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w czwartek dn. 10 listopada © g. 9 m. 45 w kościele św. Jana odbę-

dzie się nabożeństwo żałobne

0 czem zawiadamia ogół polskiej młodzieży akademickiej

Zarząd Stow. Bratnia Pomoc
Polskie! Młodzieży Akademickiej U. S. B.

Posiedzenie pierwsze Rady oświecenia
publicznego.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W środę odbyło się posiedzenie pierwsze Rady
Oświenia Publicznego. Na posiedzeniu tem minister Jędrzejewicz
przedstawił stan wychowania i oświaty w Polsce, poczem odbyła się
dyskusja.
o szkołach akademickich

We czwartek posiedzenie poświęcone będzie ustawie

Skład rady obejmuje 60 osób. Wchodzą do niej wice-mirister,
wojewoda śląski, czterech dyrektorów departamentów, rektorzy uni-
wersytetów jagiellońskiego i pozneńskiego, politechniki warszawskiej,
wyższej szkoły handlowej, przewodniczący komisji oświatowej Sejmu
i Senatu, kuratorzy warszawski,
leński, lubelski i łucki,

lwowski, krakowski,
5 delegatów

poznański, wi-
sanacyjnego związku nauczy-

cielskiego, jeden delegat Stowarzyszenia nauczycieli szkół powszech-
jeden delegat T. N. S. W. przedstawiciel harcerstwa Tow.

_ Szkoły Ludowej, Polskiej Macierzy Szkolnej i t. d.

_ Zajście na Uniwersytecie Warszawskim.
(Telef. od własnego korespondenta)... kainos

WARSZAWA. Na pierwszym roku wydziału prawnego (lniwer-
Sytetu Warszawskiego doszło niespodziewanie do zajścia. Podczas
przerwy jeden ze słuchaczy wezwał obecnych do ucziału w nabo-
żeństwie zapowiedzianem właśnie za duszę Ś. p. Wacławskiego i do
uczczenia pamięci jego przez powstanie. Na tem tle doszło do star-
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Roosevelt prezydentem
NOWY YORK (at) Prezydentem Stanów

zjednoczonych wybrany został kandydat
Stronnictwa Demokratycznego Roosevelt.

 

Sukces Roosvelta.
NOWY YORK (Pat) Prezydent Roosevelt został wybrany olbrzy-

mią większością głosów i po raż pierwszy od lat 12 rząd demokra-
tyczny zajmie miejsce rządu republikańskiego. W stanie Nowy York
Roosevelt odniósł najpełniejszy sukces, otrzymawszy w tvm obwo-
dzie 1.297,210 głosów, podczas gdy Hoover otrzymał 495,815. W No-
wym Yorku przed hotelem Baltim=re (siedziba demokratów) zebrały
się ogromne tłumy publiczności, które oklaskiwały entuzjastycznie
nowego prazydanta w chwili, gdy”wczesnym rankiem wychodził z
hotelu. Wybory przeszły spokojnie w całych Stanach i nie zanotowa-
no nigdzie zamieszek, prócz miasta Sterlaikille w stanie Ohio, gdzie
miały miejsce bójki wyborcze, w których parę osób odniosło rany.
Większość dzienników przyjęła zwycięstwo demokratów przychylnie,
zapowiadejąc lepszą przyszłość.

W pierwszą rocznicę tragicznej śmierci

SIANSLAWA
CZŁONKA ZWIĄZKU AKADEMICKIEGO MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA

w czwartek dn. 10 listopada o g. 9 m. 45 w kościele św. Jana odbę-
dzie się nabożeństwo żałobne

0 czem zawiadamia koleżanki i kolegów
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Młodzież Wszechpolska.

 

Stanów Zjednoczonych.
Polacy w izbie Reprezentantów.

CHICAGO (Pat.) W Chicago wybrano do lzby Reprezentantów
dwóch Polaków: Leonarda Szulca i Leona Kociałkowskiego, człon-
ków partji demokratycznej, Wybór trzeciego Poleka Wiktora Schlae-
gera jest jeszcze wątpliwy.

Prasa francuska © wyborach w Stanach
Zjednoczonych.

PARYŻ (Pat.) Prasa francuska, omawiając wybory w Stanach
Zjednoczonych podkreśla, że od roku 1920 i śmierci Wilsona demo-
kracja odniosła po raz pierwszy zwycięstwo.

„Le Journal” spodziewa się, że demokracja zastosuje politykę,
opartą na szerszych podstawach, prowaczących do interesowania
się losami Europy.

Pertinax zaznacza w „Echo de Paris”, że Roosevelt przystępuje
do pełnienia funkcyj, nie mając żadnej swojej idei. Od Hoovera
różni się on głębokiem priekonaniem, że kryzys obecny jest czemś
więcej, niż przypadkiem, że nie można cofać się wstecz, że należycia ze studentami żydami, którzy zostali usunięci ze sali.

«UPĄŃSTWOWIENIE» BRATNIAKÓW?
WARSZAWA. Ogromne poru-

szenie wywołała w kołach młodzie
ży sensacyjna wiadomość, żemini-
sterstwo Oświaty zamierza w naj-
bliższym czasie dokonać zasadni
czej reformy instytucji samorządo”
wych na terenie wyższych uczel-
ni,

Wszystkie mianowicie organi-
zącje samopomocowe (Bratnia Po-
moc i t. p.) byłyby rozwiązane, a
na ich miejsce miałaby powstać

- - =
Nieści

Doniesienie zagraniczne P. A.
T. i jej przekłady bywają czasem
trochę upraszczańe, np. w nastę”
 pującym telegramie z Paryża z 3-
go b. m., w którym podano prze
kład artykułu naczelnego dzienni-
ka „Le Temps” o zmianie na stano

- wisku ministra spr. zagr. w Polsce,

|

 
  
  

    

a m. in. zdanie:
„Marszałek Piłsudski, bohater naro-

dowy, utworzył prawdziwą dyktaturę, nie
iorąc jednak na swe barki oficjalnej

Odpowiedzialności szefa rządu.” й
Natomiast w „Le Temps“ brzmi

to:

GDANSK (Pat.) W środę rano,
kiedy uczniowie gimnazjum pol-
skiego wysiadali na dworcu pod-
miejskim Petershagen, z moto-
Tówki, którą codziennie dojeżdża-
ją do szkoły, celnik gdański do-
konał rewizji, przeglądając teczki
l książki uczniów i domagając się
okazania legitymacyj szkolnych.
Działo się to po raz pierwszy od
Czasu, kiedy młodzież gimnazjal-
na uczęszcza do szkoły. Zapyta-
hy przez wysiadających równo-
— чаа SD ck

wspólna instytucja dla wszystkich
bez wyjątku organizacyj. Plan ten
ma być wprowadzony w życie z
początkiem przyszłego roku. Opie-
rać się on będzie na nowym dekre
cie o stowarzyszeniach, który
wprowadza możliwość paraliżowa
nia przez Rząd działalności stowa-
rzyszeń w każdej dziedzinie,

Cel, do jakiego zmierza min.
Jędrzejewicz jest aż nadto wyraź*
ny.

słości.
ale marćchal Pilsudski, qui fait fi-

gure de hėros national...”

Pismo francuskie, które nie
przypisuje sobie oczywiście prawa
nadawania godności bohaterów na
rodowych w Polsce, ogranicza się
do wyrażenia, znaczącego: „odśry
wa rolę bohatera narodowego”.

P. A. T. niedobrze robi, stwa”
rzając, w dodatku w drodze grubej
nieścisłości, obcą agenturę w mia-

nowaniu bohaterów narodowych
w Polsce,

NOWE SZYKANY POLAKÓW W GDAŃSKU.
cześnie dwóch nauczycieli co
znaczy ta rewizja, celnik oświad=
czył: „Nie mam najmniejszego
pojęcia. Możliwe że chodzi o
szmugiel”.

Wypadek ten stał się przed-
miotem interwencji komisarza
generalnego Rzeczypospolitej wo-
bec Senatu, przyczem minister
dr. Papee zażądał wyjaśnień, z
czyjego polecenia rewizja ta zo-
stała dokonana i jeki jest jej cel.

Lнрар5

KOMUNIKĄT STRONNICTWA NARODOWEGO
W niedzielę 13 b. m.

Zebranie

Ф

Gošcie mile widziani.

o godzinie 12 m. 30 w lokalu Stronnietwa
Narodowego przy Ul. Orzeszkowej 11 odbędzie się

Koła Miejskiego Stronnictwa Narodowego,
na którem przemawiać będą posłowie p. p.:

STANISŁAW ZIELIŃSKI i prof. WACŁAW KOMARNICKI.
Wstęp za okazaniem legitymacji członkowskiej.

 

KLUB NARODOWY
| Urządza w niedzielę dn. 13 listopada o godz. 5ej po

własnym przy ui. Orzeszkowej 11

ODCZYT PUBLICZNY
Posła Stanisława Zielińskiego

b. konsula gen. R. P. w Berlinie na temat:

| Adolf Hitler, twórca narodowego socjalizmu
w Niemczech,

poł. w lokalu

NOWY YORK, (Pat). Ostatnie obliczenia potwierdzają tryumfal-
Demokracine zwycięstwo Roosevelta. zdobyli już 472 głosy na

ogólną liczbę 531, jakiemi rozporządza kolegium wyborcze. Na pod-
stawie dotychczasowych obliczeń demokraci posiadać, będą w lzbie
Reprezentantów 215 miejsc, zaś repubiikanie 66. 154 mandaty są
jeszcze wątpliwe

LONDYN (Pat.) Wyniki wyborów w Ameryce wskazują na zwy-
cięstwo Roosevelta w tak wielkich rozmiarach, w jakich nie były
spodziewane. Hoover został poprostu zmiażdżony, uzyskując prze-
wagę zaledwie w 5 stanach, podczas gdy Roosevelt uzyskał zdecy-
dowaną przewagę w 35 stanach. Z nieoficjalnych dotąd obliczeń
wynika, że Roosevelt ma zapewnione 453 głosy w zgromadzeniu
wyborczem, Hoover zaś uratował z dawnej większości tylko 78 gło-
sów. Hoover przyznał już zwycięstwo Rooseveltowi i wysłał doń
telegram gratulacyjny.

Roosvelt a sprawy europejskie,
GENEWA, (Pat). W.kołach zbliżonych do Ligi Narodów żywo

jest omawiane doniosłe wydarzenie, jakiem jest niewątpliwie sukces
Roosevelta. Korespondent Havasa podkreśla, że akcja jaką prowa-
dził osobisty przyjaciel Roosevelta Norman Davis w Genewie, Lon-
dynie i Paryżu, obecnie zaś prowadzi w Rzymie daje przedsmak
stanowiska nowych władz amerykańskich wobec wielkich zagadnień
genewskich.

Niemiechie opetytg na polskie ziemie
i protekcja angielska.

dokonać czegoś nowego, nie tracąc czasu na komplikacje i pogrą-
żanie się w różnych żalach.

„Le Petit Journal” ostrzega przed nadzieją, że wybory pociągną
za sobą natychmiastową amortyzację długów francuskich, położą
kres prohibicji i spowódują wstąpienie Ameryki do Ligi Narodów.
Od nowego rządu należy jednak oczekiwać polityki bardziej giętkiej
i lepiej dostosowanej do konieczności międzynarodowych. Z tych
właśnie założeń wychodząc, Francja z radością wita wybór Roose-
velta.

Finkelstein podlicza głosy.
NOWY YORK (Pat.) Znany z kilkakrotnych występów w War-

szawie i innych miastach Polski fenomenalny rachmistrz Finkelstein
został zaangażowany przez Broadcasting do błyskawicznego sumo-
wania głosów przy wyborach na
ficznie raportów.

podstawie nadchodzących telegra-

Jak Amerykanie <obiewają» zwycięstwo
Roosevelta.

PARYŻ, (Pat). Kolonja ame-
rykańska w Paryżu przyjęła z en-
tuzjazmem wiadomość o zwy-
cięstwie Rooseveita. W domu
Legjonu Amerykańskiego trudno
było znaleźć miejsce, tak licznie
zebrali się Fimerykanie, bawiący
w Paryżu i oczekujący wiado-

LONDYN. (Pat). Lord Rother-
mereę na łamach „Dally Mail."
ogłasza artykuł, w którym wy-
stępuje z rozbrajającą nalw-
nością i Ignoracją w Sprawie
granicy polsko-niemieckiej.

istnienie korytarza pomor-
skiego nazywa on prowokacją
Niemców I niebezpieczeństwem
dla Polaków. Wskazuje on, że
w tem właśnie miejscu po-
winna się zacząć rewizja trak-
tatu wersalskiego.

Autor artykułu proponuje
zwrócenie Niemcom tetytorjum
polskiego, nazwanego „kKory-
tarzem*, wzamian za zblorową
solidarną gwarancję Niemiec,
Francji |  Angiji ochrony

wschodnich granic Polski prze-
ciwko atakowi Rosji sowiec-
kiej. Rothermere proponuje
przeto obronę tych granic,
która wcale nie jest kwestjo-
nowana | bynajmniej nie uwa-
žana za zagrożoną.

„Boersen Ztg.", podając w
streszczeniu artykuł lorda
Rothermere wita z uznaniem
akcję na rzecz rewizji traktatu
wersalskiego, twierdząc, że
rozwiązanie sprawy t. zw. ko-
rytarza musi być traktowane
łącznie z całem zagadnieniem
rewizji granic wschodnich na
przestrzeni Poznańskiego |
Górnego Śląska.

PRASA ANGIELSKA 0 ZBROJENIACH
NIEMIECKICH.

LONDYN (Pat) „Manchester
Guardian”, omawiając przemó-
wienie kanclerza Papena, wygło-
szone na bankiecie prasy zagra-
nicznej w Berlinie, stwierdza, że
enuncjacja ta usunęła wszelkie
wątpliwości co do tego, czy rząd
Papen-Schleicher istotnie zmierza
dd ponownego uzbrojenia się.

