
 

 

 
 

  

  

 

Opłata pocztowa uisztzona rytžaiiam

Rok XVI,

 

"ERDAKCJA | ADMINISTRACJA Wino. Modowa Г Te
Aśrninistrach|Drukami 12-44. Redakcjastwaria od 1: de 16 : Sd
59do 24-«j Administracjeczynnawdnipowsżedniead©deMaj.
©niedzicłood12do Bej.„DziennikWNeński”wychodzicodziennie,

JUTRO, LNIA 12.XI 32 W KASYNIE
GARNIZONOWEM NAJWIĘKSZA
ATRAKCJA PRZEDADWENTOWA
 

 

L OZNA AOROOOOAYN BB

Wilno, Ostrobramska 5 nie
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Ostrzeżenie.
Podajemy do wiadomości, że p. Dymitr Fiszkin

I Stanisław Skarbek Wiszowaty „Oświęcim-Praga-Auto”,

cielami i nie posiadają upoważnienia do załatwiania ja-
kichkolwiek spraw w naszem imieniu, ani też do inka-
sowania kwot na nasz rachunek

Zjednoczone Fabryki Maszyn

są już naszymi przedstawi-

„OŚWIĘCIM”
I Samochodów S. A.

OŚWIĘCIM 2.
— -—
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Zmiany na stanowiskach posiów w Rydze
i Bukareszcie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Poseł polski
został posłem polskim w Bukareszcie.
został radca Szumlakowski.

w Rydze Arciszewski mianowany
Na jego miejsce wyznaczony

Odznaczenia z okazji Święta Niepod-
ległości,

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z okazji Swięta Niepodległości
kardyneł J. E. ks. Arcybiskup Prymasstali odznaką „Orła Bialego“

Polski Hlond i b. premjer Bartel.

odznaczeni zo-

Odznaką „Poloniae Restitutae* odznaczeni zostali Krzyżem ko-
mandorskim z gwiazdą prof. Kumaniecki, Krzyżem komzadoerskim
Sędzia Demant za zasługi położone przy wymiarze sprawiedl wości,

poseł polski w Pradze Grzybowski, szef gabinetu ministra spraw we-
Wnętrznych Kawecki, prof. Massonius, śp. Michalina Mościcka, arty-

Stą malarz Ludomir Siendziński, biskup sufragan w Łodzi ks. Tomczak.
Krzyżem oficerskim odznaczeni zostal': pisarz żydowski Szolom

Asz, pianistka Landowska, Adam
Spiner sędzia w Katowicach.

Andrzej Piłsudski z Wilna, Izaak

Krzyżem „Poloniae Restitutae": konsul polski w Dyneburgu Ba-
_ biański, reżyser opery Brzeziński, Jeleńska, prezeska Związku Polek
w Wilnie, śpiewaczka lda Sari i inni.

Napad na redakcję „Gazety Warszawskiej".
(Telefonem od specjalnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj onoto godz. wpół do dziesątej wieczo-

tem banda opryszkėw z okrzykiem „precz z O. W. P.* wybiła szyby
w lokalu redakcji
reklamę świetlną.
nicy* Obozu Wielkiej Polski
ujęty.

„Gazety Warszawskiej''
Po dokonaniu tak bohaterskiego czynu

zbiegli.

i uszkodziła kameniami
„przeciw-

Nikt z łobuzów nie został

ZAJSCIĄ STUDENCKIE W POZNANIU,
POZNAŃ (Pat). Wiczoraj póź:

nym wieczorem doszło w pobliżu
ul. Wrocławskiej do demonstracji
antyżydowskiej, urządzonej przez
młodzież rozwiązanego O. W. P.
Zajścia przybrały poważniejsze roz

miary, gdyż w czasie awaniur do”
szło do strzelaniny, Dwie osoby
zostały zranione, 7 osób aresztowa
no. Poranne pisma poznańskie —
„Kurjer Poznański” 1 „ABC” — u-
legły konfiskacie.

Dwa sensacyjne procesy w WarSzawie.
(lelet. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Proces Jagoazińskiego i towarzyszy oskarżonych

© zamąch na ministra spraw wojskowych p. ). Piłsudskiego oraz
Proces o zajścia w Alejach Ujazdowskich w dniu 14 wrześhia 1930 r.

Odbędzie się w Sądzie apelacyjnym warszawskim w giudniu rb.

