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Niezwykłe oskarżenie redaktorów pism
pomorskich.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W piątek wieczorem dokonano rewizji w „Goń:
cu Pomorskim* w Tczewie oraz w „Pielgrzymie” w Pelplinie. W
„Pielgrzymie” podczas rewizji, trwającej od rana do 6 po poł. inter-
Nowany był poseł Maiłosz, redaktkor „Pielgrzyma”. 4

Po rewizji w „Gońcu Pomorskim” aresztowano redaktora Cie-
Sielskiego, który był dnia 4 b. m. wypuszczony na wolność po zło-
żeniu 10 tysięcy ziotych kaucji w związku z wyrokiem w Gdyni, oraz
redaktora „Pielgizyma” Gwindalskiego. :

Zarzucono im współudział w aferze przemytniczej. Spoleczen-
stwo pomorskie utrzymuje, że jest w tem jakieś tragiczne nieporo-
żumienie.

Sprawa obniżenia stopy dyskontowej nie
była poruszana na posiedzeniu Rady

Banku Polskiego.
WARSZAWA. 'Pod przewodnictwem prezesa dr. Wł. Wróblew-

skiego odbyło się posiedzenie Rady Banku Polskiego. :
я Na posiedzeniu tem rada wysiuchała sprawozdznia o dziaielno-

Ści Banku we wrześniu r. b. oraz o działalności spółki „Elewatory
bożowe w Polsce”, której udziały są własnością Banku Polskiego.

Następnie rada załatwiła szereg spraw zdministracyjnychį m. in.

Postanowila zlikwidoweč zastępstwa Banku Poiskiego м kilkunastu
miejscowościach. RZE

Agencja „Iskra” dowiaduje się, że sprawa obniżenia stopy dy-

skontowej nie była zupełnie poruszana.

Nowe przepisy o godzinach w fandiu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony de-
kret Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, zawierający nowe przepisy

© godzinach w handlu. :
Ježeli chodzi o godziny w dniach powszednich dochodzą one

do 12 godzin na dobę. >

Bardzo znamienne są w dekrecie przepisy o handlu w niedziele

I święta. Dotychczas obowiązywał całkowity odpoczynek. Według

Nowego dekretu od godz. 7—10 mogą być otwarte sklepygspożywcze

mleczarnie oraz jatki z mięsem, zakiady fotograficzne od 13—17. Za

Zgodą władz wojewódzkich mogą być otwarte zakłedy pogrzebowe

W godzinach przez te władze u:talonych. Biura podróży mogą być

Otwaite od 7—10 i od 13—17. |
W ogrodach parkach i miejsc.ch publicznych może być pro-

Wadzona detaliczna sprzedaż owoców, słodyczy wyrobów tytonio-

Wych, zabawek i kwiatów. - :

Sklepy tytuniowe w miastach poniżej 50 tysięcy mogą być

Otwarte w niedziele i święta od 8—10tej a w miastach powyżej 50

tys. w godzinach od 8—10 i od 13—19.
Winni „przekroczenia przepisów karani będą grzywną do 1000

zł, gdy dawniej do 2 tysięcy złotych.

Wyjaśnienie w sprawie praktyki lekarskiej.
(Telef, od własnego korespondenta.)

W najbliższym czzsie ukaże się iozporządzenie, wykonawcze do

Nowej ustawy z dn. 25 wiześnia rb. o wykonywaniu praktyki lekar-
Skiej. Rozpcrządzenie to wyjeśnia cały szereg kwestyj związanych
Z praktykowaniem lekarzy. Jak bowiem wiadomo lekarz może rOz-
Począć praktykę lekarską dopiero od dria zgłoszenia się do izby

lekarskiej. Takie zgłoszenie się ma być dokonane po zarejestrowa-

niu się u właściwej władzy. Pozatem ustawa przewiduje, że wyko-

Nywanie praktyki lekarskiej na terenie innej izby /ekarskiej jest do-
2wolone, ale za uprzedniem zawiadomieniem nowej izby, która może
W tej sprawie wnieść sprzeciw do naczelnej izby lexarskiej. `

Pozatem rozporządzenie wykonawcze wyjaśni kwe:tję używania
tytułu lekarza. Według ustawy mają prawo do takiego tytułu jedy-
Nie uprawnieni do uprawiania praktyki lekarskiej, a więc absolwent

Wydziaju medycznego bez uzyskenia prawa praktyki nie może ko-
tzystać z tytułu lekarza.

KARPIŃSKI WRACA Du KRAJU.
TEHERAN, (Pat). W dniu 15 we perskie, członków poselstwa

Października 0godzinie 10 kpt. polskiego ©rez kolonję polską.

Karpiński wystartował do Bzgda- Start pomyślny. Pogoda bardzo
u,żegnany przez sfery wojsko- dobra.

Sekretarz generalny Ligi Narodów.
GENEWA (Pat.) Raga Ligi Na-

Todów odbyia późnym wieczorem
tajne posiedzenie, na którem de-
Sygnowa'a Józefa Avenola na se-
Tetarza generalnego Ligi Nero-
dów na miejsce sir Erica Drum-
Monda. Nominacja ta będzie mu-
Siałą być zatwierdzona przez
gromadzenie Ligi, co nastąpi w

Poniedziałek. Fvenol był inspe-

Q, O. Paulini z Częstochowy wBudapeszcie.
BUDAPESZT, (Pat). OO. Pau- gresie katolików węgierskich. Go-

lini Pius Pzeździecki i Klemens ście przyjęci byli i powitani uro-

Izdebski przybyli wczoraj z Czę* czyście na dworcu przez przed-

Stochowy do Budapesztu celem  stawicieli węgierskich organizacyj

Wzięcia udziału w wielkim Kkon- katolickich.

KŁOPOTY RZĄDU FIŃSKIEGO
z-uwięzionymi lappowcami.

tę HELSINGFORS, (Pat). Rząd
Wydał rozporządzenie zwolnienia

z pośród 11 uwięzionych przy
Wódców lappowców. Decyzja ta
łostąła zakomunikowana im w
niu dzisiejszym. Jednakże zwol-

ktorem generalnym finansów. Od
ioku 1916—1923 reprezentował
finanse francuskie w Londynie.
Wziął on udział w charakterze
eksperta finansowego w różnych
powojennych kor ferencjach mię-
dzynarodowych. Od roku 1923do
chwili obecnej zajmował stano-
wisko zastępey Sekretarza gene-
ralnego Ligi Marodów.

 

nieni odmówili stanowczo opusz-

czenia więzienia, dopóki rozpo:

rządzenie o zwolnieniu nie zosta-

nie rozszerzone na ich 7 współ:

towarzyszy. Wszyscy prowadzą
nadal głodówkę.

jedwabne, skórkowe, ciepie flicowe
w najrczm kolorach | fasonach

tylko w polskiej wytwórni obuwia
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Tymczasowy Komisarz Ligi Narodów
w Gdańsku.

GENEWA (Pat). Rada Ligi per interim Ligi Narodów w
Narodów odbyła dziś poułne PO- z Gdańsku, urodzony w roku 1893
siedzenie, na którem zajmowała
się sprawą nominacji wysokiego
komisarza Ligi Narodów w Gdań-
sku. Rada postanowiła odroczyć
powzięcie dełinitywnej decyzji do
następnej sesji Rady, tymczasowo
zaś, na wniosek rządu polskiego i
władz gdańskich, Rada mianowała
Duńczyka Helmera Rostinga, szefa
biura komisji administracyjnej se-
kretarjatu Ligi Narodów, wysokim
komisarzem par interim w Gdań-
sku aż do dnia 1 grudnia 1932 r.
ze wszystkiemi prawami i pełno-
mocnictwami, posiadanemi przez
wysokiego komisarza Ligi Naro-
dów. Nominacja dokonana jest na
tych samych warunkach, jak no-
minacja š. p. hr. Graviny, jednakże
ze względu na kryzys gospodarczy
pensja wysokiego komisarza zosta
ła zmniejszona o 10 proc.

GENEWA (Pat). Pan Helmer
Rosting, mianowany komisarzem

"w Thisted (Danja), ukończył uni-
wersytet w Kopenhadze. W cza-
sie wojny był delegatem neutral-
nym dla zwiedzania obozów jeń-
ców. W) sekretarjacie Ligi Naro-
dów pracuje od roku 1920, to jest
od początku istnienia Ligi Naro-
dów. Był on urzędnikiem w sekcji
mniejszościowej, następnie w sek-
cji komisji administracyjnej, zaj-
mującej się kwestjami gdańskie-
mi, zagłębia Saary itd. Od dwóch
lat jest szefem tego serwisu W
tym charakterze odegrał ostatnio
dużą rolę przy realizacji proto-
kółów polsko - gdańskich z 13
sierpnia 1932 1.

Zapytany przez korespondenta
PAT, kiedy obejmuje placówkę,
p. Rosting oswiadczył, że wy-
jeżdża do Gdańska we czwartek
i przybędzie tam w sobotę. W na-
stępnym tygodniu p. Rosting uda
się do Genewy.

Ograniczenie praw kościoła w Hiszpaniji.
MADRYT |[Pat). Minister spra

wiedliwości Albornoz odczytał wo
bec Kortezów projekt, ustawy o
zgromadzeniach religijnych. W
myśl projektu państwo uznaje
wszystkie wyznania, nie przyzna-
jąc żadnemu z nich specjalnych
przywilejów. Każde zgromadzenie
religijne będzie usprawiedliwione
do ustanowienia własnych i we-

wnętrznych przepisów, z zastrze-
żeniem, że wszystkie kierownicze
stanowiska obsadzone będą przez
Hiszpanów. Wszelkie gmachy,
przeznaczone na obrządki religij-
ne, oraz przedmioty kultu należą
do państwa, pozostają jednak w
używalności kościołów. Projekt
ustawy zakazuje  kongregacjom
prawa nauczania. °

TITULESCU U KRÓLA RUMUŃSKIEGO.
BUKARESZT (Pat). Titulescu

przyjęty został wczoraj wieczorem
przez króla, Audjencja trwała
dwie godziny. Po audjencji król za
trzymał ministwa na obiedzie, prze
dłużając konierencję do późnej no-
cy. Późnym wieczorem przybył do
Bukaresztu z Sinaja prezes rady
minstrów Waida Voievod i konte-
rował długo z ministrami Madge-
ru i Michalake. W ciągu dnia dzi-
siejszego prenijer i Titulescu przy
jęci będą przez króla.

WIEDEM (Pat.) „Deue Freie
Presse” donosi, że prócz Titules-

Wykrycie organizacji
MOSKWA (Pat). Władzom

centralnym udało się stosunkowo
łatwo opanować sytuację po nie-
dawnem wykryciu organizacji o”
pozycyjnej. Do wykrycia konspira
torów przyczynił się pruski dzien-
nik mienszewików „Socjalisticzes-
kij Wiestnik', drukując treść ulot

cu przyjęty był na audjencji
przez króla również premjer Vai-
da Voievod. Zdaniem korespon-
denta dziennika, sytuacja jest
nader skomplikowana, a różnice
poglądów między Titulescu a
premjerem zaostrzyły się. Obec-
nie okazało się, że Vaida Vcievod
obstaje uporczywie przy swem
pierwotnem stanowisku w spra-
wie paktu nieagresji z Rosją. Nie
jest wykluczone, že Titulescu
odmówi wobec tego przyjęcia
teki ministra spraw  zagranicze
nych.

opozycyjnej w ZSRR.
ki opozycjonistów. Szereg osób,
zamieszanych w tę sparwę, wyda-
lono z partji. Prócz tego grożą im
kary sądowe i administracyjne.
Program organizacji domagał się
prawicowego kursu wewnątrz kra
ju oraz uwzględnienia pewnych po
stulatów lewicy.

Echa zabójstwa Dymitrowa.
WIEDEŃ (Pat). Wczoraj prze

słuchany został ponownie w Lip-
sku morderca Dymitrowa Schir-
mer, który zaznaczył, że w podró
ży automobilowej do Wiednia to-
warzyszyła mu jego żona. Schir-
mer przedstawił ją Dymitrowowi
jako swoją sekretarkę. W podró-
ży tej wzięła także udział kochan-
ka szofera Colditza. Uderzające
jest, że Dymitrow nie poznał ani
Schirmera, z którym kolegował w
Lipsku, ani jego żony, którą miał
jakoby uwieść przed 20 laty. Z ze
znań Schirmera okazuje się też,
że szofer Colditz brał czynny u-
dział w zamordowaniu Dymitro-

wowa.
Skonłrontowany z Schirmerem,

przyznał się on, że był od począ-
tku wtajemniczony w plany Schir
mera, Nowe te zeznania Schirme-
ra osłabiają jego pierwotne tłuma-
czenie, jakoby morderstwo nastą-
piło z zemsty osobistej i wzma-
cniają podejrzenia, że morderstwo
miało tło polityczne. Doniesienia
z Bułgurji wskazywałyby na to, że
inicjatorami zbrodni są komuniści.
Z drugiej strony uderza, że morder
cy należą do niemieckiego stron-
nictwa narodowo - socjalistyczne-
go: Policja szuka gorączkowo roz
wiązania tej zagadki.

Trzy nowe torpedowce Stan. Zjedn.
LONDYN (Pet) Donoszą z

Waszyngtonu, że urząd marynar-
ki wojennej ogłosił rozpoczęcie
budowy 3-ch nowych torpedow-
ców o pojemności 1500 tonn ka-
żdy. Budowa kŁędzie wykonana

Nowa sensacja w
STOKHOLM, (Pat). Likwidacja

afery Kreugera postępowała bez
większego rozgłosu.  Jedakże
wczoraj wieczorem zaszedł nowy
sensacyjny wypadek, mianowicie
policja aresztowała Torstena Kreu-
gera, brata zmarłego króla za-
pałczanego.

Tersten Kreuger jest sam wiel-
kim przemysłowcem i wł:ścicie-
lem szeregu dzlenników. Został
on aresztowany w związku ze

śledztwem prowadzonem co do
upadłości towarzystwa akcyjnego
Hoegbrceforsten, którego areszto=

w roku 1925 i ma kosztowzć ko-
ło 10 miljonów dolarów.

Urzędowe czynniki w Weszyn-
gtonie zepewnizje, że motywem
rozpoczęcia budowy jest chęć
ulżenia bezrobociu.

aferze Kreugera.
wany był dyrektorem. Sledztwo
dotyczy głównie rachunkowości
towarzystw w kresie 1921 —
1930 roku.

