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Sytuacja we Lwowie.
> (Telefonem od specjalnego korespondenta.)

WARSZAWA. Zabicie studenta Grotkowskiego spowodo
wało zajścia we Lwowie w niedzielę i poniedziałek.

W poniedziałek o godzinie 4 rano wybito szybyw żydow-

skim domu akademickim,

W ciągu dnia wydarzyły się małe zajścia na uniwersyte-

cie, wskutek czego wykłady zawieszono.

Przez cały dzień we Lwowie trwały zaburzenia. Pogoto-

wie Ratunkowe opatrzyło przeszło 50 osób, przeważnie żydów.

Został aresztowany czwarty uczestnik napadu lzaak Tune,

u którego znaleziono nóż, jakim został przebity student Ś. p.
Grotkowski.

W nocy z niedzieli

został pchnięty nożem student II roku prawa,

na poniedziałek na placu św. Ducha

Mieczysław

Prokurator Turneli postanowił wszystkich czterech spraw-

ców napadu Katza Mojżesza, Kellera Szulima i ostatnio ujętego
Izaaka Tune oddać pod Sąd doraźny.

Termin pogrzebu $. p. Grotkowskiego nie został jeszcze

ustalony. W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok.

LWOW (Pat.) W związku z
zajściami i demonstracjami w
mieście została zwołana z inicja-
tywy wojewody lwowskiego wspól-
na konferencja z udziałem J. M.
rektora (lniwersytetu ks. Gerst-
mana, naczelnika wydziału bez-
pieczeństwa w urzędzie woje-
wódzkim Bochańskiego, starosty
grodzkiego i 12 delegatów mło-
dzieży akademickiej, reprezentu-
jących bratnie pomoce wszyst-
kich wyższych uczelni oraz zrze-
szenia korporacyjne.—Reprezen-
tanci władz administracyjnychi

J. M. rektor zgodnie podnieśli,
że demonstracje mogą być brze-
mienne w swoich destrukcyjnych
skutkach, przyczem z naciskiem
zaznaczyli, że awantury które do-
prowadziły do zawieszenia wykła-
dów, nie licujące z majestatem
śmierci, stanowią jedynie żer dla
czynników wywrotowych i szu-
mowin. W odpowiedzi reprezen-
tanci młodzieży oświadczyli swą
pełną gotowość wplynięcia na
młodzlez akademicką w kierunku
jej uspokojenia.

Zawieszenie wykładów w W. Szkole:
Gospodarstwa Wiejskiego.

(leletonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wskutek zajść na Wyższej Szkole Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie wykłady zostały zawieszone.

Harakiri inwalidy wojennego,
LWÓW.. (Pat). Wczoraj wieczo-

rem w Domu Inwalidów popełnił
samobójstwo, przecinając sobie
brzuch brzytwą, inwalida 38-letni
Józef Październik. Przyczyną sa-

mobójstwa — rozstrój nerwowy z
powodu nieuleczalnej choroby:
Nieszczęśliwy przed przybyciem
lekarza Pogotowia zmarł.

 

Przedłużenie mandatu wysokiego
komisarza. >

GENEWA, (Pat). Na poufnem
posiedzeniu Rada Ligi Narodów,
na wniosek delegacji polskieji
gdańskiej, przedłużyła mandat
wysokiego komisarza Ligi Naro-
dów w Gdańsku ad interim p.

Rostinga, upływający z dniem 1
grudnia r. b., do 1 lutego 1933
roku. Definitywne obsadzenie sta-
nowiska wysokiego komisarza na-
stąpi wobec tego na sesji stycz-
niowej Rady.

Termin następnej sesji Rady L. N.
GENEWA (Pat.) Rada Ligi Na-

rodów, która odbędzie jeszcze je-
dno posiedzenie w przyszłym ty-
godniu, postanowiła zwołać na-
stępną swą sesję na dz. 231 ro-

ku przysziego. W ten spóób na
sesji tej znane już będą rezulta-
ty drugiej sesji komisji przygoto-
wawczej konferencji gospodarczo-
finansowej.

przewlekłe przesilenie o Niemczech,
BERLIN (Pat). Gen: Schleicher

i kanclerz Papen prowadzili w po
niedziałek dalsze nieoficjalne ro-
kowania z przedstawicielami róż-
nych ugrupowań politycznych,
Według komunikatu biura „Con-

ti“, decyzji prezydenta Rzeszy w
sprawie nominacji nowego kancle-
rza należy spodziewać się niewcze
śniej, niż wciągu wtorku. Przed-
tem odbędzie się ponowna wspólna
konferencja prezydenta Hindenbur
ga, gen. Schleichera, kanclerza Pa
pena i Meissnera. Według infor-
macyj ,„„Vossiche Ztg.', prezydent
Hindenbur$ miał okazać wielkie
niezadowolenie z powodu przewle
kania się kryzysu. Na giełdzie krą

żyły dziś nawet pogłoski, że pre-
zydent Hindenbur$ wyrazić miał
zamiar ustąpienia.

BERLIN (Pat). Wobec rozbicia
się rokowań o utworzenie większo
ści w Reichstagu nawiązane zo-
stały znów rozmowy między cen-
trum a narodowymi socjalistami,
rozporządzającemi bezwzględną
większością w sejmie pruskim, w
sprawie wyboru nowego premiera.
Ze strony narodowych socjalistów
narady prowadzi przewodniczący
sejmu Kerrl. Mówią o możliwości
zniesienia, po wyborach nowego
premjera pruskiego, instytucji ko-
misarza rządowego w Prusach.

GWAŁTOWNY SPADEK FUNTA.
LONDYN, (Pat). Giełda lon-

dyńska była w poniedziałek wi-
downią dalszego katastrofalnego
spadku funta. Ostatni kurs so-
botni wynosił 3,21*/, dolara za
funt. W poniedziałek w godzinach
południowych funt spadł do po-

ziomu 3,7!/, potem jednak do-
znał nieznacznej poprawy. Zamk-
nięcie nastąpiło po kursie 3,18'/4.
Brytyjskie obligacje państwowe i
pożyczki spadały. Natomiast ce-
na (złota wzrosła do 128 szyl. 4
pensy za uneję.

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę dnia 4 grudnia b. r. o godz. 1 pop. w lokalu własnym

przy ul. Orzeszkowej 11 odbędzie się
Wielkie Zgromadzenie Publiczne

na którem złoży
sprawozdanie poselskie poseł Stanisław Stroński.

Wstęp za zaproszeniami.

 

KLUB NARODOWY.
W niedzielę dnia 4 grudnia o godz. 5-ej popoł. w lokalu własnym

przy ul. Orzeszkowej 11 odbędzie się
ODCZYT

PUBLICZNY prof. Stanisława Strońskiego
o polskiej polityce zagranicznej.

Wilno, Wtorek 29 listopada_

 

  Redakcji.

*próba nowego strajku rolniczego?
Agencja P. I. D. donosi, że

Związek zawodowy rolników ma
powziąć z początkiem grudnia de-
cyzję, co do zorganizowania jed-
nomiesięcznego strajku dowozu
środków żywności w wojewódz-
twach centralnych.
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Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych
z Sowietami.

[Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych ukła-
du o nieagresji i układu koncyljacyjnego z Sowietami nastąpi

przed 27 grudnia prawdepodobnie w Warszawie po powrocie
ministra Becka.

Umowa o pakt koncyljacyjny zawiera zastrzeżenie, że
wymlana dokumentów ratyfikacyjnych ma nastąpić w ciągu
dni 30.

Prasa soolechao pakcie o nienėresii,
MOSKWA, (Pat). Doniesienie

o ratyfikacji polsko-sowieckiego
paktu o nieagresji ukazały się w
prasie sowieckiej na czołowych
miejsczh.

Komunikaty Polskiej Agencji
Telegraficznej i TASS umieszczo-
ne są obok siebie pod wspólnym
tytułem. Komunikat polski figu-
rujs na pierwszem miejscu. Pu-
blicystyka sowiecka zareagowała
na realizację paktu niezmiernie
szybko.

„Izwiestja" i „Prawda” spra-
wie tej poświęcają wstępne arty-
kuły. „lzwiestja” w artykule, za-
tytułowanym: „Zwycięstwo dzieła
pokoju” piszą między innemi:
Fakt ratyfikacji oznacza pomyśl-
ne zakończenie długoletniej wal-
ki z rządem sowieckim o wzmoc-
nienie gwarancyj pokojowych w
stosunkach pomiędzy Z. S. R. R.
a jego_największym sąsiadem z
Zachodu. Polityka pokojowa wo-
bec Polski, polityka stworzenia
możliwie największych gwarancyj
pomiędzy Z. $. R. R. a Polską
stanowi część polityki pokojowej,
uprawianej przez rząd sowiecki
od pierwszego dnia jego istnie-
nia. Związek Sowiecki postawił

+ sobie za zadanie uzyskanie ze
swymi sąsiadami, którzy w przy-
szłości często cierpieli wskutek
zaborczej polityki caratu, takich
stosunków, by masy ludowe tych
krajów poczuły się zabezpieczo-
nymi od wszelkiej napaści. Na
tem polu uzyskaliśmy sukcesy,
mimo przeciwdziałania wielkich

mocarstw imperjalistycznych, trak-
tujących mniejsze państwa sąsia-
dujące z nami jako pionki w wal:
ce.mocarstw tych z Z. 5. В. R.

Gazeta zwraca uwagę na za-
chwianie się systemu wersalskie-
go, zażnaczając, że ratyfikacja
paktu o nieagresji z Polską i ry-
chłe podpisanie analogicznego
paktu z Francją bynajmniej nie
oznacza jakiejkolwiek zmiany or-
jentacji sowieckiej polityki za-
granicznej, opierającej się—zda-
niem „Izwiestij”—jedynie na wła-
snych siłach ciążenia mas ludo
wych ku pokojowi.

Dalej czytamy: Opinja publicz-
na Związku Sowieckiego z naj-
wyższą satysfakcją powita wiado-
mość o ratyfikacji paktu z Pol-
ską i podpisaniu takiego układu
z Francją.

Artykuł wstępny  „Prawdy”,
zatytułowany: „Nowa zwycięstwo -
polityki pokojowej ZSRR* wypo-
wiada zasadniczo te same myśli,
wyrażając zadowolenie z powodu
ratyfikowania paktu  polsko-so-
wieckiego i uważając go za do-
wód  wzrastającago znaczenia
międzynarodowego ZŚRR i rosną-
cego zainteresowania kół gospo-
darczych sprawą rozszerzenia
stosunków ekonomicznych z So-
wietami. Paktowi z Polską pismo
przypisuje szczególnie doniosłe
znaczenie, ponieważ Polska była
i jest nadal uważana za najdo-
godniejszy place d'armes do na-
pašci na ZSRR.

Prawo wywozu
- zabytków?
Rząd wnieść ma do Sejmu рго-

jekt noweli do rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z roku
1928 o opiece nad zabytkami.

Projekt daje władzom konser-
watorskim w pierwszej instancji
prawo udzielania pozwoleń na cza
sowy lub stały wywóz zabytków za
śranicę. Od wywożonych na stałe
zabytków pobierane będą opłaty,

wynoszące od 15 do 25 proc. ceny
szacunkowej. Jeżeli suma zadekla
rowana nie będzie odpowiadała
istotnej wartości szacunkowej,
władza konserwatorska będzie

mogła ustalić istotną wartość za-
bytków na podstawie orzeczenia
rzeczoznawców. Koszty oceny po-
niesie strona zainteresowana. Przy

wywozie czasowym pobierana bę-
dzie kaucja w wysokości opłat, ja-
kie będą obowiązywały na wypa-
dek wywiezienia zagranicę za-
bytków na stałe. Skarbowi pań-
stwa przysługiwać będzie prawo
wykupu zabytku, zgłoszonego do
wywozu w ciągu trzech miesięcy
od daty zgłoszenia wywozu za се-
nę szacunkową, „ przez
eksportera.

Ustawy, których nie będzie.,
W ciągu ub. tygodnia obrado-

wała w Sejmie jedna z grup B. B.
nad wniesionym przez rząd w
czasie ub. sesji projektem ustawy

o scaleniu ubezpieczeń, Jak się
dowiadujemy, projekt rządowy
nie będzie w bieżącej sesji roz-
patrywany, natomiast wniesionych
ma być kilka mniejszych t. zw.
kryzysowych projektów, załatwia*
jących tymczasowo sprawę ubez-
pieczeń społecznych:

Również wniesiony przez rząd
projekt ustawy samorządowej nie
będzie w tym roku przez Sejm za-
łatwiony.

„Czarna lista"
żonatych z żydówkami.

Prasa żydowska („Nasz Przeg-
ląd” i inne) przynoszą następują-
cą ciekawą i pouczejącą wiado-
mość.

Prasa donosi o krążącej w jed-
nym ze studenckich obozów pra-
cy pod Lipskiem ankiecie mają-
cej służyć do ustalenia pewnego
rodzaju „czarnej listy” profeso-
rów wyżsych uczelni niemieckich.
Ankieta ta zaopatrzona jest w
napis „poufne” i zawiera przede-
wszystkiem pytania, dotyczące
żydowskiego pochodzenia docen-
tów szół wyższych, podaje na-
zwiska tych, którzy są ożenieni z
żydówkami, wymienia tych, któ:
rzy należą do loży masońskiej,
względnie są m:rksistami it. p.

Specjalna rubryka wylicza wy-
kładowców, którzy są obcokra-
jowcami, przyczem wymagane
jest podanie ich przynależności
narodowej.

LisiiiЕСКВЕОЯ -

Od Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume-

ratorom zamiejscowym, którzy

zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy
zmuszeni bezwzgiędnie wstrzy-

mać przesyłanie pisma z dniem
1 Grudnia.

