
leńskiego*,

Bezimiennie zł. 5— dia rodziny M.
z 5-giem dzieci i dla E. M. zł. 2—.

M. H. S. zł 4— na chleb Św. Anto-

niego zł. 3-— dla najbiedniejszych IV
Konf. Tow. Pań Miłos. Św. Wincentego
a Paulo i zł. 3.-— na kościół Św. Teresy

w Kamionce,
„ Tomasz Nejman zł. 3— na herba-

ciarnię dla inteligencji N. O. K.
N. N. zł, 10.— dla najbiedniejszych.

° L G. Zl. 2— dla rodziny S. Jasie-
wicza.

1. G. zł. 5— dla rodziny M. z 5-giem

dzieci.
Zamiast kwiatów na grób ś. p. Ce-

zarji Iwanowowej — Sterło-Orliccy i

Krawczyńscy zł. 10— na Żłóbek Dzie-
ciątka Jezus.

Ke. J. Orzeł z Bieżanowa zł. 3—
dla wdowy W. J. przy ul. Starej.

ROGIOECZNCZYHDRZTUPRCAPOPRZAÓZAES
Niedziela, dpia 30 pażdziernika.
10.05: Transm. nabożeństwa. 11.58:

Czas. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Transm.

poranku symi. z Filharm. Warsz. 13.00:

Muzyka religijna z płyt. 13,30: „Transm.

uroczystej Akademji z Sali Miejskiej w

Wilnie, w związku z Obchodem Święta

Chrystusa-Króla. 14.25: Muzyka. 14.40:

„Konjunktury drzewne” — odczyt. 15.00:

„O celach i organizacji I-go tygodnia

roln. w Polsce, odczyt. 15.15: Muzyka.

15.25: Aud. żołnierska. 16.00: Audycja

dla dzieci. 16.30: Muzyka. 16.45: Wiad.

przyjemne. 17.00: Koncert. 18.00;Mu-

zyka lekka. 19.10: „Moje dziecko nic

nie je“ — wygL dr. Karnicka. 19.25:
Słuchowisko. 20.00: Ogłoszenie wyni-

ków konkursu muz. wraz z przegraniem

. płyt. 20.50: Wiad. sportowe. 21.00: Kon-

cert. 22.00: Muz. tan. Kom.

meteor. 23.00: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Popołudniowe koncertydzisiejsze,

Sobotni program radjowy zawiera

m. in. dwa koncerty z płyt gramofono-

wych o bardzo interesującym programie

muzyki poważniejszej. Pierwszy koncert

© godz. 15,10 przyniesie Kwartet a-moll,

op. 29 Schuberta. Drugi koncert o godz.

16,25, poświęcony muzyce organowej, za-

22,55:

iera: 1) J. S. Bach — Fantazja g-moll i

Rafa all gigue, 2) Handel — Kukułka i

słowik.

Odczyt z Warszawy.

O godz. 16,40 dzisiaj p: Wacław

Kaczkowski zajmie swych słuchaczów

odczytem pt. „Kryzys a kobieta jako

konsumentka” w sensie obudzenia zain-

teresowania odnośnych sfer przemysło-

wych dla działalności Instytutu „Gospo-

darstwa Domowego, jako pośrednika

między wytwórcą a odbiorczynią i zwró-

cenia uwagi obu tych czynników nadro-

gi, których trzymać się należy, abyza-

dość uczynić wzajemnym wymaganiom.

Utwory Chopina. е

Program „soboty szopenowskiej

wykona dzisiaj o godz. 22,05prof. Józef

Smidowicz. Usłyszymy w jego interpre-

łacji kapitalną sonatę B-moll z marszem

żałobnym, Impromtu Cis-moll i Nokturn

Es-dur.

ilość wyrobów trykotarskich,
wartości 8000 zł. Towar, jak usta-
liła policja, załadowany został
na ciężarowy samochód i wywie-
ziony w stronę Warszawy.

Zarządzony pościg doprowa*
dził do zatrzymania w Ejszysz-
kach ciężarówki, na której: zna”
leziono 16 worków ze skradzio-
nym towarem. Z pośród dwóch
żydów znajdujących się w wozie
ujęto Lejbę Kwartowskiego, drugi
zaś zdołał zbiec.

Kwartowski początkowo wy:
pierał się udziału w kradzieży,
lecz wreszcie przyznał się.

Wkrótce ujęto współsprawcę
kradzieży Jankla Sochata, który
kategorycznie wypierał się winy,
lecz nie mógł wylegitymować się,
co robił w czasie krytycznym.

Wreszcie, jako współwinnego,
zatrzymano Dawida Gordona, z
zawodu furmana, który był obec”
ny w czasie okradania magazynu
Pobieńskiej, a następnie przewo-
ził łup do kryjówki złodziejskiej.
W rezultacie śledztwa wszyscy

trzej wymienieni zasiedli wczoraj
na ławie oskarżonych.

