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WARSZAWA (Pat.) W sobotę
wyjeżdża do Genewy na sesję
Rady Ligi Narodów p. minister
Józef Beck. Panu ministrowi to-

: WARSZAWA. Pat. — „Monitor
Polski" z dnia 18 b. m. zamiesz-
cza ogłoszenie Państwowej Ko-
misji Wyborczej z dn. 9 listopa-
da 1932 r. Państwowa Komisja
Wyborcza, na mocy art. 99 i 115
ordynacji wyborczej do Sejmu
ogłasza, że wobec wygaśnięcia
mandatów Stanisiawa Wartelskie-
go, posła z listy Nr. 1 w okręgu
Nr, 1, Jana Piłsudskiego, posła z

listy Nr. 1 w okręgu Nr. 18 oraz

Wbrew przepisom prawa.
Pod powyższym nagłówkiem

znajdujemy w „Kurjerze Poznań-
Skim“ następującą wzmiankę.

„Na zebraniu organizacyjnem
„sanacyjnego' Legjonu Młodych
w Inowrocławiu dokonano wybo-
ru komendanta obwodu w osobie
P. sędziego Stobieckiego, oraz in-
spektora obwodu w osobie p. sę-
dziego Hoffmanna.
_ Jeżeli tak jest i ponieważ wia”
domo, że Legjon Młodych jest or-
£anizacją polityczną, — jak to po-
godzić ż art. 121 prawa o ustroju
sądów powszechnych z 6 II. 1928
D. U. 12/98 z uwzgl. poprawki z
ust. z 4 II. D. U. 5/43. Wspomnia-
ny art. 121 brzmi:

„Sędzia powinien na służbie i
Doza służbą strzec powagi sądu i
unikać wszystkiego, co mogłoby
przynieść ujmę godności sędziego.

ie wolno mu należeć do stron-
nictw politycznych, ani brać u-
działu w takich wystąpieniach o
charakterze politycznym, które
mogłyby osłabić zaufanie do bez-
Stronnošci sędziego; zakaz ten nie
otyczy sędziów w stanie spo-
Czynku albo będących członkami
| o lub Senatu Rzeczypospoli-
ej";

Sprzeczność między stanem
laktycznym a nakazem prawa jest
tutaj aż nadto widoczna.

Dziś Zabawa
w „SOKOÓLE”.

Panie otrzymują upominki.—Wejście
zą zaproszeniami, które można otrzy-
mąć w sekretarjacie „Sokola“ od

godz. 19 do 21.

  

   

  

   
     

    

 

Šš. P.
Z ORZESZKOW

Ewelina Targonska
p. Andrzeju obywatelu ziemskim z Witebszczyzny

po długich I ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami za-

snęła w Bogu dn. 18 XI-1932 r., przeżywszy lat 72 |

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Tomasza Zana Nr. 7
do kościoła Ostrobramskiego odbędzie się w niedzielę dn. 20 XI o godz.
2 m. 30 p. p., nabożeństwo żałobne w poniedziałek 21-XI o godz. 10, po-
czem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa.

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych nieutulone

Eine Pa AS
ZE SZPAKOWSKICH

DOKTOROWA

WIERA WYSOCKA
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona S$. S. Sakramentami

zmarła dnia 18 listopeda 1932 r. w wieku lat 41 ь

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy z-ku św. Michalskim 2—16
odbędzie się dn. 19 bm. o g. 5 m. 30 pp. do kaplicy na cmentarzu Rosss.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 21 listopada o godz. 9,30
rano, poczem nastąpi pogrzeb w grobach rodzinnych.

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem
1 Grudnia 1932 r. wstrzymane.

WSRZZREZRIEGYZEISS TAS UAB AEAST

Е > =

Córki I Rodzina.

 

Mąż, Synowia I Rodzina

P. Beck jedzie do Genewy.
warzyszą sekretarz osobisty p.

Friedrich i szef gabinetu mini-
stra p. Roman Dębieki.

Nowi posłowie sejmowi.
Stanisława Grodzickiego, posła z
listy Nr. 1 w okręgu Nr. 48, pos-
łem zostaje w miejsce Stanisła-
wa _Wartalskiego Mierzejewski
Wacław, lat 37 kupiee, kapitan
rezerwy z Warszawy, w miejsce
Jana Piłsudskiego — Świerkowski
Bolesław, lat 50, rolnik ze wsi
Katarzynow Nowy i w miejsce
Stanisława Grodzickiego — Ma-
teusz Józef, lat 58, rolnik z Cha-
czowa.
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Bo dymisji rządu Papena © Niemczech.
STANOWISKO PRASY OPOZYCYJNEJ.

BERLIN. (Pat). Cała prasa opo-
zycyjna w stosunku do rządu Pa-
pena przyjęła dymisję rządu Pape
naa z wielkiem zadowoleniem.

„Germania“ wskazuje na decy"
dującą rolę, jaką w obecnym kry*
žysie gra stanowisko, jakie zajmą
narodowi socjaliści, którzy muszą

yjawić, czy i pod jakim warun*
kiem zgodzą się współdziałać w
nowym rządzie.

„Berliner Tageblatt“ daje wy-
:a2 nadziei, že stronnictwa parla-
mentarne zdołają pozytywnie
współpracować z jakąś poważną
osobistością.

„Wossische Ztg.', jak również
organ oficjalny bawarskiej partji
ludowej pisze o konieczności wcią
śnięcia do współpracy również i
socjal-demokratów.
„Vorwaerts” zastrzega się przed

tem, aby następcą po Papenie z0-
ttał Hitler. Jeżeli prezydent Hin-
denburg nie zdoła znaleźć męża
stanu wielkiej miary, który potrafi
zjednać sobie większość Reichsta-
gu, to winien powołać gabinet
urzędniczy.

„Deutsche Allgemeine Ztg.“
cpowiada się za powołaniem Hitle-
ia do rządu i pisze, że byłoby to

* Brueninga.

wielkiem zdarzeniem gdyby udało
się umożliwić współpracę pomię'
dzy prezydentem *Hindenburgiem
a Hitlerem.

„Berliner Boersen Kurier' za-
leca objektywizm i rezerwę przy
rozwiązywaniu obecnego kryzysu.

„Koelnische Ztg.' podkreśla,
żę gabinet Papena ustąpił w ana-
iogiczny sposób, jak i gabinet

Obecne zadanie wcią
śnięcia do pozytywnej pracy Hitle-
та dziennik uważa za niezwykłej
wagi, wyrażając jednak pewne
wątpliwości, czy uda się tu osią-
gnąć właściwe rezultaty. Prezy-
Jent Hindenburg postawil tu jako
slawkę swoje dotychczasowe sta-
nowisko rezerwy. Rokując po raz
pierwszy osobiście Zz przywėodca-
mi stronnictw, Hindenburg daje
jednak, zdaniem dziennika, gwa”
rancję, że nawet w wypadku nega-
tywnego wyniku rokowań z partja-
mi znaleziona zostanie najwla-
ściwsza droga rozwiązania obecnej
sytuacji wewnętrznej.

„Frankfurter Ztg.' pisze, że je”
żeli nie uda się skłonić narodo-
wych socjalistów do umiarkowa-
nych żądań, powstanie bardzo po”
ważna sytuacja.

KONFERENCJE  HINDENBURGA z PRZYWÓDC. STRONNICTW.
BERLIN. (Pat). Konferencje

prezydenta Hindenburga z przed-
stawicielami stronnictw rozpoczę*
ły się w piątek po południu, Prezy-
dent Hindenburg przyjął w połud-
nie prezesa niemiecko - narodo*
wych Hugenberśa. Po południu
prezydent odbył kolejne rozmowy
ż prałatem Kaksasem, przewodni-
czącym centrum oraz z przywódcą
partji ludowej Dingeldey'em. Kon-
lerencje toczyły się w obecności
sekretarza stanu von Meissnera.
W sobotę przyjęci zostaną Hitler
i przewodniczący bawarskiej par”
tji ludowej Schaeffer. Hitler przy-
był do Berlina w towarzystwie
szefa sztabu szturmówek narodo*
wo-socjalistycznych kpt. Roehma
i posła Fricka. Na wezwanie przy”
wódcy narodowych socjalistów
przybyli dziś specjalnie samolotem
były prezydent Reichstagu Goe-
1in$ oraz redaktor naczelny „Voel-
kischer Beobachter“ Rosenberg,
który bawił ostanio w Rzymie,

Dalszy rozwój sytuacji — zdaniem
kół miarodajnych — zależy prze-
dewszystkiem od tego, czy Hitler
ra udjencji u Hindenburga obsta-
wać będzie nadal przy objęciu
przez siebie teki kancierza.

Według informacyj „Boersen
Kurier“ grupa wplywowych przed-
stawicieli ciężkiego przemysłu
zwróci się do prezydenta Hinden-
burga z memorjałem, zalecającym
powołanie Hitlera na czoło nowe-
go rządu. Za udziałem narodowych
socjalistów w gabinecie wypowia-
da się z naciskiem również mini-

ster Schleicher.
W niedzielę przywódcy stron*

nictw mają odbyć wspólną konie-
rencję celem uzgodnienia swego
programu politycznego i gospodar-
czego, który mają przedłożyć Hin-
denburgowi. Koła centrowe oce-
niają optymistycznie szanse poro-
zumienia z narodowymi socjalista”
mi.

UDEaaaWOKW TRORT GIRO TK ATEEDIE ODRA ŁO ASS

A Dziś w sobotę dnia 19 listopada b.r. o godz. 9-6] wieczor
w sali Klubu Narodowego ul. Orzeszkowej Nr. 11

odbędzie się WIECZÓR TOWARZYSKI
z tańcami.

qości.
wstęp tylko dla członków Stronnietwa Narodowego | wprowadzonych i
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лу Ziedioczone nie przediužą moratorjum.
Kongres nie zgodzi się na odroczenie spłat.

PARYŻ (Pat.) Korespondenci
wielkich pism francuskich dono-

szą zgodnie z Waszyngtonu, że

Kongres przeciwstawi się ener-

gicznie wszelkiemu przedłużeniu

moratorjum co do spłaty długów
wojennych. Najbardziej wpływo-
wi przywódcy obu partyj są w
tej sprawie jednomyślni. Aczkol-
wiek Hoover skłania się osobiście

na stronę moratorjum, nie bę-
dzie jednak występował w obro-
nie odroczenia spłat. Niektóre
dzienniki tłumaczą opór Kongre-
su obawą, żeby nowe morato-
rjum, udzielone mocarstwom eu-
ropejskim, nie wywołało powodzi
próśb o prywatne moratorja ze
strony farmerów, tkwiących w
długach po uszy.

Europa musi płacić.

SALT LAKE CITY (Pat.) Prze-
wodniczący komisji finansowej
Senatu $mooth oświadczył, że u-
kłady, dotyczące spłaty długów

wojennych. winny być zawierane
indywidualnie z każdem pan-

stwem dlužniczem.na podstawie

jego zdolnošci platniczych. Isto-

tnie żadne z państw nie jest w

możności uregulowania długów
wojennych, zgodnie z układem
pierwotnym. Smooth, który za*
wsze był przeciwnikiem  zniesie-
nia długów wojennych, raz jesz-
cże zaznaczył, że zniesienie to
obciążyłoby nadmiernie podatni-
ka amerykańskiego. Europa po:
winna wznowić spłacanie.

Nastrój w City.

W City zauważyć można pe-
wne zniecierplwienie i rozgory:
czenie z powodu stanowiska Hme-

Wypadek ks. senatora Bolta.
Ks. senator Bolt uległ na dwor-

cu w Gdyni nieszczęśliwemu wy”
padkowi. Złamał sobie prawą no-
gę powyżej kostki.

Główną przyczyną nieszczęśli-
wego wypadku, był brak należy”
tego oświetlenia przy wyjściu.

Ks. senatora przewieziono do
szpitala Sióstr Miłosierdzia

ryki. Koła rządowe, po ogłosze:
niu noty angielskiej, wpływały аК`
najusilniej na prasę, aby nie wy-
rażała nieprzyjaznych poglądów

pod adresem Arneryki i nie pro-
wokowała ostrych wystąpień opi-
nji amerykańskiej. Obecnie je-
dnak, pod wrażeniem ujemnego
kształtowania się tej opinji, dają
się w City słyszeć głosy pewnych
gróźb pod adresem Ameryki, że
o ile nie zgodzi się na. odrocze-
nie należności, płatnych w dniu
15 grudnie, to wogóle nic nie
otrzyma.

Nowy spadek funta angiel-
skiego.

LONDYN (Pat.) Zapanowało
silne przygnębienie wskutek pe-
symistycznych wiadomości z A-
meryki w sprawie długów wo-
jennych. Funt spadł przed polu-
dniem do najniższego w tym ro-
ku poziomu 3,27 dol. za 1 funt.
Po południu w skutek Interwen-
cji Banku Angielskiego, nastąpiła
poprawa. Przy zamknięciu funt
notowany był w wysokości
3,30 i pół. Równieżangieiskie ob-
ligacje państwowe, zwłaszcza no-
wa 300-miljonowa pożyczka kon-
wersyjna, doznały deprecjacji. Ce-
na złota wzrosła o 8 i pół pensa
do 123 szylingėw 7 pensėw za
uncję.

Węgiel obcy w Polsce.
; Według informacyj pism gdań-

skich węgiel angielski zaczyna kon
kurować z węglem polskim na te-
renie samej Polski. Dzięki tańszej
cenie i bardzo dogodnym warun-
kom kredytowym węgiel angiel-
ski, dowożony Wisłą, jest sprzeda”
wany w szeregu miejscowości, po”

  

„łożonych nad tą rzeką, w woje-
wództwach pomorskiem i warszaw
skiem. Jednócześnie na ziemiach
wschodnich wzdłuż granicy rosyj:
skiej zjawiły się transporty węgla
iosyjskiego. Może konkurencja wę
śla obcego na rynku wewnętrznym
zmusi wreszcie krajowy przemysł
węglowy do obniżenia tak wyśru*
bowanych cen krajowych węśla.

KOMISARYCZNY RZĄD PRU-

SKI A GABINET BRAUNA.

BERLIN. (Pat). Ogłoszony zo-
stał dziś dekret prezydenta Hin-
denburga, zarządzający ścisłe roz-
graniczenie kompetencyj między
komisarycznym rządem pruskim a

gabinetem Brauna. Wydanie no-
wych zarządzeń dekret uzasadnia
koniecznością usunięcia panującej
obecnie w stosunkach między
dwiema naczelnemi instancjami
niejasnošci. Niejasność ta zagraża

porządkowi i bezpieczeństwu
rublicznemu w Prusach. Rządowi
komisarycznemu przysługiwać bę-
dzie między innemi prawo decydo-
wania w sprawach budżetowych
kraju, prowadzenia rokowań z

władzami Rzeszy oraz uczestni-
czenia w ich posiedzeniach. Rów*
nież prawo amnestji należy do ko-
misarza rządu Rzeszy. Reprezen-
tację Prus w Reichstagu, w Radzie

Państwa Rzeszy i w Sejmie pru'
skim zatrzymuje nadal gabinet
Brauna. Prasa republikańska pod*
kreśla, że dekret ten ma na celu
ugruntowanie stanowiska Papena

jako komisarza Prus i oparty jest
na bardzo swobodnej interpretacji
orzeczenia, wydanego przez Try-
bunał lipski w konflikcie między
Rzeszą a Prusami.

