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JANA KLOTTA
długoletniego członka Zarządu Wileńskiego T wa Opieki nad Dziećmi
odbędzie się nabożeństwo żałobne w poniedziałek 31 października o go-

Ё dzinie 8 rano w kościele św. Jakóba

na które zaprasza
Zarząd WII. T-wa Opieki nad Dziećmi.

EE

Pierwsze posiedzenie Sejmu.
WARSZAWA Marszałek Sejmu Świtalski wyznaczył posiedze-

ie Sejmu na czwartek dnia 3 listopada na godz. 10 rano. Na po-

 Iządku dziennym jest pierwsze czytanie projektu ustawy skarbowej

Wraz z preliminarzem na okres od 1 kwietnia 1933 do 31 marca

1934 roku.

Preliminarz budżetowy w Sejmie.
Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Minister spraw wewnętrznych p. Pieracki przyjął

delegację sanacyjnych organizacyj handlowców i rzemieślników oraz

upców żydowskich, którym oświadczył, ie zmiany przepisów o go-

dzinach handlu nie nastąpią w drodze dekretu Pana Prezydenta,

lecz projekt odnośny wniesiony będzie do Sejmu

| Sejm zadecyduje o godzinach handlu.
(Telefonem od własnego korespondeata.j

WARSZAWA. Dziś W południe wpłynął do kancelarji sejmo-

wej preliminarz budżetowy na rok 1933,34. Konstytucja nasza №у-

Maga, żeby preliminarz budżetowy był złożony na 5 miesięcy przed

zakończeniem roku budżetowego. i

Posiedzenie Klubu Narodowego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Posiedzenie Klubu Narodowego wyznaczone zo:

Stało na 3 listopada na godz. 9-tą rano.

Posiedzenie Rady ministrów.
(Telefonem od specjalnego korespondenta.) -

WARSZAWA. Dziś o godz. 8 mej rano odbyło się posiedzenie

3 Rady Ministrów, na którem zalatwiono kilka spraw związanych z

Wniesieniem budżetu de Sejmu.
Ponadto, jak się dowiadujemy, zapadla decyzja, że pomimo na-

Е д‘іісіа jesiennej pory godziny urzędowania pozostaną niezmienione,

imianowicie ad godz. 8—15 i w soboty od godz. 8—1 i pół pp.

zniżka stopy procentowej w B.G K.
(Telefonem od własnego korespondenta.) Ž

WARSZAWA. Rada Naczelna B'nku Gospodarstwa Krajowego

juž w dniu 26 bm. uchwalila obniżenie odsetek zarówno płaconych

Od wkładów jak: odsetek pobieranych od kredytów.
Ulchwała Rady Naczelnej B. G. K. wymaga zatwierdzenia Mini-

sterstwa Skarbu.

Moratorjum dia miast?
(Telefonem od wlasnego korespondenta.j

WARSZAWA. Krążą pogłoski, że jeszcze przed v ygaśnięciem

ustawy o peinomocnictwach ukazać się ma dekret Prezydenta, na-

dający pewnego rodzaju moratorjum dla samorządów miejskich w

stosunku do wierzycieli prywatnych z wyjątkiem wierzytelności pań-

stwowych i długów zagranicznych.

Wyjazd ministra spraw wojskowych.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. .W kołach sanacyjnych opowiadają, że minister

Spraw wojskowych p. Piłudski ma udać się na Sycylję, gdzie zaba-

Wić może kilka miesięcy. Byłaby to trzecia podróż zagranicę dla

Tatowania zdrowia.

Rozporządzenie o stowarzyszeniach.

|. WARSZAWA (Pat). W 421°

$iejszym Dzi.nniku Ustaw uka-
ało się rozporządzenie Prezy-

denta Rzeczypospolitej z dnia 27

Daźdz. r. b. o prawie o stowarzy-
Szeniach, Prawo to reguluje praw”

 

 

 
ny byt stowarzyszeń jako dobro*
wolnych, trwałych zrzeszeń o ce-
lach niezarobkowych. Rozporzą-
dzenie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 1933 r.
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Tens аНУУОО К е
1a  Węgrzeci.

BUDAPESZT (Pat). Po one-
gdajszych zajściach w instytucie
anatomicznym wczoraj powtórzyły
się znowu w uniwersytecie de-
monstracje antyżydowskie. W in-
stytucie biologicznym doszło do
bójki. Wykłady zawieszono. Ży-
dzi interwenjowali u rządu, do-
magając się wydania odpowie-
dnich zarządzeń.
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PRZEMYŚL (Pat.) W sobotę
wieczornym pociągiem odjechał
od stacji Mszana kontreler kole-
jowy Andrzej Robaczyński. Na
stacji Cuniów zauważono, że z
dachu wagonu spływa krew. Zaa-
larmowana służba kolejowa zna-
lazła na dachu wagonu leżące w
kałuży krwi zwłoki kontrolera.
Dotychczas nie zdołano ustalić,
czy Robaczyński padł ofiarą nie-

tekstem (18 lameowe) po 12 @., В
€yfrewe, skomplikowane | Е zastrz

śraku ma
    
  przes

szczęśliwego wypadku, czy też
został jak przypuszczają — zabity
przez uciekającego pasażera, ja-
dącego bez biletu. Zwłoki Roba-
czyńskiego przewiezono do Gród
ka Jagiellońskiego, gdzie złożoni |
je na dworcu. Jak stwierdzono
z kieszeni kontrołera zginął re
wolwer i szczypce do przecina-
nia biletów. Na dachu znaleziono
czapkę cywilną.

ляЗ
BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p. t. „ZYCIE“

Tajemnicze zabójstwo kontrolera
kolejowego.
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Oielka dyskusja w Izbie francuskiej.
Votum zaufania dla rządu Hierriota.

PARYŻ (Pat). Podczas wczo-
rajszej dyskusji w Izbie Deputo-
wanych Louis Marino oświadczył,
iż sprzymierzeńcy muszą wie-
dzieć, czem jest dla nich Fran-
cja. Polityka przymierzy została
potępiona przez Ligę Narodów,
Francja jednak powinna przyjść z
pomocą wszystkim sprzymierzeń-
com. Marin wyraża pochwały dla
Herriota, że w rokowaniach ge-
newskich zaapelował do przedsta”
wicieli Małej Ententy, Belgji .i
Polski. Mówca zastanawia się,
dlaczego Francja nie miałaby
okazać pomocy finansowej naro-
dom, które jej pomagały w cza-
sie wojny.

Herriot zabiera głos, ażeby
podkreślić, że Francja zawsze dą-

żyła do podtrzymywania praw
mniejszych narodów.

Francuski projekt rozbrojeniowy.
PARYŻ (Pat). W ogólnych za-

rysach francuski projekt rozbro-

jeniowy, podany do wiadomości

Izby, brzmi następująco:

Francja zgodzi się w określo-

mym terminie zredukować czas

trwania służby wojskowej dla

wszystkich gatunków broni lądo-

wych, stacjonowanych w metro-

polji, pod następującemi warun-

kami:

1) Wszelkie iormacje, oparte

na innych zasadach, jak n. p.

Reichswehra, zostaną rozwiązane,

a ilość policji wewnętrznej okre-

ślona.
2) Wprowadzona zostanie mię-

dzynarodowa kontrola, uprawnio-

na do badania stanu zbrojeń.

3) Zawarty zostanie regjonalny

pakt wzajemnej pomocy, uzupeł-
niający traktat w Locarno. Do

paktu tego należeć będą wszyst-
kie państwa Europy. Ujęty on

będzie w ten sposób, by przewi-

dziana łączna siła zbrojna stano-

wiła wystarczające zabezpiecze-

nie przed napadem. Powyższa

"siła zbrojna składać się będzie

z pierwszych oddziałów poboro-

wych, wykwaliiikowanych, mogą”

cych stanąć w każdej chwili do

dyspozycji i  rozporządzających

pełnem uzbrojeniem,

4) Stany Zjednoczone udzie-

lają gwarancji bezpieczeństwa

w/g swego uznania.

5) Państwa, należące do Ligi

Narodów, zobowiążą się wypełnić

wszystkie warunki art. 16 paktu.

Wszystkie państwa, przystępujące

do paktu, zgodzą się bezwzględnie

na arbitraż. !

Ūpinja angielska o francuskim projekcie
rozbrojenia.

LONDYN. (Pat). W kolach po-
litycznych Londynu propozycje
rozbrojeniowe Herriota sprawiły
niespodziankę, nie oczekiwano
tu bowiem wniosku skasowania
Reichswehry i przejścia wszyst-
kich krajów na armje konskryp-
cyjne. Jeśli chodzi o Wielką
Brytanję, to wniosek francuski
nie wywołuje pod tym względem
zasadniczych zastrzeżeń, ponie-
waż Herriot czyni wyiątek dla
potrzeb kolonjalno-imperjalnych i
proponuje konskrypcję tylko dla
armij ojczystych. Wielka Brytanja
może przyjąć konskrypcję dla
wysp Bryłyjskich, z tem, że dla
swoich potrzeb imperjalnych za-
chowa armję zawodową. Nato-
miast jeżeli chodzi o Niemcy,
wniosek Herriota uważany jest w
Londynie za niezwykle zręczne
posunięcie, stawiające obecny

rząd niemiecki w niezwykle trud-
nem położeniu pod. względem
węwnętrzno:politycznym, co się
tyczy bowiem projektu skasowa-
nia Reichswehry i odprowadze-
nia z powrotem konskrypcji, to
cała demokratyczna lewica i cen-
trum muszą wypowiedzieć się za
konskrypcją. Pozatem konskrypcja
całkowicie odpowiada postulato-
wi równouprawnienia. Dla rządu
Papena i Schleichera zawodowa
Reichswehra w/g opinij, panują-
cych w Londynie, jest daleko
wygodniejsza, aniżeli armja, zlo-'
żona z niezawsze pewnych ele-
mentów, powołanych na zasa-
dach ogólnej konskrypcji. Wnio:
sek Herriota zmusza przeto rząd
niemiecki do ujawnienia właści-
wego oblicza i powołania Reichs-
wehry.

Stanowisko Niemiec wobec francuskiej
propczycji rozbrojenia.

BERLIN, (Pat). Dzis .ogłoszo-
ny został komunikat biura Conti,
przedstawiający tymczasowe sta-
nowisko niemieckich kół miaro-
dajnych wobec propozycyj, za-
wartych we wczorajszem prze-
mówieniu premjera Herriota. Ze

stanowiska niemieckiego francus-,

ki plan rozbrojenia uważany jest

za możliwą podstawę do roko*

woń. Czyni się przytem cały

szereg zastrzeżeń, przedewszyst-

kiem co do tego, by uznane zo-

stało równouprawnienie Niemie,

aby międzynarodowa kontrola roz-
ciągnęła się równomiernie na

wszystkie państwa, jsby tak samo
traktowane były poszczególne za-
rządzania bezpieczeństwa, aby
Niemcom zapewniony był udział
w polityce międzynarodowej oraz,
aby w żadnym razie podsta-
wą rozjemstwa nie był trak-
tat wersalski. Rząd Rzeszy za
strzega sobie przytem zajęcie o-
ficjalnego stanowiska dopiero po
otrzymaniu autoryłatywnego tek-
stu mowy. Komunikat zaznacza
dalej, że mowa premjera fran
cuskiego uważana jest w berliń
skich kołach politycznych za o-
świadczenie, godne specjalnej

Deptowany Pierre Cot w swem
przemówieniu zaznaczył, że nale-
ży utrzymywać traktaty z roku
1919 w zakresie tego, co przynio”
sły one dziełu oswobodzenia na-
rodów, nie uważa jednak, že trak-
taty te są bez zarzutu.

W. imieniu grupy radykalno-
społecznej Frangois-Albert wyja-
śnia, że popierany przez niego po”
rządek dzienny ma być wyrazem
kontynuowania przez Francję ra-
dykalnej i republikańskiej  poli-
tyki międzynarodowej. Polityka
francuska wstępuje obecnie w
okres pozytywnej aktywności pod
kierownictwem człowieka, który
po raz pierwszy wprowadził do
aktów pokoju pakt genewski.
Obecnie po raz drugi wprowadza
projekt ściśle logiczny, dowodzą-
cy, że Francja ani przez chwilę
nie była na błędnej drodze i że
zawsze miała rację. Takiego pak-
tu naród francuski nie może od-
trącić. !

Herriot wyrazil podziękowanie
wszystkim, ktėrzy wypowiedzieli
się za porządkiem dziennym, pro-
ponowanym przez Frangois-Alber-
ta. Przyłącza się on ze swej stro-
ny do hołdu, złożonego przez
przedmówcę ministrowi wojny
Paul-Boncourowi, który wśród na-
wału najrozmaitszych i najbar-
dziej doniosłych kwestyj wykazuje
wielką czynność w Genewie.

Blum w imieniu socjalistówi
Chassaigne w imieniu grupy ko”
munistów - dysydentów ošwiad-
czają, że głosować będą za ро-
rządkiem dziennym Franęois-
Alberta.

Franklin-Bouillon jeszcze raz
zaznaczył, że po zrewidowaniu
klauzul militarnych Niemcy do
magać się będą rewizji granic.

rzewodniczący zarządza gło”
sowanie nad porządkiem dzien-
nym Francois-Alberta w sprawie
zaufania. Wniosek przyjęty został
430 głosami przeciw 20.
 

