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LUDWIK NIECIECKI
wieloletni zasłużony członek a> Twa Przyjaciół Kauk w

nie
po długich I ciężkich cierpieniach opatrzony $. 5. Sakramentami

zmarł d. 5 listopada r b.

O tej ciężkiej stracie z glębokim żalem zawiadamia

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie.
5 Cześć Jego KZ:

Dalsze przesunięcia w M. S. Z.
(Telef od własnego korespondenta.|

WARSZAWA. Posłem w Bukateszcie ma zostać pułkownik

*Schatzel. Do Paryża ma być-mianowary-p. Grzybowski, zaś amba-
Sador Chlapowski zostaje prezesem rady Banku Handlowego.

Porażka sanacji na terenie palestr
warszawskiej. `

(Telefonem od własnego korespondenta.) =

WARSZAWA. Wczoraj oubyly się wybory do wer.zawskiej rady
adwokackiej, które skończyły się całkowitą porażką sanacji.

Polska sprawa przed sądem łotewskim.
DYNEBURG (Pat.) Letgalski

sąd okręgowy rozpatrywał sprawę
ostatniej partji skazanych przez
sędziego pokoju Polaków z liłuk-
Szty za rzekome  przeszkadzanie
podczas rfabożeństwa w kościele.
Do sądu okręgowego odwołało

się 5 osądzonych. Sąd wydał wy-
rok uniewinniający w stosunku
do dwóch osób, co do reszty zaś
—uchylił wyrok sędziego pokoju
warunkowo. Ci ostatni mają za-
miar odwołać się do senatu.

Ruch antysemički na uniwersytecie
w Budapeszcie,

BUDAPESZT (Pat.) W wyższej
_szkole technicznej w Budapesz-
cie doszło do poważnych eksce-
sów na tie antysemickism. Stu-
dentów-żydów przemocą usunięto

NOWY RZĄD W GRECJI.
ATENY (Pat). Tsaldaris utwo-

rzył nowy gabinet, obejmując w
nim tekę skarbu. Ministrem spraw
zagranicznych został Rallis, woj”

 

   

 

     

        

     

  
   
 

z sel wykładowych, a w ogrodzie
zakładu naukowego doszło do
bójki, w czasie której wielu stu-
dentów-żydów dotkliwie poturbo-
wano. :

kontynuować będzie we wszyst-
kich punktach politykę zagranicz-
ną poprzedniego gabinetu, dążąc
do umocnienia węzłów przyjaźni

ny — Condylis, spraw wewnętrz- z wielkiemi mocarstwami i ze
nych — Metaxas. Prezes rady wszystkiemi innemi krajami, w
ministrów oświadczył przedstawi” szczególności sąsiadującemi z Gre-
cielom prasy, że nowy gabinet  cją.

AMNESTJA WE WŁÓSZECH.
RZYM (Pat.) Rada ministiów du na pewńe kcnieczne ograni-

uchwaliła tekst projektu amne- czenia, dotyczące recydywistów,
styjnego, zaproponowanego kró- jest najszerszą z pośród ustaw
lowi przez szefa rządu i ministra amnestyjnych, jakie zostały ogło
sprawiedliwości. Dekret obejmuje szone od czasu proklamowania
również amnestje za wykroczenia królestwa włoskiego.
przeciwko ustrojowi i bez wzglę-

Przed wyborami prezydenta Stan. Zjeda.
NOWYYORK (Pat). W! ostat-

niej fazie kampanji wyborczej or*
mal pewne.
NOWY YORK (Pat). Zamknię*

ganizacje partyjne wykazują ta dzisiaj ankieta tygodnika „Li-

wzmożoną działalność.  Publicz- terary Digest" daje Rooseveltowi
ność natomiast odnosi się do przeszło 1700 głosów, zaś Hoove-

rowi 1100. Ankieta ta, na pod-
stawie wyników poprzednich lat,
uważana jest za poważny auto“
rytet. Na Wall Street przyjmują
zakłady w stosunku 3'/> na 1 па
korzyść Roosevelta.

kampanji raczej apatycznie, ma-
jąc, jak się zdaje, ustaloną de-
cyzję. Udział we wtorkowych wy--
borach będzie bardzo liczny, cze-
$o dowodem, że zarejestrowalo
się około 49 miljonów wyborców.
Szanse Roosevelta zdają się nie-
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LUDWIK NIECIECKI
Po długich I ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zmarł w dniu

4 listopada 1932 r. w wieku iat 52.

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy przy kościele-św. Jakóba na cmentarz Rossa na-

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek o godz. 7 rano w kościele św.  
RODŻINA.

1-10 TYGODNIA ARAZZNIKJ,
ORGAN PĄPIESKI 0 FASZYZMIE.

CITTA del VATICANO, (Pat).
„Osservatore Romano” zamieścił
długi artykuł, omawiający rezul-
taty, osiągnięte w ciągu lat 10
przez faszyzm, podkreślając do-
datnie strony przeprowadzonych
realizacyj materjainych i moral-
nych w społeczeństwie i państwie

włoskiem. Tem niemniej w koń:
cowym ustępie dziennik watykań:
ski pisze: Nie znaczy to, aby
aplauz i uznanie rozpowszechnia-

ło się na wszystko, co było po-
wiedziane i dokonane wciągu
tych 10 lat. Szczególnie nie
oznacza to aprobaty wszyst-
kich i poszczególnych teoryj,

Dzisiejsze wybory do Reichstagu.
BERLIN. Pat. W niedzielę 6

listopada odbywają się 5'te z rzą-
du w roku bieżącym wybory w
Niemczech. Dwukrotnie wybiera-
no prezydenta Rzeszy, raz cdbyły
się wybory do sejmu pruskiego,
oraz raz głosowanie do Reichsta-
gu. Wyznaczone na niedzielę wy-
bory do Reichstagu odbędą się
w atmosferze wysoće naprężo-
nych walk politycznych. W samej
stolicy sytuacja zaostrzyła się
wobec strajku praeowników ko-
munikacji miejskiej, którzy nie
pozostaną bez wpływu na prze-
bieg niedzielnego głosowania.
Pozatem do ogólnego zaognienia
atmosfery politycznej przyczynił

się ostatni konflikt konstytucyjny
Rzeszy z Prusami, w którym z
pośród krejów związkowych naj-
silniej zaangażowała się Bawarja.
W tych warunkach trudno jest
stawiać prognozy co do przebie-
gu i rezultatu niedzielnych wybo-
rów. Naogół przewiduje się mniej-
szą niż dotychczas frekwencję
głosujących. Znamiennem przy-
tem jest, że nawet w wyrobio-
nych kołach pohtycznych zazna-
cza się pesymizm co do rezulta-
tów wyborów i poprawy stosun-
ków w kraju. Głosowanie niedziel-
ne rozpocznie się o godzinie 10
RE. i trwać będzie do godziny

ej. `

STRAJK TRAMWAJOWY W BERLINIE TRWA.
BERLIN (Pat). Wobec za-

ostrzonego ze strony strajkują
cych terroru, wczoraj wieczorem
wozy tramwajowe i autobusy,
uruchomione częściowo, zostały
zpowrotem wycolane. Do nocy
oliarami starć pomiędzy robotni-
kami a policją stały się 4 osoby
zabite i 20 rannych. — Wicekomi:
sarz pruski Bracht odbył konfe-
rencję z kanclerzem Papenem, po-
czem prezydjum policji zapowie-
działo na dziś mobilizację całego
korpusu policyjnego dla walki ze
strajkującymi. Wieczorem odbyło
się zgromadzenie robotników ga-
zowni miejskiej, które */4 głosów
odrzuciło projekt redukcji płac,

BERLIN (Pat). Stolica Niemiec
nadal jest pozbawiona niemal zu-
pełnie komunikacji miejskiej. Pró-
ba uruchomienia kilkunastu linij
tramwajowych zakończyła się nie-
powodzeniem. Wozy tramwajowe
krążyły po ulicach w długich i
nieregularnych odstępach czasu,
pod silną osłoną policjantów na
platformach i eskortujących wa*
бопу samochodach pogotowia

KRÓLEWIEC (Pat). Odbywa-
jący się w Olsztynie proces prze-
ciwko bojówkom hitlerowskim,
które zorganizowały w miesiącu
sierpniu zamachy bombowe na
sklepy żydowskie i komunistów,
obfituje w szereg sensacyjnych
momentów. Rozprawa wykazała,
że zamachowcy działali w ścisłem
porozumieniu z
partji Większość oskarżonych —
to dygnitarze partyjni. Charakte-
rystyczne jest również, że proces

`

Wojsko niemieckie popiera hitierowcow.

kierownictwem *

alarmowego. Publiczność w oba-
wie przed zajściami, lub też soli-
daryzując się ze strajkującymi,
niemal wcale nie korzystała z
tych środków komunikacji. Po
zdemolowaniu wczoraj 10 auto-
busów przez strajkujących dziś
nie zaryzykowano puścić na mia-
sto żadnego autobusu. Do wię-
kszych incydentów w ciągu dnia
dzisiejszego nie doszło. Po aresz-
towaniu członków centralnego
komitetu strajkowego akcję objął
komitet ad hoc zorganizowany,
złożony z przedstawicieli komu-
nistów i hitlerowców, a którego
siedziba była ściśle zakonspiro-
wana. Dopiero w ostatniej chwili
policja polityczna zdołała wykryć
kilku członków tego komitetu,
których natychmiast aresztowano.
Nowy komitet obstaje nadal przy
warunku cołnięcia redukcji płac.
Koła rządu komisarycznego w
Prusach uważają sytuację nadal
za poważną. O ile sytuacja ule-
śnie zaostrzeniu, należy się liczyć
z ogłoszeniem stanu wyjątkowego.

way

prowadzony jest przy drzwiach
zamkniętych, a to z tego powodu,
że zamachowcy pozostawali w
łączności z czynnikami wojsko-
wymi, od których otrzymywali
materjały wybuchowe. Szczegól-
nie zagadkową rolę odegrał nie-
jaki Litzmann, będący równo-
cześnie olicerem Reichswehry, jak
i przywódcą oddziału hitlerow-
ców. Wyrok spodziewany jest w
przyszłym tygodniu.

BANDYTYZM W MANDŻURII.
TOKJO (Pat.) Wczoraj po pół-

nocy 60 bandytów zajęło dworzec
na węzłowej stacji mandżurskiej
linji kolejowej Supingk»l. Dworzec
podpalono. Naczel-i« stacji oraz
dwaj funkcjonarjusze kolejowi
zosteli zabici Trzech innych funk-

cjonarjuszy poniosło śmierć w
płomieniach. Pociąg towarowy,
jadący w tym ezasie do Jairen,
przejeżdżając przez dworzec,
zwiększył szybkość jazdy, przez
co zdołał ujść przzd napadem.

KOMUNIKAT KOŁA MIEJSKIEGO STRON. NARODOWEGO.
W niedzielę, dnia 6 listopada o g. 12.30

odbędzie się

ZEBRANIE KOŁA WIEJSKIEGO STRONNICTWA NARODOWEGO,
na którem wygłosi referat

o sytuacji politycznej i gospodarczej
Dr. Zygmunt Fedorowicz

Wstęp tylko dla członków Stron. Narod, za okazaniem legitymacyj członkowskich
‚ ®

 

który się odbędzie w najbliższą
sobotę ania 12-X1-1932 r. w Sz-
lonach Kasyna Garnizonowego.
 

wyrażanych w niektórych twie
dzeniach o bezgranicznej i po-
wszechnej właazy państwa na
wszystkicn odcinkach Życia,
nawet tych, które nie należą
do  kategorji państwowych.
Jednak katolicy powinni i mogą
cieszyć się, że tyie dobrego zo
stało dokonane, a wyda się to
tem większe, jeżeli się pomyśli,
że tyle przesądów, ignorancji na-
wyków i zaślepienia przeciwsta-
wiało się ongiś realizacji tych
zdrowych posunięć.

ii A]

Czego chcą Niemcy.
zmierza do tej sprawy Pomorza polskie-

ORZGD ZZ г
Popierajcie Polską
Macierz Szkolną,

Często się u nas mówi, że we
Francji nie znają Niemiec tak do-
brze, jak zna się je w Polsce. Nie-
zupełnie jest to siuszne. Niema we
Francji dużych obszarów, jak nasz
b. zabór pruski, gdzie cała lud:
ność, w ciągu kilku pokoleń, po-
znała w codziennem twardem do-
świadczeniu, co to są Niemcy.
To właśnie ułatwia wielu marzy
cielom lub mędrkom we Francji
szerzenie błędnych i złudnych ро-
jęć o Niemcach. Ostatecznie jed-
nak, na swój sposób, także i
Francja w latach 1870 i 1871 oraz
w latach 1914 do 1918 poznała
Niemcy zbliska. Przeważa zatem
bardzo znacznie we Francji trzeź-
wość i nieufność. A już żadną
miarą twierdzić nie można, by we
Francji, w świecie politycznym i
dziennikarskim, nie było lub ma-
ło było ludzi, doskonale zdających
sobie sprawę z rzeczywistości nie-
mieckiej. Przeciwnie, z przenikli-
wością i jasnością sądu, właściwą
umysłowi francuskiemu, widzą
tam istotę rzeczy.

 

Kanclerz Rzeszy p. von Papen,
w dwu kolejno mowach, 12-go ub.
m. w Monachjum i 16-g0 ub. m. w
Paderborn, rzucił hasło sacrum
imperium tj. świętego cesarstwa
niemieckiego.

P. Rene Pinon, wybitny pisarz
polityczny francuski, mówi o tem
w zwykłem sprawozdaniu poli-
tycznem dwutygodniowem Rev. d.
L. Mondes“ г 1 bm.:

„Te pojęcia sacrum imperium šred-
niowiecznego nazywają się, by dać im
imię prawdziwe, pangermanizmem, któ-
ry był źródłem i bezpośrednim powo-
dem wielkiej wojny, a są dostosowane do
potrzeb politycznych Wszechniemiec, w
czasach, które nic w sobie nie mają z
średniowiecza... `

Jutrzejszy cesarz, jak wczorajszy,
byłby nie następcą Karola Wielkiego,
dzielącego z Papieżem kierownictwo
chrześcijaństwa, ale poprostu dziedzicem
królów Prus, summus episcopus kościoła
luterańskiego, a p. von Papen, który jest
katolikiem, powinien wiedzieć, że naro-
dziny takiego cesarstwa wywoła, jako
nieuchronne następstwo, nowy kultur-
kampi...