Obecnie jasnem jest dla ka-
żdego, że niemiecka frazeologja
o równouprawnieniu RR rėwno-
znaczna z posiadaniem bardziej

"podkreśla dziennik—jest

potęznego uzbrojenia i armji,
aniżeli posiadają sąsiedzi.

Głownym celem ponowne-
go uzbrojenia się Niemiec —

rewizja
granie wschodnich,zle gdzie mia-
łaby się ta rewizja zatrzymzć? —
zapytuje dziennik. ;

Taka granica wschodnia mia-
laby -Niemcėw zadowolić pod
względem bezpieczeństwa.

Faktycznie niema granicy dla
ich żądań,

mości o wynikach wyborów.
Wiadomość o zwycięstwie Ro-

osevelta przyjęto niemilknącemi
oklaskami. W barach „oblewa-

no” obficie oczekiwane zniesienie
prohibicji, która wśród Rmeryka-
nów paryskich nie ma wielu en-
tuzjastów. Zwolennicy Hoovera
również popijali, jak powtarzano,
na pocieszenie się. Większość
wśród nich nie miała nadziei na
powtórny wybór Hoovera. Nato-
miast nie oczekiwano tak druzgo-
czącej klęski partji republikań-
skiej.

SERUGSEOE RAR ED O KDSSSRIDDTTAKAS NE ISTRS

Przed rekonstrukcją gabinetu niemieckiego.
BERLIN. Pat. — Wczorajsze o-

świadczenie Papena, że przy kon-
tynuowaniu dotychczasowej poli-
tyki rządu Rzeszy kwestje perso-
nalne nie odegrają żadnej roli,
interpretowane jest w kołach po-
litycznych w tym sensie, że kan-
clerz zdaje sobie już sprawę z
konieczności swego ustąpienia,

Uporczywie twierdzi się, że ra-
zem z Brauoem ustąpią równiez
Papen i minister spraw wewnę:
trznych Rzeszy Gayl. W związku
z tem wymieniają już nazwiska
kandydatów na stanowisko Pape-
na, na czoło których wysuwa się
osoba byłego ministra Reichswe-
hry Gesslera.

 

MOSKWA (Pat.) Rozporząd:e-
niem Rady Komisarzy Ludowych
podwyższono żołd szeregowym
Czerwonej Armji w piechociei
kawalerji 4-krotnie, w  artylerj!
5-krotnie, w wojskach specjai-
nych technicznych—6 krotnie, zaś
gaże oficerskie podwyższono, za-
leżnie od funkcyj i rodzaju broni,
38—100 proc. Pobory zaokręto-
wanych marynarzy w Czerwonej
Flocie podwyższone są o 100 proc.

Rozporządzenie puwyższe spo-
wodowane zostało rosnącą droży-
zną artykułów pierwszej potrzeby,
wobe: której pensje wojskowych
nie wystarczały na utrzymanie,

1

Inflacja w Rosji.
co z kolei wywoływało niezado-
wolenie armji lądowej i mary-
narki wojennej.

Rozpozządzenie pośrednio po-
twierdza wiadomości o wejściu
polityki finansowej Związku So-
cjalistycznych Republik Rad na
drogę inflacjj na rynku we-
wnetrznym.

HURĄGAGAN,
HAWANA. (Pat). — W pro-

wincjach Santa Clara i Camagna-
ni szalał gwałtowny huragan.
25 osób poniosło śmierć. Wie-
e jest rannych.
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Po wyborach
prezydenta,

Jak wiadomo z depesz, na

stanowisko prezydenta Stanów

Zjednoczonych wybrany został

Roosevelt, bratanek „wielkiego

ongiś i tak popularnego prezy-

denta tegoż nazwiska.

Wybór ten od dłuższego już

czasu uważano za zapewniony.

Amerykanie, którzy wszystko

zwykli obliczać na dolary i na-

miętnie lubią hazard, zakładali

się ostatnio masowo, jak na wy-

ścigach, 1 do 5 na rzecz Roose-

velta. Jeżeli więc sam wybór nie

jest niespodzianką, nie przewidy-

wano jednak, że zwycięstwo bę-

dzie tak przytłaczające,
Za  Hooverem przemawiała

bądź co bądź tradycja, jako że

republikanie od dwunastu już lat,

bez przerwy, rządzili Stanami

Zjednoczonymi. Hoovera popierał

wielki kapitał i przemysł, z For-

dem na czele. Nic to jednak nie

pomogło. Ster rządów przechodzi

w ręce demokratów, z czego nie

należy jednak wysnuwać wniosku

o jakiemś zwycięstwie demokracji

w naszem, europejskiem znacze”

niu. W Ameryce nazwy „repu-

blikanina“ i „demokraty“ posia-

dają odmienne od naszego zna-

czenie, odpowiednio do odmien-

nych zgoła warunków tam panu”

jących.

Hoover poniósł klęskę nie dla-
tego, że był według naszych po”

jęć za mało „demokratyczny;

stał się on ofiarą wszechświato”

wego kryzysu, który po dobie
niebywałego rozkwitu szczególnie
Ameryce dał się we znaki,

Nieszczęściem Hoovera było,

że objął rządy w czasach naj-

większego dobrobytu, onej sław”

nej amerykańskiej prosperity”.

Na razie był on bożyszczem ca-
łego narodu. Aliści nagle po-

częły się sypać cios po ciosie:

bankructwa banków,  szwindle
giełdowe, katastrofalny spadek

cen ziemiopłodów, zastój w prze-

myśle. Na dobitkę dłużnicy euro-

pejscy wstrzymują wpłaty гера-
racyjne.. Nam, którzy przyzwy”
czajeni jesteśmy do klepania bie-

dy, ta „nędza* amerykańska wy-

dałaby się może wcale znośna,

dla niejednego stanowiłaby może

dobrobyt — Amerykanie jednak,

oddawna przyzwyczajeni do zna-

cznie wyższego niż nasz poziomu

życia, ostatnio rozpanoszeni przy

pomyślnej konjunkturze, kiedy naj-

skromniejszy robotnik posiadał

swe auto, i to nie bylejakiej mar-

ki odczuli bardzo dotkliwie
swój upadek.

Czy katastrofa kryzysu, która

dotknęła nie samą tylko Amery-

kę, została zawiniona przez Hoo-

vera? Zdaje się że nie. Jeżeli na-

wet popełnił jakiś drobny błąd,

to w ten sposób nieznacznie chy”

ba wpłynął na pogorszenie sytu-

acji. Że nie potrafił przewidzieć
i wstrzymać katastrofy? Istotnie,

ale bywają katastrofy niemal ży-
wiołowe, silniejsze od ludzi. Prze-
ciwstawič się im — to przeciw-

stawić spadającej lawinie. Hoover
nie był nadczłowiekiem, nie był
także genjuszem, ale miał swe nie-

zaprzeczone zasługi, które historja

utrwali na dziejowych kartach

Ameryki.
Tłum jednak w podobnych wy-

padkach potrzebuje winowajcy, na
którego mógłby zwalić cały ciężar

swych niepowodzeń i dolegli-

wości.

Prezydenci Stanów Zjednoczo”
nych posiadają nadzwyczajne pra-

wa i przywileje, jakich mógłby im

pozazdrościć niejeden monarcha.

Ale też ponoszą nadzwyczajną od-

powiedzialność, zwłaszcza  mo-

ralną.
Hoovera . okrzyknięto wino:

wajcą wszelkich klęsk, które spa-

° @у па Stany Zjednoczone. Z naj-

popularniejszego człowieka stał

się on prawdziwym kozłem ofiar

nym — bez własnej winy. Ale

jednego zarzutu nie można mu

oszczędzić, że tak słabo orjento-

wał się co do nastrojów panują

cych śród jego ziomków, że sam

zawczasu nie wycofał swej kan-
dydatury. Został zato ukarany,

ponosząc klęskę prawdziwie kom-
promitującą.

O nowym prezydencie, który

zresztą obejmie rządy dopiero za
parę miesięcy, narazie nie wiele

można powiedzieć. Zawdzięcza on

swe zwycięstwo nie tyle może

własnym zasługom, ile niepopular-
ności Hoovera, którą masy wy”

DZIENNIK MILEŃSKI

Z prasy.
Po odroczeniu sesji sejmowej.
„Głos Narodu*, krakowski or-

gan Chrześć. Dem., dowodzi, że
rząd, odraczając sesję budżetową
na miesiąc, postąpił zgodnie ze
swym zasadniczym stosunkiem do
Sejmu.

„Uważając istnienie sejmu za zło ko-
nieczne w dzisiejszych stosunkach poli-
tycznych, którego jednak zlikwidować
całkowicie nie można z najrozmaitszych
powodów, dba usilnie o to, żeby go ze-
pchnąć na szary koniec w życiu państwa,
bo tą drogą osiąga się wrażenie, że jest
on czemś zbędnem, tolerowanem do cza-
su, ale pozbawionem istotniejįszego zna-
czenia”. : i

Nie mniej jednak, jeśli chodzi o
wrażenie zewnętrzne, to nagłe od-
roczenie sejmu wygląda — zda-
niem „Głosu Narodu' — na uciecz
kę przed sejmem.

„Opinja publiczna nie wnika w głęb-
sze motywy tego zarządzenia, ale bierze
je, że tak powiemy, od strony zewnę-
trznej. Przy takiej powierzchownej oce-
nie musi dojść ostatecznie do wniosku,
że rząd, pomimo najrozmaitszych pozo-
rów, nie jest znowu tak silny, jeżeli nie
chce dopuścić do obrad sejmowych, że
poprostu obawia się stanąć oko w oko z
opozycją, która, rzecz prosta, wykorzysta
je dla wszechstrorinego oświetlenia sytu-
acji w państwie. W! konsekwencji takiego
rozumowania otrzymuje się następujący
obraz: z jednej strony rząd, posiadający
niemal nieograniczoną władzę, z drugiej
—kilkudziesięciu posłów opozycyjnych,
pozbawionych wszelkiego wpływu na
bieg wydarzeń państwowych, a korzysta-
jących jedynie z ograniczonego już w du-
żej mierze prawa krytyki. Siły, jak widzi-
my, nierówne, a jednak rząd wolał odro-
czyć na miesiąc nieuniknioną batalję”...

Koło żydowskie w Sejmie.
"Poseł żydowski z Małopolski,

dr. Rozmarin, porusza („Moment“)

taktykę, jaką zastosuje przedsta-
wicielstwo żydowskie podczas
przyszłej sesji sejmowej. Sejm w
początkach grudnia — według in-
formacyj autora — będzie zwola-
ny i sesja będzie trwała normal-
nie. Pos'ów żydowskich oczekuje
duża odpowiedzialność: muszą oni
przedstawić nędzę żydowską
przed całą opinją, głównie niežy-
dowską i przedstawić postulaty ży
dowskie. Argumenty nie będą ory'
ginalne, zato:
— „stwierdzą one jasno, kto jest wi-

nien nędzy żydowskiej i jacy ludzie są
jej organizatorami".

Społeczeństwo żydowskie jest
rozbite i znajdą się żydzi którzy-
postarają się stuszować obraz nę-
dzy żydowskiej, jaki narysują
przedstawiciele „Koła':

„Wiemy, że znajdą się Żydzi, którzy
wezmą w obronę pewne czynniki i będą
bronili systemu ich rządów”.

Przedstawiciele „Koła'* wystą”
pią z krytyką roli tych żydów:

„Będziemy przeło zmuszeni przed-
stawić w należytym świetle rolę tych Ży-
dów i ich pracę... Jest to nasz obowiązek
nie tylko wobec ludności żydowskiej,
lecz również wobec nieżydowskiej opinii
publicznej w Polsce. aby ona była poin-
formowana o istłotnem położeniu Żydów
w Polsce".

Przedstawiciele „Kola“ wystą-
pią z receptą poprawy stanu ży”,
dów:

„Przedstawicielstwo żydowskie bę-
dzie zmuszone wystąpić ze szczegółowo
opracowanym programem, który wykaże,
jak można ulżyć położeniu Żydów pol-
skich w tragicznym momencie przez nich
przeżywanym”.

Trzy wyroki śmierci na bandytów.
GRODNO.Pat — Sąd doraźny

w Grodnie na sesji wyjszdowej
w Wołkowysku rozpatrywał wczo-
raj sprawę o napad rabunkowy i
morderstwo na osobie Wiktora
Sebastjańczyka w osad:ie Leber-
pol, w pow. Wołkowyskim.
W wyniku rozprawy skazani

zostali trzej sprawcy Juljan Ko-
mejczuk, Józef Dulczewski i Jul-
jan Kapitan na karę śmierci przez
powieszenie.

Dwóch innych oskarżonych
przekazano sądowi zwykłemu.

Wyrok wykonano dziś o go-
dzinie 12 w południe.

 

sie
„Rewizje

(Interpelacja Klubu Narodowego).
Art. 100 Konstytucji przewidu-

ie, že mieszkanie obywatela jest
nietykalne i że rewizja domowa
może nastąpić tylko na polecenie
władz sądowych i tylko w wypad-
kach ustawą przepisanych.

Zaś art. 142, $ 1 K. P. K. mówi:
„U osób podejrzanych o popeł-

nienie przestępstwa wolno dokony
wać rewizji osobistej lub domowej,
celem... wykrycia dowodów winy”.
W ostatnich czasach wykonała

policja u setek członków Stronnict
wa Narodowego rewizje bez śladu
uzasadnionego podejrzenia, iż za-
chodzi jakiekolwiek przestępstwo.

Wszystkie te setki rewizyj nie
dały żadnego rezultatu, charakte-
ryzują zatem postępowanie policji
jako prostą samowolę, polegającą
na chęci szykowania politycznych
przeciwników Rządu.

Zapytujemy Rząd:
Czy nie widzi, że takie oczywi-

ste łamanie Konstytucji ubliża czci
narodu polskiego?

Warszawa, dn. 3 listopada br.