„NOWE* SPOSOBY.
Z wyników przebiegu ostalnie-

go zjazdu „wyzwolenia” Wilna
można śmiało wnosić, że Litwini
fuż stracili zupełnie entuzjazm do
sprawy „wyzwolenia”. Z przemó-
wień niektórych mówców można
nawet wnioskować o bankructwie
moralnem idei „wyzwolenia” w
Litwie. Zrozumiano tam bowiem,
že to są jedynie próżne mrzonki
bez żadnej realnej podstawy. Znaj
dują się jednak czasami ekstra-
patrjoci, którzy w braku innego
tematu zaczynają ględzić o Wilnie,
wygłaszając niestosowne brednie,
lub powtarzając oklepane hasła i
irazesy. Te odczyty o Wilnie, wy
głaszane w Kownie, są zwykle je-
den do drugiego stereotypowo po”
dobne, tak że nie zasługują nawet
na wzmiankę. Czasem jadnak ktoś
wygłosi coś ciekawszego. Niedaw-
no przemawiał na ten temat przez
radjo p. Turauskas, Gyrektor li-
iewskiej agencji telegraficznej t.
zw. Elty. Odczyt jego zasługuje na
uwagę, ponieważ w nim prelegent

podaje najskuteczniejsze — podług

niego, sposoby odzyskania Wilna.
Na wstępie odczylu p. Turaur

skas stwierdza że prowadzona w
ciągu wielu lat propaganda idei
„wyzwolenia Wilna” sprawiła iż
ta sprawa spowszechniała i hasła
wileńskie przestały już wywierać
jakiekolwiek wrażenie. Zjawisko
nad wyraz niepożądane, gdyż za-
danie to wymaga usiinej, inten*
sywnej pracy i stałego wytężenia.

Według prelegenta do „odzy-
skania“ Wilna prowadzą cztery
drogi. Pierwsza z nich to droga
dyplomatyczna, dostępna tylko dla
nielicznych wybranych. Zdaje się,
że Litwini nieraz już jej próbowali,
ale, jak dotąd nic się nie udało
wskórać. Prelegent radzi więc za”
stanowić się nad przebiegiem po-

uwa:
-g opinii wspomnianych kół,

poraz pierwszy premjer francus
ki porzucił stanowisko, jakoby
traktat wersalskł był nienaruszał
ny, a część V traktatu, doty-
cząca zbrojeń gniemieckich, nie
mogła ulec zmianie.
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szczególnych konferencyj, roztrzą”
sać to co na nich mówiono i wy*
ciągać odpowiednie wnioski, ukła”
dać plan działania na przyszłość.
fen sposób ma gwarantować uni-

kanie w przysziości podobnych
omyłek i dawać możność opero-
wania rzeczowymi argumentami.

Druga droga to odebranie Wil-
na drogą zbrojną. Litwa sama nie
zacznie wojny ponieważ nie czuje
się na siłach ale musi być przygo”
towaną, aby na wypadek napadu
na Polskę innego państwa, wyru-
szyć na Wilno. Ta droga również
nie powinna budzić w nas zbyt-
nich obaw. Polski sztab general-
ny doskonale zdaje sobie sprawę
z zakusów litewskich i potrafi za-
bezpieczyć kraj od wtargnięcia
hord szaulisów. Mogą więc Litwi-
ni tylko marzyć o odebraniu Wil-

na bronią bo to nigdy nie będzie
realnem. Dwie pozostałe drogi
gospodarcza i kulturalna również
w bardzo problematyczny sposób
„prowadzą do Wilna. P. lurau-
Skas radzi stworzyć w Litwie raj

na ziemi, takie warunki materjal-
ne aby sami mieszkańcy Wileń-
szczyzny oderwali się od Polski i
znęceni dostatkami rajskimi oddali
się pod „berło Smetony. Z rów*
nem powodzeniem taką drogą
Litwini mogą marzyć o tem, jak
znęcą do Kowna całą Europę,

O drodze podnoszenia poziomu
kultury narodowej nie ma nawet
to mówić. Czyż kultura stworzona
przez parę dziesiątków lat może
się mierzyć z inną, mającą za sobą
wielowiekową tradycję, niech osą-
dzą sami czytelnicy. Nawet jeżeli
wezmiemy pod uwagę nizki roz-
wój kulturainy i zacoianie szero”
kich warstw ludności Kresów Wi-
ieńskich wydaje się wątpliwem,
aby kultura „szaulisów” wywarła
na nich większy wpływ.

Wszystkie powyżej przytoczo”
ne wywody p. Turauskasa świad”
сга dla nas o zupełnem wyczerpa*
niu się pomysłów litewskich i o
bezpłodnym poszukiwaniu nowych
podstaw idei, zgóry skazanej na
zagładę. НЕЫ

urwiłło.
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„Królowi Wieków.
Na głos Ojca Chrześcijaństwa

cały świat katolicki padnie dziś

na twarz przed tronem Najmiło-

ściwszego Króla nad królami i Pa"

na nad pany (Apok. 19. 16), Jezusa

Chrystusa, Syna Bożego.

Na głos Pasterza Kościoła Po-

wszechnego i Wodza rzesz wier-

nych, rozniesionego po wszystkich

zakątkach nzszej Ojczyzny, cząst-

ki wielkiej Rodziny katolickiej,

przez jej Biskupów temuż „Królo-

wi wieków nieśmiertelnemu” zło”

ży hołd Polska semper fide-
lis.

Święto Chrystusa-Króla  nie-

dawne co do swego urzędowego

sprecyzowania i ustanowienia, jest

bodaj jednem ze świąt najbardziej

katolickich — powszechnych; tak

ono ujmuje uniwersalny kult Bo*

skiej Osoby Jezusa Chrystusa.

Zakładając swój Kościół na ziemi,

Zbawiciel siejednokrotnie nazwał

go królestwem, a że. dana Mu

„jest wszelka władza na niebie i

na ziemi”, w królestwie tem słusz-

nie Mu przysługuje najwyższa su-

werenna władza i najwyższa

cześć, a tego królestwa obywatele

winni są uznać tę władzę w całej

jej rozciągłości. Chrystus:Król nie

tylko ma być podziwiany, czczony,

lecz winien być uznany, jako ten,

który ma prawo wydawać obowią-

zujące wszystkich nakazy, obejmu

jące całe życie człowieka, jak po”

jedyńcze tak i zbiorowe, i ma nie-

zaprzeczone prawo wymagać po”
słuchu, ma On panować w umy-

słach, woli i sercach ludzkich.

Święto Chrystusa-Króla winne

być uzewnętrznieniem tego uzna-

nia, dlatego jest ono jednem z naj:

bardziej katolickich świąt.

Święto Chrystusa-Króla, we-
dług myśli Ojca św. Piusa XI, win-
no się stać antidotum na jedną z

najzgubniejszych chorób, której

podlega niemal powszechnie świat

współczesny. laicyzm, który

jednostkę, społeczeństwo, naród,

państwo odrywa od Boga i celów

nadprzyrodzonych a strąca w od-

męty materj: i zmiennych jej kolei

(Encykl. „Ouas primas“ z dn. 11
grudnia 1925 r.).

Na ziemiach naszych idea kró-

lewskiej godności Chrystusowej
ma jeszcze większe znaczenie. Je-

steśmy wolą Opatrzności posta-

wieni na szańcach Jego Królestwa.
Potęga i blask tego Krółestwa jest

warunkiem naszej potęgi i šwiet-

ności. Z chwilą gdy podstawy

ustroju, które czy to świadomie

czy podświadomie siłą tradycji z

nauki Chrystusa-Króla wzięte, sta”

nowią kamień węgielny całej bu-

dowy naszego życia narodowego i

państwowego doznają wstrząsu w

imię tego laicyzmu, który dosię-

śnął szczytów u naszego wschod-

niego sąsiada, nie ostoimy się

przed zalewem najwstrętniejszej

barbarji, jaka kiedykolwiek pano-

wała na świecie.
By spełnić szczytne posłan-

nictwo strażnika kultury chrześci-

jańskiej, Poiska winna powiedzieć

sobie, to, co mówi Ojciec św.

"niem Akcji

„ Cześć I Chonła.
Pius XI w końcowych słowach cy”
towanej Encykliki: „Chrystus ma

królować w umyśle człowieka,

który z doskonałą uległością moc-

no i wytrwale winien uznawać

prawdy i nauki Jego; ma królować

w woli, która winna ulegać pra-

wom i nakazem Bożym; ma królo*

wać w sercu, którego zadaniem

jest, poniechawszy pożądliwości

przyrodzone, umiłować ponad

wszystko Boga i do Niego całko”

wicie przylgnąć; ma królować nad

ciałem i jego członkami, które, by

te narzędzia, a raczej jak mówi

św. Paweł, zbrojasprawied-

liwości Bogu (Rzym. 6. 13),

powinny służyć wewnętrznemu

uświęceniu duszy”.

Tak szeroki zakres obejmując,

święto Chrystusa-Krėla słusznie

zostało nazwanem świętem Akcji

Katolickiej. Wszak głównem zada”
Katolickiej jest dą-

żność do przywrócenia lub ugrun-

towania Królestwa Chrystusowe-

go w społeczeństwie ludzkiem,

dążność, w której element

laicki w Kościele wysuwa się

niejako na pierwszy plan, jako naj-

bardziej narażony na niebezpie-

czeństwa laicyzmu.

Nieprzyjaciel Królestwa Chry-

stusowego rozmaitych sposobów

używa do podkopania jego funda-

mentów. Uderzał do niedawna na

umysł ludzki, chcąc mirażem o-

świecenia i postępu zaćmić światło

wiary nadprzyrodzonej; lecz po

większej części został odparty.

Dziś niewiaca już się nie utożsa”

mia z naukowością. Obiera tedy

inny środek i do innej się ucieka

taktyki — schlebia pysze i zmy-

słowości, głosząc całkowitą nieza-

leżność jednostki od jakichkolwiek

bądź praw zewnętrznych, nawet

boskich. „Największem bodaj złem

moralnem doby ostatniej, które
stają na drodze odrodzeniu du-

chownemu ludzkości i szerzeniu

myśli Bożej — jest powszechne
zepsucie, brak etyki w życiu

publicznem jak i prywatnem, a

objawia się ono najjaskrawiej w li-

teraturze i sztuce. Gangrena por-

nogralji jest najboleśniejszą raną,

najgroźniejszem zjawiskiem na ho-

ryzoncie społecznym. Pornografja

na każdym kroku krzycząca bez-

wstydem i publicznie się panoszą-

ca — podcina i żre społeczeństwo

w zarodku, u samego pnia, działa-

jąc szczególnie zabójczo na umysły

dusze i ciało młodzieży. Przybrana

w różnorodną, a zawsze według

ostatniej mody przykrojoną szatę:

czasopisma, belletrystyki, obra-

zów, kart, filmu, rewji, czy teatru

—szeroką falą się rozlewa i de-

strukcyjną prowadzi robotę”. (Ks.

dr. St. Bross w K. A.P.).

Przeciwko temu wystąpić z ca-

łą siłą — to naczelny zew Króle-

stwa Chrystusowego, Królestwa
prawdy i ducha. W święcie Chry-

stusa-Króla mamy nabrać sił do

tej nowej walki, a tak już na cza-

sie.

Niech żyje Chrystus-Król!
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Ze Wschodu na Zachód.
„Kurjer Poznański” omawia

kwestję międzynarodowego ruchu
kapitałów tak, jak on przedstawia
się na szerszej, światowej plasz-
czyźnie. Czy zaszły tutaj jakieś
zmiany w ostatnich czasach?

Nie, nic się nie zmieniło. Para"
doksalny stan rzeczy, jaki wytwo”
rzył się i zarysował szczególnie
jaskrawo w dobie kryzysu, trwa
bez zmian nadal. Mianowicie:

Ruch kapitałowy, wbrew
wszelkiej logice gospodarczej idzie
w Europie ze wschodu na zachód,
zamiast odwrotnie. W czasach t.
zw. normalnych państwa wschod-
nio-europejskie zawsze były od-
biorcami kapitałów, któremi zasi-

lały je państwa zachodnio-europej-
skie. Taki podział funkcyj, jak

rzekliśmy, jest jedynie naturalny,

bowiem rzeczą zachodu, posiada-
jącego znaczne nadwyżki kapita-

łowe, jest użyźnianie wschodu, za”

cofanego pod względem cywiliza-
cyjnym i posiadającego z tego ty”

tułu znaczne potrzeby inwesty-
cyjne.

Tymczasem, w ostatnich latach

zachodnie kraje  wierzycielskie
nie tylko że prawie nic nie požy-

czają wschodnim krajom dłużni-

czym, ściągając z nich niemiłosier-
nie procenty i sumy amortyzacyj-

ne, ale i zamykają się przed impor

tem towarów ze wschodu. To też

programem maksymalnym, wysu-

wanym przez kraje dłużnicze, m.

in. przez Polskę, jest: wdrożenie

szerokiej akcji pożyczkowej ze

strony Stanów Zjednoczonych i

Europy Zachodniej na rzecz

państw wschodnio - europejskich,

zaś minimalnym programem jest:
przynajmniej umożliwienie krajom
dłużniczym spłacania swego za”
dłużenia w naturze, a więc otwar-
cie granic dla wywozu.

Niestety, nawet program mini-
malny nie doczekał sę choćby

częściowej realizacji. Fiasko kon-
ferencji w Stresie jest pod tym
względem aż nadto wymowne.

Jak zarysowuje się przyszłość
w tej dziedzinie? Ano, gorzej niż

jest, być nie może — oto jedyna
nasza pociecha! Raczej może za”
rysować się zwrot ku poprawie.
A oddziałać może w tym kierunku
kilka czynników.

Przedewszystkiem  przewidy*
wany wybór Roesevelta, który jest
przeciwnikiem nadmiernego pro-
tekcjonizmu gospodarczego, jakie-
mu hołdują Stany Zjednoczone.
Być może, że nowy prezydent U.
S. A. wystąpi z inicjatywą pewnej
liberalizacji srogiej reglamentacji
w handlu światowym. Zresztą w
tym kierunku działa również natu-
ralny bieg wypadków w krajach
dłużniczych, które ogłaszają nie-
wypłacalność jeden po drugim.
Wreszcie wpinja amerykańskich
ekonomistów, jak np. prof. Con-
dloffe'a zaczyna przychylač się
ku tezie naszej.