Osk. Kwartowski przyznał się
do popełnienia kradzieży, twier-
dził jednak, że wspólnikiem jego
był niejaki Szloma Kałas, który go
namówił do przestępstwa. Nato”
miast współoskarżonego Sochata
nie zna.

Dwaj inni podsądni do winy nie
przyznali się.

Świadkowie zbadani w toku*
rozprawy stwierdzili, że Sochat
i Kałas to jedna i ta sama osoba.

Najciekawszy incydent roze”
grał się w czasie badania świad-

ka  odwodowego, który miał
stwierdzić alibi Sochata. Kiedy
świadek ten zawezwany został na
salę, przewodniczący zapytał
wręcz: „Zna świadek Kałasa?" —
„Znam”, odparł z przekonaniem

świadek. „Gdzie on jest?', inda-

gował dalej wiceprezes Brzozow-
ski, na co świadek, wskazując

palcem na Sochata, oświadcza:

„Oto on“.
Kwestja została wyjaśniona.
Oskarżenie popierał w całej

rozciągłości wiceprokurator p. Mi”
chałowski. Natomiast w obronie

wystąpili: mec. Kowalski, jako

rzecznik  osk.  Kwartowskiego,

mec. Engiel w imieniu osk. Socha-

ta, zaś adw. Sienkiewiczówna
broniła osk. Gordona.

W, wyniku odbytej narady, sąd

uznając, iż wina dwu pierwszym

oskarżonym została dowiedziona,

skazał każdego z nich na zasadzie

art. 257 p. 1 K. K. 1932 r. na osa-

dzenie w więzieniu przez 2 lata

oraz pozbawienie praw publicz
nych i obywatelskich.

Osk. Gordona sąd uniewinnił.
Kos.

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

go | sumiennego pracownika.

 

 



 

2 KRAJU.
Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół parafjalny.

w Zaostrowieczu.

W niedzielę, 16 października
odbyło się w miasteczku Zaostro-
wiecze w powiecie Nieswieskim,
na pograniczu Polesia poświęce-
nie kamienia węgielnego nowego
kościoła parafjalnego. Stary w
oddalonych o kilka kilometrów
Płaskowiczach spłonął przed pa-
ru laty. — Ceremonji dokonał ks.
biskup piński Bukraba.

(boga parafja zdobyć się za-
ledwie mogła na skromny drew-
niany budynek, a i to kosztowa-
ło wiele trudu i poświęceń. Plac
i cały budulec ofiarował ze swych
lasów ks. Radziwiłł część robót
bezpłatnie dali parafjanie resztę
pokryć muszą ofiary. W tej chwi-
li ścłany stoją już pod dachem.

Dla zapadłego w głuszy mia-
steczka był to dzień wielce uro-
czysty. Zaczęło się od witania
przy specjalnie dlań wybudowa-
nej bramie tryumfalnej ks Al-
brechta Radziwiłła, w ten sposób
ludność chciała wyrazić swą
wdzięczność za hojną ofiarę.

Wkrótce potem nadjechał Pa-

sterz w otoczeniu kilku księży,
powitany również przy kilku bra-
mach tryumfalnych i dokonał po-
święcenia kamienia węgielnego i
ścian kościoła.

Po modłach i przemowach ks.
biskup Bukraba, księża, komitet
budowy i liczne grono osób uda-
ło się do członka komitetu bu-
dowy, ziemianina, p. Józefa Woy-
niłowicza, do majątku Kuncow-
szczyzna.
W czasie obiadu, wydanego

przez gościnnych gospodarzy pp.
Józefostwa Woyniłowiczów, wy-
głoszono szereg przemówień, po-
czem Pasterz serdecznie żegnany
odjechał do Pińska, obiecawszy
przyjechać wiosną już na konse-
krację kościoła.

Mimo biedy małej, bo zaledwie
liczącej tysiąc osób parafji po-
leskiej, niewątpliwie do tego cza-
su świątynia będzie gotowa, bo
parafjanie chcą tego na serjo.

Dobra wola nawet kryzys prze-
zwycięży.

Echa zbrojiego napadu na osadę Lechniewicze.