Cena 2 20 gr. -

Nr. 291
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CTADKL tie
E. MIESZKOWSKI

MICKIEWICZA 22.

Metody moskiewskie
Donoszą nam z Genewy:
„Pisma szwajcarskie zwracają

uwagę, że podczas rozruchów ko-
munistycznych w ubiegłym tygo”
dniu oddziały, atakujące wojsko,
walczyły dokładnie według zasad,
opracowanych przez Ill Międzyna
rodówkę dla kierowania walkami
ulicznemi. Podczas ataku na kor”
don policyjny czynna była silna
grupa komunistów, która uderzyła

w jedno miejsce kordonu i przerwa

ła go, zanim zdołano się spostrzec

i wzmocnić punkt atakowany. Pod

czas rozbrajania żołnierzy, każde”

go z nich zaatakowało trzech na*

pastników, przyczem napad wyko

nano ściśle według tej samej meto-

dy: jeden chwytał żołnierza z ty:

łu i nasuwał mu na oczy hełm, dru

gi ogłuszał go uderzeniem w gło”

wę, trzeci wyrywał karabin.
Prasa szwajcarska przypomina,

że w roku 1918, zaraz po przyby”

ciu do Szwajcarji misji sowieckiej,
zaczął się strajk powszechny. Obe

cnie przybycie delegacji, złożonej

z Radka, Litwinowa i Dowgalew-

skiego, spowodowało nie mniej za

stanawiający skutek w formie roz*

ruchów zbrojnych, organizowa-
nych w Moskwie.

 

Niedoszły zamach na Papena.
BERLIN (Pat.) Dopiero dziś,

dzięki rozprawie sądowej, ujaw-
niony został nieudany zamach,
przygotowany przed kllku dniami
na kanclerza Papena. Sędzia w
trybie doraźnym skazał na trzy
miesiące więzienia żonę inspek-
tora poczty Buddo, która usiło-
wała dokonać zamachu na Pape-
na. Przed kilku dniami Buddo

wdarła się do gmachu, mieszczą: х..
cego kancelarję Rzeszy, chcąc
dostać się do gabinetu Papena.
W ostatniej chwili służba zdołała
obezwładnić Buddo, przy której
znaleziono sztylet. Na rozprawie
oświadczyła,
socjal demokratycznej i chciała
zmusić Papena do zmiany obec-
nego kursu polityki.

Ks. Ruprecht prezydentem Bawar]i?
FRANKFURT (Pat.) Tutejsza

socjalistyczna „Volkstimme” dono-
si z Monachjum, jakoby w Ba-
warji postanowiono utworzyć koa-
licję rządową wespół z nacjona-
listami. Za cenę tek sprawiedli-

wości i sztuki nacjonaliści mają
zgodzić się na zmianę art.92
bawarskiej konstytucji, co umo-
żliwiłoby powołanie byłego kron-
princa Ruprechta na stanowisko
prezydenta Bawarji.

SPRAWA AEROPOSTALE W PARLAMENCIE
FRANCUSKIM.

PARYŻ. (Pat). Piątkowe posie-
dzenie Izby Deputowanych rozpo-
częło się o godzinie 15.10.

W. swej interpelacji Renaudel
zaznaczył, że dyrektor Aeroposta"
ie Bouilloux-Lafonte zwrócił się w
swoim czasie do socjalistycznego
dziennika „Le Populaire' z prośbą
o opublikowanie dokumentów w
sprawie afery lotniczej, chcąc w
ten sposób zrzucić na dziennik od-
powiedzialność, lecz socjaliści mie-
li uprzednio zasięgnąć dokładnych
inłormacyj. Mówca przypomina, że
Bouilloux - Lafonte, uzyskawszy
audjencję u ministra lotnictwa, nie
„godził się na pozostawienie mu w
tej sprawie żadnych dokumentów.

Minister Painleve odpowiada
ze swego rzędu, że podczas wizy*
ty Bouilloux-Lafonte'a zapytał go
czy może pozostawić dossier, lecz
otrzymał odpowiedź przeczącą, z
podkreśleniem, że dokumenty są
tajne. Na propozycję Painlevego
cddania sprawy prokuratorowi,
skoro przedstawione dokumenty
są autentyczne, odrzekł, że spra”
wa Bouilloux-Lafonte zainteresuje

raczej oddział II. Ną to minister
1adził odesłać sprawę gen. Wey'

Lot Anny
LEGAP. Pat.— Słynna lotnicz-

ka Amy Johnson Mollison przy-
była tu o godzinie 13,30 w-g cza-
su Greenwich, bijąc rekord swe-
go męża o 11 godzin. W czasie

lotu Amy Johnson dała dowody
niesłychanej odwagi i sprawności
technicznej. Zdaniem kół kompe-
tentnych, obecny lot Amy John-
son, podobnie jak jej lot do Ru-

 

gandowi.
Renaudel, zabierając ponownie

głos, stwierdził, że dossier z fał*
szywemi dokumentami otrzymał
gen. Weygand, który je potem ode-
słał II oddziałowi do sprawdzenia.
Dopiero 27 lipca min. Painleve za--
żądał ich od Weyganda, polecając
przesłać akta do ministerstwa lot-
nictwa. Według Renaudela, w taj-
nej teczce znajdowały się doku-
menty, wskazujący, że Weiller, dy*
1ektor firmy Gnome, poczynił roz*
maite wypłaty poszczególnym de-
putowanym i dziennikarzom. Mów*
ca wymienia niektóre nazwiska.

Dep. Renaitour
qrotestuje, stwierdzając, iż dowie*
dział się z dzienników o nadużyciu
jego nazwiska w związku Zz powyž“
szą aferą.

Przemawiając w dalszym ciągu
Renaudel zaznacza, że jego zda*
mem Tardieu okazał się w tej
sprawie conajmniej nieostrożnym.
Mówca stwierdza, że dziś nie od*
czyta dokumentów,
byłego ministra Flandina, odkła*
dając to do jego powrotu z Lon*
dynu.

+

Johnson.
stralji w maju 1930 roku, stano-
wi ważny etap w historji lotnict-
wa. Jak wiadomo, FHmy Johnson
odbywała swój lot na aparacie
angielskiej konstrukcji marki Pus-
smoth.  Lotniczka wyruszyła z
Lympe 0 świcie 14 b. m. i pobiła
rekord _ Mollisona, przelatując
dziennie średnio 1400 mil.

AB

Zwycięstwo Sztekkera w Wiedniu.
WIEDEN (Pat.) W wiedeńskim ker w 4l-ej minucie. Zwycięstwo

cyrku centralnym odbyło się re- Sztekkera wywołało burzliwą de-
wanżowe spotkanłe między Sztek-
kerem i Grabowskim z Moraw-
skiej Ostrawy. Zwyciężył Sztek-

monstrację na galerjach. Część
ludności nstrowała za,a część
przeciwko Pelskowi,

że należy do partji -

gwaltownie

dotyczących |
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Jugosłowiańska manifestacja
na rzecz Polski.

Zawarta w r. bież. konwencja

pomiędzy Polską a Jugosławją w

sprawie współdziałania kulturalne

go i oświatowego jest objawem

wzajemnego konkretnego zbliżenia

się pomiędźy obu narodami. Kon-

wencja ta została przedstawiona

do ratyfikacji skupsztinie, a prze”

bieg obrad w izbie poselskiej sta”
rowił wielką manilestację jugosto-

wiańską na cześć Polski.
Przedwszystkiem prezydjum

skupsztiny wybrało termin deba-
ty, że wypadł on akuratnie w dzień
święta polskiego dn. 11 listopada.
Na posiedzenie zjawił się cały
1ząd in corpore, a w loży dyploma
tycznej znalazł się poseł Rzplitej,
dr. Schwarzenburg-Giinther, wraz
+ sekretarzem Malhommem.

Po załatwieniu spraw formal-
nych przystąpiono do ratyfikacji
konwencji, a jako referent wystą*
pił pos. Michał Żivanczewić, wy”
bitny dziennikarz, do niedawna
grezes jugosłowańskiego komitetu
iorozumienia prasy polsko-jugosło
wiańskiej, Przemówienie jego było
реапет na cześć zbliżenia między
obu narodami. Żivanczević mówił
o podobieństwach językowych, o
r odobnych cechach charakteru na-
todwego, o wysokim patryjotyz“
mie, cehującym oba narody, o ро-
dobieństwie dziejów.Katastroła na
Kossowem Polu nastąpiła wsku-
iek niezgody wewnętrznej, niezgo
aIUEIMOJG "pNĘOd HIoE1]S nJOJ UaM
.ossoy tu :s8niskzid tzsysimieu
aidoinq Areppo Apo1eu EqQ) "315
-[oq zaz1d tosoł8ajpodaru AqeJ1n ор
is epruAzoAzjid Euz1j3uMm2M 731 ED
niepodległość, ale wstrzymali na-
pór turecki na Zachód i ocalili cy-
wilizację zachodnią. W. kilka wie-
ków potem Polska oddała podo-
bną usługę cywilizacji zachodniej.
Dzisiaj istnieje obopólne wielkie
zrozumienie wzajemnych intere-
sów, czego wyrazem jest prasa, or-
ientująca się dobrze w obopólnych
slosunkach.. Współczesność dała
nam jednocześnie państwa narodo
we i zjednoczone, które powstały
ra gruzach starych imperjów i
przez obalenie starego porządku
izeczy. W] obronie nowego porząd
ku rzeczy jesteśmy jednomyślnie
zgodni, uważając traktaty i istnie
ący porządek za nierozdzielną ca
łość. Pokój europejski i status quo
są czynnikami integralnymi, któ-
rych naruszyć nie wolno. Problem
pokoju europejskiego leży nie ty-
Iko nad Renem, lecz i nad Wisłą.
Nasz obopólny pacyfizm jest trwa-
ły i konstruktywny. Przeciwstawia
my się, by nie nadużywano spraw
mniejszości narodowych dla celów
złych. Podkreśliwszy zbliżanie się
gospodarcze, prosi o manifestacyj
ne przeyjęcie konwencji, aby dać
wyraz gorącym uczuciom, jakie ży
wią Jugostowianie dla bratniej
Polski.

Minister oświaty Radenko Stan
kowić wygłosił obszerniejsze prze
mówienie o współdziałaniu kultu-
ralnem, poczem, przeszedłszy spe”
cjalnie do stosunków polskich, z na
ciskiem zaznaczył, że naród polski
lubo krew użyźniła jego dzieje obfi
cie, pozostał świeży i pełen energji
życiowej, a w pracy kulturalnej po
stępuje ciągle naprzód, usiłując roz
wiązywać wszystkie problemy, ja-
kie życie niesie. Polska tworzy
środowisko kulturalne, w którem
jugosłowiańscy pracownicy intele-
ktualni będą mogli znaleźć dużo
inicjatywy i wartości dla swego
rozwoju. Trzeba jednak szczerze
powiedzieć, że te wielkie i wyso”
kie cele mają do rozporządzenia
niestety stosunkowo małe środki.
Ale w dobie powszechnego kryzy”

 

su musimy być zadowoleni i z te
$o, co możemy otrzymać.

Pos. Mita Dimitrjewić podkre-
<la, że projekt ustawy przyszedł
rod obrady spontanicznie tego sa”
mego dnia, kiedy Polska obchodzi
święto państwowe. Coby było za
szczęście, gdyby horyzont się wy*
jaśnił i z innej strony, np. Włoch,
i żeby Bóg zezwolił zawrzeć pakty
współpracy z innemi państwami.
Byłoby to zwycięstwo rozumu nad
awanturnikami, którzy przypusz*
czają, że przez dzieje można iść
«rwawym szlakiem.

Pos. Milan Czuković podkreśla
znaczenie państwa polskiego, któ”
re jest piątem co do wielkości pań
slwem europejskiem, a najwięk-
szem państwem słowiańskiem po
Rosji. Naród polski utrzymuje jak
najprzyjaźniejsze stosunki z Jugo-
słowianami, czego dowodem są
liomaczenia wzajemne i działanie
.owarzystw _ polsko-jugosłowiań*
skich.

Pos. Milan Dobrowołjac doma-
ga się przyjęcia ustawy przez ak”
lamację. Przypomina, że Mickie-
wicz nazwał Polskę Chrystusem
narodów, rozpiętym dla zbawienia
ludzkości. Polska była dwukrotnie
tym Chrystusem: raz oswabadza-
jąc Wiedeń, drugi zaś odpierając
bolszewików. Porównywa znacze”
nie Karadżordży i Kościuszki i
przypomina, że w Krakowie dru-
kowano pierwsze książki cyrylicą.

Słowieniec pos. Ludwik Pivko
wyznaje, że w życiu nie spotkał
nigdzie tak entuzjastycznej mło-
dzieży, jak polska. Naród polski
szukał zbawienia przez mesjanizm.
A gdy prezes skupsztiny dr.

Mumanudi chciał zarządzić głoso”
wanie, zerwały się dwukrotnie o-
krzyki: „Niech żyje Polska, niech
żyje naród polski!” i wśród aplau-
zów przyjęto projekt ustawy je”
dnomyślnie przez aklamację.W ten
sposób ratyfikację odesłano do se-
natu. Po głosowaniu zabrał jesz-
cze raz głos pos. Żyvanczewić i za
proponował przesłanie do sejmu
polskiego następującej depeszy:

„Jugosławiańska szkupsztina narodo
wa, przyjmując entuzjastycznie i jedno-
myślnie ratyfikację konwencji o nauko-
wej, szkolnej i artystycznej współpracy
między królestwem Jugosławji a Rze-
cząpospolitą Polską, jako rezultat dob-
rych i zapowiedź jeszcze serdeczniej-
szych stosunków — odczuwa nieodpartą
potrzebę, by z powodu tego ważnego
faktu, który przypada w sam dzień świę-
ta proklamowania państwowości i zjedno
czenia — wyrazić sejmowi i narodowi pol
skiemu uczucia swych gorących i niezłom
nych sympatji.

Posłowie skupsztiny wysłuchali
tekstu tej depeszy stojąc i przyjęli
ją oklaskami i okrzykami na cześć
Polski i narodu polskiego.