Okólnik Min. Skarbu w sprawie
postępowania

WARSZAWA (Pat). W. zwią-
zku z rozporządzeniem Rady Mi-
histrów o postępowaniu egzekucyj

Nem władz skarbowych, (jak wia-
domo, organom egzekucyjnym daje
możność wykonywania czynności

egzekucyjnych w pewnych wypad-

ach również w dni niedzielne 1

Świąteczne, jako też wporze no”
cnej, oraz upoważnia wymienione

Organa do przeszukiwania w razie

Potrzeby odzieży zobowiązanych).

Ministerstwo Skarbu wydało okól-
nik, w którym zarządzito, aby or-
$ana egzekucyjne przeprowadzały

czynności egzekucyjne w dni nie

dzielne ; ustawowo uznane za świę

ta powszechne nie wyłączając dni

świątecznych prawnie uznanych,

W państwie wyznań tylko w tych
wyjątkowych wypadkach, gdyby
zachodziła uzasadniona obawa, że

Zawieszenie poiskiej
GDANSK. Pat.—W dniu 10 b.

M, zjawił się w redakcji i adml-
Nistracji „Gazety Gdańskiej" u-
lzędnik policji kryminalnej i za-
Wiądomił redaktora tego pisma
B, Cieszyńskiego, że na mocy

Iozporządzenia Senatu "Gazeta
Gdańska” została zawieszona na

W niedzielę 13 b. m.

Narodowego przy

  na którem

egzekucyjnego.
w razie zwłoki egzekucja by-
łaby udaremniona lub znacznie u-
trudniona. Ponadto Ministerstwo
Skarbu zarządziło, by organa eg-
zekucyjne uciekały się do rewizyj

osobistych zobowiązanych w osta”
teczności, kiedy inne środki egze-
kucyjne okazały się bezskuteczne,
lub gdy zachodzi uzasadnione po”
dejrzenie, że zobowiązany przez
ukrycie przedmiotów przy sobie
pragnie uchylić się w ten sposób
od egzekucji. Urzędnicy, którzyby
nadużywali powyższych upraw-
nień, pociągnięci będą do odpowie
dzalności stużbowej. Wypadki nie
uzasadnienia rewizyj osobistych,
jakie w ostatnim czasie miały miej
sce, spowodowane zostały nie
przez sekwestratorów, lecz przez
osoby, do tego niepowołane.

gazety w Gdańsku.
dwa lata. Odnośna decyzja Se-
natu zapadła w dniu 31 ub. m. i
ma być opublikowana w najbliż-
szym numerze „Monitora Gdań-
skiego*, który ukaże się za kilka
dni. Zaznaczyć należy, że "Ga-
zeta Gdańska” jest jedynym or-
ganem tutejszej ludności polskiej.

RIERIKDOOWICĄKACZKAJKPOŻORYRSEKASO ae

KOMUNIKĄT STRONNICTWA NARODOWEGO |
o godzinie 12 m. 30 w lokalu Stronnietwa

ui. Orzeszkowej 11 odbędzie się

Tebranie Koła Miejskiego SGROBICUA Narodowego,
rzemawiać będą posłowie p. p.:

STANISŁAWZIELInSKI i prof. WACŁAW KOMARNICKI.
wstęp za okazaniem legitymacji członkowskiej.
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PARYZ (Pat) Eksperci, powo:
łani do zbadania wynalazku inż.
Dunikowskiego, mają złożyć bar-
dzo niekorzystną dla oskarżone-
go opinję. Dunikowski w dniach
najbliższych stanie przed trybu-
nałem poprawczym pod zarzutem
oszustwa.
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zaproszenia otrzymywać można w Biurze Tygodnia Akademika Wielka 24 w godzinach urzędowych.
ОБИОПРЩИЛНИЛТИТОЯЯЫЦМУЗШЯХЯРЫЛДТВИ
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Rozruchy w Genewie
GENEWA (Pat). Manifestacja,

zorganizowana w sali komunalnej
przez Unję Narodwą, celem posta*
wienia w stan publicznego oskarże
nia członków partji socjalistycznej
genewskiej Nicole i Dickera, spo-
wodawała na mieście wielkie pod-
niesienie. W] pobliżu sali doszło
do starć między tłumem a żandar*
merja, które koło godziny 9.30
wieczorem przerodziły się w praw
dziwe rozruchy.

Kompanja rekrutów piechoty,
wezwana do poparcia żanderme-
rji, została osaczona i częściowo
rozbrojona przez tłum, który nisz-
czył zdobytą broń. Wojsko cofnę*
ło się i widząc się otoczonym, pod
groźbą kamieni rzucanych przez
tłum, dało salwę z karabinów ma-
szynowych. Salwa osiągnęła sku-
tek pożądany, oczyszczając chwilo
wo pole. Jednakże podniecenie
trwa. Tłumy manifestują na uli-
cah przeciwko wojsku. Policja na
dal szarżuje w okolicy sali komu-
nalnej.