A więc: nieśmiała nadzieja na
poprawę międzynarodowych sto-
sunków finansowych posiada
skromne uzasadnienie,

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
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już jutro Inaugur. premjera

| Pierwszego Polskiego Filmu egzotycznego

całkowicie zrealizow. w AFRYCE.

W rol. gł. największe gwiazdy ekranu

Ad. Brodzisz, Eu Bodo, Nora Ney,

Marja Bogda i Witold Conti.
Muzyka H. Warsa.
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2 prasy.
„Która droga?” |

Sanacyjna „Nowa Ziemia Lu-

belska** ogłasza nowy artykuł w

serji krytycznych rozważań na te“

mat obecnego ukształtowania B.

B. W. R. Czytamy tam:
„Więe cóż właściwie jest? Czy poza

chaosem i jakimś tragicznie koszmarnym

pomieszaniem pojęć, ludzi poglądów i ea:

żeń większośc kierowników B. W, я

nic więcej nie reprezentuje, żadnej pozy-

tywnej myśli, żadnegoprogramu, żadnej

skonsólidowanej 1 jednolitej akcji. Czy

cały siedmioletni trud i mozół rozsypać

się mają w wirze, chaosie i pomieszaniu

pojęć? Czy chwasty tak bujnie ES

tły, że przygłuszyły wszelką zdrową myś

Bloku? 2

Dziś widzimy chaos. Wołanie nasze

ginie i tonie w gąszczu najprzeróżniej”

szych росгупай akcji i kontr - akcji, sza-

chowań i posunięć taktycznych, zabiegów

i wybiegów, unicestwiających każdą myś

mogącą stworzyć nowemożliwości ura-

towania ginącego pod własnym ciężarem

bezideowości Bloku.
W Wilnie Mackiewicz ogłasza monar

chję, w Lublinie ze szpalt pisma, „które

jak fama głosi jest podtrzymywane ifinan

sowane przez oficjalne miejscowe czyn-

niki Bloku wieje duch z za wschodniej

granicy. W Łodzi, Warszawie i Krako-

wie propaguje się kartele, trusty i kon-

cerny. ; i =

Mimowoli nasuwa się pytanie, która

droga jest oficjalna i uświęcona przez

czynniki wykonawcze B. B. W. R? _

Obserwując dotychozasową akcję i

posunięcia na poszczególnych terenach

dochodzimy do wniosku, że każdy pro-

wincjonalny skostniały kacyk reprezentu

jący Blok robi własną politykę”.

Kto przybędzie do Sejmu?

Feljeton%ta „Naszego Przeglą-

du" zastanawia się nad tem jaka

publiczność zapełni galerję sejmo-

wą kto najbardziej interesuje się

debatami Sejmu?
„Nie dla mów, nie dla popisów ora-

torskich zjawią się ludzie nagalerji, przy

będą najwięcej zainteresowani i ciekawi

pomysłów redukcyjnych Sejmu. W owe

dni, gdy na porządku dziennym znajdo-

wała się ustawa o „ochronie lokatorów,

na galerji było pełno lokatorów 1 właś-

cicieli domów. Dziś prawdopodobnie

przybywać tam będą urzędnicy państ-

wowi, wiedząć że niezbyt przejrzysta a-

luzja dotyczyć będzie rzesz urzędni-

czych.”

Słaba pociecha. |
„Glos Narodu“ nawiązuje: do

korespondencji z Londynu, umiesz

czonej w jednym z numerów „Ga*

zety Polskiej”, gdzie podniesiono,

że w Anglji Rząd liczy się z opinją

społeczeństwa 1 nic nie uczyni, co

byłoby w niezgodzie z tą opinją.

„Angielskie obyczaje polityczne sta

nowią rażący kontrast z tem, co obserwu

jemy w Polsce w okresie pamajowym, tak

że samo już zwrócenie uwagi na to, że

gdzieindziej jest inaczej, przynosi pewną

ulgę. Uprzytomnienie sobie, że istnieje

kraj, gdzie rząd liczy się z opinją, a о-

pinja ma wpływ na rządy; gdzie zasada

fałszywej gry w polityce nietylko nie pod

niesiona została do wysokości dogmatu

politycznego, lecz, przeciwnie, budzi od-

razę we wszystkich warstwach, i spo-

tkałaby się z bezwzględnem potępieniem,

gdyby ktokolwiek chciał ją zastosować w

iżyciu politycznem, już to jedno wnosi o-

żywczy prąd do naszej atmosfery poli-

tycznej i wzbudza nadzieję, że i u nas

nie będzie tak zawsze, jak jest obecnie,

że postponowana i lekceważona opinja

, publiczna przyjdzie kiedyś do głosu.”

Żydowscy akademicy.

„Gazeta polska* podaje nastę”

pujące, ciekawe dane, dotyczące

liczby żydów na uniwersytetach.

„Na wydział prawny uniwersytetu

warszawskiego, złożyło podań 51 procent

żydów. Ilość żydów,przyjętych na wy-

dział rolny szkoły głównej gospodarstwa

wiejskiego, wzrosła niemal o 70 proc.

Na wszystkich wydziałach „wszystkich

uczelni wyższych w Polsce liczba zapi-

sujących się na studja spadła od kilku-

nastu do kilkudziesięciuprocent. З

Te fakty mówią za siebie. Wyjaśnie

nia ich znależć nie trudno, Studjująca

młodzież żydowska pochodzi przeważnie

z miast uniwersyteckich i w sytuacji o-

gólnej nędzy, tę ma przewagę nad mło-

dzieżą polską, ze wsi i miast prowincjo”

nalnych, że budżetu jej nie obciążają ani

wydatki na mieszkanie, ani na utrzymanie

w obcem mieście. Żydowscy studenci mie

szkają przeważnie u swoich „rodzin. Ci

zaś nieliczni, którzy z prowincji przy”

jeżdżają na studja — stanowią przedmiot

specjalnej troski swego społeczeństwa.

„Pamiętaj abyś dzień święty

święcił.

Jak się dowiaduje agencja PID,

nowoogłoszony dekret Prezydenta

Rzplitej o sądowem postępowaniu

egzekucyjnem wprowadza możli-

wość dokonywania egzekucji przez

komorników w porze nocnej oraz

w dnie: świąteczne. Wykonywanie

tych czynności przez komorników

dozwolone jednak będzie w wy”

GATEZACOAOŁIENOTAYANABOOGYCZZI

Od Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume-

ratorom zamiejscowym, którzy

f zalegają z opłatą prenumeraty

„Dziennika Wileńskiego" będziemy

zmuszeni bezwzględnie wstrzy-

mać przesyłanie pisma z dniem

1 Listopada.
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mienionych okolicznościach jedy*
nie za zgodą sądu.

„Robotnik“ podając powyższą
wiadomošė, dorzuca taką uwagę:

„Społeczeństwo odbiera wrażenie, że
pp. referenci Min. Skarbu, przygotowu-
jący projekty dekretów, wysilają cały
swój dowcip w tym kierunku, by obywa-
telom możliwie najgruntowniej obrzydzić
życie."

Dnia 29-go października 1922,
w chwili marszu oddziałów fa-
szystowskich na Rzym i okrąże-
nia miasta, przybył Benitto Mus-
solini, wezwany przez Króla, z
Medjolanu do Rzymu i tegoż dnia
stanął na czele nowego rządu,
otwierając nowy okres w dziejach
Italji.

Faszyzm był wówczas, wpraw-
dzie w czarnych koszulach, ale
też jeszcze niemal w pieluszkach.
Nazwę fasci, t. j. związków, która
po raz pierwszy zjawiła się w ru-
chu chłopskim sycylijskim w roku
1893, przyjął Mussolini wraz z
Corridonim w r. 1914 dla swych
wówczas tworzonych Fasci italia"
ni per I'Intervento, t. j. związków
na rzecz wkroczenia w wojnę po
stronie sprzymierzonych, a po woj
nie, w r. 1919, sam już dla swych
nowych Fasci italiani del Comba"
timento, t. j. związków bojowych,
tworzonych przeciw czerwonej fa"
li bolszewizmu w Italji. To były
początki dzisiejszego faszyzmu.

Od owej chwili, śdy Mussolini,

na małem zebraniu 70-ciu ludzi, w

Medjolanie, dnia 23-go marca 1919

powołał do życia swe związki, roz”

począł faszyzm włoski naprzód w

dążeniu do władzy, a od 29-g0

października 1922 już uwładzy,

ten bajeczny pochód, który pod
uroczem niebem włoskiem, w kra-

ju, w którym kamienie wiecznego

miasta i tylu innych grodów tchną

przeszłością na dwai pół tysiąca

lat wstecz, a krokiem w przyszłość

tak stanowczym jak żaden inny

dzisiaj, stał się największą powo”

jenną epopeą Europy-=
ao

Doniosłość odnowicielska ru-
chu faszystowskiego tkwi nie w

samym tylko przewrocie politycz

nym, co nie byłoby zjawiskiem

odosobnionem, ale także w prze”

budowie społecznej bardzo głębo”

ko sięgającej.
Faszyzm, od początków swych

w r. 1919, oparł się na podstawach

syndykalistyczno- korporacyjnych,
miał już przed przewrotem poli-

tycznym, na zjeździe w czerwcu

1922, nie mniej niż 2.125 syndyka*

tów z 458.284 członkami, która to

liczba po przewrocie, w końcu r.

1925, wzrosła do 2.150.511 osób,

aż wreszcie od 29.IV 1926 weszła
w życie nowa ustawa syndykali-

styczna, a 2.VII 1926 rozporządze-

niem królewskiem powołane zo”

stało do życia Ministerstwo Korpo

racyj wraz z Narodową Radą Kor-

poracyjną.

Pojęcia społeczne faszyzmu,

przeciwstawiające się stanowczo

marksowsko - socjalistycznej zasa”

dzie walki klas, znalazły osta-

tecznie wyraz w słynnej Carta del

Lavoro z 21.IV 1927, t. j. Karcie
Pracy, która głosi:

Naród włoski jest organizmem,

mającym cele i sposoby działania,

wyższe, niż jednostki lub zrzesze”

nia, które się nań składają, jest

jednością duchową, polityczną i

gospodarczą, która urzeczywistnia

się całkowicie w państwie (art. 1).

Pracą we wszystkich postaciach,

zarówno umysłowa, jak fizyczna,
jest obowiązkiem społecznym i z

tego względu jest poddana opiece
państwa (art. 2)... Zrzeszenia sta”

nowią jednolitą organizację sił

wytwórczości (t. j. pracodawców i
pracowników) i przedstawiają ca-
łokształt jej interesów (art. 6)...

Zrzeszenia zawodowe mają obo-

wiązek ustalać za pomocą umowy

warunki pracy pomiędzy praco”

dawcami i pracownikami, których
reprezentują (art. 11)...

Dnia 30-40 czerwca 1932 na
tych podstawach istnieją w Italji

związki: w przemyśle pracodaw*

ców (wpisanych 66.648, reprezen-

towanych 119.528) i pracowników
wp. 1.048.796, repr. 2.208,505), w

rolnictwie pracod. (wp. 466.852,
repr. 2.900.000) i pracown. (wp.

870.337 i repr. 2.815.788), w handlu

pracod. (wp. 380.026, rep. 767.610)
i pracown. (wp. 220.457, r. 811.555)
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w której w ostatnich Loterjach padły następujące większe wygrane:

zł. 100,000 na Ne 73,313; 20,000 na Ne 68,522; 15,000 na Na 82,158;

10,000 na Nt 21,093; 10,000 na Nt 86,392; 10,000 na Nt 88,695
i wiele, wiele innych sum.

Zreformowany plan gry 26-ei Loterji przynosi graczom

niebywałe dotychczas korzyści:

stawkę w klasieWygrywający

N
a
w
e
t

Obecna Lota
1 główną Wygraną

Dziesięciolecie faszyzmu.
w bankach i ubezpieczeniach pra-

cod. (wp. 3.479, r. 7.588), pracown.

(wp. 30.434, r. 50.480), w żegludze

morskiej i powietrznej pracod.

(wp. 1.210, r. 2.440) i pracown.

(wp. 174.851, r. 427.915), w stow.

rzemieślniczych (wp. 103.171, r.

550.000), w zawodach wolnychi

sztuce (wp. 70.119, r. 120.122), a

jednak są to dopiero kiełkowania

ustroju korporacyjnego w życiu

społecznem.

W. ciągu tego dziesięciolecia, a
raczej już do r. 1928 w głównym
zrębie dokonana została całkowita
przebudowa ustroju politycznego

Italji.
Przedewszystkiem rozwijające

się ciągle Stronnictwo Faszystow-
skie, w mocy rozporządzenia Кгб-
lewskiego z 20.X 1919, wprowadza
jącego statut Nar. Str. Fasz. (uzu-
pełniony właśnie w b. m. niektó-
remi zmianami), stało się czynni-

kiem prawa publicznego w Italji,
a wr. 1932 liczy ono: 675.854
mężczyzn, 94.218 kobiet, 324.312
młodych od 18 do 21 lat i 34.308
dziewcząt w tym wieku, 55.056

młodzieży ' uniwersyteckiej oraz
2.923.774 dzieci i młodzieży od 3
do 18 lat.

Milicja” faszystowska została
od 23.VII 1923 roku milicją naro-
dową i liczy ponad 400.000 ludzi,
broniących nowego ładu.