Sama konwencja, która dała a-
sumpt do tak gorącej i żywiołowej
manifestacji na cześć Polski, do-
tyczy współdziałania kulturalnego
między obu państwami. W tym
celu mają być utworzone w Polsce
i Jugosławji komitety, do których
będą wchodzili przedstawiciele, po
wołani przez ministerjum spraw za
granicznych i oświaty oraz rządu
drugiego, a zadaniem tych komi-
tetėw byłaby praca nad zbliżeniem
w dziedzinie intelektualnej i arty”
stycznej; służyłyby temu celowi
stypendja, wycieczki szkolne i kul-
turalne, popieranie _ literatury
przez tłomaczenia, wystawianie
sztuk, współdziałanie filmowe itd.
Bardzo ważnym szczegółem jesti
nadanie równouprawnienia egza-
minom uniwersyteckim w obu pań
stwach. Konwencja opiewa na lat
pięć od chwili jej ratyfikowania.

Parlament polski będzie ją ra-
tylikował podczas obecnej sesji
budżetowej. H. W.

Niszczenie szkolnictwa polskiego w Łotwie.
Łotewska prasa szownistyczna

prowadzi od pewnego czasu na-
gankę na mniejszości narodowe.
W związku z tem pomiędzy ip-
nymi zaatakowany został przez tę
prasę inspektor szkół podstawo”
wych w okręgach szkolnych
iłłuksztańskim i jakobsztadzkim,
Svenne, któremu szowiniści ło”
tewscy zarzucili, że sprzyja polo*
nizacji w powierzonych mu okrę-
gach szkolnych.

Zaniepokojony zarzutami, wy-
stąpił on w piśmie „Łatwis” z li-
stem, w którym podaje wyniki do-
tychczasowej akcji niszczenia
szkolnictwa polskiego.

Pisze on, że w czasie jego 3-
letniego urzędowania były zlikwi”
dowane następujące szkoły pol-
skie w jego okręgach: w Warno-
wiczach, Swentenie, Neubornie, a
na szkoły mieszane zmieniono
szkoły polskie w Jaunsudrabie i
Lawkiesach. 6-klasowa miejska
szkoła podst. w Grzywie została
przyłączona do mieszanej pań-
stwowej. Nauczycieli polskich
zwolniono dwunastu. „Czyż to nie
wystarcza?” zapytuje rozgoryczo-

ny Svenne. Ilość szkół obecnie,
pisze on dalej, w iłłuksztańskiem
jest niewielka: w Grzywie znajdu*
ją się 2 szkoły z 4-ma nauczyciela-
mi i 140 uczniami, w pow.
iłuksztańskim zaś niema ani jed-
nej szkoły polskiej, ani jednego
nauczyciela polskiego. Również
ilość szkół, w których wykładany
jest język polski z każdym rokiem
zmniejsza się. Szkół mieszanych
w iłłuksztańskiem jest 26, przy-
czem na język łotewski przypada
tygodniowo 24 do 42 godzin, pod-
czas gdy na język polski, rosyjski
lub litewski przypada najwyżej 2
do 4 godzin.

Jeśli więc dzieci są polonizo-
wane, to w żadnym bodaj razie
nie dzieje się to w szkołach —
konkluduje p. Svenne.

Wysoce cenne to przyznanie
może ostudzi zapały sanacyjnych
polityków polskich, którzy wprost
narzucają się Łotwie z sympatja-
mi, odbywając niezwykle częste
wizyty w Rydze.

ewizyty łotewskie w Polsce
są bardzo natomiast 1zadkie.

| sim im ZAPORAOZGAWERE)TORO OSPOSZTYOYTA
KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO

Dnia 20 b. m w niedzielę o godz. 12,30 odbędzie się tygodniowe

Zebranie Koła Miejskiego
Stronnictwa Narodowego

na którem przemawiać będzie

posełALEKSANDER ZWIERZYŃSKI
Po odczycie odbędzie się dyskusja. — Wstęp dla członków za legitymacjami.

DZIENNIKMILESSRI 

z prasy.
Zanik sumienia.

W „Zielonym Szandarze** czy-

tamy następujące interesujące u

wagi.
„Jedno z sanacyjnych pism łódz-

kich wydrukowało sprawozdanie z od-
bytego niedawno posiedzenia sejmiku
powiatu łódzkiego. W sprawozdaniu tem
czytamy, iż na posiedzeniu, w toku dy-

skusji o obecnych stosunkachspołeczno-
gospodarczych na wsi, starosta łódzki,
między innemi, podkreślił, że o ile daw-
niej przywłaszczenia publicznych pienię-

dzy przez sołtysów i wójtówzdarzały

się rzadko, to obecnie pojawiają się one

wprost masowo. Jest to mówił p. staro-
sta dalej, wynikiem zaniku sumienia 0-

bywatelskiego i obniżenia poziomu mo-

ralności na wsi. В
Do spostrzeżeń starosty powiatu

łódzkiego możemy od siebie dodać, iż

niepokojące zjawiska, przezeń zauważo-

ne, nie są właściwością tylko wojewódz-

twa łódzkiego i nie tylko wsi. Podawa-
liśmy niedawno wiadomość o tem, że w
województwie warszawskiem, za naduży-

cią grosza publicznego, do odpowiedzial-

ności karnej zostało pociąśniętych 50

wójtów i sołtysów. Kto zaś czyta prasę

codzienną, ten może się dowiedzieć nie-

mal każdego dnia o sprzeniewierzeniach,
przywłaszczeniach lub wprost, otwarcie

mówiąc, kradzieżach pieniędzy, będą-

cych własnością różnych instytucyj spo-

łecznych już nie w środowisku wiei-

skiem, ale w miastach i miasteczkach.
I gdybyśmy szukali najbliższych i

najniebezpieczniejszych przyczyn tego
stanu rzeczy, to powtórzylibyśmy za sta-
rostą łódzkim, że dzieje się to w wyniku

zanikania sumienia obywatelskiego i ob-

niżania się poziomu moralności w spo-

łeczeństwie.
A jakże się to stało, że w siódmym

roku „naprawiania“ społeczeństwa przez

„moralną sanację”, w rezultacie tego

„naprawiania” zmuszeni jesteśmy stwier-

dzić zanik obywatelskiego sumienie i

obniżenia się poziomu moralności?"

Można wyrazić uznanie p.
staroście łódzkiemu za tak dobit-
ne scharakteryzowanie obecnego
stanu psychicznego pewnych kół.

Myśmy o upadku moralności
(p. starosta to nazwał „zanikiem
sumienia') niejednokrotnie pisali,
ale nam, jako opozycji, nie wie-
rzono.

Teraz mamy niejako „urzędo”
we' stwierdzenie słuszności na-
szych uwag o czasach obecnych.

Tego jeszcze nie było.
Do jakiego stanu doszły u nas

umysły i sumienia widzimy z tego,
co podaje socjalistyczny „Głos
Stolicy”, opisując wypadek podob-
no sprzedania dziecka przez mat-
kę i to naa jarmarku.

„Zaczął się — pisze „Głos Stolicy”
— targ. Matka dziecka zażądała 50 zł.
odstępnego, a kobieta chciała dać tylko
20 złotych. Wreszcie matka się zgodziła
i ucałowawszy dziecko „oddała* je ko-
biecie. Jeden z przechodniów, obserwu-
jący tę scenę, zapytał „i nie wstyd wam
sprzedawać własne dziecko?”

Załzawionemi oczami spojrzała mat-
ka na pytającego i powiedziała: „Dziec-
ko będzie chociaż miało co jeść, a u
mnie zamorzyłoby się głodem, a te 20
złotych będę miała dla pozostałych”.

Nie chcemy wprost wierzyć,
by podobny wypadek mógł się
zdarzyć, ale już sam fakt zjawie”
nia się podobnego opisu w piśmie
stołecznem mówi sam za siebie.

Niedopuszczalna sytuacja.

Pisaliśmy już o wyborach we
lwowskiej Izbie © adwokackiej.
„Kurjerowi Lwowskiemu** wybory
te słusznie nasuwają poważne za-

strzeżenia. Jest to wprawdzie
sprawa lokalna, zasługuje jednak
na uwagę szerszej opinji. „Kurjer
Lwowski“ pisze:

„lzba ta, to przecież oficjalna orga-
nizacja adwokatury, obejmująca cały о-
kręg sądu apelacyjnego we Lwowie, a
więc niemal obszar trzech województw
wschodnio-małopolskich. Ilość zrzeszo-
nych adwokatów, nie licząc aplikantów,
wynosi tysiąc kilkaset, jeśli już nie do-
sięga dwóch tysięcy.

Ta właśnie izba lwowska, która ob-
jęła też czynności zniesionych nową or-
dynacją izb adwokackich w Przemyślu i
Samborze, opanowana jest od szeregu
lat przez egzekutywę sjonistyczną, która
w niej rządzi niepodzielnie. Ale podczas
gdy jeszcze nie tak dawno, nie chcąc w
wolnej Polsce drażnić społeczeństwa, a
zresztą zapewne z interesu, panowie sjo-
niści politykowali, to obecnie zrzucili
przyłbicę. Wprost narzucono zgromadze-
2 ustaloną za wpływem  sjonistów
istę".

„Oto na 19 cztonkėw polskiej rady
adwokackiej w wolnej Polsce wybrano
aż 6 Polaków, 3 Rusinów i 10 posłusz-
nych egzekutywie sjonistycznej żydów.
Dziekanem rady, wybieranym przez sa-
mą radę, ma zostać według ułożonego
programu dr. Leon Chotiner.

Na 14 członków sądu dyscyplinarne-
go wybrano 4 Polaków, 2 Rusinów i 8
Żydów. Prezesem tego sądu ma zostać
dr. Ignacy Wein, człowiek cieszący się
zresztą powszechnem poważaniem ad-
wokatów bez różnicy narodowości i wy-
znania.

Nie wchodząc w ocenę osobistych

kwalilikacji innych elektów, nie wcho-
dząc w to, dlaczego usunięto wielu za-
służonych i w ostatnim wydziale izby
zasiadających członków adwokatury, u-
ważać należy przedstawione wyniki wy-

borów za drażniące ze stanowiska naro-

dowego i państwowego”. =
Czyż trzeba być antysemitą

na to, aby zrozumieć niewlašci“
wość podobnych wyborów? Jak

to się mogło stać, ażeby na czele
urzędowej reprezentacji adwoka-

tury lwowskiej stanęli wyłącznie
niemal przedstawiciele mniejszo-
ści narodowych?

Przeciw autonomii wyższych
uczelni.

Publicysta żydowski, Jozef

Yeftman („Emanuel“) żąda w

„Momencie' z dn. 14 b. m. zniesie

nia autonomii wyższych zakładów

naukowych:
„Akademicki rok szkolny zaczyna

"ię, jak wskazuje doświadczenie w osta-
tmich czasach, od wieców 'przeciwżydow-
skich, które kończą się biciem studentów-
żydów. Obecnie zastanawiają się, zwłasz
cza koła t. zw. prawicowe, czy można
znieść  autonomję wyższych uczelni.
Wszak szeregu krajów europejskich ogra
niczono parlamentaryzm, dlaczego więc
ma młodzież korzystać z takich swobód,
których nie mają obywatele dorośli, pła-
cący podatki, umiejący z rozwagą postę-
pować. Autonomja daje tylko możliwość
napadów na żydów. Wypadki we Lwo-
wie i w Poznaiu, które w tych dniach
zaszły ze studentami, wskazują jasno, że
ze swobód korzystają takie żywioły, któ
re za wszelką cenę pragną wywołać w
kraju niepokoje, zdyskredytować władzę,
wzmóc wewnętrzne trudności ludności
rządu. Dlatego jest obowiązkiem spo-
teczeństwa żądać, aby w  dotychczaso-
wym stosunku do t. zw. autonomii wyż-
szych uczelni nastąpiła radykalna zmia-
na”

Żydostwo, szczyczące się swo*
im liberalizmem, z łatwością prze-
"zuca się do obozu „czarnej re-
akcji”, kiedy mu się zdaje, że u-
piecze przy tym ogniu swoją pie-
SZEŃ: 2

W OBRONIE AUTONOMII
UNIWERSYTECKIEJ.

W środę wieczorem odbyło się
posiedzenie senatu uniwersytetu
warszawskiego, zwołane dla zaję-
cia stanowiska wobec rządowego
projektu, ograniczającego samo“
rząd uniwersytecki, Po dłuższej dy
skusji, uwzględniając stanowisko,
zajęte w tej sprawie przez poszcze
gólne rady wydziałów, senat jedno
myślnie oświadczył się przeciwko:
projektowi rządowemu.

Identyczne stanowisko zajął
senat uniwersytetu Jagiellońskie"
go na posiedzeniu, odbytem we
wlorek. Na posiedzeniu tem od-
czytano również memorjał w tej
sprawie, opracowany na podstawie
uchwał rektorów wyższych uczel-
ni. Memorjał ten przesłany będzie
p. ministrowi Jędrzejewiczowi o-
raz rektorom szkół akademickich
w Polsce.
W kołach uniwersyteckich u*

trzymują, że Akademja Umiejętno
ści na jednem z najbliższych posie
dzeń zająć się ma sprawą autono“

mji szkół wyższych.
Podobnież we wtorek zebranie

prołesorów politechniki warszaw-
skiej powzięło jednomyślnie uchwa
łę wypowiadającą się przeciwko
projektowi,
—

Śledztwo w sprawie red. Ciosielskiego
ukończone.

Sędzia śledczy do spraw szcze-
gólnej wagi, Grabowski, zakończył
śledztwo w sprawie przebywają-
cego zgórą miesiąc w, więzieniu
red. Ciesielkiego. Jak wiadomo,.
red. Ciesielski z Pelplina areszto-
wany został pod zarzutem rzeko-
mego udziału w bandzie przemy--
tniczej Wachlache i Sala.

Wyniki śledztwa są trzymane
w tajemnicy. Jak słychać jed--
nak w najbliższych dniach red..
Ciesielski i red. Gwizdalski, osa:
dzeni w więzieniu w Tczewie, znaj-
dą się na wolności.

Wszystkie akta tej sprawy
przedłożone zostały prokuratoro-
wi warszawskiego sądu apelacjne-
go, p. Rudnickiemu.

Urieiuchonien'e fabryk
w Blelsku.

W Bieisku fniektóre fabryki
wstrzymały ruch aż do grudnia,
Inne przedsiębiorstwa poważnie
ograniazyły pródukcję.

Dalsze rozwarcie
nożyc.

Ze strony czynników rządo-
wych lansowane są ostatnio poglą
dy, iż natężenie kryzysu maleje, a-
Je rzeczywistość wygląda w świe”
'je cyfr inaczej.

Według ostatnio opublikowa-
nych danych Instytutu Badania
Nonjunktur, wskaźnik cen hurto-
wych artykułów sprzedawanych
przez rolników, wynoszący w
sierpniu 44,6, we wrześniu spadł na
na 43,8, wskaźnik zaś wytworów
przemysłu rolnego spad? z 106,5 na
96,4. Jednocześnie wskaźnik cen
artykułów nabywanych przez rolni
ków wynosił we wrześniu 79,5 (w
sierpniu 80,8). Przyjmując więc
pod uwagę cyfry względne, nastą-
piło dalsze pogorszenie się sytu-
acji rolnictwa. Jednocześnie ceny
najważniejszych dla rolnictwa ar-
tykułów monopolowych (sól, ty:
toń), oraz ceny artykułów skarte-
izowanych utrzymały się na do-
tychczasowym wysokim poziomie.