Poza temi osłonkami średniowiecz-
nemi licho się ukrywają interesy i
ambicje germanizmu. Olbrzymie zamy-
sły panowania nad światem, które miała
urzeczywistnić wojna r. 1914, które zła-
mała klęska r. 1918, a przeciw których
odroczeniu Traktat Wersalski powziął
roztropne postanowienia, drażniące nie-
miecki nacjonalizm, zjawiają się znowu
w programie rządu von Papena. Niemcy
od Alp po Niemen, jak mówi p, Papen,
a także od Bratislawy po Metz i Ganda-
wę, jak dorzucają jego pisma, miałyby
jedną właściwość wspólną z owem sac-
rum imperium Hohenstaufów: prowadzi-
łyby one tę walkę zażartą, to odpycha-
nie, to wynaradawianie narodów sło-
wiańskich, które od zdobyczy Karola
Wielkiego ciągnie się aż po rozbiory
Polski. Odrodzenie świata słowiańskie-
go, oto grzech, którego Niemcy nie mo-
śą przebaczyć traktatom roku 1919. A
cała napuszona frazeologja kanclerza

go, które Niemcy, wbrew woli większo-
sci ludności, chcą znowu zagarnąć.

I to dla tego celu, dla nowego roz-
bioru Polski, dia spełnienia tej krzyw-
dzącej niesprawiedliwości, wichrzy się w

Europie... 1 czyż p. von Papen wyobraża
sobie, że gdziekolwiek, nawet w Londy-
nie, nie widzą, dokąd zmierza? Dzieje
wiedzą, że istnieje wielka cywilizacja
niemiecka, której rozwojowi nikt nigdy
nie przeszkadzał, ale wiedzą także, iż
szczególnie na wschodzie narzucała się

ona sąsiadom zawsze żelazem i zdoby-
czami.. Nowe Niemcy p. von Papen'a,
jak Trzecie Cesarstwo Hitlera, byłyby
podobne, kubek w kubek, do wielkich
Prus Bismarcka...”

Tym razem wszyscy w Francji,
od prawicy po. lewicę, poznali
znaczenie hasef p. von Vapen'a
bez jakichkolwiek złudzeń, a głos

taki, jak p. Renć Pinon'a, świad
czy, że zamiary Niemiec dzisiej-
szych przejrzano do dna,

 

Niemcy zaś z przygrywką tych

haseł idą w wybory, w których
obóz pp. von Papen'a i jen. von
Schleicher'a przelicytowuje się z
obozem Hitlera w dążeniach
wszechniemieckich, bo to właśnie
jest głównem znamieniem wybo-
rów z 6-go listopada br. Zarazem
na gruncie międzynarodowym, dą*
żą Niemcy do
nie tając, z bezwstydem zdumie-
wającym, że te zbrojenia są im
potrzebne, aby móc urzeczywist-
nić zapowiadane zabory. Świat

cały widzi to jak na dłoni.
Wszystkie te dążenia Niemiec go-
dzą wprost w usiłowania zażegna*
nia wojny i zapewnienia pokoju,
pod których znakiem toczy się
dziś polityka międzynarodowa. A

jednak między tą świadomością a
działaniem jest ciągle szczelina,
coraz szersza, którą Niemcy idą
krok po kroku naprzód ku swej
nowej wojnie zaborczej, obecnie
już pod jawnem hasłem — sacrum
imperium.

Stanisław Stroński.

Od ii-u lat istniejąca szkoła

„ŻRÓDŁA PRACY*
z trzyletnim kursem krawiec
czyzny, bieližniarstwa i try-
kotarstwa. Trocka 19, przyj-
muje zapisy nowowstępują-
cych uczenic do Bursy szko-
ły, codziennie od 9—1. Dla
dorosłych kursy 3 miesięczn,

Polska radjosłacja w Ameryce,
NOWY YORK, (Pat). W Bouf-

fallo otwarto w polskiej dzielnicy
pierwszą polską radjostację na-
dawczą w Ameryce. Stacja jest
własnością spółki akcyjnej, na
której czele stoi jako prezes Нег-
bert Howell. Dyrektorem stacji
jest Józef Dąbrowski.

ADO INTA TSS EINIKISSS
zw. ak. „MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA“

zawiadamia Koleżanki I Kolegów iż w Niedzleię 6-XI 0 g. 17-e] w lokalu wła-
snym przy ul. Orzeszkowej 11 odbędzie się

ZEBRANIE INAUGURACYJNE
na którem przemawiać będą

p. prof. KOMARNICKI, Senjor poseł TADEUSZ BIELECKI I inni.
wstęp

św. Ducha (po-Dominikańskim).

dla Akademików za okszaniem legitymacyj
NABOŻEŃSTWO na intencję pomyślnej piacy odbędzie się o g. il rano w kośc. |

Członkowie O.W.P. i Młodzieży Wszechpolskiej
winni stawić się w kościele o g, 10 m. 50.

 

JESTEM INTERESUJĄCA
W tym bereciku i z tą apaszkąl. A czy nie piękny jest mój
sweterek? A pończoszki, a chusteczki I najmodniejsze rę-

kawiezki? | wszystko to nabylam X

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9 tel. 6-46.
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Na marginesie mody min. tinansów.
Exposć p. min. Zawadzkiego,

które w znacznem skróceniu za”

mieściliśmy w. numerze piątko-

wym naszego pisma, pod wzślę-

dem nikłej swej treści nie odpo-

wiadało bynajmniej swym roz-

miarom. Treść ta, po odrzuceniu

wszelkich  balastów, zwłaszcza

zaś tych ustępów, które raczej

służyć miały do zamglenia niż do

wyjaśnienia istotnej sytuacji — da

się streścić w kiku wierszach, w

paru cyfrach.
A więc preliminarz na przy”

szły rok budżetowy przewiduje

w dochodach 2.089,000, w wydat-

kach 2.449.000 z czego wynika

niedobór w wysokości 360 miljo-

nów. : i

Przedstawiając preliminarz de”

ficytowy, minister musi wskazać z

czego zamierza deficyt ten po”

kryć, inaczej byłoby to przyzna”
niem się do bankructwa.

P. min. Zawadzki zbył tę naj-

ważriejszą sprawę następującemi

słowami:
„O ile deficyt ten będzie niewysoki,

da się on pokryć z rezerw skarbowych...

Składają się one w znacznej części z

papierów wartościowych, nie są więc

płynne w tym sensie, abyśmy mogli w

każdej chwili dowolną ich część zreali-

zowač“.

Nasuwa się tu wielka wątpli-

wość, czy takie „pokrycie” wo”

góle można uważać za — pokry*

cie. Stan papierów naszych na

giełdach zarówno wewnętrznych

jak zagranicznych jest powszech-

nie znany, wszelka zaś znaczniej-

sza podaż ze strony rządu z ko-

nieczności musiałaby wywołać

dalszy, znaczny spadek. Pozatem

cały ten ustęp mowy p. ministra

jest niejasny, niewiadomo o jakich

właściwie mówi rezerwach, jak

te rezerwy się przedstawiają.

Rzecz dziwna, że tak wymowny

p. Zawadzki, nie szczędzący słów,

sypiący cyfry z rękawa, tu wła”

śnie w najważniejszym punkcie,

stał się dziwnie lakoniczny.
Jeden jeszcze znamienny zwrot

z wyżej przytoczonej cytaty, musi
zwrócić uwagę słuchacza. P. mi-
nister powiada: „O ile deficyt ten
będzie niewysoki..." A więc sam

p. minister nie wie, jaki właściwie
będzie ten deficyt, czyli że uważa
własny, przez siebie sporządzony
preliminarz za... przypuszczalny,
z czego już łatwo powziąść wątpli-
wość, czy preliminarz ten wogóle
jest realny.

Nie mówimy o wydatkach,
£dyž te są całkowicie zależne od
dochodu. Natomiast co do docho-
dów, sam p. minister wyraża się:

„zrozumiałą jest wątpliwość czy do-
chody nie zostały zapreliminowane zbyt
wysoko”,

Otóż musimy stwierdzić, że
wątpliwość tę mamy i to w bar-
dzo dużym stopniu, opiera się zaś
ona nie na przypuszczeniach, ale
na cyfrach, na faktycznym przy”
chodzie roku bieżącego i na tym
smutnym fakcie, że sytuacja go”
spodarcza nie poprawiła się, że
nawet nie zatrzymała się, ale że
się pogarsza z dnia na dzień. P.
min. Zawadzki stara się delikat-
nie zasugerować przekonanie, że
dosięgliśmy dna kryzysu, że moż*
liwa jest w przyszłości poprawa—
co daj Boże — ale przypuszczenia
swego nie popiera żadnym  real-
nym dowodem, podczas gdy „rze-
czywista rzeczywistość' przeczy
temu na każdym kroku. Dość jest
mieć oczy i patrzeć na to co się
dookoła dzieje.

Nie licząc tedy na cuda, trzeba
liczyć się... z deficytem, który,
według obliczeń p. ministra wyno-
sić ma 360 miljonów, ale który
może także przewyższyć tę cyfrę
i nawet znacznie, czemu p. mini-
ster bynajmniej nie zaprzecza.

Jeżeli więc taka ewentualność
nietylko jest możliwa, lecz praw-
dopodobna, co zamierza uczynić
rząd, by wybrnąć z sytuacji? P.
min. Zawadzki wskazuje na kilka
sposobów.

Pierwszy sposób, niewątpliwie
najracjonalniejszy: podniesienie
życia gospodarczego. P. min. Za-
wadzki ujmuje to w ten sposób:

„Wysiłki rządu idą z jednej strony
w kierunku obniżenia cen, kiedy ceny
te utrzymują się na poziomie jawnie zbyt
wysokim, z drugiej strony do stworzenia
warunków, w których mogłyby podnieść
się ceny jawnie zbyt niskie”.

Przyjmując powyższe oświad-
czenie do wiadomości, stwierdzić

»

musimy, že podobne zapowiedzi
о „Zwęženiu nožyc“, słyszeliśmy
niejednokrotnie od przedstawi-
cieli rządu, jednakże najmniejsze” *
go rezultatu tych wysiłków nie-
widzimy.

Ceny na produkty rolne, „jaw*
nie zbyt niskie”, nie podniosły się

wcale, co się zaś tyczy „zbyt wy”

sokich cen”, mowa tu być może
jedynie o wytworach przemysłu
monopolowego lub skartelizowa-

nego. Jakkolwiek obniženie tych
cen zależy całkowicie prawie od

rządu, nie uczyniono dotychczas
nic w tym kierunku, po za drobną
zniżką ceny na wódkę.

Z mowy p. min. Zawadzkiego

nie możemy nic konkretnego wno-

sić, by rząd zamierzał obniżyć ce-

ny na zapałki, cukier, sól, naftę,

węgiel żelazo, sztuczne nawozy,

albo obniżyć taryfy kolejowe i
pocztowe. |

Drugim sposobem p. min. na

powiększenie dochodów jest
egzekwowanie podatków przy

pomocy „najostrzejszych

środków*. P. minister pod

kreślił to kilkakrotnie, obiecując

sobie dużo po nowym, obostrzo”

nym systemie egzekucyjnym.

Przyznać musimy, że i na tym

punkcie nie podzielamy jego opty”
mizmu. Jeżeli chodzi o płatników

jawnie opornych, mających z cze-

go płacić lecz nie chcących, to

takich jest znacznie mniej niż p.
minister zdaje się przypuszczać.

Rewizje osobiste, nocne itp.
mogą dać znikomy wynik w kilku
pierwszych wypadkach, i będą
tylko przestrogą dla innych, któ-
rzy potrafią swą gotówkę tak
schować, że najsprytniejszy se-
kwestrator jej nie znajdzie.
Ogromna większość jednak po-

datników należy do tej kategorji,
która chce płacić a niemoże. Środ-
ki przymusowe mogą tu przynieść
skarbowi pewną nieznaczną do-

raźną korzyść, rujnując jednak
płatnika, na przyszłość pozbawia”
ją skarb dochodu.

Jest to system podcinania ga-
łęzi na której się siedzi.

Trzecim środkiem przewidzia-
nym przez p. min. finansów jest
„ucieczka do dalszych, może bar*
dzo uciążliwych, ale koniecznych

oszczędności'.
Jakkolwiek p. Zawadzki wy*

raźnie nie mówi jakie właściwie

oszczędności ma na myśli, z róż*
nych względów przypuszczać
można, że chodzi o dalsze obcię-

cie poborów urzędniczych, oraz o
dalsze redukcje. P. minister uwa-
ża środki takie za bardzo „uciąż-
liwe”, pociesza się jednak tem, że

„rząd  tylokrotnie wykazał  swą

zdolność do podjęcia i wykonania decy-

zyj w tej dziedzinie, że i tym razem po-

trafiłby się na nią zdobyć”.

Niewątpimy. Ale jaki będzie

tego rezultat. Zmniejszając pobo-

ry urzędnicze, tem samem zmniej-

sza się silę nabywczą tej tak licz-

nej klasy, co z kolei pociągnie za

sobą ograniczenie produkcji rol-

nej i przemysłowej, ograniczenie

handlu, liczne bankructwa. W

wyniku ostatecznym to co skarb

zaoszczędzi na redukcji poborów

urzędniczych, to w dwójnasób

straci na zmniejszonych, nodat-

kach.
Czy ma p. minister finansów in-

ne, skuteczniejsze środki?