Wielka Rada Faszystowska,
stworzona 12 stycznia 1923 roku
jako naczelna władza stronnictwa,
została ustawą 9.XII 1928 instan-
cją prawa publicznego i najwyž-
szym organem ustroju pod prze-
wodnictwem prezesa rady mini-
strów, a z prawem głosu w naj:
ważniejszych sprawach państwo-
wych, m. in. przedkładania królo-
wi nazwisk kandydatów na preze-
sa rady ministrów i na ministrów.

Izba Deputowanych, na pod-
stawie ustawy z 17 maja 1928,
składa się z 400 posłów, wybra”
nych w ten sposób, że poszczegól-
ne korporacje rolników, prze-
mysłowców ist. d. przedstawiają
kandydatów, Wiielka Rada Fa"
szystowska ostatecznie ustala listę
kandydatów, wyborcy oświadcza”
ją się za listą lub przeciw.

Prezes rady ministrów, z mocy
ustawy z 24 grudnia 1925 odpo-
wiedzialny jest tylko przed królem
a kierownikiem prac wszystkich
ministrów. *

Jest to zatem ustrój swoisty,
którego istotą jest przedewszyst-
kiem to, że stronnictwo faszystow-
skie i jego władze są częścią urzą”
dzeń państwówych.

Dziesięciolecie rządów  faszy*
stowskich jest okresem zupełnie
bezprzykładnych dzieł w dziedzi-
nie gospodarczego i cywilizowane”
$o podniesienia kraju.

Skarbowość została niezwykle
wzmocniona. Równowaga budżetu
istnieje od maja 1924. Budżet w
wysokości ponad 20 miljardów lir
w r. 1929-30 iw r. 1932-33 (w r.
1930-31 i 1931-32 dochodził do 24
miljardów) utrzymuje równowagę
i obecnie przy pomocy kilku mil-
jardów wewnętrznej pożyczki rocz
nie,

Na roboty publiczne wydano
od r. 1922 do r. 1932 razem 16 mil-
jardów 477 miljonów lir (t. j. blisko
8 miljardów złotych), składają się
na to osuszenia i zamiana na u*
prawne setek tysięcy ha gruntów,
prace wodne, elektryczne, drogi,
ogromne roboty rzymskie i t. d., a
ogólny plan tych prac, częściowo
wykończonych, obliczony jest na
36 miljardów lir.
W parze z tem idą wielkie i ko-

rzystne przemiany w dziedzinie
obyczajów, dzieło takie jak po-
jednanie Itaiji z Kościołem w ukła”
dach lateraneńskich z 11 lutego
1929, bardzo wydatne wzmożenie
znaczenia Italji na gruncie mię-
dzynarodowym.

Te właśnie dzieła niespornej
wartości wystawiają dziesięciole*

Gdzie należy nabyć los
Loterji Państwowej ?
Tylko w najszczęśliwszej i największej

ilnie KNEKTNZE LD

00,000 si:
znacznie powiększoną ilością wygranych, oraz premij, przy nie-

zmienionej przytem cenie losów, która wynosi

, 10 złotych za '« losu,
stanowi prawdziwe źródło szczęścia, fortuny i dobrobytu,
a dlatego wzywamy wszystkich do kupna losów szczęścia
w naszych zawsze szczęśliwych placówkach loteryjnych.
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Neutralność
..Szwecji.

: W. „Il. Kurjerze Codz.“ ukazal
się niedawno notatka jakoby|
kanclerz Papen wyraźnie twier”
dził, że na wypadek wojny między
Niemcami a Polską, Szwecja nie”
wątpliwie stanie po stronie nie”
mieckiej. Na to odpowiada sekre”
tarz generalny Towarzystwa
szwedzko-polskiego w Sztokhol
mie K. G. Fellenius:

„Znam doskonale polityczne
stosunki w Szwecji, od 25 lat bio”
rę czynny udział w polityce i mo”
śę zapewnić, że w całej Szwecji
niema człowieka, któryby chciał
wojny, i że, gdyby nawet — chroń
Panie Boże! — przyszło do jakiejś
wielkiej wojny, Szwecja nigdy:
nigdy nie porzuci swej neutralno”
ści.

„Wystarczy podkreślić, że pod
czas wojny światowej mieliśmy|
rządy zarówno prawicy, lewicy jak
i socjalnej demokracji, lecz pierw”
szą rzeczą, której każdy
rząd przestrzegał najskrupulatniej
od pierwszej chwili, było złożyć
deklarację, že niewzruszona net“
tralność jest pierwszym celem
Szwecji i z tem zgadzał się zawsze
parlament, Jestem zupełnie prze”
konany, że gdyby przyszło do
nieszczęścia, że Polska i Niemcy
popadłyby w zawikłania wojenne:
nie dałby się słyszeć u nas ani je”
den głos, żeby Szwecja miała sie
mieszać do walki. Że Szwecja
zawsze myśli tylko o polityce po”
koju, na to najlepszym dowodem
jest to, że już przed 4 —5 laty
ograniczyliśmy bardzo silnie swe
wojsko. Zamiast myśleć o wojnie:
Szwedzi pragną z całego serca
wzmocnić swe stosunki kulturan!“
ne z innemi krajami europejskiemi.

„Cieszę się szczerze — zakoń”
czył p. Fellenius,—że w ostatnich
latach łączność między Polską &
Szwecją tak bardzo się wzmocni”
ła, a ze strony szwedzkiej z ogrom
ną radością zobaczono, jak wielka
sympatję dla Szwecji ma naró!
polski. Wystarczy powiedzieć, że
obecnie już zgłoszono cztery to*
warzystwa polsko-szwedzkie, a
mianowicie w Warszawie, Krako*
wie, Katowicach i Gdyni, a iden“
tyczne powstaje również we Lwo“
wie".

Uczucie przepełnienia, bóle kiszko”
we, bóle w bokach, ucisk w piersiach;
bicie serca, usuwa stosowanie naturalnej
wody gorzkiej „Franciszka-Józefa”, usu”
wając zbytnie przekrwienie mózgu, W
oczach, w płucach i sercu. Żądać w apte”
kach i drogerjach. 14454

Zapisy dzieci
Do szkół polskich w Czecho-

słowacji.
W bieżącym roku szkolnym

do szkół polskich w Czechoslo“
wacji zapisało się ogółem 13,134
uczniów, $z czego do szkół po*
wszechnych 10,625 uczniów, do
szkół wydziałowych 2,030 i dofgi-
mnazjów i seminarjów—479 ucz
niów.
W biągu ostatnich 4 lat przy”

było w szkołach polskich na te-
renie Czechosłowacji 1,258 dzieci.
-00SSRIOK".CRRZEEDYWWEŃ

PAMIĘTAJ
o potrzebach organizacyjnych

STRONNICTWA NARODOWEGO
i wpłać składkę do P. K, O.
na konto czekowe 180.785

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

-edziennie prócz niedziel i świąt.
A)

ciu Mussoliniego i faszyzmu we
Włoszech wobec świata świade”
ctwo zjawiska, w którem niejedno
może razić i wydawać się czemś
obcem, czego ani by się nie chcia”
ło ani bypie nie mogło naślado”
wać, ale które w całości jest po”
tężne i budzi wszędzie szacunek, 2
jako biegunowo przeciwne bolsze”
wizmowi ma też dla całego świata
doniosłe znaczenie,

Stanisław Stroński, ,
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KRONIKA.
Próby potanienia kredytu w drodze

administracyjnej.
W dniu 28 bm. w (lrzędzie

Wojewódzkim odbyło się posie-
dzenie Komisji Kredytowej Wo-
jewódzkiego Komitetu do Spraw
Finansowo - rolnych, poświęcone
omówieniu konsekwencyj, jakie
powinnyby wyniknąć z faktu ob
niżenia stopy dyskontowej przez
Bank Polski, następnie warunków
spłaty kredytu hodowlanego,
opłat pobieranych przez banki
przy proteście weksli i kilku in-
nych'spraw.
W związku z pierwszą sprawą

Komisja Podatkowa uchwaliła
kilka wniosków, stwierdzających
konieczność odpowiedniego obni-
żenia stopy procentowej pobie
ranej przez inne banki, oraz po-
trzebę ustalenia przez Centralę

Komitetetu do Spraw Finasowo-
Rolnych pewnych metod postę-
powania umożliwiających  reali-
zację powyższego postulatu.

Uchwały powzięte w sprawie
kredytów hodowlanych i opłat
przy proteście weksli zmierzały
do zmniejszenia ciężarów, cią-
żących z tego tytułu na dłuzni-
kach.

Ponadto rozważana była spra-
wa przejęcia przez Bank Rolny
zadłużenia drobnego rolnictwa w
Banku Ziemskim. Wymienione
banki msją w tej sprawie poro-
zumieć się celem zebrania od-
nośnego materjału i opracowa-
nia konkretnych wniosków, które
następnie będą rozpatrzone na

jednem z posiedzeń Komisji.
————

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Naogół pochmurno i mglisto
z drobnemi opadami. Chłodno.
Temperatura w ciągu dnia do 6
stopni. Słabe wiatry wschodnie,
później umiarkowane pėlnocno-
wschndnie.

WIADOMOŚCI MOŚCIELNE.
— Akademja ku czci Chry-

stusa-Króla przy kościele Os-
trobramskim. Wczoraj w go-

dzinach wieczorowych w lokalu

Ogniska Parafjalnego przy ulicy
Ostrobramskiej odbyła się uro=

* czysta akademja ku czci Chry-
stusa-Króla, zorganizowana stara-

niem Parafjalaego Komitetu Akcji
Katolickiej przy kościele Ostro-
bramskim (św. Teresy).

FAkademję zagaił prezes Pa-

rafjalnego Komitetu Akcji Kato-

lickiej p. Baranowski w obecno-

ści zarządu parafji, przedstawi-

cieli Stowarzyszenia Matek Chrze-

ścijańskich i Stowarzyszenia Ме-

żów Katolickich oraz S. M. P. i

bardzo licznie zgromadzonych pa-

rafjan. >

Następnie zabrał głos p. prof.

Turkowski, który wygłosił dłuższy

referat o współczesnem życiu na-

rodów.
W zastępstwie przewcdniczą-

cego p. prof. Turkowski odczytał

rezolucję, potępiającą współ'ze-

sne życie, szerzenie pornografii i

bezwstydu.
Rezolucja kończy się wezwa-

niem, skierowanem do władz, o
tępienie pornograficznych pism
i bezwstydnych obrazków.

Z kolei p. Halka Ledóchow-
ska odegrała na skrzypcach u-
twór J. Paderewskiego p. t. „Me-
lodja”.

Po deklamacjach, wygłoszo-
nych przez członkinie parafjal-

nego S. M. P. chór parafjalny

wykonał „Ave Maria” i „Krėluj
nam Chryste”.

Akademię zakończono odśpie-
waniem hymnu Akcji Katolickiej
„My chcemy Boga”

SPRAWY MIEJSKIE.
— 0 wybór nowego ławni-

ka. W związku z niedojściem do
skutku wyborów nowego ławnika
na miejsce opróżnione po p. Ło-

kuceiwskim na czwartkowem po-

siedzeniu Rady Miejskiej, w celu
omówienia wynikłej sytuacji w
przyszłym tygodniu zwołany zo:
stanie Konwent Senjerów. Do te-
go czasu nastąpi prawdopodobnie
porozumienie międzyklubowe.
— Dlaczego ul. Przejazd

ma być asfaltowana? Magistrat
zamierza wyasfaltować ul. Prze-
jazd na Antokolu. Roboty przy-

gotowawcze mają być niebawem
rozpoczęte.

Z MIASTA.

— Otwarcie wystawy Józe-

fa Horyda. Dziś o godz. 12.30
zostanie otwarta w salonach Ka-

syna (Mickiewicza 13) wystawa
malarstwa monumentalnego, por-

tretowego i pejzażowego.
Wystawa potrwa do dnia 15

listopada.
HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Znowu zlikwidowano „za-
ledwie" 12 sklepów. ilość li-
kwidujących się na terenie Wilna

przedsiębiorstw handlowych spa-

dła. W ciągu bieżącego miesią:

ca zlikwidowało się „tylko“ 12

sklepów.
Fakt ten bynajmniej nie mo-

żna uważać za polepszenie się

sytuacji gospodarczej, chodzi ро-

prostu o to, że ci właściciele

sklepów, którzy mieli swe zakła-

dy zlikwidować uczynii to już w
sezonie letnim

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Sprawa dozorców domo-

wych. Jak już donosiliśmy ro-

kowania dozorców domowych z

właścicielami nieruchomości w

sprawie podpisania nowej umowy

zbiorowej na rok 1932 i 1933 zo-
stały zerwane.

Wobec tego Inspektor Pracy

62 obwodu powołał specjalną ko-

misję t. zw, „polubowną”, która

pocżyni starania celem wznowie-
nia zerwanych rokowań.

Pierwsze posiedzenie tej ko-

misji odbędzie się w dniu 4 listo-

pada roku bież. W posiedzeniu
tem wezmą udział przedstawicie-

le organizacyj dozorców domo-

mowych i właścicieli nierucho-
mości.
— Ilość bezrobotnych. Pro-

wizorycznie dokonane obliczenia

ostatniego tygodnia ustalają cyfrę
bezrobotnych na terenie Wilna
na 5549 osób.
W stosunku do tygodnia po-

przednisgo bezrobocie wzrosło o
30 osób
— Akademja ku czci Chry-

stusa-Króla urządza porozumie
nie Akademickich Katolickich
Stowarzyszeń dziś o godz. 2 w
sali Ogniska Akademickiego (Wiel-
ka 24).
— „X Tydzień Akademika".