Przestępcy.
W, chwili rozwiązania Obozu

Wielkiej Polski na Pomorzu, ogło-
siła pułkownikowska Ajencja Isk-
ra listę przestępców, należących
do O. W. P. na Pomorzu i kara-
nych za przestępstwa. Okazało się
to wszystko pospolitem klamst-
wem. Natychmiast stwierdzono w
Toruniu, że ani jeden z tej listy nie
był członkiem O. W. P. i Ajencja
Iskra zamilkłą. ;

Najzabawniejsze jest, że w
„Gońcu Pomorskim” (nr. 241) po-
dano obecnie do wiadomości co
następuje:

„W dniu wczorajszym otrzymaliśmy
oświadczenie p. Stanisława Lamkiewicza
z Tczewa, którego nazwisko figuruje tak
że w rejestrze rzekomych przestępców
O. W. P. Poniżej podajemy dosłowne
brzmienie jego oświadczenia:

-— Oświadczam, że nigdy nie byłem
członkiem O. W. P., ani też nigdy nic
wspólnego z tą organizacją nie miałem,
natomiast jestem sympatykiem BBWR-—
Lamkiewicz Stanisław. — Tczew 7. X.
1932 r.“

, Takiego następstwa ogłoszenia
listy przestępców przez Aj, Iskra
nie oczekiwano zapewne w BB.

Licytacja domu akademickiego
I Min Oświaty.

Z Warszawy donoszą: W:ybu-
dowany olbrzymim nakładem ofiar

- młodzieży i całego społeczeństwa
8-piętrowy gmach domu akade-
mickiego przy ul. Grójeckiej, wy-
stawiony na kicygację przez Bank
Gospodarstwa Krajowego za długi,

- ma być — jak zapowiadają sana-
cyjne organy młodzieży — nabyty

 

borcze przeniosły wogóle na obóz
republikański, głosując prawem

kontrastu na kandydata demo-

kratów. ь
Zadanie, jakie oczekuje Roose-

velta, jest niezmiernie trudne,

tem trudniejsze, im kompletniej-

sze było jego zwycięstwo. Z gło-

sowania widać, jak wielkie na-

dzieje masy wyborcze amerykań-

skie pokładają w nowoobranym

prezydencie. Żeby sprostać choć

w części tym nadziejom, trzebaby

zaiste cudotwórcy. Spuścizna, któ-

rą obejmuje Roosevelt, jest nie

do pozazdroszczenia: 12 miljonėw

bezrobotnych, przemysł, rozbudo-

wany do niebywałych granic w

dobie „prosperity“, rozporządza
dziś siłą produkcyjną miljarda
koni parowych. Gdyby udało się

go uruchomić, pokryłby pięcio”
krotnie zapotrzebowanie całej

ludzkości i w takim nawet wypad-
ku zatrudniłby tylko nieznaczną
część bezrobotnych, do tego sto”
pnia mechanizacja uczyniła zbę-

dną siłę ludzką.

Jedną z najtrudniejszych spraw,

oczekujących rozstrzygnięcia, jest
sprawa tak zw. prohibicji. Po-

dobno Roosevelt jest przeciwni

kiem prohibicji, tu jednak będzie
zmuszony stoczyć walkę na życie

i śmierć z całą „podziemną' Ame-

ryką, z rozgałęzionemi organi-

przez Ministerstwo Oświaty. W
ten sposób rząd pragnie położyć
rękę na młodzieży przez opano-
wanie jej domu i oczywiste wpro-
wadzenie odpowiedniej polityki
przy pozwalaniu młodzieży na ko-
rzystanie z niego. Wiadomość ta
wywołała w kołach młodzieży zro-
zumiałe wzburzenie.

zacjami przestępczemi, które na

szmuglu alkoholu zarabiały miljar

dy i które stanowią w Ameryce
prawdziwą potęgę.

Nareszcie sprawa długów euro-

pejskich. Niewiadomo jeszcze, ja-

kie zajmie pod tym względem sta

nowisko nowy prezydent — w
każdym bądź razie znajdzie się on

we własnym kraju jakgdyby po-

między młotem a kowadłem. Z je-
dnej strony szerokie masy, któ

rym zawdzięcza swój wybór, prze-

ciwne są wszelkim ustępstwom

i, kierując się „chłopskim rozu-

«iem, żądają całkowitego zwrotu

pieniędzy. Z drugiej strony ban:

ki, które ulokowały znaczne sumy

w Europie, zwłaszcza w Niem-

czech, nie chcą doprowadzać dłuż-

nika europejskiego do bankru-

ctwa, nie tyle oczywiście przez

sympatję do nas, ile poto, by z nas

systematycznie wypompowač pro-

centy i trzymać w zależności.

Jeżeli dodamy sprawę rozbro-
jenia, sprawę Mandżurji, co do

której Ameryka bardzo jest za-
interesowana, sprawę nawiązania
stosunków z Rosją, zrozumiemy,
jakie znaczenie wybór ten posiada

nietylko dla Stanów Zjednoczo-
nych, ale dla całego świata, który

też z wielkiem zainteresowaniem

oczekiwał jego wyniku.

“ Stahlhelm,

Niebezpieczenstwo niemieckie
a obrona panstwa.

Na powyższy, niezmiernie aktualny temat, zamieszcza generał

w st. sp. Dzierżykraj-Stokalski na łamach „Kurjera Poznańskiego”

artykuł, który ze względu na świetne, fachowe ujęcie i ważność spra-

wy pozwalamy sobie w całości przedrukować uważając, iż uświada-

mianie w tym kierunku społeczeństwa i przygotowanie go do wszel-

kich ewentualności jest dziś kardynalnym obowiązkiem prasy.

O gotowości Niemiec do wojny
z Polską nie można mieć żadnych
wątpliwości. Notoryczne jest usil-
ne zbrojenie się Niemiec, posiada”
nie przez nie ukrytych składów
broni zarówno na własnym obsza-
rze, jak i w państwach obcych,
szkolenie lotniczego personelu w
Rosji sowieckiej oraz posiadanie
szczegółowo opracowanego planu
mobilizacji rezerw, jak również i
fortyfikowanie granic wschodnich.

Obecna wojenna organizacja
Niemiec pozwala im w każdej

chwili rzucić na nasze granice ar-

mję 250.000 żołnierzy, a przy kil-

kugodzinnej mobilizacji mogą one

doprowadzić tę ilość do 500.000.

W trakcie, gdy to wojsko wtargnie
w nasze granice, armja zakaptu-
rzona będzie przeprowadzała mo-

_ bilizację sił narodowych. Ta za-
kapturzona armja składa się z licz”

nych organizacyj militranych, jak
Frontbau, Jungdeut-

- scher, hitlerowców i t. p. Ogólna
liczba ich członków dosięga 8 mil-

„/jonów. Organizacje te, to coś w
rodzaju terytorjalnych wojsk so-
wieckich,. to całkiem regularna
armja. Istnienie tych organizacyj
umożliwia Niemcom wkilka ty-

- godni wystawienie na pomoc swej
armji pierwszego rzutu około 70,
a może i więcej dywizyj.

Trzeba zaznaczyć, że przy
obecnym stanie oświaty w więk-
szej części państw Europy wyszko-

= lenie szeregowca i oddziałów, do
kompanji włącznie, może być z
powodzeniem przeprowadzone po-
za wojskiem stałem. Potrzeba tyl-
"ko posiadać w odpowiedniej ilości
personel  instruktorski, materjał

„ćwiczebny i place ćwiczeń. Tego
Niemcy posiadają poddostatkiem.
Wielkie zaś zespoły wojska są ko”

- nieczne dla wyszkolenia dowód"
ców oraz dla bezpieczeństwa kra”
ju Tylko niektóre bronie wyma”
gają szkolenia szeregowca w sta-
łych oddziałach.

Oficjalny regulamin niemiecki
„Fiihrung und Gefecht der verbun-
denen Waffen" przewiduje w ra'

"zie wojny tworzenie dowództw,
korpusów, grup, armji i frontów.
Jest jąsne, że powstaną i nowe woj
ska, które tym dowództwom będą
podlegały.

Z powyższego wynika, że stra-
tegja państw sąsiadujących z
Niemcami powinna organizować
obronę państwa w ten sposób, by

"mogła ona mocno przeciwstawić
się ofensywnej organizacji nie-
mieckiej, i to od pierwszych chwil
niemieckiego ataku. A więc opie”
rać się ona musi przedewszyst-
kiem na grupie wojsk pełnego po”
gotowia bojowego, bogato wyposa
żonej technicznie pod każdym
względem i gotowej do niezwlocz-
nej akcji nietylko obronnej, ale i
do najenergiczniejszej akcji ofen-
sywnej. ;

Co się tyczy armji dotychcza-
„sowej konstrukcji, t. j. opartej na
mobilizacji rezerw, to stanowić
ona będzie i nadal konieczny czyn-
nik obrony państwa, ale czynnik
ten odegra rolę w dalszych fazach
wojny z powodu czasu konieczne”
go na przeprowadzenie mobilizacji
W razie wojny z Polską, zgod-

nie z hypotezą generała v. Seeckta
armja zawodowa niemiecka roz-
pocznie działania z pewnością bez
wypowiedzenia wojny i raptownie
skieruje swe pierwsze uderzenia
na Pomorze i Górny Śląsk. Opano-
wanie tych obszarów przez Niem-
ców nietylko pozbawiłoby nas naj”
dogodniejszej łączności z zachod-
nią Europą i bogatej produkcji
górnośląskiej, ale zagrażałoby opa”
nowaniem lub zniszczeniem wielu
innych ośrodków przemysłowych,
znajdujących się w sąsiedztwie z
powyższemi obszarami, a to mogło
by bardzo utrudnić dalsze prowa*
dzenie wojny i zadecydować na-
wet o jej wyniku.

Wobec tego za wszelką cenę
strategja nasza powinna nie dopu-
ścić, by wojska niemieckie wtar”
gnęły na nasze terytorja. Przeciw-
nie, musi ona potrafić działania
wojenne przenieść odrazu na ob-
szary niemieckie. A to wykonane
być może jedynie przy posiadaniu
grupy wojsk pełnego pogotowia
bojowego i odpowiedniego uforty-
fikowania obszarów Śląska i wy-
brzeża morskiego.

Pozatem należy być przygoto”
wanym na to, że Niemcy będą się
starali uniknąć wojny na wyczer”
panie, jako nie mogącej dać wy-
datnych rezultatów, a użyją wszel-
kich środków, by doprowadzić do
rozstrzygnięcia przed zmobilizo*
waniem przez napadniętego wszy-
stkich sił.

Najlepszym sposobem osiągnię-
cia tego celu byłoby zniszczenie
lub sparaliżowanie ośrodków zbio*
rowej woli i sił narodu, a więc sto-
licy kraju i jego rządu dzięki roz”
wojowi lotnictwa, broni pancernej
i motoryzacji. Mogłoby się zdarzyć
że pewnej nocy mieszkańcy naszej
stolicy zostaliby obudzeni głośne”
mi wybuchami, hukiem walących
się domów, łuną pożarów i jękiem

rannych, a ważne ośrodki przemy-
słowe lub komunikacyjne, znajdu-
jące się o kilkadziesiąt kilometrów
od granicy ujrzałyby ze świtem na
swych ulicach czołgi i samochody
z wojskiem  nieprzyjacielskiem,
któreby w ciągu nocy do nich do-
tarło.

Przeto: 1) niebezpieczeństwo
najazdu niemieckiego jest zawsze
aktualne; 2) pierwszym najgroźniej
szym wrogiem będą samoloty (bom
by i gazy) oraz broń pancerna; 3)
za czołgami niezwłocznie rozpocz”
nie działania armja zawodowa po”
śgotowia bojowego; 4) w kilka ty-
godni później będzie gotowa do
działań i armja narodowa.

Wobec powyższego organizacja
obrony państwa powinna polegać:

1) na istnieniu grupy wojsk peł-
nego pogotowia bojowego;

2) na istnieniu obecnych armji
mobilizowanych;

3) na silnem lotnictwie i broni
pancernej;

4) na odpowiednio zorganizo*
wanej i słale działającej sieci ob”
serwacyjno-meldunkowej;

5) na systemie odpowiednio
rozlokowanych lotnisk z silną ar-
tylerją przeciwlotniczą i ze stałą
załogą eskadr gotowych do lotów
dziennych i nocnych;

6) na dyzlokacji oddziałów
wojsk pogotowia bojowego według
wymagań strategicznych;

7) na silnej, automatycznie dzia
łającej, natychmiastowej akcji od-
wetowej lotniczej;

8) na odpowiedniem  ufortyfi-
kowaniu pewnych ważnych obsza”
rów granicy zachodniej,a w pierw
szym rzędzie wybrzeża morskiego

i Górnego Śląska;

9) na moralnem przygotowaniu
całego narodu.

Tylko naród, odpowiednio i
wszechstronnie przygotowany do
obrony, może zwycięsko sprostać
zadaniu.

5 a ATA UIEROTTSAIS

Wynik wyborów w stołecznej
izbie adwokackiej.

Już donosiliśmy o porażce sa-
nacji przy wyborach do warszaw-
skiej Izby Adwokackiej, Obecnie
podajemy kilka szczegółów.

Nowy statut palestry wszedł w
życie 1-go listopada br. Nałożył on
obowiązek przeprowadzenia no-
wych wyborów w ciągu dwóch ty-
godni od jego wejścia w życie.

W, wykonaniu tego przepisu sto-
łeczna rada adwokacka zarządziła
wybory na sobotę...
W związku z wyborami sana-

cyjne Koło adwokatów R. P. roz-
winęło energiczną agitację i wysta
wiło własną listę, zarówno do rady
adwokackiej, jak i do sądu dyscy-
plinarnego.

Agitacja ta jednak zawiodła,
bo na 19-tu członków rady, z listy
K: A. R. P. powołano zaledwie
dwie osoby. Ten sam wynik osią-
śgnęło Koło adwokackie przy wy-
borach do sądu dyscyplinarnego,
gdzie zdołało przeprowadzić rów*
nież dwie osoby. Wszystkie miej-
sca pozatem, a więc 17 w radzie
adwokackiej i 12 w sądzie dyscy-
plinarnym otrzymali kandydaci z
listy Komisji porozumiewawczej
zrzeszeń adwokackich.