Owszem: „genjalną myśl

i niezłomną wolę Józe-

fa Piłsudskiego', na tem

każe „opierać naszą nadzieję na

stabilizację stosunków i dalszy

ich rozwój”.
Krasomówczy „zwrot ten przy”

pomina żywo pewien epizod z po”

wieści Sienkiewicza „Potop'.
Kiedy Karol szwedzki w swym

zwycięskim pochodzie zabrnął aż

na najdalsze kresy Rzeczypospo-

litej, gnębiony przez Czarnieckie'

go i liczne „partje”, zwołał radę

wojenną i zadał pytanie, co dalej

należy robić, jak wydostać się z

potrzasku.
Głuche milczenie było odpo-

wiedzią.
Gdy Karol powtórzył swe py”

tanie, jeden z obecnych odezwał
się:

„Wierzymy w genjusz waszej
królewskiej mości”.

Czy król był wdzięczny za taką
odpowiedź—o tem historja nic nie
mówi, natomiast wiemy z historji
jak się skończyła eskapada Karola

Może właśnie dlatego, że ta-
kich miał doradców.

TŽ
«<ZWIĄZEK MLODYCH
NARODOWCÓW».
W; środę 2 bm. powstało w To"

runiu nowe stowarzyszenie pod
nazwą „Związek Młodych Naro-
dowców, mające na celu działal-
ność uświadamiającą i wycho-
wawczo-polityczną.

Polegać ona będzie — jak o-
kreśla statut:
— „na pracy dla narodu i pań”

stwa polskiego, by stało się ono
mocnem wewnętrznie i szanowa-
nem przez obcych.

Do celu tego prowadzi:
1) zapewnienie religji rzymsko-

katolickiej należnego jej w duszy
narodu i w państwie stanowiska;

2) trwanie w głębokiem przy-
wiązaniu do Ojczyzny i szerzenie
tego przywiązania tam, gdzie mo-
że ono wydawać się niedosta-
teczne;

3) zdobywanie i utrzymywanie
tych cech charakteru, które są
rękojmią wielkości narodu, jak:
poczucie hierarchji, karność, wy
soki poziom obyczajów  domo-
wych i publicznych, przestrzega”
nie prawa i szerzenie jego poczu-
cia;

4) dążenie do zapewnienia na-
rodowi polskiemu stanowiska je-
dynego gospodarza w państwie
polskiem;

5) troska o sprawy gospodar”
cze i społeczne, by ułożyły się one
niezależnie od wpływów kapitału
międzynarodowego, zapewniając
zarazem warsztaty pracy dla Po-
lakėw“.

Członkiem „Związku Młodych
Narodowców* może być każdy
Polak-katolik (względnie każda
Polka-katoliczka), który ukończył
18 rok życia, podpisał deklarację
wstąpienia do Związku oraz zo-
stał przez właściwe władze przy”

DZIENNIK MILEŃSKI
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Główne tematy.

Naturalnie mowa tu o otwar-

ciu Sejmu i o zmianach w rządzie.

Jeszcze nie wszystkie pisma zdą-

żyły w.sprawie tej się wypowie”

dzieć, ale głosy, które do nas do-

tarły są dość charakterystyczne.

Premjera przy ul. Wiejskiej,

Takiem mianem określa dzień
otwarcia Sejmu „ABC”. I słusz-
nie, bo dziś już się niczego nikt w
Polsce po obradach sejmowych
nie spodziewa.

Na to, co się odbywa w gma-
chu przy ul. Wiejskiej, patrzą dziś

* ludzie jak na mniej lub więcej cie-
kawe widowisko, bo jak z progra-
mów teatralnych wszyscy

„wiedzą zgóry, jakie będą szczegóły
tego, rok rocznie powtarzanego widowi-
ska, w którem obok ludzi żywych biorą
udział także martwe kukiełki. Jedyną
zmianę odnajdzie galerja tylko w pew-
nych szczegółach natury inscenizcyjnej.
Na górnej scenie aktorzy będą mówili
corąz dłużej i coraz bardziej zawile, na
środku sali coraz krócej i ciszej, a na
obu skrzydłach bocznych coraz głośniej
i coraz gwałtowniej.

Zmechanizowanie i zautomatyzowa-
nie naszego życia politycznego doszło
już, istotnie, do szczytu doskonałości.
Ujawnia się to najjaskrawiej we wzajem-
nym stosunku Rządu i Bezpartyjnego
Bloku współpracy z Rządem.

Stosunki te uległy pewnym
zmianom, przyczem towarzyszyły
tym zmianom nieraz hałaśliwe
fanfary zaprawiane kabaretowym
programem „wywiadów”.

Dziś i to się skończyło i w BB.
zapanowała martwa cisza,

„Nikt nie mówi, ani myśli o progra-
mach, bo jedynym programem stało się
przetrwanie. Zamiast farysowych lotów
o „przebudowie'”, mamy tęsknotę za jak-
najdłuższą prolongatą stanu obecnego.

Wrzaskliwe i kłótliwe widowisko
przemienia się stopniowo w milczący te-
atr kukiełek. Na ulicy ludzie bawią się
w bezmyślne yo - yo, a w polityce także
streszcza się wszystko w pociąganiu za
sznurek, wciąż tym samym, zautomaty-
zowanym ruchem.

Doskonale pochwycony obra-
zek! 5

Dwa obozy.

Obszerny artykuł poświęca se-
sji sejmowej katowicka „Polonia*.

Przedewszystkiem zwraca ona
uwagę na to, czem Sejm stał się
dla rządów ski

„Sejm stał się dld rządów  sanacyj-

nych w dobie obecnej „złem  koniecz-
nem” to jest takiem, z którem choć z
niechęcią, trzeba się godzić. Nic się już
więcej w jego mechanizmie „usanować”
nie da — pozostało tylko jaknajbardziej
zredukować jego rolę, no i spróbować,
ewentulnie wyzyskać okazję sejmową do
pewnej propagandy dla uśpienia a przy-
najmniej zdezorjentowania opinji.“

O zorjentowaniu opinji przez

sanację nie może być mowy, bo

zorjentować można jedynie na coś
określonego, na jakiś wyraźny
program, którego sanacja nie ma i
mieć nie może. Nie może go mieć
zwłaszcza dziś, gdy rozbicie we“
wnętrzne na poszczególne grupy
i grupki występuje coraz jaskra”
wiej.

Prądy nurtujące w obozie sa”
nacyjnym coraz bardziej niszczą
od wewnątrz organizm tej organi-
zacji.

„Czy te prądy wybuchną na ze-
wnątrz podczas sesji sejmowej? Prawdo-
podobnie będzie je twardą ręką dusił p.
Sławek (a może potężny aparat władzy
rządowej za sobą, aby posłuch wymu-
szać), ale czy mu się to na długo uda,
jest rzeczą więcej niż wątpliwą, śdy się
zważy, jaki to chaos w łonie BB. pano-
wał już pod koniec sesji poprzedniej.

Przechodząc do drugiego obo”
zu, tj. do opozycji, stwierdza „Po-
lonia* całkiem słusznie, iż wraz z
nią stoją naprzeciwko obozu rzą-
dowego

„olbrzymie rzesze znękanego społe-
czeństwa. Choć na ławach sejmowych
tuż obok siebie siedzą, choć się o siebie
ocierają w kuluarach”i w bufecie —
stwierdzić trzeba, że między temi dwo-
ma obozami istnieje dziś ogromna, w ża-
den sposób ani przejść ani zapełnić się
nie dająca, przepaść. Opozycja niczego
pozytywnego w sejmnie zdziałać nie po-
trafi — zwłaszcza w sejmie, któremu
rząd przedkłada budżet nieuleczanlie
deiicytowy, nierealniejszy i  luźniejszy
niż kiedykolwiek, a pozatem ma już do
przedłożenia chyba parę tylko ustaw
kagańcowych, bo resztę już dekretami
załatwił. Przegłosowana jednak na każ-
dym kroku opozycja tem  energiczniej
będzie musiała przy każdej sposobności
protestować i demaskować, demasko-
wać — jeszcze raz demaskować! Im sil-
niejszy będzie jej głos, tem większy bę-
dzie miał oddźwięk wśród ogółu. I na-
odwrót im silniejsza będzie podstawa,
tem silniejszy będzie głos opozycji idący
z sejmu.”

Nie godzimy się wprawdzie z
„Polonią”, by rola opozycji ерго-
wadzała się li tylko do demasko-
wania, ale niewątpliwie jest to
jedno z poważnych zadań, jakie
na barki opozycji spada.

Stowarzyszenia
(Wniosek Klubu Narodowego w sprawie uchylenia Rozporządze-

nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paždziernika 1932 r., za-

wierajacego prawo o stowarzyszeniach).

Wysoki Sejm uchwalić raczy

następującą ustawę:
Ustawa z d. 3.XI, uchylająca Roz-

porządzenie Prezydenta Rzplitej z

dnia 27 października 1932 r. Pra-

wo o stowarzyszeniach (Dz. U. R.

P. nr. 94, poz. 808).
Art. 1. — Rozporządzenie Pre-

zydenta Rzplitej z dnia 27 paździer

nika 1932 r. Prawo o stowarzysze

niach (Dz. U. R. P. nr. 94, poz. 808)

uchyla się.
Art. 2, — Wykonanie niniejszej

ustawy porucza się Ministrowi

Spraw Wewnętrznych w porozu-

mieniu z zainteresowanymi Mini-

strami.

Art. 3. Ustawa niniejsza

wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia.
Uzasadnienie:
Wydanie Rozporządzenia w

sprawie stowarzyszeń nie godzi się .

z oświadczeniem, jakie imieniem

rządu złożył p. Prezes Rady Mini-

strów, uzasadniając projekt usta-

wy o pełnomocnictwach. Zagadnie

nie stowarzyszeń należy do tej sa-

mej kategorji, co zagadnienie zgro

madzeń publicznych, winno też by

ło być przedłożone Izbom w for-

mie projektu ustawy, tembardziej,

że żadna okoliczność nie uzasa-

dniała rzeczowo pośpiechu, z ja-

kim Rząd załatwił sprawę tak waż

ną dla życia całego państwa.

Prawo o stowarzyszeniach nosi

charakter wybitnie polityczny, da-

jąc władzom wpływ niemal nieo-

graniczony na działalność, którą

społeczeństwo rozwija w stowarzy

szeniach.
Tak więc art. 6 zakazuje sto-

warzyszeń, przyjmujących zasadę
© uwlmąjka b  «wasć kiiczokktwiRIAA.

jęty do organizacji.
W Toruniu wyłoniono zarząd

powiatowy Z. M. N., w skład któ-

rego weszli z wyboru: red. Wac-
ław Madejski (kierownik), Józef

Rychlewski (sekretarz), Teofil

Anusiak (skarbnik), Ignacy Maza”
ny i Stanisław Tarnowski (człon-

kowie).
Równocześnie utworzono „O-

gnisko" Toruńskie Z. M, N. Do za*

rządu tegoż wybrano: red. Madej-

skiego (jako kierownika), Stani-

sława Tarnowskiego (jako sekre-

tarza) i Teofila Anusiaka (jako

skarbnika).
Wie czwartek 3 bm. nowe sto-

warzyszenie i jego statut zglosz0-

ne zostały przez władze organiza”
cyjne w starostwach grodzkiem i
powiatowem w Toruniu.

bezwzględnego posłuszeństwa
członków władzom stowarzysze-
nia; na tej podstawie będą zakazy
wane stowarzyszenia, niemiłe rzą
dowi, jak tego dowodzi bezprawne
rozwiązanie Obozu Wielkiej Pol-
ski, wątpliwem jest jednak, czy
przepis ten będzie stosowany do
lóż wolnomularskich, do których

należą członkowie grupy rządzą-
cej. Podobnie zakazuje Rozporzą*
dzenie stow. wychowania fizyczne
go, gimnastycznych i sportowych
z celami politycznemi: na tej pod-
stawie może być zniszczone zasłu-
żone, apolityczne tow. „Sokół”, a-
le nie będzie z pewnością rozwią-
zany wysoce polityczny „Strzelec”
Według art. 15 i 16 władza ma da-

leko idące prawo wglądu w życie
wewnętrzne stowarzyszeń, art. 14
uzależnia byt stowarzyszeń od swo
bodnego uznania władz; rozumie-
nie tego swobodnego uznania przez
władze znane jest społeczeństwu z
dotychczasowej praktyki prawa o
zgromadzeniach. Art. 18 zabrania
tworzenia Związków Stowarzyszeń
co jest prostem uniemożliwieniem
stowarzyszania się poza terenem
jedynie lokalnym.

Szczególnie szkodliwy jest prze.
pis art. 20, który pozwala odma-
wiać zarejestrowania Stowarzy-
szeń, jężeli subjektywnem zdaniem
władzy "nie odpowiadają wzglę-
łom pożytku społecznego, oraz
art. 51, który umożliwia przyzna-
wanie monopolu stowarzyszeniom
wyższej użyteczności,

Wreszcie art. 27 daje władzy
niesłychane uprawnienia dyspono-
wania majątkiem likwidowanego
stowarzyszenia, o ile ten cel nie
był w statucie przewidziany.

Te przepisy wystarczają do wy
kazania, że prawo o stowarzysze-
niach jest cofnięciem wstecz stanu
rzeczy, istniejącego na ziemiach
polskich obecnie i faktycznem
przekreśleniem przyznanego kon-
stytucyjnie obywatelom Państwa
Polskiego prawa stowarzyszania
się.

Warszawa, dnia 3 listopada
1932 r.

WEZ SAZORZOZIOZOSR
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diwignią band.
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Szkice i
TYDZIEN AKADEMIKA.

powiedzi. To dziwne. Muszę jed-Od tygodnia Stasiek czekał
na list od matki..

Cały tydzień W zeszłą sobotę
list do domu napisał.

Nie imógł w liście napisać
wszystkiego, nie był w stanie.

Bo pocóż martwić matkę.
Widział jej ręce suche, żylaste,

słarcze ręce, które całował па

pożegnanie, widział jej oczy wy-
płowiałe od patrzenia przez lat

siedemdziesiąt na Świat, gdy wpa-

trywała się niem', w niego ostat-
niego dnia wyjazdu.

I pamiętał jej słowa.
— Jakby ojciec się cieszył,

gdyby ciebie widział Stachu... Tak

bardzo chciał mieć syna dokto-
rem...