Sekretarjat „X-go Tyg. Akadem."
podaje do wiadomości, że rozpo-
czął stałe urzędowanie referat
ofiar w naturze. Ewentua!ne ofia-
ry, jak produkty spożywcze, opał,
it. p. należy skierowywać do za-
rządu Mensy Akademickiej. mię-
dzy godz. 13—16 codziennie (uli-
ca Bakszta 11), lub deklarować
zaofiarowanie w Biurze „X go Ty-
godnia Akademika” ul. Wielka 24.
— Ogólnopolski Zjazd Kół

Chemicznych studentów szkół
akademickich w Wilnie. W dniu
30 b. m o godz. 11 rano nastą-
pi otwar ie VIII dorocznego zjaz-
du Akadenickich Kół Chemicz-
nych w sali Sniadeckich U. S. B.

Uroc-ystość inaugursacyjna zo-
stanie poprzedzona mszą Św. w
kaplicy Ostrobramskiej o godz.
9 rano.

Na zjazd przybywaję delegaci
wszystkich wyższych uczelni pol-
skich. W zwią:ku z powyższą
uroczystością Koło Chemików za-
prasza tą drogą na inaugurację
zjazdu wszystkich akademików i
sympatyków Koła
— Ogólnopolski Zjazd Kół

chemicznych Studentów Szkół
Akademickich w Wilnie. W dniu
30 b. m. o godz. 11 rano nastąpi
otwarcie VIII Dorocznego Zjazdu
Akademickich Kół Chemicznych
w Sali Sniadeckieh Ū. S. B.

Uroczystość inauguracyjna zo-
stanie poprzedzona mszą Św. w
kaplicy Matki Boskiej Ostrobram-
skiej o godz. 9 rano.

Na Zjazd przybywają delegaci *
wszystkich wyższych uczelni pol-
skich: Warszawa — Politechn ka i
Uniwersytet, Lwów—Politechnika
i Uniwersytet, Kraków — Wni-
wersytet, Poznań — Uniwersytet,

Gdańsk—Politechnika.
W związku z powyższą uUro-

czystością Koło Chemików zapra-
sza tą drogą na inaugurację Zjaz-
du wszystkich akademików i sym-
patyków.

: ODCZYTY.
— Akademja. Z inicjatywy

Wileńskiego Komitetu Obchodu
Międzynarodowego „Dnia Oszczęd-
ności”, odbędzie się dn. 31 paź-

dziernika r. b. (w poniedziałek) w

Małej Sali Miejskiej przy ul. Koń-
skiej 3 akademja, ne program
której złożą się: Przemówienie

Prezesa Centralnego Komitetu

Oszczędnościowego Rzplitej Pol-
skiej Dr. Henryka Grubera, Od:

czyt Prof. Dr. Michała Króla p. t.
„Oszczędność a  Kapitalizacja”
oraz produkcje cieszącego się

dużem i zasłużonem uznaniem,

zespołu śpiewaczego pocztowców
wileńskich. Wstęp na Akademję
bezpłatny.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Narady handlarzy trzo-

dą chilewną. W piątek, dnia 4

listopada roku bież., w lokalu
przy ul. Metropolitalnej 1 odbę-
dzie się zebranie członków Chrze-
ścijańskiego Związku Handlarzy
trzodą chlewną.

Zebranie te zwołane zostało w
celu omówienia sprawy wygóro-
wanych podatków.

Według zestawienia zarządu
wspomnianego związku podatki

w roku bieżącym w porównaniu
z latami poprzednimi wzrosły o

15—30 proc., a obrót w handlu

zmalał o 40—50 proc.
T-wo  mandolinistów

„Kaskada“ zwołuje czynnych i
wspierających członków T-wa na

walne zgromadzenie, które odbę-

dzie się w dniu 31 października
r. b. o godz. 19-ej w lokalu włas-
nym przy ul. 3:go Maja 15 m. 10,
wejście z ulicy Filipa.

RÓŻNE.
—- Uzupełnienie. P. L. Per-

kowski nadsyła nam następujace
uzupełnienie:
W „Dzienniku Wil.” z dn. 23

 

DZIENNIK MILENSKI

PROGRAM
UROCZYSTEGO OBCHODU ŚWiĘTA CHRYSTUSA-KRÓLA W

DNIU ŚWIĘTA AKCJI KATOLICKIEJ — 30. X. 1932 r.

Godz. 10 m. 15: Uroczyste na-
bożeństwo w kościele św. Jakóba,
celebrowane przez J. E. Ks. Arcy-
biskupa - R. Jalbrzykowskiego,
Metropolitę Wileńskiego.  Oko-
licznościowe kazanie wygłosi X.
Prałat Leon Żebrowski.

Godz. 10.00: Nabożeństwo z
okolicznościowemi kazaniami we
wszystkich innych kościołach pa-
raijalnych i nieparaijalnych. Or-

ganizacje społeczne biorą udział

w nabożeństwie w kościele przez
siebie obranym.

Godz. 12 m. 15: Zbiórka wszyst"

kich szkół, organizacyj społecz-

nych, religijnych i parafij koło ko-

ścioła św. Jakóba (Plac Łukiski)
ze sztandarami i orkiestrami.

Godz. 12 m. 30: Uroczysty po-
chód ku czci Chrystusa-Krėla do
Sali Miejskiej. Całością pochodu
kieruje p. prof. Stanisław Jarocki
przy współudziale p. prezesa Wa”
cława Olszewskiego, który czu-
wać będzie na odcinku Nr. 1
(ianfary, orkiestra, Rada Arch.
Instytutu A. K, Komitet Organi-
zacyjny, chór, szkoły powszechne,
gimnazja żeńskie, chór, gimnazja
męskie, szkoły zawodowe); p. mjra
Stan. Pilczewskiego, komendanta
Związku Młodzieży Polskiej w
Wilnie, który czuwać będzie na
odcinkach: Nr. 2 (orkiestra, kor”
poracje akademickie, młodzież
uniwersytecka, organizacje spor”
towe), Nr. 3 (chór, cechy, organi-
zacje  rzemieślniczo - robotnicze),
Nr. 4 (orkiestra, T'"wa dobroczyn-
ne, T-wa społeczne, T-wa religij-
ne), Nr. 5 (chór, przedstawiciele
miasta, uniwersytetu, rządu, chór);
p. Leonarda Dyakowskiego, ko-
mendanta okręgu wileńskiego
SMP., który czuwać będzie na
odcinku Nr. 6 (orkiestra i parafje
m. Wilna).

Godz. 13 m. 30: Uroczysta Aka-
demja w Sali Miejskiej przy ul.
Ostrobramskiej Nr. 5, transmito-
wana przez radjo według nastę-
pującego programu:

1) Zagajenie — zagai prezes
Archidiecezjalnego Instytutu Ak-
cji Katolickiej i Komitetu Organi-
zacyjnego Święta Chrystusa-Króla
—dyrektor Stanisław Białas.

2) Odegranie hymnów: papies-

kiego i państwowego przez orkie”
strę 6 p. p. leg. pod batutą kpt.
B. Reszke.

3) Referat p. t. „Rola Akcji
Katolickiej w walce z porno-
gralją“ — wygłosi proł. Uniwer-
sytełu Stefana Batorego dr. Ste-
fan Glaser.

__ 4) Śpiew „Króluj nam Chryste”
F. Nowowiejskiego wykona
chór „Echo pod bautą prof. WŁ.
Kalinowskiego.

5) Deklamacje: „Królestwo
Twoje' — ks. Mateusza Jeża —
wypowie art, dram. Karol Wy-
rwicz- Wichrowski.
- 6) Śpiew „My chcemy Boga* —

F. Nowowiejskiego wykona
chór „Echo” pod batutą prof WŁ.
Kalinowskiego.

7) Muzyka — Polonez Chopina
— wykona orkiestra 6 p. p. leg.
pod batutą kpt. B. Reszke.

Uroczyste akademie:
a) W Ognisku Akademickiem

U. S. B. dla młodzieży szkół śre-
dnich i akademickiej o godz. 13
m. 30.

b) We wszystkich
m. Wilna jak następuje:

1) o godz. 17 m. 30 (5 m. 30

wiecz.) w sali parafjalnej przy ko-

ściele św. Ducha (po-Dominikań-
ski), ul. Dominikańska Nr. 4;

2) o godz. 19 (7 wiecz.) w „О-

gnisku parafjalnem” przy kościele

po-Bernardyńskim, ul. św. Anny

Nr. 10;
3) o godz. 19 (7 wiecz.) w gór”

nej sali parafjalnej przy kościele

św. Filipa i Jakóba, ul. 3-go Maja

(przy pl. Łukiskim);
4) o godz. 17 m. 30 (5 m. 30

wiecz,) w parafji N. Serca Jezu*

sowego;

5) o godz. 18 (6 wiecz.) w do-

mu parafjalnym im. J. E. ks. Arcy-

biskupa R. Jalbrzykowskiego Me-

tropolity Wileńskiego przy ko“
ściele №. Poczęcia N. Marji Psła-

ny — Sołtaniszki, róg ul. Lipowej
i Sokolej;

6) o godz. 18 (6 wiecz.) w sali

parafjalnej przy kościele św. Ra-
łała, ul. Wiłkomierska Nr. 2;

1) o godz. 18 (6 wiecz.) w sali
parafjalnej przy kościele Wszyst-
kich Świętych, ul. Zawalna Nr. 54.

parafjach

 

Głos Kurji Metropolitalnej.
„Na liczne interpelacje ze stro-

ny społeczeństwa w sprawie pa-

syłania dziatwy katolickiej do

szkół niechrześcijańskich, Kurja

Metropolitalna wileńska oświadcza

w myśl Kan. 1374 Kod. Pr. Kan.,

że dobrzy chrześcijanie kato-

licy nie mogą posyłać swych

dzieci do takich szkół, w któ-

rych niema zapewnionego wy-

chowania w duchu zasad reli-
gji katolickiej, w których np.

świętuje s'ę soboty, a nie za-

'chowuje się niedziel i świąt kato-

jlickich. Jednocześnie Kurja Me-

tropolitalna wileńska oświadcza,

że nikt nie może otrzymać misji

kanonicznej do nauczania religji

katolickiej w takich szkołach.

b. m., pisząc artykuł o wileńskiej
prasie narodowej, przeoczyłem
szereg nazwisk założycieli i współ-
pracowników.

Narazie dodaję kilka opusz-
czonych nazwisk:

Do grona założycieli „Dzien:
nika Wil.” należał m. in. dr. Fe-
liks Świeżyński. Do liczby współ-
pracowniczek „Zorzy Wil.” — p.
Janina Węsławska. Sród współ-
pracowników „Pobudki” byli tak-
že pp: PP: prof. St. Košcialkow-
ski, prof. F Ruszczyc, Kaz, Le-

czycki, _ Miecz. Niedzialkowski,
włrd. Sidorowicz, L. Chomiński.

  
MARKA JEST
GWARANCJĄ. JAKOŚCI

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

—Teatr Pohulanka daje dziś o g.

8-ej w. czarującą bajkę — misterjum Mae

terlincka „Niebieski Ptak".
— „Szczęście od jutra* — doskonała

komedja Kiedrzyńskiego ukaże się dziś

o godz. 4-ej pop. .w Teatrze na Pohulan-

ce.

— Cieszcie się dzieci, — Dziś o g.
12-ej w poł. na poranku w Teatrze na
Pohulance zobaczycie cudownego „Nie-
bieskiego Ptaka”,
— Pierwsza popołudniówka „Niebie

skiego Ptaka* odbędzie się we wtorek
o godz. 4-ej pop. w Teatrze na Pohulan-
ce. — Wieczorem o godz. 8-ej w. po raz
ostatni „Dzika pszczoła”.
— Teatr muzyczny „Lutnia”*. Popo-

łudniu w niedzielę o godz. 4-ej po cenach
zniżonych „Wiktorja i jej huzar” z Elną
Gistedt w roli tytułowej. Wieczorem o g.
8 m. 15 operetka „Księżniczka czarda-
sza”, z udziałem Elny Gistedt.

— „Dziady — Widma“, w Sali miej
skiej przy ul. Ostrobramskiej 5. Jutro o
godz. 8-ej wiecz. i we wtorek o godz. 6-ej
i 8-ej wiecz. staraniem Chóru Akdemic-
kiego U. S. B. odegrana będzie sztuka w
nowej zupełnie inscenizacji „Dziady -
Widma*, Słowa A. Mickiewicza, muzyka
St. Moniuszki. Reżyser prof. Adam Lud-
wig, który niejednokrotnie dał się po-
znać naszej publiczności ze swej kapi-
talnej pomysłowości wprowadził bardzo
wiele rzeczy nowych i ciekawych. Orkie-
strą Symfoniczną dyryguje prof. Szczepań
ski. Udział biorą artyści opery, dramatu
i chór akademicki. Bilety wcześniej na-
L;ć można w Sali miejskiej.

 

TTS ii

DZI$ POPOŁUDNIOWY «DANCING» TOWARZYSKI
Występy artyst. — Panie otrzymają „JO-JO".

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 30 pażdziernika.
10,05: Transm. nabożeństwa. 11.58:

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

poranku symf. z Filharm. Warsz, 13.00:

Muzyka religijna z płyt. 13,30: Transm.

uroczystej Akademii z Sali Miejskiej w

Wilnie, w związku z Obchodem Święta

Chrrstusa-Króla. 14.25: Muzyka. 14.40:

„Konunktury drzewne” — odczyt. 15.00:

„O celach i organizacji I-go tygodnia

roln. w Polsce', odczyt. 15.15: Muzyka.

15.25: Aud. żołnierska. 16.00: Audycja

dla dzieci. 16.30: Muzyka. 16.45: Wiad.
17.00: Koncert. 18.00: Mu-przyjemne,

i

zyka lekka. 19.10: „Moje dziecko nic

nie je“ — wygl. dr. Karnicka. 19.25:

Słuchowisko. 20.00: Ogłoszenie wyni-

ków konkursu muz. wraz z prześraniem

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

cert. 22.00: Muz. tan. 22.55: Kom.

meteor. 23,00: Muz. tan.