Tak więc we wrześniu nastąpi"
10, wbrew zapowiedziom rządo-
wym, dalsze rozwarcie nożyc.

Zakaz importu masła
do Niemiec.

W bieżącym tygodniu weszło
'w życie nowe ograniczenie przy”
wozowe, zastosowane prze Rze-
szę niemiecką wobec Polski. Mia-
nowicie wprowadzone zostały
kontyngenty na przywóz masła i
innych przetworów nabiałowych,
które będą przyznane tylko pań-
stwom, posiadającym traktaty
handlowe z Niemcami, tak że
Polska będzie pozbawiona prawa
"przywozu. |
EAS SE DIN SPSSONEKAD

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

O poglądach gospodarczych
Obozu Narodowego.

Pos. Zdzisław Stahl (KI. Nar.)
wydał w obecnej broszurze pt.
„Wobec Zagadnień  Gospodar-
czych* (odb. z Myśli Narodowej
zesz. 27 do 32 rb.) rozważania
tardzo cenne, bo starające się
wniknąć w sedno rzeczy, o sa-
mych podstawach poglądów go
spodarczych obozu narodowego.

O zakresie tych rozważań po-

uczyć mogą przykładowo takie

urywki:
— Dotąd spotkać można czę-

sto narodowca, który o sprawach

gospodarczych wywodzi jak libe'

та} albo socjalista, nie rozumiejąc

wcale, że niema logicznej zgody

pomiędzy temi jego ideami, a ca”

iością narodowego poglądu na žy-

cie (str. 6).

— Kierunek narodowy odrzu
ca (z angielskiej szkoły liberalnej
Adama Smitha)  przedewszyst-
kiem już pierwszą tezę o głów-
nym motywie zysku i materjali-
stłycznego egoizmu w postępowa-
niu człowieka, a obraz współży”
cia narodowego rysuje się w jego
myśli zupełnie odmiennie... Sta-
nowisko narodowe nakazuje brać
„ednostkę taką, jaka została przez
wieki cywilizacji naszej wycho-
wana: przedewszystkiem więc
związaną ze swoją społecznością
lcznemi więzami wspólnoty, ze-
wnętrznemi i wewnętrznemi, z

pizesztošcią i przyszłością, z ro'
dem i rodziną, z ojczyzną, krajem,
miastem, wioską, z ludźmi wspól-
nego zawodu, związaną uczuciami
religijnemi i zawodowemi, przy-
wiązaniami lokalnemi, rodzinne”
mi, koleżeńskiemi... Kierunek na*
rodowy, nie negując istnienia ego”
istycznych pierwiastków w na-
turze człowieka i nie zaprzecza-
jąc, iż słera gospodarcza życia
sprzyja ich dochodzeniu do głosu,
nie może im przyznać roli decydu-
jącej, ani tak doniosłej, jak mater
jalistyczńy indywidualizm w eko-
nomice to uczynił (str. 12—14).

— Jest faktem, że pod naka-
zem wewnętrznego przymusu po”
święca człowiek życie dla Ojczyz-
ny i prawdą jest również, że głów-
nym motywem  zapobiegliwości i
pracy gospodarczej, pracy, w któ”
rej chodzi o zaopatrzenie się w
srodki materjalne, jest interes o-
sobisty albo rodzinny człowieka.
W pierwszym wypadku, człowiek
może i wyrozumuje sobie, iż po-

trzeba wojenna leży w gruncie
także w jego osobistym interesie,
ale bezpośredńim /'motywem bę-
dzie wewnętrzny przymus patrjo”
tyzmu, instynkt miłości ojczyzny
craz męskiego honoru. W drugim
wypadku pracy gospodarczej, na
dalszych planach leżeć będą cele
jej i- znaczenia ogólniejsze, lecz
bezpośrednim motywem  najpo-
wszechniejszym i zasadniczym bę-
dzie dobrobyt osobisty albo ro-
dzinny, dążenie do poprawy poło-
zenia, konieczność wychowania
dzieci, chęć pozostawienia im w
spadku trwałych wartości mater
jalnych. Każdy wie jąk potężną i
imponującą siłą jest np. dążenie
chłopa do posiadania własnego
kawałka ziemi, albo do jakich po-
święceń zdolni są rodzice, chcący
dać wykształcenie dzieciom. Z
tych wszystkich przyczyn ustrój
własności prywatnej, traktowany
przedewszystkiem jako uzupełnie-
nie gospodarcze instytucji rodziny
oraz połączony z polityką czynie-
nia „właścicielami”, choćby w naj-
skrmniejszym zakresie, możliwie
najliczniejszych warstw wydaje

ty menopól importh kawy?
W Warszawie powstała osta-

ш0 Centrala Importu kawy, w
skład której weszło kilku hurtow-
ników polskich, kilku żydowskich,
oraz 3 firmy gdańskie.

Powstanie spółki łączy się z pla
nami reorganizacji importu kawy
z Brazylji, polegającej na utworze-
niu mieszanego towarzystwa pol-
sko-brazylijskiego do handłu ka-
wą, a byłoby to sfinansowane
przez jedną z firm holenderskich.

Korzyści, jakie przyniosłaby
ta koncepcja, polegałyby na ubez-
pośrednieniu importu kawy z Bra”
zylji oraz na wyrównaniu drogą
kompensaty niekorzystnego dla
Polski salda obrotów hndlowych z
Brazylją. Korzyści te są iluzory-
czne. Dotychczas bowiem sprawa
zrównoważenia obrotu bynajmniej
nie ruszyła się z miejsca. Ubezpo-
średnienie importu również jest
problematyczne, importem  bo-
wiem trudniłoby się towarzystwo
oparte o kapitał obcy, który, wę-
drując do Polski, zazwyczaj drogo
się sprzedaje.

Natomiast oczywistą jest rze-
czą, że nowopowstałe towarzyst
wo ześrodkowałoby w swych rę'
kach faktyczny monopol importu

* kawy brazylijskiej.
Jak wszystkie inne, tak i ta

koncepcja ma ponadto charaktery
styczny dla wszystkich kombinacyj
kompensacyjno*morskich posmak
personalny.

Kombinacje kawowe są więc
stałem źródłem niepokoju w sfe-
rach zainteresowanych importe-
rów.

się być najwłaściwszym dla
współczesnego narodu naszej cy-
wilizacji (str. 20—21).
— Instytucji własności pry”

watnej nie należy mieszać z ustro*
jem kapitalistycznym. W. dzisiej-
szym ustroju gospodarczym, któ:
ry określa się mianem kapitali-
stycznego, jest wiele czynników
różnorodnych, nie nadających się
do ryczałtowego traktowania. W
szczególności trzeba oddzielnie
traktować pewne formy życia go”
spodarczego, a oddzielnie mater
jalistyczny charakter ustroju, bę-
dący niewątpliwie źródłem de-
strukcji oraz anarchji w życiu na*
rodów naszej cywilizacji. Gdy
przeciw temu  materjalizmowi 0-
braca się zdecydowanie kierunek
narodowy, wobec panujących
form gospodarczego życia musi
być zajęte stanowisko krytyczne,
które uwzględni jednakże koniecz-
ności gospodarcze oraz technicz'
ne owego systemu i powtóre za-
chowa to, co jest niewątpliwie ko-
rzystnem i sprawnem, co mnoży
bogactwo i gospodarczą silę na-
rodu. Jest to szczególnie ważne
dla Polski, która nie nagromadzi-
ła jeszcze w dostatecznej mierze
tych środków, w które zdołały ob*
iicie się zaopatrzyć inne narody,
mające za sobą dłuższy okres ka-
pitalizmu, środków, któreby u-
czyniły ją zdolną do wałki na
równych warunkach (str. 27—28).

—Chciałbym wskazać na roz-
powszechniony dosyć w aartyku-
łach, przemówieniach i rozmo*
wach błąd ryczałtowego traktor
wania wszystkich narodów  euro*
pejskich, jakby sytuacja ich była
pod tym względem wspólna i jed-
nakowa, pakowania Polski do
jednego worka t. zw. skazanych
na zagładę narodów europejskich,
utuczonych nieśdyś na wyzysku
słabych krajów. Czyż Polska u*
czestniczyła w wielkim procesie
bogacenia się, dzięki handłowi z
zamorskiemi  kolonjami?.. Czy
jest więc słuszne fundowanie te-
cretycznych podstaw dla naszej
polityki z rozważań nad zjawiska-
mi, które nie dotyczą Polski bez”
pośrednio? Czy nie jest szkodli-
we zaszczepianie podstawom na-
szego rozumowania przesłanek
pesymizmu oraz idei upadku, któ*
1e nietylko byłyby źródłem osła-
bienia, ale nie posiadają uzasad-
nienia w polskiej rzeczywistości?
(str. 32—33).

SZKICE I OBRAZKI,
AMNESTJA.

Między szlachetnym rodem Fajbu-

siewiczów, a równie doskonałym Cypki-

nów, panowała od kilkunastu pokoleń

nienawiść.

Senjor Cypkin zadenuncjował až

trzech Fajbusiewiczów, a gdy jeden, nie-

pomny na krzywdę, ubiegał się o wdzię-
ki panny Fajbusiewicz zleciał ze scho-
dów rodzinnego domu Fajbusiewiczów, a

za nim pobiegło zbożne życzenie:

— Pan zdechnij, panie Cypkin,

Nienawiść jednak rodowa dosięgła

szczytów i.wstrząsnęła jak galaretą ry-

nek drzewny i przyległe ulice, gdy mło-
dy Lejzor Cypkin, w czasie dyskusji han-
dlowej, wyrżnął starego Fajbusiewicza

trefnym zarżniętym kaczorem w łeb,
Fajbusiewicz złapał się pierw za

twarz, a potem za serce, wołając głosem

rozpaczliwym.

— Ty mnie zabił, ty ganef.
Ponieważ kaczor krwawił obficie,

po twarzy Fajbusiewicza płynęły krople

krwi.

— Lapajcie go maszenika,

mnie.
Pan Cypkin, chroniąc się przed wen-

dettą zwoleników  Fajbusiewicza, skrył

się między stragany z rybami, a następ-

nie wrócił do domu, głosząc wesołym

głosem zwycięstwo,

— Ich chob a den Fajbusiewicz ul

den pisk geszlugen,

By dodać sobie fantazji, zanucił we-

sołą arję z Onegina.

„Fir wus du Lenskij

toncen*,

Nie cieszył się jednak długo, gdyż
za dwa tygodnie otrzymał zawezwanie

od sądu Grodzkiego.

Tam na korytarzu stała cała rodzina

on zabił

wiłszt niszt

Tajbusiewiczów, ironicznym wzrokiem

przeprowadzając Cypkina, aż na ławę

cskaržonych.
Wobec druzgocących zeznań świad-

ków, Cypkin został skazany na karę
grzywny w wysokości złotych 50, bądź

tygodnia aresztu.

Nie długo jednak trwał tryumi Faj-

busiewiczów, oczyma fantazji oglądają-
cych już Cypkina w lochu. Sędzia ogło-
sił, że na mocy amnestji kara Cypkinowi

zostaje darowaną.

Tego było za wiele Fajbusiewiczowi,
wstał i gromkim głosem zawołał,

— Co znaczy darowane, bez obrazy
trybunału, co znaczy wolny taki ka-
torżnik, szmugler i łobuz, jak Cypkin! Za

same nazwisko taki tref powinno dostać

zsyłkie do katorżne robote... Ten szmon-

dak, ten szwińskie uche...
Fajbusiewicza uspokojono, a ochło*

nął zupełnie, gdy sędzia orzekł, że za
obrazę wobec sądu skazany zostaje na
areszt bezwzględny.

Fajbusiewicż teraz siedzi i obmyśla
zemstę nad rodem znienawidzonym. Za
trzy dni opuszcza areszt.

Drżyjcie więc Cypkinowie!

M. Junosza, |

 

 
 

 
 
 



 

 

 

KRONIKA.
izba przemysłowo-handlowa w sprawie

zaległości podatkowych.

W piątek wieczorem w loka-

lu Izby Przemysłowo-Handlowej

odbyło się posiedzenie przedsta:

wicjeli wszystkich organizacji go-

spodarcżych i kupieckich poświę

cone omówieniu szeregu zaga

dnień w związku z podjętą ostat-

nio przez władze skarbowe ener-

giczną akcją ściągania zaległości

podatkowych. Na posiedzeniu tem

omawiany był szeroko projekt

komasacjl wszystkich zaległych

podatków bądź to podatków ko-
munalnych świadczeń społecz-

nych oraz rozmaitych zeległych

podatków skarbowych w jedną

całość, z tem, że zaległości te

byłyby spłacane w ciągu 10 lat.

Wwyniku obrad uchwalono

zwócić się do władz .miarodaj-

nych z propozycją zatwierdzenia

i wprowadzenia w życie tego
projektu.

Pozatem postanowiono zwró-

cić się z nagłym mamorjałem do

ministerstwa finansów z prośbą

o wydanie natychmiastowego za-

rządzenia o wstrzymanie wszy-
stkich wyznaczonych już egzeku
cyj przy ściąganiu zaległości po-
datkowych, zanim paląca ta spra-

wa nie zostanie załatwiona w

myśl wysuniętego przez miejsco”

wą lzbę przemysłowo - handlową

projektu, czy też w jakiejkolwiek
inny sposób.

Projekt Wil. Izby przemysłowo-

handlowej przewiduje również

skreślenie wszystkich kar i odse-

tek za zwłokę przyczem przy

spłacaniu zaległych podatków

pobieronoby jedynie 2 i pół proc.

kwartalnie.
Postanowienia te mają donio-

słe znaczenie dla życia gospo-

darczego naszego kraju.
——

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Dość pogodmie iub pogodnie.

Rankiem miejscami mglisto. No-

cą znaczne przymrozki — do 10

stopni. Dniem temperatura w po-

bliżu zera. Słabnące wiatry pół-

nocne, potem miejscowe lub

cisza.
Z MIASTA.

— Kwesta na dzieci bezro-

botnych. Na doprowadzenie dzie-

ci naszych bezrobotnych do szkół

będzie kwestowało w niedzielę

20 b. m. Stowarzyszenie Pań Mi-

łosierdzia po lokalach i ulicach

miasta Wilna i przed kościołami.

Po szkołach naszych, w głębo-

kiem zrozumieniu powagi chwili,

wprowadzono obecnie dożywianie

biednych dzieci. Ta pomoculży

ła znacznie Stowarayszeniom Św.