$traszliwa klęska bezdomności
W Warszawie.

Z Warszawy donoszą: Zaga-
dnienie bezdomności w Warszawie
stało się obecnie naprawdę kwe-
stją palącą już choćby ze względu
na same suche cyfry:
W roku 1924 było w Warsza”

wie 607 bezdomnych, w roku 1925
— 2.060, w 1926 — 3,326 w 1927
— 5.274, w 1928 — 9.246, w 1929
— 11.903, w 1930 — 14.700, w 1931
— 15.291 i wreszcie w 1932 na
dzień 1 października było według
obliczeń magistratu przeszło 20
tys. bezdomnych.

Oczywiście liczba ta nie jest
ostateczna, i wobec , pogarsza”
jących się coraz bardziej warun*
ków gospodarczych i idącym w
parze wzrostem bezrobocia, liczba
ta wzrośnie do 25 tys., a może na-
wet do 30 tys. osób. Sytuacja na"
prawdę jest tak poważna, że o ile
do niej nie wezną się energicznie
samorząd, rząd i społeczeństwo, to
może się śmiało skończyć katast-
rolą.

Požar w ochronce.
KRAKÓW, (Pat). Onegdaj wie-

czorem w ochronce 5. S. Urszu
lanek w Staniątkach w pow. bo-
cheńskim wybuchł pożar, które-
go pastwą padł trzypiętrowy dom.
W czasie pożaru straciła życie z
powodu uduszenia się dymem za:
konnica 28 letnia Kozłowska. Po-
żar zdołano zlokalizować.
Przyezyna pożaru narazie niezna-

na. Również nie zdołano ustalić
wysokości szkód,

SZKICE I OBRAZKI
MUZYKALNE DZIEWCZĄTKO. Е
Gdy rodzice zorjentują się, że córka

ich po ukończeniu studjów średnich,

wkracza w tak zwany okres zamążpój-

ścia, gdy zorjentują się że z posagu będą

nici, a panna prócz słabej inteligencji po-

siada równie słaby zasób wiadomości
(od koleżanek nauczyła się tego rodzaju,

głęboko filozoficznych „perełek*”: „Nie
to co ładne, ale co się komu podoba*.

Kobieta ma tyle lat — na ile wygląda”.

„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”)

i ponieważ jest wybitnie niemuzykalna—

sprowadzają nauczyciela muzyki i każą

pannie bębnić na fortepianie,

W każdej szanującej się rodzinie mu-

si być fortepian. Jest to nieodzowny me-

bel, mający być dowodem „wyższego ga-

tunku ludzi” (kupiony przez babcię na li-

Cytacji za 30 rubli w roku 1914), a na któ-

rym nikt z członków rodziny nie zagrał

dotąd ani gamy.

Taki fortepian stoi w salonie, który
zimą opala się tylko wtedy, gdy ma

przyjść starający się o rękę panny. Stoi

zazwyczaj w kącie, na nim stoją papiero-

we kwiaty i ślubna iotograija rodziców

(ona w welonie, on w przydługim trochę

iraku). Nad fortepianem wisi Bócklinow-

ska „Wyspa umarłych* w oleodruku, a

pudło fortepianu przypomina kataialk.

Panna uczy się z trudem i bezmyśl-

nie walca Straussa i mattinaty Leon-

cavalla, bo taki muzykalny anioł przy-

biera w cenie, choć myli takty i jest nie-

taktowna w narzucaniu się ze swoją mu-

zyką.

Gdy taki twėr, tlucze sztywnemi

palcami po klawiszach, tato drzemie w

fotelu, a mama jak Niobe pociąga po-

ważnie nosem,
Konkurent o ile jest człowiekiem

kulturalnym, więcej się w tym domu nie

pokaże, o ile jest sprytnym oblicza w du-
chu ile mu za tę muzykę potrącą z posa-

gu (urządzenie sypialni i książeczka z

P. K. O. na 1000 złotych) o ile jest głod-
ny, duma żałośnie, kiedy dziewczę skoń-

czy grać i kiedy podadzą kolację.

Anioł kończy grać i udając wzruszo-

ną poprawia zamaszyście apaszkę,

Jest zwyczaj, że przed egzekucją
oszałamia się skazańca biciem w bębny,

narzeczonemu bije się werbla na forte-

pianie,

Zaproszono mnie raz na taki kon-
cert... Rodziców nie było w pokoju.

Siadam przy pannie, Ona gra. W pew-
nej chwili anioł przerywa granie, kieruje

na mnie oczy zamglone jak reflektory za-
silane akumulatorem polowymipowiada:
— Za co pan mnie bierze?

— Za łokieć proszę pani.

— Coby tatko powiedział gdyby to

zobaczył?

— O ile jest uczciwym człowiekiem,

© powiedziałby, że dobrze zrobiłem,

— Więc pan prosi o moję rękę?

— Niekoniecznie, proszę tylko by
pani przestała grać! .

Gorzej jest gdy takie bobo między

18 a 40 rokiem (ustawa łowiecka zezwa-

la w tym czasie ubiegać się o kobietę)

zaczyna samo komponować.
Widziałem jednego, który od słucha-

nia takiej rapsodji dostał Heine-mediny i

zwarjował — był bowiem człowiekiem

muzykalnym.

Tragicznym staje się taki utwór, gdy
dziewczątko zaczyna go tłomaczyć.

— Teraz b-mol. Na wodach Saigonu
polski bocian kocha się w papirusie, Ofi-
cer marynarki holenderskiej topi się z

miłości do małpy. A teraz si-b-mol

wszyscy płyną. Następuje bulgotanie na

klawiszach.

— D-mol. Miłość. Tancerki anami-
ckie uczą się oberka od polskiego bocia-
na i Nocturno...

Wtedy ma dość nawet fortepian i do-

staje rozstroju strun.

Mam wrażenie, że o ile panna jest
nie wybitnie piękna, nie zadziwiająco
małointeligentna i gdy się nie ma za nią
dać ni dusia, lepiej nie krzywdzić takie-
go biedactwa i nie kazać się uczyć mu-

zyki.

Nie można jej się wyuczyć tak jak

nie sposób zdobyć wiedzy pisania wier-
szy.

Niech lepiej
gotować.

biedactwo nauczy się

M. Junosza.

P. rewizor i ministerstwo Skarbu.
Z Warszawy donoszą: Władze

prokuratorskie zakończyły docho-
dzenia w sprawie urzędnika w mi-
nisterstwie Skarbu, Ksawerego
Różańskiego. Różański był rewi-
zorem Ministerstwa Skarbu i m.
in. miał kontrolę nad fabryką ete-
ru „Synteza* w Warszawie. Od
pewnego czasu Różański zaczął
szykanować tę fabrykę, wymu-
szając łapówki. Ponieważ wymu-
szanie przybrało bardzo ostry cha-
rakter, jeden ze współwłaścicieli
tej fabryki, p. Jaksa-Bykowski
zwrócił się do bezpośredniego
zwierzchnika Różańskiego i nacz.
V wydziału w. min. Skarbu, które-
$0 zawiadomił, że Różański wy-
musza łapówki. Na polecenie na-
czelnika V wydziału p. Jaksa-By-
kowski zgodził się pozornie dać
Różańskiemu łapówkę i w tym ce-
lu spotkał się z nim w cukierni.
Opodal przy drugim stoliku usiedli
trzej wywiadowcy. P. Jaksa-By-
kowski wręczył Różańskiemu 1500
zł. i gdy tylko wyszedł, wywia*
,„dowcy zbliżyli się do Różańskiego
i po przeprowadzeniu rewizji, su-
mę tę odebrali. Różański osadzo*
ny został w więzieniu.

BOW A EO RÓL KISS: “

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI
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KRONIKA.
JUBILEUSZ PRACY REKTORSKIEJ

KS. PRAŁATA USZYŁŁY.
W dniu dzisiejszym ks. prałat

Jan szyłło obchodzi ' 25-lecie
rektorstwa swego w tutejszem Se-
minarjum duchownem.

Jubilat pochodzi z pow. lidz-
kiego. Urodził się 17 czerwca

1871 r. Nauki pobierał w II gi
mnazjum w Wilnie, poczem wstą-
pił do tutejszego Seminarjum du-
chownego, po ukończeniu którego

posłany został do Akademji du-

chownej w Petersburgu. Alka"

demję ukończył w r. 1894 i
w tymże roku mianowany został

profesorem Seminarjum duchow-
nego i pełnił oprócz tego kolejno
obowiązki Ojca duchownego, a
potem prokuratora Seminarjum.

W r. 1904 mianowany został pro”
boszczem kościoła św. Rafała w
Wilnie i na tem stanowisku рого-
stawał do jesieni r. 1907, kiedy
to objął stanowisko rektora Se-
minarjum duchownego, na jakiem

pozostaje dotychczas.

Zajmując to trudne i odpowie”
dzialne stanowisko w' czasach
niewoli rosyjskiej, pomimo licz-
nych przeszkód, stawianych przez
rząd carski, potrafił Jubilat roz-
szerzyć znacznie zakres studjów
teologicznych i powiększyć liczbę
alumnów. Burzliwy okres wojny
światowej, ciężkie warunki oku:
pacji niemieckiej i bolszewickiej,
zawdzięczając Jego roztropności,
Seminarjum duchowne przetrwało
bez większych wstrząsów.

Cechowały Go zawsze dobroć
serca, prostota i prawość charak-
teru oraz równowaga i spokój,
świadczące o gruntownem wyro*
bieniu ducha. Przymioty powyž-
sze zjednywały Mu zawsze serca
alumnów i zapewniały owocność
pracy na tak odpowiedzialnem
posterunku.

Jubilatowi składamy na tem
miejscu życzenia kontynuowania
pracy w lata jaknajdłuższe.

m —

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIš
„  POGODĘ?

Rankiem chmurno i mglisto.
Dniem przejaśnienia. W górach i
na wyżynach przymrozki. Słabe
wiatry z kierunków południowych
lub cisza.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Za duszę $. p. Zofji z hr.

Kossakowskich Meysztowiczo-
wej za Jej długoletnie usługi,
jakie oddawała w Stowarzyszeniu
Pań Miłosierdzią św. Wincentego
4 Paulo ubogim miasta Wilne,
odbędzie się w piątek dnia 11-go
listopada o godz. 9-tej w kościele
Księży Misjonarzy przy ul. Subocz
uroczyste nabożeństwo żałobne
na które zaprąszają wiernych Pa-
nie Miłosierdzia i Siosty Miłosier-
dzia z domu Dzieciątka Jezrs.

Z MIASTA.
— Z powodu defllady w pią-

tek dnia 11 bm. w godzinach po-
rannych dojazd do kościoła św
Kazimierza odbywać się będzie
ulicami Bazyljańską i Końską.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Posiedzenie Rady miej-

Sklej. Najbliższe plenarne posie-
dzenie Rady Miejskiej Magistrat
Dostanowił zwołać na dzień 24
b. m. Porządek dzienny został
luż przesłany do opracowania
— Rata pożyczki angielskiej.

Przed kilku dniami Magistrat prze
azał wierzycielom zagranicznym

107.000 złotych przypadających,
jako rata listopadowa zlikwidowa-
nej przez miasto pożyczki angiel-
skiej,
— Nie będzie szaletów pu-

blicznych. Na skutek trudności
finansowych Magistrat skwitoweł
Ostatecznie z projektu budowy w
Wilnie podziemnych szaletów, ma-
jąc jednak na względzie warunki
Zdrowotneiestetyczne miasta po-
Stanowił ostatnio obsadzić winem
ustępy pub'iczne na placu Łukis
kim i ryaku Nowogrėdzkim.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Pasy ochronne dia myją:

Istnieją przepisy o-
głoszone przez władze bezpieczeń-
stwa w sprawie przymusowego
Używania pasów ochronnych pod:
Czas mycia okien. Pasy takie
mają chronić zatrudnionych przed
wypadkiem. Tymczesem jak to
Ostatnio twierdzono pracodawczy
Nie zapominają zupełnie o prze:
pisie i wobec tego myjące okna
Nawet na najwyższych piętrach
Naražone są na bardzo poważne

Na sprawy te policja
zie zwracała bacrą uwage

SPRAWY SANITARNE.
— Likwidacja szpitaia dzie-

tlięcego na Antokolu. Z dniem
grudnia zlikwidowany zostanie

że względów oszczędnościowych
Szpital dziecięcy na Antokolu
horzy tego szpitala umieszczeni

Zostaną w szp.talu św. Jakóba,
gdzie uruchomiony zostanie spe-
€jalny oddział dziecięcy.
— Lustracja wileńskiego o0-

Środka zdrowia. Przed kilku
dniami przybyła z Warszawy spe:
€jalna Komisja, dokonała lustracji
wileńskiego Ośrodka Zdrowia,
Subwencjonowanego, jak wiadomo,
przez fundację Rockffelera. W
skład Komisji wchodzili przedsta-
wiciele fundacji Rockffelerowskiej

W osobach: dra Laesh'a, i kana
dyjki p. Pódi oraz przedstawi-
ciela służby zdrowia w osobie
rądcy Ministerstwa Spraw We-
Wnętrznych Tubjasza. Komisji tej
w charakterze prywatnym towa-
Tzyszyła w celach turystycznych
Córka obecnego ministra spraw
wewnętrznych Stanów  Zjedno-
Czonych.

Komisja po zaznajomieniu się

2 działalnością Ośrodka Zdrowia
zwiedzeniu wszystkich jego

agend następnego dnia odjechała

9 Warszawy. 3

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z ramienia Komiieiu Ra-

towania Bazyliki Wileńskiej w
dniu 8-ym listopada r. b. w Sal
Konferencyjnej w Województwie
Odbyło się zebranie organizacyj
Ne Komitetu Pań Ratowania Ba-
Zyliki Wileńskiej, przy udziale

licznie zebranych osób. Między

hnemi postanowieniami  zapro-
sktowano utworzyć 3 sekcje: do-
Chodów niestałych, propagando-

"Kazimierz

wą oraz zbiórki. Następne posie-
dzenie Komitetu Organizacyjnego
Pań ma się odbyć w mieszkaniu
J.E Ks Biskupa Kazimierza Mi-
chalkiewicza w dniu 14 b. m. o
godz, 17-ej.
— Na nadzwyczajnem Wal-

nem Zgromadzeniu Udziałow-
ców Spółdzielczego Banku Rze-
mieślników i Kupców Polskich
w Wlinie (Niemiecka 25) w dniu
6 b m. nastąpiły zmiany w skła-
dzie władz Banku.