Poniedziałek, dnia 31 października.

11.40: Przegl. prasy. Kom. meteor.

Czas. 15.10: Aud. dla dzieci starszych.

15.50: Muzyka z płyt. 16.15: Lekcja fran
cuskiego. 16.30: Laureaci konkursu „Mło-

dego Śpiewaka”. 16.40: „Socjalizm niepo-

dległościowy w Polsce" — odczyt. 17.00:

Koncert. 18.00: Audycja. 19.00: „,„Zagadnie

nie kłajpedzkie'' — odczyt litewski. 19,15:

Wil kom. sportowy. 19.30: „Na widno-
kręgu". 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00:
Koncert. 21.20: Koncert. 22.00: Skrzynka
techn. 22.15: Muz. tan. 22,35: Kom. me-
teor.
NOWINKI RADJOWE.

Niedzielny program symfoniczny.

Dzisiaj, w niedzielę o godz. 12,15 w

poranku symionicznym transmitowanym

z Filharmonji Warszawskiej, występuje

znakomity wiolonczelista włoski Amadeo

Baldovino, który odegra Koncert Schu-

berta. W: części symfonicznej: uwertura

do baletu „Stworzenie Prometeusza" i

Symionja Wojskowa Józefa Haydna.

Akademja w Sali Miejskiej.

O godz. 13,30 radjo wileńskie tran-

smitować będzie z Sali Miejskiej uroczy-

stą Akademję w związku z obchodem

Święta Chrystusa Króla. Na program zło

żą się przemówienia i produkcje arty-

styczne.

ITT
POLSKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY

ELEKTROFON
Inž. S. KUBILUS

Nowoczesna stacja ładowania
akumulatorów (dostawa bezpłatna)

Instalacje siły, światła, radja.
Wykonanie pierwszorzędne.

Wiine, Poznańska 2, rój Wileńskiej
te 1. 14 20.

Przyst aut. |. Nr. 2, M Po*ulanka—
Poznańska. o

   
powinni we własnym Interesie wypróbować tablelki

Togal. Togal uśmierza bóle, Nieszkodliwy dla serca.

żołądka I Innych organów. Spróbujcie | przekonaj-

<cle się sami, lecz żądajcie we własnym interesie

tylko oryginalnych tabletek Togal.

Do nabycia we wszystkich aptekach.

     
  

 

    
 

W Wilnie wypuszczono dotychczas!
210 więźniów.

W związku z ogłoszoną am-
nestją wileńskie władze sądowe
opracowały już listę więźniów,
którzy uzyskają przedterminową
wolność. Specjalna komisja są-
dowa w. ciągu ostatnich dni bez
przerwy pracowała w gmachu
więzienia na Łukiszkach i Stefań
skiem, gdzie opracowywała listy
więźniów przedterminowych.

Zwolniono z więziecia Łuki-
skiego 90 osób, zaś z więzienia
Stefańskiego 120.

Zakwalifikowanych do zwol-

nienia zgrupowano przedwczoraj
w dzień w hallu więziennym,
gdzie dokonano ostatnich formal-
ności. Do opuszczających więzie-
nia przemówił przadstawiciel Pro-
kuratury, wskazując, że amnestja
ma na celu wskazanie więźniom
i umożliwienie im warunków, któ-
reby wprowadziły ich na drogę
uczciwego życia. Lista obecnie
zwolnionych nie jest kompletna.
Indywiduaine zwalnianie z wię-
zień będzie trwało do dnia 6 li-
stopada r. b.

 

Z sali sądowej.
PROCES

O AFERĘ PRZEMYTNICZĄ

zakończył się uniewinnieniem pod-

sądnych.

Od środy, dn. 19 b. m. przez

cały tydzień V-ty wydział karny

skarbowy sądu okręgowego roz”

poznawał proces, obejmujący fra-

gment olbrzymiej afery prze”

mytniczej, uprawianej przez kup”

ców oraz urzędników celnych i

kolejowych przez szereś lat aż

do marca 1928 r.

Przed kilku miesiącami toczył

się wielki proces, stanowiący

rdzeń 'tej sprawy, w której do od

powiedzialności pociągnięto kil

kunastu oskarżonych. Większość

z pośród nich sąd uznał za win-

nych, wymierzając im różne kary

wiezienia i pieniężne.

Obecnie akt oskarżenia inkry-

minował zarzuty podobne 7-miu

osbom, a mianowicie Strakunowi,

Bajanowi,  Wileńczykowi, Wisz-

niewskiemu, Węsławskiemu oraz

Jakóbowi i Abramowi Ettinginom.

Zarzuty przeciwko nim wyra”

żały się w nielegalnym wwozie

z Łotwy do Polski towarów po”

chodzenia zagranicznego oraz w

ułatwianiu przemytu tych towa”

rów, wskutek czego skarb pań”

stwa miał ponieść około 2.000

zł. strat. | 1а М

W, środę ubiegłą, t. j. dn. 26

b. m. proces ten, obfitujący w na*

der ciekawe momenty, został za”

kończony, zaś ogłoszeniewyroku

odroczono do soboty.

Wczoraj więc o godz. 12 w po”

łudnie sąd w osobach pp. sędziów

Kryczyńskiego, Branda i Tarasie"

wicza wyniósł wyrok, którego

mocą wszystkich podsądnych ur

niewinnił. : 2

Wyrok ten wywarł kolosalne

wrażenie na oskarżonych i ich

bliskich. os.

DOWIEDZIONO:
KAWA "*!eP5zatiko

„BRAZYLJA“ Warszawa
mieszanki od 7 zł. za Kg.

stale świeża

Wyłączna sprzedaż

I. St. BANEL:i s-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 6-49

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Napad wyrostków na sklep

kolonjainy. Onegdaj wieczorem
trzech chłopców w celach rabun-
kowych wybiło szybę w sklepie
kolojalno - gastronomicznym p. N.
Jezierskieśo przy ulicy Wielkiej
Nr. 47 i zabrawszy z wystawy
rozmaite towary usiłowało zbiec.
Na brzęk rozbitej szyby wybiegł
ze sklepu p. Jezierski, który pod-
niósł alarm. Nadbieg! posterun-
kowy, który po dłuższym pościgu
sprawców kradzieży zatrzymał.
Okazali się nimi chłopcy w wieku
od 10 do 12 lat. Staną oni przed
sądem dla małoletnich przestęp”

ców.
— Bójka pomiędzy braćmi o

spadek, W/ dniu wczorajszym przy
ulicy Giedyminowskiej nr. 55 po-
między braćmi Pont wynikła bój:
ka na tle zatargu o pozostawiony

pizez zmarłego ojca spadek. W
czasie bójki młodszy brat z całej
siły kopnął starszego w dolną
część brzucha tak, że ten padł

zemdlony na podłogę. Zawezwa-
ne Pogotowie Ratunkowe prze-

wiozło go w stanie poważnym do

szpitala żydowskiego. Policja
wszczęła dochodzenie,

LACIE 

Tatrndniaj pracownika Polaka.
Sekcja Pracy. (Metropolitalna 1, li-gle
piętro, pokój Nr. 4) wskaże ci dobre-

go I sumiannego pracownika.

 

„POLONJA”.

SZKICE IOBRAZKI.
— Co to za zwierzę, ryba czy wąż?

Kto to ożdanie, będzie mój mąż?

Tak zapytał mnie jeden aniołek, któ

remu pilniej było do zamążpójscia niż do

nieba.

Odpowiedziałem z mostu.

— Narodowa Organizacja Kobiet,
która utrzymuje herbaciarnię przy ulicy
Dobroczynnej.

Zagadkę zgadłem — z dziewczęciem

się nie ożeniłem, ale herbaciarnię zwie-

dziłem.

Coprawda pani jakaś dobra, spojrza-

wszy na moją tunikę, odrazu chciała mi

dać darmową kartkę na porcję herbaty

ź bułką mięsem i chlebem, ale ja wie-

dząc, że zacne te niewiasty grubo na ta-

kiej porcji dokładają, wstrząswąłem swo-
im sumieniem i uśmiechnąłem się bardzo
zgrabnie, jak źdybym był zupełnie naje-

dzony.

— Dziękuję, ja tylko tak sobie,

— Zapomėg nie dajemy.
— Ale kiedy ja...

— Wiemy, wiemy. Ładnie panu z 0-

czu patrzy, Dostanie taki jałmużnę i po-

leci przepić.

— Jestem z prasy!

Pociemniało coprawda w pokoikach,
ele panie te przezacne obskoczyły mnie
dookoła i zaczęły pokazywać herbacia-
renkę,

W kącie przy piecu; na koszykowym
foteliku, nad warcabami siedzi staruszek
jakiś siwiuteńki.

Życie przepracował, dzieci wychował
ichciał pracować dalej, by nie być syno-
wi ciężarem,

Ale pracy dziś i dla młodych niema.

Czasami tylko, jakaś dorywcza robótka
się zdarzy na herbatkę to starczy, a w war

caby grać możno przecież za darmo. Gra

zwykle sam — bo młodzi ze starowinką
się nudzą.

Całe nieraz godziny.
Na wielkia stole złożone leżą gaze-

ty i czasopisma. To rodzaj klubu, Do-

brzy ludzie ilustracje i czasopisma tu zno
szą, są szachy i warcaby. Miło tu, cie-
pło, jasno i przytulnie... i ta nędza, ta

beznadziejność w domu zagnieżdżona, w

oczy nie zagląda.

A Marynia przecież nie ma bucików,

a żona biedactwo nic nie mówi, choć zi-

mno jej w tym letnim płaszczu... i kartofli

niema, a nawet wczoraj to i nafty zabra-

kło. =
Zla dola žle radzi.

Zła dola złą matką. A tu w tej

herbaciarence i widno i jasno i raźniej się

robi i weselej i może już od jutra lepiej

będzie...

Wielką zasługę mają te dobre panie,
za te trochę światła i ciepła. Same nawet*

nie wiedzą jak wielką.
W trzech małych pokoikach, na uli-

cy Dobroczynnej staje się co dnia cud

wielki, cud pokrzepienia serc.

Tam na dworze ciemne ulice, plucho-
ta i zimno, a tu dobrzei cicho, choć

na godzinę.

A sił nabiera się na całe doby.

Około dwustu osób odwiedza co dnia
herbarciarnię...

Jest to inteligencja bezrobotna. Co-

raz więcej zagląda stałych bywalców na
małej uliczce... by pomyśleć jak oprzeć

się złu i jak wytrwać.

Mój czytelniku, czy zastanowiłeś się

kiedy nad tem, że największą biedą jest

ta bieda, która nigdy nie ośmieli się

ręki po żebraninę wyciągnąć,

Bieda ta ma cenzus naukowy, niekiedy
dyplom uniwersytecki,

To najstraszniejsza bieda, o mądrem

czole i wąskich dłoniach inteligenta.
Mijasz ją co dnia na ulicy, a nie roz-

poznasz — bo nigdy nie da ci do zrozu+

mienia, że już dawno nie jadła.

Czasami jednak organizm rebelizuje

i ktoś bezimienny mdleje na ulicy — z
głodu.. To jeden z armji tych — co ni-

gdy żebrać nie będą.

Raczej skonają.

Przy zaułku Dobroczynnym za gro-
szy dziesięć masz i jadło i napitek i le- *
kturę i pogawędkę i ciępło i światło. Do- |

bre kobiece serca stworzyły tę placówkę, |
dobrze kobiece serca ją: prowadzą... 3

Z wielką czcią całować takie rseę SĘ.
należy. NUR RA
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Z KRAJU.
Fabryczka ialszywych monet.

Bezrobotny stołarz Piotr Te

rećko porozumiawszy się również

z bezrobotnym kowalem Adamem

Miśniewiczem, zam. we wsi Choj-

niaki, gm. wiśniewskiej, postano-

wili założyć warsztacik lalszy-

wych monet. Co postanowili, to

wykonali. Na sfinansowanie „ła”

bryczki” Terećko sprzedał dwie

szafy, zaś Miśniewicz nieco sta”

rego żelaziwa i narzędzi kowal-

skich.  Wspólńemi siłami przy”

stąpili do dzieła.
Domorośli fałszerze puścili w

obieg najpierw 50  groszówki,

a gdy kilka sztuk zdołali we”

pchnąć staremu sklepikarzowi w

Wiszniewie Gurwiczowi, „łabry*

kanci“, pewni już siebie, poczęli

fabrykować monety 1 zł. i srebrne

2 zł. Kilkanaście falsyfikatów Te-
rećko i Miśniewicz zdołali puścić

w obieg wśród włościan, lecz w

Wiszniewie „wpadli* przy zaku-

pie ubrania i butów u kupca Men*

 

delsona. Przebiegły handlarz

odrazu połapał się, iż ma do czy”

nienia z falsylikatami i o spo”

strzeżeniu swem powiadomił po*

licję. Obu fałszerzy aresztowano.

W czasie rewizji przy nich zna”

leziono 15 sztuk fałszywych 2 zł.

i 18 sztuk 1 zł. monet. W miesz-

kaniu zaś znaleziono około 100

sztuk falsyfikatów.

Skupywanie płótna lnianego.

Przedstawiciele Komitetu nad

wsią wiłeńską objeżdżają poszcze”

gólne powiaty Wileńszczyzny i za-

kupują płótno lniane. Za naj

lepsze gatunki płótna komitet

udziela nagrody.

Ostatnio przedstawiciele Ко-

mitetu nad wsią wileńską bawili

w pow. oszmiańskim a onegdaj

w pow. święciańskim, gdzie za”

kupiono około 1500 mtr. płótna.