ESS EIMIRRAS

Proces b. posla Taraszkiewicza
i byłych działaczy Zmahania.

Wczoraj do późnej nocy to-
czył się przed Sądem Okręgo-
wym  preces przeciwko grupie
działaczy białorusko-komunistycz-
nych z b. posłem Bronisławem
Taraszkiewiczem na czele.

Obok głównego oskarżonego
zasiedli na ławie oskarżonych:
Piotr Bakacz lat 24, Aieksander
Lubecki lat 23, Borys Machler
lat 21, Łobko Włodzimierz łat 17
i Reszetow Michał lat 20, wszy-
scy oskarżeni o przynależność do
komunistycznej partji t. zw. Bia-
łorusi Zachodniej (K. P. Z. B).

Bronią oskarżonych adwokaci
Duracz i Kalinowski — Taraszkie-
kiewicza aplikanci Chiil i Powir-
skin—Bohacza i Lubeckiego, oraz
adwokat Sukieunicka—Reszetowa.

Machlar i Łobko bez obroń-
ców.

Przawodniczy rozprawie sędzia
Brzozowski, oskarża podprokura-
tor Michałowski.

Jutro zamieścimy obszerniej-
sze sprawozdanie, dziś jednak
podamy najważniejsze momenty
rozprawy.

Niewątpliwie jej punktem kul-
minacyjnym były wyjaśnienia Ta-
raszkiewicza co do jego stosunku
do kompartji.

Otóz oświadczył on całkiem
wyraźnie, że do tego, co się
dzieje w Rosji ustosunkawuje po:
zytywnie, że wierzy w  szczeiy
stosunek bolszewików | do zagad-
nien:a białoruskiego.

Nie wierzy natomiast w roz-
wiązanie tej sprawy na terenie Pol
ski przez jakies zbrojne powsta-
nie, ale jedynie na drodze prze-
miany ustroju, która doprowadzi
do utworzenia w Polsce rządów
robotniczo- włościańskich, o wów
czas sprawa niezależności Białoru
si sama przez się zostanie rozwią-|
zana.

Odpowiadając następnie na za-
pytania sądu w związku z zezna-
niami świadka Ostrowskiego, wy”
jaśnia, iż jest dziś zwolennikiem ko
lektywizacji 1 bezwzględnie potę-
pia tych działaczy białoruskich

(Biel-nac-demów), którzy przeciw-
stawiają się tej akcji na terenie
Rosji sowieckiej,

Wprawdzie jest on przeciwni-
kiem przymusowej, a zwolenni-
kiem dobrowolnej kolektywizacji,
ale, jak wiadomo, na terenie Rosji
sowieckiej formalnie ta kolektywi-
zacja ma się właśnie odbywać do*
browolnie.

Obszernie także wyjaśnia Ta-
raszkiewicz, skąd cżerpał tak wiel-
kie sumy na akcję białoruską. Mia
nowicie ze znalezionych przy nim
notatek i rachunków wynikałoby:
że w przeciągu 3 do 4 miesięcy wy
roschodował on blisko 80 tysięcy
złotych, a jeszcze w chwili aresz-
towania posiadał około 20 tysięcy
złotych w gotówce.

Miały to być pieniądze pocho-
dzące z tak zwanego Narodowego
Funduszu Białoruskiego, bądź jego
prywatne.

Zeznania świadka Ostrowskie-
go, obecnego dyrektora gimnazjum
białoruskiego w Wilnie, miały te
jego wyliczenia potwierdzić,

Te zeznania Ostrowskiego były
niewątpliwie drugim efektowniej-
szym punktem przewodu sądowe
go.

Znalazt się on w nader trudnej
sytuacji.

Z jednej strony musiał zezna-
wać tak, by nie narazić swej oso-
by, a z drugiej tak, by nie zamknąć
sobie drogi do porozumienia z ty-
mi, co pyoszli za Taraszkiewiczem
i wzgardzili „przyjaźnią sanacji.

koza wyjaśnieniami Taraszkie-
wicza i wystąpieniem  Ostrow-
skiego przebieg procesu wypadł
naogół szablonowo, bo jedynie
potwierdził co do Taraszkiewicza
główne wytyczne aktu oskarżenia.

Osoby pozostałych oskarżo-
*inych zbladły do reszty, a prze-
wód sądowy wykazał, iż są to
nic nie znaczący statyści,
którzy przypadkowo zasiedli obok
figury tej miary co Taraszkie-
wicz.

O lej w nocy jeszcze trwają
przemówienia stron.

Nieudane projekty komunistycznych wystą-
pień w związku z procesem Taraszkiewicza.

W, związku z odbywającym się
w Wilnie procesem byłego posła
Bronisława Taraszkiewicza czynni
ki komunistyczne projektowały u-
rządzenie demonstracyj komunisty
cznych. Przez czynniki wywroto-
we prowadzona nawet była agita-
cja za przyjazdem specjalnych de-
legacyj komunistycznych z pro-
wincji-

Mimo usiłowań komunistów ak-
cja ta spaliła na panewce.

Co główniejszych agitatorów
przytrzymała policja. Tak samo za
trzymano kilka osobników na pro-
wincji.
W ciągu całego dnia ubiegłego

nie zanotowano w mieście ani je-,
dnego wypadku wystąpienia komu
nistycznego.

Komunizujące Towarzystwo Szkoły
Białoruskiej działa.

Rada Okręgowa Towarzystwa
Szkoły Białoruskiej w Białymstoku
wydała do wszystkich hurtków o-
kręgu okólnik w którym poleca:

1) nadesłać sprawozdanie ze
swej działalności od czasu powsta”
nia hurtka;

2) opłacić z góry za 10 nume-
rów organu prasowego Szkoły;

3) każdy hurtok musi poruszyć

sprawę zorganizowania szkół bia*
łoruskich i kursów dla dorosłych;

4) każdy hurtok musi powiada”
miać o swej pracy i postępowaniu
członków;

5) każdy hurlok powinien za*
kładać hurtki w sąsiednich wios*
kach, żeby jaknajszerzej objąć kie”
rownictwo nad „kulturalno - oświa
tową“ pracą.

Wykiycie spisku komunistycznego.
BUDAPESZT (Pat.) — Policja

wpadła na trop szeroko rozgałę-
zionego spisku komunistycznego.
Dotychczas aresztowano 17 osób,
przeważnie urzędników, z inż.
Erdeesem na czele. Pracowali oni

w rewolucyjnej bojowej organi-
zacji t. zw. Czerwonej Pomocy.
Podczas rewizji poznajdowano
mapy topograficzne i wykaz gma-
chów, mających ulec wysadzeniu
w powietrze.

 

Ostrzeżenie.
Zwracamy uwagę Sz. Czytel-

ników, że sprzedawcy naszego
wydawuictwa nie mają prawa wy-
pożyczania go Sz. Publiczności tak
za opłatą, jak i bezpłatnie, wypo”
życzanie bowiem takie jest nie-
tylko działaniem przeciwko ucz-
ciwości i dobrym obyczajom ku-
pieckim, lecz jest również naru

szeniem prawa własności, czy-
li przestępstwem przewidzianem
przez Kodeks Karny.

Wypożyczanie pisma powodo*
wać będzie skargę cywilną o od-
szkodowanie, a także skargę kar-
ną, nietylko przeciw niesumien-
nym sprzedawcom, lecz również i
przeciw osobom korzystającym z

tego nadużycia, jako współwin*
uym.

Przeświadczeni jesteśmy, że
Szan. Czytelnicy dopomogą nam
do tępienia tych madużyć niesu*
miennych sprzedawców.

  

 

Związek wydawców
„dzienników i czasopism.
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Sprytny mstr. Hoover
Dotychczas niezrozumiała jest

lekkomyślność, z jaką amerykańs"

cy kapitaliści, zaraz po wojnie ot-

rzyli niedawnym swym wrogom—

Niemcom kredyt wprost nieogra-

niczony. Jedynie nadmiarem złota,

jaki nagromadził się w Stanach

Zjednoczonych, możno było wytłu

maczyć tak niezwykłą hojność.

Hojność ta nie była jednak równa,

cały szereg państw bezowocnie

robił starania o pożyczki, nie o-

trzymując ich wcale, lub otrzymu”

jąc bardzo skąpe sumy na procent

lichwiarski.

Tylko Niemcy były narodem

wybranym, cieszyły się opiniąnaj”

solidniejszego dłużnika.

Jakoś potrafili Niemcy skorzy-

stać z tej swojej opinji za ocea”

nem i czerpali, czerpali pełnemi

garściami.  Złotem amerykań-

skiem opłacali należne raty repa-

racyjne, za złoto amerykańskie od-

budowali į zmechanizowali wspa-

niale swój przemysł, zasilili rolni-

ctwo.

Ponieważ jednak, jak już z

biblii wiadomo, po. siedmiu tłu-

stych latach zwykle nadchodzą

chude, więc też w końcu musiał

się urwać kredyt amerykański,

nadszedł czas spłaty długów i pro-

centów. Tu dopiero okazało się,

że długi te są tak horendalne, że

Niemcy mimo istotnej ich solidar-

ności, niebyły poprostu w stanie

opłacać procentów od zaciągnię-

tych długów amerykańskich:

I to był właściwie początek o”

becnego, wszechświatowego kry-

zysu, jakkolwiek oczywiście na

wywołanie kryzysu wpłynęły jesz-

cze liczne inne przyczyny.

Śród wierzycieli amerykań-

skich — wielkich kapitalistów —

zapanował niepokój. I wtedy to

- Hoover, który jako „republikanin“

jest właśnie przedstawicielem wiel

kiego kapitału, postanowił pošpie-

szyć z pomocą swoim protektorom.

Plan jego był niezmiernie pro”

sty i logiczny: o ile w jakikolwiek

sposób odciąży się Niemców w in-

nym kierunku, np. w sprawie re-

paracyj, to będą oni w stanie spla-

cać procenty od długów amerykan-

skich. i
Jakoż zaproponował Hoover

swe pamiętne roczne moratorjum

na następujących warunkach: o

ile państwa Ententy w ciągu roku

nie będą domagać się od Niemców

spłaty należnych według planu

Younga rat reparacyjnych, Amery-

ka ze swej strony nie będzie žą-

dać spłaty długów wojennych.

Propozycję przyjęto.

Kiedy moratorjum miało się ku

końcowi, zwołano pamiętną kon-

ferencję lozańską. Stanowisko

Francji na konferencji było jasne:

o ile Ameryka skreśli swe wierzy-

telności wojenne, o tyle Francja ze

swej strony gotowa się zrzec repa-

racyj niemieckich. Tu jadnak na-

stąpiły pewne powikłania. Prze-

dewszystkiem Ameryka wogóle

udziału w konferencji nie wzięła,

przynajmniej oficjalnie, ogranicza”

jąc się do wysłania swego obserwa*

tora. Co tam mówiono za kulisa-

mi, czy ze strony przedstawiciela

Stanów Zjednoczonych były jakieś
nieoficjalnie obietnice — tego, po

za najbliżej zainteresowanymi, nikt

dokładnie nie wie. Pozostaje tylko

stwierdzić, że Francja, pod napo-
rem Anglji, która najwidoczniej le-

kceważyła kwestję długów ame-

rykańskich, uważając ją za prze”

sądzoną — ustąpiła, zgadzając się

zwolnić Niemców z obowiązków

opłaty reparacyj.

Sprawę definitywnego wyja-
śnienia kwestji długów amerykań-
skich Francja i Anglja postanowi-
ły odłożyć do czasu po wyborach
prezydenta Stanów.

Jak wiadomo, na stanowisko to
wybrany został Roosevelt. Jako
demokrata jest on przedstawicie-

lem t: zw. „szerokich mas“ ludno-

ści amerykańskiej. Jakoż szerokie

masy te mało dbają o to, czy wiel-

cy kapitaliści amerykańscy otrzy”

mają z powrotem swe wierzytel-

- ności niemieckie, gdyż jest to ich

osobista sprawa i strata. Nato”

miast masy amerykańskie bynaj-

mniej nie są skłonne zrzec się sum,

pożyczonych sprzymierzeńcom

czasu wojny. To nie jest sprawa

prywatna, to grosz publiczny, wła”
sność ogółu obywateli amerykań-

skich. Niewpłynięcie kolejnej ra*
ty tych długów musiałoby odbić
się na skarbie St. Z. a co zatem

idzie na płatnikach podatków.

Ponieważ termin spłaty kolej-

nej raty długów wojennych przy”

pada na dzień 15 grudnia, europej-

skie państwa dłużnicze zwróciły

się do Ameryki z prośbą o zanulo”

wanie takowej. Pierwsza wystą-

piła Anglja, i trzeba przyznać, że

ton noty angielskiej utrzymany był

w tonie, jak gdyby chodziło tylko

o zwykłą formalność, gdyż w za”

sadzie sprawa skasowania długów

od dawna została przesądzona, Do

tego stopnia rząd angielski zda”

wał się być pewnym siebie i swej

sprawy iż rzeczywiście nieprzyto”

czono nawet motywów, dla któ-

rych dłużnicy nie zamierzają pła”

cić.

Tu jednak nastąpiła niespo-

dzianka. Roosevelt, jako przyszły

prezydent, zaproszony na naradę
przez Hoovera, dyplomatycznie u-
sunął się, zaznaczając, że obejmie

urzędowanie dopiero za kilka mie

sięcy, tymczasem zaś w niczem

nie chce krępować obecnego prezy

denta.