BERLIN (Pat). Biuro Wolifa
donosi: W! sprawie incydentu, jaki
wydarzył się w środę wieczorem
w Genewie, nadchodzą następują
ce szczegóły: O godzinie 23-ej tłum
zaczął liczniej nadciągać wszyst-
kiemi ulicami w stronę ratusza.
Żandarmerja i wojsko trzymają
tłum w szachu. Pozatem na róż-
nych ulicach rozstawione są samo
chody ciężarowe z karabinami ma
szynowemi, gotowemi do strzału.
Do godziny 24 przewieziono do
szpitali 30 rannych, wśród których
jest wielu ciężko rannych. Poza-
tem odtransportowano do koszar
15 rannych żołnierzy,
GENEWA (Pat). Według osta-

tecznych danych, podczas wczoraj
szych zajść utraciło życie 11 osób.

 

Leon Nicolo, jeden z przywódców
socjalistycznych, został aresztowa
ny. W kołach robotniczych rozpa
trywano ewentualność ogłoszenia
strajku generalnego.

GENEWA (Pat) Wczorajsza
demonstracja socjalistyczna, ktė-
ra doprowadziła do krwawych
zajść, została postanowiona po
ogłoszeniu decyzji Rady Państwa,
zeżwalającej na zebranie partji
narodowej. Organizatorzy demon-
stracji postarali się o zmobilizo-
wanie czlonków miejscowej or-
ganizacji socjalistycznej, komuni-
stów i licznych bezrobotnych,
którzy otrzymali rozkaz zajęcia
wszystkich kawiarń w dzielnicy,
gdzie miało się odbyć zebranie
partji narodowej, oraz dostania
się do sali obrad. Ggyby nle u-
dało się nie dopuścić do zebra-
nia, manifestanci mieli zerwać je,
wywołując na sali zamieszanie i
hałas. Manifestanci otrzymali roz-
kaz niecofania się przed czynnym
oporem władzy, a nawet gwał-
tem, przerywając kordony policji,
zamykające ulicę.

Manifestanci byli zaopatrzeni
w torebki z pieprzem, które zo-
stały użyte w czasie starcia z
wojskami. Na krótko przed strza-
łami z karabinów maszynowych
jeden z przywódców socjalistycz-
nych odezwał się do swych zwo-
lenników: „Rewolucja jest dziś
koniecznością. 4ajmujcie ulicęi
postarajcie się ją utrzymać".
Młodzi żołnierze bateljonu ge-
newskiego, którzy w bardzo sła=
bej sile przybyli, aby przywrócić
porządek, nie byli nawet za-
opatrzeni w naboje. Tium, któ-
ry ich napadł, z łatwością ich
rozbroił.

Krwawe starcia między socjalistami
a hitlerowcami.

BERLIN (Pat). W czasie ob-
chodu rewolucji listopadowej 1918
roku, urządzonego przez partję
socjalno-demokratyczną w Kamie”

nicy, doszło ubiegłej nocy do krwa
wych starć między socjalistami a
hitlerowcami. Około 20 osób od-
niosło rany. ;

Zaburzenia antysemickie we Wrocławiu.
BERLIN. Pet. — Na uniwersy-

tecie we Wroclawiu studenci na-
cjonaliści urządzili burzliwe de-
monstracje antysemickie, nie do-
puszczając do wykładu profesora
prawa cywilnego i handlowego
Ernesta Cohna, przeniesionego
ostatnio z Frankfurtu n.Menem
do Wrocławia. Rektor Uniwersy-
tetu musiał dwukrotnie wzywać
policję do sal wykładowych, aby
położyć kres ekscesom. Awantu-
ry powtórzyły się następnie przed

gmachem (lniwersytetu, gdzie ze-
brani na ulicy studenci nacjona-
liści nepastowali i obrzucili wy-
zwiskami wychodzącego w towa-
rzystwie oficera policji prof. Co-
hna. Dopiero pod silną cchroną
policyjną udało się napastowane-
mu dotrzeć do domu.

Zajścia te nastąpiły na skutek
nieuwzględnienia przez senat
akademicki postuiatu studentów
przeciwko powołaniu prof. Cohna
do Wrocławia.