Wincentego, które przeszło 1500

drobiazgu szkolnego mają pod

swoją opieką, lecz to nie wystar-

cza, Zapowiada się zima a tu

biednym dzieciom szkolnym brak

odzieży i bucików. Otóż, na wy-

dobycie tych dzieci z atmosfery

rozgoryczena, kłótni, swarów,

klątw, które niestety zagościły w

bardzo wielu rodzinach naszych

bezrobotnych—na doprowadzenie

tej biednej młodzieży do szkół,

by w atmosferze ciepła, światła,

nauki i dożywiania czas poży-

tecznie przepędziła, na spraxie-

nie jej bucików i ciepłych okryć

lub ubranek — zwrócą się Panie

Miłosierdzia do serc miłosiernych

Wilnian w niedzielę. Ratujmy па-

sze-biedne dzieci, bo cierpienia

ich niezawinione, a więc tembar-

dziej tragiczne|
SPRAWY MIEJSKIE,

— Roboty na szosie Sołta-
niskiej. W początkach przyszłe-
go tygodnia wydział drogowy

Magistratu przystąpi do robót

ziemnych na szosie solteniskiej.

Roboty te pozwolą zatrudnić 50

bezrobotnych
SPRAWY SANITARNE.

— Przewożenie chorych dzieci

2 Antokola do św. Jakóba., Jak już

donosiliśmy, Magistrat postanowił

przenieść szpital dziecięcy zhi-

gienicznej okolicy na Antokolu do

gorszych warunków szpitala św.

Jakėba. W dniu wczorajszym ka-

relka Pogotowia Ratunkowego
pizewiozła ze szpitala dziecięcego

do szpitala św. Jakóba 15 chorych |

dzieci. Jakoby Magistrat dąży do

lego, ażeby do dnia 24 b. m. wszy”

scy chorzy przewiezieni zostali do

szpitala św. Jakóba.

-- Stan zdrowotny i higjena

wśród dziatwy szkolnej, Ostatni

wykaz. opieki higjeniczno-lekar-

«kiej w publicznych szkołach po“

wszechnych notuje następujące da-

ne: na ogólną ilość 17.134 dzieci

stwierdzono że brudnych jest dzie”

ci 4192, zawszawionych 4097. , W

związku z tem przymusowo odpro*

wadzono do kąpieli 6219 dzieci.

Z chorób zanotowano następu”

iące: świerzba 20, inne skórne 267,

yruźlica płuc podejrzana 11, gruźli

ca płuc stwierdzona 1, gruźlica

gruczołów chłonnych 28, choroby

nosa 66, choroby uszu 55, jaglica

15, inne choroby oczu 360, wady

wzroku 63, wady serca 2.

Wypadki chorób zakaźnych

były następujące: płonica 37, ospa

wietrzna 14, róża 2, świnka 2, an-

gina 1,- defteryt 1, tyfus brzusz-

ny 1. Dane te dotyczą ubieglego

miesiąca,

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

— Pozwolenia na broń.

Ż dniem 1 stycznia r. przyszłego

wchodzą w życie nowe przepisy

regulujące sprawę posiadania i

noszenia broni palnej i amunicji.

Posiadanie i handel temi przed-

miotami uzależnione są od po-

zwolenia władz administracyjnych.

Nowe przepisy'wprowadzają dwo-

jakiego rodzaju pozwolenia na

posiadanie broni palnej oraz na

jej posiadanie i noszenie.

Pozwolenia na broń wydawa-

ne będą jak i poprzednio przez

starostwa, о ile zaś chodzi o

osoby należące do siły zbrojnej

państwa, przez władze wojskowe.

Dalej przewidują się zezwolenia
na okaziciela, które wydawane

będą poszczególnym urzędom,

instytucjom i przedsiębiorstwom

dla ochrony życia ich pracowni-
ków i ich mienia.

SPRAWY WOJSKOWE.
2 Kary za niezarejestro-

wanle się przysztych poboro-
wych. Referat wojskowy Magi-
stratu przesłał 40 starostwa
grodzkiego już 60 wniosków o
ukaranie mężczyzn, urodzonych
w r. 1914, za niezgłoszenie się
w terminie do registracji woj-
skowej.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Rucn na kolei Woropa-

jewo—Druja. Nowootwarta linja

kolejowa Woropajewo—Druja wy-

kazuje b. znaczne ożywien'e, do-
wodząc tem samem, że jej bu-

dowa i otwarcie były ogromnie

na czasie. W związku z tem, jak
nas informują, nie jest wyklu-
czonem, że wkrótce zwiększona

zostanie na tej linji ilość kursu-
jących pociągów

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Zwyžka cen rynkowych.

W porozumieniu z tygodniem po-
przednim ceny na rynkach wi-
leńskich uległy zwyżce od 3 do

5 procent. W pierwszym rzędzie
zwyżkowały ceny na nabiał.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Wciąż wygórowane opła-

ty na rzeźni. W niedzielę odbę-

dzie się walne zebranie członków

Chrześcijeńskiego Związku Zawo-

dowego Hand!arzy Mięsnych i
Wędliniarzy w sprawie wygórowa-
nych opłat na rzeźni miejskiej.

Zebranie odbędzie się w lokalu
przy ul. Metropolitalnej 1. -

— Piekarze żydzi przeciwko
zmechanizowaniu piekarń. Cen-

'valny związek rzemieślników ży”

dów podjął akcję w kierunku spo”

wodowania cołnięcia zakazu w

sprawie zamknięcia piekarń znaj-
cujących się w suterenach i nie

zmechanizowanych. Delegacja te-

go związku była wczoraj u preze”

sa izby rzemieślniczej w Wilnie,

któremu przedłożyła memorjał o

ciężkiem stanie materjalnym pie-

karzy i wskazała, iż piekarze mi-

mo najlepszych chęci nie są w sta”

pie nabyć drogich maszyn.
SPRAWY ROBOTNICZE.

— Bezrobocie w  Wiinie
wzrasta. Ostatnie prowizoryczne
obliczenia bezrobocia na terenie

Wilna określają stan bezrobocia

na 5597 osób. Najwięcej bezro=

botnych liczą rubryki pracowni-

ków umysłowych i robotników
niewykwal:fikowanych.
W stosunku do tygodnia po-

przedniego bezrobocie zwiększyło
się o 27 osób.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Nadzwyczajne walne zebra”

nie stowarzyszenia kupców chrze-

scijan. W niedzielę 20 b. m. o go”

dzinie 4*ej pop. odbędzie się we

własnym lokalu (Bakszta 11) nad-

zwyczajne walne zgromadzenie

członków stowarzyszenia. Na po-

1ządku dziennym są sprawy nastę”

pujące:
1) Sytuacja budżetowa sitowa”

rzyszenia. 2) Jak uniknąć wyśóro”

wanych wymiarów podatku obro”

towego. 3) Wolne wnioski, |

O ile zebranie w wymienionym

powyżej terminie nie dojdzie do

skutku z braku quorum, odbędzie

się w drugim terminie tegoż dnia

o godz. 5 pop. bez względu na ilość

obecnych.

ODCZYTY i ZEBRANIA.
— Zebranie Zw. właścicieli

średn. drobn. nieruchomości.
W dnia 20 listopada r.b. o godz.

13 (1 po poł.) w sali przy ul. Wił-
komierskiej 1—odbędzie się wal-

ne zebranie członków związku

właścicieli średnich i drobnych

nieruchomości m. Wilna—dzielni-

cy Kalwaryjskiej, na które to ze-

branie zarząd zaprasza wszystkich

członków związku.
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SPRAWY SZKOLNE.
— Z państw. szkoły Tech-

nicznej. Dyrekcja szkoły pedaje

POLECA:

Bawi:

 

do wiadomości, że okresowe ze-
branie rodziców uczniów Pan-
stwowej Szkoły Technicznej w
Wilnie połączone z referatem na
temat „Współpraca domu ze
szkołą* odbędzie się dn. 20.XI.32 r.
o godz. 1230

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Sekcja wyrobienia we-

wnętrznego  Scdalicji Marjań-
skiej Akademików (SB. zawia-
damia, że w niedzielę dn. 20.XI.
32 r. © godz. 12 odbędzie się
zebranie sekcji z referatem p. t.
„Charakter a temperament”.
— 'Walne zebranie Zw.

Akad. Młodzieży Ludowej USB.
W niedzielę, 20 b. m. o godz 9
rano w pierwszym terminie i 930
w drugim terminie odbędzie się
walne zebranie Zw. Akad. Mło-
dzieży Ludowej w Zakładzie Etno-
logji (USB. (Zamkowa 11). Porzą-
dek dzienny przewiduje wybór
władz i sprawy organizacyjne.
— Sobótka w Lechji. Dziś

cdbędzie się w lokalu Akad. Tow.
Farmzceutycżnego „Lechja”, przy
ul. Bakszta 12, przedostatnia w
beżącym trymestrze akademic-
kim sobótka. Początek o godzinie
21ej (9-ej).

ROŻNE.
— Zwolnienie od cła prze-

syłek żywnościowych. Na pod-
stawie okólnika ministra skarbu
nadchodżące z zagranicy przesył:
ki z darami dla ubogiej ludności
zwolnione zostają od cła oraz od-
prawy celnej.
W związku z tem władze ad-

ministracyjne wydały zarządzenie,
aby świadectwa ubóstwa adresa-
tów, niezbędne dla zwolnienia
przesyłki od opłat celnych, wy-
dawzne były osobom istotnie za-
sługującym na ich otrzymanie.
— W Hierbarciarni N. O. K. dla bez-

robotnej inteligencji następujące osoby
złożyły ofiary pieniężne. W. P. Zrze-
szenie Pracowników Banku Polsk. Firma
Charytonowicz, Marjan Wolbek, Kaszyń-
ska Karolina z Gałciatan p. Soły. Julja
Smolska, N. Korolkowa, E. Legiejkowa,
Polskie Radjo, Janina Duczmarowa z Wo
ropajewa, Marja Hodryjewska, Felicja Ma
kowiecka, M. Dowgiałłowa, M. Chomicze
wska Bezimienna, prof. Kazimierz Karaf-
fa-Korbut, dyrektorowa Dmochowska, N.
Borowska, Bezimiennie, M. Gtogowska,
Józefa Kupściówna z Warszawy, prot.
Muszyński, N. Skarzyńska, N. N. Miku-
licz-Radecka., Ofiarodawcy przez „Dzien-
nik Wileński” N. Kabotejnowa ks. super-
jor Rzymełko. N. N. M. Makarowa. O-
fiarodawcy na listę nr. 4 zebrane przez
panią Jastrzębską.

Ofiary w produktach: Jadwiga Dmo-
chowska, N. Wołodźkowa, Anna Wolbe-
kowa, N. N. Ludwika Małachowa, N. Fie-
dorowiczowa, E. Malecka, E. Wańkowi-
czowa, Z. Rusiecka, M. Nowkońska, na-
uczyciełka p. Sperska i uczenice szkoły
w Pałkowszczyźnie, N. Horodecka, Ma-
jerowa, N. Pyttonowa, N. Głogowska, N.

Wołodźkowa, N. Dowgiałłowa, Bezimien-
na, N. Jodko, N. N. p. Ostrejko, Hygie-

niczna wytwórnia pieczywa Szkaplerna
4. Stefanja Szaniawska, N. N. Firma Wę

cewicz, Polsk Spółka Piekarzy, Julja
Eydrygiewiczowa. z

Zarząd najserdeczniej dziękujd

Wszystkim Ofiarodawcom, przypominając

równocześnie, że okres zimy ze względu

na chłód i głód wymaga, wzmożonych
oliar. Dotkliwie daje się odczuwać mię-
dzy inteligencją bezrobotną brak ciepłych
okryć, a zwłaszcza męskich palt.

ZABAWY

- — Resursa Rzemieślnicza w

Wilnie zaprasza swych członków,
ich rodziny, oraz sympatyków rze”
miosła na sobótkę taneczną, uroz-

maiconą . działem wokalno-arty-

stycznym, która odbędzie się w

dniu 19 b. m. o godz. 20 min. 30 w
!okalu własnym przy ul. Bakszta 2.

Na dział wokalno-artystyczny
złożą się wesołe monologi, skeat-

sche p. t „Ostatnie 10 złotych”,
vrodukcje chóru, oraz cały szereg

innych atrakcji. Do tańca przyśry”

wać będzie jazzband.
— Na niezamożnych uczniów. Dziś

od godz. 5 m. do godz. 10 wiecz. od-
będzie się w salach restauracji „Polonia“
dancing towarzyski, urządzony staraniem
grona rodziców przy wydatnem poparciu
właścicieli restauracji — z przenaczeniem
dochodu na rzecz niezamożnych uczniów
gimn, im J. Słowackiego.

  

    

      

    
   

 

  
  

    

 

Najtaniej...
Mydła do golenia w kawzł-
ku, w proszku, kremy, pro-
szek na wagę. Największy wy-
bór nożyków do golenia, ma-
szynek i brzytew w fłrmie

H."GAKRYTOÓWICJ | Sia
wino:Mieklowieza M 7.
Ken

WYPADKI.

— Zderzenie autobusu z taksówką.

W dniu 17 bm. o godz. 22 szofer Kułak

Konstanty, którego miejsca mieszkania

narazie nie ustalono, prowadząc autobus
nr. 38144 komunikacji poza miejskiej na
ul. Wileńskiej najechał na taksówkę nr.
bocz. 75 prowadzoną przez szofera Kud-
ricza Kazimierza, zamieszk. przy ul. Rud
nickiej nr. 20, wskutego czego w taksów-
ce został uszkodzony tylny prawy błot-
nik. Wypadku w ludziach nie było. Do-
chodzenie prowadzi III. Komis, P. P.

 

DZIENNIKMILERSKI -

gprawa zamknięcia listy udwokachiej,
Całą prasę polską obiegła 0:

slatnio wiadomość o uchwale wi-
leńskiej Izby Adwokackiej w
sprawie zamknięcia listy adwoka-
tów.

Wiadomość ta wywołała wiel-
kie poruszenie, a poniekąd i zdzi-
wienie.

Skąd raptem palestrze wileń-
skiej zebrało się na inicjatywę w
'ej sprawie?

Czyż należy zamykać w ten
sposób dostęp młodym prawni-
kom do zawodu adwokackiego?

Otóż do notatki o uchwale wi-
jeńskiej palestry zakradła się za-
sadnicza pomyłka, która sens ш°
chwały całkowicie spaczyła..

Mianowicie uchwała jest wa”

runkowa i wyraźnie powiada, że

lzba wiłeńska domaga się zam-

knięcia listy adwokackiej jedynie

w tym wypadku, jeżeli nastąpi

zamknięcie list w innych okrę-

gach.
Jak wiadomo dekret o ustroju

adwokatury daje prawo ministro-
wi sprawiedliwości zamknięcia

*list adwokackich w 10 okręgach.
Istnieją poważne dane co do

tego, że taki projekt istnieje,
przyczem właśnie Wilno о о'
wych 10 okręgów nie będzie nale-
żało.

Wówczas apelacja wileńska,
wobec zasady swobodnego prze-
siedlania się adwokatów, stałaby
się miejscem emigracji wszelkiego
rodzaju niedobitków z innych, u
boższych okręgów.