Odpowiedź Hoovera jest znana.

twierdza on, że żadnych obietnic

nie dawał, że się stale zastrzegał

przed jakiemś junctim pomiędzy

reparacjami niemieckimi a sprawą

długów wojennych. Słowemo ile

Francja i Anglja zrzekły się nale-

żnych im od Niemców reparacyj,

to była ich dobra wola, gest wspa-

niałomyślny, to ich jednak bynaj-

mniej nie zwalnia z obowiązku pła

cenia długów amerykańskich.

W ten sposób Francja i Anglja

znalazły się jak gdyby w potrza-

sku: z jednej strony niema bodaj

mocy, która zmusiłaby dziś Niem-

ców do płacenia reparacyj, z dru-

giej strony zaś niezapłacenie w ter

min raty amerykańskiej byłoby

równoznaczne z ogłoszeniem siebie

za bankruta: Pozostaje więc tylko

z własnej kieszeni zapłacić to, co

powinniby płacić Niemcy.

Francja ma wprawdzie z czego

płacić, ale w ten sposób pozbędzie

się tego zapasu złota, który na-

gromadził się czasu mądrych rzą”

dów Poincarego i straci swe sta-

nowisko finansowe dyktatora Eu-

ropy. Gorsza jeszcze jest sytuacja

Anglji, zachwianej finansowo, dla

której spłata amerykańska może

być katastrołą.

a

Pomiędzy młyńskie kamienie

olbrzymich, miljardowych transak-

cyj dostała się też Polska-ze swo”

im długiem amerykańskim. Polska

od ńikogo rie otrzymywała żad-

nych reparacyj, zaciągnęła dług w

Ameryce, który w zupełności przy”

znaje. Jedynie nasza niezmiernie

ciężka, wewiiętrzna pozycja kry-

zysowa zmusiła Polskę za pośred-

nictwem naszego ambasadora w

Waszyngtonie, zwrócić się do na*

szego wierzyciela amerykańskiego

z propozycją rewizji układu i kon-

solidacji długu. Być może o ileby

chodziło tylko o Polskę, to ze

względu na niedużą kwotę, która

dla nas jest uciążliwa, w stosunku

jednak do miljardów, jakiemi A-

meryka zwykła operować — jest

bagatelą, rząd amerykański zgo-

dziłby się może na pewne ustęp”

stwa.

Tak jednak, jak sprawy stoją,

nie mogła Ameryka potraktować

nas inaczej niż Francję i Anglję.

To też odpowiedź, udzielona nam,

jest poza drobnemi różnicami sty-

listycznemi prawie identyczna z

tą, którą otrzymała Francja i

Anglja.

„W odpowiedzi tej departament sta-

nu stwierdza, że ocenia w pełni uwagę

uczynionej przez rząd polski propozycji.

Departament stanu stwierdza, że do-

cenia okoliczności, związane z kryzysem

światowym, spadkiem cen i trudnościami

w handlu międzynarodowym, które po-

wodują zwiększenie ciężaru długów za-

granicznych wielu krajów, zaznacza je-

dnak, że momenty depresji zaciążyły rów

nież i nad narodem amerykańskim i że

przy rozważaniu zmian układów nie mo-

gą być nie wzięte pod uwagę skutki, ja-

kie miałyby one dla obywateli Stanów.

W związku z tem stanowisko prezy-

denta Stanów Zjednoczonych jest takie,

że dla proponowanego przestudjowania

istniejących zobowiązań finansowych mię

dzy rządami należałoby stworzyć organ,

wyłoniony przez Kongres amerykański,

którego zadaniem byłoby rozważenie tej

sprawy oddzielnie z każdym rządem.

Prezydent gotów jest zalecić Kon-

gresowi powołanie do życia takiego or-

ganu. Co się tyczy raty, płatnej 15 gru-

dnia b. r. rząd amerykański, donosząc w

swej nosie, że nie ma upoważnienia do

udzielenia odroczenia w tym wzglę-

dzie, zaznaczył przytem, że uiszczanie

tych płatności polepszyłoby znaczniewi-

doki zadowalającego podejścia do całego

zagadnienia. °

Słowem: naprzód trzeba za-

płacić, a potem będziemy... studjo-

wać.

 

"w ostatnim

DZIENNIE MIĘEASKI 

Harakiri protesorów sanacyjnych.

Profesorowie snacyjni znaleźli

się w nader przykrej sytuacji.

Z jednej strony nie mają odwa”

gi w gronie profesorskiem wystę-
pować w obronie projektu, który
najoczywiściej w świecie godzi w
zasadę autonomii uniwersyteckiej,
a z drugiej strony wrodzona...
giętkość zmusza do zrobienia
głębokiego reweransu w stronę
pana ministra.

O tej tragikomicznej sytuacji
sanacyjnych „mężów nauki' pisze
dowcipnie „Robotnik“,

„Projekty p. min. Jędrzejewicza,
dotyczące t. zw. reformy wyższych u-
czelni, zgotowały bądź co bądź -obo-
zowi „sanacyjn mu“ pewną sumę przy-
krości. Jest dzisiaj rzeczą zupełnie jas-
ną, że plany Ministerjum Wyźnań Relj-
gijnych i Oświecenia Publicznego mają
rzeciwko sobie cały świat nauki pol-
skiej do prof. Estreichera z „Czasu*
włącznie; o „zwolennikach”* samounice-
stwienia niezależności własnych myśli i
badań, własnej wolności nauczania ze
środowiska profesorów „Zrębu“, popeł-
niających „harakiri* wzorem samurajów
japońskich, lepiej nie mówić, bo trzeba-
by powiedzieć kilka słów bardzo przy-
krych".

Ale obrażać samurajów nie

warto.

Etatyzacja dobroczynności.
W  „Kurjerze Poznańskim”

znajdujemy taką oto ciekawą
wiadomość.

„W tych dniach w mieścje
wzywa się grupami właścicieli nieru-
chomości do komisarjatów policji, gdzie

komisarz wygłasza do zgromadzonych
przemówienie mnjej więcej tej treści:
Jest dużo biedy w Poznaniu, ale ci, co
dają jałmużnę żebrzącym, najczęściej
źle trafiają, bo jest dużo fałszywych bie-
daków, którzy na wsparcie wcale nie
zaslugūją, nie trzeba więc samemu. da-
wać jałmużny; organizacje „Caritas“ i
Towarzystwo Pań św. Wincentego a
Paulo także nie spełniają swego zadania,
bo nie mogą sprawdzić, czy dają tym,
co rzeczywiście wsparcia potrzebują; tyl-
ko policja wie naprawdę, komu trzeba
dać wsparcie, a komu go odmówić; wo-
bec tego właściciele domów powinni za-
deklarować pewną kwotę miesięczną,
którą będą wpłacali swemu komisarja-
towi policji, i nakłonić do tego także
swoich lokatorów, a policja ujmie w
swoje ręce opiekę nad ubogimi.

Omawiaają powyższy rzeczy”
wiście charakterystyczny wypa*
dek, „Kurjer Poznański" pisze:

„Błędny to pomysł nie odpowiada-
jący naturze rzeczy i psychice społe-
czeństwa naszego. Obywatelstwo nasze
nie odwróci się od swoich organizacyj
charytatywnych i będzie nadal, systema-

tycznie i ofiarnie zasilalo „Caritas“ i
Towarzystwo Pań św Wincentego a
Paulo dla pożytku biednych, istotnie na
wsparcie zasługujących.

naszem

. W końcu zaleca artykuł wła-
dzom bezpieczeństwa zwrócenie
baczniejszej uwagi na stan bezpie:
czeństwa, które coraz bardziej
szwankuje.

Sensacja, jakiej jeszcze nie: było.
Jest nią niewątpliwie artykuł

Vickhama Steeda w „Sunday
Times“ z dnia 20 bm.

Pisze w nim p. Steed ni mniej
ni więcej, że

„w czasie ostatnich narad Mussoli-
niego z premjerem węgierskim, Goembo-
esem i przedstawicielami hitlerowców,
powstał plan sojuszu włosko-niemiecko-
węgierskiego, mający na celu całkowitą
zmianę mapy  šrodkowo-europejskiej
Europy. Okrojenie Jugosławji do- ob-
szary dawnej Serbji, odebranie Rumunji
wszystkich obszarów uzyskanych po
wojnie, stworzenie z pięciu państw bał-
kańskich-konfederacji bałkańskiej pod
wpływami Włoch a z powiększonych
Wegier, Kroacji i Dalmacji konfederacji
naddunajskiej, połączenie tej koniede-

racji unją celną z Niemcami, Włochami i

Austrją.<'

Omawiając ten artykuł „ABC*
stwierdza:

„To już nie jest „bomba”, ale hura-
ganowy ogień najcięższego kalibru „sen-
sacyj politycznych z zapowiedzią nowe-
go pożaru wojennego na Bałkanach. A

przecież p. Steed nie jest reporterem,
goniącem za krótkotrwałemi efektami,
ale uznanym przez cały świat publicy-

stą, świetnym znawcą stosunków- środ-

kowo-europejskich, który m. in. przepo-
wiedział wybuch wojny światowej.”

Prasa angielska żywo zainte-

resowała się „rewelacjami* Stee-
da odnosząc je jednakże do dzie”
dziny chimer.

Cytując głosy prasy angielskiej
„ABC“ w dalszym ciągu pisze
tak:

„Nie ulega wątpliwości, że plany, o
których pisze Steed, błąkają się od daw-
na w głowach zarówno polityków. -wę-
gierskich, jak i hitlerowskich, jak, wresz-
cie niektórych faszystów. Nie znaczy to,
aby wymienione koła miały zamjar bez-
zwłocznie przystąpić do 'urzeczywistnie-
nia awanturniczych planów, na mapie
środkowo-wschodniej Europy. Jak dłu-
go trzymają się fundamenty równowagi
politycznej, opartej na traktatach poko-
jowych i obecnym stosunku sił, plany te
muszą pozostać w dziedzinie fantazji.

Jakżeż szybko, jednak, zmieniłaby
się sytuacja, gdyby z tych. lub innych
powodów roźluźniły się fundamenty, na
których spoczywa obecnie równowaga

polityczna Europy. I dlatego, zastrzega-
jąc raz jeszcze, odległość dystansu
między życiem a projekcją myślową nie
łudźmy się! Rewelacje Steeda są jedną

z tych „chimer ', które pewnego piękne-
go dnia mogą okazać się gotowymi i do
najmniejszych szczegółów oprącowanym
planem polityków i strategów rewizjoni-
stycznego obozu.“

ZAEETABORET
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Bezwględna szkodliwość
projektu ustawy o szkołach akademickich.

Tygodnik „Epoka'* zamieszcza
numerze memorjał

prof. Politechniki warszawskiej,

dra Wojciecha Świętosławskiego,

odczytany na ogólnem posiedze-

niu profesorów Politechniki. Me

morjał ten uzyskał jednomyślną
aprobatę zarówno tego zebrania,

jak i Senatu Politechniki war-

szawskiej. Jest on tem ciekawszy,

że prof. Świętosławski jest z

przekonań gorącym zwolennikiem

obecnego. rządu. Z memorjału

przytaczamy największe wyjątki:

Projekt nowej ustawy o szko”

łach akademickich oparty został

na powziętej zgóry teorji, że ciało

zbiorowe nie jest zdolne do płod-

nej i pożytecznej akcji i dlatego

należy dać pełną władzę osobie,

stojącej na czele Ministerstwa

„Oświaty.
Przyjęty punkt widzenia spra-

wił, że niepodobna znaleźć w u-
stawie paragrafu, którego wyko-
nanie nie mogłoby być sparaliżo-
wane przez odpowiednie rozpo”
rządzenie Ministra wspomnianego
resortu. W/ tem znaczeniu ustawę,
poza kilku paragrafami, możnaby
zastąpić krótko ujętem postano-
wieniem, stwierdzającem, że mini-
ster zostaje upoważniony do wy-
dawania wszystkich zarządzeń,
regulujących życie szkół akade-
mickich,

Niepodobna nie upatrywać
wielkiego niebezpieczeństwa, pły-
nącego z takiego sposobu ujmowa-
nia rzeczy. Każda ustawa pań-
stwowa powinna być zredagowa-
na tak, aby mogła przetrwać bez
zmian przez długie lata. W tym
okresie mogą _ niejednokrotnie
zmieć się warunki polityczne, a
zatem i rządy, kierujące nawą
państwową.

Otóż ustawa dająca wprost
nieograniczone uprawnienia mini-
strowi stwarza wielkie niebezpie-
czeństwo stałej ingerencji władzy
w to życie, którego spokojny, apo*
lityczny rozwój jest koniecznym
warunikem należytego funkcjono-
wania całego aparatu nauczające-
go. Na tem też tle niejednokrot-
nie powstać mogą przeciwieństwa
i rozbieżności poglądów, dopro-
wadzające nawet do starcia z kie-
rownikami życia politycznego.

Niepodobna więc zakłócać,
przytłaczać lub zabijać pracy da-
nego ośrodka naukowego, dlatego
że u steru stać: mogą ludzie prze-
niknięci teorjami, wypływającemi z

życia politycznego.
Wysuwane są ciężkie zarzuty

przeciwko profesorom: że nie ma-
ją oni dostatecznego wpływu, nie

korzystają ze swoich. uprawnień

w zakresie oddziaływania na

młodzież i powstrzymywania jej

od wybryków itd. Być może, że

wpływ moralny prołesorów па

młodzież mógłby być większy, nie

stoi to jednak-w żadnym związku
z tą częścią działalności prołeso-
rów, która dotyczy- sądów. w$-
mierzonych kar, lub utrzymania
dyscypliny wśród młodzieży.