Depresja na giełdach niemieckich.
BDRLIN. (Pat). — Na wybór

Roosevelda na stanowisko prezy-
denta Stanów Zjednoczonych
giełdy niemieakie zareagowały
zniżką. Papiery wartościowe, któ-
rych kurs podniósł się po wybo-
rach do Reichstagu, zaczęły zniż-

kować. Deprymująco na giełdy
wpłynęły pozatem krwawe zajścia
w Genewie. Równocześnie wia-
domości o mających nastąpić
ograniczeniach importu węgla
niemiecklego do Francji wpłynę-
ły na spadek akcyj górniczych.

MUSSOLINI © STOSUNKU DO NIEMIEC.
PARYŻ, Pat. Mussolini udzie-

lił wywiadu przedstawicielowi „Pa-
ris: Midi”.

Na zapytanie, jakie punkty
sporne dzielą Francję i Włochy,
Mussolini odrzekł: „Przedewszyst-
kiem nieznajomość we Francji
dzisiejszego państwa włoskiego.
Następnie Francja musi uwierzyć,
że istnienie nowego regimeu we
Włoszech jest rzeczywistością,
która będzie trwać, oraz że nie
ma on w sobie nic z przypadko-
wości. Wreszcie, aby w stosun=
kach z Włochami nie uprawiano
macchiavelizmu. Trzeba przede-
wszystkiem szczerości, o ile chce
się doprowadzić do pożądanego
celu”,

W tem miejsau redaktor „Pa:
ris. Midi* przerwał, zaznaczając,
że Mussolini chyba nie chciał
przez to powiedzieć, że Włochy
związały się z pewnem mocar-
stwem, którego postępowanie
względem Francji nie charaktery-
zuje zbytnia szczerość, a którego
gra znajduje poparcie w Rzymie.
Mussolini zaprzeczył, dodejąc, że
„Włosi tównież mówią cza
sem głupstwa, mimo że staraа
sę mówić jak najmniej".

Sała do wynajęcia |
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
ed 11—3 | od 6—3 wiecz.
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PULOWERY OD Zł. 4,50
SKARPETKI WEŁNIANE od Zł. 1,85.

Nowy transport szali włoskich, ciepłej bielizny jegerowskiej, galanterji skórzanej

POLECA SKŁADNICA

FRANCISZK
Wilno, Zamkowa 9 tel. 6-46.

A FRLICZKI

Nagroda Nobla.
STOKHOLM, (Pat). Nagroda

Nobla w dziale literatury za rok
1932 przyznana została pisarzo-

Jak zareagowała

wi angielskiemu Johnowi Gals-
worthy'emu.

giełda na wybor
Roosevelta,

NOWY YORK (Pat). Giełda
zareagowała korzystnie na rezulta
ty wyborcze. Ogólnie oczekiwana
jest zmiana na lepsze, gdyż sytu-

 

acja, dając nowemu prezydentowi
większość w obu Izbach, zapewnia
koncentrację sił partji demokraty-
cznej dla pracy konstruktywnej.

TERROR W SOWIETACH.
6 wyroków śmierci na Polaków.

MOSKWA, Pat. Sesja wyjaz-
dowa Sądu Najwyższego na Bia-
łorusi Sowieckiej skazała na
śmierć 4 obywateli pochodzenia
pols«iego: Borysiewicza, Ozierskie-
go, Besmana i Kizywoblockiego,
oskarżając ich o „rozkradanie

mienia kolektywnego, podpalania
i kontrrewolucję gospodarczą.
Pozatem skazano na śmierć Po-
laków Gustowskiego i Kłockę oraz
jednego Polaka, nazwiskiem Ales-
ko, skazano na 9 lat obozu kon-
centracyjnego.

Rosyjsko-japońskie pertraktacje w sprawie
Mandžurji.

SZANGHAJ. Pat.—Uważają tu
za możliwe, ze z rokoweń toczą-
cych się obecnie w Rosji So-
wieckiej między udającymi się
do Genewy delegatem japońskim
do Ligi Narodów a zastępcą so-
wieckiego komisarza spraw za-
granicznych Karachanem wyłoni
się rosyjsko-japoński modus vi-
vendi w sprawie Mandżurji. Rosja
Sowiecka starać się ma o zwol:
nienie swych obywateli uwięzio-

nych w Mandżurji, proponując
wzamian swą interwencję o zwol-
nienie obywateli japońskich. Pra-
sa chińska wyraża opinię, że na-
rady te zmierzają do izolacji
Chin. Koła cudzoziemskie sądzą,
żę Japonja pragnie jak rychlej
osiągnąć poiozumienie z Rosją
Sowiecką w sprawie północnej
Mandżurji. W obecnej chwili po-
łożenie jest poważne.
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Nieodwzajemnione sympatje.
„Mes be Vilniaus nenurimsim“.