Do Rady Nadzorczej powałani
zostali: p. p. Białas Stanisław,
Czyż Paweł, Kiersnowski Włady-
sław, Knepik Ludwik, Malinowski

i Żebrowski Feliks.
Do Zazrądu: p.p. Inż. Łaciński

Wenancjusz, Rudnicki Sebastjan,
Uzialio Jo ef

Do Komisji Rewizyjnej: na
przewodniczącego p. Białas Sta-
nisław; na członków: p. p. Kier-
snows<i Władysław, Oszurko Mi
chał, Slusarski Apolinary, Żytkie-
wicz Michał.
— Zarząd Koła Wileńskiego

Związku Oficerów Rezerwy po-
daje do wiadomoścj swych człon-
ków, iż zebranie informacyjne od-
będzie się w niedzielę, dnia 13
lstopada r. b. o godzinie 11-tej
min. 30 w lokalu Ksła przy ul.
Wileńskiej 33
— Z życia Towarzystwa 0-

pieki nad zwierzętami w Wil-
nie. Sekretarjat Towarzystwa zo:
stał przeniesiony na ul. Zeligow-
skiego Nr. 4 (wejście z bramy za
Starostwem — frontowa oficyna,
pierwsze drzwi od prawego rogu
na dole), gdzie urzędowanie od-
bywa się codziennie (z wyjąt-
kiem świąt) od godz. 6 do 7 wie:
czór-

Zebrenia Komitetu Pań odby-
wają się co wtorki, a Opiekunów
Rejonowych co środy. Ambula-
torjum T-wa pod kierunkiem le-
karza weterynarji d-ra Dowgiałły
przy ul. Pióroment 11 m. 3 czyn-
ne jest codziennie od godz. 4—5
po poł. a w dnie świąteczne od
10—11 rano.

ZEBRANIA i ODCZYTY.
— Z T-wa Przyjaciół Nauk.
Na miesięcznem posiedzeniu

I wyd. T. P. N prof. Glixelli od-
czytał pracę o rumuńskim trak-
tacie z 16 w., mówiącym „o za-
chowaniu się przy stole”, którego
autorem był domniemanie Basa
rab, wojewoda Wołoski. Prof. Oko
omówił ciekawy, nieznany dotąd,
list francuski E. Grodka z r. 1824
do J. Lelewela, gdzie sławny pro
fesor zabiera głos w zakresie nu-
mizmatyki, mianowicie w sprawie
słynnego medalu. bizantyńsko-ru-
skiego, odnalezionego koło tego
czasu pod Czernihowem Po od-
czytach zawiązała się krótka dy-
skusja, w której zabierali głos
prof. Safarew'cz, biblj, p. Dzi
kowski i in.
— „0 tło społeczne „Dziadów”

Pod takim tytułem wygłosi w so-
botę dnia 12 listopada rb od-
czyt w Związku Literatów znany
Lterat i krytyk Jan Neponucen
Miller, którego artykuły o twór-
czości Mickiewicza wywołały swe-
go czasu burzliwe dyskusje w
prasie całej Polski. Po odczycie,
którego początek wyznaczony zo-
stał na godz. 20,30 odbędzie się
dyskusja. Wstęp dla wprowadzo-
nych gości — 1 zł. 50. Bilety
do nabycia przy wejściu (Ostro-
bramska 9) przed rozpoczęciem
odczytu.

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Raut-Dancing na rzecz

„X go Tygodnia Akademika".
A więc całe Wilno spotka się w
sobotę, dnia 12 bm. w Sałonach
Oficerskiego Kasyna Garnizono-
wego na Raucie-Dancingu. Dan-
cing poprzedzi Raut przy łaska-
wym  wspėldziale J.W.P.P. M.
Szmurłowej, E. Gistedt B. Halmir-
skiej, K. Dębowskiego, K. Wyr-
wicz-Wichrowskiego. Komisja lm-
prezowa wraz z Komitetem Ho-
norowych Pań Gospodyń daje
rękojmię, że impreza ta będzie
jedyną jaką Wilno widziało. Bu-
fet zorganizowany przez Komitet
Honorowych Peń G.spodyń bę
dżie obficie zaopatrzony. Pozo-
stałe zaproszenia dostać można
w lokalu Biura „X-go Tygodnia

Zebranie Związku
Cechów.

Oneśdaj w lokalu własnym
przy ul. Bakszta 2 odbyło się ze-
branie. delegatów Związku Ce-
chów Chrześcijańskich.

Po oficjalnem, serdecznem po”
witaniu przybyłego po raz pierw-
szy na zebranie Zw. Cechów no-
womianowanego instruktora Kor-
porac. Przemysłow. przy Wojew.
Urzędzie Wileńskim, p. Paczyń-
skiego przystąpiono do obrad.

Na wstępie omawiano kwe-
stję uczniów'terminatorów, któ-
rych ilość nie może być przez
władze podatkowe brana pod
uwagę przy określaniu wysokości
świadectwa przemysłowego. Po-
czem wyjaśniono, iż wielokrotnie
władze podatkowe bezprawnie i
bezpodstawnie zniewalają właści-

>cieli zakładów do podnoszenia
kategorji świadectwa przemysło”
wego. Dla zapobieżenia w przy-
szłości podobnym praktykom —
uchwalono wywiesić w lokalu Re-
sursy Rzemieślniczej, do publicz
nej wiadomości, podstawę prawną,
na mocy której nie należy zga-
dzać się na sporządzanie przez
kontrolerów urzędów skarbowych
protokułów w tej sprawie i spo-
sobów reagowania w podobnych
wypadkach.

Zkolei poinformowano zebra”
nych, iż w tych dniach odbyło się
walne zebranie udziałowców Ban-
ku Rzemieślników i Kupców. Na
zebraniu tem uzupełniono władze
Banku; na prezesa zarządu po-
wołano p. inż. Łacińskiego i
członków: pp. 5. Rudnickiego i J.
Uziałłę. Radę Nadzorczą uzupel-
niono następująco: prezes — p.
Czyż, wiceprezes — p. S. Białas,
członkowie: pp. Kiersnowski,
Knapik, Malinowski i Żebrowski
oraz zastępcy: pp. Oszurko, Ślu-
sarski i Żytkiewicz.

Następnie omawiano sprawę
zniżki cen prądu elektrycznego.
Delegaci domagali się od zarządu
Związku  Cechów  energiczniej-
szego działania. Wyrazili przy-
tem gotowość zorganizowania na*
wet strajku w razie, gdyby Magi-
strat nie zechciał obniżyć cen
prądu elektrycznego. W. końcu
nastąpił wybór przedstawicieli
rzemiosła do Obywatelskiego Ko-
mitetu walki z lichwą elektryczną.

Zebranie zakończono herbat:
ką towarzyską w nowozainstalo”
wanym bułecie w Resursie Rze-
mieślniczej, й

Akademika“, Wielka 24, codzien
nie od 11 — 14 i od 17 — 20.
Tel. 770.

— Nadzwyczajne Waine
Zgromadzenie Koła History-
ków odbędzie się dziś o godz.
6 tej w. w sali wykładowej Seminar-
jum historycznego.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Walne zebranie piekarzy.

W niedzielę, 13 bież. mies., w lo-
kalu Centrali Chrz. Zw. Zaw. przy
ul. Metropolitalnej 1 odbędzie się
w godzinach rannych walne ze
branie członków Chrześcijańskie-
go Związku Zawodowego Pieka-
rzy. Na zebranu tem omawiane
będą sprawy: przyjmowania do
pracy bezrobotnych piekarzy, zry-
wania przez właścicieli piekarń
warunków umowy zbiorowej it.d.
— Resursa Rzemieślnicza

wprowadziła dla swych członków,
oraz rzemieślników  Wileńskich
dział porad prawnych, których
udziela radca prawny Resursy —
adwokat w każdą środę od godz.
7 — 9 wiecz.

Pozatem uruchomiono bibljo-
tekę i czytelnię zaopatrzoną w
pisma codzienne Wileńskie i za-
miejscowe, oraz tygodniki i cza-
sopisma zawodowe — rzemiešl-
nicze. Bibljoteka i ezytelnia czyn
ne są codziennie w godzinach od
5 do 10.ej w.

ZABAWY.
— Zarząd Resursy Rzemieśl-

niczej w Wilnie zaprasza człon:
ków Resursy, ich rodziny oraz
wprowadzonych przez nich gości
na sobótkę taneczną, urozmaico-
ną działem koncertowym, która
odbędzie się w dniu 12 bm: o
godz. 8 w. w nowym i znacznie ob-
szerniejszym lokalu przy ul.
Bakszta Nr. 2.

Teatr I muzyka.
— Teatr Wielki na Pohulance —

dziś „Niebieski ptak” o godz. 12-ej i 5-ej
po poł. Wszystkie bilety sprzedane, Ju-
tro o godz. 8-ej w. jako w święto Niepo-
dległości odbędzie się Wieczór Artysty-
czny z udziałem Jadwigi Zmijewskiej, Z.
Hajdamowicz, pp. Morawskich, kapitana
Góreckiego, Jadwigi Hryniewickiej, Hele-
ny Dall, przy akompanjamencie p. Soło-
monówny i udziale orkiestry 6 pp. leg.
Bilety rozdane darmo Organizacjom.

— „Szczęście od jutra* z Janem Bo
neckim. Jan Bonecki, artysta Teatrów
Szyfmanowskich, wystąpi ostatnie dwa ra
zy wświetnej komedji pełnej humoru Ste-
fana Kiedrzyńskiego „Szczęście od jutra”
Komedja ta dana będzie w sobotę i nie-
dzielę o godz. 8-ej po cenach propagan-
dowych.

— Nowa premjera w Teatrze na Po
hulance. We wtorek dana będzie prem-
jera ostatniej nowości Bernarda Shaw
„Zbyt prawdziwe aby było dobre”.
zaTeatr muzyczny „Lutnia”, Przed-

stawienie popołudniowe „Księżniczka
czardasza”. W nadchodzącą niedzielę o
godz. 4-ej po poł. melodyjna operetka
Kalmana „Księżniczka czardasza

, —Stały Teatr Objazdowy Teatrów
Miejskich ZASP. w Wilnie. Dziś w Wilej
ce, jutro w piątek w Kurzeńcu Zespół Te-
atrów Miejskich odegra doskonałą kome-
dję amerykańską „Roxy”, z M. Zarębiń-
ską na czele, r

 

DZIENNIK MILENSKI

Podziękowanie.
Wszystkim, którzy w ciężkich

chwilach naszego nieszczęścia
przyszli nam z pomocą i pocie-
chą, a przedewszystkiem: Ks. pro-
boszczowi P. Zarnowskiemu, Ks.
Kucharskiemu T. J, Ks. Modera-
torowi, W. Kisielowi, Ks. W. Su-
szyńskiemu, dyr. Szpitala Św.
Jakóba dr. W. Bądzyńskiemu, dr.
Kucharskiemu, dr. J. Sukienic-
kiej, dr. Mikulicz Redeckim, dr.
Korcie, całemu personelowi szpi-
tala, Zarządowi Tow. Przyjaciół
Nauk, Sodalicji Marjańskiej Pań i
tym wszystkim, którzy oddali ostat-
nią posługę niezapomnianej pa-
mięci Mężowi i Ojcu św. p. Lud-
wikowi Niecieckiemu składamy
na tej drodze najgorętsze podzię-
kowanie,

Żona I dzieci.

OFIARY ZŁOŻONE
w Administracji „Dziennika Wileńskiego"

10 zł. zamiast wieńca na trumnę śp.
Zofji z*hr. Kossakowskich - Meysztowi-
czowej, ofiara od Stanisławostwa Łopa-
cińskich na Sodalicje Marjańskie.

£ WAŻNE...
DLA GOSPODYŃ—mydła do
prania, ollwa, zaprawa do
podłóg | wszystkie artyku:

ły gospodarcze
najtaniej w Firmie

W. CHARYTONOWICZ i S-ka
wiino, Mickiewicza X 7.
APTECZNY D -H.

Tel. 9-71.
Sprzedaż Hurtowa
—Wielka Ni 58.

  

  

    
  
      

 
WILEŃSKIE TOWARZYSTWO

FILHARMONICZNE

 

DELA LIPIŃSKA.

— Dziś już drugi i ostatni występ
Deli Lipinskiej. Niezrównana w swoim
rodzaju wykonawczyni piosenek ludo-
wych i aktualnych parodji wystąpi z re-
ciłalem pożegnalnym z zmienionym pro-
śramem. Świetny talent interpretacyjny
w parze z wyjątkowemi walorami ze-
wnętrznemi Deli Lipińskiej budzą ogólny
zachwyt i słusznie lansują rudowłosą di-
wę na czoło światowej sławy diseuses w
stylu Gilbert lub Mistinguette

Recital odbędzie się w sali Konser-
watorjūm (Wielka 47), Początek o godz.
8.15 wiecz. Pozostałe bilety nabyć można
w kasie Konserwatorjum (Końska 1) od
godz. 11-ej rano.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 10 listopada br.