Gdyby proste zarządzenia dy-

scyplinarne prowadziły zawsze do

wyników dodatnich, rząd, sprawu*

jący w pełni władzę autonomicz-

ną nad obywatelem danego kraju,

nie miałby nigdy do czynienia z

rozruchami  ulicznemi,  demon*

stracjami, ekscesami, lub wresz-

cie z jawnym buntem. Wszak me-

tody kar administracyjnych są-

dów karnych nakładanych na
młodzież i środków najostrzej-
szych, aż do masowego usuwania
całych zastępów włącznie, wypro-
bowane były - niejednokrotnie
przez Rosję i nigdy-: nie doprowa
dziły do wyników dodatnich. Roz*
ruchy studenckie powtarzają się
od czasu. do. czasu. we wszystki
państwach. Są one.zawsze odbi:
ciem „pewnych warunków _poli-
tycznych w kraju, lub. pewnych
idei, które w głowach młodzieży
nurtują. Rozruchyustają;nie pod «
wpływem kar i represji, ale pod
wpływem zmiany nastrojów. ogółu
młodzieży. Nastroje te zmieniają
się wraz ze zmianą prądów. poli-
tycznych, moralnych i etycznych
całego państwa, a młodzieży w
szczególności. Rola wychowawcza
profesorów może w wielu wypad”
kach osłabić ostrość wystąpień,
usunąć ich jednak, całkiem nigdy
nie zdoła.

Przytoczone wyżej. . motywy
sprawiają, że olbrzymia większość
prołesorów ustosunkowała się nie-
przychylnie do projektu nowej u-
stawy o szkołach akademickich.
Profesorowie ci są przytem prze-
świadczeni, że gdyby nawet. usta-
wa ta weszła w życie,
wykonana prawie nigdy nie bę-
dzie. Ministrowie sami. dochodzić
będą do wniosku, że z uprawnień
im nadanych korzystać nie nale-
ży i milcząco lub jawnie  przele:.
wać będą swe uprawnienia na
tych, którzy je ustawowo posiadać

faktycznie.

Niezwykły eksperyment bezrobotnych.

Z Nowego Jorku donoszą o na-
der ciekawej formie samopocy bez;:

miasta::
Seatle'w Stanach Zjednoczonych»
(stan Waszyngton) założyli koopes*

robotnych: Bezrobotni

ratywę wzajemnej pomocy, nazwa-
ną „ligą obywateli bez pracy”,
która grupuje dziś przeszło 40.000:
członków» Ponieważ ze strony .za---
rządu miasta nie można było spo-
dziewać się zasiłków, liga musiała
rozpocząć swą działalność bez pie-
niędzy: Było to możliwe w warun-
kach czysto amerykańskich, w Eu-
ropie nie dałoby się to tak łatwo
przeprowadzić.

Otóż trzeba wiedzieć, że w o-
kolicach miasta Seatle jest tysiące
stosów drzewa przerżniętego w
tartakach, którego nikt nie kupuje
i które gnije na placach. Są maga-
zyny przepełnione puszkami kon-
serw łososiowych, o które się nikt
nie troszczy. Owoce i jarzyny gni-
ją na drzewach i polach. Nikt ich
nie kupuje, nikt ich nie zbiera. W
tych warunkach liga postanowiła
działać, Właściciele  nieprzebra”
nych lasów nie przeszkadzali im
w ścinaniu potrzebnych na budo-
wlę pni. Jakkolwiek nie mieli
przystępu do puszek -z konserwami
sami zdobyli potrzebne ryby, dzię-
ki temu, iż rybacy — członkowie
ligi — dostarczyli statków.

Farmerzy z doliny Yakima po”
zwolili bezrobotnym zbierać owo-
ce z drzew i wykopywać ziemnia*
ki, które i takby zgniły, Szlachetni
bogacze ofiarowali lidze wozy cię-
żarowe. Rozpoczęto więc.zimową
kampanię.

Praca, porządnie zorganizowa*
na, poszła składnie. Zwieziono
drzewo, które

budowniczy pobudowali baraki. W
barakach tych rozpoczęto działal-
ność we. wszystkich kierunkach.
Szewcy. bezrobotni. szyją., buty,
krawcy naprawiają 'i sporządzają.
garnitury, bezrobotni fryzjerzy
przystrzygają „bezrobotne: brody,
stolarze wykonują sprzęty — wszy
stkie te tranzakcje są dokonywane.
solidarnie, regularnie, - przyczem
ani dolar nie przechodzi:z ręki do
ręki.

Jeden z 22 lokali ligi jest umie-
szczony w dawnym magazynie sa-
mochodowym- Okna tego lokalu
zmieniły się dzięki pracy bezpłat-
nej artystów — na witraże. W sa-
lach widzi się porządne:i nawet
eleganckie meble, które nie kosz-
towały ani centa. .W największej
sali ustawiono wielki kantor i pół: .
ki, jak w sklepie. Tutaj wydaje się
rodzinom środki żywności, .War-

„tość wydanych produktów: na ro-
dzinę z 4 osób nie może przekra-
czać 2.16 dolarów tygodniowo.
Małym dzieciom wydaje się jeszcze
osobno jarzyny, mleko i pomarań:
cze (sic!)

KINASTDS RB

5 miljardów.długu.
Stan zadłużenia państwa pole

skiego wynosił wstyczniu-roku'
bieżącego 5.028 miljonów złotych.
9 procent tej sumy t. j. 458,6 miljo-
nów stanowią długi wewnętrzne, a
91 procent t. j. 4.569,8 miljonów. zł.
długi zagraniczne.
W budżecie na rok 1933-34 prze

widziano 35,3 miljona na spłatę
procentów,.a 18 miljonów: złotych
na spłatę kapitału ad- długów =we-
wnętrznych: Spłatą procentów od ..
długów zagranicznych wynosić bę-
dzie 172,4 miljonów złotych, a spła
ta kapitału 102,7 miljonów złotych.

Ustawa o zbiórkach.
Rada ministrów. na piątkowem

posiedzeniu uchwaliła' projekt u-
stawy 'o zbiórkach publicznych,
który będzie wkrótce przedłożony
Sejmowi..

Projekt ustawy przewiduje za”
sadę dekoncentracji, wyklucza te
sposoby. zbiórek, które, jak wyka-
zała.praktyka, dają możliwość na”
dużyć, a przedewszystkiem .zabra-
nia pobierania. przez t. zw, kwe:
starzy zawodowych. .wynagrodze-
nia. Pozatem. projekt. daje. ofiaror

" dawcom prawo. dowiadywania się,
jak zużyte. zostały. złożone. przez
nich ofiary, a władzy administra-
cyjnej możność. większej kontroli
nad akcją zbiórkową.

120 miljonów
nieściągalnych podatków.

Izby skarbowe oprącowały: ze-
stawienie niešciągalnych  podat“
ków, Z zestawień. tych wynika,
że do bieżącego roku budżetowe:.
go Skarbowi państwa. należy. się
około 120 miljonów...złotych «od.
firm zlikwidowanych, albo znajdu:
jących się w stanie upadłości, —
oraz, że firmy te nie -posiadają
żadnych aktywów, które mogłyby
pokryć zaległości podatkowe.

Ciekawem; byłoby: zestawienie s
wykazujące, ile „firm _ zostało
zlikwidowanych właśnie «z powo-
du obarczenia
podatkami?

„niešciągalnemi“

powinni.
Jeżeli więc ogół profesorów

jest nieprzychylnie us

bezrobotni tracze-
porżnęli, a z których bezrobotni .

posobiony:

W jednej ze ścian tej sali dwo
je oszklonych drzwi, jedne-prowa
dzą”do ambulatorjum gdzie można
zasięgnąć porady lekarskiej, dać
sobie» naprawić zęby i otrzymać
bezpłatnie lekarstwa, sporządzone
przez: bezrobotnych aptekarzy, a
zapisane przez bezrobotnych leka-
rzy. Drugie. drzwi- prowadzą'do
składu z drzewem i węglem. Pod
koniec dnia papiery są uporządko-
wane, a bezrobotny strażnik noc-
ny — czuwa nad własnością bez-
robotnych,
W podziemiach tego zakładu

znajdują się magazyny z żywnością
drzewem, materjałami itd. Z wy-
jątkiem pożywienia wszystkie ie
produkty są „wyrzeźbione”. Bez-
robotni mówią, „rzeźbić”, a nie
żebrać.

W. lokalach ligi odbywają się
nieraz bale i wieczorki. Wstęp dla
bezrobotnych 5 centów, dla innych
25 centów. Zabawy te są często
świetne, dzięki temu, iż wśród bez
robotnych znajdują się nieraz zna-
komite siły artystyczne:

Przykład ligi w Seatle znalazł
naśladownictwo i w innych. mia-
stach stanu Waszyngton. Ligi tych
wszystkich- miast założyły fede-
rację bezrobotnych, która odbyła
swój pierwszy. kongres. 29 maja.
Kongres ten uchwalił dwie-rezo-
lucje. — Pierwsza dotyczy „syste-
mu wymiany między śminami wiej
skiemi a miejskiemi. Wymiana ta
już odbywa sę. Farmerzy dostar-
czają. bezrobotnym środków: żyw-
ności, a bezrobotni -farmerom bu:
tów, ubrań i innych wyrobów.

EEAA ESPRIT о

SZKICE I OBRAZKI.
GDZIEŻ TA ZIMA. 8

Bardzo. skrupulatnie. śledzę biulety-

ny meteorologiczne Polskiego. Instytutu
Meteorologicznego»....

Co rano, gdy mi tylko, zakołacze
nad głową budzik, spoglądam w okno i
co widzę: deszcz leje jak z cebra, błoto
i szarawa nuda,

Przynoszą gazetę, w której. czytam.

komunikat Pima.

„Mroźno, słonecznie, w górach i do-
„linach opady śnieżne, możliwość burz i
lawin. Na _północo-wschodzie « Polski
zimno i sucho, mróz‚40 259!

Spoglądam na termometr za oknem,

a tam jest 2% ciepła.

Ale tonic, pocieszam się, 'że przed
wieczorem będzie mróz.

2 Biorę nasiebie:futrorśdę do miasta
i pocę się.

Specjalnie. mnie niezależyna tem,
żeby to już była zima,

Wszystko mi jedno. Bo czy będzie
większe, czy mniejsze błoto.,. i tak go

stróże (przepraszam dozorcy) nie sprzą-
tają, a nasze bruki i chodniki są możli-
we do przejścia tylko w piątej porze
roku.

Ja zimy nie czekam j gdyby za ty-

dzień naprzykład rozkwitły wiśnie, też
byłoby mnie wszystko jedno. Gorzej

byłoby z panią Lalą.

Kupiła. sobie:narty, kije jakieś bam-
ousowe i już przynajmniej ze sto razy

przymierzała majteczki narciarskie.
Najpierw czekałą cierpliwie, potem

zaczęła się niepokoić i dzwoniłą do

wszystkich redakcji, pytając, kiedyż, ten
śnieg będzie.
— Już jest pani Lalu — odpowia- ,

dam zirytowany,
— Na Boga, gdzie? '

— Na północnym biegunie...
— E.4to za daleko.

— No (o „na. południowym,o ile
pani woli.

— Jest pan nieznośny...
Narty stały w kącie i niepokoiły. pa- .

nią Lalę,..

— Dlaczegož nie miała bym sprė-
bować na dywanie? Tylko raz.

I próbowała. i

Kiedyś. do. nich. przychodzę, a tam
Sodoma Gomora.

Mąż siedzi. na szafie z dzieckiem
ośmiomiesięcznemprzy piersi, stołki po-
przewracane,, wazon zbity, a pani Lala

płacze.

Co się stało.
Starszy chłopczyk wychodzi. z za

kredensu i powiada.

— Mamusia probowała nart.

— Ale czego płacze?
— Bo się wazon: zbił, a tatuś uciekł

na szałę i stamtąd krzyczał w niebo-

głosy.

Franeczek mój przyjaciel przyszedł
dziś do redakcji i powiada mi: :

— Czy pan ma bobsleje?.
— Nie, mam pbronchit,

— Ale'ja pytam 0.sanki.
— Po 'co mi, sanki

— Do zjeżdżania z. gór,
— A czy-nie ma-takich, które i pod

górę jeżdżą?

— Nie ma, ale poco panu takie?
—Wobęc złej komunikacji«w Wil-

1

i

„nie przydałyby się.. -

Mójsiostrzenięc. czwartoklasista za-

pytuje mnie:
— Wujciu czy Henryk Walezjuszu-

prawiał sporty zimowe.

— Owszem, zjeżdżał ile miał sił.

—Nanartach? +

— Na czem popadło4 byle:prędzej.
— Z Krokwji?
—Nie z-Polski,:
— A dłaczego dotąd niema śniegu?
— Bo.kryzys. — oszczędności,
Chłopak się obraził na mnie i dziś

nie kłania mi się na ulicy.

A wszystko przęz tę zimę, która jak

do nowego projektu, to z obawy,; jest to powiadają,„że nie. dobrze, bo
iż uprawnienia w pełni lub części
wyzyskiwane przez czynniki poli-
tyczne wyrządzą + niepowetowane.:+
szkody szkolnictwu .. wyższemu,.a
tem samem całemu krajowi.

zimno, a jak,jej niema. — to narty nie-
mają co robić.

I dogodź itu ludziom.=

M, Junosza. i
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KRONIKA.
Magistrat przygotowuje dalsze redukcje

personalne?
W związku z przeprowadzaną

obecnie na terenie samorządu wi-
leńskiego reorganizacją pracy Ma-
Sistrat przygotowuje podobno no-
wą serję redukcyj personalnych.
Podług uporczywie krążących po
głosek z dniem 1 grudnia ma otrzy
mać wymówienie około 50 praco”
wników, przeważnie kontrakto-
wych. W pierwszym rzędzie re-
dukcja dotknąć ma wydział podat

kowy, gdzie w związku z przeję-
ciem przez władze skarbowe egze-

kucyj wyłoniła się możliwość po”

czynienia dalszych redukcji. |
Podług opinji kół fachowych w

Magistracie istnieje obecnie ten-

dencja do zmniejszenia do mini-

mum ilości pracowników kontrak-
towych. Większość stanowisk ma

być obsadzona przez wykwalifiko
wane już siły etatowe.
 