Chodzi, krótko mówiąc, o obro-
nę przed zalewem palestry wileń-
skiej przez pewną kategorję przy”

byszów z dawnego zaboru
austrjackiego, którzy są niepo”
żądanym elementem nietylko ze
względów konkurencyjnych, ale
również z powodu licznych oby--

czajów i zwyczajów, które w in-
nych środowiskach uważane są za
niezdrowe i nie zawsze godne
członków palestry.

“ Pojęta w ten sposób uchwała
wileńskiej Izby Adwokackiej sta-
je się całkiem zrorumiałą.

"sTeatr I muzyka.
— Teatr Wielki na Pohulance dziś

19 bm. i jutro 20 bm, o godz. S-ej wiecz.

ra znakomitą sztukę Shaw'a „Zbyt praw

dziwe, aby była dobre".
— Niezwykłe święto dzieci — będzie

uiem niedzielna popołudniówka (godz.

4-ta) efektownej bajki Maeterlincka „Nie

bieski ptak"!
— Ostatnie występy gościnne Jana

Boneckiego. Znakomity artysta teatrów

warszawskich wktrótce pożegna Wilno.

Na liczne prośby publiczności zgodził się

zagrać jeszcze dwa razy (dziś i jutro)

w sztuce „Zbyt prawdziwe, aby było do-

bre”, rolę „szeregowca Miika', którą jak

przyznała cała prasa, zaliczyć może do

swych najwspanialszych kreacji.
— Teatr muzyczny, „Lutnia”, — O-

statnie występy Elmy Gistedt. — Przed
stawienie popularne po cenach zniżonych.

Dziś po raz ostatni „Księżniczka czarda-

sza” z udziałem E. Gistedt (ceny zni-

żone). Jutro dwa przedstawienia: po poł.

o godz. 4-ej „Krysia leśniczanka”, wiecz.

o godz. 8 m. 15 „Wiktorja i jej huzar“.

(Na obu przedstawieniach cefy zniżone).

Frzypomnieć należy, że „Krysia leśniczan

ka" jest dostępną dla młodzieży.

„Szaleństwa Coletty“. Premjera tej

pięknej operetki odbędzie się we wto-

rek 22. XL. o godz. 8 m. 15. W roli głó-

wnej M. Gabrjelli. Reżyseruje M. Ta-

trzański. Przepiękna, nowa, bogata wy-

stawa.
Bilety już są do nabycia w kasie za-

mawiań. :

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z. A. S. P. w Wilnie — gra

dziś i jutro (19 i 20 bm.) tryskającą hu-

morem komedjo-farsę „Roxy” — w Sło-

nimie. Jutro, 21 bm. Teatr Objazdowy

zawita do Łunińca, 22 bm. do Pińska.

— Dziś już gra Bolesław Kon, „ie-.

nomen artystyczny”, „urodzony piani-

sta” — według najpoważniejszych gło-

sów krytyki stołecznej, obdarzony pierw

szorzędnym talentem i najwybitniejsze-

mi warunkami wirtuozowskiemi, laureat

polski ostatniego Konkursu Szopenow-

skiego w Warszawie.
Program recitalu oryginalny i rzadko

wykonywany. Koncert odbędzie się w
Sali Konserwatorjum (Wielka 47). Po-
czątek o godz. 8 wiecz. punktualnie. Po-
zostałe bilety nabywać można w kasie
Konserwatorjum (Końska 1) od godz. 6
wiecz.

——

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 19 listopada 1932,
11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.

Czas. 13,10: Kom. meteor. 13.15: Pora-
nek szkolny. 15.00: Nowe płyty. 15.40:
Komunikaty. 15,50: Wiad. wojskowe.
16.00: Audycja dla dzieci. 16.25: „Wilcze
Kly Radjowe“ 16.40: „Stefan Żeromski”
(w 7-mą rocznicę zgonu) odezyt wyśł.
piol. M, Górski. 17,00: Aud. dla chorych.
17.30: Kom. 17.40: Odczyt aktualny: 18.00:
Muzyka lekka. 18.50: Rozmaitości. 19.15:
„dak to w samolocie ładnie! felj. 19.30:
„Na widnokręgu”. 19.45: Pras. dz. radj.
20.00: Koncert kompozytorski Sergjusza
Prokofjewa. 20.45: Kom. Wied. sport.
Dod. do pras. dz. 20.55: Godzina życzeń.
22.05: Koncert chopinowski. 22.40: „Ba-

-nalność doskonała” — felj. 22.55: Kom.
meteor. 23.00: Muzyka taneczna.

Niedziela, dnia 20 listopada 1932.
„10.30: Trasm. nabożeństwa. 11.58:
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15:
Irasm. poranku symi. z Filharm, Warsz.
12.55: „Społeczna walka z gruźlicą” —
cdczyt. 13.10: Muzyka. 14.00: „Porady we
terenaryjne". 14.20: Muzyka. 14.40: „La-
sy zagranicą" — odczyt. 15.00: Audycja
dla wszystkich. 16.00: Audycja dla mło-
dzieży. 16,25: Muzyka. 16.45: Kącik języ-
kowy. 17.00: Koncert i komunikaty. 17,55:
Progr. na poniedziałek. 18.00: Koncert.
18.50: Sprawy miejskie. 19,10: Rozmaito-
ści z cyklu „Kobieta ma głos”. 19.25:
Słuchowisko. 20.00: Recital śpiewaczy.
20.40: Muzyka. 21.20: Wiad. sportowe z
prowincji. 21:40: Muzyka. 22.45: Komu-
nikaty. 23.00: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Rocznica Żeromskiego.

Dzisiaj jako w siódmą rocznicę zgo-
nu Stefana Żeromskiego prof. Konrad
Górski z Warszawy wygłosi odczyt, w
którym uwypukli niepożyte walory arty-
styczne i ideowe twórcy „Popiołów*
(godz. 16,40).

Literatura w obłokach.
O godz. 19,15 zabierze głos przed

mikrofonem wileńskim Witold Hulewicz
i podzieli się z radjosłuchaczami garścią
literackich impresyj, wyniesionych z po-
dróży samolotem na linji. lotniczej Wilno-
Warszawa.

Prokoijew przy fortepjanie,
Wielostronny kompozytor Sergjusz

Frokofjew daje dzisiaj w sobotę o godz.
20-ej recital własnych utworów fortepja-
nowych w radjo. Nacechowaną wysokim
artyzmem twórczość Prokofjewa znamio-
nują brak sentymentu, przejrzystość sty-
lu, humor już prawie na granicy parodji

"ŽNIŽYEA CENY, „222 leż cezar,
WYKWINTNE KOLACJE

z 3-ch dań i kawy po 3zł.50 gr.

KRONIKA POLICYJNA.

— Pochwycenie kolporterów

fałszywych dwuzłotówek. Od
pewnego już czasu na terenie

miasta, a przeważnie na rynkach

wileńskich, nieuchwytni osobnicy

puszczali w obieg w większych

ilościach fałszywe monety 2-zło-

towe. W związku z tem funkcjo-

narjusze wydziału śledczego roz-

toczyli ścisłą obserwację, w wy-

niku której zdołano wpaść na

ślad szajki fałszerzy. Aresztowano

na gorącym uczynku Basię Kagan

pod  przezwiskiem „Baszewa”,

żona recydywisty złodzieja (Ży-

dowska 10) i Aglenika Bubina

(Nowogródzka 10). W czasie prze-

prowadzonej rewizji w mieszka-

niu  aresztowan,ch znaleziono

mnóstwo fałszywych monet, na

sumę z górą 1000 złotych. Fresz-

towanych osadzono w więzieniu

na Łukiszkach.
— Podrzutek. W dniu 17 bm. w kla-

tce schodowej przy ul. Węglowej nr. 10

znaleziono podrzutka płci męskiej, w wie

ku około 2 miesięcy, przy którym była

kartka z napisem: „Ochrzczony na imię

Leonard"; Podrzutka umieszczono w

przytułku Dzieciątka Jezus. Dochodzenie

prowadzi l Kom. P. P

чЭ

Zawiado ie
Dyrekcji, kolejowej.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań-
stwowych w Wilnie podaje do wia
domšci, że z powodu zamknięcia
dia ruchu pociągów mostu (wobec
odbudowy) przez rz. Niemien mię:
dzy stacjami Niemen Nowojelnia,
toc. nr. 311( odchodzący z Wilna
o godz, 7 m. 00) i poc. nr. 314 przy-
bywający do Wilna o godz. 11 m.
15) w dn. 22, 23 i 24 listopada, о-
raz poc. nr. 313 (odchodzący z Wil
na o godz. 18 m. 50) i poc. nr. 312
(przybywający do Wilna o godz.
23 m. 05) w dn. 22 i 23 listopada *
przejdą bezpośrednio tylko do mo“
stu na rz. Niemien, gdzie podróżni
przybywający temi pociągami bę-
dą przeprowadzeni w celu przesia
dania na drugą stronę mostu do
drugiej części pociągu, przez spe”
cjalnie urządzone A zaš ba
gaż i poczta zostanie przeladowa-
na na drugą stronę mostu bezpla-
tnie.

Wobec powyższego poc. nr. 314
w dn. 22, 23 i 24 XI. odejdzie od
miejsca przesiadania z opóźnie-
niem około 35 m. i przyjdzie do
Wilna z opóźnieniem około 17 m.
poc. nr. 311 w dn. 22, 23 i 24 XI.
odejdzie od miejsca przesiadania z
opóźnieniem około 35 m.i przyj:
dzie do Baranowicz z opóźnieniem
okoł 40 min, i do Łunińca około 15
min., poc. nr. 313 w dn. w dn. 22i
23 odejdzie od miejsca przesiada-
nia z opóźnieniem około 45 m. i
przyjdzie do Łunińca z. opóźnie-
niem około 50 min,, poc. nr. 312 w
dn. 22 i 23 odejdzie od miejsca
przesiadania z opóźnieniem około
35 min. i przyjdzie do Wilna z o:
późnieniem około 15 min,

WSZYAESKNOTWEEDIGOOKDEZTATAZZOFIODCZZA

PAMIĘTAJ o
o putrzebach organizacyjnych

šridiaiia Kaina
i wplač skladkę do P. K, O.
na konto czekowe 180.785

lub w Sek'etarj:cie (Orzeszkowej 11)
w godzinach od 11 do 3 i od 6 do 7w.

<odziennie prócz niedziel i świąt.

ms lskak]

— Bialystok przywozi podrzutka do
Wilna. W dniu 17 bm. wklatce schodo-
wej domu nr. 7 przy ul, Orzeszkowej zo-
stał znaleziony podrzutek płci żeńskiej
w wieku około 10-ciu dni, przy którym
była kartka z napisem „Białystok”, Pod-
rzutka umieszczono w przytułku „TOZ”.
Dochodzenie prowadzi III. Komis. P. P.
 

PROCES O NADUŻYCIA CELNE.
Wyrok Sądu Apelacyjnego dotknął 4-ch oskarżonych.

Jak już donosiliśmy, sprawa o

olbrzymie nadużycia popełnione

na szkodę Skarbu Państwa przez

całą zorganizowaną szajkę, która

przemycała do Polski towary za”

graniczne bez uiszczania ezewi-

dzianych opłat celnych, znalazła

się na wokandzie sądu apelacyjne”

go i była przedmiotem rozprawy w

dn. 14i 15 b. m.
Sąd apelacyjny pod przewod:

nictwem wiceprezesa p. Wł. Dmo"

showskiego przy udziale pp. sę'

dziów Al. Jodzewicza i D. Iljina,

po zapoznaniu się z całokształtem

sprawy, zbadaniu świadków, do-

kumentów i dowodów rzeczowych

oraz wysłuchania oskarżeń pod-

prokuratora p. O. Klosse i radcy

prawnego min. skarbu adw. Wr

niarskiego tudzież przemówień

10-ciu obrońców oskarżonych, za*

mknął przewód sądowy, odracza”

iąc ogłoszenie wyroku do dnia 18

R ma.»
Wczoraj więc, przy wielkiem

zainteresowaniu licznie przybyłej

rubliczności, sąd apelacyjny ogło-

sił sentencję wyroku.
pcą tego wyroku uniewinnie-

mi zostali: Hirsz Krasner, Szloma

Goldberg, Jakób Ettingin i Hubert

Meyer.

Częściowo zostali uniewinnieni

ask. Konstanty Sienkiewicz i Jó-

zeł Brytan.
Natomiast zatwierdzony został.

wyrok pierwszej instancji w sto”

sunku do osk. Szepsela i Mordu-

sha Arluków, obarczając ich nad-

ło opłatami sądowymi za obie in-

stancje po 171.234 zł. każdego.

Zmieniając kwalifikację praw-

1ą sąd skazał osk. Brytana za uży

-1e jako autentyczne dwóch pod-

robionych paszportów na zamknię

cie w więzieniu przez 6 miesięcy,

1ecz karę tę na zasadzie amnestji z

b. r. w całości darował.
Tytułem opłat sądowych od te-

goż osk. Brytana sąd zasądził
19.659 zł, zaś od osk, Sienkiewicza
37.167 zł.

Prócz tego od wszystkich ska”
-anych zostały zasądzone solidar-

nie wszystkie koszta postępowania

SZLEPOPAPAZARCZTDOOWAAIWOTOZASEWARCI

i niezwykły temperament. Na wstępie

kompozytor odegra wraz z wiolonczeli

stą p. Kazimierzem Wiłkomierskim „Bal-

ladę“ na wiolonczelę i fortepjan. Nastę-

pnie wykona własną sonatinę op, 54 nr.

2. suitę fortepianową op. 12, „Opowia-

danie prababki“ i w końcu „Suggestion
diaboligue" op. 4. ;

(eny „PÓLONII” nie są wyższe
od ten innych restauratyj.

`

DOBOROWY PROGRAM KABARETOWY,
urozmaicony DANCINGIEM Towarzyskim.

Lokal czynny od godz. 8-ej wiecz. do 5-ej rano.

sądowego.
Krótko mówiąc, z pośród 17

oskarżonych postawionych w stan
oskarżenia w tej sprawie, w osta-
tecznym wyniku 4*ch uznano za
winnych. Wszystkich innych pod-
sądnych sąd okręgowy bądź sąd
apelacyjny zwolniły od kar i odpo*
wiedzialności materjalnej. Kos.
LRSTTKEKOIAR

Nadużycia w Monopol Siro
-Śledztwo w sprawie olbrzymic

nadużyć w Monopolu Spirytuso-
wym zatacza coraz szersze kręgi.

Po zaaresztowaniu wyższego
urzędnika Państwowej Wytwórni
Wódek w Warszawie Kłopotow*
skiego i jego pomocnika Rzeźnic”
kiego, stwierdzono, iż część do-
kumentów została spalona tak, że
śledztwo jest bardzo utrudnione i
musi potrwać dłużej, niż przypusz*
czano początkowo.