11.40: Przegl. prasy polskiej. Kom.
meteor. Czas. 12.10: Płyty. 1230: Kom.
meteor. 12.35: Poranek szkolny. 15.00:
Koncert dla młodzieży (płyty). 1540: Ko
munikaty. 15.50: Wesołe piosenki (płyty).
16.00: „Nasze strychy i nasze piwnice”.
16.15: Lekcja francuskiego. 1630: Kom.
Tow. Gimn. „Sokół*. 16.40: „Kwestja
naprawy ustroju w XVIIL w. i upadek
państwa polskiego" — odczyt. 17.00: „Wy
jątki z arcydzieł wagnerowskich (płyty)
17.40: Odczyt aktualny. 18.00: Muzyka
taneczna. 18.55: Kom. litewski. 19.00:
Skrzynka pocztowa. 19.20: Rozmaitości.
19.30: Kwadr. literacki (M. Nittman).
19.15: Pras. dzien. radį. 20.00: Trasm. z
lotniska wojskowego z Warsz. apelu po
ległych lotników. 20.15: Muzyka powa-
żna. 21.15: Komunikaty. 21,30: Słuchowi-
sko (Nieboska komedja). 2305: Muzyka
taneczna.

Piątek, dnia 11 listopada 1932 r.
11.40: Przegląd prasy polskiej. Kom.

meteor. Czas. 12.55: Kom. meteor. 13.00:
Transm. z placu Unji Lubelskiej w Wr-
szawie uroczystości odsłonięcia pomnika
ku czci poległych lotników. 15.00: Muzy-
ka operowa (płyty). 15.50: .Mała skrzy-
neczka"“, 16.15; Lekcja angielskiego.
16.30: Kom. Tow. Org. i Kół. Roln. 16.40:
„li listopada* — wygł. gen. Rydz - Śmi-
sły. 17.00: Recital śpiewaczy. 17.15: A-
kademja ku czci poległych lotników. 18.05:
Muzyka lekka. 19.00: Polakom na Ko-
wieńszczyźnie. 19.20: „Przegląd prasy rol
niczej”. 19.30: „Pokojowość Rzplitej Kró
lewskiej“ — felj. 20.00: Pogad. muzyczna.
20.15: Koncert symfoniczny. 22.40: Wiad.
sport. 23.00: Muzyka taneczna.

Z za kotar studjo.
Przeniesiona data.

Zapowiedziana we wczorajszych no-
tatkach audycja radjowa „Tenor, sława
i śmierć” nie odbyła się z powodu prze-
niesienia jej na dzień 21 grudnia r. b.,

w kłórym to dniu transmitowana będzie
na wszystkie rozgłośnie polskie.

Słuchowisko Krasińskiego.
O godz. 21.30 wszystkie rozgłośnie

Polskiego Radja transmitują wysoce war-

tościowe słuchowisko, a mianowicie „Nie

boską Komedję* Zygmunta Krasińskiego

specjalnie zradjofonizowaną, i poprzedzo-
ną wstępem literackim.

 

KRONIKA POLICYJNA,
— Kradzież biżuterji, W dn. 8 bm.

Machtenberg Leja, zam. przy ul. Subocz
Nr. 7 zameldował, że w tymże dniu mię-
dzy godz. 16—19 nieznani sprawcy za
pomocą odsunięcia zasuwki w drzwiach
dostali się do jego mieszkania, skąd
skradli drobną biżuterję wartości zło-
tych 1670.

„‚ — Fałszerz książeczki oszczędno-
ściowej. W dn. 8 bm. przez tutejszy
Wydział Śledczy został zatrzymany Pu-
gacz Mojżesz, zam. przy ul. Subocz Nr. 7,
uczeń seminarjum hebrajskiego im. „Tar-
but“, mieszczącego się przy ul. Orzesz-
„kowej Nr. 7, który po uprzedniem sfał-
szowaniu stanu oszczędności zł. 10,19
na zł. 210,19, z której to sumy podjął
w urzędzie pocztowym Nr, 1 i IX, kwotę
zł 200.—, przy podejmowaniu tych pie-
niędzy okazał legitymację tegoż semi-
narjum z przerobioną datą wystawienia
z roku 1922 na 1931. W czasie rewizji
mieszkaniowej u wyżej wymienionego
podjętą gotówkę odnaleziono. Docho-
dzenie prowadzi Wydział Śledczy.

Szczegóły zamordowania przedsiębiorcy

3

budowianego Purty.
Przeprowadzone w dniu wczo-

rajszym dochodzenie policyjne w
sprawie zamordowania przedsię-
biorcy budowlanego Purto zgro-
madziło cały szereg szczegółów
nasuwających przypuszczenia, że
ma się w danym wypadku do
czynienia nie z morderstwem po-
pełnionem w przystępie afektu ną
skutek podenerwowania sprzecz-
ką jaka wydarzyła się tegoż wie-
czoru pomiędzy Purtą a jego
morderczynią Malkówną lecz z
zabójstwem popełnionem według
zgóry ułożonego planu.

Jak się okazuje, w przeddzień
zabójstwa Purty z mieszkania je-
gu zaginął szereg wartościowych
przedmiotów między innemi srebr-
na zastawa stołowa na 50 osób.
Ustalonem również zostało, że
morderczyni w przeddzień za-
bójstwa wynosiła z mieszkania
Purty szereg pakunków. Zacho-
dzi więc przypuszczenie, że ona
właśnie zabrała z mieszkania
Purty brakujące wartościowe
przedmioty. W związku z tem
policja przeprowadziła rewizję,
która nie dała narazie pozytyw-
nego wyniku i zaginionych rze-
czy nie odnaleziono.

Pozatem wygląda bardzo za-

gmatwanie sprawa pozostawio-
nego przez Purtę testamentu, w
którym zapisał on caly swój ma-
jątek na rzecz morderczyni. O-
statno jednak, jak to zostało
ustalonem przy pomocy zeznań
świadków, nosił się on z zamia-
rem zniszczenia tego testamentu
i przepisania całego swego ma-
jątku na rzecz swych krewnych.
Między innemi chciał on zapisać
jedną ze swych kamienic na
rzecz kuzynki swej zmarłej żony.
Kuzynka ta została w dniu wczo-
rejszym zbadana i potwierdziła to.
Zachodzi więc przypuszczenie,
że sprawa testamentu odegrała
niepoślednią rolę w postanowie-
niu Malkówny zamordowania swe-
go kochanka.

Obecnie policja prowadzi do-
chodzenie celem ustalenia rze-
czywistego podłoża mordu. Zba-
dana w dniu wczorajszym po-
wtórnie morderczyni oświadczyła,
że Purto ją maltretował, bił, gro-
ził, że ją zabije, w obawie więc
o własne życie dopuściła się ona
mordu.

Względem Malkówny władze
śledcze zastosowały areszt bez-
względny.

Z pogranicza.
Walka ze szpiegostwem.

Według danych w ub. mie-
sątu na terenie pogranicza pol-
sko-sowieckiego zlikwidowano 2
bandy szpiegowskie oraz areszto-
wano 9 szpiegów pracujących na
rzecz wywiadu sowieckiego.

Wśród aresztowanych szpie-
gów 7 wyrokiem sądu doraźnego
stracono, zaś dwóch skazano na

bezterminowe ciężkie więzienia,
Ostatnich dwóch szpiegów ze

zlikwidowarej bandy  szpiegow-
skiej działającej na teren'e od-
cinków Kozdrowicze i Mikasze-
wicze stracono w Równem. Są to
mieszkańcy wsi Glinne i Krupiele
pow. stoiińskiego A. Kochanie-
wicz i T. Garkowski. ‚

Litwini zatrzymali Polską łódź rybacką.

W. dniu wczorajszym w czasie
połowu ryb na rzece Niemnie w
rejonie Druskienik do łodzi rybac
kiej, w której znajdowali się Sta-
nisław Bilnej i Aleksandr Piotrow-
ski zbliżyła się łódź patrolowa li-
tewska. Komendant łodzi litew-

skiej z polecenia komendanta od-
cinka aresztował rybaków i wraz
z łodzią dostarczył ich do brzegu
litewskiego.

Na skutek interwencji naszych
władz rybacy wieczorem zostali
zwolnieni.

Wysiedienie duchownego prawosławnego.

Wczoraj rano z granic Rosji
sowieckiej wysiedlony został du-
chowny prawosławny Aleksy Mni-
chorodow z Witebska z żoną i 17
letnim synem. Mnichorodow nie
chciał podpisać deklaracji zrze-
czenia się sukni duchownej, wo-
bec czego został wywłaszczony,

cerkiew zamknięta, zaś on sam
z rodziną przywieziony do  Nie-
gorełoje, skąd autem ciężarowem
przywieziony został na granicę
polską i wysiedlony. Mnichoro-
dowa z rodziną skierownno do
odnośnych władz.

Stada wiików idą od strony bolszewickiej.

Z pogranicza donoszą, iż na
terenie okręgów kojdanowskiego
i zasławskiego pojawiło się mnó-
stwo wilków, które stadami na-
padają na osiedla i na włościan.

Wilki grasują już nietylko na te-
renie sowieckim, lecz przedostały
się na teren polski, gdzie rów-
nież wyrządzają znaczne szkody
rolnikom.
 

BEBE TABRESTA

Podcinanie własnej gałęzi.
Przysłowiowe podcinane gałęzi, na

której się siedzi, cechuje głupotę. W od-
niesieniu do własnego państwa staje się
ponadto przestępstwem społecznem.

Mamy na myśli przychwycone osta-
tnio duże partje przemycane do Wileńsz-
czyzny tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Jak się okazuje, odbiorcami są skąd-
inąd szanowani obywatele, a nawet nieje-
den, piastujący urząd państwowy. Ze
smutnem tem zjawiskiem należy rozpo-
cząć bezwzględną walkę i to nietylko przy
pomocy czynników policyjnych, a drogą
wszczęcia szerokiej akcji społecznej.Rzecz
zrozumiała, że policja nie może rewidować
tysięcy obywateli i pociągać do odpowie-
dzialności, bo bardzo trudne jest udowo-
dnienie w poszczególnych wypadkach, że
dany papieros zrobiony jest z przemyca-
nego tytoniu. A wiemy przecież dokład-
nie, że palenie przemycanego tytoniu jest
w Wileńszczyźnie, niestety, dość rozpo-
wszechnione. Wiemy nawet więcej: że
przeważnie przemycany tytoń pochodzi z
fabryki Szereszewskiego w Rydze.

Czy uczciwy obywatel ukradnie po-
wiedzmy jabłko z cudzego ogrodu tylko
dlatego, że jest smaczniejsze od wyhodo-
wanego przez niego samego? Czy jeżeli
nawet jakiś gatunek przemycanego ty-
toniu jest lepszy lub tańszy od naszych—
jest to wystarczające, by można było na-
bywać go w nielegalnej drodze? Rozumie
się, że na to jest jedyna odpowiedź: tego
robić nie wolno, gdyż okrada się własny
skarb państwa, a wzbogaca się obcych
fabrykantów, czy obce państwo. Jest to
właśnie podcinanie gałęzi, na której sie-
dzimy.

Jeśli podnosimy tę sprawę i w dal-
szym ciągu podnosić ją będziemy, to dla-
tego, że przeciwdziałanie w nabywaniu i
paleniu przemycanych wyrobów tytonio-
wych musi być.dziełem samego społe-
czeństwa. Musi nam wystarczyć fakt, że
uprawa, sprzedaż i wyrób tytoniu objęte
są monopolem państwoym, który daje
skarbowi czterysta kilkadziesiąt miljo-
nów złotych rocznie. Jest to swego ro-
dzaju podatek, tem mniej uciążliwy, że

jego wysokość palacz sam niejako regu-
uje.

Popieranie przemytu przez nabywa-
nie nielegalnego tytoniu i papierosów nie
tylko odbija się na budżecie państwa, ale
ponadto na kieszeni obywateli, nie palą-
cych nawet papierosów. Rzecz prosta,
że gdyby skarb państwa nie ciągnął zy-
sków z monopolu tytoniowego, musiałby
je ciągnąć z innego źródła, a tem źród-
łem jest zawsze w rezuliaacie obywatel.

Uświadomienie sobie tej prostej pra-
wdy niechaj będzie ostrzeżeniem, dla
tych, którzy z jakichśkolwiek powodów

nabywają wyroby tytoniowe w mętnych

źródłach i w ten sposób stają sięA

nikami przemytników. й

zekati T SESIE I

PAMIĘTAJ
o ipotrzebach organizacyjnych

STROANICTYA 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 £

codziennie prócz niedziel i świąt,

Już otrzymano:
ŚLEDZIE KRÓLEWSKIE,

ŚLEDZIE BAŁTYCKIE,
marynowane w różnych

rodzajach,
oraz wielki wybór konserw

rybnych

1. St. BANEL is-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 6-19

   

      
    
    

    
 

Radosno twórcze morderstwo.
Zabił z powodu zazdrości o pracę,

Sędzia śledczy pow. Warszaw-
skiego zakończył dochodzenia w
niezwykle charakterystycznej dla
dzisiejszych stosunków sprawie o
morderstwo. Oskarżeni są dwaj
młodociani bezrobotni Korzeniow-
ski i Górzyński, liczący lat 17 i 18,
którzy napadli na swego kolegę
Pliszkę z Pruszkowa pod Warsza-
wą, zadając mu łomem śmiertelną
ranę. Powodem morderstwa była
zazdrość z powodu otrzymania
przez Pliszkę pracy w cegielni,
podczas gdy obaj jego koledzy da-
remnie ubiegali się o otrzymanie
tam zajęcia.

Sala do wynajęcia
na odewia. i zebrania.

Orzeszkowej 11.
ad 113 | ed 6—8 wiecz.

Sekwestrator zastrzelił parobka,
  

który bronił mienia swego.
chlebodawcy przed egzekucją.

Sniatyń. W powiatowej ko-
mendzie policji w Sniatynie zgło-
sił się onegdaj wieczorem egze-
kutor Urzędu skarbowego w Snia-
tynie Józef Dziamski i zeznał, że
przeprowadzając dnia 4 b. m.
egzekucję u gr. kat. księdza Mi-
chała Dolnego w Rusowie prze-
ciwko służącemu tego księdza
Andrzejowi Mełnykowi, zmuszo-
ny był użyć broni palnej. (życie
broni motywował tem, że Mełnyk
przeszkadzał mu w wykonywaniu
czynności egzekucyjnych i rzucił
się na niego z widłami. Dziam-
ski przeprowadzał rewizję bez
żadnej asysty. Melnyk zraniony
został kulą rewolwerową w oko-
licę serca i przewieziony do szpi-
tala w Śniatynie, zmarł w ciągu
nocy.