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Zachmurzenie zmienne z prze-
lotnemi opadami. Temperatura
bez znacznych zmian. Ūmiarko-
wane, na wybrzeżu porywiste
wiatry zachodnie, potem północ-
no zachodnie i północne.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Roraty służby żeńskiej.
W środę dnia 30 listopada o go-
dzinie 6ej będą odprawione, ro-
raty na. intencję Związku Zen-
skiej służby domowej im. Św.

Zyty w kościele Sw. Ducha (po-
Dominikańsim. Zarząd.

SPRAWY MIEJSKIE,

— Walka o obniżkę ceny
prądu elektrycznego. Onegdaj
do dyrektora elektrowni miejskiej
inż. Glatmana zgłosiła się dele-
gacja nowopowstałego Komitetu

Obywatelskiego do walki z ceną
prądu elektrycznego. Wizyta ta
miała charakter czysto informa-
cyjny. : A

Delegacja  iaformowała się,

czy obniżenie cen prądu elektrycz:
nego w obecnych warunkach fi-
nansowych miasta da się prze-
prowadzić bez większego uszcze b-

ku i czy redukcja ta nie odb je
się na płatnikach w innych dzie-
dzinach.

Delegacja zapowiedziała zło-
żenie memorjału do Magistratu.
— Roboty regulacyjne brze-

gów Wilji. Magistrat zapowiada
w początkach przyszłego tygodnia

zakończenie robót prowadzonych
przy regulacji brzegów Wilji na
ul. Zygmuntowskiej.
W sezonie zimowym projekto-

wane jest podjęcie robót nad za-
bezpieczeniem brzegów Wilji ko-
ło szpitala św. Jakóba.

SPRAWY SANITARNE,

— Epidemja płonicy..-Pod-

ług danych władz sanitarnych w

ciągu ubiegłego tygodnia na te-
renie Wilna zanotowano następu:

jące wypadki zasłabnięć na cho-

roby zakežae: ospa wietrzna 10,

tyfus brzuszny 4 (zgon 1), szkar-
latyna 21 (2 zgony), błonica 3

(zgon1), róża 3, grypa 2, gruźli-
ca 15 (3:zgony), jaglica 4.

Ogółem chorowało 61 osób,
przyczem 7 zmarło.

SĄDY.

— Sąd doraźny w Wilejce.
Jak .się dowiadujemy w dniu 1

grudnia r. b.. w Wilejce powiato-

wej odbędzie się Sąd Doraźny

przeciwko Mikołajowi « Rusakowi
oskarżonemu 'o  zamogdowanie

swej źcny Eugenji, którą zamo!-

dował w bestjalski sposób pod-

czas snu przecinając jej gardło.

Rusakowi grozi kara śmierci
-- $ekwestrator pod sądem.

Jak się dowiadujemy  prokuratu-

ra wytoczyła obecnie dochodze-

nie przeciwko sekwestratorowi

jednego z urzędów skarbowych

naszego miasta Kozłowskiemu,

oskarżonemu o nadużycie władzy,
Dochodzenie wszczęto na skutek
złożonej przez jednego „Zz płatni:

ków skargi o zasekwestrowanie

mu za zaległe podatki dwóch łó-
żek, co jest sprzeczne z ustawą i

stanowi. nadużycie władzy.

SPRAWY KOLEJOWE.

— Związekkolejarzy „Zje--
dnoczenie Kolejowców‚ Ро!- .

skich* zwrócił się do Minister-

stwa Komunikacji z prośbą, żeby

w najbliższym terminie awansów

(1 stycznia 1933 r.) mianowania,
etatowania i ustalania przepro-

wadzono w normalnym zakresie

t.j. przy wyzyskaniu wszystkich

wolnych - stanowisk, budżetem

przewidzianych. ;
Wobec ograniczenia awansów

od stycznia 1930 r. do minimal-
nych granic,: stała się poprawa

bytu kolejowców w drodze mia-

nowania do wyższej płacy, względ-

nie- przez. uzyskanie etatowania

lub ustalenia, rzeczą prawie nie-

osiągalną.
SS SPRAWY. AKADEMICKIE,
Ze "Związku  Akademixów

woj.-nowogródzkiego 1 b. zie-

mimińskiej. W sobotę dnia 3
grudnia w sali Nr. 1 w głównym

gmachu U. S.B. o godz. 8 więcz.

odbędzie..się: Walne - Zebranie.

Związku Akademików woj. nowo-

gródzkiego i b.z. mińskiej. Obec-

ność członków obowiązkowa, |

Zarząd prosi o przybycie

wszystkich . akademików, pocho-

dzących z Nowogródczyzny O

przybycie.

Wizytacja Koła Rolników U.
S. B. przez przewodniczącego wy-
działu kół rolniczych ©. 7. А.
K. N-u. W dniu 25 i 26 listopada
rb. bawił w Wlnie na wizytacji
Koła Rolników. oraz innych kół
naukowych akad. zrzeszonych w
Ogólnopolskim Związku Akad.
kół naukowych p. Tadeusz Horo-
deński, przewodniczący Wydzia-
łu Kół Rolniczych O. Z. A. K. N-u.

W «wyniku szczegółowej wizy-
tacji, przeprowadzonej w Kole
Rolników Stud. U.S.B., stwierdzo-
no pomyślny rozwój Koła, przeja-
wiający się w pracy wewnętrzno
organizacyjnej. Świeżo uzyskany
obszerny lokal Koła — pozwala
mu obecnie na rozszerzenie dzia-
łalności ideowej w zakresie rolni-
czym przez organizowanie odczy*
tów, imprez itp:
Obecnie Koło wchodzi w okres

prac przygotowawczych do V-go
Zjazdu Kół Rolniczych, który od-
będzie się między 10 a 20 maja
1933-roku w Poznaniu. Dotych-
czasowa forma Zjazdu zostanie
zmieniona i w Zjeździe brać u-
dział będą poza delegatami Koła
— wycieczki środowisk. rolniczych
akademickich. V-ty Zjazd w Po-
znaniu organizowany jest przez
koło roln. poznańskie już od
chwili obecnej i zapowiada się
bardzo dobrze — w związku z
czem koła przygotowują staran-
nie materjał do Zjazdu.
W ostatnim dniu wizytacji

przewodniczący Wydz. Szkół Rol-
niczych p. T. Horodeński miał w
kole odczyt, zorganizowany. sta*
raniem sekcji naukowej Koła, Re-
ferent omówił zagadnienie roli
młodej, studjującej inteligencji
rolniczej w dobie współczesnej.
Żywa dyskusja, jaka się wywią-
zala po referacie,świadczy o du-
żem zainteresowaniu tą sprawą

wśród młodych rolników.
Przewodniczący Wydz. Kół

Roln. złożył wizyty: p. prof. Rys

dzewskiemu — Kuratorowi Koła

oraz prof. Staniewiczowi — dy-
rektorowi Studjum Rolniczego U.
S. B. w towarzystwie vice-preze-
sa Koła p. Bartkiewiczówny.
— Społeczne Biuro Pośredni-

ctwa Pracy przy Bratniej Pomocy

Polskiej Młodzieży Akademickiej
U. S. B. uprzejmie prosi bezro-
botnych magistrów, posiadających
kwalifikacje na nauczycieli szkół
średnich, o zarejestrowanie się w
Społecznem Biurze Pośrednictwa
Pracy przy Bratniej Pomocy (ulica
Wielka 24) w poniedziałki i piątki

godz. 14—15, wtorki i środy godz.

19—20 możliwie w jaknajkrótszym
czasie. Rejestracja jest przeprowa-
dzana celem podjęcia akcji zapo-
biegawczej u miarodajnych czyn-
ników.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wybory do wileńsko-no-

wogródzkiej izby lekarskiej
odbędą się dnia 1 grudnia b. r.
(czwartek) w lokalu Izby (Wileń-
ska 25—3) w godz. od 10 do 19.
W pomienionym czasie listy kan-

dydatów do Rady lzby winny b ć
złożone w lokalu lzby osobiście,
ewentualnie przesłane przez pocz-
tę, jednak nie później, niż do
godz. 19 1.XII.
— Wileńskie Koło Związku

Bibijotekarzy Polskich urządza
w czwartek1 grudnia 1932 roku
o godz. 8ej wieczór w uniwersy
teckiej bibljotece publicznej I w
porozumieniu z nią 102 zebranie
ohólne z referatem p. Aany
Dzwonkówny: „Opracowanie zbio-

rowego katalogu czasopism w bi-

bljotekach Rzczplitej Polskiej”.
— Posiedzenie Towarzystwa

Lekarskiego odbędzie się we środę

o godz. 8 wiecz. w sali własnej

przy ul. Zamkowej 24.
—Zebranie Wil. Oddziału Zrze

szenia Nauczycieli Geograiji od-

będzie się we środę o godz. 6 m. 15

w lokalu gimn. SS. Nazaretanek

(Piaskowa 3).

Miłe: wspomnienie..!
Oto najlepsza perfuma dla wy-
twornej Pani. Przemiły długo-
й trwały zapach.

Własna kompozycja
Firmy

W. CHARYTONOWICZ i S-ka.
APTECZNY D-H.'

Wlino, Micklewicza M 7
3 Tal. 9-71.

 

 

DZIENNIK MILENSKI

Plebiscyt Sportowy „Dziennika Wileńskiego'

Dziś trzeci dzień głosowania. — Wyciąć i wypełnić kupon.
 

Pierwsze zebranie wileńskiej Giełdy
Zbożowo-Towarowej i Lniarskiej.

Po dwuletnich przygołowaw-
czych pracach, przy dużem zainte-
resowaniu powstała w Wilnie
Giełda zbożowo-towarowa i lniar-
ska, dawno oczekiwana przez
świat gospodarczy ziem wschod-
nich. Będzie ona miała doniosłe
znaczenie dla życia gospodarczego
kraju, regulując chaotyczny do-
tychczas handel produktami rol-
nymi, ustalając ceny, odpowiada-
jące faktycznym stosunkom. Po-
nieważ obroty na giełdzie wolne
są od podatku obrotowego, powsta
nie giełdy będzie nie bez znacze-
nia dla konsumcji m. Wilna.
W wielkiej sali nowego gma-

chu Izby przemysłowo-handlowej
przy ul. Mickiewicza odbyło się
pod przewodnictwem b. ministra
prof. Witolda Staniewicza pierw-
sze konstytuujące zebranie giełdy
zbožowo-towarowej i lniarskiej w
Wilnie, O zainteresowaniu giełdą
świadczy fakt, że na 77 uprawnio-
nych do głosowania członków po-
wstającej giełdy, przybyło na ze-
branie 69 członków, zarówno z
Wileńszczyzny jak i z Warszawy,
Białegostoku, Grodna, Nowogród-
ka, Lidy i szeregu innych miast.

Pierwsze konstytuujące zebra-
nie dokonało wyborów przede-
wszystkiem Rady Giełdowej. W
skład Rady tej weszło sześciu
kupców i przemysłowców, czte-
rech rolników i przedstawicieli
spółdzielni rolniczych, jeden przed
stawiciel intendentury wojskowej,
oraz desygnowany przez obie stro-
ny na przyszłego prezesa Rady
Giełdowej p. Ludwik Chomiński,
który będąc rolnikiem, jest jedno-
cześnie reprezentantem sfer prze-
mysłowych.

Skład Rady Giełdowej przed-

stawiać będzie jak następuje:
1) Chomiński Ludwik, przemy-

słowiec i rolnik, dotychczasowy
prezes komitetu organizacyjnego
Giełdy zbożowo towarowej i
Iniarskiej. 2) Gilarowicz Lejzor,
prezes Związku dostawców dla
wojska. 3) Himmelfarb Eljasz, czło
nek zarządu Związku dla handlu
i eksportu lniarskiego. 4) Kamiń-
ski Władysław, poseł na Sejm, pre
zes Związku Osadników. 5) Kinku-
lkin Szymon, radca Izby Przem.
Handlowej. 6) Korkliński Aleksan
der, radca Izby Przem. - Handl. 7)
Szpunt Ruwin, współwłaściciel fir-
my lniarskiej. 8) Taub Michał, rad
аа izby Przem.-H. 9) Inż. Taub
Michał, radca [Izby Przem. -
Handl. 9) Inż. Trocki Saul, wice-
prezes Izby Przem. - Handl. 10)
Turczynowicz Ksawery, dyrektor
Centrali Stowarzyszeń rolniczo -
handlowych. 11) Kpt. Tysowski Gu
staw, przedstawiciel Intendantury
DOK. III. 12) Zawadzki Feliks, rol
nik.

Wybrano 6 zastępców człon*
ków Rady Giełdowej (3 kupców,
2 rolników, 1 przedstawiciel inten-
dentury wojsk.). Dokonano wyboru
komisji rozjemczej, złożonej z 20
osób, i komisji rewizyjnej z 5 osób.

Po zatwierdzeniu składu Rady
giełdowej przez p. ministra prze”
mysłu i handlu, giełda ma przystą-
pić w jak najkrótszym czasie @0 Ц-
ruchomienia tranzakcyj.

Komisarzem Giełdy Zbożowo*
Towarowej i Lniarskiej w Wilnie
został mianowany przez p. minist-
rą przemysłu i handlu p. Wacław
Szaniawski, naczelnik wydziału rol
nictwa i weterynarji wileńskiego
Urzędu Wojewódzkego.