LIDA (Pat). Wczoraj został
ogłoszony wyrok w tutejszym
Sądzie Okręgowym, skazujący
Antoniego Wojciechowskiego,
mieszkańca wsi Bakszty, powiatu
wołożyńskiego, na 8 lat więzienia
z pozbawieniem praw, Bronisława
Pieciulko, mieszkańca wsi Łazdun,
pow. wołożyńskiego na 6 lat z po:
zbawieniem praw, oraz Mikołaja

Skazanie kolportera

LIDA (Pat). Lidzki Sąd Okrę-
gowy skazał na 3 lata więzienia
Gordziejczyka, mieszkańca wsi
Borowce gm. ostrynskiej pow.
szczuczyńskiego za kolportowanie

Łyżeca, mieszkańca osady Czer-
riki, pow. wołożyńskiego na 4
lata z pozbawieniem praw za do-
konanie napadu rabunkowego z
bronią w ręku w nocy z dnia 8 na
9 czerwca b. r. na dom małżon-
ków Wincentego i Józefy Lence-
wiczów, mieszkańców osady Le”
chniewicze, gm.  ługonowskiej,
pow. wołożyńskiego.

bibuły komunistycznej,

bibuły komunistycznej do Polski
za pośrednictwem listów, nade-
słanych do swoich krewnych w
roku 1930.

Zemsta.

BRZEŚĆ (Pat). W końcu ub.
miesiąca spłonęły we wsi Zarzecz-
ka, gm. osowieckiej, domy Grze-
gorza i Antoniego  Kuczmów.
Przeprowadzone dochodzenie u-
staliło, że podpalenia na tle zem-

sty osobistej dokonała 19-letnia
Zofja Naumczyk, panna, z powodu
tego, że Grzegorz Kuczma nie ze-
zwolił synowi swemu Wasylowi
na zawarcie związku małżeńskie-
go z Zofją Naumczyk .

Wypadł z pociągu skutkiem własnej nieostrożności.

W dniu wczorajszym między
stacjami Skrzybowce — Różanka
na 26 klm. z pociągu Nr.,824 skut-
kiem własnej nieostrożności wy-
padł Waśko Aleksander mieszka-
niec. wsi Lepiczany gm. orłow-
skiej. Waśko odniósł ogólne ob-

Dziš premjera!

ko CASINO į
Wlaika 47. tel. 15-14.

 

Potężny агсуН!т
pełen grozy i nie-
samowitošcil
czego świat jesz
cze nie widział!

Oglądanie tegoifilmu zaleca slę tylko ludziem e zdrowem sercu i silnych nerwach. Mad program: Dodatki dźwięko-
we. Z pewodu wysokiej wartości artystycznej filmu uprasza się o przybycie na p: czątek seansów o g. 4, 6, 8 i 10,15.

Na 1-szy seans ceny zniżone. W dnie świąt. o godzinie 2. Passe-partouts i bii. bezpł. bezwzględnie nieważne.

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tei. 528.
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DŹWIĘKOWY

Dziś! Największy Sukces Swiato-
wy. Greza krwawych dni w Rosji

rażenła ciała i umieszczony zo-
stał w szpitalu.

 

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
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Genjalne arcydziało króla reżyserów n'e-
zapomnianego twórcy „Trójki* | „Śpiewaka nieznanego”

p. t. Hotel Studentów.
Jakżyją studenci Uniwersytetu w Paryżu.- Nad program: Dodatki dźwiękowe między innemi groteska rysunkowo-

śpiewna na temat myśliws*i—Początek o g. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt. © g. 2. — Ceny od 25 gr.
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Z pogranicza.
Plenipotent — ztodziejem

defraudanta

Na skutek listów gończych w
rejonie wsi Ursynowo kolo Kaz-
drowicz w czasie usiłowania prze-
kroczenia granicy zatrzymany zo-
stał niejaki  Witoid Karaś vel
Gnoiński oskarżony o przywłasz-
czenie 160 tys. złotych obywate-
la ziemskiego Ignacego Czarnow-
skiego.

Karaś pracował u Czarnowskie-
go w charakerze plenipotentai
otrzymawszy od swego chlebo-

i zbiegiem. Aresztowanie
na granicy.

dawcy czek na podjęcie 160 tys
złotych, podjął gotówkę z którą
zmierzał zbiec do Rosji sowiec-
kiej.

Sprytny Karaś w drodze go-
tówkę w walucie polskiej zamie-
nił na dolary i funty, oraz sfał
szował dowód na nazwisko Gnoiń
skiego.

Karasia przekazano władzom
śledczym.

 

SPORT.
Jeszcze jedna krzywda sportu

wileńskiego.

W Poznaniu zostai zorganizo-
wany przez P. Z. B. obóz treningo”
wy przed meczem bokserskim z
Niemcami.

Do obozu tego ściągnięto z ca-
łej Polski najlepszych pięściarzy.
Zmobilizowano wszystkich, tylko
zapomniano o Wilnie.