Pieśń litewska.

(My bez Wilna nie uspokoimy się).

Litwini wszędzie j zawsze za-
rzucają Polakom, że w Polsce są
najgorzej traktowani ze wszyst-
kich obywateli. Rząd polski, we-
dług „Viln. Rytojus” w stosunku
do Litwinów myśli jedynie o stoso-
waniu jaknajdalej idących repre*
syj i ograniczeń. Każde rozporzą-
dzenie w sprawach litewskich,
każdy wyrok to krzycząca niespra
wiedliwość. Gniewają się na nas
nie tylko za „zagrabienie“ Wilna,
ale i za to, že jestešmy Polakami,
a nie jakims innym narodem, ktė-
ryby lepiej trafiał do gustu sympa-
tycznym kołtunom. Gdy jakiś od-
łam polskiego społeczeństwa oka-
zuje im sympatję, oni do tego odno
szą się z największą rezerwą,
wszędzie wietrząc podstęp, a prze”
dewszystkiem wyeliminowanie
sprawy „wileńskiej' z pośród in-
nych zagadnień kwestji litewskiej.
Podług prasy litewskiej, Polak
zawsze zbliża się do Litwina cho-
wając za plecami potężną maczu-

$ę, maskując się jeszcze słodkie”
mi słówkami,

Mimo to w Polsce jeszcze znaj-
dują się ludzie, którzy marzą o na”
wiązaniu jakichś serdecznejszych
stosunków z Litwą, ba, nawet mo-
że o federacji, czy unji. Wynika to
z absolutnej nieznajomości psy-
chologji współczesnego Litwina.
To co bylo zupełnie możliwem za-
raz po wojnie, dziś po kilkunasto-
letniem istnieniu państwowości li-
tewskiej, po tem jak tam zdołano
wychować całe pokolenie w odpo*
wiednim nastroju, dzisiaj jest już
zupełnie nierealnem. Dziś Litwini
i Polacy nie mają między sobą nic
wspólnego. Tradycje, wspólna

przeszłość, razem przeżyte blaski
1 nędze to dła dzisiejszego: Litwina
sitowa bez treści. Litwin współ-
czesny na każde słowo przyjazne
ze strony polskiej, odpowie: „kwe-
stją” wiieaską. My nie rozumiemy
icn stanowiska, tak samo, jak oni
nie rozumieją naszego. Kozeszły
się nasze drogi dziejowe, i jak dziś
już wnosić można, nie zejdą się
tak prędko,

Jak sami Litwini przyznają, ta-
ki stan rzeczy w stosunkach pol-
sko”liiewskich został najlepiej zro-
zumiany przez obóz narodowy,
który w sprawach litewskich wy*
raża się otwarcie i nie uprawia
naiwnej hipokryzji, Stery sanacyj-
ne wciąż jeszcze mają jakieś nie-
ziszczalne marzenia, mowią o ja-
kichś sympatjach nie rozumiejąc,
że te przez Litwinów nigdy nie bę-
dą wzięte za dobrą monetę. Litwi-
ni z słodkich uśmiechów sanacji
wysnuli jeden wniosek, mianowi*
cie, że spoteczeństwo polskie „wo*
gole nie dorosio do poważnego
uakiowania sprawy sporu litew-
sko-polskiego“. Wszystkie wysiłki
w celu dojscia do jakiegokolwiek
porozumienia z narodem litew-
skim przy dzisiejszym stanie rze-
czy są zupełnie bezowocne. Czas
już najwyższy, aby ci z Polaków,
którzy się tem łudzą to zrozumieli
i odpowiednio ustosunkowali się
do Litwinów, przedewszystkiem
wyrzekając się ujęcia kwestji z
punktu romantyzmu historyczne”
go.

M. Surwiłło.

KURAS WGDIRDĘZADWOWOWYCZRZDACZA

Popierajcie Poiską т

Macierz Szkolną.

SSE TETSS SPONSASSEOSA
KLUB NARODOWY

urządza w niedzielę dn. 13 listopada o godz. 5ej po poł. w lokalu
własnym przy ul. Orzeszkowej 11

ODCZYT P UBLICZNY
Posła Stanisława Zielińskiego

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

Adolf Hitler, twórca narodowego socjalizmu
w Niemczech.