Klub „Białych Niedźwiedzi* w Sionimiu,

W Słonimiu powstał klub „Bia-

łych Niedźwiedzi”, którego człon-

kowie mają za zadanie codziennie

kąpać się w rzece Szczarze bez

względu na porę roku i pogodę.

W lipcu i sierpniu r. b. klub liczył

25 członków, lecz wobec nastania

zimna 15 członków opuściło sze-

regi klubu, ponieważ nie mogło

spełnić nonsensowego  przyrze”

czenia, codziennej kąpieli rannej.

Kilku członków zachorowało.

Agitacja sekciarzy w pow. mołodeczańskim iwołożyńskim.

W. ostatnich czasach znowu

pójawiło się mnóstwo różnych
agiłatorów i przedstawicieli sekt
na terenie powiatu mołodeczań-
skiego i wołożyńskiego. Sekciarze

Samobójstwo

W sobotę po południu w pry-iui piss mie „B
watnem mieszkaniu przy ul. Ko-

mercyjnej w Lidzie wystrzałem
z rewolweru w skroń usiłował po-
zbawić się życia podpor. obser-

‚ я

Dziś ostatni dzień! Największy gukeės Teodozja Sewastopol

Światowy. Groza krwawych dni w Rosj
białej z czerwoną.
reft jako marynarz-

owY |
н

кжо, «НЕГ05>
ulicaWiiefiska38, tėl.925.
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Potężny arcyflim
pełen grozy i nie-
samewitościi
czego świat jesz-
cze nie widział!

Oglądanie tege „,flin
we. Z powodu,wysokiej wa

Na l-szy seans ceny zniżone. W dnie świąt. o godzinie 2. Pi

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»
Gl. WIELKA 42. Tel. 528.

 

przy pomocy agitacji i niespeł-

nianych obiecanek usiłują po-

zyskać mieszkańców dla sekt.

Najbardziej intensywną agitację

przejawiają baptyści i hodurowcy.

oficera-lotnika.

wator 5 p. lotn. Jerzy Oleszkie-

wicz. W stanie beznadziejnym

Oleszkiewicza przewieziono do

garnizonowej Izby Chorych.

W rol. gł" behaterka f.

——-

  

  
To
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Osoby,

 

trudniące się
łów statystycznych,

ponad mieszktńców.
Rozpatrywane będą tylko cferty kandydatów,

podadzą bardzopoważne reterencje.

łoszenia należy kierować pod „WK 386" do

ŚRekl. Międzyn. Rudolf Mosse, Werszawa,
838—0 о

Tow.
Marszałkowska 124.

OSOBY

 

drobne zlecenia płatne zgóry.

Jako kandydaci pożądani kupcy oraz osoby

IP1

zbieraniem materja-
adresowych,

rzeprowadzające parcelacje i mające przytem

Sosięp do hipotek nłefesttów, Mogą zaoferować po-
ważnej Instytucji swoje usługi dla dorywczych zająć

_. Specjalnie pożądani są kandydaci miast woje-

wódzkich, powiatowych | wszystkich miejscowości

skromnych wymiagań zamiesz-
kałe w miastach powiatowych,

w mniejszych miasteczkach | wsiach Polski mogą

od czasu do czasu otrzymywać do wykonania

 

bolszewik. NAD PROGRAM: ATRAKCJE

czątek seansów e godz, 4, 6, 8 1 10,20 w sobotę i

Dziś! Genjsine arcydzieło króla reżyser. n'eza-

pomnien. twórcy „Trójki” | „Splewaka nieznan *

p. t.:
STUDENTOW

wersyteiu w Paryżu. — Nad program: Dodatki$dźwiękowe

między innemijgroteska rysunkowo śplżwna па temat myśliws i. — „Początek o

g. 4, 6,8 I 10,15 w dnie świąt. o g. 2. — Ceny od 25 gr.

Jak żyją studenci Uni

LN
u zaleca się tylke ludziem © zdrowem sercu i silnych nerwach.

rtości artystycznej filmu uprasza się © przybycie na peczą

14] Prawdziwa uczta kicowa! Sześć gwiazd w jedny
wet Richter, Vlavian Gibson, Hans Junkerman
ry Kid. 100 proc, dźwiąk.-śpiew. arcydzieło p. t.

Nad progrem: Zupełnie newa senszcja pt: Na straży prawa.
MPOYPEW SKAW PSZAEKETA RR

_DZIENNIK WILENSKI

Z pogranicza.
Wojskowy samolot litewski nad naszem terytorjum.

W dniu wczorajszym w pobli-
żu Kołtynian zauważono podejrza-
ny samolot, który przez pewien
czas krążył w pasie pogranicznym.

Jak zdołano ustalić, samolot ten
należał do litewskiej eskadry woj-
skowej. Samolot odleciał w kierun
ku Jezioros,

Wzrost ruchu granicznego pomiędzy Polską i Litwą.

Na pograniczu polsko - litew*
«kiem w rejonie Kołtynian, Olkie-
nik, Łoździej, Druskienik odbyły
się lokalne konierencje polsko- li-

tewskie w sprawie t. zw. małego
ruchu granicznego. Konierencje
mają na celu omówienie zakończe

nia sezonu rolnego, w czasie które

go mieszkańcy pogranicza polsko-

litewskiego korzystali z praw kon-

 

SPORT.
Dzisiejsze imprezy sportowe.

  
ch imprez spor
skromny.

Program dzisi
towych jest bardz

Rano w Zakrecie o godz. 11 od

będzie się trening narciarzy „Ogni-

ska“.

O godz. 14 na boisku przy ul.

Wiwulskiego odbędzie się mecz to

warzyski Makabi — Drukarz.

Wieczorem zaś o godz. 17,30 w

lokalu „Sokoła” odbędzie się uro-

czyste rozdanie nagród sporto*

wych uczęstnikom trójboju lekko-

atletyczno - strzeleckiego.

 

 

Przy niniejszym podajemy, że

wczorajszy mecz Makabi — Ż. A.

K. S. zakończył się wynikiem 1 : 0

na korzyść Makabi. Bramka ра-

dła w pierwszej połowie gry strze

lona przez Antokolca.

Gra stała na dość wysokim po-

ziomie. Przewagę przez cały czas

miała Makabi, a dopiero pod ko-

niec gry akademicy żydowscy za-

częli zagrażać, ale bramki wyró-

wnawczej nie zdobyli.

„Dr. Jekyl* Miriam Hopkins jako tancerka cesarska | Georgi

DŹWIĘKOWE. Na 1-szy seans ceny zniż
niedzielę o godzinie 2. 2

| Ki ARTTTRANTADTTTIDESEIIPNTIA

TURŽANSKIEGO

HOTEL |
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Poświęcenie — Miłość — Śmierć
Ostatnie chwile caratu. Walka armji

 

Zadzi + lające

 

m programie: Richard Ba'thelmes, Betty Compson,

ZAKLĘTA RZEKA “Eau
Sens. dram. iłustr. walkę z przemytn. alkoholu.

wencji o t. zw. małym ruchu gra-

nicznym, Zamknięcie granicy na-
stąpi z dniem 1 listopada br.

Ogółem w sezonie rolnym gra-

sicę polsko - litewską przekroczy”

ło 154 tys. 650 rolników z obu
stron.
W porównaiu z latami poprze”

dniemi ruch graniczny w br. wzrósł

o 30 proc.
u

Kutrem żagłowym dookoła świata.

MARSYLJA (Pat). Parowiec
„Miarechal Lyautey' spotkał pod-
czas podróży z Casablanki do
Marsylji żeglarza Gerbaulta, któ-
ry opuścił Marsylję przed prze”
szło trzema lygodniami na kutrze
żaglowym.  Gerbault zamierza
obecnie przepłynąć Atlantyk, zaś
potem przez kanał Panamski wy-
płynąć na Ocean Spokojny.

 

 

I NTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Wr. 1. TELEFON Nr. 1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻRE KSIĄŻKI,IINNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD G-aj D 4-ej POPP

    

ane-
Po-

 

 

przeżycia mło-
badacza, który stworzył

sztucznego c.łowieka-przestę:
pcęl Najbardzie] emocjonując
i esobliwy filmi

stępca
£5..Karloff I John Boles.

Nsd program: Dodatki dźwięko-
tek seansów o g. 4, 6, B i 10,15.

asse-partouts i bii. bezpł. bezwzględnie nieważne.

 y
W rol. gl.

Lon Chaneva Boris

 

prospektów!

 

 

P. BOROWSKI,

Zapisy wcześniej.

 

palnie: Eugenie, Hr.
Andaluzja,tylda,

| zamkniętych I

 

   

 

|Tańce najmodniejsze na rok 1933, wyu-
czam w najkrótszym czasie.

ul. Trocka M2,
mieckiej—Kurs rozpoczyna się w sobotę 5-go

listopada o godz. 7-ej wietz. — Opłata 10 zł.

we |

GÓRNOŚLĄSKI
Zjednocz Kop. Górnośl. „PROGRESS* ko-

Laura, Dębieńsko, Ma-

Radzionków, Mysłowice,
Ferdynand i Fiorentyna.

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie

|

se |

(róg Nie-

525—1 o
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TOWARZYSTWO KURSÓW TECHNICZNYCH

w Warszawie, Mokotowska Nr. 6.

Uwagaal

 

Subwencja rządu dla żydowskiego
handlu i rzemiosła.

Z okazji zjazdu przedstawicieli
żydowskich kas bezprocentowych
w Polsce, podaje „Nowy Dziennik”
niektóre szczegóły działalności tej
instytucji. „Centrala kas Gemilath
Chesod' — pisze — objęła szero-
kiemi ramionami wszystkie prawie
zakątki Polski, zamieszkałe przez
mniejsze czy większe skupienia
żydowskie. Przy dzisiejszej ogrom
nej nędzy mas żydowskich i ogól-
nej pauperyzacji prawie wszyst-
kich stanów, bezprocentowe kasy
stały się ważnym instrumentem
w zasilaniu kredytami zubożałych
kupców i rzemieślników”. Jak po”
daje dalej dziennik żydowski, cen”

al PAIR OR ZRK aim

«45,2 proc. planu».
Według danych, które znajdu-

jemy w pismach sowieckich z dn.
21 bm., kampanja zbożowa została
dotąd wykonana — o ile chodzi o
dostarczenie zboża do składów rzą
dowych — w 45,2 proc „planu”.
Ażeby ocenic praktyczną wartość
tego stosunku dostaw, trzeba wie-
dzieć, jakie są dalsze losy tego zbo
ża, jak ono jest transportowane i

miagazynowane.
„Prawda*moskiewska z dn. 20

bm. opisuje stosunki, panujące w
porcie rzecznym w pobliżu Sama-
ry, a więc w punkcie mającym
pierwszorzędne znaczenie dla tran
sportów zbożowych:

„Elewatory i składy nie zostały przy
gotowane dla przyjęcia transportów zbo-
ża... Niedbale traktowana jest ochrona
zboża. Zabezpieczenie przeciwko poża-
rom bardzo słabe... W porcie niema spe-
cjalnych składów dla zboża. Zboże wyła
dowuje się wprost na brzeg. Tu w ocze-
kiwaniu wagonów zboże marnuje się na
brzegu w wielkich kupach.. Każdy, kto
ma czas i ochotę, rozciąga zboże... 9.000
korcy mąki marnuje się w pobliżu na brze
gu Wołgi, Skutkiem deszczu worki po-
kryły się grubą warstwą ciasta.”

Takie koleje przebyć musi zbo-
że sowieckie, zanim owe 45,2 proc.
dostanie się do rąk spożywcy.

zorganizowało

TECKYCZNE KURS KORLSPONOZNCHJIE
Na razie kursy korespondencyjne obej-
mą niezbędne dla technika podstawy:

algebry, geometrji i trygonometrji.
Inne przedmioty w opracowaniu.

Wszelkich informacji udziela Kancelarja T. K. T.
Warszawa, Mokotowska Nr. 6.

 

MATURYCZNE I DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY

„WIEDZA
" KRAKÓW, STUDENCKA 14. I. p.

przygotuwują na ustnych lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz
w drodze korespondencji, zapomocą skryplow, wskazówek, pro

gramow | mesięcznych tematów,

1. do egzaminu dojrzałości gimnazjum I semin. naucz.

2. do egzaminu z 6-clu kl. gimn.
3. w zakresie 4-ch ki. gimn.
4. do eg'aminu z 7-mlu klas szkoły powszechnej.

Ucznowie kursów kerespcndencyjnych ctrzymują

«o miesiąc, oprócz całkowitego, wyczerpują ego matercj.łu nausowe-

go,ltematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opracowania.

P. P. Wojskowi do S'erżanta włącznie | Inwalidzi otrzymują
50%, zniżki na wszystkich powyższych kursach. Żąsać bezpłatnych

  

Pokój umeblowany i 2 z Do wynajęcia mieszka-

trala bezprocentowych kas rozwi-
ja obecnie w Polsce swą działal-
ność w 900 miejscowościach i dy”
sponuje kapitałem obrotowym w
wysokości około 9 miljonów zło-
tych. Na kapitał składają się wpła-
ty żydów z Polski i z zagranicy, w
wielkiej mierze także subwencje
Jointu oraz — rządu polskiego.

W! ub. roku ministerstwo pracy
udzieliło tym kasom subwencji
75.000 zł., jednak żydzi uważają ją
za niewystarczającą. „Nasi repre-
zentanci parlamentarni — zazna-
cza „N. Dz.* — mają bezwzględne
prawo domagać się większego po-
parcia, bo żydostwo nie może się
zadowolnić _ ułamkową kwotą
75.000 zł.'*

Nasuwa się pytanie, czy i jakich
subwencji udzielił rząd na bezpro-
centowy kredyt dla katolickiego
kupiectwa i rzemiosła, które także
płaci podatki i conajmniej równie
dotkliwie odczuwa trudności

 

Е

becnego kryzysu...