Cel obozu jest wszystkim zro-
zumiały, ale nie możemy zgodzić
się z tem, żeby zapominano o nas.
Przecież Wilno ma dwóch czoło”
wych pięściarzy, którzy na mi-
strzostwach Polski i na szeregu
meczy międzynarodowych ' w
ubiegłym sezonie udowodnili
wszystkim wysoki poziom
boksu wileńskiego. Tymczasem
teraz, śdy się zorganizował obóz w
Poznaniu, zapomniano i o Wojtkie
wiczu i o Pilniku.

Nie ulega wątpliwości, że ani
jeden, ani drugi Polski nie repre-
zentowaliby, ale przecież w obozie
jest kandydatów bardzo wiele, tak
samo więc kandydatami mogli
być śmiało nasi dwaj doskonali
bokserzy.

Widzimy więc, że skrzywdzono
nas poważnie, bo Wojtkiewiczi
Pilnik na kursie w Poznaniu sko-
rzystaliby bardzo wiele.

Jest to jeszcze jedna kweestja,
którą warto poruszyć na mającej
się odbyć konferencji.

Ciekawa statystyka lekkoatle-
tyczna.

W ostatnim numerze „Przeglą-
du Sportowego” została zamie-
szczona ciekawa tabela wyników
lekkoatletycznych za 13 ubiegłych
lat.

Najbardziej nas interesują ma
się rozumieć wyniki obecne, a
zwłaszcza stanowisko wilnian. Z
tabeli tej dowiadujemy się, że w
szeregu  konkurencyj
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s Zadziwiające

sztucznego c.łowieka-przestę-
peę! Nejbardzie] emocjonujący
1 esobliwy filmį

zajmują czolowe stanowiska. Na
pierwszym planie ma się rozumieć
stoją wyniki Wieczorka. Lekko-
atleta ten jest mistrzem Polski w
.pięcioboju 3.828 pkt, tuż za nim

kroczy drugi wilnianin Wojtkie-
wicz 3.502. Na trzecim miejscu
kroczy Żyłka 3.206 pkt.

Wieczorek jest ponadto wice-
mistrzem Polski w dziesięcioboju
7060 pkt. Pierwsze miejsce ma
Siedlecki 7853 pkt. Trzecie miej-
sce zajmuje Wojtkiewicz 6564 pkt.

Jak widzimy z powyższego, to
wilnianie w wielobojach zajmują
doskonałe miejsca.

W, poszczególnych konkuren-
cjach lekkoatleci nasi również są
uwidocznieni na liście dziesięciu
pierwszych, a więc w biegu na 200
mtr. Wieczorek jest dziesiątym.

Sidorowicz na 800 znajduje się
na 8 miejscu z czasem 2 m. 01 sek.,
a na 1500 jest on trzecim z czasem
4 min. 7,6 sek.

W biegu na 110 mtr. przez
płotki Wieczorek jest 5 z czasem
16,2 sek. Wieczorek jednak uzy-
skał ostatnio równo 16 sek., co za-
kwalifikowałoby go na 3 miejsce.
W skoku wdal Wieczorek jest 4-y
z wynikiem 7 mtr. 5cntr.

W pchnięciu kulą Fedorak jest
5 (13 mtr. 39 entr.), a Wojtkiewicz
10-ty.

W dysku Wieczorek jest 4 z
wynikiem 41 mtr. 94 centr. W о-
szczepie Wojtkiewicz znajduje się
na 8 miejscu 54 mtr. 98 centr.

Z powyższych danych widzimy,
że w tym roku lekkoatleci nasi zro
bili wielki postęp, a biorąc pod u*
wagę, że wyniki te są rekordami
okręgowemi, śmiało można powie-
dzieć, że lekkoatletyka wileńska
odgrywa poważną rolę w sporcie
polskim, a przypuszczać należy,
że w następnym sezonie uzyskamy

wilrianie wyniki jeszcze lepsze.

 

Antysemityzm w Rosji.
Ben Czon Kac podaje w dal-

szym ciąśu w „Hajncie” listy swe-
$o przyjaciela z Rosji, w których
omawiany jest stosunek ludności
rdzennej do żydów.
W Rosji — pisze ten autor —

nie pisze się o niechęci do żydów,
ale błędem jest myśleć, że judofo-
bja zanikła:

„Będziecie w błędzie, jeżeli myślicie,
że judofobja znikła i że stosunek do ży-
dów poprawił się. Judołobję odczuwa
się w fabrykach na każdym kroku.”

Żydzi ponieważ nie piją, cho-
dzą czyściej i lepiej ubrani od ro-
botników Rosjan i ten fakt wywo-
iuje nienawiść:

„Judonfobja przejawia się przewa-
żnie wówczas, kiedy robotnik żyd otrzy-
muje pozwolenie na otrzymanie koszu-
li, pary butów i t. p. Takie pozwolenia
otrzymują tylko nieliczni, odznaczający
się swoją pracą. Wówczas dają się sły-
szeć słowa: o, żydzi otrzymali rzeczy,
które przespekulują na targu. Żyd uda-
je, że nie słyszy takich słów..."