Do tego doktoratu Stachowi
jeszcze daleko. Całe dwa lata
kucia, w obcem tem mieście,

w szarych murach, w białych la-
boratorjach i w warunkach...
ages)„a."aaA

Miał o tem pisać matce?
Że zimno mu w tem paletku

letnierr, że buty nasiąkają wodą,
że ostatni raz przedwczoraj jadł
w mensie...

Może matczyne serce samo
odczyta, to co napisane nie zo-
stało, może odczuje zdaleka
czego dziecku brak... Do dziś
dnia listu od matki nie było...

Czekał na listonosza, wybiegł
mu naprzeciw.

Nie! listu nie ma.

Może—by tak prosić o zalicz-
kę jakich paru złotych u Pęcz-
kowej, której uczył chłopaka.

Dzieciak byl tępy i leniwy,
Stach męczył się z brzdącem i
przy jego pomocy, przedzierał się
od kwartału do kwartału.

Poszedł na korepetycję.
Pęczkowa lekko skinęła mu

głową na powitanie.
Była zła.
— Panie jak pan dziecko u-

czysz. Całe trzydzieści złotych w
miesiąc, to brać pan potrafi, a
dzieciak z polskiego -znów dziś
dwóję przyniósł.
— Henryš jest nieposlus:ny i

leniwy proszę pani.
— Leniwy? a pan od czego,

żeby go zachęcić do pracy.
= Jest rozpieszczony

dzo i...
bar-

żebymTo pan chcesz,
dziecko katowała?!-

Pęczkowa trzasnęła drzwiami i
mamrotała coś z trzeciego po-
koju.

Po lekcji Stach zwrócił się do
malca.
— Henrysiu poproś mamę do

mnie na chwilę.
Malec pobiegł i

chwilę.
— Mama jest wyszedłszy.
— Acha, dziękuję.
I poszedł.
Na dworze deszcz padał.
— Co robić? wrócę chyba do

domu, może list od matki rad-
szedł. Muszę mieć jednak tro-
chę gorączki. To dziwne. Czyżby
gostrycznz? Przecież nic nie ja-
diem. | w głowie mnie jakoś
szumi.

Wrócił do dom.
W bramie stróż go obrzucił

pogardliwem spójrzeniem.

wrócił za

— Proszę Jana, czy listu do
mnie nie było?
— A co ja wiem.

W domu pióbował lampę za-
„palić, ale nafty nie było. Poło-

żył się więc wipłaszczu na łó:ko.
— Cały tydzień nie mam od-

powlnni we własnym Interesie wypróbować tabletki
2 Togal Togal uśmierza bóle, Nleszkodliwy dla serca,

żołądka I Innych organów. Spróbujcie I przekona|-
<le się sami, lecz żądajcie we własnym interesie

tylko oryginalnych tabletek Toga.

Do nabycia we wszystkich aptekach.

паЙлетоте

  
  
  
  
   

obrazki

nak mieć trochę gorączki. To
mnie ziębi, to jakieś żary biją mi
na twarz.

Ale ostatecznie jest mi do”
brze.. Głodu nawet nie czuję...
Jak zostanę wreszcie lekarzem
(to jeszcze tylko dwa lata), będę
zalecał moim pacjentom jaknaj:
ściślejszą dyetę.

Wszystko zło bowiem pocho-
dzi od przejedzenia. Ba, nawet
appendicitis i miserere.. Rany
w brzuch bywają tylko wtedy
śmiertelne, gdy jelita są pełne...

Ale wieleż ja mogę mieć go-
rączki? Obliczę puls... Sto, sto
dziesięć, dwadzieścia... Pomyliłem
się. Gdy będę liczył dziesiątkami,
dojdę do tysiąca uderzeń na mi-
nutę... Śmieszne, wszystko śmie”
szne.

Poczuł pragnienie, ale nie
chciało mu się wstać i napić się
wody.
— (Cały tydzień nie pisała

matka. Ale jutro wezmę trochę
floty od Pęczkowej... Jak można
się tak nazywać?.. Zaraz, zaraz,
która to godzina? Noc to, czy
rano...

Zdawało mu się,
przepaść...

że leci w

Otworzył oczy...
Zobaczył nad sobą siwe, wy”

płowiałe oczy matczyne...
— Zapewne śnię.

: „Matka siedziała na tle białej
ściany...
— (o za dziwny sen?
— Obudził się pan?
Odwrócił głowę,
Nad nim stał ktoś obcy, w bia-

łym fartuchu 1 w okularach na
nosie.
— Ja pana znam,

taki?
— Dr. Żarski.
— Gdzie jestem?
= i a jocb. ale
już jest : lepiej. je”
chała. = eb

Stach poczul dotyk zimnej mat-
czynej ręki na czole...
— Stasiu...
Oczy zaszkliły mu się łzami...

, — Miałeś zapalenie, ale już
jest dobrze. Wiiesz, krowę sprze”
dałam, nawet żydy dobrze zapła-
cilii przyjedziesz do Gniazdowa,
odpoczniesz... wydobrzejesz...

Stasiek płakał...
—Nie płacz, takie duże dziec-

ko, już prawie doktór, a płacze.
— Mamo, mamo...

kto pan

„Gdy spotkacie na ulicy duże
dziecko takie, w czapce akade-
mika, pogiętej i wyszarzałej, w
„etniem paletku, idącego ulicami
Wilna w silny mróz, pamiętajcie
o jednem, że to Stach może, stu-
dent, medyk na ukończeniu, któ*
ry w chłodzie i głodzie z ksiąg
mądrych iskierki wiedzy doby-
wa, by być kiedyś społeczeństwu
użytecznym, a który od trzech
dni nie jadł.

Wiele, wiele takich Stachów
niedolę i biedę przeżywa i wiele
jest takich tygodni nędzy i scho-
rowania.

Dopomóżcie im, czem kto mo
że. (roszem gotowym, czy dat-
kiem w naturze, czy opieką... bo
przecież oni są tymi, co po nas
będą... Niech wśród tych tygodni
biedy i niedoli, jeden tydzień Бе-
dzie tygodniem dobroci dla nich.

M. Junosza.

Przy cierpieniach nerek, chorobach
moczowych, pęcherza moczowego i dol-
nego odcinka kiszek, naturalna woda
gorzka „Franciszka - Józefa* łagodzi i
usuwa szybko gwałtowne boleści przy
wypróżnianiu. Żądać w apt.

(błodne przyjęcie w Madrycie
skutki propagandy niemieckiej

Prasa paryska nie kryje swego
oburzenia z powodu chłodnego
przyjęcia Herriota w Madrycie.

„Republique'' domaga się rady
kalnej zmiany na placówkach dy-
plomatycznych Francji zagranicą.
Podróż Herriota do Madrytu zorga
nizował francuski ambasador w
Madrycie i jak się okazało niedo-
statecznie.

Filogermańsko nastrojona „Vie
toire'* mówi o zimnym tuszu, który
Herriot otrzymał w Madrycie. W
Madrycie — pisze dziennik — wie
dzą bowiem dobrze, że bez francu-
sko - niemieckiego zbliżenia nie-
możliwa jest finansowa i gospodar
sza odbudowa świata. Zdaniem
dziennika, w Niemczech nie nastą

pi uspokojenie i odprężenie, póki

Francja nie pójdzie na pewne zmia
ny postanowień traktatu Wersal-
skiego.

Gandhi groziponowną

głodówką.
BOMBAY, (Pat.). Gandhi oś-

wiadczył, iż ponownie rozpocznie
głodówkę, o ile pakt, zawarty w
Poona, nie będzie należycie prze:
strzegony przez kasty hinduskie.

Pożar na lotnisku.
WENECJA, (Pat). Dziś w no:

cy wybuchł olbrzymi pożar na
lotnisku cywilnem na Lido. Ogień
rozszerzył się błyskawicznie, nisz-
cząc doszczętnie wielki hangar i
5 aeroplanów.

Hatęgotwa neinazin
ATENY, (Pat). Donoszą ze

Stratonik na półwyspie Chalcydej-
skim, że wszystkie źródła w
tej okolicy Zniknęły z po-
wierzchni. Jest to następstwo
niedawnegoż trzęsienia ziemi w
Grecji. Ludność zwróciła się do
władz o zaopatrzenie w wodę.
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KRONIKA.
Prace nad zabezpieczeniem Katedry

Wileńskiej.
Jak się dowiadujemy roboty

Nad stemplowaniem (zabezpiecza-
hiem podczas robót) zagrożone-
go portyku katedry wileńskiej
zbliżają się ku końcowi i najpraw-
dopodobniej za parę już dni bę-
dą zakończone.

Obecnie kierownictwo robót
Przeprowadza badania obciążenia
próbnego pala.

Badania te prowadzone są w
celu ustalenia próbnej nośności
pala.

Od dłuższego już czasu pro-

W dniu dzisiejszym o godz. 9
Tano nastąpi uroczyste poświęce-
nie i otwarcie nowo-wybudowa-
nej linji kolejowej Woropajewo—
Druja, dlugošci 89 klm.

Poświęcenia nowej linji doko-
na J. E. ks. Arcybiskup R. Jał-
brzykowski w otoczeniu ducho-
Wieństwa.

Po otwarciu linji i przemówie- 
| chłodniej.

hiach nastąpi przejazd pociągami
Do nowej linji oraz zwiedzan'e
objektów kolejowych ostatnio

wadzone są roboty wiertnicze.
Trwające od paru tygodni ro-

boty fundamentowe, po ustawie-
niu stemplowania, zostaną wzmo-
żone.

Szybsze posuwanie się robót
tamuje brak pieniędzy. Społe-
czeństwo wileńskie skore zazwy-
czaj do ofiar nie powinno i tym
razem poskapič ich, zwłaszcza,
gdy tu chodzi o bezpieczeństwo
tak drogiej naszemu sercu świą-
tyni.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie linji
kolejowej Woropajewo-Druja.

wzniesionych. Ё
Na uroczystość otwarcia $z

Warszawy przybyli ministrowie:
komunikacji inż. Butkiewicz, skar-
bu Zawadzki, dyrektorzy depar-
tamentu komunikacji inż. Gro-
nowski, Andrzejewski, Uchniak i
szereg gości ze stolicy, z Wilna
zaś Wojewode, gen. Dąb Bier-
nacki, prezesi Zuchowicz, Ratyń-
ski, przedstawiciele wojskowości,
władz cywilnych i miejskich oraz
prasy.

 

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Przejściowy wzrost zachmu-
zenia. Miejscami opady. Potem
łachmurzenie zmienne. «Nocą

Ulmiarkowane wiatry
shodnie i południowo - zached-
ie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE,
Nabożeństwo / żałobne.

W dniu 10 listopada r. b. o godz.
10-ej w kościele św. Kazimierza
W Wilnie odbędzie się nabożeń-
stwo za spokój dusz wszystkich
szeregowych Policji Peństwowej
ojewództwa Wileńskiego, pole-

głych w obronie wspėlobywateli.
© nabożeństwie o godz. 11.30

hą cmentarzu „Rossa” nastąpi
Чозеп!е wieńców na grobach.
— Nowy wikarjusz parafji

kalwaryjskiej. Jak się dowiadu-
emy w tych dniach mianowany
ostał nowy wikarjusz parafji kal-
Waryjskiej, którym został ks. St -
łan Kazimierz Mitka. W najb'iż-
%ych dniach ks. Mitka obejmie
spomniane stanowisko. |

SPRAWY MIEJSKIE.
—Redukcje, wciąż redukcje.

Jak się dowiadujemy, w trakcie
Spracowywania znajduje się obec-
Nie plan dalszej redukcji pracow-
Ników miejskich. Sprawy te roz-
Patruje specjalnie powołana do
tego celu Komisja kwalifikacyjna.
Wnioski jej znajdą się na jed-
Nem z najbliższych posiedzeń Ma-
Sistratu.
— Ruch panuje tylko w wy-

dziale opieki społecznej. Wy-
dział opieki społecznej Magistra-
U zasypywany jest obecnie nie-
bywalą dotychczas ilością podań
0 wszelakiego rodzaju wsparcia i
łapomogi pieniężne. Codziennie
załątwia się sto kilkadziesiąt po-
dań, Ze względu na bardzo szczu-
błe fundusze, jakiemi rozporzą-
dzą opieka społeczna, nie wszy-
Scy petenci są załatwiani po-
Myślnie.
W każdym bądź razie nawał

łych podań jest wskźnikiem <o- 
| „Uu rozmaitego

 

"az to bardziej poglebiającej się
epresji gospodarczej i wzrostu
ogólnego zubożenia ludności.
— Podatków wpływa coraz

Mniej. Podług prowizorycznie do-
konanych obliczeń wydziału po-
datkowego w ciągu ubiegłego
Miesiąca do kas miejskich z ty:

rodzaju podat-
ów komunalnych wpłynęło 45
brocen należności preliminowa-
dych w tym czasie do płacenia.
W ten sposób w wpływach po-
datkowychdaje się zauważyć dal-
Szą.chociaż b. nieznaczna tenden-
ja zniżkowa.

SĄDY.
— Nominacja sędziego Sza-

Włowskiego. W numerze z 28.X
ukazała się wzmianka o przenie-
sieniu sędziego Sądu Okręgowe-
go p. Szawłowskiego na stano-
wisko wiceprokuratora do Równe-
go, w rzeczywistości został on
przeniesiony do Równego na sta-
nowisko Wiceprezesa.

SPRAWY KOLEJOWE.
—Bilety narciarskie. Minister

stwo Komunikacji projektuje wpro

wadzenie specjalnych biletów nar*

ciarskich na kolejach, z których

mogliby korzystać członkowie

związków narciarskich i Związku
Polskich Towarzystw Turystycz-

nych w okresie sezonu narciarskie

'go od 1 grudnia do 30 kwietnia. Bi

let narciarski w formie książeczki

upoważniać będzie do przebycia

1000 klm. w relacjach ustalonych

W taryfie kolejowej. Przejazd za

takim biletem dozwolony będzie
że wszystkich stacyj w kraju do te

tenów narciarskich. Cena biletu
diezwykle niska wynosić będzie za

Przejazd 1000 klm. w III kl. 30 zł,

w II kl. 45 zł. >
POCZTA i TELEGRAF.