Władze policyjne przetrzymały
Dziamskiego do chwili przepro”
wadzenia dochodzeń. :

 



 

 

Z KRAJU.
Postulaty zjazdu rzemieślników powiatu Dziśnieńskiego.

Dnia 6 b. m. w Głębokiem od-
był się pierwszy powiatowy zjazd
rzemieślników powiatu Dziśnień-
skiego, na którym po przedysku-
towaniu sytuacji rzemiosła w na-
szym kraju powzięto następujące
uchwały:

1) Pierwszy Powiatowy Zjazd
Rzemieślników w Głębokiem zwra
ca się z prośbą do Banku Gospo-
darstwa Krajowego o jaknajszyb-
sze uruchomienie niskooprocento”
wanych kredytów rzemieślniczych
w wysokości określonej prżez Wil.
Izbę Rzemieślniczą, celem ožy-
wienia pracy w kresowych war”
sztatach rzemieślniczych;

2) Zjazd nawołuje
kresowe do zorganizowania włas'
nych kas pożyczkowych i zjedno-
czenia ich w jeden związek rewi-
zyjny.

3) Zjazd wzywa Izbę Rzemieślni-
czą w Wilnie, aby domagała się u
odpowiednich władz pierwszen-
stwa dla kas rzemieślniczych przy
rozprowadzaniu kredytu dla rze-
miosła;

4) Zjazd prosi Radę Izb Rze”
- mieślniczych R. P. o interwencję
u odpowiednich władz w sprawie
obniżenia cen materjałów prze-
mysłu skartelizowanego w stosun-
ku do obniżenia cen produktów
rolniczych i rzemieślniczych;

5) Zjazd stwierdza konieczność
współdziałania rzemiosła z rol-
nictwem i wzywa organizacje rze*
mieślnicze do nawiązania ścisłej
współpracy z organizacjami rolni-
czemi;

Opór sekwestratorowi

W dniu wczorajszym w kolo-
nji Łajkowszczyzna gm. bielickiej
rolnik Edward Karpowicz w to-
warzystwie kilku włościan usiło-
wał stawić opór sekwestratorowi
i policjantom, którzy zamierzali
sprzedać z licytacji mienie Kar-

rzemiosło `

6) Zjazd prosi Radę Izb Rze-
mieślniczych R. P. o poczynienie
starań u odpowiednich władz ce-
lem wydania w jaknajszybszym
czasie ustawy o przymusowej na-
leżności rzemieślników do Ce-
chów;

1) Zjazd prosi Izbę Rzemieślni-
czą w Wilnie o interwencję u pre-
zesa Izby Skarbowej, aby do Ko-
misji Szacunkowych i Odwoław-
czych powoływani byli rzemieślni-
cy delegowani przez poszczególne
Cechy, oraz by opinje ich przy wy”
miarze podatku obrotowego i do-
chodowego były brane pod uwagę
przez władze skarbowe;

8) Zjazd prosi pana ministra
przemysłu i handlu o możliwie
szybkie wydanie ustawy o ochro”
nie produkcji szewskiej i cholew-
karskiej według projektu zaopinjo-
wanego przez Radę Izb Rzemie-
ślniczych;

9) Zjazd prosi Izbę Rzemieślni-
czą w Wilnie o poparcie starań
miejscowych Cechów w sprawie
założenia w Głębokiem szkoły
zawodowej rzemieślniczej;

10) Zjazd prosi pana Wojewodę
wileńskiego o wydanie poleceń
Urzędom Przemysłowym I instan-
cji, by te skutecznie i energicznie
zwalczały nielegalne prowadzenie
rzemiosła;

11) Zjazd wzywa całe rzemiosło
kresowe do stuprocentowego zor-
ganizowania się w Cechach, celem
należytej obrony interesów rze”
miosła, oraz współpracy z Izbą
Rzemieślniczą i Radą Izb.

powicza za długi. Czynny opór
włościan został przełamany przez
policjantów i licytacja odbyła się
spokojnie.

Winnych stawiania czynnego
oporu władzy pociągnięto do od-
powiedzialności karnej.

Podrzucony woreczek z fałszywemi 5-cio złotówkami,

We wsi Michaliszki, gm nie-
wiarowskiej w mieszkaniu Jerze-
go Olkowicza znaleziono 30 fał-
szywych monet 5-złotowych. Ol-
kowicz twierdzi, iż monety te po”
zostawił pewien handlarz, który
u niego ostatnio nocował, Fak-
tycznie przeprowadzone docho-

| RESRROEIESATKREYESI

DŹWIĘKOWY B z IŚ. Niezwykły film rewelacyjny gło- Bchaterką tego niezwykłego arcy-
KINO- H Ė L į 0 $ snego sowieckiego reżysera M. E Gehenna Kobiety dzieła jest premjowana gwiazda
TEA « » największej Wytwórni Paramount SYLVIA SIDNEJ. Film, poryw. sl'ą treściI głęboką grą. Symfonja przeżyć,

ullca Wileńska 38, tel. 926.

 

DZWIĘK. KINO-
TEATR

QI. WIELKA 42. Tel. 528

 

DŹWIĘKOWY KINQ-TEATR | Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło

«HOLLYWO00D»
MICKIEWICZAM 22.
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W.Z.P Nr. 16

Dyrekcja Instytutu Nauk Handlowo-Gospo-
linie, ul. Adama Mickiwicza 18

(gmach Br. Jabłkowskich), podaje do wiadomości,
że z dn. 14 listopada r. b. uruchomione zostaną

darczych w

dzenia jeszcze tylko dziś
Następny program:
Fenomenalny rewe-

lacyjny film

«PAN» | 1 powodu wielkiego powo-

muzyczne wszystkich czasów
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dzenie ustaliło, iż ów handlarz
niejaki F. Kulbinionek, będąc śle-
dzony przez policję i podejrzany
o puszczanie w obieg falsyfika-
tów, podrzucił woreczek fałszy”
wych monet Olkowiczowi, u któ:
rego dnia 6 b. m. nocował.

uczuć, wrażeń | miłości NAD PROGRAM: ATRAKCJE DZWIĘKO

 

DZIENNIK MILENSKI

SPORT.
Przed konkursem «Dziennika Wileńskiego»
W końcu tego miesiąca przy-

stąpimy już zapewne do głosowa”
nia na dziesięciu najlepszych spor”
towców Wilna.

Pierwsza wiadomość zapowia-
dająca nasz konkurs wzbudziła
zrozumiałe zainteresowanie.

Wczoraj Redakcja „Dziennika
Wileńskiego" otrzymała z Za-
kopanego, z największej w Pols*
ce firmy nart parę „desek. Firma
Braci Szyllów przysyła dła spor-
towców wileńskich ładną parę
nart. Szyllowie byli ongiś dosko-
nałymi narciarzami, a rozumiejąc
doskonale znaczenie propagandy
przysyłają dla sportowców Wil-
na nagrodę swego imienia.

Narty firmy Szyllego zostaną
przez Komitet Konkursu przezna”
czone jąko nagrody na własność.

Ponadto nadesłano również bar
dzo ładną nagrodę, ofiarowaną w
imieniu „Fotoklubu Wileńskiego"
prze artystę fotograła p. J. Bułha-

Cracovia

Ostatnie rozgrywki piłkarskie
o mistrzostwo Polski nie dały nam
oczekiwanego rozwiązania cieka-
wej sytucji. Wciąż nieznanem jest,
która z drużyn ligowych najwię*
cej zdobędzie punktów.

Im bliżej końca, tem zainte-
resowanie staje się większe,
ale zapewne najbliższa niedziela
wyjaśni już ostatecznie, komu przy
padnie tytuł mistrza Polski. *

Niewykluczonem jednakże
jest, że o tytule nie zadecyduje su
ma punktów, a stosunek bramek,
bo jeżeli Ł. K. S$, wygra oba pozo-
stałe mecze to zdobędzie 28 pkt.,
gdy zaś tymczasem Cracovia zre-
misuje z Legją to też będzie miała
28 pkt., a Pogoń jeżeli wygra z Ru-

RREGRMESZSKAZYRZECZASIRZZECZRZÓO

Żebrak spłonął w stodole.

Przedczoraj wieczorem w sto”
dole Jana Kowalewicza mieszkań
ca zaścianka Rybaciszki, gm. jaž-
wińskiej spalił się 76-letni wlo-
częga i żebrak Kazimierz Wdo-
wiec, który nie mając gdzie noco-
wać, przedostał się do stodoły i
znużony usnął z fajką w ustach.
W nocy wybuchł pożar, spowo-
dowany wypadnięciem ognia z faj-
ki. Zanim przybyła pomoc — Ko-
walewicz wraz z stodołą spłonął.

sów o godz. 4, 6, 8 I 10,20 w sobotę i niedzielę o godzinie

LIKWIDACJA LOMBARDU
BISKUPIA 4

Ostatnie dni wyprzedaży.
— Napisz

IAADNKWAWOWAWWOWWAANIKU 5797 9%
"LLSLA

Ir. Blumowicz
Choroby weneryczne,
skórne i moczopiciowe. |

ul. WIELKA

| cezanza

1 moczopłciowa
9—1 1 od 4-—8 pp, +

w Instytucie Kursy Języków Obcych: angielskiego CHOR. WENERYCZNE
hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego. !
= będzie prowadzone w grupach do MOCZOPŁ. I SKÓRNE

12 osób na trzech poziomach: kurs elementerny, 3—1 I 5—8 w., tel. 2-77.
kurs wyższy oraz kurs spec]zlny (literatura, le-

korespondencja handlowa, ste- D-r Zeldowiczowa

„  Nauezanie

kiura specjalno,
nografja i* konwerszcja).

Wykłady wieczorne w godz. 5-9 trzy razyty- kobiece,
Balicno Opiate zasadnicza od każdego języka dróg mocz.,
wynosi 15 zł. miesięcznie.

Wyczerpujących Informacyj udziela i zapisy
Imuje Sekretarjat Instytutu codziennie w go-

PRYM НЙ 1153-V12-4 Įmanomadzinach 9—2 oraz 5—7.

 

H. M. STEPHENSON.

Na najoyższem Wzgórzu.
Ale Godfrey otrząsnął się z nastroju.
—Nawet gdybyśmy chcieli podjąć dyskusję filo-

zołiczną — dodał z uśmiechem — to nie mielibyśmy
ma to czasu. Musimy przystąpić do spraw praktycz-
nych. Mam plan. Czy znałeś Huntera z Cains?

—Czy tego osła, co podpalił okiennice w skle-
piku i został skazany na pięć funtów kary i zapłace-
nie szkód? — zapytał Walters.
— Tego samego — odparł Godirey. — Wydalono

go z kolegjsm za jakiś figiel w tym rodzaju wkrótce
po — po twoim wyjeździe. Otóż on nam pomaga,
— (o? Z jakiej racji?
— Poczęści dlatego, że może, poczęści — że cię

iubi, a poczęści — że jest Irlandczykiem —objaśnił
Godfrey, — Raduje go ryzyka i awantura. Przewidy-
wałem to i wysondowałem chłopa.
się zatchnął z wrażenia, ale potem zgodził się. Nigdy
nie słyszałem, żeby się człowiek tak śmiał jak on,
kiedym mu opowiadał o naszych zbiorowych przygo”
„dach.

— Jak on mi pomoże?
—Zaraz. Pracuje w firmie swego ojca.

wenśryczne,
prz. 12

1 4-6. ul. Mickiewicza24,
704—0

60

 

MARLENA DIETRICH 75
TOMMY BOY

BRYGIDA HELM | JÓZEF
SCHILDKRAUT o-az światowej sławy

 

ROMANSE CYGAŃSKIE

 

Dr. Sz. Bernsztejn '*' 921, od 5— i 3%.
Ckoroby skórne wena- SSERENRSOREYNKNON

AKUSZERKI
Mickiewicza 28, m. 5, PER; 2 M 9, po godz. 6 wej- lam, roblę tłóma-

AKUSZERKA
Dr.Zeldowicz M BRZEZINA

przyjmuje bez przerwy
przeprowadziła się Zwie-
: Е Jom Ža ja
ewo Gedyminowską ul.
Grodzka 27. W. Z >
ur. 3093.

rzyniec,

 

super przebolu sezonu o którym

BLOND VENUS

W rol. gł:

ale przy

parę czułych słów.

21,

 

E. Na 1-szy seans Sany, zniżone. Początek sean-

 

 

 

do żony, ćo Zakopanego Inteligentna starsza o-
tych swoich soba poszukuje

zmartwieniach nie mo- przyjmie za gospodynią
gę zdobyć się nawet na demu,

krótko: za-

 

 

ka. Jest to „Almanach fotografiki
Wileńskiej". Nagroda ta zostanie
zapewne przenaczona dla głosują”
cych.

Spodziewać się należy, iż firmy
wileńskie pójdą śladem prof, Buł-
haka i Braci Szyllów i również na
deślą „Dziennikowi  Wileńskie-
mu“ nagrody dla najlepszych spor
towców Wilna, których ogół spo-
łeczeństwa wybierze z pośród sie-
bie.

Redakcja „Dziennika Wileń-
skiego” prosi ze swej strony o mo-
żliwie szybsze nadsyłanie nagród
śdyż projektuje się wzorem roku
ubiegłego, wszystkie zaofiarowane
nagrody wystawić w któremś z o-
kien, a konkurs ma się przecież”
rozpocząć już niebawem.
W tym roku zainteresowanie

żonkursem będzie niewątpliwie
jeszcze większe i walka będzie się
toczyła o każdy punkt.

czy Pogoń?

chem, co jest bardzo możliwe, też
zakończy swój sezon 28 pkt.

Wówczas właśnie zadecyduje
stosunek bramek, Wtedy mis-
trzem zostanie niewątpliwie pono-
wnie Cracovia.

Mogą jednak zajść i inne ewen
tualności. Przypuśćmy, że Craco”
vii noga się poślizgnie i z Legją
przegra? Wtedy Pogoń ma muro*
wane mistrzostwo po wygranym
jednak meczu z Ruchem.