Za słowo „žyd“ grozi proces
karny:

„Prawda, przeciw tym, którzy uży-
wają slowa „žyd“ można wytoczyć pro-
ces karny, ale nie jest on dla fabryki przy
jemny, jak rówineż nie jest on przyjemny
dla żyda, który wnosi skargę".

Żydzi unikają na tem tle proce”
sów:

„Tak, czy inaczej, 99 proc. cichych
objawów przeciwżydowskich w. każdej
fabryce pozostaje w ścianach fabrycz-
nych. Lecz i na ulicy, na rynku, słyszy
się b. często słowo „żyd”, ale żydzi uda-

ją, że tego nie słyszą”.
Na otwartą judofobję ludzie so-

bie nie pozwalają:
„Judofobja jest wogóle ukryta. Za-

równo inteligencja, jak i robotnicy są
przeniknięci nienawiścią do żydów. Ju-
dofobja rośnie w ukryciu. W. Moskwie
ona wyraża się inaczej, niż na Ukrainie i

   

 

Mecz polsko - wioski.

RZYM (Pat). W piątek odbył
się w Neapolu pierwszy mecz po-
między reprezentacją piłkarską
Polski a reprezentacją Włoch po-
łudniowo-środkowych. Włosi ko-
rzystając z tego, że mecz był nie-
olicjalny, wystawili bardzo silny
zespół, składający się przeważnie
z Argentyńczyków i Brazylijozy-
ków. Zawody, które rozegrano w
czasie deszczu, nie stały na zbyt
wysokim poziomie. Niemniej jed-
nak ujawniły jawną przewagę
drużyny włoskiej, która też od-
niosła zwycięstwo w stosunku
3:0 (2:0). Drużyna polska była
wyraźnie zmęczona podróżą. Mi-
mo to grała bardzo ambitnie, jak-
kolwiek nie potrafiła uzyskać
bramki w walce z zawodowcami.
Ze względu na niepogodę liczba
widzów wynosiła tylko około
7/ tysiąca osób, co nie jest dużo,
jak na stosunki włoskie. Zawody
prowadził sędzia węgierski Klug.

 

TURŻAŃSKIEG0| BACZNOŚCI

przeżycia mlo-
badacze, który stworzył

W rol. gł. z|

RESTAURACJI STAROWILEŃSKIEJ

SZASZŁYK KAUKASKI

na Bialejrusi“.
Ludność w tych dzielnicach od

graža się na przyszłość żydom:
„Wszyscy żydzi, którzy przybywają

stamtąd, stwierdzają, że pomimo lęku
włościan przed władzą, często wywnę*
trzają się oni, że zemszczą się na ży”
dach, wyrżną ich, jak przyjdzie czas
Główna nienawiść ich opiera
tem, że dużo żydów, członków GPU,
brało udział w likwidacji „gospodarzy”
(kułaków) i wówczas stosunek ich do
włościan był bezwzględny. Również i to

że w miasteczkach żydzi zajmują w G:
P. U. wybitne stanowiska, chodzą do”
brze odziani, żyją zupełnie inaczej, po”
tęguje do żydów niechęć.

  

A więc po piętnastu latach
władzy sowieckiej, po  wstą“
pieniu całej warstwy, reprezentu“
jącej historyczną Rosję, „nienawi”
ścią do żydów jest przeniknięta za
równo inteligencja, jak i robotni*
cy', a w perspektywie „wyrżnię”
cia' — jak przyjdzie czas...

Przekleństwo złego czynu cza”
tuje nieubłaganie na sprawców»

Czuje to korespondent „Hajnta”.

[Saladowynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
|_ed 11—3 i od6—8 wiecz.

GIEŁDA
WARSZAWA (Pai.) 28 X 1932 :

Waluty i dewizy:
Belgja124,10— '24,40 —123,79.
Gdańsk 173,85—174,28 —- 173,42
Holandja 358,80—359,70- 357,50.
Londyn 29,30—79,45—29,15
Nowy York £,915—8,945 —8,895,
Nowy York kabe! 8,919 —8.939 £,899.
Paryż 35,04—35,03—35,1 >—34,95.
Praga 26,40 —26, *9— 26,45 —26,33. 3
Szwajcarja 172,15 —172,05—172,53—17!,67
Berlin 211,85.
Tendencja niejednol ta

Papiery procentowe:

3 „ poź. budowla-a 38,60.
4%, inwestycyjna 96,00 - 95,25.
4/, poż. inwest. ser. 103,75.
5|, kolejowa 32,00.
6%, dolarowa 55'/,.
4% dolarowa 50,75—50,60 —50,25,
79, stabil. 54,01—55,75—54,38.
8%, oblig. BGK. 83.
4','ł5 L. Z. ziemskie 37,75.
4!|,% L.Z. m. Warsz. 44,75

się na |

  