 

О0 ks. Ludwika Nopoleona.
BERN, (Pat). W miejscowości

Prangins zmarł książę Ludwik

Napoleon, hr. Monceleri, były
generał rosyjski, wnuk króla Hie-
ronima Bonapartego.
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Niepowodzenie rozmów lomiyńskich,
LONDYN. (Pat). W Londynie

rozeszła się dzisiaj wiadomość,
że Mac Donald, w nieustannem
poszukiwaniu kompromisu z Niem-
cami w sprawie konferencji 4
mocarstw, zaproponował rządowi
niemieckiemu przyjazd do Lon-
dynu ministra Neuratha dla na-
wiązania osobistego kontaktuz
rządem brytyjskim w tej sprawie.
Ze strony brytyjskich czynników
rządowych nie można było uzy-
skać potwierdzenia .tej wiado-
"mości, jakkolwiek koła rządowe
wiadomości tej nie zdementowa-
ły, przyznając, że są w projekcie
poszukiwania z Niemcami na
drodze dyp!omatycznej wspólnej

KAPELUSZE
CAB. MIESZKOWSKI

MICKIEWICZA 22.

 

plaiformy co do zrealizowania
idei konferencji. Ze strony amba-
sady niemieckiej w Londynie
cšwiadczono, že wiadomość o
wizycie w Londynie ministra
Neuretha jest przewczesna, przy-
znając pośrednio, że jednak jest
o tem mowa. Wśród korespon-
dentów niemieckich w Londynie
utrzymują, że minister Neurath
przybędzie do Londynu w naj-
bliższą środę.

PARYŻ, (Pat). „Journal des
Debats” uważa wynik rozmów lon-
dyńskich za niepomyślny. Sukces
geograficzny jest bez znaczenia.
Wszędz'e Herriot naraża się na
dyskusję, w której będzie odo-
sobniony i niewyłączony od ryzy-
ka kapitulacji. Dziennik podkre-
śla, że zbsurdem jest wyłączenie
z konferencji państw, jak Belgja,
Po'ska i innych, posiadających
prawo głosu ze względu na ko-
nieczność obrony swych żywot-
nych interesów

 

projektnowej konstytucji Rzeszy.
BERLIN (Pat), Dziś ogłoszone

zostały przez całą prasę zasadni-
cze wytyczne projektu zmiany
konstytucji Rzeszy, jaka  zapo”
wiedziana została przez kanclerza
Papena.

Przedewszystkiem unja perso*
nalna między Rzeszą a Prusami

przeprowadzona ma być w ten
sposób, że prezydent Rzeszy bę-
dzie jednocześnie prezydentem
państwa pruskiego. W tym ostat-
tnim charakterze prezydent bę-
dzie mógł powoływać premjera
pruskiego i ministrów pruskich.
Urząd kanclerza Rzeszy i premje-
ra pruskiego będą przez to po-
łączone w unję personalną. To
samo dotyczyc ma urzędów in-
nych ministrów Rzeszy i Prus, z
wyjątkiem ministra spraw we“
wnętrznych i pruskiego ministra
finansów, które pozostałyby nie-
zależne. Sejm otrzymać ma prawo
wyrażania na początku okresu
ustawodawczego powołanemu
przez prezydenta Rzeszy, lub też
prezydenta państwa pruskiego
rządowi vołum zaufania. Gdyby
Sejm nie wyraził rządowi votum
nieufności, to rząd ten pozostaje
na swojem stanowisku aż do koń-

Wybory do senatu francuskiego. -
PĄRYŻ. (Pat). W niedzielę od-

będą się wybory 1/3 części człon-
ków Senatu w liczbie 111 sena-
torów. Wśród nich znajduje się
8 wybranych w tym roku w wy-
borach uzupełniających. Z punk-
tu widzenia przynależności par-
tyjnej członków Senatu, których
kandydatury kończą się w roku
bieżącym, 48 na 149 należało do
lewicy demokratycznej, 27 na 72

°

Z LITWY.
Projekt przewiezienia żydów

z Litwy do Ameryki.
Jak podaje „Liet. Zin.”, prasa

żydowska w Aineryce i "Litwie
zamieszcza sensacyjną pogłoskę
© zamiarze pewnego žyda ame-
rykańskiego przewiezienia wszyst
kich żydów z Litwy do Ameryki.
Projektodawca jest miljonerem
i włeścicielem statków. Nazywa
się Eleazer Holvay i pockadzi v
Компа. Przed 35 laty ukończył
szkołę rabinów w Wiljampołui
wyemigrował do Ameryki.

Hoivey miał już nawet złożyć
rządowi Stanów prośbę o zezwo-
lenie na wykonanie tego epoko-
wego przedsięwzięcia, co wywo-
łało niezwykły efekt.

Zarząd Związku „wyzwolenia”.

Wybrany niedawno centralny
komitet Związku Odzyskania Wi!-
na podzielił się funkcjami jak
'nast.: prezes—prcf. M. Birżyszka,
wice prezes — prof. F. Kemeszys,
skarbnik—inž, Ž. Baczelis, sekre-

 

ca okresu uslawodawczego, o ile
oczywiście nie otrzyma votum
nieufności w Reichstagu. Wów-
czas prezydent musiałby powziąć
nową decyzję. Pozatem ma być
powołana do zycia lzba Pierwsza
obok Reichstagu i dopiero uchwa*
ły powzięte większością głosów
obu izb nabierają mocy prawnej.
Izba pierwsza składać się będzie
w Vs z przedstawicieli krajów
związkowych, dalej z przedsta-
wicieli oganrzacyj zawodowychi
związków. Reszta w ilości !/3 po*
woływana byłaby przez prezy-
denta Rzeszy 4 pośród wybitnych
osobistości z kół politycznych.
Zmiana ordynacji wyborczej prze”
widywałaby prawo wyborcze dla
osób, które ukończyły 25 lat i
wprowadzałaby dalej jednoosobo”
we okręgi wyborcze, przyczem
posłowie wybrani z Prus do
Reichstagu jednocześnie  stano-
wiliby Sejm pruski. Zmianie ule-
głaby również ordynacja wybor-
zca do gmin, przyczem wprowa-
dzany byłby system pluralny. Ze
strony miarodajnej podkreślają, że
ogłoszone wytyczne nie stanowią
zestawienia urzędowego.

do (lnji Republikańskiej, 15 na.
33 do Unji Demokratycznej,15
na 19 do lewicy republikańskiej,
5 na 11 było niezależnych, 5 na
9 zaliczało się do prawicy, a 2
na 18 do socjalistów. Wśród se-
natorów, którzy stają ponownie
do wyborów, znajduje się dwóch
„członków rządu: minister rolnic-
twa Gardey i minister wojny
Paul-Boncour.

 

Zmiany personalne
w sądownictwie.

Pan Prezydent Rzeczypospo-
litej podpisał nominację prez. Są-
du Najwyższego W. Michelisa na
pierwszego prokuratora tego sądu.
Prezesem Sądu Najwyższego zo-
stał notarjusz przy wydziale hipo-
tecznym sądu grodzkiego w Łodzi
Jan Rzymowski.

Naczelnik wydziału w minister
stwie sprawiedliwości Wacław
Dlouhy mianowany został proku-
ratorem Sądu Najwyższego i czło-
nek komisji kodyfikacyjnej Bole-
sław Pohorecki mianowany został
prezesem tej komisji.
RAL IRTNA

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

tarz—FA. Mażonis i członkowie —
dr. J. Puryckis, inż. B. Sliżys i J.
G'at auskas.

Nowy komitet wyłonił już sze-
reg komisji,a mianowicie: progra-
mową, redakcyjną i odczytową.
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Doniosła SPKUGA.
Rząd, a raczej narazie mini-

ster oświecenia przygotowuje u-

stawę o zmianie ustroju szkół

akademickich w Polsce. Niektó-

re szczegóły tego projektu prze-

dostały się już do wiadomości

publicznej i były przedmiotem

uwag w prasie. Na naradzie pp.

rektorów w Warszawie minister

oświecenia udzieli! _ wyjaśnień

w tej kwestji. Jak wiadomo

bezpośrednio potem delegacja

rektorów była przyjęta na Zam-

ku, gdzie niewątpliwie przedsta-

wiła swój punkt widzenia na za-

mierzoną reformę.

Stało się to jeszeze przed roz-

poczęciem roku akademickiego w

szkołach wyższych. Póżniej pod-

czas inauguracji rektor uniwersy-

tetu Jana Kazimierza we Lwowie,

ks. prof. Gerstman, oraz rektor

prof. U. Stefana Batorego wWil-

nie, prof. dr. Opoczyski część

swoich przemówień poświęcili auto

nomji szkół akademickich. Zajęli

wyraźnie krytyczne stanowisko

wobec wszelkich jej ograniczeń,

/podnosząc niesporne wartości u-

święconego długą tradycją stanu

rzeczy związanego nierozerwalnie

| z całem dziedzictwem naszej cy-

wilizacji.

Projekt, opracowywany w mi-

nisterstwie oświecenia, nie będzie

oczywiście wydany w drodze roz-

porządzenia P. Prezydenta, jak to

gdzieś zanotowano. Sprawy szko|-

nictwa, a więc i jegoustroju, wy-

łączone są z pełaomocnictw, na

których podstawie wydawane są

dekrety z mocą ustaw. Projekt

ograniczenia czy też zniesienia

autonomji uniwersytetów i wszel-

kich innych szkół wyższych mu-

siałby w drodze normalnego u-

stawodawstwa przejść przez Sejm

i Senat. Jeśli więc to wszystko,

<o fama o projektowanych zmia-

nach przynosi, jest realne i pra-

wdziwe, to znajdzie się niewątpli-

wie w ciałach ustawodawczych

podczas nadchodzącej sesji.

"_ Niewiadomo, naturalnie, do-

kładnie, jaki będzie projekt i jak

się zachowa większość prorządo-

wa. Z dotychczasowych doświad-

czeń należałoby przewidywać łat-

wą i skorą zgodę jej na taki pro-

jekt, jaki rząd złoży. Mało wą-

tpliwości miał klub prorządowy z

poparciem w roku zeszłym tak

zwanej reformy szkolnictwa śred-

niego, radykalnie zmieniającego je-

go ustrój i wprowadzającego zmia*

ny, co do których późaiej sam ich

inicjator, minister Jędrzejewicz,

wyrażał publicznie głębokie oba-

wy. Jakie są następstwa zmian

w szkolnictwie średniem, już dziś

to jest widoczne — a co dopiero

przyniesie kilka lat najbliższych?

Jednak zachodzi tu znaczna

różnica. W szkolnictwie średniem

może być mowa o nauczaniu, w

szkołach akademickich oprócz te-

go o.. nauce.
Autonomja wyższych uczelni

nie jest wcale wytworem ruchów

wolnościowych, jakiegoś liberali-

zmu politycznego, czegoś zwią-

zanego z procesem zdobywania

swobody przez ludy i społeczeń:

stwa. Istnieje od wieków i prze-

szła spokojnie czasy największych

wstrząśnień społecznych, a także

najsroższego ucisku wolności.

Nauka, mówiąc dokładniej wol-

ność nauki jest z nią ściśle ze-

spolona. Pięknie wyraził tę myśl

rektor Opoczyński, gdy mówił:

„Autonomja uniwersytecka da-

je uczelniom tę wielką moc, ktė-

ra czyni je wytrwalemi na prze-

ciwieństwa i twardemi, jak stal.

Historja uniwersytetów, które

_ przetrwały kataklizmy dziejowe,

wtedy gdy trony wywracały się a

państwa waliły, najlepiej to po-

Obyśmy zawsze praco-

wać mogli w poczuciu tej mocy”.

Owocem tej mocy, opartej na

autonomji, jest niezwykły  roz-

kwit nauki i co zatem idzie

olbrzymi dorobek cywilizacyjny

tych społeczeństw, które z jej do”

brodziejstw korzystały, Można za”

ryzykować powiedzenie, że Pol-

ska ze swojemi wolnemi wszech”

nicami jest Zachodem, Polska z

ograniczoną swobodą samorządów

uniwersyteckich może być nara”

żona na ruch wsteczny, oddala-

jący ja od cywilizacji przodują

Film o niezwykłe
KTÓRY WSTRZĄSNĄŁ SUMIENIEM ŚWIATA!

| wartościPPE
gen

DZIENNIK WILEŃSKI

alnego E. LUBICZA. W rolach głównych:

UWAGA! Arcydzieło to niema nic wspólnego z filmem: „CZŁOWIEK,

ze

Dwa wrażenia we Francji.
Niejednokrotnie w ostatnich

czasach roztrząsano we Francji i

w Polsce stan obecny stosunków

polsko-francuskich, Bywały w

tych stosunkach tarcia i w tych

głosach zgrzyty. Od kilku lat

stwierdza się raz w raz, że nie

wszystko jest tak, jak być powin-

no. Dociekanie, dlaczego to tak

się dzieje, bywa przykre i drażnią-
ce. Nie mówmy zatem o tej spra-

wie. Ale spójrzmy na inne zajmu-
jące zjawiska we Francji.

SAIA EE
W. niedzielę, 9-go b. m. prezy-

dent Republiki Francuskiej, p.
Albert Lebrun, odwiedził Alzację.
Po uroczystości otwarcia w
Kembs pierwszej części kanału
alzackiego, łączącego się z Renem
przez Mulhuzę i słynny z czasów
wojny Hartmanswillerkopf, przy-
był p. Lebrun, wraz z prezesem
rady ministrów p. Herriot'em do
Cernay. Tu ocbyło się odsłonięcie
pomnika 38-miu żołnierzy czecho-
słowackich, poległych w szere-
gach francuskich, w walkach w
Alzacjj w wielkiej wojnie. Pod
pomnikiem, obok p. Lebrun'a i p.
Herriot'a, stanęli p. Benesz, mini-
ster spraw zagranicznych Cze-
chosłowacji i p. Osusky, poseł w
Paryżu.

P. Benesz w mowie swej przy-
pomniał istnienie od początku
wojny ochotników czeskich w woj
sku francuskiem, utworzenie 16-g0
grudnia 1917 wojska czechosło-
wackiego we Francij, wręczenie
sztandaru przez p. Poincarć'go w
Darney 30-go czerwca 1918.

Z kolei p. Herriot, w toku
pięknej mowy, zwrócił się wprost
do p. Benesza, wspominając trwa-
łą współpracę dyplomatyczną.
— Tobie, Benesz, chcę z ser-

decznego uczucia podziękować w
tem miejscu...

Wreszcie p. Albert Lebrun
przypomniał działalność p. Masa-
ryka w czasie wojny po stronie
Sprzymierzonych, pracę pp: Bene-
sza i Osusky'ego we Francji, two-
rzenie wojska czechosłowackiego,
ną które patrzył jako minister w
r. 1918.