— Zmiana godzin kasowych
w Oddziale P. K. O. w Wi!nie.
oczynając od dnia 15-go b. m.

Kasy P. K. O. czynne będą dwu-
rązowo od godziny 8€ej do 13 ej

| od godziny 17-ej do 19-ej.

„poniedziałki

+ od dłuższego czasu

HANDEL i PRZEMYSŁ.
—Zarząd Spółdzielni „Elektro-

kan'* ogłasza, że Walne Zgroma-
dźenie w dniu 5 maja br. uchwali-
ło, że odpowiedzialność członków
Spółdzielni wymieniona w $8z
odpowiedzialnošci  jednastokrot-
nej redukuje się do odpowiedzial-
rości dwukrotrej, a przeto w myśl
art. 73 Ustawy o Spółdzieniach
wzywa się ewentualnych wierzy*
cieli do zgłoszenia swych pre-
tensyj, które Spółdzielnia gotowa
zaspokoić. W razie niezgłoszenia
sprzeciwu do dnia 7 lutego 1933 r.
Spółdzielnia będzie uważała, iż
zgoda na powyższą zmianę na-
stąpiła. '

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zarząd Resursy Rzemieśl-

niczej w Wilnie apeluje do
wszystkich rzemieślników ich ro-
dzin czeladaików i terminatorów
posiadających odpowiednie wa-
runki o zapisywanie się do chóru
rzemieślniczego, oraz sekcji dra-
matycznej. Zapisy przyjmuje dy:
rygent p. Wacław Mołodecki w

i czwartki w godz.
od 730 — 9ej w lokalu resursy'
przy ul. Bakszta Nr. 2.
— Zebranie handlarzy trzo-

dą chlewną. Onegdaj w lokalu
Centrali Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych przy ul Metro-
politalnej 1 odbyło się walne ze-
branie członków Chrześcijeńskie-
go Związku Zawodowego Handla-
rzy trzodą chlewną.

Na zebranu tem omawiano
sprawę prowadzenia handlu przy-
wozowego przez osoby nieposia-
dające świadectw przemysłowych.
Postanowiono zwrócić się do władz
z prośbą o interwencję.

Pozatem omawiano szereg
spraw gospodarczych i zawodo-
wych.

Na zebraniu tem wyjaśniono,
że wygórowane podatki doprowa-
dzają handel do ruiny. Szereg
mówców, którzy zabierali w tej
sprawie głos, przytoczyło nazwiska
handlarzy i ilość z tego powodu
zamkniętych sklepów mięsnych.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Stan bezrobocia. Stan bez-

robocia na terenie Wilna wyraża
się podług ostatnich obliczeń
cyfrą 5558. W stosunku do ty-
godnia poprzedniego liczba bez
robotnych wzrosła o 19 osób.
— Sprawa umowy zbigro-

wej z dozorcami. W dniu 4
b. m. w laspektoracie Pracy 'mia-
ła się odbyć konferencja właści-
cieli domów z dozorcami domo-
wymi w sprawie podpisania no-
wej umowy zbiorowej na rok
1932 i 1933.

Konferencja ta jednak nie do-
szła do skutku, ponieważ przed-
stawiciele związku właścicieli nie-
ruchomości dotychczes nie mieli
możności zapoznania się z pro-
jektem umowy zbiorowej dozor-
ców domowych.
W związku z tem konferencję

odroczono. Tak więc toczące się
rokowania

znowu znalazły się na maitwym
punkcie.

ŻYCIE AKADEMICKIE.

— Inauguracja „roku pracy
Młodzieży Wszechpolskiej. Dziś
o godz. 11 w kościele św. Ducha
zostanie odprawione Nabożeństwo
na intencję inauguracji roku pracy
Mitodzieży Wszechpolskiej.

Członkowie koła winni stawić
się w kościele o godz. 10 m. 55.

Po południu w sali przy ul. O-
rzeszkowej 11, odbędzie się zebra
nie inauguracyjne, na którem prze
mawiać będą pp. poseł Tadeusz
Bielecki, prof. Wacław Komarni-
cki i inni.

— Sodallicja Marjańska Aka-
demiczek powiedamia, že zebra-
nie sekcji współczesnych zaga-
dnień religijnych, odbędzie się dziś
o godzinie 15.30 (punktualnie)

"nia poszczególnych kół,

DZIENNIK MILEŃSKI

„Honor a zniewaga“.
Korporacja „Concordia Vilnen-

sis“ pod powyžszym tytulem or-
ganizuje dziś odczyt, który odbę-
dzie się w sali Sniadeckich (I.S.B.
o g. 7 wiecz.

Odczyt ten wygłosi mecenas
dr. Szuriej, były prezes Związku
Oficerów Rezerwy i jedzn z naj-
wybitniejszych obrońców w pro-
cesie brzeskim.

Zarówno osoba  prelegenta,
jak aktualny w obecnych czasach
temat ściągnie zapewne liczne
rzesze słuchaczów nie tylko z po-
śród młodzieży akademickiej ale
także i starszego społeczeństwa.

Dowodem

Taką niezwykłą popularność osiągnąć mógł tylko artyku! pierwszo-
rzędnej wartości, jakim od wielu lat jest „Osramówka”.
Osramówki są wysoko cenione dzięki ich znakomitemu gatun-
kowi i niezwykłej wydajności światła w stosunku do zużywanego
prądu, co w połączeniu z ich żywot-
nością stanowi dla konsumentów wa-
lory o wielkim znaczeniu.
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Program „Dnia Miłosierdzia
Chrześcijańskiego",

1. Deiś og. 11 rano w koście-
le św. Jana Uroczyste Nabožen-
stwo na intencję ubogich i ofia-
rodawców celebruje J. E. ks. bi-
skup Kazimierz Michalkiewicz, ka-
zanie wygłosi ks. superjor Jan
Rzymełka C M.

2. We wszystkich kościołach
parafjalnych i zakonnych Uroczy-
ste_Nabożeństwa z okazji „Dnia
Miłosierdzia Chrześcijańskiego” i
okolicznościowe kazania.

3. O godz. 1230 w południe
w Sali Sniadeckich U S. B. Uro-
czysta Akedamja „Dnia Milosier-
dzia Chrześcijańskiego" z nastę-
pującym programem: |

1) F. Nowowiejski — hymn
„Ufajcie"—wykona chór „Hasło”
pod dyrekcją prof. Jana Zebrow-
skiego.

2) Zagajenie prezesa Archi-
diecezjalnego Związku „Caritas”
prof. d-ra Stefana Glasera.

3) Przemówienie J. E ks. bi-
skupa Kazimierza Michalkiewicza.

4) J. Surzyński — „Bogurcdzi-

ca” do słów J. Słowackiego—wy-
kona chór „Hasło” pod dyrekcją
prof. Jana ebrowskiego.

5) Odczyt mec. dra Stanisła-
wa Szurleja z Warszawy na te-
ma!: „Sprawiedliwość a Miłosier-
dzie”.

6) Deklamacja.
7) E. Gruberski—, Zwiastowa-

nie" do słów A. Mickiewicza—
wykona chór „Hasło” pod dyre-
kcją prof. Jana „sbrowskiego.

4. Wieczorem o godz.8wiecz.
w Teatrze Wielkim na Pohulance
przedstawienie „Niebieski Ptak"
Maeterlincka z dochodem na ce-
le „Dnia Miłosierdzia Chrześci-
jańskiego”.

Przez cały! dzień kwesty w
kościołach i obok świątyń, w kan-
celarjach parafjalnych można ca-
ły następny tydzień składać ofia-
ry w naturze: ubrania, obuwie,
produkty żywnościowe, meble i
różne inne rzeczy zbędne w do-
mu.

w ognisku własnem ul. Uniwer
sytecka 9 —,9 z referatem kol.
Julji Kowalskiej p. t. „Pornografja
w sztuce". Goście akademiczki
mile widziane.
— Zjazd Związku Kół Chemicz

nych, W; ubiegłą niedzielę, ponie-
działek i wtorek odbywał się w
Wilnie zjazd Związku Kół Chemi-
cznych. Na zjazd ten przybyło o-
koło 30 delegatów; reprezentują-
cych wszystkie uczelnie w Polsce.
Przybyli także przedstawiciele pa”
litechniki gdańskiej.

Otwarcie obrad zjazdu odbyło
się uroczyście w sali Śniadeckich
w obecności J. M. Rektora Opo-
czyńskiego oraz profesorów U, 5.
B. Następnie obrady przeniesiono
do Instytutu Jędrzeja Śniadeckie-
go.

Wojciechowski z Wilna.
Zjazd wysłuchał sprawozda-

omówił
obszernie sprawę praktyk wakacyj
nych, reform studjów, podwyżki o-
płat na wyższych uczelniach i t. d.

Ostatniego dnia odbyły się wy-
bory nowego zarządu Związku.

Prezesem poraz trzeci został p.
St. Hartman, student politechniki
warszawskiej.
Po zamknięciu obrad zebrani u-

dali się na mogiłę ś.p, Wacławskie-
go, gdzie został złożony wieniec.

SPRAWY SZKOLNE.
— Rozpoczęcie roku w I.N.

B. E. W. W poniedziałek dnia 7
listopada r. b. o godz. 8-ej odbę-
dzie się w kościele św. Jana na-
bożeństwo na intencję rozpoczę-
tego roku akademickiego w Inst.
Nauk. Bad. Eur. Wsch.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Kurs teoretyczny dla kandy-

datów na pilotów. Aeroklub Wi-
leński podaje do wiadomości, iż
w drugiej połowie listopada br. u-
suchamia V turnus Kursu Teore*
tycznego dla kandydatów na pilo-
tów. \

Podania o przyjęcie na powyž-
szy kurs przyjmuje do dnia 18 listo
pada br. i szczegółowych informa-
cyj udziela Sekretarjat Aeroklubu
(Wilno, ul. Jagiellońska 9 — 12)
codziennie, z wyjątkiem sobót i
świąt, od g. 19 do godz, 20.30.
— zebranie Związku Absol-

wentów Gimn. Jezuitów w Wil-
n'e odbędzie się dziś o godz.
11-ej w lokalu Związku.

ODCZYTY.
— XII Odczyt z cyklu „Swię-

ci Pańscy*, p. t: „Św. Stanisław.
Kostka” — Ks. Dr. Kazimierza Ku-
charskiego T. J. — odbędzię się
dn. 8 listopada we wtorek, o g.
7 wiecz. w Domu  Sodalicyjnym
(ul. Królewska „9, Il p) Wstęp
dla członków i zaproszonych go-
ści. Zaproszenia można otrzy-
mać od członków Sodalicyj Mar-
jańskich.

RÓŻNE.
— Uroczysta dekoracja sióstr

Pol. Czerw. Krzyża odznakami ho-
norowemi P. C. K. odbyła się dn.
30.X. w Szpitalu Wojskowym na
Antokolu.

Odznaki honorowe otrzymały
za owocną pracę w szpitalnictwie
i formacjach P. C.K: Siostra Pize-
łożona Janina Dutkiewiczówna—
li stopnia, siostry: Zofja Jackow-
ska, Teresa Mieczkowska, Stani-
sława Szablińska, Halina Gintow-
tówna i Jadwiga Wysocka — IV
stopnia.

Przewodniczył obradom p. J.*

NA DZIEŃ MIŁOSIERDZIA CHRZEŚCI-
JAŃSKIEGO.

KTO ZAWSZE TYLKO.

Kto zawsze tylko żył w pustyni,
niechaj nikogo ten nie wini,

że nie podniosą się rozpacze
i tylko nad nim kruk zakracze.

Kto się nie imał ludzi sprawy,
nie wcielał siebie w ból ich krwawy,

niech nie narzeka ten z pod ziemi,
że ludzie nad nim idą niemi,

Kto kochał tylko wiatr i skały,
od skał i wiatru li ma prawo

żądać, aby go żałowały,
kiedy pod zimną legnie trawą.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer.

LIEUEKiESTAKIETASIS

Teatr ! muzyka.
— Teatr Pohulanka — dziś o godz.

12-ej po poł. po cenach zniżonych czaro-
dziejska baśń Maeterlincka „Niebieski
ptak".

Dzisiejsza popołudniówka o godz. 4
„Dzikiej pszczoły” jest już ostatnią w se
zonie, w świetnej obsadzie z Stanisławem
Grolickim na czele. Ceny miejsc zniżone.

Wieczorowe przedstawienie o godz.
8-ej wypełni baśń Maeterlincka „Niebie-

" ski ptak".
— Tani poniedziałek — ceny pro-

pagandowe. W. poniedziałek o godz. 8-ej
w. ostatnie propagandowe przedstawienie
„Dzikiej pszczoły” Morstina. Ceny miejsc
od 20 gr. do 2 zł.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, —
Dziś teatr „Lutnia” czynny będzie dwu-
krotnie. Popołudniu o godz. 4-ej po ce-
nach zniżonych ukaże się powszechnie
lubiana operetka Kalmana „Księżniczka
czardasza”, z udziałem Elny Gistedt. Wie
czorem o godz. 8 m. 15 pełna sentymentu,
operetka Jarno „Krysia Lešniczanka“.
— „Krysia* na Komitet tygodnia A-

kademika, — Poniedzialkowe przedsta-
wienie „Krysi Lešniczanki“ przenaczone
zostalo na rzecz Komitetu tygodnia Aka-
demika. Początek o godz. 8 m. 15. Ceny
miejsc normalne.
— Dzisiejszy koncert _ śpiewaczy,

urządzony przez Wileńskie Towarzystwo
Filharmoniczne, w wykonaniu pań: Wa-
lentyny Czuchowskiej (sopran), uczest-
niczki Konkursu Młodego Śpiewaka, o
której prasa stołeczna odzywała się jak
najpochlebniej —i Niny Grewcewowej,
znanej już Wilnu mezzo-sopranistki, od-
będzie się w sali Konserwatorjum Mu-
zycznego w Wilnie (Wielka Nr. 47, wej-
ście od ul. Końskiej Nr. 1).

Początek o godz. 8 wiecz.
, Urozmaicoy program zawiera szereg

aryj, duetów i pieśni znanych i cenio-
nych kompozytorów,

Sprzedaż biletów w dniu dzisiejszym
— przy kasie Konserwatorjum od godz.
5-ej po południu.