8*., L.Z.m.Warsz. 57,25--58--57'|4--58's
8 | L. Z. m. Częstochowy 53.
10% L. Z. m. Lublina 57,00.
8'|, L. Z. m Łod”! 55,25,
16/, L. Z. m. S'edlec 53:
Tenden'ja ri: jed: olita,
Akcie:
Bank Polski 85,75—85. Sole Pota

sowe 75. Chodorów 8i. Starschowice
8,25. Tendencja mocniejsża

Pożyczki polskie w Nowym Yorku
Dolarowa 53,64—53,75. Dil onowska 59'h
—60. Stabilizacyjna 52,75—:3',. War“
szawska 41'4—42. Sląska 40,25.

LONDYN (Pat.) — Kurs funta
utrzymuje się mniej więcej
jednym poziomie. około 329 do*
lara za funt.

 

 

montowanej

 

 

Teodozja Sewastopol
woną. W rol. gł” behaterka f. „Dr. Jekyl" Miriam Mopkins jako tancerka cesarska i George Bancroft |sko ma-
rynarz-boiszewik. NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘ

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

 EOBORIRPS STTSE IZ DZOZACZWKAСОЛОЬЕаТЯ

Poświęcenie Miłość— Śmierć. Ostataie
chwile caratu Walka armji białej z czer-

tynowana
EKOWE. Na 1-szy seans ceny zniżene. Peczątek seansów

į NAUKA | į

Lekcji gry fortepinnowej Restauracja z wyszyn
udzieia przystępnie tu- Klem wódek do sprze-

pianistka ul.
Zakretowa 15 m. 9. gri

 

Inteligentna wychowaw=
czyni znająca freblowską

Sprzedaż
а

dania ul. Zawalna rir. 23
„Bar Kresowy”. 2

Sprześaje się nierucho
mość w Wilnie 7 ha, zie:
mi, urządzenie ogrodni-
cze szklarnia na 1U okien

Poszukuję pożyczki na

I-szą hipotekę 2000 zl. dego dziewczęcia—siero”

 

wszystkie wygody
wa Annesujego

 

Pokój z ciekrępującem
wejściem do wynajęcia dazy artykułów domo*
Jagieliońska 9—i0 aru-
gie wejście z ogródka. ty:

Pokój umebiowany cle-

| SPRAWY i мы йję PRACA
Od 3 listopada r. b. w nowoodre-||.MAJATKOWE_| 2 9

Dajcie posadę dia mło*

2 Wiadomość Bekszta 2 ty. Uczęiwa 1b. praco”
ul. Wielka 8 (vis-a-vis poczty) pk 522 wita, aibo dajcie bielizny

MSP“ | parę groszy. Szczeg0“będzie KONCERTOWAĆ SUR ai Mieszkania łys ul Św. Anny Wig
gr

codziennie w godz. 2-4 I 8—1 w nocy. I pokoje:
EG "Osoba młoda |. 26 po*

szukuje zajęcia. chętnie
stępca Lon Chaneya Boris Sniadania, obiady, kolacje. L ipri Go dzieci na wyjazd lub

Karleff I Jehn Boles. к bi wynajęcia w  mięście JE Nowo”
WALZOWRAIRSZTZOZZSSZ: odremontowana świecki 7 m. 1. W. Str.

Kupno mieszkanie gr
| 5 pokojowe I piętro

 

Agenci (tki)
ustosunno wani w sferać!
urzędniczych, wojsko
wych do ratalnej sprze”

20, m. 3.

wych poszukiwani. Ofer“
Bialystok, skrytka

538520 poczt. 108.

 

KiNO- TEATR „L U X“
ul. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62

rzyjmują następujące
| i Powszechny Bank Kredytowy,

Bracka 25.

ZSSR, Warszawa, ul. Koszykowa 4, tel. 906-66.

 

H. M. STEPHENSON. 53

№ nójwyższem Wzgórzu.
Thcrnton, bardzo zamyślony i zatroskany, od-

wiedził paru chorych we wsi, poczem pojechał autem

do farmy, odległej o trzy mile. Wysiadając zauważył

o kilkaset kroków za sobą motocyklistę, który rów-

nież się zatrzymał, udając, że coś mu się popsuło

przy maszynie. Doktór zabawił na farmie dziesięć

minut. Motocyklista jeszcze majstrował, ale ruszył

jednocześnie z autem.
Doktór pojechał do wsi. Wychodząc od pacjenta,

zobaczył motocykl oparty o skraj chodnika. Moto-

cyklista stał obok i przyglądał się bacznie wystawie

sklepiku.
Doktór podszedł do niego, czerwony z gniewu.