Ten obraz, pod pomnikiem
czechosłowackim w Cernay w Al-
zacji, gdzie p. Benesz z p. Osu-
skym stają obok p. Lebrun'a i p.
Herriot'a, wrzyna się głęboko w
umysł. Wspomnienia współpracy
czechosłowackiej z Francją w cza-
sie wojny żyją nietylko w pamięci,
ale w tych samych ludziach, któ-
rzy byli wtedy i są dzisiaj. A w
chwili takiej, jak obecnie, wśród
doniosłych zmagań się międzyna-
rodowych, obecność p. Benesza w
Alzacji z p. Lebrun'em i z p. Her-
riot'em ma sama w sobie wymowę

wystarczającą. :
 

W chwili, gdy p. Ramsay Mac
Donald zabiegał o zjazd ściślejszy
w Londynie, celem budowania
Niemcom, żądającym równoupraw
nienia zbrojeń, złotego mostu do
Genewy na konferencję rozbroje-
niową, odezwał się, 7-go b. m.,
imieniem socjalistów francuskich
przewódca ich p. Blum. Socjaliści
francuscy są  zaciętymi wręcz
zwolennikami pojednania z Niem-
cami oraz oczywiście namiętnymi
rozbrojeniowcami: Dlatego pewną
niespodziankę sprawiło wystąpie-
nie p. Blum'a, który, opowiadając
się gorąco za koniecznem powo-
dzeniem konferencji rozbrojenio-
wej, odradzał jednak dogadzanie
obecnem urządowi Rzeszy:
— Polityka francuska musi tak

postępować, aby powodzenie kon-
ierencji nie wydawało się w Niem-
czech powodzeniem rządu baro-
nów i dla samego dobra pokoju
musi Francja unikać wszystkiego,
coby było wzmocnieniem Papena,
Schleichera, Neuratha, całej tej
bandy feodalnej, która dzisiaj sto-
suje dyktaturę...

Wystąpienie to jest niezwykle
pouczające. Socjaliści francuscy,
wlašnie,z p. Bium'em na czele, na
głowach stawali w  dogadzaniu
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cych społeczeństw.
Sprawa jest wagi znacznie

większej, zagadnienie znacznie

głębsze, niż to się powierzcho-

wnie może wydawać. Nie można

jej, na miły Bóg, mierzyć łokciem

doraźnych korzyści politycznych,

ani uchylać się od odpowiedzial-

ności za jej rozstrzygnięcie przez

bierność, tchórzliwy oportunizm,

lub inne, tym podobne względy.

Niemcom, a na rząd francuski na-
ciskali nieustannie o szeroko za-
kreślone rozbrojenie. Ale rządowi
dyktatury w: Niemczech nie chcą
pomagać i nie chcą stwarzać po-
wodzeń. Ten wzgląd góruje nad
wszystkiem innem.

Cała Francja niechętnie, a ca-
ła lewica francuska z zaciętą nie-
przyjaźnią patrzy na wszelkie rzą-
dy o zabarwieniu wojskowo-dy-
ktatorskiem jak np. obecny rząd
w Niemczech.

Chwila namysłu nad temi dwo-
ma zdarzeniami z ostatnich dni
we Francji nie będzie zaiste bez
pożytku.

Stanisław Stroūski.

LAST TEDZID DZA

Sensacyjna Sprawa
księcia Pszczyńskiego.
Sąd Okręgowy w Katowicach

rozpatrywał sprawę prowizji dla
Dionizego Logina, której ten do-
magał się od Księcia Pszczyńskie-
50 га starania o zmniejszenie jego
zaległości podatkowych w sumie
9.000.000 zł. zamiast należnych
10.500.000 zł.

Login, b. urzędnik skarbowy w
Warszawie, żądał 343.000 zł. pro-
wizji za swoje zabiegi, czynione
przy pomocy senatora z B. B. d-ra
Michała Wyrostka. Taką sumę,
czyli 343.000 zł. przyznał Loginowi
od Księcia Pszczyńskiego sąd po-
lubowny, na który Ks. Pszczyński
swego czasu przystał.

Sprawa nabrała rozgłosu wo-
bec cofnięcia się Ks. Pszcyńskie-
go i zwrócenia do Trybunału w
Hadze za posrednictwem rządu
niemieckiego o przyznanie mu dal
szej zniżki zeległych podatków.
Prócz tego sensację w tej sprawie
wywołała skarga dr. Wyrostka
przeciwko urzędn. Ks. Pszczyń-
skiego, Ślesińskiemu, o 13.000 zł.
Okazało się bowiem, że Login pod
jął od Księcia Pszczyńskiego dla
Wyrostką 15.000 zł., a wręczył mu
tylko 2.000 zt. W związku z tem
pozostaje aresztowanie w War-
szawie (dnia 12 bm. i dostawienie
$o na rozprawę do Katowic.

Sąd Okręgowy w Katowicach
po przeprowadzeniu w dniu 14 b.
m. przewodu sądowego uchylił
pretensje  Logina, jednocześnie
stwierdzając, że Ks. Jan Pszczyń-
ski przyznał przed Sądem, iż za-
warł z drem Wyrostkiem, umowę
zobowiązującą Włyrostka do sta-
rań o obniżkę podatków dla Ks.
Pszczyńskiego.
Sąd, oddalając pretensje Logina

na sumę 343.000 zł., zniósł orze-
czenie Sądu polubownego, który
tę sumę Loginowi swego czasu
przyznał.

Charakterystyczne były przed
Sądem zeznania p. Ślesińskiego,
dyrektora dóbr pszczyńskich, że
sen. W/yrostek, uchodzący za o$o-
bistość wysoce wpływową w sfe-
rach skarbowych, miał ogółem o-
trzymać za swą interwencję 220
tys. zł.

Proces w Katowicach rzuca
znowu jaskrawe światło na panu-
jące współcześnie u nas stosunki,

Skon wnuczki
Szopena.

Zmar.a jedna z dwóch ostat-
nich wnuczek Szopena, ś. p. Marja
Ciechomska, w wieku lat 64, cór-

ka siostrzenicy Szopena p. Jędrze
jewiczowej. Zmarła była urzędni-
czną kolejową. Pozostawiła sze-
reg cennych pamiątek po Szope-
nie, które krciko przed śmiercią
przekazała do Muzeum Narodowe
go w Włarszawie.

(55 domów w Warszawie,
wystawionych na licytację.
Z powodu zaległych rat i dłu-

gów. Towarzystwo Kredytowe m.
Warszawy wystawia na licytację
156 nieruchomości w Warszawie:

Licytacje edbędą się między 15
a 31 grudnia br.

Zwraca uwagę fakt, że wię-
kszość domów wystawionych na
licytację położona jest w półno-
cnej części miasta.

Domów objętych licytacjami
jest w śródmieściu stosunkowo nie
wiele.

Tłumaczy się to tem, że kupcy

z północnej dzielnicy, dotknięci
kryzysem nie płacą obecnie ani za
sklepy, ani za mieszkania, skut-
kiem czego dochody właścicieli
kamienic spadły do minimum.

 

CZŁOWIEK, KTÓREGO ZABIŁEM
LIONEL BARRYMORE i urocza NANCY CARRQL.

KTÓRY ZABIŁ", który demonstrowano w jednem z kin wileńskich.
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Nie będzie zmian
w policji.

WARSZAWA (Pat). W zwią-

zku z wiadomościami, jakie ukaza-

ły się na łamach stołecznych pism

co do zmian, jakie mają zajść na

niektórych wyższych  stanowis-

kach w Policji Państwowej, w

szczególności na stanowisku ko-

mendanta Policji Państwowej m.

st. Warszawy i komendanta Poli-

cji Państwowei województwa war

szawskiego, z najmiarodajniejsze-

go źródła dowiadujemy się, że in-

za te nie odpowiadają praw

zie.

Tranzakcja ZUPU — Potocki
podobno zawieszona

Jedna z agencyj prasowych
donosi, że akta w głośnej spra-

wie tranzakcji finansowej zawar-

tej między Jarosławem Potockim
a zarządem ZUPU. zostały prze-

sł n: do ministerstwa opieki spo-
łecznej, które nie udzieliło do-
tychczas dyrekcji ZUPU. pozwo-

lenia na sfinalizowanie tej umowy.
Tranzakcja została więc tym-

czasowo zawieszona.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
List pasterski ks. biskupa Pod-

laskiego.

(KAP) JE ks- biskup dr. H.

Przeździecki, ogłosił list pasterski,

wzywając w nim swych diecezjan

do niesienia pomocy biednymi

bezrobotnym, zwłaszcza wobec
zbliżającej się zimy.

„Jedenaście lat temu — pisze
ks. Biskup — wspólnym wysiłkiem

całego narodu, pod Bożem błogo-
sławieństwem, wybawieni zosta-
liśmy od grozy nowej niewoli i od
straszliwych nieszczęść, które są
udziałem Rosji bolszewickiej.

Obecnie zbiiża się do nas wid-
mo okropnej nędzy dla licznych
rzesz bezrobotnych.

Jeżeli w tej chwili jest źle, to
co będzie, gdy nadejdzie jesień i
zima?

Na ten stan rzeczy nikt z nas
nie może być obojętny. Kto ma
iskrę miłości bliźniego, wszystko

uczyni, by ziu przeciwdziałać,
braci biednej dopomagać,

Nie wystarczy jedynie ubole-
wać nad obecnym stanem rzeczy,
już bowiem o samem tylko ubole-
waniu św. Paweł Apostoł powie-
dział: „Gdybym mówił językami
ludzkiemi i anielskiemi a miłości-
bym nie miał, stałbym się jako

 

miedź brząkająca, albo cymbał

brzmiący”.
Samo uboiewanie, narzekanie,

nie nakarmią głodnego, nie przy-
odzieją nagiego. Miłość bližnie-
go — to nie słowa, lecz czyn”.

Dalej wskazuje ks. Biskup na
ofiarność ludności diecezji Pod-
laskiej, czego dała liczne dowody,
chociażby i w roku bieżącym, gdy
na wezwanie swego pasterza, od-
czytane w świątyniach dnia 10
maja, ludność ta, sama niezamożna

złożyła 9472 zł 79 gr. ofiar na po-
wodzian Ziemi Wileńskiej, Nowo-
gródzkiej i Grodzieńskiej.

Instytucje charytatywne całej
diecezji Podlaskiej łącznie z Die-
cezjalnym Związkiem  „Caritas'
wydały biednym i bezrobotnym od
1-go listopada 1931 r. do 1-go
maja 1932 r. w pieniądzach zł:
17421,47, oraz olbrzymie ofiary w
produktach, odzieży, obuwiu i o-
pale. Wyszukały też pracy 175
osobom.
W końcu swego listu paster:

skiego ks. Biskup podlaski dzię-
kuje serdecznie oliarodawcom i
prosi w imię Chrystusa o nowe
wysiłki dla wspomożenia biednych
potrzebujących.

Aresztowanie w związku
z przemytnictwem.

WARSZAWA (Pat). W związ-

ku z wykryłą w czerwcu r.
bandą przemyiniczą, działającą na

terenie Warszawy, Łodzi i Kato-
wic, a składającą się ze znanych
przemytników Józefa Sala z Ka-
towic, Naty Pomeranc-Bluma z

Sosnowca, Adolfa Sapera z Kato”

EDITE SESI TESTTATSIAESI

Zawody lekkoatletyczne w Warszawie
Kusociński zwyciężył Iso-Hollo.

WARSZAWA (Pat). W! sobotę

na stadjonie Legji odbyly się lek-

koatletyczne zawody z udziałem
Kusocińskiego, znakomitego Finna

Iso-Hollo oraz Wfłalasiewiczówny.

Zawody zgromadziły przeszło 6

tysięcy publiczności. Pojedynek

Kusociński—lso-Hollo był głów-
nym punkten: programu. Start

obu rywali zapowiadał się tem

bardziej sensacyjnie, że prasa

fińska zapowiadała porażkę Po-

laka. Tymczasem zwyciężył Ku-

sociński pewnie, trzymając w
swych rękach przez cały czas
inicjatywę biegu. Od startu pro”

wadzi Kusociński. Do 6-go okrą-

żenia Iso-Holic zadowala się dru-

giem miejscem, depcząc wytrwale

Połakowi po piętach. Na 1500

metrów — czas 4:10, na 2 km, —
5:39. Na drugiej prostej 6-go

okrążenia Iso-Hollo atakuje i po

krótkiej walce wychodzi na czoło.

Na drugiej prostej 7-$o okrążenia

Iso-Hollo niespodziewanie przy”
śpiesza tempo i ucieka Polakowi
o 3 metry. Już na wirażu Kuso-
ciński dochodzi, a na prostej wy”
chodzi na czoło. W okrążeniu

8-m Iso-Hollo biegnie obok Kuso-
cińskiego, usiłując minąć go. Ku-
sociński nie puszcza. Na prostej
Iso-Hollo zawiązuje walkę. Tem
po biegu wzmaga się gwałtownie.
Z walki wychodzi zwycięsko Po"
lak, odrywając się od Finna,
a przychodząc na metę na 12 me-
rów przed Iso'Hollo. Czas zwy-
cięzcy 9 min. 7,4 sek., czas Iso"
Hollo — 9 min. 9,4 sek. Zaraz po
biegu lso-Hollo podbiegł do Kuso-
cińskiego i podał mu rękę, win-
szując mu zwycięstwa. Publicz-
ność przyjęła ten rycerski gest
grzmiącemi oklaskami.

Zwycięstwo Walasiewiczówny
WARSZAWA (Pat). Walasie-

wiczówna startowała w konku-
rencjj z Manteufflówną (AZS)
i z trzema mało znanemi zawo”
dniczkami Legii, które korzystały
z 10 metrów wyrównania. Wala-
siewiczówna startowała w  cu-
dzych pantoliach, ponieważ jej
własny sprzęt sportowy jeszcze
nie nadszedł do Wjarszawy. Mimo
to, a także mimo mokrej bieżni,
zmęczenia podróżą i braku odpo”
wiedniej konkurencji, Waląsiewi-
czówna wygrała łatwo, robiąc
doskonały czas na 100 metrów —
12,2 sek. Drugie miejsce Man-
teufilówna — 12,6 sek., trzecie
Nowakówna z Legii:
W pozostaiych konkurencjach

wyniki są następujące: 110 me-

trów przez płotki — pierwszy
Trojanowski i — 16,2 sek., w 5Ко-

ku o tyczce pierwszy był Pław-

czyk 3 m. 50 cm., w rzucie dys”

kiem pierwszy Kałuba z Legji
35,24 m. sztaieta 4 razy po 400
m. — pierwsza była drużyna Le-
gii w 3:45,8, drugie miejsce dru-

żyna AZS. W biegu australijskim

na 5 km. zwyciężył Sochacki z
Warszawianki 16:52,8.
WARSZAWA (Pat). W ra-

mach niedzielnych zawodów lek-
koatletycznych Walasiewiczówna
startować będzie dwukrotnie.