GIEŁDA.
" ARSZRWA (Pat.) 29 X 1932 ;
Waluty i dewizy:

Be'gja 124,00— 24,31—173,69.
Ho'andia 358,85—359,75 357,95.
Nowy York 29,321—29,28 —29,45—29,15,
Nowy York 8,915—8,945— £ 895,
Nowy Vork kabel 8,918 —2.938 £,898
Paryż 35,03—35,1—34,94,
Szwajęarjs 172—172,43—171,57.
Włochy 45,68—45,90 --45,00
£erlin 211,60

Papiery procentewe:
3 „ poż. budowia a 38,00
4% inwestycyjna 86,00
6*/, dolarowa 55'/, — 56
4, dolarowa 50%,—51
7%. stabil. 54,13—55,'0 —54,'0
4';1. L. Z. ziemskie 37'|,
4, LZ. m. Warsz 44,75
8“, L.Z.m.Warsz.57 57',
10% L. Z. m. Lublina *6,00.
Tendencja dla pożyczek mocniej-

sza, dla listów słabs'a.

Akcje:
Bank Polski 85,25—85!.

m cnlejaza
Pożyczki polskie w Nowym Torke:

Stabiltzacyjna 53.12'|,—53,45. Warszaw:
ska40, 12'|:—40,67',,.

 

Tendencja

PIANINA

„I. Betting I R. i A. Fibiger
т# (uznane

za naj-
lepsze
w kraju)
Sprzedaż
na raty i

= wynajęcie

Kijowska 4, H. Abeiow.
—

Interes w centrum mia-
sta Wilna, w pelnym to-
ku, dobrze prosperujący,
dający duży dochód (Che
miczną pralnię, plisowal-
nię, wytwórnię sukien)
do odstąpienia, z powo-
du wyjazdu. Adres w
Adm. „Dz. Wil“.

393 — 4.

 

Latarki Elektryczne
i Baterje Kieszonkowe

w wiclaim wyborze
poleca Sxtad Apt. i Per-

tumeryjny

J.SZAMBEDAŁ
Wlino, W.Poehulanka 14
Istn. od 1901 r. (vis a vis
Teatru). —0o

WAŁKI, WĄTA i
PAPIER do OKIEN
poleca Skład Apt. i Per-

fumeryjny

J. SZAMBEDA!.
Wilno. W.Pohulanka 14.
sta. od 1901 r. (vis a vis
ieatru) о —0

SKŁAD
Fortepianów

Panik,
Fistarmonji

  

 

wszystkięh branż | zawodów, znający dokładnie zaplombowanych wozach

z” I ser jet CE dostarcza w.Z.P Nr.11

reflektan ów wymagane jes podanie sta:
01YO Tiai

ńewiska społecznego z powołaniem się na refe- M. D E U L L WILNO. = :

rencje poważnych osób, instytucyj, firmit. p. oraz EGZYSTUJE OD 1890 R. ВН który mierzysią) coć E Z

wymienienie rejonu, w którym moglyby być za-JĄ Biuro: Jagiellońska 3 Tel. 811. i Smia

taiuiana nagie Szah Składy: Kijowska 8 Tel. 959. ZA dna! PREa
Zgłoszenia należy kierować pod „WK 385" do т S ji A ja płaciłem po m. o i a

Tow. Rekl. Międzyn. Rudolf Mosse, Warszawa,
sę e

Marszałkowska 124. 838— o
©hn, wyskakując z łóż- 55

DO POKO TRUWSCY, |ka. KURSY KROJU,

, szycia, robót ręcznych

З КЕСЕ ЧЫ ТА Wlino, ul. Ad. Micklewicza 28. |(ITOMANI i modelowania
Wł. Czapiińsk Zaszczyc. uznan. Ich wiątobl. Papieżów ė ‚

д Dominikańska 8 Piusów X i XI Wykon. pocztėwek, Ieg!-| SVR 52: j StelańoWiczÓwy

tymacji, portretów, grup etc.—Misierne |? .
— Wileika 13. y ы 4 Wielka 56, m. 3.

Poleca na SEZON| mamma"POZO на онa 6 ABUBZESAŁ Zapis . uczenie codzien-

jesienny | zimo- | a Тва орсвея wit
a int |ana

ч

‚'.'я’.‚‚і'."’і'‚ь:„.‚ “ Dr. med. Cymbier AKUSZERKA 330—2

AAB Li z || WENERYCZNE.SKÓRNE, [Ą, BRZEZINA zekcje gry iortepionowej
są o Ceny niskie lil сншлаковщииниоесщиетиоы—МОСХОРЕ. Те!. 15-64. przyjmuje bez przerwy odazi. ZE a

|
r. wadziła się Zwie- metoda ja stych.

Dr. 52. Bernsztejn CEE BEKA Labės, ode. = dy Teorja, historja muzyki—

9—2 1 5—8. lewo Gedyminowską ul. Orzeszkowej 11. Sala

      

 

ak
z kaucjami

"na mieście.

'od 3 do 6.

Ada)
J. Jasińskiego 18, m. 6

-50
   

tyczns i moczopiciowe
3—1 i od 4--8 pp.

Mickiewicza 28, m.

 

WENEJ

 

Dr.Zeldowicz
CHOR. WENERY!
MOCZOPL. I SKORN

Ckoroby skórna wane- Tatarskiej,
 

Dr. WOLFSON
5. CHOROBY

RYCZNE I MO-
CZOPŁCIOWE
wi Wiuańzaa i,

tel. 10,67 8—1 i 4—3 w

9—1 1 5—8 tel. 2-77.'
Ai

Ww. z.Grodzka 27.
nr. 3093,

| wc

R
MATEMATYK
Absolwent U. S. B, udzie

SKÓRNE,

la lekcyj matematyki : 1

D-rZeldOWwiCZGWA Skuteczna kuracja. fizyki oraz przygotowuje
k do matury. Posiada dłu-
kobiece, weneryczne, Jankiel Kohn, po nieu goletnią praktykę.  Na-
dróg mocz, prz. 12—2 ganych operacjach ne ucza gruntownie i sumien

 

1 4—6.ul.Mickiewicza 24. giełdzie rozchorował się
704—0 ze zgryzoty. Zawezwano m. 9.

nie. Adres: Mostowa 27,
386 — 4.

Narod. Organ. Zapisy od
12 — 1-ej codz. gr-2

  

Uczenica -5-ej kl. może
się żająć się dziećmi —
do g. -5-ej wiecz. Laska-
we zgłoszenia — Skopó-
wka 11 m. 9. gr—1

Rutynowany = korespon-
dent angielskiego obe-
cnie w Wilnie ma godzi-
ny wolne. Udziela lekcyj
angielskiego i korespon-
dencji
tak i zbiorowo. Zgłosze-
nia telefonicznie 11-44.

Poszukuję pożyczki na
1-ą hipotekę 2.000 zł.
Wiadomość: Bakszta 2
m. 13. 522.

i PRACA i

 

Poszukuję posady kuchar
ki lub do wszystkiego.
Mogę na wyjazd. Posia-
dam šwiadectwa. Pilsud-
skiego 6, Kopczyńska.

51

Gospodyni poszukuje po-
sady może na wyjazd.
Łaskawe zgłoszenia
„poste-restante“ — oka-
zicielowi dow. osob. nr.
17921. 537 — (1)

| ZGUBY
TSMTSAAB

Zgubiono leg. Wydz. Рга- &
wa U. S. B. nr. 1957 na
rok 1931/32 — na imię
Stefana Hrynkiewicz -
Sudnika unieważnia
się. 523—(0)

. і"и'ileszkaniaį
| i pokoje |
AS aS ASSAis

Do wynajęcia

mieszkanie
z 13 pokol na I piętrze

Sadowa

Mieszkanie do wynaję-
cia 5 pek., kuchnia, przed-
pokój łazienka ul. So-
snowa Nr. 10 Zwierzy-

niec. 514
 

2, lab 1 pokój duży, sło-
neczny,
dobrze umeblowany, od-

jak pojedyńczo "dzielne wejście, -dla soli-
dnego. Wielka nr. 3 m. 7.

6—0

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. : Drukarnia A. Zwierzyżckiego,Mostowa. 1.

*jowe z wygodami.

o 2-ch oknach, -

używ. kuchni do wynaję-
cia. Mostowa 5 m. 4.

539—0

Mieszkania do wynajęcia
Ud zaraz 4, 5 i 6 pośojo-
we z wygodami, Utiarna
nr. 2, Wiadomość u do-5;

Dwa pokoje z wygodami
1 osobnem wejściem do
wynajęcia. Może być
wspólna kuchnia, Mickie
wicza 44 — 11.  538—2

DO WYNAJĘCIA miesz-
«ania. Od zaraz 3-poko-

Kra-
sowska 51, wiadomość u

dozrcy. 533 — 0

 

 

2 pokojowe mieszkanie z
wygodami (gaz, centralne
ogrz.) do wynajęcia. Do-
wiedzieć się: Mostowa
3-a m. 26. u dozorcy.

541—1

Do wynajęcia pokój z ła-
zienką, elektrycznością

9 — 11; 3 — 5 w.

Montwiłłowska 14 — 1.
531

 

OKAZYJNIE
Mieszkanie do wynajęcia
suche i b. ciepłe 5 pokoi
weranda, elektryczność,
ogródki, autobus tuż, do-

godny punkt, b. zdatny i

ma letnisko. Zwierzyniec
Sosnowa ul. nr. 3. Cena

90 zł, Tylko bez małych

dzieci. 521—0.

MIESZKANIE odremon-
towane do wynajęcia,
parter 5 pokoi światłe,
woda, ogród piętro 3 i 4
pokoi. Wileńska 5. 526-2

 

  

Mieszkania z 6 i 3 pok. z

wygodami do wynajęcia.
Ul. Jak. Jasińskiego 7.

524—1

 

Ładne mieszkanie, suche

słoneczne, ciepłe 5 po-

mia, 2 i 4 pokojowe z ku-
chniami, wolne od poda-
tku lokalowego. Plac św.
Piotra i Pawła nr. 5/1,
u właściciela. 540

Do wynajęcia 5-cio po-
kojowe mieszkanie świe-
żo odnowione ze wszel-
hiemi wygodami. Wiłko-
mierska 5-a. 511—1

 

Kupno
Ё Sprzedaž ;
ATPMarvaRDA SS

Restauracja z wyszyn-
klem wódek do sprze-
dania ul. Zawalnafir.23
„Bar Kresowy”. 1

Sprzedaje się nierucho
mość w Wiinie 7 ha, zie-
mi, urządzenie ogredni-
cze szklarnia na 10 okien
250 ram Inspektowych,
dom mieszkalny z 3-ch
pokoi i kuchni, oficyna 2
mieszkania jednopokojo-
we, stajnia na 10 sztuk
bydła, stodoła, skład i
piwnica, można działka-
mi. Dowiedzieć się ul.
Kalwaryjska 14 sklep Wo=
łodkiewicza. 516

Tanio
do sprzeda:ia futro dam-
skie lisy edpowiednis
dlaosoby sta szej-tęższej
Kasztanowa 7— lod 9 do
10 r. 3—5 pp.

PLAC
przy ul. Tartaki Nr. 23
(koło ui. Miękiewicza)do
sprzedania. Całość iub
parcele małe. Ceny ni-
skie, od 2 do 5-ej pp.

211—2

Mleczarnię - Jadłodajnię
sprzedam ewent. przyjmę
wspólnika - czkę.  Do-
wiedzieć się Św. Jańska
1. Chemiczna pralnia Ku
czyńskiej. 512—1

koi na piętrze. Zakreto-

наФ , 532—0 diiidiiLIE

Redaktorodpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI,

K. DĄBROWSKA
;r-ma istnieje od r. 1874)
kulno,ul. Niemieckašm.l1

TU4—44
 

Pianino sprzedam w do-
brym stanie, Gimnazjalna
10 — 2.
 

Do sprzedania 3 domy
drewniane i plac handlo-
wy. O warunkach dowie-
dzieć się ul. Kasztanowa
4 m. 19, między 15—16

godz. 507—2

Okazyjnie sprzedam ka-
rakułowe palto. W. Po-
hulanka 22, m. 6. 510—1

Do sprzedania ładny dom
nowy, drewniany, 3 mie-
szkan. z ogrodem, w
dzielnicy ul. Kalwaryj-
skiej. Dow. zauł. Św.. Jer
ski 3m. 6 (w godz. urzę-

dowych) Pośr. wyklucz.
521—2.

 
 

 

Okazyjnie do sprzedania

2 domy drewniane z pla-
cem 486 sąż.? na Pióro-

moncie, Dow. się: Pilsud-

skiego 5 — 12. 530—2
 

Żakiet karakułowy duży

kołnierz soboli, mutkę o-

raz  portjery pluszowe
sprzedam. Oglądać od g.

12 — 5 pp. ul. Piaskowa

1—2 542—1
 

DOM nowozbudowany o
4 mieszk. z wygodami,

składy murowane, piwni-

ca, ogródek owocowy, zie

mi 224 sąż.? do sprzeda*
nia. Stara 27. 534—0

Folwark-letnisko
sprzedaje się w pobliżu
Wilna. Obszar 15 I pół

ha. W tem połowa lasu

(dąb, lipa, sosna, Jodła,
brzoza). Zlemia dobra,

własna, rzeczka. Budya-

ki w dobrym stanie.
Miejscowość malownicza
Dowiedzieć się w Adml-

nistracji „DziennikaWII."

od godz. 10—1. gr4

 

 