— Bractwo Sceny Katolickiej św.
Genezjusza odegra dziś o godz. 7 wiecz.
przepiękną sztukę p. t. „Dla Miłości”
dramatw 4-ch aktach. Wejście do sali
przy kościele św. Jana przez bramę Uni-
WA ы >

— Stały Teatr Objazdo Teatrów
Miejskich Z. A, S. P. wWilnie. W nie-
dzielę 6 bm. Wileński Teatr Objazdowy
odegra w Podbrodziu „Roxy“, šwietną“
komedję amerykańską. W. poniedziałek
to samo widowisko dane będzie w Po-
stawach.-
 

POLSKIE RADJO WILNO,
Niedziela, dnia 6 listopada 1932 r.

10.00: Trasm. nabożeństwa z Parowo
zowni w Wilnie w związku ze świętem
kolejarzy. Chėr „Echo“ pod dyr. prof.
Wład. Kalinowskiego. 11.58: Sygnał cza-
su. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek
symf. z Filharm. Warsz. 14,05: „Tydzień
rolniczy” 14,20: Muzyka, 14,40: „Jak
sprzedawać bydło i świnie” odczyt. 15.00:
Audycja dla wszystkich. 16.00: Audycja
dla młodzieży. 16.25: Polskie tańce ludo-
we (płyty). 16.45: Kącik językowy. 17.00:
Recital fortepjanowy. 18,00: Muzyka lek-
ka. 18.50: „Co się dzieje w Wilnie" — po
gad. 19.10: Pogadanka gospodarcza. 19.21:
Słuchowisko. 20.00: Koncert kameralny.
21.10: Wiad. sportowe. 21.20: Koncert
solist. 22.00: Muz, tan.

Poniedziałek, dnia 7 listopada br.

11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.
Czas. 15.00: Muzyka nowoczesna z płyt.
15.10: „Nasz mały ogród zoologiczny”.
15.50: Muzyka operowa (płyty). 16.00:
„Słuch i pamięć muzyczna'* — pog. wygł.
prof. M. Józefowicz. 16.15: Lekcja fran-
cuskiego. 16.30: Audycja dla dzieci. 17.00:

  

 

    

   
Sensacyjne samobójstwo.

W dniu wczorajszym w mie
szkaniu d-ra Kapłana przy ulicy
Wileńskiej Nr. 3 popełnił samo-
bójstwo aplikant adwokacki Sa-
muel Kacew lat 26. Zawezwany
lekarz pogotowia ratunkowego
stwierdził zgon.

Okoliczności, których zmar
ły odebrał! sobie życie, przed-
stawiają się w sposób następu:
jący:
W piątek około godziny pierw-

szej w nocy S. Kacew zgłosił się
do mieszkania dra Kapłana, z
którym łączyły go przyjazne sto-
sunki i poprosił o pozwolenie
przenocowania.

Spóźniony gość położył się
na kanapie w pokoju stołowym
i wkrótce zasnął. W godzinach
porannych, szwagierka d-ra Ka-
płana zauważyła, że gość w аа!-
szym ciągu mocno śpi, na co też
zwróciła uwagę d ra Kapłana, lecz
ten wyraził przypuszczenie, że
widocznie Kacew jest przemę-
czony, więc niech sobie. odpo-
cznie.

Około godziny wpół do dwu-
nastej obecni w pokoju stołowym

zauważyli, że ciało śpiącego na-
głe wyprężyło się i zesztywniało
głowa opadła bezwładnie na po-
duszkę. Na alarm domowników
wbiegł z gabinetu dr Kapłan
z przerażoniem skonstatowal, że
gość jego nie żyje.

Na miejsce wypadku nie-
zwłocznie zawezwano pogotowie
ratunkowe oraz lekarzy prywat-
nych. Było już jednak za późno
i stwierdzono jedynie zgon na-
skutek zatrucia się, najprawdo-
podobniej weronałem.

Ze znalezionego przy denacie
listu wyjaśniło się, że popełnił on
samobójstwo. Wkrótce do mie-
szkania lekarza przybyła policja,
która przeprowadziła pierwiastko=
we dochodzenie. Mimo skrzęt-
nych poszukiwań w mieszkaniu
nie znaleziono żadnych śladów
trncizny którą przyjął samobójcze.

Samobójca pochodzi z Klecka.
Ukończył on uniwersytet w Wil-
nie, przebył aplikację sądowąi
pracował ostatnio w charakterze
aplikanta u jednego z adwoka:
tów wileńskich.

 

"TEATRY MIEJSKIE.  GHKUUUNEUSENENOM
LUTNIA.

„Krysia Leśniczanka”, operetka
Jerzego Jarno.

Przyznaję szczerze, że miałem
zamiar zgłosić pretensję do teatru
za jeszcze jedno wznowienie.
Operetki nie bywają aż tak war-
tościowe, aby je można było wy-
słuchiwać po kilkanaście razy.

Kiedyż ujrzymy wreszcie obie-
canego „Jima i Jilla'?

Wdzieczne melodje Jarno u-
śmierzyły jednak prędko moje
wzburzenie i od II aktu począw*
szy nic mi nie przeszkadzało в0°
rąco oklaskiwać wykonawców.

Odnoszę wrażenie, że Wilno
nie zdaje sobie sprawy, jak do-
brym teatrem operetkowym zo-
stało obdarzone.

Krysia Leśniczanka Elny Gi-
stedt to w swoim rodzaju małe
arcydzieło wdzięku i humoru. Co
to za świetna aktorka i śpiewacz-
ka! Warto, zaprawdę warto było
wystawić tę bardzo leciwą ope-
retkę, aby pokazać Gistedt w tej
jednej z najlepszych jej ról. Вга
wo, potrzykroć brawo!

O innych wykonawcach też nic
prócz pochwał powiedzieć nie-
podobna.

Doskonale śpiewa Dembowski.
Szczawiński, którego przyzwy*
czailišmy się widzieć na scenie
w słanie, że tak powiem, rozbry-
kanym, z wdziękiem celebruje
rolę dobrotliwego cesarza. Ta-
trzański stworzył stylową postać
z krawca Walperlą, a Wyrwicz
jest kapitalny jako szambelan.

Bardzo przyjemne  przedsta-
wienie. St. W—ski.
ы

B=
   

NAJLEPSZA

HERBATA

MOUNT EVERLST. TEA
Wyłączna sprzedaż

1/1. St. BANEL i s-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 6-49

Krótki recital śpiewaczy. 17.20: Transm.
I cz. Akademji ku czci ś. p. Fr. Sekala i
Alberta Thomasa. 17.55: Progr. na wto-
rek. 18,00: Muzyka lekka. 18,45: Wileń-
ski kom. sportowy. 19.00: „Koncepcje Lit-
winów w sprawie Wilna” — odczyt litew
ski. 19.15: „Na widnokręgu”. 19.30: Pras.
dzien. radjowy. 19.45: Skrzynka techn.
20.00: Popularny konkurs muzyczny.
20.45: Słowo wstępne do konkursu muzy-
ki irlandzkiej. 21.00: Koncert europejski
Irlandzki z Dublina. 23.30: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDIO.
Święto kolejarzy.

W, związku z dzisieszem Świętem
Kolejarzy Wileńskich radjo transmitować
będzie uroczyste nabożeństwo z parowo-
zowni, podczas którego pienia religijne
wykona chór „Echo* pod dyrekcją p. WŁ.
Kalinowskiego. Początek transmisji o $.
10-ej.

Koncerty wieczorne.
Wileński kwartet kameralny im. St.

Moniuszki wystąpi dziś o godz. 20 w
studjo radjostacji wileńskiej z własnym
koncertem, na którym wykonane zosta-
ną: kwartet op. 76 J. Haydna oraz Kwar-
tet p. 49 Ludomira Różyckiego. Następnie
o godz. 21,20 z Warszawy transmitowany
będzie recital skrzypcowy doskonałego

artysty niemieckiego W. Schneiderhahna,
który odegra m. in. romantyczny koncert

 

„POLONJA* FIVEo'CLOCK „YO—YO”
DZIŚ g. 5,30 po poł. DANCING—WYSTĘPY ARTYSTYCZNE. — PANIE OTRZYMAJĄ MODNĄ ZABAWKĘ.

Aby przedłużyć życie
akumulatora

należy bardzo troskliwie i facho- |.
wo go ładować i konserwować.
Taką opiekę zapewni nowocze-
sna stacja ładowania aku-

mulatorów

„ELERTROFOŃ "| |
przy u. Poznańskiej zróg Wileńskiej

el. 1 .

  
  

 

   

 

   

 

Przyst. autob. na linji 2: M. Pohu-
lanka—Poznańska. —Оо

KRONIKA POLICYJNA,
— Kradzież z garażu automobilo-

wego. W. dn. 4 bm. Antonowiczowa Ha-
lina, zam. przy ul. Dąbrowskiego Nr. 10
zameldowała, że w nocy z dnia 3 na 4
bm. nieznani sprawcy za pomocą wybi-
cia szyby w oknie dostali się do garażu
mieszczącego się w podwórzu tegoż do-
mu, skąd skradli licznik firmy „Agro
wartości około 675— zł. Dochodzenie
prowadzi wydział śledczy.

WYPADKI
— Wachmistrz ułanów pod kołami

pociągu. W dniu wczorajszym wach-
mistrz 23 p. ułŁ w N. Wilejce Aleksan-
der Węgrowski, będąc w stanie nie-
trześwym, wypadł z wagonu biegnącego
pociągu Nr. 716 i odniósł ogólne potłu-
czenie ciała. Węgrowskiego skierowano
do izby chorych.

 

GWARANCJĄ:JAKOŚCI

Bibliofil obraził
prokuratora i więzienie.
WARSZAWA. Znany z gło-

śnej afery przywłaszczenia bez-
cennej wartości dzieł i druków —
t zw. „białych krukėw“ — Ro-
muald Ziemkiewicz pozostaje o*
becnie pod zarzutem obrazy
władz sądowych.

Mianowicie Ziemkiewicz w
czasie pobytu w więzieniu przy
ul. Dzielnej w jednym ze swych
elaboratów do urzędu prokura*
torskiego nazwał jednego z proku*
torów „doktorem — galicyjskim,
który uczył się bibljofistwa w...
maglu“, ponadto Z. nazwał wię*
zienie przy ul. Daniłowiczowskiej
(dawniejszy areszt centralny)
„ohydną spelunką złodziejską”'.

Epilog tej sprawy rozegra
w sądzie grodzkim.

się

К dha o zdrowie dzieci
daje im tran —

najtaniej i najlepiej
w Firmie

W. CHARYTONOWICZ
APTECZNY D -H.
Mickiewicza M 7.

Tel. 9-7!. .
Sprzedaż Hurtowa
—Wielka 58.

 

PAMIĘTAJ

© potrzebach organizacyjnych

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

lub w Sekretarjzcie (Orzeszkowej 11)
w godzinach od 11 do 3 i od 6 do 7,w.

codziennie prócz niedziel i świąt.
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Z KRAJU.
Członkowie Kom. Partji Zach. Białorusi przed sądem.

Sąd Okręgowy w Grodnie na
sesji wyjazdowej w Słonimiu roz-
poznał sprawę członków zlikwido-
wanej organizacji K. P. Z. B.
w Świętej Woli, pow. kosowskie-
go i na podstawie art. 102 K. K.

wydał wyrok, skazujący Tymo-
szewicza Ignacego na 5 lat wię-
zienia, Koćko Mikołaja na 4 lata,
Tymoszewicza Teodora—na 2 lata,
Anastazję Basalaj — na 2 lata i
Koćko Maksyma na dwa lata.

Obrzucenie kamieniami pociągu osobowego.

W dniu wczorajszym między
stacjami Parachońsk—Łowcza nie-
znani sprawcy obrzucili kamie-
niami pociąg osobowy. Kilka ka-
mieni wybiło w 2 wagonach szy-

by. Jeden z kamieni zranił w gło-
wę Marję Zamorską, żonę kon-
trolera kolejowego w Łunińcu.
Powiadomiona policja zarządziła
dochodzenie.

Rezolutny wieśniak zdemaskował iałszerza 10 zł. monet.

(W ub. piątek na targu w Do-
maniewie zatrzymano handlarza
Gordona Fajna z Koleśnik, który
przy kupnie konia usiłował puścić
w obieg 2 fałszywe monety 10 zł.
MWłościanin  Karolkiewicz Jan
zorjentował się, iż ma do czynie-
nia z fałszywemi monetami, po-

wiadomił policję, która Gordona
zatrzymała. Przy osobistej re-
wizji znaleziono u niego jeszcze
4 fałszywe monety 10 złotowe.

Gordon tłumaczy się, iż nic nie
wiedział, iż monety posiadane
przez niego są fałszywe.

Tajne gorzelnie w WileńszczyźnieiNowogródczyźnie kwitną w dal-
szym ciągu.

Kontrolerzy Wileńskiej Izby
Skarbowej oraz. funkcjonarjusze
P. P. w ciągu ubiegłego miesiąca
na terenie poszczególnych powia-
tów Wileńszczyzny ujawnili 13
tajnych gorzelni samogonki, Skon-
fiskowano 624 ltr. samogonki oraz

różnych przyrządów do pędzenia
alkoholu.

19 włościan pociągnięto do od-
powiedzialności karnej.

Na terenie Województwa No-
wogródzkiego w tymże czasie wy:*
kryto 17 gorzelni.

 

2 pogranicza,.
B. sztabs-kapitan przybył pod węglarką pociągu międzynarodowego

z Moskwy.

Ze Stołpców donoszą, iż z pod
lokomotywy pociągu międzynaro*
dowego przybyłego z Mioskwy
wyciągnięto na pół przytomnego
mężczyznę w wieku około lat 38,
który usadowił się pod węglarką
i szczęśliwie przejechał całą drogę
przez nikogo nie zauważony. Męż-
czyzna ów podał się za b. sztabs-
kapitana Gribinowa Bazylego.
Gribinow ostatnio został wypusz-
czony z więzienia, gdzie odbył
10-letnią karę ciężkiego więzienia
za działalność kontrrewolucyjną.