— Niech mi pan będzie łaskaw powiedzieć, dla-
czego mnie pan śledzi? — zapytał.

— Tak, jak jest powiedziane — odparł Thorn-

ton. — Słuchaj pan, wiem, że pan działa z rozkazu,

ale ja pówiem bez ogródek, że nie pragnę pańskiego

towarzystwa. Pomimo to jednak wolę pana mieć obok
siebie w aucie, niż za sobą na drodze, na tym

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

— Ja pana śledzę? — zdziwił się tamten. — Jak м

"mam to rozumieć?

Dziś 160 proc. dźwiękowiec. Wielki film z życia paryskiego, który wstępnym bojem zdobyi wszystkie ekrany świa”
| | 1а . Nól Bulwarów” W rol. gł. bohater filmu „Książe Bouboule* słynny korrik Georges Mliten. Melodyjne pio-

Pt » senki z filmu „Król Bulwarów* bęczie śpiewało całe Wilno. Ze względu na wysoką wartość
Artystyczną dla młodzieży doawolone. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. 1-ej.

PpTOKAOTSA ZĘBYTOWISP SLD ь

PRZEKAZY PIENIĘŻNE i PRZESYŁKI DO Z. $. 5. R.

Przedstawicielstwo handlowe ZSSR podaje do wiadomości, iż ceny towa-

rów „Torgsinu* zostały znacznie zniżone. Magazyny „Torgsinu” rozporzą-

dzają dużym asortymentem towarów. Przekazy pieniężne na „Torgsin*
banki: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Udzia-

które gwarantują szybkie załatwienie
przekazów. Walutę można również przesyłać w listach wartościowych do

odnośnych oddziałów „Torgsinu" przy „Gosbanku”. Przesyłkami żywno- Choroby weneryczne,

šelowemi zajmują się wyłącznie flrmy: „B-cia Pakulscy" Bracka 22,„B-cia skórne i moczopłciowe,

Hirszfeld* Bielańska 5, zaś przesyłkami odzieżowemi „B-cia Jabłkowscy
informacyj o przekazach pieniężnych oraz przesyłkach żywno-

ściowych i towarowych, jak również piśmiennych informacyj (cennik i t. p.)

po otrzymaniu znaczka pocztowego udzieła Przedstawicielstwo handlowe

o ai

Lamu Di. Ginsberų

br. Biumowicz ©" ėme, wene-
ryczne i moczopłciowe.

WiILEŃSKA 3

ul. WIELKA 21, od godź 8—1 1 4-8
tel: 921, od 9—1 i 3—8, tel. 567.

 

13—2

nędznym motocyklu. Będę wracał przez wieś. Może
pan zostawić tutaj bezpiecznie maszynę do naszego
powrotu. Niech pan wsiada.

Agent okazał wahanie. Nie mógł już teraz jechać
ukradkiem wiejskiemi drogami za doktorem, który
spostrzegł się, że był śledzony i miał lusterko.
— Wyjechałem na spacer — rzekł. — Jeżeli pan

mnie zaprasza do samochodu, to owszem. Będzie mi
jeszcze przyjemniej. Kłamał czując, że napróżno się
trudzi.

Wsiadł z flegmą do auta i zajął miejsce obok
doktora. Ten dostrzegł kolbę rewolweru i uśmiechnął
się cierpko, lecz nie zrobił żadnej uwagi.

Chciał początkowo wrócić ze wsi do domu, ale
po namyśle postanowił przedłużyć jazdę. Odbył sporo

, wizyt u starych pacjentów, przyczem zabawił u każ-
dego przynajmniej kwadrans. Wrócił do Cotsham do-
piero po wpół do pierwszej.

Zasiadł do lunchu bardzo rad z siebie. I nie bez
racji. Jednego szpiega wziął pod osobisty nadzór,
a drugiego unieszkodliwił na kilka godzin. Ale przy-
„gody dnia na tem się nie skończyły. Czekało go
jeszcze szkaradne wstrząśnienie.

Zapalił fajkę i żeby odgonić niepokojące myśli,
„zabrał się do czytania gazety lekarskiej, kiedy roz-
legł się dzwonek. W chwilę później służący wprowa-

Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Mostowa 1.

metodę poszukuje posa-
dy umie szyć, może się

+50 ram

wymagań, chętnie wyje- "e
dzie. Poważne świadec- bygła,
twal refer, ul. Królewska piwnica,

5—14 m. od 12 do 6 w.