Najpierw biegać ona będzie na
200 m. przeciwko sztafecie 4 razy
po 50, a następnie stanie do próby
pobicia rekordu Polski na dystan-
sie 800 metrów. Próbę tę Wala-

wic i linnych, dochodzenie, prze-

prowadzone przez straż graniczną

dostarczyło dalszych danych co do

uczestnictwa w tej bandzie jesz-

cze następujących osób: żony Sa-
la,.Rozalji Salowej, byłego aspi-
ranta Policji Państwowej Daniela
Bachracha, Wacława Ciesielskie-

go, zam. w Tczewie, Gerhartda
Bonusa i Franciszka Gwizdal-
skiego, zamieszkałych w Pelplinie
na Pomorzu, oraz Moryca Weiss-
berga, zamieszkałego w Katowi-
cach. Banda ta zajmowała się
przemytem z Niemiec jedwabi,
futer i wyrobów jubilerskich.
Z polecenia władz sądowych or-
gana straży granicznej z Warsza”
wy dokonały w dn. 13 i 14 paźdz.
r. b. aresztowania Salowej, Ba
chracha, Ciesielskiego,  Bonusa,
Gwizdalskiego i Weissberga, po”
czem wszystkich osadzono w
więzieniu w Warszawie.
WARSZAWA (Pat). Komisar-

jat rządu zarządził zajęcie Nr. 296
czasopisma „ABC” z dn. 15 paźdz.
1932 r. za artykuł pod tyt.: „Po-
licja stołeczna na tropie olbrzymiej
afery'. Na zasadzie art. 159 K. K,
podawanie wszelkich szczegółów
śledztwa w sprawie aresztowania
Bachracha jest wzbronione:

Ponadto komisarz rządu za”
rządził zajęcie Nr. 36 czasopisma
„Głos Stolicy" z dn. 15 paźdz.
1932 r. za notatkę pod tyt.: „Były
aspirant Bachrach aresztowany
za przemyt”.

 

siewiczówna zgłosiła z własnej
woli. Nadmieniamy, że dystans
800 metrów bynajmniej nie jest
specjalnością _Walasiewiczówny,
która dotychczas celowała w
sprintach do 200 metrów.

 

w-g powieści ROSTANDA.

reżys. mistrzowska realizacja

SZKICE | OBRAZKI.
SZCZĘŚCIE LUDZKOŚCI.

Ma się czasami wrażenie, czytając

ogłoszenia, że absolutne szczęście czło-

wiek osiąśnąć może: gryząc cukier, pa-

ląc papierosy, pijąc wódkę monopolową,

słuchając równocześnie „detefonu** pol-

skiego radja.

Cukier krzepi nadwątlone siły włas-
ne, wódka krzepi państwo, papieros daje

zapomnienie, a radjo nie pozwala ci
myśleć, skrzecząc ciągle coś do ucha,

Nie tylko jednak państwo stara się

o rozkosze i delirium tremens dla swych
obywateli.

Znaleźli się ludzie, mądrzy wielce,

zawołani bygimiści, którzy zalecają nie-
omylne sposoby jak żyć długo, być

zdrowym, szczęśliwym i młodym.

Pisze jeden taki, co to podobno całe

lat pięćdziesiąt u Dalaj Lamy mieszkał i

z którym nawet na zegarki się pomie-
niali.

„Mięsa ci jeść nie wolno, gdyż ono

wywołuje kwasy wewnętrzne i skraca
życie”.

Zupełnie słusznie — zwierzęta mię-

sożerne nie żyją długo.

Pisze ten mąż opatrznościowy dalej:
„Chleba i pieczywa nie jadaj, ponie-

waż statystyka wykazuje, że ludzie, któ-

rzy chleb jadali, głupieją z wiekiem.
Grzybki drożdżowe w chlebie się znaj-

dujące wywołują rozmiękczenie mózgu”.

Okropność!

Już nigdy nie będę w modlitwie o

chleb powszedni prosił.
„Kapusta i jarzyny wywołują szaloną

prężność jelit”, |
Ha! okropności „prężne jelita, — to

śmierć przecież.

„Cukru nie fadaj, wywołuje on bo-

wiem nadwęglan-dwupotasoacetylosiar=
czan - manganu'*.

 

 

Od samej nazwy skonać można,

Ponieważ wedłuś zdania tego męża

równie zabójczym i szkodliwym jest

groch, mąka, piwo, woda (sodowa * sinal-
co), sól, papryka i pieprz — człowiek
zdumiony zapytuje się co mu jeść i pić
walno ostatecznie.

Ale oto jest i rada:

— „Jadać można orzechy w maśle

smažone i zapijac wėdką“.

„Gdyž ta w malych ilošciach, syste-
matycznie, bez ograniczenia zażywania
podnieca organizn:*,

To jest mysl. „W małych ilościach”,
to znaczy nie szk!anką, ale kieliszkiem i

„bez ograniczenia — to znaczy tyle kie-

liszków, ile wlezie, k

O ile gość niema zębów na orzechy;

niech bębni samą wódkę, a będzie żył jak
Adam parę tysięcy lat,

Ktoś kiedys poradził ciotce mojej:
która przez dwanaście lat chorowała na

katar kiszek, by zjadła koszyk surowych

śliwek, Według zdania doradcy, środek

ten uratował od złośliwego kataru kiszek
słonia w ogrodzie zoologicznym, którego
śliwki odrazu na nogi postawiły.

Zacna niewiasta wchłonęła w siebie

cały zapas świeżych renklod i padła jak
rażona - piorunem na podłogę. Dopiero

intensywne płukanie żołądka i okłady
gorące przywróciły jej białym licom ru-
mieniec, a oburzonemu żołądkowi žy-
ciową równowagę.

Opacznie rozumiana kuracja zacnego

księdza Kneipa może również ludzi wy-

koleić. *

W. jednym z sanatorjów naczelny

lekarz ordynator był zapalonym zwolen-
nikiem tej właśnie kuracji. {

Otrzymano właśnie tam klienta, z
którym nikt się nie mógł porozumieć,
gdyż władał on obcym jakimś językiem.
W każdym razie pewne było, że gość ten

cierpi na żółtaczkę. Lekarz zaordynował

mu zatem (w myśl metody Kneipa) —
nasiadówki gorące. Gościa tego inten-
sywnie moczono w wodzie przez trzy lata
po dziesięć godzin dziennie, a gdy umarł
z wycieńczenia, okazało się, że był Chiń-
czykiem. 4

Podobne leczyć podobnym!*
To jest zasada, nie znaczy to jednak;

że diabetyków karmić trzeba cukrem, a
człowiekowi, który choruje na tyfus —
zadawać malarję, kóra ma podobne obja
wy. Tak samo nic pomoże gościowi, cho-
remu na wodę w głowie, intensywne
maczanie jej w misce,

W każdym tazie, jak ze statystyk
wynika, ludzie żyją coraz dłużej dzięki
higjenie i zbawiennym radom dobroczyń-
ców ludzkości, o których mówiono po-
wyżej.

Nie wszyscy jednak doceniają walory
sędziwego wieku.

Gdy przed Augusta Mocnego razu
pewnego przywiedziono starca przeszło
stuletniego, król zapytał go, jakim był
tryb jego żywota i co robił, by dożyć ta-
kich lat godziwych.

Ten odpowiedział, że nigdy w życiu
nie wziął kielicha wina do ust.

Król odwrócił się odeń zewstrętem,
mówiąc:

— Toś kiep!

 

 

 M. Junosza, |

aL]

U ludzi cierpiących na żołądek, ki<|
szki i przemianę materji, soówanie na“
turalnej wody gorzkiej „Franciszka-Józe”

pobudza prawidłowość funkcji na*

   
  
   

    

  

   

ia“
rządów trawienia i kieruje odżywcze dla
organizmu soki do krwiobiegu. Żądać w
aptekach i drogerjach.

Oi a
Latradaia) pracownika Polaka.

Sakcja Pracy. (Metropolitalna 1, Il-gle
piętro, pokój Nr. 4) wskaże ci dobre”

go I sumiennego pracownika. |
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KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?
Przeważnie pochmurno z desz-

czami. Lekkie ochłodzenie. Sła-
be wiatry południowo zachodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zakończenie restauracji

kościoła św. Teresy. Kościół
św. Teresy (Ostrobramski) został
już odświeżony nową pobiałą
W najbliższych dniach kiero-

wnictwo robót przystąpi do zdej-
mowania rusztowań.
— Nalepki na uroczystość

święta Chrystusa-Króla. Stara-
niem Archidiecezjalnego  lnsty-
tu Akcji Katolickiej w Wilnie wy-
dane zostały artystyczne nalepki
z wizerunkiem Chrystusa - Króla
i napisami: „Błogosławieni czy-
stego serca, albowiem oni Boga
oglądają (Mat. V—8)” i „Święto
Chrystusa-Króla — świętem Akcji
Katolickiej”.

Nalepkę projektował art.-mal.
P. Gracjan Achrem-FAchremowicz,
który też dopilnował jej wyko-
nania. Frtysta dostosował posteć
Chrystusa - Króla do wymageń
ikonografji chrześcjańskiej.

Cena nalepki 5 groszy. Nalep-
ki te kolportowane będą przed
l w czasie uroczystości święta
Chrystusa Króla.

Do nabycia zaś w większych
ilościach są w Archidiecezjalnym
Instytucie Akcji Katolickiej przy
ul. Metropolitalnej Nr. 1. Ponadto
można je dostać we wszystkich
urzędach parafialnych.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Stopniowy powrót do

normalnego ruchu na ul. Zam-
kowej i Wielkiej. Poczynając
od wtorku Magistrat zamierza
otworzyć ruch kołowy na ul.
Wielkiej aż do ul. Imbary, przez
ktorą przebiegać będą autobusy.
W ten sposób ulegnie zmianie
tymczasowa trasa 'inji pierwszej
— Spór z województwem

© budżety miesięczne. Zgod-
nie z instrukcjami władz nadzor-
czych, Magistrat gospodaruje sy
stemem budżetów miesięcznych.
Budżety te jednak dotychczas nie

były przekładane władzom woje-
wódzkim do zatwierdzenia. Obec-
nie Magistrat uważa, iż poczyna-
ląc od 1 listopada, mimo odwo-
łania się do wyższych instancyj
aż do czasu rozstrzygnięcia spo-
ru, jest zmuszony budżety mie-

sięczne  przedkładać władzom
Wojewódzkim. W związku z tem

budżet na miesiąc listopad został
już skierowany do urzędu woje-

Wódzkiego.
Z MIASTA.

- — Sprawa zwrotu dawnych

ksiąg meldunkowych. Wczoraj
podaliśmy wiadomość, dostarczo-

ną przez naszego stałego sprawo-
zdawcę, w sprawie zwrotu daw-

nych ksiąg meldunkowych do

archiwum biura meldunkowego
pod groźbą  odpowiedzialnošci.
Jak wynika z oświadczenia wy-
działu ewidencji ludności, który
kategorycznie zaprzecza tej wia-
domości, zostaliśmy wprowadzeni
w błąd i z kolei, zresztą wespół

z innemi pismami, wprowadzi-

liśmy w błąd naszych czytelni:
ków.|

Najmocniej za to przeprasza-
my tych, którzy stali się ofiarą
tej błędnej informacji.
RAWY ADMINISTRACYJNE.
— Inspektorat Okręgowy

Z. U. P. U. w Wilnie zmienił swą

siedzibę. Obecny adres Inspekto
ratu — Plac Napoleona 8 m. 2

(wejście z ulicy Biskupiej) tel.
17 08.

° — SPRAWY WOJSKOWE.
— Spis niezarejestrowanego

rocznika 1914. Referat wojskowy

Magistratu m. Wilna od kilku dni
pracuje nad sporządzaniem wy-

kazów mężczyzn urządzonych

w roku 1914, którzy nie zgłosili
się z jakichkolwiek przyczyn do

pierwszej rejestracji wojskowej

we wrześniu w określonym ter-

minie. Wykazy te przesłane zo-
staną do Starostwa Grodzkiego
z wnioskiem o pociągnięcie opie-
szałych do  odpowiedzialności
karno-administracyjnej

POCZTA i TELEGRAF,.
— Dogodne warunki instalacji

telefonu. Władze pocztowe obni-
żyły znacznie opłaty instalacyjne
za przenoszenia aparatów, kon-
serwacyjne itd. Zniżka tych opłat
ma dla Wilna szczególne znacze-
nie, jeżeli się zważy jak trudno
było do niedawna uzyskać tele-
fon, nie mówiąc już o kosztach in-
stalacyjnych. Obecnie po znacz-
nem rozszerzeniu centrali telefo-
nicznej i przy zastosowaniu wpro-
wadzonych ostatnio zniżek i ulg
dla nowych abonentów, zao-
patrzenie się w telefon będzie zu-
pełnie łatwe 1 daleko mniej kosz-
towne, aniżeli dotychczas.

Zniżki i uigi ostatnio wprowa-
dzone wynoszą około 50 proc. do-
tychczasowych opłat. Pozatem
Zarząd Pocztowy wprowadza ulgi
w spłacie opłat instalacyjnych, roz
kładając je na szereg rat.
— Qzdobne luksusowe blan-

kiety telegrałiczne, Władze pocz-
towo-telegraficzne wydały ostat-
nio ozdobne biankiety telegraficz-
ne dwojakiego typu (Lx I i Lx 2)
dla telegramów, podlegających
doręczeniu.  Blankiety te ze
względu na wysoce estetyczny
wygląd, bogatą ornamentację w
artystycznem wykonaniu mogą
mieć zastosowanie dla depesz z
życzeniami z okazji świąt, ślubów,
imienin, jubileuszów i t. p.

Opłata za doręczenie telegra-
mu na ozdobnym blankiecie w za-
klejonej luksusowej kopercie wy-
nosi 1 zł. oprócz opłaty normalnej.

Do przyjmowania i doręczenia
telegramów na ozdobnych blan-
kietach, upoważnione są wszyst-
kie urzędy i agencje pocztowo-
telegraficzne wileńskiej dyrekcji.
Wzory ozdobnych blankietów te-
legraficznych wywieszone są w
poczekalniach urzędów i agencyj
pocztowych do wiadomości pu-
blicznej,
— Udogodnienia dla posiada-

czy skrytek pocztowych. Dział
skrytek pocztowych w Urzędzie
Wilno I (ul. Wielka) będzie obec-
nie otwarty w dnie powszednie od
godz. 8—22, a w niedziele i święta
od 8—15 godz. Urząd Pocztowy
będzie mógł w ten sposób roz-
segregować do skrytek całą ko-
respondencję i gazety, nadcho-
dzące do Wilna pociągami popo-
łudniowemi i pociągiem warszaw-
skim, przychodzącym do Wilna
o godz. 18.20.