Po opuszczeniu więzienia Gribi-
now wałęsał się po Moskwie bez
zajęcia. Po pewnym czasie zdo-
łał on odnaleźć kilku znajomych,
którzy go przygarnęli i wciągnęli
do roboty konspiracyjnej. Wła-
dze sowieckie ujawniły cały ko-
mitet i aresztowały wszystkich
członków. Gribinowowi udało się
zbiec, zdołał on dostać się do po-
ciągu odchodzącego do Polski i
pod węglarką przybyć do Stołp-
ców.

Konkury żołnierzy sowieckich na polskiem terytorjum.

Na terenie wsi pogranicznej
Różany w rejonie Haniewicz. pa:

 

UMUPUNUPUJI
DŹWIĘKOWY KINO-TEATR,

„HELIOS*
ul. Wileńska 38.

jusz Bodo i Witold Conti.

 

: KOLOSALNE POWODZENIE
ZEBOJ N<PAN>PW U SEZONUDZWIĘK. KINO-

TEATR
Ul. WIELKA 42. Tel. 528.

Następny program: Rewelacyjny film „TOMMY BOY"w rol. gł.: Clark Gable

 

HOLLY KINO-TEATR

«HO
MICKIEWICZA 36 22.

 

knotnie „l U XE ||
ul. Mickiewleza Nr. 11 tel. 15-62 |

 

 

trol K. O, P. zatrzymał 2 żołnierzy
sowieckich z IV rejonu straży gra-

w roli tytułowej.

SKI

Dziś! Flm, o którym mówi cały świat” Film,
L YW0 0D> rzewyższający wszystko dotychczzs widz

Frederic March | Miriam Hopkins. Moito: Podwójne życie człosiekal Wa
napięcia dramatycznego, emocji i technki!-Cery zniżore. — Początek o g. 4 ost. o 10.15, w dnie śwąt. g. 2-ej—

- Wil, T-wa Handl.-Zastaw. „Lombard* wWil-

ITAOOAECOOKCTAE 1Ы

Początek o godz. 2-ej. Dziś. Pierwszy Polski Fllm Egzo-
tyczny na tle pow. pr<f Film caiko-
F. Ossendowsklego Głos Pustyni va. zrea-

lizowany w Afryce. W rol. gł. największe gwiszdy ekraru

Polskie“ Norą Ney, Marja Bogda, Adam Brodzisz, Eugon- |.
Muzyka H Wars. NAD PRO- =
GRAM: ATRAKCJE DZWIĘKO- Эо R

WE. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6,8 | 10,15 w sobot

Blond Venus

MARLENA DIETRICH
Prasa ca'ego świata nie ma dość słów pcdziwu dla tej kreacji Merleny.

oraz „Tommy Boy" we własnej osobie.

 

 

„I-r Jekyll i mister Nayde“

DZIENNIK WILEŃSKI

Gabrjel d'Annunzio
usuwa się w zacisze klasztorne

Przed paroma laty rozeszła się
wiadomość, że Gabrjel d'Annun
zio powziął postanowienie wyco-
fania się z życia świeckiego : spę-
dzenia reszty swych lat w ciszy
klasztornej. Ponieważ znanem by-
ło powszechnie zamiłowanie auto
ra „Ognia“ i „Triumiu śmierci" do
autoreklamy, więc jakoś niebar-
dzo wierzono tym zapowiedziom,
widziano w nich bowiem nową pró
bę zwrócenia na siebie ogólnej u-
wagi.

Obecnie dzienniki rzymskie
przyniosły znowu wiadomość, że
d'Annunzio syty sławy i wszelkich
rozkoszy ziemskich myśli całkiem
poważnie o urzeczywistnieniu pla-
nów swoich, powziętych lat temu
kilka.

Tym razem wiadomość nosi
wszakże znamiona prawdopodo:
bieństwa. Ostatnie poezje d'An-
nunzia cechuje głęboka religijność
i mistycyzm, a w rękopisie nowe-
go swego dzieła, krążącym obe-
cnie wśród jego przyjaciół, d'An-
nunzio przyznaje się w płomien-
nych wynurzeniach do wiary w Bo
ga i życie zagrobowe.

Przyjaciele jego zapewniają, że
wkrótce już poeta opuści wspania-
łą, pełną pamiątek i dzieł sztuki
willę swą nad jeziorem Garda i za
mieszka w klasztorze Benedykty*
nów na Monte Cassino. Willę swą
zamierza d'Annunzio zamienić na
muzeum i ofiarować narodowi wło
skiemu.

i NTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,IINNE ROBOTY
wykonania staranne - ceny niskie
OTWARTA OD 8-ej D 4-aj POPP

  

 

nicznej, którzy samowolnie prze-
kroczyli granicę i znaleźli się w
mieszkaniu sióstr Elżbiety i Marji
Harsińków. Zatrzymani żołnierze
oświadczyli, iż przybyli z zamia-
rem oświadczenia się siostrom
Harsińkównom. — Zatrzymanych
żołnierzy skierowano do dyspo-
zycji odnośnych władz.

   ė L  

 

Nadpr.: Atrakcje dźwiękowe.

Dziśl Film €zarownych melodyj, wielki 100 proę.
cźwiękowiec francuski! Wzruszający dramat p. t.:

Mady Christians
CIEBIE TYLKO KOCHAŁEM |.

l piękny HANS STUVE. Nad program: Atrakcje dźwiękowe.
Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz.1-ej.

POCZ RASKAUSKASKSABZRERTC DAA
 

     
ę i

 

z nader
kobietą świata, słynną

 

w-g głośn. pow. L. Stewensonai
W rol. gł: Genialny mistrz maską

ka dcbra i zła w duszy iudzkiej! Szczyt

 

Rewizje osobiste.
Ajencja „Miasto opisuje fakt,

który jest bardzo jaskrawym przy”
kładem, do czego prowadzą owe
sławetne „rewizje osobiste płatni-
ków”, które wprowadziła. „sa-
racja“:

Do red. R., siedzącego w malej
Ziemiańskiej, w towarzystwie kil-
ku dam, podszed jakiś osobnik i,
bez uprzedzenia, wsunął rękę do
jego kieszeni, wyciągając port-
tel (1). Redaktor R. przypuszczał,
iż ma do czynienia ze złodziejem
kieszonkowym, złapał więc osob-
nika za rękę, chcąc go odprowa-

dzić do posterunku policyjnego.
Tymczasem rewident wyjął legi-
tymację egzekutora skarbowego,
pokazał nakaz dokonania rewizji
osobistej na osobie p. M., który
nic wspólnego z rewidowanym re-
daktorem nie ma.

Stwierdziwszy błąd, pan egze-
kutor ukłonił się elegancko i, nie-
co speszony, opuścił lokal.

Red. R. wypadek ten zaskarży
do sądu, uważając, že postępowa-

nie egzekutora było nieprawne i
naraziło $o na poniżenie.

Oj, „sanacjo“, „sanacjo“!

Mijentela warszawskich więzień.
Ostatniemi czasy do więzień

warsźawskich przybywają ludzie
ze sfer, które najmniej dotychczas
były reprezentowane za kratami.
W więzieniu śledczem na Dzielnej
przesiaduje naprzykład ostatnio
dwóch sędziów, czterech adwoka-
tów, jeden rejent, dwóch pisarzy
hipotecznych, jeden b. podprokura
tor, 5 wyższych urzędników, 4 le-
karzy, 6 znanych i wielkich prze-
mysłowców, 5 arystokratów z ty-
tułami książęcemi i hrabiowskie*
mi. Pozatem przesiaduje na „Pa-

wiaku“ 9 bardzo znanych kupców,
jeden b. komisarz policji, 3 bankie
rów, oraz 4 właścicieli dużych ren
townych kamienic. Wszyscy osa-
dzeni są za udział w niebezpiecz-
nych aferach kryminalnych, zakro
jonych na bardzo szeroką skalę i
kolejno odpowiadać będą przed są
dem. Wogóle zwraca uwagę fakt,
że do kryminału trafia ostatnio co
raz więcej ludzi z pośród inteligen-
sh wysokich stanowisk i lepszych
ster.

Dola dzieci rozwiedzionych rodziców.
Onegdaj zdarzyły się w Łodzi

wypadki jaskrawo oświetlające do
lę dzieci, których rodzice rozwo”
dzą się. Na ulicy Andrzeja do prze
chodzącej z wózkiem dziecięcym
młodej kobiety podjechało auto 0-
sobowe z którego wychylił się ja”
kiś mężczyzna, błyskawicznie por-
wał siedzące w wózku dziecko i
odjechał. Jak okazało się potem,
kobietą była 33-letnia Helena Pry-
lińska, która rozeszła się z mężem.
Twierdzi, że dziecko porwał wła”
śnie rozwiedziony małżonek. Taki
sam wypadek zdarzył się na ulicy

Trauguttaa. Spacerująca z dzie-
ckiem Marja Siemska, w chwili
$dy odwróciła się, aby kupić gaze-
tę, usłyszała krzyk dziecka i war-
czenie motoru auta, Odwróciła się
gdy bylo zapožno. Z dzieckiem jej
odježdžala autem kobieta, w któ-
rej pani Siemska poznala siostrę
swego męża, również rozwiedzio-
nego.

Jak wykazuje statystyka 80
proc. dzieci, przebywających w do
mach poprawczych, pochodzi z
małżeństw rozwiedzionych.

 

„iebczpicczny wyjazd.
Z Warszawy donoszą:
Do Pragi zwołany został zjazd

czeskiej młodzieży ludowej, nale*
żącej do Słowiańskiego Związku
Młodzieży Ludowej, na czele ktė-
rego stoi poseł Bolesław Babski
(Polska). Na zjazd powyższy miał
jechać poseł Jan Nosek ze Stron*

® -
niedzielę o godzinie 2. |

"TTTUT

  

tylda,

interesującą
zamkniętych

 

   

roli głó-
urocza

M. DEULL wino.
EGZYSTUJE OD 1890 R.

Biuro: Jagiellońska 3 Tel. 811.
kłady: Kijowska 8 Tel. 999.
 

nie Biskupia 4 podaje do wiadomości, że

w dniu 22 listopada 1932 r. o g. 4-ej pp.
odbędzie się ostatnia licytacja wszystkich
pozostałych nie wykupionych zastawów.

nictwa Ludowego, jednak władze
administracyjne odmówiły wyda-
nia mu paszportu.

|Sala de wynajęcia
na odczy! i zebrania.

Orzeszkowej 11.
|ed 11—3 i ad 6—8 wiecz.

 

Radzionków, Mysłowice,

i zaplombowanych wozach
dostarcza

 

35 m. 1. oglądać od 5 do ;

о ł - 1 wieczór. Siec=0= 5 DDS LE

g oszeni ©. DOM do sprzedania 4-ro e: emama

Zarząd Konkursowy Masy Upadlošciowej CEL "La. dectwa, Poszukuje posa*
rūko, = NZ „ dy do kasyna, lecznicy;

 

  

BEC ——T EURE PIANINA

W [| || | | | | | j „I. Befing i R. 1 4. Fibiger"

GÓRNOŚLĄSKI :
Zjednocz Kop. Górnosi. „PROGRESS* ko-
palnie: aksa | Laura, Dębieńsko, Ma-

(Ferdynand i Florentyna.
Wagonowo I od jednej tonny w szczelnie

Kijowska 4, H. Abelow.

Sprzedam dużą palmę.

Piłsudskiego 10 —

SZCZENIĘTA czystej ra-
sy settery - laweraki an-
gielskie, czarne, do sprze
dania, ulica Antokolska

 

Jakubowski.

KAMIENICĘ oraz 2 do-
my drewniane sprzedam
na b. dogodnych warun-
kach. Ponarska 37.

ZizaZZ RES TIEROZA ia TOOK OD
DO POMNIKÓW WIECZNE FOTOGR. A

BR. BUTKOWSCY, | Detaliczna sprzedaž ma-

Wilno, ul. Ad, Micklewlcza 28.

„WIEDZA““
KRAKOW, STUDENCKA 14. I. p.

przygotcwują na ustnych lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz
w drodze korespondencji, zapomocą skryptów, wskazówek, pro

_ gramów i m'esięcznych tematów,

1. do egzaminu dojrzałeści gimnazjum | semin. naucz.
2. do egzaminu z 6-clu kl. gimn.
3. w zakresie 4-ch ki. gimn.
4. do egzaminu z 7-mlu klas szkoły powszechnej.

Uwagaal Uczniowie kursów kerespcndencyjnych otrzymują
«o miesiąc, oprócz całkowitego, wyczerpującego materjełu naukowe:
go,ktematy z 6-cilu głównych przedmiotów do opracowania.

P. P. Wojskowi do S'erżanta włącznie | Inwalidzi otrzymują
50%, zniżki na wszystkich powyższych kursach, Žą'ač bezpłatnych
prospektów! ;

 

PRZEKAZY PIENIĘŻNE I PRZESYŁKI DO Z. S$. S. R.

Przedstawiclelstwo handlowe ZSSR podaje do wiadomości, iź ceny towa-

rów „Torgsinu” zostały znacznie zniżone. Magazyny „Torgsinu“ rozporzą”
dzają dużym asortymentem towarów. Przekazy pieniężne na „Torgsin”*
rzyjmują następujące banki: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Udzia-

Be i Powszechny Bank Kredytowy, które gwarantują szybkie załatwienie

przekazów. Walutę można również przesyłać w listach wartościowych do

odnośnych oddziałów „Torgsinu* przy „Gosbanku“. Przesyłkami żywno-
śclowemi. zajmują się wyłącznie firmy: „B-cia Pakulscy" Bracka 22, „B-cia

Hirszfeld“ Bielańska 5, zaś przesyłkami odzieżowemi „B-cia Jabłkowscy"
Bracka 25. informacyj o przekazach pieniężnych oraz przesyłkach żywno-

ściowych i towarowych, jak również piśmiennych informacyj (cennik i t. p.)
otrzymaniu znaczka pocztowego udziela Frzedstawietel:two handlowe

ZSSR, Warszawa, ul. Koszykowa4, tel. 06-66. 13—0

MATURYCZNE I DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY |

tei. 10,67 9—1 I 4—8 w.