 

Niepokój w redakcji „Słowa'.
W prasie warszawskiej, a tak-

że wileńskiej (w niedzielnym nu-
mierze „Głosu Wileńskiego) uka-
zała się wiadomość o tem, że ja-
koby w kołach konserwatywnych
postanowiono zlikwidować organy
prasy konserwatywnej na pro-
wincji i utworzyć centralny organ
konserwatystów w Warszawie.

Organem tym ma być przeniesio-
ny z Krakowa do Warszawy
„Czas*, Likwidacji zaś' uległby:
„Dziennik Poznański* w Pozna-
niu, „Dzień Polski" w Warszawie
i „Słowo w Wilnie. Pozostałyby
tylko oddziały warszawskiego
„Czasu” w wyżej wymienionych
miastach prowincjonalnych.

M.in. pogłoskę tę zamieściło
także „ABC”, które dotarło widać
do redakcji „Slowa“ wywołując
tam zrozumiały zresztą niepokój
no i złość na „ABC”, która wyra-
2Ма się w takiej oto wzmiance:

„ABC” lepiejby zrobiło, aby się zaj-
mowało własnemi sprawami redakcyjne-

mi, niż cudzemi. Nie jesteśmy upoważnie-
ni do przemawiania imieniem gazet, wy-
chodzących w innych miastach, oświad-
czamy tylko kategorycznie, że żadne
projekty sfuzjowania „Śłowa” z tamtemi
organami nie istnieją,żeżadne nawet po-
mysły tego rodzaju przez nikogo wysuwa
ne nie były, i cała ta plotka musi być
wynikiem jakiegoś nieporozumienia. Wy-
soce ceniąc pracę organów' zachowaw=
czych, a zwłaszcza centralnego i stołecz-
nego „Dnia Polskiego”, uważamy, że ma-
my bardzo duże, a nawet olbrzymie za-
dania na naszym wileńskim posterunku.

Rozumiemy zaniepokojenie ге-
daktora „Słowa”, ale poco zaraz
się gniewać.

Jeżeli „ABC nawet popełniło
błąd, to w danym wypadku raczej
na korzyść t. zw. kół konserwa-
tywnych, którym przypisało zdro-
wą myśl skomasowania małopo-
czytnych choć kosztownych orga*
nów.

Jeżeli tak jednakże nie jest, to
świadczy źle nie o „ABC“ lecz o
„konserwatystach”, którzy nawet
na ten jeden zdrowy pomysł nie
mogli się zdobyć,

ZEBRANIA i ODCZYTY.
— 1173 Środa Literacka po-

święcona będzie młodym gościom
z Warszawy i Łodzi. Młody, zdol-
ny poeta, Roman Kołoniecki wy-
głosi, o Pawle Va'ćry, odczyt,
ilustrowany przekładami jego po-
ezji. Drugą część wieczoru wy-
pełnią autorecytacje Romana Ko-
łonieckiego i Kazimierza Sowiń-
skiego, poety łódzkiego.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— 0 prolongowanie umowy

zbiorowej z dozorcami domo-
wymi. Związek właścicieli śred-
nich i drobnych nieruchomości
m. Wilna i województwa wileń-
skiego wystosował do Inspekto-
ratu Pracy pismo, w którem pro-
si o przedłużenie istniejącej obec-
nie umowy zbiorowej z dozor:
cami domowymi do 1kwietnia
1933 roku. Ds tego czasu zwią-
zek ma nadzieję załatwić sprawę
podpisania nowej umowy polu-
bownie. *

DOBROCZYNNOŚĆ.
— „Redakcja „Dziennika Wi-

leńskiego' zwraca się z gorącym
apelem do serc į uczynności na-
szych P. T. czytelników w imieniu
nieszczęsnej matki z dwojgiem
dzieci, którzy dosłownie giną z
nędzy i braku jakiejkolwiek po”
mocy. Nieszczęśliwa: prosi o po-
moc w jakiejkolwiek postaci: pra*
cy dla siebie i dzieci czy też do-
raźnej pieniężnej pomocy bądź po”
mocy w formie produktów żywno-
ściowych.

Wierząc, że nasz gorący apel
poruszy ofiarne serca, składając
gorące „Bóg zapłać” oczekujemy
pomocy dla nieszczęśliwej. Bliż-
szych informacji i danych dostar-
cza na żądanie Administracja
„Dziennika* — Mostowa 1, od
godz. 10-ej rano do 4-ej pop.

 

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego”.
Złożoną ofiarę zł. 30 w dniu 12 b. m.

= do jego dyspozycji, przeznacza na her-
* baciarnię dla inteligencji przy ul, Dobro-
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Teatr I muzyka.
Teatr Wielki Pohulanka. Komedjo-

satyra B. Shaw'a „Zbyt prawdziwe, aby
było dobre”, grana będzie po raz ostatni
dziś o godz. 8-ej w. w Teatrze na Pohu-
lance po cenach propagandowych.

Jutro z powodu generalnej próby z
„Zygmunta Augusta” Teatr nieczynny.

We czwartek 1 grudnia premjera
„Zygmunta Augusta*!

Premjera nigdzie niegranego dotąd
dzieła St. Wyspiańskiego „Zygmunt
August", odbędzie się w Teatrze na Po-
hulance dnia 1 grudnia o godz. 8 w.

Teatr muzyczny „Lutnia** Popularne
przedstawienia „Szaleństwa Coletty”.

Dziś ukaże się po cenach zniżonych,
ciesząca się wielkiem powodzeniem,
iękna operetka „Szaleństwą Coletty” z
M Gabrjelli w roli tytułowej. Operetkę
urozmaicają liczne produkcje taneczne
i rewjowe.

„Fiołek z Montmartre'u", Najbliższą
premjerą Teatru „Lutnia” będzie głośna
operetka Kalmana „Fiołek z Mont-
martre'u" z gościnnym występem znako-
mitej artystki Janiny Kulczyckiej.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 29 listopada 1932 r.
11.40: Przegl. pras. polsk. Kom. me-

teor. Czas. 15.00: Muzyka współczesna
(płyty). 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Kom.
Aeroklubu Wil. 15.35: „Wśród książek”.
15.50: Koncert dla młodzieży (płyty).
16.25: „Zarys ustroju szkolnictwa” — od-
czyt. 16.40: „Lelewel* — odczyt. 17.00:
Koncert. 18.00: Rozwiązanie konkursu p.

„Kto zgadł zakończenie słuchowiska”.
18.10: Muzyka lekka. 19.00: „O powsta-
niu listopadowem* — odczyt litewski.
19.15: Pogadanka radjotechn. 19.30: „No-
wa literatura w nowej Polsce* — dysku-
sja. 20.00: Godzina życzeń (płyty). 20.45:
Wiad. sportowe. 20.55: Koncert. 22.00:
Pogad. muzyczna. 22.15: Muzyka lekka.
22.55: Kom. meteor. 23.00: Muzyka tane-
czna.

Środa, dnia 30 listopada.
11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.

Czas. 15.00: Muzyka organowa (płyty).
15.15: Giełda roln. 15.25: Kom. Zw. Mł.
Polsk. 15.35: Aud. dla dzieci. 16.00: „Pod
znakiem jazzu” (płyty) Słowo wstępne
St. Węsławskiego. 16.40: „Istebna i Wi-
sta“ — odczyt. 17.00: Koncert poświęcony
Edwardowi Griegowi. Słowo wstępne
prof. Tadeusza Szeligowskiego. 17.40:
„Bezrobocie a praca kobiet”. 18.00: Mu-
zyka lekka. 18.45: „Drogi najmłodszej
Polski poetyckiej — odczyt. Autorecy-
tacje utworów Romana ołonieckiego i
Kazimierza Sowińskiego. 19.15: Przegląd
litewski. 19.30: „Nowa literatura w no-
wej Polsce" — dyskusja. 20,00: Koncert
węgierskiej kapeli. 20.55: Wiad. sport.
21.00: Dod. do pras. dz. radj. 21.05: Reci-
tal skrzypcowy. 21.45: Koncert kameral-
ny. 22,10: Na widnokręgu. 22.25: Muzyka
taseczna. 22.55: Kom. meteor.
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Przywłaszczenie akcji na sumę 25 tys. zł.
W swoim czasie donosiliśmy,

iż do władz sądowo-šledczych
wpłynęła skarga niejakiego Hewe-
la Kremera, właściciela 6 piętro-
wej kamienicy przy ulicy Kijow”
skiej 2. Oskarżał on pewnego dzia-
łacza bankowego znanego w sie-
rach przemysłowo kupieckich oraz
bankowych naszego miasta, oraz
dwóch jego współpracowników o
przywłaszczenie na jego szkodę w
papierach wartościowych akcyj
Wileńskiego T-wa Kredytowego
na sumę 25 tys. zł.

Kremer w swoim czasie powie*
rzył te akcje wspomnianemu dzia-
łaczowi bankowemu z tem, żeby
on papiery te jaknajkorzystniej
sprzedał.

Bankowiec jednak w ciągu
dłuższego czasu akcji tych nie
sprzedawał, tłumacząc się przed
klijentem, iż dotychczas nie nada-
rzyła mu się dobra okazja ko-
rzystnego spieniężenia tych papie”
rów. W międzyczasie w mieście

rozeszły się pogłoski, iż działacz
ten znajduje się w ciężkich tara*
petach pieniężnych. Kremer zażą-
dał wówczas stanowczo zwrotu
akcyj. Przyparty do muru działacz
bankowy przyznał się wówczas,
iż akcje te sprzedał, zaś gotówkę
roztrwonił.

P. Kremer złożył wówczas
skargę do władz śledczych. W: wy-
niku przeprowadzonego docho-
dzenia wydane zostały przez pro*
kuraturę zarządzeńia zatrzymania
wspomnianego bankowca oraz je”

„współpracowników  Szeftela
Gurwicza i Lejbę Wajnsztejna. O-
bu ostatnich aresztowano i 0sa-
dzono w więzieniu Łukiskim, skąd
mogą być zwolnieni po złożeniu
kaucji w wysokości 5000 zł. Dzia-
łacza bankowego nie zatrzymano
wobec nieznalezienia go w Wilnie:
Rodzina jego oświadczyła, iż wy”
jechał on w sprawach handlowych
do Warszawy.

Zawieszenie w czynnościach wyższego
urzędnika skarbowego.

Decyzją prezesa Izby Skarbo-
wej zawieszony został w czynno”
ściach służbowych kierownik refe*
ratu przemysłowego w czwartym
urzędzie skarbowym p. Dykas. Za-
wieszenie nastąpiło na skutek wy*

toczenia mu bardzo poważnych za
rzutów z okresu jeszcze, gdy był
kierownikiem takiegoż rełeratu w
pierwszym, a obecnie po przemia”
nowaniu w trzecim urzędzie skar-
bowym:

Włamanie do lckalu Legji inwalidów.
Wojsk Polskich.

Onegdaj w nocy niewykryci
sprawcy dokonali zuchwałego wła
mania do lokalu Legji Inwalidów
Wojsk Polskich i spółdzielni Inwa-
lidów Skrzynkarzy, mieszczących
się w domu przy ul. Żeligowskiego

Sprawcy wyłamali zamek u
drzwi wejściowych i dostali się do
wnętrza.

Rozbite zostały szufladki
dwóch biurek j szafa, w której zło”
żone były akta spółdzielni.

Że włamania dokonano nie w

celach rabunkowych świadczy fakt
iż sprawcy porozbijali biurka w
których złożone były akta.

Natomiast w pokoju bibljote-
cznym, do którego dostali się po
wyjęciu części drzwi, nic nie za”
brali, a nawet nie otwierali szaf.

Na miejscu przestępstwa znale
ziono czapkę.

Powiadomiona o wypadku po”,
licja wszczęła dochodzenie, które
niewątpliwie w najbliższych już
dniach doprowadzi do ujęcia wla-
mywaczy.

 

KRONIKA POLICYJNA.

— Strzał na ulicy nawiwat.
Wczoraj wieczorem przy ulicy
Trockiej w pobliżu domu Nr. 4
oddany został przez podchmielo-
nego osobnika strzał rewolwero-
wy na wiwat. Osobnik ów zo:
stał zatrzymany. W komisarjacie
stwierdzono, iż nazywa się Giera-
sim Kleckin zam. przy ulicy Kwa-
szelnej Nr. 23 i posiada pozwole-
nie na przechowywanie broni.

— Zatrzymanie z łupem zawodowych
złodzieji. Funkcjonarjusze tutejszego wy-
działu śledczego zatrzymali zawodowych
złodzieji Piotrowskiego Aleksandra i Sit-
kiewicza Jana, bez stałego miejsca za-
mieszkania, poszukiwanych za dokona-
nie szeregu kradzieży na terenie m. Li-
dy. Przy zatrzymanych znaleziono część
łupu w postaci palta męskiego, pochodzą
cego z Lidy. Tegoż dnia złodziei lidzkich
przekazano władzom poszukującym.

OLiLS2
Z ZA KOTAR STUDJO.