List zatem wysłany z War-
szawy rano będzie mógł każdy
posiadacz skrytki pocztowej o-
trzymać w Wiinie w tym samym
dniu w godzinach wieczorowych.
Opłata za skrytkę — 1 zł.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Powrót z Inspekcji kolei

Druja-Woropajewo. Wczoraj po-
wrócił ze służbowej inspekcji linji
kolejowej Woropajewo — Druja
dyr. P. K. P. w Wilnie, inż. K.
Falkowski. Dyr. Falkowskiemu w
podróży inspekcyjnej towarzyszył
inżynier wydziału drogowego
p. Bogdański.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Wzrost bezrobocia. Podług

ostatnich danych na terenie Wil-
na bezrobocie zamyka się cyfrą
5511 osób. W stosunku do tygo-
dnia poprzedniego bezrobocie
wzrosło o 14 osób.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z iwa Eugenicznego.

20 października w lokalu Poradni
eugenicznej (ul. Zeligowskiego 4)
prof. Z. Hryniewicz wygłosi dal-
szy ciąg odczytu na temat „Ży-
cie współczesne, jako czynnik
zwyrodniający". Początek о 51
pół wiecz. Wstęp wolny.
— Koło etnograficzne stud.

U. S$. B. W poniedziałek o go-
gzinie 18 tej odbędzie się w lo-

DZIENNIK WILEŃSKI

Zlikwidowanie szalki młodocianych
przestępców,

„Policja śledcza zlikwidowała
niebezpieczną szajkę nieletnich
przestępców, którzy dokonali o-
słatnio szeregu napadów na
uczniów i samotnie przechodzące
kobiety, wyrywając im w zu-
chwały sposób torebki. Głównem
zajęciem młodocianych złodziei
były jednak napady na uczniów,
którym kradli tornistry z książ-
kami i t p. Charakterystyczne
jest również, że na miejsce swej
„działalności' młodociani  prze-
stępcy obrali rejon Góry Boufało-
wej w pobliżu gimnazjum Zyśmun-
ta Augusta.

Ostatnią ofiarą napastników

  

kalu Seminarjum Etnologicznego
(Zamkowa 11) zebranie naukowe.
Na porządku dziennym referat
kol. Lucjana Turkowskiego p. t.
„Zbieractwo i ogrodnictwo we
wsi Mieszkańce pod Wilnem”.
Wstęp wolny — goście mile wi:
dziani.
— ZResursy Rzemieślniczej.

Po dłuższej przerwie wakacyjnej
zaprasza się tą drogą wszystkich
członków chóru i sekcji scenicz-
nej o przybycie na zbiórkę, która
ma się odbyć 17 października o
godz. 8 w nowym lokalu Bakszta
Nr. 2

Uroczyste poświęcenie tegoż
lokalu odbędzie się w niedzielę
23-go października.
W nowo odremontowanym lo-

kalu mieścić się również będzie
Związek Cechów.
— Zarząd Zwiążku niższych

funkcjonarjuszy państwowych
— Okręgu Wileńskiego podaje
do wiadomości, że lokal Związku
został przeniesiony z ul. Sw. An-
ny na ul. Bakszta Nr. 1 m. 8.
Zarząd Związku urzęduje w wy-
żej wymienionym lokalu co pią-
tek od godz. 7 do godz. 9 wiecz.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— ба Skarbowa wobec

gminy żydowskiej. Jak wiado-
mo, gmach, w którym mieści się
gmina żydowska, został w  cha-
rakterze darowizny
przez Rząd do jej dyspozycji. Tu
jednak wynikły: nieprzewidziane
trudności. Władze skarbowe żą-
dały z tytułu darowizny uregu-
lowania znacznej sumy, wyno-
szącej 140,000 złotych. Suma ta
miała być pobrana tytułem na-
leżnych opłat stemplowych. Na-
skutek długichimozolnych starań
gminy, należność ta została anu-
lowaną, a tem samem gmach
ten przeszedł ostatecznie na
własność gminy.

WYPADKI.
— Auto półciężarowe naje-

chało na furmankę. W dniu 14
b. m. szofer, którego nazwiska
narazie nie ustalono, prowadząc
auto półciężarowe rejestracyjne
Nr. 14343, na szosie Jerozolim-
skiej najechał na furmankę nale:
żącą do FAdamowicza Piotra, zam.
w kol. Zgoda wskutek czego zo-
stał okaleczony koń. Wypadku
z ludźmi nie było.

-- Nieszczęśliwy wypadek
na stacji Jaszuny. W dniu wczo-
rajszym na stacji kolejowej Ja-
szuny potkaął się o szyny zwrot:
niczy Stanisław Korzeniowski,
który upadł pod koła parowozu.
Koła lokomotywy obcięły Korze-
niowskiemu 4 palce u lewej ręki.
Korzeniowskiego przewieziono do
szpitala.

KRONIKA POLICYJNA.
— Dalsze śledztwo w sprawie

napadu przy ul. Chocimskiej. W
związku z napadem rabunkowym
przy ulicy Chocimskiej nr. 42,
przedstawiającym się nader za”
gadkowo, dowiadujemy się, że
władze śledcze w wyniku prze-
prowadzonego dochodzenia po-
wzięły przypuszczenie, że napadu
tego dokonał na tle seksualnem
pewien warjat, zbiegły przed nie-
dawnym czasem ze szpitala psy-

przekazany-

padł uczeń gimnazjalny, Jerzy
Rodziewicz, któremu napastnicy
zabrali tornister z książkami.
Książki sprzedali w księgarniach,
zaś tornister podrzucili w klatce
schodowej domu nr. 22 przy ulicy
Wileńskiej,

Wi wyniku przeprowadzonego
dochodzenia, policji udało się zli-
kwidować tę szajkę, Członkami
jej są: 14-letni Waldonis, 13-letni
Stefan Czerntakow (Majowa 6)
oraz 12-letni Jan Buzinowicz (Ma-
jowy zauł, 3).

Młodociani napastnicy przesła-
ni zostaną do domu poprawczego
w Wielucianach.

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

— Teatr Pohulanka — daje dziś o
godz. 8-ej w. śliczną, pełną werwy i dow-
cipu, komedję Morstina „Dzika pszczo-
ła”, która wkrotce będzie musiała zejść
z afisza, z powodu nowej premjery. Głó-
wne role spoczywają w rękach pp.: Gro-
lickiego, Niedźwiedzkiej, Wiesławskiej i
Szymańskiego.

Ceny miejsc niezwykle niskie. Sza-
tnia bezpłatna.
— Po raz ostatni — ukaże się dziś

`о godz. 4-ej po poł. w teatrze na Pohu-
lance głęboka sztuka Rostworowskiego
„Przeprowadzka”, po cenach specjalnie”
zniżonych.
— Bilet do Teatru za 20 gr. będzie

można dostać w poniedziałek 17. X o g.
8-ej na propagandowe przedstawienie
„Przeprowadzki”, która po tym dniu zej-
dzie już zupełnie z repertuaru. — Obsa-
da premjerowa. — Ceny miejsc od 20 gr.
do 2 zł.
— „Niebieski ptak”, porywająca

baśń fantastyczna Maeterlincka, ukaże
się w niedługim czasie na scenie teatru
Pohulanka w opracowaniu d-ra Renarda
Bujańskiego. Przygotowania do lego nie
zwykłego widowiska w pełnym toku. U-
dział bierze cały zespół artystyczny,
Szkoła Dramatyczna, około 50 statystów
i girlsy.

Stronę muzyczną i choreograliczną
prowadzą specjalnie w tym celu zapro-
szeni prof. muzykołogji dr. Tadeusz Sze-
ligowski i primabalerina scen warszaw-
skich i zagranicznych, prof. Warszawskiej
Szkoły Baletowej — Jadwiga Hrynie-
wicka.

— Teatr Objazdowy Teatrów Miej-
skich Z. A. 5. Р, м Wilnie zakończa już
objazd ze sztuką „Szczęście od jutra”,

- dając ostatnie przedstawienia tej uroczej

komedji dziś w Wołkowysku, 17. bm. w

Słonimiu, 18 b. m. w Baranowiczach.
— Teatr muzyczny „Lutnia“. Osta-

tnie przedstawienia „Wiktorji*, Dziś Te-
atr „Lutnia“ czynny będzie dwukrotnie.
Popołudniu o godz. 4-ej i wieczorem o
godz. 8 m. 15 ukaże się po cenach nor-
malnych wspaniale wystawiona operetka
Abrahama „Wiktorja i jej huzar“ w pre-
mjerowej obsadzie pp: E. Gistedt, M.
Gabrjelli, B. Halmirską, K. Dembowskim,
W. Szczawińskim, M. Tatrzańskim i K
Wyrwicz - Wichrowskim na czele. Zwię
kszony zespół orkiestrowy prowadzi dyr.
M. Kochanowski. Balety i ewolucje w u-
kładzie W. Morawskiego.
— Najbliższą premjerą w Teatrze

muzycznym „Lutnia”, będzie wspaniała
operetka Kalmara „Książniczka czarda-
sza” z Elną Gistedt, niezrównaną wyko-
nawczynią roli tytułowej na czele.
— Jedyny recital  iortepjanowy

Aleksandra Unińskiego, laureata tegoro-
cznego konkursu Chopinowskiego odbę-
dzie się staraniem Wileńskiego Towarzy
stwa Filharmonicznego we czwartek 20
b. m. w sali Konserwatorjum (Wielka 7).

Sprzedaż biletów w „Orbisie'" (Mi-
ckiewicza 11-a) od godz. 9 do 7 w.

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

 

 

  

chjatrycznego w Wilnie. Za przy”
puszczeniem tem przemawia fakt,
że napastnik nic nie zrabował z
mieszkania Rawskiej i nawet mi-
mo splądrowania szuflady nie za-
brał stamtąd złotego zegarka,
którego nie mógł nie zauważyć.
Pozatem napastnik, jak- zeznaje
Rawska, miał małą bródkę. Taką
samą bródkę ma również zbiegły
warjat. O ile prawdopodobnem
jest to przypuszczenie, wyjaśni
niewątpliwie dalsze śledztwo.
— Kradzież materjału malarskiego.

W nocy z dnia !3 na 14 b. m, nieznani
sprawcy za pomiocą dobranego klucza
dostali się do piwnicy Knauta Bolesława
(W. Pohulanka 45) skąd skradli 100 kg.
pokostu, 15 kg. iakieru podłogowego, 7
kg. farby, 32 kg. jabłek oraz innych drob-
nych rzeczy łącznej wartości 350 zł.

> Kolej Woropajewo—
Druja.

Onegdaj przedstawiciele prasy
wileńskiej i zamiejscowej, zapro-
szeni przez Dyrektora Kolei Pań-
stwowych w Wilnie, p. inż. Fal-
kowskiego, zwiedzili nową linję
kolejową na ziemiach naszych od
stacji Woropajewo do Drui nad
Dźwiną. Wrażenia z badzo inte-
resującej wycieczki specjalnego
naszego korespondenta umieści-
my w numerze jutrzejszym.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 16 października.

10.00: Nabożeństwo. 11.35 „Paź-
dziernikowa niedziela misyjna” — od-
czyt. 11,58: Czas i komunikaty. 12.15:
Poranek symf. z Filharm. Warsz. 12.55:
Transm. ze stadjonu Legji w Warsz.
biegu Kusociński—lzo Holo na 5 klm.
13.10: D. c. poranku symi. W. przerwie
„Żywienie się pracownika umysłowego”,
odczyt. 14.00: Komunikat P. L M. „Po-
rady weterynaryjne". 14,25: Muzyka.
14,10: „Zimowe żywienie krów* — od-
czyt. 15.00: Muzyka. 16.00: Audycja dla
młodzieży. 16.25: Muzyka popul. 16.45:
„Kobieta ma głos” — pogad. 17.00: Au-
dycja dla wszystkich. 18.00: Muzyka
lekka. 18.55: „Co się dzieje w Wilnie?”
— pogad. wyśł. prot. Mieczysław Lima-
nowski. 19.15: Rozmaitości. 19.25: Słu-
chowisko. 20.00: Koncert. 20.55: Wiad.
sport. 21.05: Ill-ci Konkurs muzyczny
Rozgłośni Wileńskiej. 22.00: Muzyka ta-
neczna. 22.55: Komunikaty. 23.00: Muz.
taneczna.

Poniedziałek, dnia 17 października.

 

  

10.00: Nabożeństwo z powodu S3-ej
rocznicy śmierci Fryderyka Chopina.
Chór i orkiestra wykonają „Requiem*—
Mozarta. 11.40: Codz. przegl. prasy pol-
skiej. Czas 15.20: Audycja dla mło-
dzieży „W siedemdziesiątą rocznicę śmier
ci Wł. Syrokomli'. 15.50: Muzyka lekka.
16.15: Lekcja franc. 16.30: Chwilka mu-
zyki współczesnej. 16.40: „Współczesna
Francja o Chopinie' 17.00: Koncert ka-
meralny w wyk. Wandy Hanka-Ledo-
chowskiej. 18.0): Muzyka lekka. 18.55:
„Co jest Święto Chrystusa - Króla?" —
odczyt wygłosi docent U. S. B. St. Cy-
wiński. 19.10: Rozmaitości. 19.30: „Na
widnokręgu”. 19.45: Pras. dzien. radj.
20.00: Skrzynka pocztowa techniczna.
20.15: Uroczysta Akademja ku uczczeniu
83 rocznicy śmierci Fr. Chopina. 22.40:
Komunikaty. 22.45: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Kusociński na stadjonie.

Niezwykłą, sensacyjną audycją bę-
dzie niewątpliwie w dzisiejszym progra-
mie radjowym o godz. 12,55 transmisja ze
stadjonu Legji w Warszawie, gdzie odbę-
dzie się emocjonujący bieg na 5 kilome-
trów, do którego stają dwaj światowi re-
kordziści, nasz olimpijczyk Janusz Ku-
sociński i świetny zawodnik fiński Iso
Holo. Radjosłuchacze wileńscy za po-
średnictwem mikrofonu będą informowa-
ni o najdrobniejszych szczegółach prze-
biegu i zakończenia tej wielkiej imprezy
sportowej.

Inauguracja wileńskich kronik.
Po dłuższej przerwie, spowodowanej

ferjami wakacyjnemi, dzisiaj o godz.
18,55 zabierze głos przed mikrolonem wi-
leńskim ceniony i popularny prelegent
prof. Mieczysław Limanowski, który w
cyklu swych pogadanek p. t. „Co się
dzieje w Wilnie” omawia najważniejsze
zjawiska i fakty z życia kulturalnego na-
szego grodu.