A] :
Mieszkania do wynaję: ne wszelkie

EAPAOSEWAOSOŁOASCHGA o
zuakARZa | Mieszkania |M NSE8

suche 1 b. ciepie pokoi

| i pokoje weranda, elektryczność,
SODOEE ESSESBSA Cgródki, autobus tuż, do-

MIESZKANIE od - godny punkt, b. zdatny i
li. nei. Cymbier towane do dė, nk letnisko. Awierzyniec

WENERYCZNE,SKÓRNE parter 5 pokoi światłe, EEul. e3. BRT
woda, ogród piętro 3 i 4 9U zi. lylko bez małyc!

MOCZOPŁ. Tel. 15-64. pokoi, Wileńska 5. 526-2 dzieci. 521—0,

ВЕ RZE w i R Do najęcia 5 i 3 poko-Tatarskiej, 9—2 15 suterenach do wy- wynaję: P

 

 

nejęcla 2 pokoje z ku- jowe mieszkania przy ul.
chnią w šrėdmiešciu.Za: Lwowskiej w domu nr. 11
pytač' idozoicy Kaszta:0"

Dr. Sz. Bernsztejn nowa 5. 548.-) o Do wynajęcia 4 pokojo-
 

  

Piusów X i XI Wykon. pocztówek, legi-
tymacji, portretów, grup etc.—Misterne

upqzow., wsz. nowości, ВВ&
 

 

wej.

Mieszkanie 3 — 4 poko: ы SKŁAD 0 c a i rr
owe, świeżo odremonto- azyjnie do sprzedania

wane do wynajęcia, Cho* fonapianów w centrum miasta docho KURSYKROJU,

cimska 12 — 2. 567—0 Pani, dowa kamienica, dająca szycia, robót ręcznych

— — Fisharmenji 1200 zł. miesięcznie, nie- i modelowania

Od i. XIL potrzebne 2 drogo, do kupna można "paz
pokojowe mieszkanie K. DĄBROWSKA przystąpić z niedużą $o- į „StefanoWiczÓWDY

wygodami lub 2 pokoje (F-ma istnieja od r. 1874) tgwką. Pośrednicy wy- We VI

przy rodzinie z uzywa- Wilno, ul. iiemiecka$m.ll kluczeni. Wiadomość ul. „Wielka 56, m. 3.

102—24 popławska nr. 13 m. 1. Zapisy uczenie codzien*
Inoscią kuchni w cen-

trum miasta. Oferty do
Administracji „Dz, Wil"
dia A. B, 568—0

 

-— NA RATY
Mieszkania trzy, pięcio i
sześciopokojowe _ odre- działeczki riemipod let
montowane z wygodami niska po 10 gr. kw metr.

do wynajęcia. Mickiewi- oraz centrum £ pudyn-
cza 46, 578—2 kami przy szosie Wilno—

Warszawa. Miejscowość

Mieszkania 2 14 poko- sucha, zdrowotna, wyso

jowe do wynajęcia Sta: ko połozona, Otoczona

ra 33 (Zwierzyniec). sosnowemi lasami. Do-

jazd na miejsce autobu-

 

 

 

 

 

———————————— we mieszkanie świeżo
Choroby skórne wene- Mieszkanie dowyna'ęcia odnowione, z ogródkiem,
ryczne i moczopłciowe 4 pokoje, jasne, ciepłe Mostowa 25. 591—1
„9—1 1 od 4-8 pp. į suchė z balkonem, «- —————

Mickiewicza 28, m. $, jektrycznością i kuchnią. Mieszkanie 3 - pokojo-
———————— Niedrogo, Pióromont 10. we z шу&осіші йоит{у—

550—0 o najęcia od zaraz. Ulica
Dr.żeldowicz————— КтаКомзКа nr. 51 u do-

1—2 роКо|е 40 мупа)с- гогсу. 590—0
CHOR.  WENERYCZNE, cia dz idos. A
MOCZOPŁ. I SKÓRNE cią kuchni ul. Kościusz- Mieszkania od 2 — 5 po
9—1 i 5—8 w., tel. 2-77, ki 14 m. 10 o g.1012—3. koi 2 wygodami do wy-

—— у 555 najęcia od zaraz, ul. O-

D-r Zeldowiczowa e GAR
iš Do wynajęcia 2 miesz-
blece, weneryczne, kania, słoneczne suche, = я

dróg mocz, prz. 12—2 z 7ju i 4ch pokol z Pokój ciepły do wynaję-
1 4—6. ul. Mickiewicza 24, wszystkiemi wygodami cia ul. Tartaki 18 — 4.

704—0 Dowledzieć się u właśc:- ÓŚ ul. Mickiewicza). O-
clelkl domu przy ul.Kal Śladać ой 2 — 4 &
waryjsk'e] 11 m. 4.

564 Do wynajęcia 3 pokoje
i kuchnia ze wszelkiemi

Dr. WOLFSON
 

ORNE > MO- Pokój z osobnem wej- wyśodami. Mostowa 3-3,

CZOPŁCIOWE ściem nieumeblowany do m. 16. 593—0

wynajęcis Zygmuntowska ——TTT

565 Mieszkanie 5 pokojowe
odremontowane, słonecz

wygody,

ui. Wiiańska /,

 

5 pok. domek z wygoda- sem o M0 minut prawie

a ogródkiem. Jasna 15 90 godzina. Kościół świa-
(Zwierzyniec) do wynaję- tło eiektryczne, telefon,
cia. 580—0 policja na miejscu, Mają:

tek Fołuknia, A WARG
i je ka Kóżańska lub Wilno,
mis bBakszta 1U, m. 4 od 4—5

po poł.

Do wynajęci
4-ro pokojowe z elektry-
cznością o 2-ch wejściach
w domu murowanym, ul.
Śniegowa 20. 583—2 Do sprzedania ładny dom gania.

nowy, drewniany, 3 mie-
ja szkan. z ogrodem, w

dzielnicy ul. Kalwaryj-
skiej. Dow. zauł. Św. Jer

 

Do wynajęcia mieszkani.
2 1 4 pokojowe z kuchnia
mi, wolne od podatku lo-

 

Bb majątku posiada świa”
dectwa z 5-cio letniej
praktyki i długoletnia

sła wyborowego I gat. po praktykę. Grodno, Plac
hurtowej cenie, kiiogram Batorego 4-a/2, m. 1,

436—2
WIŃSKI, Wileńska 42, эаелисиснаааоизилелестноый

Zaszczyc. uznan. Ich owiątobl. Papieżów zł. 3,50 poleca WŁ. CZER M.

vis-a-vis Placu Orzeszko

 

od godz. 4 do 6 wieczór.

 

PIANINO zagraniczne w —
b. dobrym stanie sprze- NAUCZYCIELKA poszu-
dam, ul. Kalwaryjska 31, kuje posady do dzieci £

 

w dobrym punkcie, kon-
cesja tytoniowa, wyrobio
na klijentela — do sprze

  | Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

 

Ceny reklamowe. 599—0 nr. 3093,

eizo ееа
meblowany lub bez me-
bli, dla solidnej Pani na

__, posadzie. Wielka nr. 3,
==—==-——=—=*>*== m. 7.

Drukarnia A, Zwierzyśskiego, Mostowa i ®

m. 5, 592—0

rakulowe palto.
Okazyjnie sprzedam ka- sklep. Oferty — Konar-

594—0 hulanka 22, m. 6. „510—1
„ATRKA
= +

 

A wem nadający' się na Jagiellońska 10 m.7.

Red. Cieielski w więzienii.
, WARSZAWA. Onegdaj odbyło

się widzenie oskarżonego w wię
zieniu warszawskiem red. Ciesiel
skiego z obrońcą adw. Stypulkow“
skim. Widzenie trwało okolo go“
dziny. Przez cały czas obecny
był sędzia śledczy.

, Prowadzone w sprawie red.
Ciesielskiego śledztwo dobiega
końca, najbliższy więc czas okaże
czy słuszne było oskarżenie o w
dział w aferze przemytniczej.
„Red. Ciesielski przebywa w

więzieniu przy ul. Dzielnej w celi
ogólnej wraz z kryminalnymi
przestępcami. Komitet opiekui“
czy z pośród bliskich i przyjació
działacza kaszubskiego przez cały
czas niesie mu pomoc. Red. Cie'
sielski otrzymuje codziennie obia
dy i dwa razy tygodniowo paczki
żywnościowe.

W ciągu ostatnich dwóch dni
był on kilkakrotnie przesłuchiwa”
ny. Szczegóły śledztwa nie moga
być podane, należy jednak spo“
dziewaać się, że w ciągu przyszłe
$o tygodnia p. Ciesielski znajdzie
się na wolności.

ZA

Odpowiedzi redakcji.
7 Panu Szantyrowi z Dukszt

List pański otrzymaliśmy. Zosta |
nie on wydrukowan GlosiėWileńskim*. Ee

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat. 5 XI1.1932 + |
Waluty i dewizy; я

Belgja 1:4,.U—-.+4,5:—123,69,
Gdańsk173,75—174,18 —173,32.
Holandja 358,95—359,85— 358,05,
Londyn 29,35—79,39—29,52—79,22,
Nowy York 8,912—8,932—8,892,
Fowy York kabe! 8,916—8,932—8,896.
Paryż 35,05—35,14—34,95,
Prrg  2641—26.47- 26,35
Siwajearja 172,00—1 +2,43—17!,57.

Papiery procentowe;
3 „ poź. budowla a 37,50—37,35.
4'% inwestycyjna 96,75.
6°/, dolarowa 55Y,.
4%, dolarowa 49,10—48,75—48,80.
Tą stabil. 54,75—55,88—54,75.
7)" L. Z. T.- Kr. Przem. Pol. 41,00:
8'|o L. Z. złotowe 48,00.
5*|o L. Z. m. Warszawy 47,50.
87 L.Z.m. Warszawy *6'|,—55'|,—557h
Akcje:
Bank Polski 84,50— 84,25

Pożyczki p w Nowym York“!
uo'arowa 53*, — 54,87',. Dillonowsk?
61'4. Stabilizacyjna 53',—54,12%,, Маг
szawska 40,12'/4—40', Sląska 41!,—41*h

———

| PRACA |

Polecam starszą debr4
bardzo uczciwą kuchaf“
kę. Dowiedzieć się Po”
powska 1i—i albo Ad“
ministracja = „Dzienaikė
Wilenskiego“. 514
AA i A

: (uznane
za naj-
lepsze
w kraju)
Sprzedaż
na raty i
wynajęcie

Polecamygorąco uczci“
wego, zdolnego, pracowi”

8. tego pracownika może
595 — 0 być  dozorcą, "wožnym:

przychodzić ma roboty
podzienne, nie uchyla si4
od najcięższej pracy, re”
komendacje poważne, u*

Mostowa 25 — 1, spytać
o Piotra Sienkiewicza o

 

Mb jakiego interesu. Ka!
waryjska.24 — 7. 588-

Osoba inteligentna po“
szukuje posady gospody”
ni na probostwo, lub do

a
=
O
M
U

э
mę
a

Z
E
N
E
Y
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E
E

|
l
o
a
d
d
a

о,
 

į NAUKA |

nie oprócz świąt.

597—2

 

7 Nauczycielka  skrom*
FORTEPIAN Miihlbacha nycn wymagań poszuku
w b. dobrym stanie sprze je lekcji do azieei młod*
dam $-to Michalski 2, m. szych (6—12 lat). Łaska”
16, g. 10 — 11 i 3 — 4. we uferty do Adm „Dz.

Wil." sub „Nauczycielka“.
grz

 

m3. nauczaniem. Oferty do
Adm. „Dz. WiL“ pod
„Mloda“, gr—4

Sklep spożywCzo-

 

kolonjal
e DRUKI

Oferty — Adm. PILNE:

 

„Dziennika WiL* dla BILETY 3

= WIZYTOWE
ZAPROSZENIA

o 2-ch mieszka- BROSZURYTŁUMACZ п , cia od zaraz 5 pokoi z tamže 3 pokojowe z wy- ski 3m. 6 (w godz. urzę-
PRZYSIĘGŁY į ABUSŻERKI ł elektrycznością, kuchnia godami. Zakrętowa 11. aa, i Pawł pla dowych) Pośr. wyklucz. Genas 3 włastej ZM

p. RABINOWICZ msza | Przedpokój-Kalwaryj Dozorca wskaże. 58770,ESA 521—2 sprzedam * natychmiast a
przeprowadził się ska 19 dowiedzieć się na p WYKONYWA

na ul. Rudnicką 9, AKUSZFRKA miejscu m. Nr. 1. Mieszkania z 6 i 3 pok. po wynajęcia miesz- Potrzebuję mleka cd Tr. Paa i tg sinA

se z AaAE M. BRZEZINA 815426 Alesi widoda iugiija 2 2 i kueha|. 100 do 30u lit. dziennie. ;
4 60 osk. i hiszp. od a ю mi do wynajęcia, ul. Ja- Zauł. Bernardyński 11. NE ula I INTROLIGATORNIA
= * przyjmuje bez przer' za kób iński A 3 PZK——————— przeprowadziła się 2„„}'2 Pokój na parterze, sło- a Jasińskiego5842. 915 : :Р""“"" aż ej sprza* l ZWIERZYŃSKIEGO

PIANINA T. KORECKI rzyniec, Tom. Zana na geczny. suchy ciepły: * DOM. 4ro miesak; Ww 9% Prawe. nowe е
Wielka 54—4, wynajem, lewo Gedyminowską ul. Wszelkie wygody. Można į Kupno i Wilnie zamienię na doń aa: PSeй

reperacja i nastrajanie. Grodzka 27. WEZ. OPai:© Pokój duży słoneczny u- Sprzedaż | w miasteczku powiato- Rie ah Oglądać 2CE MSK

 

W. Po- skiego 68. Jakubowski.П° zzzazazcnn; ОБОЕРННОООЛЫО
  Redakto: odpowiedzialny: JAROSŁAW.NIECIECKL

 

 
  
   

  

  