Wielka polemika literacka w radjo,
W dniach od 29 listopada do 2 gru-

dnia rozegrana zostanie przed mikrofo-
nem rozgłośni wielka batalja literacka,
którą w formie dyskusji na temat „No-
wej literatury w nowej Polsce" stoczą
ze sobą dwaj wytrawni znawcy przed-
miotu dr. Stanisław Adamczewski i prof.
Leon  Pomirowski. Dyskusja będzie
pierwszą próbą poruszenia zagadnień no-
wej literatury w formie dyskusyjnej wo-
bec najszerszego grona słuchaczów. Roz-
pocznie się ona dzisiaj, we wtorek o godz.
22,00. Następnego dnia t. jj we środę o
godz. 19.30 dr. St. Adamczewski wygłosi
replikę, poczem w następnych * dwtich
niach t. j. 1 grudnia o godz. 19,30 oraz 2
grudnia w przerwie koncertu wieczorne-
go wygłoszone zostaną dwa djalógi, w
których obaj wyskutujący krytycy ustalą
wspólny punkt widzenia i zamkną dysku-
sję. Ze względu na ten interesujący cykl
prelekcyj literackich kwadranse literackie
wypadły w tym tygodniu z prograrhu.

Wieczór muzyki polskiej.

Wtorkowy _ popołudniowy koncert

symfoniczny (godz. 17.00) poświęcony bę-

dzie wyłącznie muzyce polskiej. Poza
poematem symfonicznym L. Różyckiego

„Warszawianka“ i „Odwiecznemi pieśnia

mi* Karłowicza program koncertu zawie-

ra „Sinfoniettę“ Piotra Perkowskiego,

która dzięki swym nieprzeciętnym war-

tościom muzycznym zdobyła sobie przy

końcu ubiegłego sezonu koncertowego

ogólne uznanie sfer muzycznych.

  
PLEBISCYTU. SPORTOWEGO

GŁO

KUPON.

 

'Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
| od 11—3 i od 6—8wiecz. |

— Aresztowanie bandy złodziejskiej,
Galiszowi Szlomie (W. Pohulanka 9) skra-
dziono przed paru tygodniami 10 tuzinów
kart do gry wartości 500 zł. Obecnie za-
trzymano sprawców tej kradzieży w o-

sobach Kisiela Olgierda, Olechnowicza
Bronisława i Staszewskiego Wacława,
znanych zawodowych złodziei, bez stałe-
go miejsca zamieszkania. Kilka talij kart
znaleziono u dozorcy domu przy ul.
Wielkiej 30, Nowickiego Aleksandra,

resztę zaś kart złodzieje sprzedali zna-
nemu paserowi Gudelcowi Józefowi. Ci
sami osobnicy dokonali w ostatnich
dniach innych kradzieży z piwnicy domu
przy ul. Antokolskiej 8, wynieśli na szko-
dę Matulaniec Heleny mięso wartości
50 zł, z kiosku na rogu Mickiewicza i
placu Katedralnego skradli Podolińskie-
mu Edwardowi (zaułek Literacki 11)
skradli papierosy i zapałki na sumę 122
zł. (większą część tych papierosów i za-
pałek znaleziono u tegoż dozorcy No-
wickiego).

— Kradzież w sklepie hurtowym.
W nocy z 26 na 27 b. m. ze składu hur-
towego przy ul. Wszystkich Świętych 4,
nieznani sprawcy, wywierciwszy dziurę
w drzwiach i usunąwszy haki, skradli
większą ilość zapałek, bibułki papiero-
sowej różnych gatunków, farbki do bie-
lizny i innych rzeczy na ogólńą sumę
1915 zł. Okradziony skład ubezpieczony
był w T-wie „Klucze” na sumę 2000 s

— Kradzież futra karakułowego. Pio-
trowskiej Emilji (św. Jacka 7) skradziono
z niezamkniętego przedpokoju futro dam-
skie karakułowe, wartości 1500 zł.

—Postrzelenie w Nowej Wilejce. W
dniu wczorajszym późno wieczorem przed
lokal ambulatorjum pogotowia ratunko
wego zajechała wiejska furmanka, w któ-
rej leżał brocząc krwią ciężko ranny o-
sobnik,

Lekarz pogotowia stwierdził, iż 0-
sobnik ów miał przestrzelony bok. Po u-
dzieleniu mu pierwszej pomocy przewie-
ziono rannego w stanie ciężkim do szpi-
tala św. Jakóba.

W szpitalu stwierdzono, iż jest to
niejaki Kazimierz Grabowski, lat 21 za-
mieszkały w Nowej Wilejce. Podobno
Grabowski postrzelony został przez swe-
go przyjaciela podczas sprzeczki powsta-
łej natle romantycznem.
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Z KRAJU.
Most kolejowy na Zelwiance.

SŁONIM, (Pat). Zniszczony
podczas operacyj wojennych most
kolejowy na Zelwiance, na grani-
cy pow. słonimskiego i wołko-
wyskiego, zastąpiony został pro:
wizorycznym mostem  drewnia-
nym.

Ostatnio zamiast mostu drew-
nianego wybudowano stały most
żelazny, zmontowany przez pogo-
towie mostowe, pod kierownic-
twem p. Nowaczka.

Ruch po tym moście otwarty
został w dniu 26 b. m. o godzi-
nie 10.30.

Przy otwarciu byli obecni pp.
inżynierowie Wiśniewski, naczel-
nik D. O. K. P. w Wilnie i Susz-
czewswski, naczelnik oddziału
drogowego P. K. P. w Wołko-
wysku, oraz szereg innych urzęd-
ników i funkcjonarjuszów kolejo-
wych.

„teh
inspektor akcyzy za użycie broni przed sądem.

SŁONIM, (Pat). W dniu 26
b. m. wydział karny Sądu Okrę-
gowego w Grodnie, na sesji wy-
jazdowej w Słonimiu, rozpatrywał
sprawę Leona Turowicza, inspek-
tora akcyzowego w  Słonimiu,
oskarżonego o to, że w dniu 9AII
b. r. w czasie likwidowania tajnej
gorzelni na terenie pow. słonim-
skiego, w gminie kozłowieckiej,
cięžko poranił Grzegorza Bakszań-
skiego, zam. w osadzie Pietrusza-
lewicze gminy kozłowieckiej pow.
słonimskiego.

Na rozprawie ustalono, iż insp.
Turowicz użył broni palnej, cięż:
ko raniąc Grzegorza Bakszańskie-
go, ponieważ ten ostatni, przyła-
pany na gorącym uczynku upra-
wiania potajemnego gorzelnictwa,
rzucił się z siekierą na inspekto-
ra. (znano wobec tego, że Tu-
rowicz działał w obronie koniecz-
nej. Sąd uniewinnił Turowicza.
Sprawę rozpoznawał sędzia Pace-
wicz. oskarżał podprokurator Pa-
wluć. Bronił adw. pos. Terlikow-
ski z Grodna.

Brak dyscypliny w lidzkim oddziale przysposobienia wojskowego.
LIDA. W czasie powrotu ze

strzelnicy  małokalibrowej koło
wsi Iwańce gminy raduńskiej pow.
lidzkiego oddziału P. W. pod do-
wództwem instruktora kadry za-
wodowej 77 p. p. jeden ze strzel-
ców 21-letni Józef Lingo spowodo-
wał wystrzał z floweru. Kula tra-
fiła w głowę 16-letniego strzelca
Adamonisa Edmunda ze wsi Posa- *

da gminy raauńskiej. Po upływie 2
godzin, Adamonis, nie odzyskaw-
szy przytomności zmarł. Wypadek
powyższy przypisać należy tylko
nieostrożnemu obchodzeniu się z
bronią i lekceważeniu instrukcyj,
podawanych przez kadrę instruk-
torską ćwiczącym, którzy, gdy in-
struktor nie zwraca na nich uwagi,

celują do siebie żartem

Radosna twórczość w Nieświeżu.

Tygodnik Stronnictwa Ludo-
wego „Zielony Sztandar” druku-
je korespondencję z Nieświeża, z
której wynikałoby, że miastu te-
mu nie brak wolnej gotówki, gdyż
„otrzymuje ono w dobie kryzysu
już trzecie boisko sportowe. Jedno
z nich ufundował Komitet Wycho-
wania Fizycznego, oczywiście z
śrosza publicznego, ale okazało
się, że jest za małe, „Strzelec” zaś
musi mieć boisko, jak się patrzy.

„I — jak pisze „Zielony Sztan-
dar' — koszta budowy pierwsze-
go boiska nie były jeszcze w ca-
łości pokryte, przystąpiono do bu-
dowy nowego. Rozpoczęto prace,
wpakowano znowu sporo grosza
publicznego, resztę chciano poży-
czyć w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. Bank jednak odmówił i
roboty stanęły.

A tymczasem przyszedł nowy
starosta, kapitan z zawodu, i do-
szedł do przekonania, że pierwsze
i drugie, jeszcze nie wykończone,
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ulica Wileńska 28, tel. 926.
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boisko jest nieodpowiednie i po-
stanowił wybudować trzecie —
kosztem 9 tysięcy złotych. Skąd
jednak wziąć pieniędzy? Budżet
sejmikowy przewidywał w tym
roku na „wychowanie fizyczne” i
na „przysposobienie wojskowe”
tylko jeden tysiąc złotych. Ale sta-
rosta poradził sobie. Ponieważ w
poprzednich latach nie były wy”
płacone przez sejmik sumy na wy”
chowanie fizyczne (bo nie było pie-
niędzy!) więc zapobiegliwy p. sta-
rosta polecił, żeby wypłacić te
pieniądze w tym roku z podatków
sejmikowych, przeznaczonych na
inne cele. Ale mimo to nie wystar*
czyło, bo nędza w powiecie niesły-
chana i budowa trzeciego boiska
utknęła w połowie-

Tymczasem starosta został
przeniesiony. Przyszedł inny i
wszyscy się obawiają, żeby nie
przystąpił do budowy — czwarte”
go boiska dla upamiętnienia swo-
ich rządów”.

Flim nad Filmy! w najgłośn. arcydziele gen]alnego

uiubien. pub. IWan PetrowicZ tonsozytora PAWŁA ABRAHAMA WIKTORJA
Film w języku rosyjskim | francuskim, Poryw. akcja toczy się na Węgrzech w Rosji Car- wackiego 24, m. 3. 7680
skiej, Japonji i Rosji Sowieckiej.|Osza'amiająca w rozmachu wystawa! Czarujące melodje. ————————

seansów o g. 4, 6, 8 1 10,15. Na 1-Szy seans ceny zniżone.Росга!е

Dziš ostatni dzieA! Genjalna MARIE DRESSLER zdoby-
wa serca miljonowej masy w najpiękniejszym filmie świata
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SPORT.
Huta szklana «Niemen» zgłosiła jeszcze

jedną nagrodę.
Wczoraj otrzymaliśmy jeszcze

jedną nagrodę, łaskawie ofiarowa-
ną przez hutę szklaną „Niemen'”.

Nagroda przedstawia błękitny
puhar rżnięty w krysztale.

Puhar jest specjalnie wykonany
dla „Dz. Wil.* i będzie cenną na-
grodą dla wyróżnionych sportow-
ców. Bliższe przeznaczenie puha-
ru określi komitet honorowy ple-
biscytu.

Dziś drukujemy już trzeci ku-
pon do głosowania.

Urny plebiscytowe są ustawio-
ne w następujących miejscach: 1)
Redakcja „Dziennika  Wileńskie-
go" — Mostowa 1, 2) Polska Skład
nica Sportowa „Start“ — Królew-
ska 1, 3) Dom sportowy Ch. Din-
ces — Wielka 15 i 4) w lokalu wy-
stawionych nagród Mickiewicza 6.

Program bokserów wileńskich,

Mija niedziela za niedzielą, a
meczów bokserskich wciąż niema
i niema, ale ostatnio ożywiło się
nieco w łonie W. O. Z. B, który
projektuje zorganizować szereg
ciekawych meczów.

Już w najbliższą niedzielę
$ościć u nas mają pięściarze Bia-
łegostoku, a jeżeli Białystok nie
przyjedzie, to odbędzie się mecz
Pogon — Ž. A. K. S.

Osmego, albo jednastego grud-
nia gościć w Wilnie będzie Po-
lonja z Warszawy. Mecz z Po-

Sekcja Bok:

Po kilkaletniem niemalże u-
śpieniuu w sezonie bieżącym
Sekcja Bokserska A. Z. S. znacz-
nie się ożywiła. Po uregulowaniu
zaprawy, która obecnie odbywa
się regularnie trzy razy tygodnio"
wo, we środy godz. 20—22, soboty
godz. 19—21 i niedziele godz. 8 —
10, wybrano władze. Prezesem i
sekretarzem w jednej osobie zo-
stał Stanisław Kuropatwa, gospo”
darzem i skarbnikiem Adam
Ćwikliński, kierownikiem sporto-
wym Aleksander Wigura. Następ-
nie uchwalono składkę w wyso-
kości 2 zł. za sezon i wprowadze-*
nie do programu ćwiczeń prócz
boksu jiu-jutsu (japońską walkę

lonją będzie ciekawą atrakcją
sportową.

MW styczniu, względnie w ostat-
nich dniach grudnia wilnianie wal
czyć będą w Estonji i Łotwie, a w
Wilnie z Łodzią.

Prócz tego projektowane są
mecze z C. W. S. „Skodą“, z
bokserami Poznania, Grodna i
Białegostoku.

Obecnie wilnianie trenują su-
mienie i zapewne znajdą się w
dobrej formie.

serska A- Z. S,

wręcz), któraa będzie przeprowa*
dzona pod kierownictwem Jana
Krupowicza, Mimo  szezuplošci
posiadanego inwentarza, ustalono,
że po nad liczbą obecnych człon-
ków, być narazie przyjmowani i
nowi kandydaci, bez uszczerbku
dla racjonalności ćwiczeń. Zapisy
przyjmowane będą w dniach i go-
dzinach treningów. Duża ilość
nowego elementu bokserskiego ro-
kuje sekcji jaknajlepszą  przy-
szłość.