Inspektowych,
dom mieszkalny z 3-ch

zająć domem. Skromnych Pokoi | kuchni, oficyna 2
mieszkania jednopokojo-

stejnia na 10 sztuk
stodoła,
można działka-

mi. Dowiedzieć

 

pły wejście niekrępujące Poszukuję posady ku"
wygody parier Zygmun=
towska 20 m i. 519 go. Mogę na wyjazd. Po”

siadam świadectwa. -Pil*
sudskiego 6 Kopczyńska:

$ 517

 

Wygodnie umebiowany
skład i POKOJ z telefonem I ła-

zienką do wynajęcia te-

się ul. Iefonować 14-/8 (4 — 4)

 

UPEZONECDOCZGONEAZZEEKA, ar3 ya 14 sklep Wo- Otiarna 4 m. 1. 536

Akvsžanna. niunius IWA do Rai jo RC

SMIAŁOWSKA | aożNE Tanio satianzeef"ge. „Mane: Jk szan. pat
przeprowadziła się. į de sprzeda: ia futre dam- snowa Nr. 10 Zwierzy- znalazł nasz kotięcik wie”
Mickiewicza 4, m. 6  ZMMZEEKEUNSELESCCZOH skle lisy odpowiednie niec. 5i4—1 przowy?

Tamże gabinet kosme- dla osoby sia. szej. tęższe, Gość: Owszem, znala*Poszukuję wspólnika do

 

]
Kasztanowa 7—10d9 de Do wynajęcia miesz-

tyczny poprawia cerę, u- cukierni w Wilale, lub jg r, 3—5 kanie z 2 pok. | kuchni, 1€m go pod kartoflemsuwa brodawki, kurzajki nabywcę. Adres w re- В PP. > Zauł. Baraztózkói 11,aa 702 dakoji 516 UikiaiS FELLOW

dził do gabinetu wysokiego nieznajomego o uderza-
jąco imteligentnej twarzy. Doktór wstat grzecznie,
a gość rzekł pierwszy:
— Czyby pan nie był iaskaw udzielić mi pew-

nych informacyj?
'Dóktór skłonił się i spojrzał pytająco.
= Po pierwsze, dokąd się udał Harry Walters

po wyjściu dziś w nocy z pańskiego domu?
Nagłość pyttania pozbawiła Thorntona na chwilę

przytomności umysłu. Mniej nawet spostrzegawczy
, człowiek, niż sierżant Hawker, poznatby odrazu po
twarzy doktora i jego mimowolnem odskoczeniu
wtył, że trafnie zgadł. Ale nie doczekał się odpowie-
dzi. Thornton opamiętał się o tyle, že nie odpowie-
dział.

=Nie potrzebuję panu mówić, że pan prowadzi
niebezpieczną grę — ciągnął swobodnie sierżant. —
Pański przyjaciel, pan Godfrey, został zatrzymany
przez policję, pod chwilowym zarzutem kradzieży
własnego samochodu. Jeździł pod fałszywym nume-
rem, ale odnaleźliśmy go z łatwością.

Z twarzy doktora uciekła wszystka krew. Ze
zdrowego mężczyzny w sile wieku stał się nagle zła-
manym starcem,

SZR EO Jeżeli Walters nie będzie dziś zabrany, tak
jak było umówione — ciągnął nieubłaganie Hawker

 

"SI RZA OWADZSZ INS TS6 KISS Bi SB DIN EKZZ OBIA 510:

to spróbuje tu wrócić w nocy przez tę samą furtkę,
co poprzednio. Nie potrzebuję panu mówić, że do
furtki nie dojdzie. Nie zdoła go pan uratować Jest
już prawie w naszych rękach. Ale może pan jeszcze
uratować siebie od bardzo, bardzo poważnych na*
stępstw. Proszę, niech mi pan odpowie na pierwsze
pytanie. dokąd się udał Walters po wyjściu od pana
dziś w nocy?

Człowiek z naiury odważny szybko odzyskuje
panowanie nad nerwami. lotez Thornton odpowie”
dział zupełnie pewnym głosem:
— Jeżeli ten nieszczęśliwy chłopiec znajduje się

naprawdę w tej okolicy, to go niewątpliwie znajdzie”
cie. Macie do rozporządzenia policję z caiego hrab*
stwa. Ude mnie nie doczekacie się pomocy.

Sierżant Hawker zabrał się i odszedi. Nie spo*
dziewał się właściwie niczego innego, cnociaż nie by”
ło wykluczone, że mogło mu się udać. Człowiek pod*
szyty tchórzem byłby próbował się ratować. Na nie”
szczęscie dla sierżanta -Thornton niebył podszyty,
tchórzem. Faktycznie Hawker nie liczył na to. Wła”
ściwym celem jego wizyty była nadzieja, że doktór
mimowoli zdradzi kryjówkę zbiega, próbując się #
nim skomunikować,

(C. d. n.)

Redaktor odpowiedzialny: JAROSLAWNIECIECKL.
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