Dziś konkurs muzyczny.
Zwraca się uwagę wszystkich radjo-

słuchaczy, że dziś o godz. 21,05 nastrę-
cza się okazja do zdobycia cennych na-
śród książkowych za trafne podanie ty-
tułów utworów muzycznych, które o tym
czasie nadane zostaną z płyt gramofono=
wych. Nagrody są wystawione w oknie
księgarni św. Wojciecha, Dominikańska
4. Szczegóły i warunki konkursu podane
zostaną raz jeszcze dziś, w niedzielę o
godz. 21,05.

„аАЦИННННИННННИННИВАНННИНИНИИA.
Już otrzymal!śmy!

Najprzedniejszy

Bergeński Tran
Cena kryzysowa!

POLSKI SKŁAD
APTECZNO - PERFUMERYJNY

E. KUDREWICZ i S-ka
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— Człowiek, którego zabiłem,
realizacja genjusza Ernesta Lubi-
cza, która ma się ukazać julro w
kinie „Helios”, jest przedmiotem
podziwu wszystkich rezydencyj
świata, zdobywając uznanie całej
prasy światowej, gdyž jest to re-
kordowa sztuka o największem
napięciu i fascynującej intrydze

 

Powszechna Jubiletszowa
pielgrzymka kobiet do

Częstochowy.

W dniu 5 i 6 listopada b. r. z
całej Polski popłyną na Jasną
Górę liczne rzesze kobiet kato-
lickich, by hołd złożyć Królowej
Korony Polskiej i błagać Ją o
opiekę nad Ojczyzną naszą. Nie
powinno tam zabraknąć i nas
Wilnianek.
W dniach tych Kat. Zw. Polek

Arch. Wileńskiej organizuje zbio-
rową pielgrzymkę kobiet na Jas-
ną Górę. Mogą w niej uczestni-
czyć wszystkie kobiety katolickie
bez względu na to, do jakiej na-
leżą organizacji. Koszty podróży
w obie strony wyniosą 24 zł.
kwatery w Częstochowie zapew-
nione będą w cenie 50 gr., 1 zł.,
1 zł. 50 gr, 2 zł. 50 gr. Opłata
za uczestnictwo wynosi1 zł. Zgło-
szenia przyjmuje Katolicki Zwią-
zek Polek Archidiecezji Wilen=
skiej — ul. Metropolitalna Nr. 1,
pokój Nr. 6, do daia 25 paździer-
nika codziennie godz. 10—12.

Katolicki Związek Polek
Archidiecezji Wileńskiej,

DOWIEDZIONO:
KAWA "egzo
„BRAZYLIA warszawa
mieszanki o 7 zł za Kg.

stale świeża

Wyłączna sprzedaż
1/1.$t. BANELiS-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 6-49

Zasłona sztucznej mgły jest w wojnie
bezużyteczna.

Od czasu do czasu znajduje-
my w czasopismach  ilustrowa-
nych zdjęcia, przedstawiające pró-
by otaczania ważnych objektów
strategicznych i sprzętu wojen-
nego sztuczną mgłą. Srodek ten
ma  unieszkodliwić ewentualne
ataki samołotów oraz zapobiec
odkryciu operacyj terenowych
w czasie wojny.

Tymczasem okazuje się, że
tworzenie sztucznych tumanów
mgły jest zwykłem tumanieniem
ludzi. Istnieją bowiem tz. promie-
nia infra-czerwone, które przeni-
kają dym i mgłę na kilka nawet
kilometrów. Nic łatwiejszego, jak
sfotografować objekt zamglony
na kliszę infra- czerwoną . aby
otrzymać najwyraźniejsze zdjęcie.

Tak więc okazują się bezpo-
żyteczne wszelkie urządzenia
wprowadzane dziś do armij euro-
pejskich, mające w wyżej wspo-
mniany sposób ukryć przed
okiem nieprzyjaciela ruchy wojsk,
czołgów, artylerji itd. Lotnik nie-
przyjacielski, fotogrefujący mgłę
kliszą, posiadającą własność wy-
wołania promieni  infra-czerwo-
nych, otrzymuje najdokładniejszy
obraz niewidocznych przedmio-
tów. (ZAP)

WUGEWAWACIĄ3GORZCTWZORCESPIOCDACOW

Pamiętajcie e herbaciarni

dla inteligencji. *

 

dramatycznej.
Miłośnicyskina już jutro będą

mieli nielada ucztę artystyczną
w postaci najsilniejszego аГсу-
dzieła filmowego o wyjątkowo
wysokiej wartości artystycznej.
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Lot nad piekłem.
Czytelnikoni naszym znana jest

z depesz straszliwa katastrofa,

trzęsienia ziemi, która dotknęła

Chalcydykę, ze słynnym  klaszto-

rem Athos. Skoro wiadomość o
tem doszła do Salonik. wysłano
niezwłocznie wojskowy hydroplan

celem zbadania sytuacji i zrzuce-

nia żywności nad klasztorem

Athos, który miał być odcięty od
świata. Oprócz pilota — jednego z

najdzielniejszych w armji greckiej

— poleciał doswiadczony obser-

wator. Wrócili po upływie 12 go-

dzin, do tego stopnia wyczerpani,

że trzeba ich było na rękach wy-
nosić z aparatu i przenieść do szpi

tala, Oficer-obserwator na razie

zdołał ledwo: wyszeptač „wi-

dzieliśmy koniec świa-
ta” poczem zemdlał za zmęczenia
i odniesionych wrażeń. Dopiero po
upływie kilku godzin był on w sta-
nie jako tako zdać sprawę ze
swego lotu i z tego co widział.
Powtarzamy opowiadanie to za
prasą grecką.

„Zaraz na początku naszego
lotu — opowiada — oficer-obser-
wator — wzięliśmy kurs południo-

wo-wschodni. Na razie lecieliśmy
2е znaczną szybkością i na znacz-

nej wysokości nie napotykając

przeszkód, rychło jednak wpad-
liśmy w strełę straszliwego hura-
ganu, który o mało nie podruzgo-
tał aparatu. Z konieczności musie-
liśmy obniżyć nasz lot do jakichś
200 metrów, w nadziei, że siła wi-
chury w niższych sferach będzie
słabsza. Nie omyliliśmy się pod
tym względem, natomiast nieba-
wem znaleźliśmy w środku nie-
zmiernej kurzawy, która w kształ-
cie olbrzymiej chmury, koloru
płowego, wisiaia nad ziemią: Czuć
było siarką. Nie orjentując się ab-
solutnie gdzie jesteśmy, gdyż gry-
ząca chmura kurzawy zasłaniała
nam wszelki widok, zniżyliśmy
jeszcze bardziej lot, o ile się tylko
dało. Wtedy ujrzeliśray na prawo
zatokę  Kassandryjską,  lśniącą
dziwnie ponuro, jak ołów, pod na-
mi zaś—było piekło, koniec
świata.

Jakkolwiek blisko  lecieliśmy
ziemi, widok  przesłaniały nam
pędzące z niesłychaną szybkością
pod nami chmury popiołu i piasku,
rozżarzone do czerwoności. Na
krótkie tylko sekundy odsłaniał
się widok grozy i znowu znikał z
przed oczu naszych, przesłonięty
nową chmurą. Tam, gdzie według
mapy powinno było leżeć mia-
steczko Themakaos, ujrzeliśmy
bezkształtną, wielką kupę gru-
zów. Ziemia najwyraźniej podnosi-

ła się i opadała. Na wschód, gdzie
ongiś łagodnie wznosiło się pasmo
wzgórz, porosłych świeżą zielenią
pędziły teraz w szalonym wyścigu,
potworne cieiska chmur, pozo-
stawiając za sobą niezliczone
pasma czerwonego koloru. Wy-
glądalo to, juk gdyby ze wzgórz
tych spływaty krwawe potoki.
Postanowiliśmy, zgodnie z  in-
strukcją, skierować się w stronę
klasztoru Athos. Przelatując nad
zatoką Hagion Oros przeżyliśmy
najstraszliwszy może moment z
całej tej koszmarnej
Lecieliśmy w wysokości nie więcej
jak 50 metrów nad powierzchnią
wody, gdyż tuż nad nami wisiała
nieprzenikniona,. ciężka
siarczana.

Naraz zdawało się,
chce nas ogaznąć.
niesłychaną
się wzdymac, podnosić. Pilot,
drżący z przerażenia, instynktow-
nie podnosił ster, skierowując apa
rat w górę. luż pod nami, w od-
ległości najwyżej kilku metrów,
z piekielnym ioskotem przesunęła
się jak gdyby ściana wodna, rozbi-
jając się o skały wybrzeża.

‚ №есо póżniej, około cypla
Giergi, gdyšmy się na większej
znajdowali wysokości, mieliśmy
sposobność ro raz drugi, już z
bezpiecznej cdległości „obserwo-

że morze
Pierś jego z

ekspedycji. |

chmura

szybkością poczęła ,

wać ten fenomen: Prawie nieru-
choma powierzchnia wody, koloru
ołowiu, nagle drgnęła, podniosła
się o jakieś kilkadziesiąt metrów
i spieniona, cibrzymią falą rzuciła
się na ląd. — Trzęsienie mo-
Та

Orjentując się według mapy,
gdzie właściwie znajdujemy się,
napróżno szukaliśmy wyspy Amu-
liani... Pochłonęło ją morze.

Od strony północno-zachodniej
pędziło na nas jak gdyby pasmo
gór. Nie wiedzieliśmy co to ma
znaczyć, czy ziemia z posad runę-
ła, aż nagle znaleźliśmy się znowu
w onej strasznej płowej kurzawie
siarki, popiołu i piasku.

Klasztoru nie odnaležlišmy.
Długo błądzilimy tam i sam, bez
celu, zatracilismy wszelką orjen-
tację, otoczeni kłębami dymu. Nie
mogliśmy zniżyć lotu w obawie by
nie rozbić się o wyniosłe skały
Athosu, na wysokości zaś, na któ-

* rej znajdowaliśmy się, otaczała nas
zewsząd nieprzenikniona chmura.

Postanowiliśmy wracać, kieru-
jąc się wyłącznie tylko 'bussolą,
mapa była zbyteczna, nie mogliš-
my kontrolować, gdzie chwilowo
znajdujemy się, gdyż ziemia była
przed naszym wzrokiem zasło-
nięta. :

Po niejakim czasie dopiero
chmura poczęła stopniowo rzed-

nąć, wtedy ujrzeliśmy pod sobą
piekło.

Od miejscowości Stratonikion,
aż po jezioro Besik, nie było wsi
ni miasteczka, tylko kupy dymiące
gruzów, nie było pola uprawnego,
tylko straszliwa jakaś kurzawa,
tu i ówdzie zaś buchały płomienie.
Śród całej tej grozy zaś kupy ludz-
kie ogarnięte szałem, pędzące na
oślep z przerażenia w przerażenie.
Lecąc nad jedną z większych ta-
kich gromad, liczącą może kilka-
set ludzi, zrzuciliśmy zapasy żyw-
ności, przeznaczone pierwotnie
dla mnichów z Athos. Krążąc nad
terenem, objętym trzęsieniem,
coraz to nowe, niebywałe odkry-
waliśmy szczegóły. Oto na prze-
strzeni kilku kilometrów ciągnąca
się rozpadlina, której dawniej tu
nie było, szerokości może 2 —3
metrów, nagle na _ naszych
oczach poczęła się rozszerzać do
jakichś 100 metrów. Z bezdennej
otchłani buchnęły płomienie i kłę-
by dymu.

Straciliśmy poczucie czasu,
rzeczywistości. Wszystko zdawało
się jakimś snem koszmarnym. Nad
nami ciężkie,  nieprzeniknione
chmury — pod nami śmierć i obłą-
kanie. Raz widzieliśmy grupkę lu-
dzi klęczących, z podniesionemi
ramionami, pośród nich stał du-
chowny.. modlili się i śpiewali,

oczekując z rezygnacją śmierci.
Przeważnie jednak widzieliśmy
grupki, składające się z 30 —'50
ludzi, pędzących na oślep tami
sam. Wprawdzie z naszej wysóko-
ści ludzie ci wydawali się wielko-
ści szpilki, wprawdzie zdawało się
że się ledwo posuwają, a jednak
widzieliśmy, że to są, jak my isto-
ty czujące i cierpiące bezmiernie,
że pędzą bez tchu, ostatniemi siła-
mi, padając ze zmęczenia i podno-
sząc się znowu, by znowu pędzić
przed siebie...

Spełniłem rozkaz — skończył
oficer-obserwator — zdałem spra-
wę z tego co widziałem, wolałbym
jednak, by straszliwe chmury,
które nas otoczały, raczej na za-
wsze nas pochionęły, niż rozstępu-
jąc się dały nam widok, który na*
zawsze, niezatarty zostanie w pa-
mięci.

Widzieliśmy piekło”.
Takie było pierwsze sprawo-

zdanie z terenu objętego trzęsie-
niem ziemi, widzianego z lotu
ptaka.

Wysłana następnie ekspedycja
ratunkowa zaraz na wstępie na-
potkała obłąkanych, którym prze-
raženie odjęło rozum: Całe masy
ich błądzą śród zgliszcz, ruin i
popiołów. J  
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Z KRAJU.
Wrażenia z pobytu w Kamionce.

(Z kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus).

Zaproszono nas na uroczystość

św. Teresy od Dzieciątka Jezus,

obchodzoną w Kamionce dn э

bm. Z radością korzystamy z tego

Jedziemy w sobotę koleją a po-

tem końmi 14 kilometrów. Droga

śliczna przez lasy i pola, księżyc

przyświeca nam znieba... Przyby

wamy do kościoła na różaniec,

zmrok w kościele, tylko ołtarz ja-

śnieje od gorejących świec... A św.

Terenia taka śliczna i miła, zda

się, że schodzi do nas z obio-

ków i spuszcza obiecany swój

deszcz różany. Dziwnego spokoju

i szczęścia doznaje się u jej stóp,

gorąca modlitwa wyrywa się z du

szy o wszystkie łaski i dary, o po-

moc i opiekę w tej ciężkiej piel-

grzymce życia. Prosimy za kraj

nasz, za wszysikich drogich nasze

mu sercu, za chorych i nieszczęśli

wych, za kapłanów i misjonarzy,

za grzeszników i prześladowców

Kościoła św. i za ten lud biedny,

który otacza ołtarz, słowem za

wszystkich.

Tak trudno oderwać się od Jej

ołtarza. Taka ufność wstępuje w

serca nasze, że napewno wyprosi
dla nas łaskę u Boga, może nie tę,

o którą prosimy, ale większą jesz-

cze, bo ukochanie zawsze i wszę-
dzie tej woli Bożej, czy ona bę-
dzie dla nas bolesną, czy radosną.