Goście mile widziani,   
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Nowa ustawa

0 kołach akademickich.
Jak już donosiliśmy, Minister"

stwo Oświaty opracowało projekt

nowej ustawy o szkołach akade-

mickich. Projekt ten omawiany

był na posiedzeniu Rady Oświe-

cenia dn. 9 bm., pozatem został

on zakomunikowany  rektorom

wyższych uczelni, w tym celu,
aby senaty wypowiedziały swoje

opinje do 20 listopada.

W jakim kierunku zmierzają

projektowane zmiany w ustawie

o szkołach wyższych, to wskazał

p. min. Jędrzejewicz w wywia-

dzie udzielonym prasie: zupelnie

otwarcie przyznal, že rząd dąžy

do tego, aby na stanowiskach

rektorów byli prołesorowie, cie-

szący się pełnem zaufaniem obec-

nego rządu.

Projekt
przedstawia się następująco:

Szkoły akademickie noszą na-

zwy wyłącznie im zastrzeżone,

a więc uniwersytetów, politech-

nik, akademij, szkół głównych.

Posiadają one wyłącznie prawo

udzielania akademickich stopni

naukowych.

„Językiem wykładowym szkół

akademickich jest język pań-

stwowy'. (Dotychczas obowią*

zująca ustawa mówi, że językiem

wykładowym jest język polski).

Każda szkoła posiada statut,
który określa jej ustrój. Statut

uchwala ogólne zebranie profeso-

rów. Statut i jego zmiany muszą

być zatwierdzone przez ministra
oświaty. Minister może z własnej
inicjatywy zmienić statut po wy-

słuchaniu opinji ogólnego zebrania

prołesorów.
Minister ustala zakres i sposób

kontroli nad działalnością szkół,

nad gospodarką, majątkiem tych
szkół.

Zebranie ogólne profesorów

rozważa ogólne zagadnienia nau-

kowe i wychowawcze, wypowiada

na żądanie ministra i rektora

opinje w sprawach o charakterze

ogólnym dotyczących szkoły lub

nauki. Z każdego posiedzenia ze-
brania ogólnego profesorów przed-
stawia się ministrowi sprawo-

zdania.
Senat jest naczelną władzą ko-

legjalną szkoły w naukowych, go”

spodarczych i administracyjnych

sprawach. Senat uchwała regula-
min swój, który musi być zatwier”
dzony przez ministra,

Rektor powinien zawiesić u-

chwałę senatu, jeżeli sprzeciwia
się cna przepisom. Jeżeli senat
uchwałę podtrzyma, rektor przed”

stawia sprawę ministrowi do roz-

strzygnięcia.

Rektor ma być wybierany bez-
względną większością głosów na

3 lata; wybór ten ma być zatwier”

dzany przez Prezydenta Rzeczy*
pospolitej na wniosek ministra.

Minister może jednak odmó-
wić przedstawienia wybranego
kandydata Prezydentowi; wów”
czas miałyby być zarządzane no-

we wybory: tym razem większość
bezwzględna nie jest potrzebna:

minister może przedstawić jed-

nego z dwóch kandydatów, którzy
otrzymali ńajwiększą liczbę gło-

sów. W tych warunkach mógłby
rektorem zostać profesor, który

skupiłby znikomą liczbę głosów
w stosunku do ogólnej liczby pro-

fesorów.
Kandydat na rektora, który nie

uzyskał zatwierdzenia — nie może

być ponownie wybrany na naj-
bliższą kadencję.

Jeżeli okaże się, że rektor nie
podoła obowiązkom, lub nie prze-
strzega obowiązujących przepi-

sów, Prezydent może na wniosek

ministra cofnąć zatwierdzenie

rektora przed upływem jego ka-
dencji.

Organizację sekretarjatu szko-
ły ustala minister. Rektor ogłasza
drukiem kronikę szkoły, jej skład

osobowy i programy wykładów.
Organa bezpieczeństwa mogą

wkroczyć z własnej inicjatywy na
terytorjum szkoły, gdy nie można

w inny sposób usunąć niebezpie-

czeństwa zagrażającego życiu lub

zdrowiu, albo odwrócić ciężkich

szkód dla mienia publicznego.
Rektor otrzymuje dodatkowe

wynagrodzenie, określone przez

ministra oświaty i skarbu.

Co do prorektora, jest on rów-

nież wybierany na 3 lata. Co do

wyboru i zatwierdzenia i odwoła*

nia stosują się te same postano”

wienia jak odnośnie do rektora.