Niespodziankę zrobić może, Ł.
K. S., bo jeżeli Cracovia i Pogoń
Przegrają, a Ł. K. S, wygra dwa
swoję pozostałe mecze, to będzie
sensacja i Łódź pierwszy raz sta-
nie się mistrzem.

Z powyższego widzimy, że za-
sadnicza walka rozegra się między
Cracovią, a Pogonią. Wszystko
więc zależy od pozostałych me-
czów.

Gdy u czoła Ligi toczy się za-
żarta walka o każdą bramkę, dru-
żyny słabsze wyprawiają hece i w
sposób cyrkowy układają się wza*
jemnie, przeprowadzając najrozma
itsze kombinacje przed rozstaniem
się z Ligą. Dlatego też nie można
nic powiedzieć, która z drużyn u-
stąpi z grona wybrańców.

Zapewne smutny ten los spotka

dla którego cały
świat pełen jest

zachwytu.

PrACY, Komazec

być i na wyjazd ul. Ba. ;

Gintyliowa. gr4

Wszyscy tam tylko kupują

lub niani może wawa Okazja. Sprzedaje się

zyljańska Nr. 4 — 26, A. | DZIERŽAWY |

 

Polonję, która ma najgorsze stano
wisko. Polonja ma jeszcze trzy me
cze do rozegrania. Czarni jeden, a
22 p. p. dwa.

W najbliższą niedzielę Legja w
Warszawie rozegra mecz z Polo*
nją. Legja postara się zapewne wy
grać i układać się z Polonią nie
będzie, bo chodzi jej o zbliżenie
się do czołowej grupy.

Garbarnia w Krakowie wal-
czyć będzie z Ł. K. S.

Lwów zaś będzie terenem wal-
ki Pogoni z Ruchem. Będzie to o-
statni mecz Pogoni.

Czwartym meczem ligowym
jest spotkanie małowartościowe
Wisły z Wlarszawianką. Obie dru-
żyny rozegrają przedostatnie swo-
je mecze. Wynik tego spotkania
nie odegra żadnej roli w uksztalto-
waniu tabeli.

Naszem zdaniem mistrzem w
tym roku zostanie Pogoń.

W niedzielę mecz bokserski

Na ringu w Dortmundzie spot-
kają się w niedzielę pięściarze Pol
ski z bokserami Niemiec.

Zainteresownaie tym meczem
jest ogromne i niewątpliwie Niem-
cy postarają się zwyciężyć w o*
gólnej punktacji, ale nie przyjdzie
im to zbyt łatwo, gdyż nasi zawod
nicy wrócili już do lepszej formy
i będą stawiać zacięty opór bok-
serom Rzeszy.

Składy obu reprezentacyj są
następujące: waga musza Rogalski
(P.) — Spannagel (N.), waga ko-
gucia Forlaūski (P.) — Ziglarski
(N.), waga piórkowa Sipiński (P,)
— Jakubowsky (N.), waga lekka
Bąkowski (P.) — Szmedes (N.),
waga półśrednia Garncarek (P.)—
Strattman (N., waga średnia

Chmielewski (P.) — Bernlóhr (N.),
waga półciężka Tomaszewski (P.)

 

Berger (N.), waga ciężka Stibbe.
(P.) — Kollhaus (N.).

Reprezentacja nasza może ulec
pewnym zmianom, zwłaszcza w
wadze półśredniej zamiast Garn-
carka może wystąpić Majchrzycki,
co jest rzeczą wątpliwą, bo Majch-
rzycki jest obecnie w słabej for"
mie.

Szanse nasze są nikłe. Naszem
zdaniem mecz przegramy 10 : 6,
albo 12 : 4.

Powinien wygrać Chmielewski
i może zremisują Forlański i Toma
szewski.

Central»: Warszawa, Nalewki 40.

orkiestra cygańska RODEGO. Uwzgal Niektóre romanse będą wykonane w języku rosyjskim  Nadpr.: Atrakcje GŁÓWNA o
akelakons Ce: y miejsc: Ferter od 49 gr. Początek o g. 4 ost. © 038 w dnie św'ąt. g. 2'ej. WYGRANA Miljon złotych.

"1

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą
po wpłaceniu należności na nasze konto P. K. O. 80928.

 

metocyk! bardzo tanio
w debrym stanie Sło-

wlańska 10 m. 23.
607

 

Niemiecka 35, tel. 13-17
P. K. O.

losy 1-ej klasy wielkiej zre-
formowanej 26-ej Państwowej Loterji, która stanowi no-
wą erę w systemie loteryjnym i daje grającemu największe

szanse wygrania—każdy los może pięć razy wygrać.
Ciągnienie nastąpi w dniach najbliższych (17-X1I) i trwa 5 dni

(dotychczas 2 dni). Cena 1/4 losu—10 zł.

Komuniści w Polsce.
„Prawda“ moskiewska z dn. 2

b. m. podaje streszczenie raportu
znanego dzialacza komunistyczne“
go i jednego z twórców przewro”
tu bolszewickiego, D. Manuilskie“
go, o stanie partji komunistycznej.

Ustęp, poświęcony partji komu
nistycznej w Polsce, zawiera in*
formacje, że ma ona 18.000 człon*
ków, przyczem przyrost za osta“
tnie 6 miesięcy wynosić miał 12
tys. Sprawozdawca oblicza poza”
tem uwięzionych komunistów w
Polsce na 10.000. Ogółem, zdaniem
Manuilskiego, liczebność tajnych
organizacyj komunistycznych w
Polsce wynosi około 45,000 człon
ków.

Zdaniem Manuilskiego, polska
partja komunistyczna stanowi je”
dyny, obok  partji hiszpańskiej,
przykład, jak można w trudnych
warunkach politycznej pracy prze
lecz i ofenzywne strajki.

Silną stronę P. P. K. stanowi,
zdaniem Manuilskiego, jej wpływ
na masy włościańskie w Małopol'
sce Wschodniej i na Białej Rusi.

Słabą stronę partji stanowi nie
znany jej wpływ w wielkich przed
siębiorstwach, zwłaszcza w War”
szawie, niedostateczny wpływ na
włościaństwo Zachodniej Polski i
jaskrawo występujące zaniedbanie
pracy wśród wojska.

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 9 XI.1932 ,

Belgia 124,00—124,36—123 74,
Holandia 358,60—359,50 — 357,70,
Losdyn 28,50—19,65-—29,35. :

lowy York xabet 8,918—8,9.
Paryż 35,00—35,09—34,91, ера
Prega26,41—26,47—26,35,
Szwajcarja 171,90—172,53— 174,47,
Włochy 45,70—4i5,92—45,48, |
Berlin 211,35.
Tendencja przeweżnie utrzymzna.

Papiery procentowe;
3 „ poź. budowlara 35,25
5*|; konwers. 40,25.
6°/, dolarowa 56,50—56,75.
4%, dołarowa 48,60 —49,80.
7%, stabil. 55,50—£6,50—56,13.
8 L. Z. B.GK. I B. R. 94.
Te same 7*7, 83,25.
7*lo ziem. dolarowe59,50.
4','|. ziemskie 38.
8“, Warsz.57,25 — 57,50 — 57,75 —

(drobne).
8, Częstochowy 51,75.
8'|, Kalisza 56.
8'|, L Z Łodzi 55—55,50.
8), Piotrkowa 51,25.
10'|) Radomia 55,
Tendencja mocniejsza.
Akcjer
Bank Polski 65,75—88 Lilpop 13,25.

Starachowice 8 Tendencja mocniejsza
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

nienotow-ne wobec wyborów.

WZW REZERWIE ATTYKA PRETO DRES OW ZER EASA 8
aaa OTS TZ RCBOAM LCEZTORZEDOAOKTEKSOETECA X PASZDO a

POCO KRZYCĄCE REKLAMY?
Każdy wie doskonele, że największą, najszczęśliwszą

I najpopularniejszę w WILNIE jest lylko Kolektura

H. MINKOWSKI,

Pokój do wynajęcia dia
sol dnego lokatora znie*
krępującem wejściem ul.
3 Maja 9 m.8.  6:5—1

80928,

 

Dwa pokoje z wygoda-
mi i osobnem wejściem
do wynajęcia. Może być
wspólna kuchnia Mickie*
wieza 44—11. 6'8—3

 

Mieszkania 7, 4 i 3 pó-
kojowe z wsze'kiemi wy-
godami do wynajęcia
Dąbrowskiego 10 m. 1
dom Antonowiczów. 620

 

Do wynajęcia miesz-
Do wynajęcia mieszkanie kanie z 2 pok. i kuchni.
4-ro pokojowe z elektry- Zauł,
cznością o 2-ch wejściach
w domu murowanym, ul.
Śniegowa 20.

Bernardyński 11.
gr5

583—2
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Czulość

— Piszę

OŚĆ,

wiośnie ust ORKAN

interes eksportowy. I jeździ trzy razy na rok do No-
wego Jorku. Ojciec go posyła, pewnie, żeby go mieć
rzadziej w Londynie.
sześć tygodni. Czy chciałbyś zostać jego lokajem?

Walters stracił na chwilę spokój, który tak im-
ponował Godfrey'owi i Thorntonowi. Ujął kolegę za
rękę drżącemi palcami i wykrzyknął:
— Na Boga,

mnie uratujecie. Wierzę, że mnie uratujecie! Wierzę!
i dodał już spokojniejszym tonem: — Ale co ja, u dja-
bła, będę robił.przez te sześć tygodni?

Następna podróż wypada za

Godirey, zaczynam wierzyć, że

— Omówiłem to z Hunterem—padła odpowiedź:
— Doktór podał świetny plan. Będziesz udawał cho-
rego nerwowo aferzystę,
sześciotygodniowy odpoczynek w Bournemouth, Na

któremu lekarz przepisał

jesieni jedzie tam mnóstwo osób i nikt specjalnie nie

Początkowo aż „WI
dla policji

— Skąd oni
w Cotsham? — zapytał Walters. I skąd wiedzieli, że

obserwuje nowych gości. Ty zresztą możesz się nie
dać obserwacji. Człowieku, w tem przebraniu mógł-
byś zamieszkać bezpiecznie w sąsiedztwie Scotland
Yardu. W. ostatnich czasach straciłem dużo szacunku

wiedzieli, że ja się ukrywałem

ty przyjedziesz po mnie z Wolverhamptonu samo*
chodem z fałszywym numerem?

Wielki — Jakoś to wywęszyli i to nam powinno wystar-
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

  

Wil.“ pod „Troskliwość". sprzedam mleczarnię z używalnością kuchni ul.
6.9 urządzeniem. PFdres w Mickiewicza 15 m. 24.

EEEAdm. „Dz. Wil."

djabli nie wzięli całego interesu.
— To dowodzi, że oni są tacy głupi, jakbyśmy

chcieli — rzekł spokojnie Walters. — Nie odejmuj
im swego szacunku — dodał. — Bezpieczniej ich sza-
nować, Dwa razy zarzucili na mnie sieci i dwa razy
chybili, raz w Glastonbury, a raz w Cotsham. Oba-
wiam się, że za trzecim razem mogłoby się im udać
i wolę im aie dawać okazji.

Godfrey wstał.
— Zamów sobie pokój w Bornemouth i napisz o

tem do Huntera — rzekł. — Oto jego bilet. Yard nie
wie, żeśmy się spotkali, Mogę na to przysiąc. l z pew-
nością nie wie, że ty go znasz. Niema więc najmniej-
szego powodu, żeby i jego śledzono,
bie i omówicie cały plan.

Dochodzili do szosy.

— Tu się rozstaniemy — powiedział Godfrey —
ty pójdziesz na lewo, a ja na prawo. O milę stąd jest
druga droga. Tam wsiądziesz do autobusu i wrócisz
do Londynu. Nie pociągiem. Przystanek jest na tej

Już teraz się dowie-
dzieli, gdzie wsiadłem i dokąd wziąłem bilet. Pewnie
anioł stróż będzie na mnie czekał na stacji końcowej.
Ale doczeka się figi. Z drugiej strony źleby było, gdy-

samej linji co Sydenham Hill.

by ciebie wytropili,

a RERnATE:Foiorzytakiego Mostowa 1,

614 613—5

żeby

został sam.

did В.==]
EEE SRS II TAISIIIIA OPEC STOCZEK
czyć — rzekł Godfrey. — Malo brakowalo, Wyszli na szosę.

—Musimy się jeszcze spotkać, zanim wyjedziesz
— rzekł Godfrey. у
SARE na wszelki wypadek... odparł Walters i

uścisr.ęli sobie mocno dłonie. W chwilę później zbieg

‚ ‚ Мтбей szczęśliwie do Londynu i na drugi dzień
pojechał do Bournemouth. Tu odwiedził kilka pensjo-
natów i wybrał sobie najmniej zachęcający tylko dla-

Przyjdzie do cie-

W dodatku miał

licją,

Redaktoi odpowiedzialny; JAROSŁAW NIECIEGKI,

tego, że gospodyni była bardzo stara,
niespełna rozumu. Napisał do Huntera, który zjawił
się u niego w kilka dni później.

Młodym tym człowiekiem,
pokutował za psie tigle,
czucie dla kolegi,

pieniężne) i nie mógł odmówić jego prośbie.
‚ — базура! Waltersa ni
i wogóle słowami.
— Ależ uda się ci naturalnie, coby ci 5 й:

: о y ci moglo prze
szźkodzić? Rodzony brat, gdybyś go miał, nie POS
by cię 1 przebraniu.
nemouth? I na okręcie będziesz bezpiЕ Кге‹ zpieczny, Znam
dobrzekapitana i większość oficerów i żaden z nich
nie posądzi mego towarzysza o nieporozumienie z po*

a służąca jakby

który już dwa razy
powodowało tyleż współ”

co wrodzona żyłka do awantur.
wobec Godirey'a zobowiązanie (nie

powinszowaniami, projektami

Ktoby cię szukał w Bor-  

 
 

 
 

 

 

 