Niedziela... ОКгорпу. wicher i
„deszcz, pomimo tego od wczesne-
go ranka śpieszą ludzie z dalekich

okolic na uroczystość umiłowanej

św. Tereni. Szeregi wielkie przy
konfesjonale, dwóch kapłanów słu
cha spowiedzi. Wychodzi wotywa,
a potem suma z wystawieniem
Najśw: Sakramentu. Kościołek peł
ny po brzegi...

Wchodzi na ambonę ksiądz mi
sjonarz. Tak pięknie a tak prosto
wyjaśnia słowa Pana Jezusa:
„Bądźcie doskonałymi, jako Ojciec
wasz niebieski doskonałym jest.''
Doskonałość 1 świętość polega nie
na zachwytach w czasie modlitwy,
nie na zmartwieniach nadzwyczaj-
nych nie na bohaterskich czynach,
lecz na wypełnianiu zawsze i
wszędzie przykazań Boskich i Ko
ścielnych w najdoskonalszy spo-
sób. Zrozumiała to św. Terenia,
której życie tak zwykłe, tak pro-
ste może każdy naśladować.

Suplikacje i różaniec kończą
nabożeństwo, które przeciąga się
długo, lecz rozmodlony lud wiej-
ski wytrwale do końca uczestni-
czy w nabożeństwie.

Z żalem żegnamy ten miły ko-
ściołek lecz dziwnie podniesieni
i wzmocnieni duchowo,

Wstępujemy do zakrystji, ileż
tam ślicznych aparatów i sprzę-
tów kościelnych! nie każdy koś-
ciół w dużem mieście może po-
chwalić się takiemi, zasługa to głó
wnie jednego z gorliwych czcicieli
św. leresy.

O gdybyż znalazło się więcej
hojnych ofiarodawców, to wtedy
możnaby było dokończyć budowy

DZIENNIK WILEŃSKI

z pogr
Na teren polski

Na terenie odcinka graniczne-
go Tomaszewicze na teren polski

zbiegło przeszło 50 koni, należą-

cych do sowieckiej straży gra-
nicznej. Za uciekającemi końmi
na teren polski przedostało się
trzech strażników sowieckich,

kościoła i plebanii, lecz na to po-
trzebne jeszcze tysiące złotych, a
ofiar napływa tak mało.

Niechże czciciele św. Tereni
wezmą to sobie do serca, ażeby
ten pierwszy kościołek, postawio-
ny ku Jej czci na ziemi Wileń-
skiej, nakoniec został wykończo-
ny. us KA

Umorzenie pożyczek na odbu-
dowę.

Dnia 14 b. m. cdbyło się w
Urzędzie Wojewódzkim posiedze-
nie Wojewódzkiej Komisji Odbu-
dowy, na którem rozpztrzono 402
sprawy 0 umorzenie 235,685 zł.
pożyczek, udzielcnych niezamo-
żnym poszkodowanym na odbu-
dowy budynków zniszczonych
wskutek wojny na terenie powia-
tu wilejskiego. Komisja postaro-
wiła umorzyć 221,894 zł. t. j.
*94 proc. całcści rozpatrzonych
spraw.

Kradzież oszczędności.

W m. Ostrowcu pow. moło-
deczeńskiego do domu St. lłana
włameli się nieznani sprawcy, któ-
rzy zpod łóżka zrabowali 6C0 do-
larów amerykzńskich, 500 zł. w
walucie polskiej oraz biżuterję.

anicza.
zbiegło 50 koni.

którzy poczęli konie łapać. Patro-
le KOP. zatrzymały strażników
wraz z końmi. W sprawie tej w
poniedziałek nastąpi konferencja
graniczna, która zadecyduje o
wydaniu zbiegów.

Pochwycenie na granicy
defraudanta.

W rejonie zaścianka Wiśniew-
ce na odcinku granicznym Za-
niewicze zatrzymano w czasie
usiłowania przejścia na teren
Rosji sowieckiej niejakiego Pio-
tra Szczygłowicza, pochodzącego
z Łodzi, który zdefraudował w
firmie „Siager” znaczną sumęi
zbiegł z zamiarem przedostania
'się na teren sowiecki.
 

Spor
Dzisiejsze imprezy sportowe.

Największą imprezą dzisiejszą
jest mecz piłkarski o wejście do
Ligi. Mecz odbędzie się na boisku
przy ul. Wiwulskiego o godz. 14
min. 30. Na boisku zobaczymy
drużynę Legji poznańskiej i mist-
rza Wilna 1 p p. Leg.

Ponadto rnamy dzisiaj szereg
imprez lekkoailetycznych.

Od godz. 9 na Pióromoncie od-
bywać się będą zawody na P, O.
S.

O tej same; godzinie odbędzie
się start biegu naprzełaj.

W, Grodnie bokserzy Pogoni
walczą z pięsciarzami Grodzień-
skiego Klubu Bokserskiego.

Olimpjada na księżycu,
Gdyby na księżycu żyli ludzie,

to z pewnością ubawiłyby ich o-
trzymywane z naszej planety wia
domści o różnych „rekordowych
wyczynach naszych asów sporto-
tych:skok'w wyż na 2 metry; skok
o tyczce na 4,30 metrów; sto me-

trów biegu w 10,3 sekundach. Te
i tym podobne „olimpijskie re-
zultaty niebyiyby w możności za-
imponować mieszkańcom księży-
ca!

Dla istot tych, skok na 30 —
40 metrów w cal, nie przedstawiał
by nic nadzwyczajnego, zaś skok
o tyczce zaczynałby się dopiero
od 18 metrów. a skok w wyż od
10 metrów. Księżycowy „Kusy
mógłby przebyć stumetrowy dy-
stans w 10,3 sekund bez najmniej-
szego wysiłku, idąc poprostu kro-
kiem spacerowym, zaś tamtejszy
piłkarz byłby w stanie ostrzeliwać
bramkę z odiegłości — stu met-
rów, to też boisko musiałoby po-
siadać tam zgoła niesamowite roz
miary!

Wszystkie te hipotezy oparte
są na przesłankach naukowych.
Księżyc, jak wiadomo o wiele
mniejszy od ziemi, waży, rzecz
prosła, znacznie mniej od naszego
globu i posiada temsamem o wiele
mniejszą siłę przyciągającą, któ-
ra, jak nas fizyka uczy, pozostaje
w zależności od ciężaru danego
ciała.

Ziemia ze swą olbrzymią masą,
oddziaływa jak potężny magnes i
jeżeli mówimy o funcie wagi lub
kilo, to temsamem określamy po
prostu stopieii siły przyciągającej,
jaką. ziemia w odniesieniu do o-
wych wag ujawnia. Księżyc jest
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znacznie slabszym magnesem; wo-
bec czego mieszkańcom naszej pla
nety na srebrnym globie wydawa-
łoby się wszystko znacznie lżejsze
np: nasze 5 kilo posiadałoby tam
wagę zaledwie 1 kilo; i na odwrót:
nasze normalne wysiłki fizyczne,
potęgowałyby się na księżycu pię
cio - lub sześciokrotnie,

Biorąc wszystkie te fakty pod
uwagę, możemy sobie łatwo wy-
stawić, jakie niesamowite rekordy
dałaby Olimpjada — na księży-
cul...

Kto zatem posiada dość bujną
wyobraźnię, ten niechaj przeniesie
się w myśli do „stadjonu księżyco-
wego” i wyimaginuje sobie wyczy-
ny sportowe dokonywane na na-
szym sympatycznym satelicie,

padai mų

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat) 15 X 1932 +
Waluty i dewizy:

Belgja 173,85— .24,16—123,54
Ho!andja 3:8,45—359,35— 357,55,
Londyn 30,70—30,85—30,55.
Nowy York £,914—8,934—3 894,
Nowy York kabel 8,919—3,934—3 859.
Paryż 34,98— 35,07—34,€9,
Praga 26,41—26,47—26,35.
Szwajęarja 172,10—172,73— 171,67.
Beriin 211,85.
Tendencjarie jedr olita,

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dolarowa 54. Dllonowska 56,25, Słebi
lizacyina 57. Warszawska 41. S'ąska 40.

Akcje:
Bank Polski 88.
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DŹWIĘKOWY Muzyka! Splew! Trūcel mu cz Publiczności ze radai nagas Ra SE cesar- p SRTPEOTTPEET

- klej, książe Orłow IWAN i rozkoszna, czarująca w wspaniałym przeboju muzycznym ` , = ‚
о «E 10 $» | zę STA NIETOPERZA "=:"Kióla Wales" JANA STRAUSSA — Alrzkcje dźwiękowe:— JAMIE KA PS NAUKA 4

ullca Wileńska 38, tel. 926. ZEM Początek Seansów o g 4, 6, 8 1 10,15. — Na 1 szy seens cery zniżene ы 1
` URALA ASTA
Perrypr-> WACARIZAWZOWNEWEO ZZZZZANA 66 66 KURSY KROJU,

są na ustach całego Wilnp. To |-st flm frapujący w każdym „Pepege , „Gentleman э szycia, robót ręcznych„KINO-Paie «РА№»
QI. WIELKA 42. Tel. 528.

TEPEEZZS P> ROSSOGOOD 1 DONA in

wy—CZŁOWIEK-MAŁPA
tości artystycznej filmu we!ście na widownię tylko na początki seansów 2, 4, 6, 8 | 10,15. Bilety honorowe nieweźne.

UWAGA! Dziś od godz 12 do 2-ej poranek po cenach zniżonych.

wwo CASINO | Daeskęsnu Brygida Helm | Willi Fila 74
Wielka 47. tal. 15-14.

 

<:lu. 20,000 os6b film ten już oglądało

==!

oszelemiającym
dprzeboju p. t:

drogi szpiegostwa międzynaredowego. Nad program: Urozmalcone dodaik! džwlękowe. Сепу od 25 gr.
godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt. o g. 2ej.

 

«SZPIEG i KOBIETA» 5, s ie
wsjny światowej otwiera przed nami tajniki tragicznych zmagań s'ę mocerstw Europejskich i uplastycznia upiorce

Z powodu wysokiej wer:

Początek o
`

Jutro premjeral „BŁĘKITNA RAPSODJA” prześliczny 1C0 |, dźniękowiec. W rol. gł. Janet GayncrICharles Farrel.

 

 

 

„Rygawar“, „Ardal“, „Wudeta“
po cenach fabrycznych, poLecA

HW.E.Szumańscy
Wilno, Mickiewicza 1.

i modelowania

t. Mefarowiczówny
Wielka 56, m. 3.

Zapisy uczenic codzien-
nie oprócz świąt.

330—2

A. Legrand, profesor dy-
plomowany przez Kon-
serwątorjum muzyki w

  

arcywspanlely egzotyczny dramat w 12 akt. (całość)
wśród wybuchu wulkanów, dzikich plemion Judożerczych

 

& °|°а Czechową łowej. Kto

DZWIĘK. Dziś! Wielki sensacyjny podwójry pro-

KINO-TEATR «STYLOWY» gram. Pcraz p'erwszy w Wilnie p. t.: Wyspa GIOŻY

WIELKA 36. i drapieżnych zwierząt. To dalsze dzieje areyfilmu „MARADU”. W rol. gł Kenneth Harlan i Luclie B:own
Nad prcgram: Komedja farsa Fleschera pt: Pietrek Klownem.

Zz EE

DŹWIĘKOWY Т, “ JESZCZE TYLKO id T ik

IBRkkiewia M „U X || DZIŚ! а)аа 1го)ка
E Ss ; Początek o godz. 4-e], w dnie świąt o godz. 1-ej.

RI

 

UIS
= Nejodpowledniejsze na nasz klimat

=DRZEWKA OWOCOWE
dostarczeją

SZKÓŁKI DRZEW OWOCOWYCH
KAROLA PECIO

== w folw. Starojcini poczta Szczuczyn=
= kLidy st. e Reżanka n Niemnem, —

===Nagrodzone Wielkim Medalem Srebrnym==
эПа 1 Tergech Półnc cnych w Wilnie w 19-0 r. ==

= Materjał plerwszo:zędny.
= Ceny kryzysewo niskie.

enniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie.

ELLONE

Atrament Szkolny I
poleca Polska wytwórnia atramenta,

EDWARDA KONDRATOWICZA
Żądać we wszystkich sklepach piśiniennyck;
w garncach, litrach */, litrach i butelkach (ke-

łamarzach). — Ceny: konkurencyjne |..

a=

 

 

 

Popierajcie przemysłPolski. 2384—1 o

|UWAGA! UWAGA!
Mam zaszczyt zawiadom Sz. Publiczność
o nowoctworzonej krawiecko kuśnierskiej pra-
cowni na bardzo dogodny:h warunkach. —

Przyjmują stę wszelkie roboty nowe iprzeróbki.

Juijan Biliewicz, Wileńska 42 (z frontu).

gzezęść Boże Chrześcijańskiej placówce I!

Nowozałożona Roed, 4-ro let. $red. Szkoła Handlowa
Wileń. Tow. Ros. I L. Pośpiełowej

z dn. 10 paździer. b. r. przyjmuje zapisy
na kurs l

absolw. szk. pow. I 3 kl. gimn. 14—18 lat
wszystkich wyznań

w kancel. G'mn. Ros. im. Puszkina od 8—13 g
1 od 17—19 w. Mickiewicza 23

Jąz: wykł. polski. Dyrekcja.
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Towarzystwo Kursów Technicznych w Wlinie
otwiera w roku szk. 1932-33: następujące Kursy:
Techniczne: 1) Korespondencyjne (z zakresu bu-
downictwa i elektrotechniki), 2) Pomoenikėw Mier-
niczych, 3) Dozorców Drogowych i Meljoracyj-
nych, 4) Radjotechniczne, 5) Elektrotechniczne CHOR.
(monterskie), 6) Newoczesnej Obróbki Meteli i 7) MOCZOPŁ. I SKÓRNE Kasztanowej 5. Zapytać pok. ze wszelkiemi wy- %
Zeńskie Kreślarsko-Techniczne. Zajęcia rozpoczy-

Kursów codziennie za wyjątkiem sobót w
naja się 15 października. Informacji udziela kan- tel.
celarja
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PRZETARG NA PRZEWÓZ POCZTY
W. WILNIE.

Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie ogła-
szą przetarś na przewóz poczty, opróżnianie
skrzynek listowych i do1ęczenie paczek na tere-
nie miasta Wilna (dotychczas zatrudniano 14 koni
i 11 woźniców),1

6 ó RNO š L Ą SKI Oferty w kopertach zamkniętych i zapieczę-

Zjednocz Kop. Górnośl. „PROGRESS" ko- tewanych pieczęciami lakowemi z napisem „Prze-

palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- tar$ na przewózpoczty w Wilnie” należy kiero-
tylda, Andaluzja, Radzionków, Mysłowice, wać do Oddziału KomunikacyjnegoDyrekcjiPoczt

Ferdynand i Florentyna. i Telegrafów, Sadowa 25 do godz. 12-tej dnia
Wagcnowo i od jednej tonny w szczelnie 3 listopada 1932 r. 122
zamkniętych | zaplombowanych wozach Oferty wniesione po tym terminie nie będą

dostarcza brane pod uwagę.