Do orzeczenia w sprawach

dyscyplinarnych powołuje się re-

ustawy w skróceniu

© prasy.
Jeszcze o wyborach niemieckich.

Prasa w dalszym ciągu szuka

odpowiedzi na pytanie, co ma być

dalej w Niemczech, skoro Reich-

stag nie posiada większości.
„АВС“ widzi 3 możliwości:
1) utworzenie bloku prawicowego,

opartego o sojusz Hitlera z Papenem,

2] rozwiązanie parlamentu i jeszcze

jedne wybory,
3) dyktatura. >

Pierwsza możliwość, aczkol-
wiek najbliższa duchowi prawa,

wydaje się autorowi artykułu naj

mniej prawdopodobna, bo Hitler

jednakże w sposób wiążący zapo”
wiedział, iż na żadne kompromisy

nie pójdzie.
Trudna do pomyślenia jest tak-

że ewentualność druga, bo nie spo”
sób

wyobrazić sobie również, aby prezy-

dent Hindenburg zechciał raz jeszcze

rozwiązywać parlament dla rozpisania

trzecich zkolei w bieżącym roku wybo-

rów. Pomijając już trudności prawne, wy-

nikające z art. 25 konstytucji Rzeszy,

krok taki równałby się wprowadzeniu

Niemiec na tory jakiejś ponurej groteski

z nieprawdziwego zdarzenia.
Pozostaje więc trzecia możli-

wość: dyktatura.
Pod tym względem otwierają się

perspektywy dla całego szeregu kombi-
nacyj. Może więc to być albo przejścio-

wa dyktatura obecnego rządu, sprawo-

wana pod protektoratem prezydenta

Hindenburga, albo jakiś głębiej
sięgający zamach stanu dla utoro-
wania drogi Hohenzollernom i wreszcie

nie jest wykluczona kombinacja rządów

dyktatorskich Hindenburg — Hitler —
Schleicher. O ile wątpliwą jest rzeczą,

aby Hitler dał się skłonić do kompromi-

su z prawicą na terenie gry parlamentar-

nej, o tyle, kto wie, czy po ostatnich po-

rażkach nie zgodziłby się wstąpić do ja-

kiegoś pozaparlamentarnego rządu „wy-
bawienia ojczyzny”. > E

Słowem, ta ostatnia „możli-
wość” wydaje się najbardziej mo”
żliwą, gdyż

mimo wszystko Hitler jest jeszcze
zbyt potężny, aby wbrew niemu można

było rządzić na stałe. Koła prawicowe

i monarchistyczne zdają sobie z tego do-

skonale sprawę. I diatego jest rzeczą mo-

źliwą, że podejmą one próbę zasymilo-

wania Hitlera drogą powołania go do

roli, drugiego obok Hindenburga,„wy-

bawcy” Niemiec z chaosu i anarchji.

Jedno w każdym razie można

przewidzieć, że porozumieniu Z

Hitlerem przeciwstawiać się będą

żydzi, których wpływ na rząd von

Papena nie ulega kwestji.

Manewry żydowskie,
Ale nie tylko rząd von Papena

liczy się bardzo z postulatami ży:
dowskiemi, są rządy całkiem od
żydów zależne.

Ale nie o to nam w tej chwili
chodzi. Chodzi o grę żydów pol-
skich, którzy umieją doskonale
rozdzielać role i tam, gdzie trzeba
robić opozycję, a jednocześnie na“
leżeć do najwierniejszych i najpo-
korniejszych służków „ideologji”.

Takim rasowym macherem jest
popularny dziś w Polsce poseł
Wiślicki z BB.

Właśnie ostatnio na zjezdzie
przedstawicieli żydowskich orga-
nizacyj kupieckich wystąpił on z
ostrą krytyką rządu, który jego

10lni-zdaniem uprzywilejowywa
žydow-ków kosztem interesów

skich.
Ta podwójna rola Wiślickiego

nie przypadła do smaku nawet
niektórym uczciwym żydom.

Sjonista dr. Gotlib w „Hajncie“
Niektórzy dopatrują się w wystąpie-

niu Wiślickiego sensacji, jednak ona po-
lega głównie na tem, że mówił on pra-
dę, którą doniedawna sam „starał się
ukryć. On wskazał na stronę gospodar-
czą, ale nie powiedział o postępowaniu
rządu w dziedzinie kulturalnej, oraz po-
litycznej. Rząd ignoruje postulaty žy-
dowskie w tych dziedzinach, bo nie ma
żadnej linji w sprawie żydowskiej. Wi-
ślicki przemilczał również fakt, że sy-
stem wstawiennictw u rządu zawiódł.