Władze badają obecnie, komu
zależało na zniszczeniu tych do*
kumentów, posiadających dła *
śledztwa ogromną wagę. Prowi*
zoryczne badania strat, wyrzą: |
dzonych przez Kłopotowskiegoi
Rzeźnickiego wykazują niedobór
w wysokości przeszło 70.000 zł.

Kto wygrał
na loterii.

W. pierwszym dniu ciągnienia
1-ej klsay 26-ej polskiej loterji pań
stwowej większe wygrane padły.
na numery następujące:

ZŁ. 20.000 na nr. 103454.
ZŁ 15.000 na nr. 57254.
ZŁ. 10.000 na nry: 64155 67893.
ZŁ, 5.000 na n-ry: 138186 147025
Zł 2.000 na n-ry: 1812 57028

59363 66921.
ZŁ. 1.000 na nry: 93357 101263.
ZŁ 500 na n*ry: 5121 22913

53886 57166 817177 111402 130662.
ZŁ 400 na n-ry: 10717 29113

35054 36580 40151 58607 70486
11673 91058 97863 97912 103303
112995 114218. i

Zi. 200 na n-ry: 2990 15209
18623 19214 22930 49267 61287
65678 72474 96200 125467 140129.

Zt. 150 na n-ry: 5773 6051 8397
8641 9209 11899 13694 15056 19012
20588 20981 21650 26456 26885
28833 29723 30439 45993 48644
53285 56496 58605 61031 61289
68430 70641 71964 75116 78353
79177 82838 85699 86957 87011
90875 101558 102955 113814
114983 120711 121140 123285
124100 125220 126410 130285
131608 132431 135281 138664

_ 141608 142647 146202.
WARSZAWA (Pat). W drugim

dniu ciągnienia I klasy 26 Polskiej
Państwowej LoterjiKlasowej wię-
ksze wygrane padły na numery:
50 tys. zł. — 62.820, 5 tys. zł —
60,079,po 2 tys. zł. 71,974 i 18,992
po złotych tysiąc — 67.575, 68,566
1 125,972. 142



Z KRAJU.
Wstrzymanie żeglugi na naszych rzekach.

Na rzekach Dźwinie, Wilji i Niemnie wstrzymano żeglugę i spław
drzewa.

Epidemja tyfusu wygasa.

Wydział Zdrowia Urzędu Woje
wódzkiego w ubiegłym tygodniu
na terenie Wileńszczyzny zanoto”
wał następujące choroby zakaźne:
tyfus brzuszny 16, plamisty 4 (1
zgon), płonica 54, błonica 10, od-
ra 6, róża 4, krztusiec 2, gruźlica
13, (3 zgony), jaglica 33 i inne 10.

Na terenie powiatów epidemja
tyfusu została niemal kompletnie
zażegnana, notowane są tylko wy
padki zachorować w pow. dziśnień
skim. Również zanotowano kil-
kanaście wypadków epidemji ty*
fusu na terenie Wilna.

Wysiedlenie turysty angielskiego z Sowietów.

Ze Stołpców donoszą, iż przed-
wczoraj rano na odcinku Kołoso
wo wysiedlono z granic Rosji nie-
jaki Słemsona Arnolda, turystę
angielskiego, który w ostatnim ty-
godniu na terenie Mińszczyzny
zbierał materjały wśród włościan,

vsadników i robotników. Materja-
ły zbierane miały posłużyć Stem-
sonowi do dzieła, które zamierza
po powrocie z Rosji wydać. Stem-
son bawił w Rosji od lipca r. b. i
miał prawo przebywać w Rosji do
31 grudnia r. b.

Napad wilków na zaścianek.

We środę rano do zaścianka
Tułowicze w rejonie [wieńca wdar
ło się kilkanaście wilków, które
porwały z obór około 15 sztuk róż
nego żywego inwentarza. W za-

rządzonym pościgu zastrzelono 1
wilka. W pobliżu tegoż zaścianka
'wilki rozszarpały konia należące-
go do Kazimierza Stańkowa.

Obława na Wilki w pow. Wołożyńskim.

Wobec znacznej ilości wilków
jakie pojawiły się na terenie pow.
wołeżyńskiego, a zwłaszcza w po-
granicznych miejscowościach te-
go powiatu, urządzono ostatnio
kilka obław na te szkodniki. W
czasie obław zastrzelono 7 wil-

Fa

ków i kilka sztuk innej zwierzyny.
Wczoraj również odbyło się

polowanie z udziałem wojsko-
wych i członków towarzystw my-
śłiwskich. W wyniku obławy za-
strzełono 5 wilków.

 

Echa «dziwnego» święta prawosławnego.
Wyjaśnienia P. I. P.

(Warszawa KAP). W_ odpo”
wiedzi na komunikat KAP-wej o
obchodzie w Cerkwi prawosław-
nej święta Matki Boskiej Kazań”

skiej w połączeniu z obchodem
rocznicy „wyzwolenia od La-
chów”, Prawosławna Informacja
Prasowa (P.L.P.) podaje wyjaśnie-
mie, które właściwie nic nie ne-
guje, co K.A.P. podała P.I.P. przy”

znaje, że Cerkiew prawosławna w
Polsce obchodzi drugie z kolei
święto M. B. Kazańskiej w dniu
22 października, które to święto
zostało specjalnie ustanowione na
pamiątkę „wyzwolenia od La-
chów” i za czasów caratu obcho-
dzone było tylko w Moskwie. Po-
mimo, że to święto M. Boskiej Ka-
zańskiej przypada w lipcu, ob-

ulica

 

Ostatnie 2 dni Najulubieńsza para aktorów, Swiatowoz ODZINAZT.Maurice ametRE=ekranuJea-

- - ser) Jlusza realizacji Ernesta

otw о- «РАМ» | Mi Beizinc, GODZINA Z TOBĄiiet, КОА аНЕЬ н
al. LKA 42. Tel. 528.

Y Premjera. Pe raz pierwszy w Wilnie wersja

KING- |<H L I 0 S$» nialsze, nieśmiertelne, monument. arcydziete
TBATR_ NIMGS. Meczarnie Chrzeš

28, tel. 926. ne. Pecząt:

100 prec. humeru, muzyki | czarownych meled

chód drugiego święta w terminie
jesiennym P. L P. ttumaczy wygo-
dą dla ludnošci. Zwroty w prawo-
sławnych księgach liturgicznych
o „Lachach“ i „imperatorze, sa“
modzieržawcy- -wszechrosyjskim““
P.L P. tłumaczy niemożnością
wydania nowych ksiąg liturgicz-
nych, gdyż Cerkiew korzysta o
becnie z wydania moskiewskiego,
w którem są zwroty obrażające
uczucia narodowe polskie.

W. każdym bądź razie jest ja”
snem, że drugie święto Matki Bo-
skiej Kazańskiej -z dn. 22.IX na
pamiątkę „wyzwolenia od La-
chów' jest zbędne i nie powinno
być obchodzone w Polsce, gdyż
nawet za caratu było obchodzone
tylko w Moskwie.

cien. Krwawe rządy Merona.

_DZIANNIK MILKSSK) A
 

SPORT.
Zainteresowanie piebiscytem

«Dziennika Wileńskiego» wzrasta.
Firma T. Odyniec ofiarowała puhar grecki.

Ilość nadesłanych nagród coraz
się zwiększa i możemy zupełnie
śmiało powiedzieć, iż dotychczas
nie mieliśmy tak wielkiej i bogatej
w emocji sportowej imprezy.

Wczoraj Firma T. Odyniec przy
ul. Wielkiej 19, nadesłała przepię-
kny puhar w stylu greckim z czar”

nej terrakoty, który będzie przy:
znany jako nagroda na własność,
Puhar ma ładny kształt, a u samej
góry z obu stron widzimy płasko-
rzeźby symbolizujące tężyznę ży”
cia greckiego.

Puhar ten będzie cenną nagro-

dą i doskonałą pamiątką sporto-
wą.

Wszyscy idźmy do „Sokola“.

Dziś w sali „Sokoła” przy ul.
Wileńskiej rozpoczyna się o godz.

16,30 turniej gier sportowych. W

programie jest tylko siatkówka, a-

le, jak na początek, to wystarczy

i niewątpliwie dużo będziemy mie”

li emocji sportowych, przygląda-

_ jąc.się grze poszczególnych dru-

żyn. ‹

Po tym turnieju, który zakoń”

czy się w niedzielę, nastąpią za-

pewne inne już w odremontowanej -

sali Ośrodka W. F.
Dziś w sali „Sokoła'” zgroma-

dzą się więć wszystkie najlepsze
zespoły Wilna, które w ten spo-
sób rozpoczną opóźniony sezon.

Nowewładze związku

pł go.
W lokalu Banku Gospodarstwa

Krajowego odbyło się walne ze-

branie Wil. Okr. Zw. Pływackie-
go, który zdawał sprawozdanie ze

swojej działalności.
Zgromadzeni przez aklamację

na przewodniczącego wybrali p.

Izydorezyka.
Po udzieleniu absolutorjum u-

stępującemu zarządowi przystąpio

no do wyborów nowych władz.
Wybory dały następujące re:

zultaty. Do zarządu weszli pp.

major Kurcz, kom. Her, Nieciecki,
kapt. Szymański, Mincerówna,
Kudukis, Epsztein i Nowicki.
komisji rewizyjnej: mjr. Lankau,
kapt. Narkowicz, inż, Nelkin i Fe-
dorwicz.

Jak widać z powyższego, do no
wego zarządu W. O. Z. P. nie

wszedł nikt z dotychczasowych or
ganizatorów. Może więc nowe si-
ły potrafią pchnąć pływactwo wi-

ek seansów © godz. 4, 6, 8110,15, ® sobetę

og, 24

 

KINO-oawinn «РАМ»
Ut WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

wino CASINO||
Wieika 47. tai, 18-41.

 

Wkrótce film światowej produkcji
1932-33 r. caikowlcie nakręcony
w krajach podbiegunowych

Cała Polska się kawi! Bawmy sięrazemi
Dziś pierwsza

WINSKI, KALI
Iska kemedja speriewa
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Po zebraniu się komitetu hono
rowego wszystkie nagrody zostaną
przejrzane i przydzielone poszcze”
ana działom plebiscytu.

iebawem więc podamy całko-
witą listę nadesłanych nagród, któ
re w początku następnego tygo-
dnia wystawimy w oknie przy ul.
Mickiewicza 6.

Konkurs rozpocznie się 27 li:
stopada. Głosowanie trwać będzie
10 dni, to znaczy do 6 grudnia; 11
zaś grudnia nastąpi uroczyste roz-
danie nagrėd w kinie „Casino“.
W głosowaniu powinien wziąć

udział każdy.

leńskie na szersze tory, a w pierw
szym rzędzie stworzyć basen pły-
wacki, bez którego nie można pro
wadzić normalnej pracy.

Dancing sportowców,

Dziś u Zielonego Sztralla przy
ul. Mickiewicza 22, odbędzie się
dancing towarzyski nowozawiąza-
nej organizacji sportowej przy są*
dzie wileńskim.

Klub Sportowo - Towarzyski
Prawników przy sądzie wileńskim
ra zabawę do cukierni zaprasza о-
gół społeczeństwa wileńskiego.

Wejście za zaproszeniami.

PU BRZOZA ZA AEK PATTASTU

Barbarzyństwo ukraińskich gimnazistów
Wyszarpali oczy w portrecie

Chopina.

W. „Kurjerze Lwowskim czy”
tamy:

W dniu 14 bm. kilka minut po
t3-tej godzinie zdążała grupa ucz”
piów Państw. Gimnazjum „Ukra-
ińskiego* we Lwowie do domu u-
licą Leona Sapiehy. Nagle jeden
z nich zawołał „a tomu to ja zaraz
rroblu operacju” i z wyciągnię-

jym scyzorykiem skierował się w
kierunku rozlepionego afisza na
koncert, na którym znajdował się
portret Chopina. Wkrótce grup”
ka małych wrogów kultury wy”

5 a Chopinowi wśród wro"
gich okrzyków oczy, a następnie

zdarła cały portret. Przechodząc
student Politechniki Lwowskiej p.
Z. T. zrobił wszystkim „operację”
na miejscu i przywołał policję.

 

a jest prawdy 50

500.—(Zł

Zabawne curiosa wyborcze w czasie
wyboru Roosevelta.

Propaganda wyborcza w Sta-
nach Zjedn. nawet w ostatnim
dniu wyborów miała zgoła inny
charakter, aniżeli dotychczas, a
już w każdym razie odrębna była
od różnych sztuczek wyborczych,
stosowanych w państwach euro
pejskich. Dość powiedzieć, że na-
wet w New"Yorku, stanowiącym
przecie olbrzymi ośrodek, gdzie-
niegdzie tylko widać było afisze
propagandowe. Właściwie cała
akcja wyborcza przeprowadzona
była przez dzienniki, które dzie-
siątki kolumn zapełniały odezwa”
mi, przemówieniami itp.

Pewną rozmaitością w dziale
propagandy były taksówki, uwija-
jące się po mieście z plakatami, u-
mieszczonemi przy kołach zapaso”
wych, a wzywającemi bądź do
głosowania na Hoovera, bądź też
do odrzeucenia ,„18-g0 wniosku“
(jest to osławiona ustawa prohibi-
cyjna Volsteada z r. 1920). Nieje-
den z szołerów skarżył się, że te-
go rodzaju propaganda odbiera mu
klijentelę, należącą do obozu
przeciwnego, lecz, powiada, co
mam robić? Trzeba przecie w ja”
kis sposób podkreślić swe przeko”
nania.

Inną osobliwością amerykań-
skiej propagandy wyborczej jest
doraźne zbieranie na ulicach fun-
duszu wyborczego. W ostatnich
dniach przed wyborami liczne
kwestarki uwijały się po wszyst:
kich ulicach New Yorku, przy”
czem tylko stała ludność orjento-
wała się dokładnie, na co zbiera

ją one pieniądze. Europejczyk, za”
błąkany do Stanów Zjednoczo-
nych, był najgłębiej przekonany,
że chodzi o gromadzenie funduszu
na jakieś cele humanitarne.

Ponieważ od wschodniego do
zachodniego krańca St. Zjedno
czonych przestrzeń jest olbrzy-
mia, wynosi bowiem 6000 kilo-
metrów, więc na tem tle zdarzają
się w okresie wyborów zabawne
curiosa. Wiadomo, że w chwili,
gdy w New Yorku np. głosowanie
nietylko jest zamknięte, lecz zna
ne już dokładnie co do wyników,
w Kalifornii, leżącej na przeciw”
ległym krańcu państwa, wybory
trwają w całej pełni. Różnica bo*
wiem między obu punktami wyno'
si aż 4 godziny.