M. DEULL wiLno.
EGZYSTUJE OD 1690 R.

Biuro: Jagiellońska 3 Tel. 811.
Składy:Kijowska 8 Tel. 959.

ma.

SR ZEP

 

   
 

 

OBUWIA

Wł. Czapliński
` Dominikańska 8

„ — Wielka 18.
Peleca na sezon
jesienny i zime»

! wy najwykwint

*w wielkim wy-
borze.

—14 O A Ceny niskie III

ofercie wymienić należy, iż olerentowi
znane są warunki przetargu, które można otrzy-
mywać na piśmie w Oddziale Komunikacyjnym Dy-
rekcji, pokój Nr. 61.

Wadjum wymagane w gotówce wzgl. w pa-
pierach wartościowych w wysokości 3% żąda-
nego wynagrodzenia rocznego.

Dyrekcja Poczt i Telegrafów zastrzega sobie
prawo przeprowadzenia iodatkowego przetargu
ustnego pomiędzy oferentami, oraz prawo unie-
ważnienia tego przetargu* wyboru oferenta.

Bliższych informacji udziela Dyrekcja Poczt
i Telegrafów (Oddział Komunikacyjny) w godzi-
nach urzędowych od 8—15.

Nr. PKm 201/401 z dnia 28. IX. 1932 r.
Prezes Dyrekcji (-) Inż. K, Żuchowicz.

Nr. 914/VI—2

a
 

DO POMNIKÓW WiECZNE FOTOGR.
BR. BUTKOWSCY,

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 28.
Zaszczyc. uznan. Ich owiątobl. Papieżów
Piusów X i XI Wykon. pocztówek, le I-
tymacji, portretów, grup etc.—Misterne

upozow., wsz. nowości. 8£6

niejsze obuwie |

  
do wynaję- Mieszkanie 5 pokoi

cia 3 pokoje z kuchnią, przedpokój i kuchnia do
elektrycznością na Zwie- wyna!ęcia. Pilsudskiego
rzyńcu koło mostu, In- Nr. 29. Wledomość udo-
flancka 2. Cena 65 zł. zorcy. 477-0 0

Mieszkania 4, 5 i 6 po- Mleszkanle 5 poko!, ро-
wynajęcia. kój dla służby dwa wej-

Ofiarna 2. Wiadomość u ścla, suche, ciezłe, el:-

Mieszkanie

W roli tytu-

jeszcze nie widział niech śpleszy ujrzećlj

 

OSTRZEŻENIEI
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki
„PATENT“ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU
W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-

sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-
fikatami i prosimy uważać przy kupnie

prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą i

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU
Reprezentacja: No, A 18. TEL. 18-62—

MATURYCZNE I DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY

„WIEDZA**
KRAKÓW, STUDENCKA 14. I. p.

przygotowują na ustnych Iekejach zblorowych w Krakowie, oraz
w drodze korespondencji, zapomocą skryptów, wskazówek, pro-

gramów i m'esięcznych ternatów,

1. do egzaminu dojrzałości gimnazjum I semin. naucz.
2. do egzaminu z 6-clu kl. gimn.
3. w zakresie 4-ch ki. glmn.
4. do egraminu z 7-mlu klas szkoły powszechnej.
Uwagaal Uczn'owie kursów kerespcndencyjnych otrzymują

«o miesiąc, oprócz całkcwitego, wyczerpują ego materjzłu naukowe
go, tematy z 6-clu głównych przedmiotów do opracowania.

P. P. Wojskowi do S'erżanta włącznie | Inwalidzi otrzymują
50%, zniżki na wszystkich powyższych kursach. Żą”ać bezpłatnych
prospektówi :

|

 

      

  

 

 

SKŁAD Księgarnię w  Bydgo-3U——————————
szczy, dobrze prosperu-

"R jącą sprzedam z powodu RÓŻNE
lanin, wyjazdu. Zgłoszenia

Fisharmeaji „Egzystnecja'* Agencja
K. DĄBROWSKA Reklamy, Bydgoszcz, WAŁKI, WĄTA i

(F-ma Istnieje od r.1874) OY 53246 PAPIER do OKIEN 

  

LS

LEKARZE |

Dr. Sz. Bernsztejn
Ckoroby skórna wane-
ryczne ! moczopłciowe

3—1 i od 4--8 pp.
Mickiewicza 28, m.

 

hr. mei. Cymbler
WENERYCZNE,SKORNE,
MOCZOPŁ. Tel. 15-64.
MICKIEWICZA 12, róg
Tatarskiej, 9—2 i 5—8.

Dr.Zeldowicz
CHOR. WENERYCZNE,
MOCZOPŁ. I SKÓRNE
9—1 i 5—8 w, tel. 2-77.

——

D-r Zeldowiczowa
kobiece, weneryczne,
dróg mocz. prz. 12—2
1 4—6. ul. Mickiewicza 24.

704—0

Dr. WOLFSON
WENERYCZNE,

ul. Wilefiska T,
1067 9—1 I 4—8 w.

kojowe do

Mieszkania | oo40
i pokoje Mieszkanie do wynajęcia

4 pokoje z kuchnią i e-
lektrycznością. Pióro-

DO WYNAJĘCIA mont 10. Dozorca wska-

MIESZKANIA: że: : 9222
3, 5 pokoi, przedpokėj, Do wynajęcia 4 pokojo-

kuchnia. Kalwaryjska 27. we mieszkańie ze wszel-

————————— kiemi  wygodami ulica
4 i 3 pokojowe mieszka- Piotra i Pawła 13. Tam-
nie do wynajęcia. Kra- że odnajmuje się 1 po-
kowska 51, wiadomość u kój przy rodzinie, może

dozorcy. 325 być z utrzymaniem. 320
 

Mieszkanie 5 pokojowezDo wynajęcia odremon-
wygodami do wynajęcia, towane 2, 3 i 6 pokojowe
III piętro oficyna, ul. Ja- mieszkania ze wszelkie-
gielloiska 7. Dowiedzieč mi wygodami przy ul.

się u dozorcy. 313 Zamkowej Nr. 26. O wa-
1 runkach dowiedzieć się

POKÓJ do wynajęcia z u właściciela domu p.
korzystaniem kuchni dla Żytkiewicza Michała, za-
małżeństwa bez dzieci. rnieszkały przy ul. Wi-

Wiwulskiego 12 (dow. w leńskiej 20 m. 6. od 8—9
sklepie ON rano lub 6—7 wiecz. 327

——— Bo Wyksjęcia 3 pokėjo-
MIESZKANIE 3 poko- we mieszkanie oraz

 

ktryczność, parter do
wynajęcia ui. $w Filipa
6 m. 6 kcło Kościoła Sw.
„Jakóba. 311

Mieszkanie 2 pokojowe,
suche, słoneczne do wy-
najęcia Jasna 10 m. 5

5

 

Do wynajęcia mieszka-
nie 2 i 4 pokol z kuch-
niami I wolne od podat-
ku łokalowego przy Pla-
cu Sw. Plotra i Pa: ła
Nr 5m.lu kaze

37

Mieszkanie
4, 5 pokojowe z wygo-
dami Kasztanowa 4, po:

każe dozorca.
 

Do wynajęcia
mieszkanie 2 pokoj: I 5
pok. Słucka 17 Infor-
macje od 9 — 10 r. I od
3—5 pop. 336 -2
 

jowe do najęcia, ul. . Wileńskiej
Artyleryjska2 m. 2. 326 a = Mieszkanie 5-cio poko-ani: 324 jowe, przedpokój, kuch-

W suterenach do wyna- nia, do wynajęcia. Wi.
jęcia 2 mieszkania: 1) 2 — toldowa 49—3.
pokoje z kuchnią, 2) 1 Do wynajęcia odremon-
pokój z kuchnią przy ul. towane młeszkanie z 5 , Kupno

dozorcy. 329—2 godami na |-szem pię- Sprzedaż
trze przy vl. W. Pohu-

DOM MUROWANY do* POKÓJ dojod: h 17-19 hu Państ Szkał:
TeShnieznej Wilno, Holendernia 12.2 183—1 MIANNAINKNNIANIANINNNII sw. Jerski 3

lanka. Dowiedzieć sie:
wynajęcia. w. pohulanka 17, m. 23, sprzedania, ul.  Wiłko-
m. 5. 328 tel. 188 mierska 11. 319

Wilno,ul.Niemiecka 3m.11
702—24
—
Kupię działkę (folwar-
czek) 10—15 h. z zebu-
dowenlami I diugiem ban-
kowym. Oferty ze szcze-
gółowem opisaniem nad-
syłać na ul. Mickiewi-
cza 62 m. 1 dla .. 5.

497—0 o
 

Kartofle i jarzyny w do-
wolnych ilościach z do-
stawą do domu. Zamó-
wienie przyjmuje Mle-
czarnia Ferma „Lubów”
Gdańska 6. Tamże łabę-
dzie białe parami tanio
do sprzedania. 460—2

Z powodu wyjazdu
sprzedam 2 drewniane,
dochodowe domy, ®
mieszkań, ziemia s łasna.
Nowomiejski zauł. Nr. 4.

472

Do sprzedania Encyklo-
pedja Kościelna 28 to-
mów Ks. M. Nowodwor-
skiego, cena 220 zł. Um-
bras: Wilno, ul. Mickie-
wicza Nr. 27 m. 6. 488

Planino zagraniczne w
b. dobrym stanie sprze-
dam Kalwaryjska 31 m.3,
- 331-2
AM w A

Garnitur mebil miękkich
biurko sprzedam tenio
ul. Piaskowa 1 m. 2.

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. = Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Mostowa 1, 

Sprzedam podwozie
starego Fcrda, mcżna
częściami craz nową za-
pasową chłodnicę Tar»
taki 19a.

Sprzedam 50 — ©0 т.?
kamieni do budowy, nie-

drogo Tartaki 19-a.
334—1

zupełnie
nowe
(wielo-

ч letnia
gwaran-
cja) zł.

1200 Ki.
Jowska 4. H. Abelow.

DZIAŁKI
ziemi ogrodniezo le-
tniskowo - budowlane
na przedmieściu i w
pobliżu Wilna sprze-
daje Pierwsza Wileń-
зча Spółka Parcela-
Cyjna ul. Mickiewicza 4
telef. 5—45, —30

Folwark-ietnisko
sprzedaje się w pobliżu
Wilna. Obszar 15 | pół
ha. W tem połowa lasu
(dąb, lipa, sosna, jodła,
brzoza). Ziemia dobra,
własna, rzeczka. Budyn-
ki w dobrym stanie.
Miejscowość malownicza
Dowiedzieć się w Admi-
nistracji „Dziennika WII."
od,godz. 10—1. gr4

poleca Skład Apt. i Per-
fumeryjny

J. SZAMBEDAL
Wilno. W.Pohulanka 14.
ista. od 1901 r. (vis a vis
Teatru) —Зо

UR)
OBNIŻKA CEN

OBIADÓW!
Zwązek Pracy Obywa-
telskiej Kobiet, dążąc do
umożliwienia szerokim
kołom inteligencji spo-
zycia zdrowego i taniego
obiadu, obniżył ceny na
obiady w stołowni Žwią-
zku, Jagiellońska 3/5,
m 3 do 60 gr. Przy mie-
sięcznych abonamentach
10/0 zniżka. 245—1
 

11 b. m. w drugin: Urzę*
dzie Skarbowym zamie-
niony został parasol, na
nowszy niżeli mój. Upra-
szam o zwrócenie się w
celu odmiany pod adr.
Metropolitalna 1. W.
Zurlisa. śr.

ale i aniaaa

Latarki Elektryczne
I Baterje Kieszonkowe

w wielkim wyborze
poleca Sktad Apt. i Per-

fumeryjny
Э. SZAMBEDAŁ
Wlino, W. Pohulanka 14
Isin od 1901 r. (vis a vis
Teatru). —Зо

Kolonji (w Niemczech)
udziela lekcje gry for-
tepianowej, poczynając
od jednego złotego za
lekcję. ul. Sierakowskie-
go 31 — 2. 307

Maturzysta z inteligent-
nej rodziny udziela ko-
repetycyji Mostowa 11
m. 6 od 8—10 i 15—17.

168
 

udziela
We runki

Sadowa 19
304

Niemieckiego
nauczycielka.
przystępne
m. |.

 

Profesor gimnezjum
przygotowuje do egza-
minów maturalnych. Ła-
cina Komplety. Węglowa
12 m. 8. 338

 

LOKALE | |
"OO

Do wynajęcia DUŻY
LOKAL (b lokel Lombar-
du) przy ul Bisku iej 4.
Pow. s'ę: W. Połulanka
17, m. 23 tel. 118. 0

 

Sklep do wynajęcia z
gazem i elektryczne ścią
róg Wielkiej i Sawicz.
Dow. się w biurze ogl.
J Kariin, Niemiecka 35,

tel. 605.

 

Sezonowa robcty o
gradnicz: wykonywa o-
grodnik specjel sta. Zgło-
szenia Wilno.  Filarec-
ka 13-—3, 499—0 o

 

Potrzebna ekspedjentka
z keucią 500—/00 zł. do
samodzielnego prowadze-
nia sklepu. Oferty do
Adm. „Dz. Wil* „pewne
zabezpieczenie". 498—0

Indywidualne
warunki

dla organizatorów i za-
stępców losowych ofia-
ruje solidna firma. Zglo-
szenia: „Polrek* Lwów
ul. Łozińskiego 6, w dniu
16 i 23. X. 604—1

—

  

Potrzebna — inteligentna
pani w średnim wieku z
odpowiednią praktyką
de opiekowania się cho-
1ą. Urząd Wojewódzki,
pokój 69. 321

 

Osoba Inteligentna
skromnych wymagań ро-
szukuje posady; zna ku-
chnię; gospodarkę wiej-
ską, szycie bielizny. Świa-
dectwa chlubne. Wyje-
dzie jaknajdalej. Wilno,
Młynowa 2 —20
iw
Gajowy z długoletnią
praktyką leśną, znejący
praktycznie wszelkie pra-
ce w lesie, jak hodowię
lasu, prowadzenie szkó-
łek iglastych 1 owoco=
wych — poszukuje posa-
dy w majątku prywat-
nym.

Zgłoszania proszę kle-
rować pod adresem:
Stefan Żesławski, pocz-

ta Łyse, pow. Ostrołęka.
—2o

|
M

 
Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW. NIECIECKI, |