Zaznaczyć należy, że w tym
sezonie jest to sekcja A. Z S. roz-
wijająca się najintensywniej i po-
siadająca największy napływ no-
wych członków.
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Licytacja magistratu w Suwałkach.
Magistrat w Suwałkach znalazł

się w sytuacji niezwykle krytycz-
nej. Dochody jego zmniejszyły się,
a wydatki wciąż rosły. Wierzycie-
le uzyskali wyroki sądowe.

Zajęto wszystkie urządzenia
biurowe, opieczętowano fotele,
ojców miasta, zajęto nawet wała-
cha magistrackiego.

Wierzyciele nałożyli prócz tego
areszt na dochody samorządu.

Magistrat zwrócił się do sądu

«E M M Ab (Irma

 

o wyłączenie z pod zajęcia i do-
chodów i urządzeń, tłumacząc, iż
nie może egzystować.

Sąd uznał, że urządzenia biu-
rowe są magistratowi niezbędne i
uchylił zajęcie z maszyn i stołów,
ale pozostawił zajęcie na fotelach
i koniu.

Nie potrzebujemy obszerniej
wyjaśniać, że władze miejskie w
Suwałkach są już od kilku lat
gruntownie ,„wysanowane”.

Planine
okazyjnie sprzedam. Sło-

Kupię Motor 50 K. A.
Oferty do biura ogłoszeń

© pogranicza.
Zajście graniczne,

BRZEŚĆ n/Bugiem. 22 b. m. w
nocy o godz: 1.30 zasadzka straż-
nicy K, O. P. Borewno, złożona z
2 żołnierzy, zauważyła ukrywa-
jącego się w krzakach osobnika.
Zapytany przez patrol, odpowie-
dział, że przyszedł łapać ryby i że
jest sam. Strzelec Sefer, podcho-
dząc bliżej do krzaków, zauważył
jeszcze 2 ukrytych osobników. Na
wydany przez żołnierzy rozkaz, by
trzej osobnicy wyszli z krzaków i
odłożyli trzymane siekiery, jeden

z nich nie usłuchał wezwania i z
siekierą w ręku rzucił się w kie-
runku patrolu. Jeden z żołnierzy
strzelił, kładąc napastnika trupem
na miejscu. Jak się okazało, był to
Grzegorz Suszko, zamieszkały we
wsi Wielki Różan, gm. czuczewic-
kiej, Pozostałych dwóch — Danie-
la Diela i Jana Kozła, również
mieszkańców tej wsi, wraz z do-
wodami rzeczowemi, przekazano
do dyspozycji władz. ,

Patrol sowiecki zbłądził na terytorjum polskie.

Wczoraj rano na odcinku gra-
nicznym Iwieniec zatrzymano so-
wiecki patrol graniczny, który w
nieustalony sposób znalazł się na

terenie polskim i zdążał w kierun-
ku polskiej wsi Duby. Żołnierzy
sowieckich skierowano do dyspo-
zycji władz śledczych.

Kradzież łodzi motorowej.

Rzadko notowany wypadek zda
rzył się onegdaj komendzie gra-
nicznej sowieckiej, odcinka Drys-
sa, gdzie komendzie tej skradzio-
no łódź motorową. Patrol sowiecki

 

zauważył pewnego osobnika zdą-
żającego wzdłuż Dźwiny. Łódź z
osobnikiem w rejonie Dzisny zdo-
lala zbiec pošcigowi-

Wybuch cysterny z benzyną na stacji
kolejowej w Brześciu.

Jeden robotnik spłonął żywcem.
Z Brześcia donoszą, iż wczoraj

rano na bocznicy Państwowej Wy
twórni Wódek przy składach nafty
Turzyca i Werbina znajdujących
się na ogrodzonym terenie P. K. P.
zapaliła się prywatna cysterna z
benzyną podstawiona do wymie-
mienionej firmy. Ogień błyskawicz
nie objął całą cysternę zagrażając
niebezpieczeństwu składom. Nie-
zwłocznie na miejsce pożaru przy-
były straże pożarne kolejowe i
miejskie, które przystąpiły do ga-
szenia ognia,

W, trakcie wybuchu cysterny
od siły wybuchu i ognia zapaliło
się ubranie na robotniku A. Mille-
rze, który spłonął żywcem, zaś
drugi robotnik M, Mielnicki od-
niósł ciężkie poparzenia twarzy,
obu rąk i nóg i w stanie bezna-
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dziejnym przewieziony został do
szpitala.

Objęta ogniem cysterna spło-
nęła doszczętnie. Również spaliło
się ogrodzenie na przestrzeni 60
mtr. Pożar z dużym wysiłkiem zdo-
łano zlokalizować dopiero po 3-ch
godzinnej akcji ratunkowej,

Jak ustaliło dochodzenie, po-
żar cysterny nastąpił z nieostroż-
nego obchodzenia się z ogniem.
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Waluty I K 2
Holandja358,70—358,80 — 359,55---357,75.
Londyn 28,60—28,53 —28,56—28,71 —28,41
Nowy York kabel 8,925—8.945—8,905
L ndyn34,92—35,01—34,83.
Szwajcarja 171,60—172,03 —171,17.
Berlin w obr. prywatnych 211,90
Tendencja nłejed' olita,

Papiery procentowe!
e M siej 38,:0
ożyczka inwest: na 97,75—98.

Seryjna 102,50. m ь
59, konwers. 41,50.
6%, dolarowa 55,25—56,25.
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4'a”|. L. Z. ziem. 36,50,
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8, Częstochowy 51,00.
8*| m. Łodzi 53,00,
500, Piotrkowa 41,50.
Pożyczki_niejednolite, listy słabsze.
Akcje
Bank Polski 88. Moeniejsz
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Dclarowa 55. Dillenowska 59,50 —59,73
Stabiliz. 51,50 -51.

 

Chcesz być zdrowym
wery,

niepotrzebnej matki)."CEC||Największy wybór.

1 oszczędnym? Tak Więc kupuj:
bonjourki, rejtuzy | ciepłą bleiiznę
tylko w polskiej Firmie

„JANUSZEK*
ulica S-to Jańska Nr._6.

swetry, pulo-

Najniższe ceny.
 Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28.

DZWIĘK. KINO-
RATE «PAN»

Gi. WIELKA 42. Tel. 528.
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południa
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Juž w tych dniach oczaruje Wilno ulub'enlec publicznešci, krėl plosenkarzy Iraneuskich, niezapomniany bohater filmu
ALBERT PREJEAN w

«W Każdym Porcie
Dzie wspaniałej egzotyki
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TRUSKAWIEC - ZDRÓJ mam
SEZON ZIMOWY
od 1 grudnia do 1 marca

solankowe, siarczane
i kwasowęglowe.

Wody minerzlne
USIĄ" na czele—w p'jelni centraln'e

ogrzewanej. — Wszelkich intormacyj udziela
—zamówienia na mieszkania przyjmuje tylko

3 Zarząd z — Truskawiec. ®

Ej

Kąpiele Mineralne:
Okłady b:rowinowe. —
z „NAFT.

GÓRY W PŁOMIENIACHHOLLYKINO-TEATR !Dziš. ne prog
produkcji francuskiej J

<HO LwoOD» skich. Wspaniałe niezrównane zdjęcia walk górskich. W ról. gł: LUIS TRENKER I ARMAND BERNARDA.

 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej.

 

Peleca: serwisy,

świąteczny
 

BluroPośrednictwa Pracy przy Wileńsko-No-
Izbie Lekarskiej ogłasza

KONKURS,
na posadę lekarza rejonowego w Ignalinie, pow.

wogródzkiej

Święciański.
Biiższe Informacje oraz składanie podań w

(Wileńska 25 m.3kancelarji lzby Lekarskiej

do dnia 12-XII-1932 r.

 

H. M. STEPHENSON.

Na najoyźszem wzgórz
Grayson spojrzał badawczo na rannego.
— Harry Walters — mruknął, — Harry Wal-

m

1-1. [. МЕС 1 (-la
WILNO, UL. WIELKA Nr. 19.

garnitury, wazony, figury,
kryształy e. c. t. jako podarki gwiazdkowe
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— Niech pan mi więcej nie mówi, chyba, że pan
chce. Wierzę panu bez zastrzeżeń.
nie dają cię maltretować.
Tacy jak pan nie ustępują. Dlatego powierzyłem pa-
nu obronę ,„Ducks Billu".
nietylko pana okradało, ale i znieważało.

iWalters skinął głową: Greyson poczekał chwilę

Tacy jak pan
Dawno to spostrzegłem.

Założę się, że to bydlę

 

 

ters! Na Boga, to pan ma być tym zbiegłym morder-
cą, którego trzy lata temu szukano po całej Europie
i Ameryce?

—Jestem zbiegiem, ale nie mordercą — odpo-
wiedział Walters. — O, tak, skazano mnie na śmierć
i siedziałem w celi skazańców i zabiłem człowieka,
ale to nie było morderstwo. Szantażował mnie, a
ponieważ nie chciałem zgodzić się na jego żądania-
wywiązała się między nami bójka i ja go zabłem.
Gdyby się przyznał do prawdy, możeby mnie unie-
winnili, albo wyznaczyli lekką karę, ale stchórzyłem.
Teraz widzę, że stchórzyłem. Pokutowałem za tchó-
rzostwo i Bóg widzi, że odpukutowałem je w całej
pełni. Darowano mi życie i wsadzono do więzienia,
z którego uciekłem. Wstąpiłem do wojska, bo nie
mogłem znieść wygnania i chciałem umrzeć. Były i
inne powody.

Umilkł wyczerpany. k
Greyson popatrzył na niego z niepokojem i po

- chwili rzekł:

— Spotkało go to, na co sobie zasłużył, Dobrze
mu tak. Niech pan mi powie, gdzie mam szukać ma-
jora Godirey'a. Wręczę mu tę kartkę i postaram się,
„żeby tu przyjechał.

— Lekarz mówi mi, że nie umrę — rzekł Harry
—ale, że nie będę zdatny do służby. Oddam się
władzom sam. Ojciec Godfrey'a jest w przyjaźni z
ministrem spraw wewnętrznych. Godfrey wie o
wszystkiem. Poproszę go, żeby przedłożył moją
sprawę w ministerstwie.  Odznaczyłem się i może
„ło mi wyjedna ułaskawienie. Ale czy wyjedna, czy
nie, zaryzykuję. Jestem znużony i już mi prawie
wszystko jedno, co się stanie. Nie potrafiłbym dłu-
żej żyć na wygnaniu, lub w kraju, w ciągłej trwodze
przed każdym dzwonkiem.

Umilkł, dysząc ciężko.
rozkazu:

—Niech pan więcej nie mówi i nie męczy się.
Al niech mi pan tylko powie, gdzie mam szukać

Greyson rzekł tonem
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Godfrey'a-
— On jest majorem w Korpusie Strzelców Kró-

lewskich. Spotkałem go, więc musi kwaterować
gdzieś blisko. Jeżeliby pan kapitan mógł się do-
wiedzieć, która dywizja...
— Znajdę go — odparł Greyson, opierając moc-

no rękę na ramieniu sierżanta. Napisał coś szybko
na kartce, wydartej z notesu. — Zostawiam panu
swój adres. Jestem przekonany, że pan będzie uła-
skawiony. Jeżeliby potem trudno było panu wyżyć
w Auglji, to niech pan wraca do Kanady. To nie jest
kraj wygnania, lecz nowa ojczyzna, bogata w możli-
wości. Oboje moi rodzice urodzili się w Anglji, ko-
chają starą ojczyzną i gdybym nawet nie pragnął za
nią walczyć, toby mnie do tego skłonili, ale czują się
w Kanadzie zupełnie szczęśliwi. Zabawna rzecz —
dodał — dawno się domyślałem, że pan ma angiel-
skie wykształcenie uniwersyteckie i dziwiłem się,
dlaczego nie chciał pan przyjąć nominacji na oficera.

Upłynęły trzy godziny zanim Greyson wywie-
dział się o bataljon Godfrey'a. Na nieszczęście ba-
taljon ten był w okopach i miaż być zluzowany za
dwa dni. Greyson wrócił do szpitala, upewnił się, że
„Walters miał zostać na miejscu jeszcze najmniej ty-
„dzień, napisał do niego list o rezultacie swoich sta-
„rań i powrócił do swego bataljonu. Poprzedzona
kompanja wymagała reorganizacji, a tu najlepszy

 

porucznik spoczywał pod drewnianym krzyżem, a
najlepszy sierżant przeszedł w szeregi inwalidów.

Trzeciego dnia rano poprosił znów o zwolnienie
na kilka godzin i uzyskał je, Pułkownik nie mógł mu
teraz niczego odmówić. Greyson odszukał God-
frey'a, oddał mu list i opowiedział o przebiegu służ-
by sierżanta Bruce'a. Lecz nie zdradził się, iż wie”
dział, że pod tem nazwiskiem krył się Harry Wal-
ters.

Major Godfrey przeczytał list pod obserwacją
szarych przenikliwych oczu. Nawet mniej wyrazi-
sta twarz, niż majora powiedziałaby tym oczom
wszystko czego chciał się dowiedzieć.

—Pójdzie pan zobaczyć. się z moim sierżantem?
spytan Greyson, choć wiedział zgóry, że odpowiedź
będzie twierdząca.

Greyson nie powiedział nic więcej. Wiedział, że
Godfrey pójdzie, tak samo, jak onby pojechał w ana-
logicznych okolicznościach. Był urodzonym przy-
wódcą, częściowo dlatego, że umiał poznawać się
na ludziach, a to jest najważniejszy przymiot. Lu-
dzie, którzy go nie posiadają, ale poza tem są tak
energiczni i stanowczy jak Greyson, często ponoszą
zupełnąklęskę. Mówi się wtedy, że mieli pecha, albo,
że zgubili ich podwładni.

(C. d. n.)
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