W r. 1918, gdy rozgrywała się
walka między kandydatem demo"
kratów, Wilsonem, a republikani-
nem Hughes'em, o godzinie 1 po
północy, gdy brakowaało tylko
obliczeń zKalifornii, wszyscy są*

e serji „K“

Jagieloūska nr. 14

dzili, že republikanin zostal obra-
ny prezydentem. To tež triumfu-
jący Hughes położył się spać,
wiedział bowiem, że Kalifornja od
czasu swego powstania zawsze
głosowała na kandydata republi-
kańskiego. Położył się i zastrzegł,
aby mu nie przeszkadzano. O go-
dzinie 3 nadeszły obliczenia z Ka*
lifornji, które obaliły dotychcza-
sowe wyniki głosowania i dały
znaczną większość _Wilsonowi.
Wobec tego jeden z wyższych u-
rzędników udał się do domu
Hughes'a i dyskretnie zadzwonił.
Ktoś z domowników otworzył mu
i powiedział przybyszowi:
— Prezydent kazał, aby go

budzono tylko w wypadku wyjąt-
kowo ważnym.

Przybysz na to:
— Wiadomość, którą przyno*

czę, jest rzeczywiście dość ważna,
proszę powiedzieć prezydentowi,
że nie jest prezydentem,

„Wielki brak ubrań i obuwia
daje się odczuwać w szeregach
biednych Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo, to też
zwracamy się z gorącą prośbą
do Sz. Społeczeństwa o składa-
nie takowych do biura św.
Wincentego — Młynowa 2.
zapłać zgóry tym, którzy nie
będą głusi na nasze wołanie.

ZARZĄD.

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 18 Х1 1932 r.

Waluty I dewizy:
Belgja 123,65— 23,96—123,34.
Holandia 358,20—359,10-—357,30.
Londyn 29,23—79,25—29,34—29,09.
Nowy York £,918—8,938 —8.898,
Nowy York kabał 8,922—8.942—8,902,
Kopenhaga150,50—151,25—149,75
Lendyn 34,95—35,05—34,87.
Szwajearja 171,70—172,13—171,27.
Berlin 211,95.
Tendenrla riejedrolita.

Papiery procentowe:
Pożyczka budowlana 39.25—00
Inwestycyjna 99,50.
50), konwers. 42,25.
6'/, dolarowa 57,25—58,25—57,75.
4%, dolarowa 5',50.
7%, stabil. 55,75—55 67—55,63.
81 L. Z. B.GK. I B R.obł. BGK 94,
Te same 77, 83,25.
7% ztemsk'e dolarowe 49.
4s'|o ziem 37,50—00.
4',?|, warszawskio 44,75.
81, Warsz. 56,50—57,00—56,75
8'|, Piotrkowa 51,50.
Požyczki niejednolite,

ważnie słabsze.
u

Bank Polski 90,50—89,50. Spiers 28
Tendencja niejednolita.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku;

listy prze-

Diilcnowska 60,0—60,12'/,. Stabilizacy|
ra 54,75—54,50. Warszawska 40,50. Slą.
ska 42,50.

 

Smtoyzaie: QUO. VADIS Nadi WYKAŻSienkiewicza na£EMIL3AN- gu, i 50/, listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego mia- AKUSZEBK) |
ch dawnego Pernu 4Mrs Bani Z sta Wilna,mw dniu 17 listopada 1932 roku į

8 losowanie). D iii
80/ę listy zastawne 2 11 somepoza 100. — nr, ur. 56, 96 106, 133, AKUSZFRKA

204, 515, 517, 530, 588, 596, 667, 683, 716, 732, 740, 781, 800 i 8%6; po złotych 500

ur. nr. 19, 34, 82, 92, 144, 185, 317, 493, 764, 964 i 1108; po złotych 1.000. — M, BRZEZINA
nr. nr. 224, 226, 360, 410, 783, 873, 1020, 1211, 1213, 1698, 1760, 1918, 1934, s

1949, 1989, 2031 i 2288.
50/4 listy zastawne konwersyjn !

25, — ur. nr, 335, 641, 713, 872, 1112, 1115, 1117, 1173, 1224, 1271, 1276, 1368, rzyniec,

1370, 1428, 1638, 1809, 1810, 1847, 1871 i 2105; po złotych 50. — nr, nr. 116,

219, 557, 638, 719, 768, 832, 1012, 1038, 1374, 1603 i 1604; po złotych 250, — Grodzka 27. LA

nr. nr, 259, 779, 856, 1214, 1347, 1494, 1519, 1590, 1948, 2019, 2421, 2486 i 2729, ūr. 3093.

/ę listy zastawne emisji przedwojennej w rublach, zwaloryzowane: po

rubli 100. — (Zł 77,50) — mr. nr. 393, 406, 415, 481, 507, 510, 655, 841, 1096,

1192, 1332, 1700, 2035, 2152, 2163, 2294, 2504, 2525, 2655, 2912 i 3144; po rubli

. 387,50) — nr. nr. 242, 382, 490, 1160, 1177, 1393, 1394, 1743, 1818,

1991, 2002, 2396 i 2406; po rubli 1.000. — (ZŁ. 775. —) — nr. nr. 563, 694, 1059,

1111, 1506, 1551, 1600, 1649, 2246, 2284, 2338, 2350, 2401, 2698, 2730, 2726,

3316, 3365, 3420 i 3429.
Wypłata na powyższe listy ich nominalnej wartości uskuteczniona będzie

poczynając od dnia 2 stycznia 1933 roku, przez Kasę Towarzystwa w Wilnie,

przyjmuje bez przerwy

z 10 kuponami: po złotych przeprowadziła się Zwie-
Tom. Zana na

lewo Gedyminowską w

 

AKUSZERKA

ŠMIALOWSKA
przeprowadziła się.
Mickiewicza 4, m. 6.

Tamże gabinet kosme-
tyczny poprawia cerę, u-
suwa brodawki, kurzajki

 humo-
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t grudniu przerwie

jęcia.W.Z.P Nr. 16.

H. M. STEPHENSON.

Ma nojopźszem wzgórzu.
ROZDZIAŁ XXX.

Walters porwał się niewątpliwie na niebez-

pieczne przedsięwzięcie. Był bliski celu. Mógł z łat-

wością dostać się do którego portu południowego a-

merykańskiego. Tylko, że teraz, kiedy ten wymarzo”

ny cel okazał się dościgły, zapragnął raczej śmierci.

Faktycznie jego plan był bezpieczniejszy,niż

mogło się wydawać. Rok przeszło upłynął od dnia,

gdy uciekł z więzienia i rok ten spędził przeważnie

wśród cudzoziemców. Nabrał cudzoziemskiego sposo-

bu bycia i wyrazu twarzy. Zapuścił duże wąsy, które

mu teraz zakrywały usta, włosy farbował stale na

kolor ciemnobronzowy, twarz miał silnie opaloną i

pooraną zmarszczkami.

Pierwsze miesiące rekruckie spędził w Kana"

dzie. Mianowano go kapralem, a później chciano zro”

bić olicerem, lecz się na to nie zgodził. Mundur i

wzięcie typowego żołnierza kolonialnego tuszowały

jeszcze bardziej jego dawną indywidualność.

Wylądował w Anglji na początku roku 1915 bez

wielkiego strachu i został posłany do obozu w Salis-
bury. Nie odwažyl się skomunikowač ani Z matką, ani

z Thorntonem, ani z Godirey'em i raz tylko wziął

przepustkę do Londynu i to w interesach. W. Amery-

Wydawca: ALFKSANDFER 7WIERZYŃSKI.

Choroby skórne,

1 777rorrtztcecemeam" 8z Grudnia =

я , szukuję pracy Е

2 PROSZEK A L | „PRACA O įsana pasiesię 20a:
f KOGUTEK" Lininis | ONE RA

= Zdolnych solidnych za- $ od 4 —6 mam świa* z 3 ladne pokoje z

| $ DOKTÓR stępcėw (zastępczyń) de dectwa Weldmanowe. Inos

SESI HAUR TŁAiEkwiCZOWA asas)| obii- az RE

lecze- gacyj państwowych przyj. GKZBRESZRZZGKWA

 

nie włosów, kosmetyka uje delegat Centralnej ;

lekarska i operacje ko- oz Wilno sta | ZGUBY |

N й smetyczne. . w

OsrazažųZERU TYG raod 11—12 i da "R Ra

z ой 5—6, zebna zdolna Inteli- z

Krona AS pkn Wileńska 33, m. 1.
Garežada

przy- w Biurze Одюзгей E, skiego kwit
Sobola, Wileńska 8. się,

ce bawił się trochę w spekulanta i uzbierał sobie

przeszło tysiąc funtów, które ulokował teraz w

dwóch przedsiębiorstwach angielskich, budowy okrę*

tów 1 dostawy butów dla wojska. Uważał, że wojna

zapewniała jednemu i drugiemu warunki rozkwitu.

Napisał testament, mianując egzekutorką matkę

: polecając, aby wypłaciła Godfrey'owi, czy jego spad

kobiercom cześćset funtów, plus pięć procent, Gdyby

co zostało, dziedziczyła ona. Napisał również listy do

niej i do trzech przyjaciół, którzy go wspomagali w

potrzebie i złożył je w banku, skąd miano je wysłać

pod wskazanemi adresami na oficjalną diadomość
o jego śmierci.

Dwa razy w ciągu pobytu w obozie spotkał ofi-

cerów, z którymi kolegował w Cambridge, Minął ich

z kamienną twarzą i nie poznali go. Bądź co bądź,

kiedy przyszedł rozkaz wyruszenia na front, ode-

tchnął z ulgą. Pewnie bardzo nie wielu z jego dywizji

płynęło do Francji z uczuciem, że tam dopiero poczu”

ją się bezpieczni.
Pierwszy rok wojny upłynął mu w odniesieniu

do afery więziennej, zupełnie spokojnie. Wyróżnił

się jako żołnierz, na którym można było polegać, do-

stał krzyż, awansował na sierżanta. Nie wziął ani ra:

zu urlopu pod pretekstem, że nie znając nikogo w

Anglji, skazałby się tylko na nudy, й

Na wiosnę 1917 roku zaszedł wypadek, który

rzucił znów sierżanta na łono ojczyzny, Wysłano go

  

wynajęcia makowż $—1.
632—2

 

Mieszkanie 5 pokoi od-

|anna NA потопо CaoA =biewane. pierwsze piętro
Zgukieno || elektryczność, wynajęci

gentna bieliźniarka ja- skiego Zakładu Zasta- teleton—można pojedyń- 3) m 7. Oglądać od 16

Z powodu wyjazdu na ko spólniccka z kapita- wniczego, wystawiony na cze pokoje do wynaję* go 20 codziennie gr2

stałe do Warszawy w łem ao 300 zł. Dow. sią imię Ignacego Zajkow- cia ul.
> 24 m. 8 tel. 15-86 goaz. żywalnością

9—11 | 3—6, jaz. płzęzzzmaazzzzząjA klowicza 15, m. 24.

  
   

 

Największy wybór.
—0o

„łazienka, a. Mickiewicza m. 10.

rakowskiego

w nocy na czele patrolu, złożonego z pięciu ludzi,
aby zbadał osłonę z drutów kolczastych, założoną

przez Niemców na około przypuszczalnego czoła sa'

py niemieckiej.
Rekonesans udał się, zabrali próbki drutu kol-

czastego i zaczęli odwrót, kiedy zaszedł ich z flanki

patrol niemiecki daleko liczniejszy. Lada moment
mogli być zauważeni. Sierżant zdecydował się w jed-

nej chwili.
Rzucony szeptem rozkaz. Salwa granatów ręcz:

nych i wściekły atak.
Chcieli rozproszyć nieprzyjaciela i uciec. Rezul-

iat nieustraszonej i stanowczej akcji jest często zu-

pełniejszy, niż przewiduje sam sprawca. Tak się stało

w tym wypadku. Niemcy zaskoczeni i nieświadomi

sił napastnika, rozpierzchli się we wszystkich kierun-

kach. Dwaj, z których jeden poślizgnął się i upadł,

a drugi został ranny w nogę odłamkiem granatu, do-

stali się do niewoli. Trzeci doścignięty w ucieczce,

poległ od bagnetu. Walters skrzyknął szybko swoich
ludzi i wrócił do okopu, prowadząc dwóch jeńców.

Dowództwo korpusu miało wątpliwości, jaka
dywizja zajmowała ten właśnie odcinek frontu nie-

przyjacielskiego i obiecała dwa tygodnie specjalnego

urlopu temu oficerowi lub żołnierzowi, któryby wziął

jeńca i rozwiązał tym sposobem powyższą wątpili.
wość. Przyznano urlop całemu patrolowi, a Harry

zyskał jeszcze baretkę do swojego brata.

—-

A. Zwierrybaliego,Mostowa 1,

 

„JĮANUSZEK“
ulica S-to Jańska Nr. 6.

Najniższe ceny.

pokój ładnie ume- Do wynajęcia 2 poko-
blowany z telefonem I je z pianinem do użytku Kupię 10 hektarów pa- mieszany wyżał młody

łazienką, balkonem —do na miejscu Zawalna 16 sjęki (olcha, leszczyna,

2 pokoje mogą być z u-
kuchni, Mic-

f centrum z wprowadzoną
= klijentelą. Dow. się Wi-

leńska il. 1

Ka genaras | RÓŻNE
„ul.Niemiecka 3m.11

702—24

 

Zbłąkany czarny ples

do oddania właścicielowi
na „Nero“ słucha. Do-brzoza) około Wilna do wiedzieć się w Admini-

Se anoSa stracji „Dzien. Wil.* grl

Wileńska 8.

415 amusanuomeas les

Nie mógł się zrzec specjalnego urlopu, ktėry ni-
kogo nie krzywdzi. Postępek taki zrobiłby mu opinię
zbyt wielkiego dziwaka, Zdumiałaby się nietylko bry”
gada: wieść o niesłychanej odmowie skorzystania
z takiego urlopu iozeszłaby się szeroko po całej
armji.

Wziął więc urlop i na początku kwietnia wylą*
dował w Folkestone. Los pchnął go na angielskie
brzegi. Musiał być posłuszny losowi i własnemu ser”
cu. Tej nocy spał w hotelu Х. M. C A, Przed pėj-
sciem do łóżka napisał list. Ostatecznie ryzyko, w po-
równaniu z tem co przeszedł, było niewielkie.

Mamo moja!
Ostatni list do ciebie pisałem z Ameryki,

jestem we Francji. Teraz przyjechałem do An-
giji na urlop. Musimy się zobaczyć. Do Bedfordu
bałbym się przyjechać, bo tam cię znają. Gdyby
mnie złapano nie wiem, coby się z nami stało.

Przyjedź do Londynu. Będę czekał jutro o
czwartej w westybulu hotelu Cranford (adres ta-
ki i taki). Pojutrze także, jeżelibyś nie mogła ju'
tro. Listy adresuj: sierżant Bruce, n-ty pułk pie”
choty kanadyjskiej, Mam dużo pieniędzy. Będzie*
my chodzić do teatru i bawić się, jak się tylko
da. Włejdź spokojnie do hotelu, a resztę zostaw
mnie ,

(C. d. n.)

Rodakto: odpowiedzielny: JAROSŁAW МТЕСТЕСКЬ

  

 