Ale przedewszystkiem przemil-
czał dyskretnie Wiślicki, czy

jeszcze nadal pozostanie w BB. Czy
ludzie z „Audes Izrael” (Związek Izrae-
la, przyp.) będą nadal trzymali się poły
swoich mandatowców? Czy p Wiślicki
będzie nadal polemizował z przedstawi-
cielami „Koła”, gdy oni będą gorzko wy-
powiadali się z trybuny sejmowej? Co
będzie teraz oddzielało p. Wiślickiego
od niezależnego żydowskiego przedsta-
wicielstwa parlamentarnego?

P. Gotlib zapytuje dalej, czy
Wiślicki wyciągnie wnioski ze
swego stanowiska na zjezdzie, czy
wystąpi z klubu rządowego?

To wszystko jest pierwszą częścią
sensacji. Drugą częścią będzie to, że
Wiślicki tych wniosków nie wyciąśnie.

Możemy być spokojni, że Wi
ślicki z BB. nie wystąpi, chyba, że
poczuje szybsze tempo zbliżające
go się upadku sanacji. Wówczas
będzie on miał czas na porozumie-
nie się z p. Gotlibem co do nowego
podziału ról.

„Wstęga”.

Niestety wobec potężnych je-
szcze wpływów żydowskich sa-
moobrona społeczeństwa _polskie-
go przedstawia się bardzo słabo,
aczkolwiek nie brak pewnych
oznak pocieszających.

Taką oznaką jest ukazanie się
nowego pisma p. t. „Wstęga“. Ja-
ko motto obrała redakcja ustęp z
listu św. Tomasza z Akwinu, w
którym opowiada on o wspólnej
podróży okrętem chrześcijan i ży”
dów. Opowieść tę kończy słowa”
mi:

„Tolerować,
bezczynni i żyli jako posorzyci,
polityka nierozumna i występna”.

„Wstęga” praśnie być przednią
strażą pochodu, idącego ku wy”
zwoleniu życia polskiego z pod
wpływów żydowskich. Czytamy
więc w artykule programowym:

„Będziemy służyć ogółowi progra-

mem, radą i wiadomościami. Spodziewa-
my się też, że ze wszystkich stron Polski

otrzymywać będziemy wiadomości i li-

sty”.

3 Treść pierwszego numeru jest

k. interesująca i zawiera szereg

aby żydzi pozostawali
jest to

danych o sytuacji gospodarczej žy-

dów w porównaniu do położenia
ludności chrześcijańskiej.

Adres redakcji i administracji:

Warszawa, Żórawia 2 m. 14, Kon-
to czekowe P. K. O. 1245. Prenu-
merata roczna 5 zł, kwartalnie

1 zł. 30 gr.

Ie pobierali nadczyciele przed wojną?
Piszą ram: W uzupełnieniu ar-

tykułu „Zagadnienie cen“ w n-rze

280 „Dziennika“, gdzie wspomnia-
no, že „pensje urzędnicze jako tež

pracowników prywatnych spadły

mniej więcej o połowę”, należy po”

równać pensje nauczycieli szkół

średnich obecnie, a przed wojną w
zaborze rosyjskim.

Otóż w państwowych szkołach
pensje te wynosiły: dla nauczycie”
la, rozpoczynającego dopiero pra*

cę — etat rb. 75, wychowawstwo
rb. 50, każda godzina nadliczbowa
(ponad 12 etatowych) — literalnie
tyle, co godzina etatowa. To zna”
czy, że początkujący nauczyciel za
21 godzin pracy (tyle dziś wynosi
etat) pobierał rb. 75+50-55,5—=
175 rb. czyli zł. 877. Dziś taki nau-
czyciel pobiera pensję wedle gru-

py 8'a, czyli zł. 230, co czyni za-

ledwie 26 proc. dawnych pobo-

rów. Nauczyciel starszy np. po 20
latach pracy, otrzymywał dawniej
cztery dodatki za pięciolecia, miał
więc pensji zasadniczej rb. 75, do*
datki rb. 200, wychowawstwo 50,
i za godziny nadliczbowe (do 19
godzin) rb. 160, czyli razem rb. 485
t. zn. zł. 2425 miesięcznie. Dziś
otrzymuje pensję wedle kl 6-a,
czyli około 400 zł, co wynosi za*
ledwie jedną szóstą dawnego wy”
nagrodzenia, ściśle 16 proc. Dodać
należy, że dziś za t. zw. nadlicz-
bówki, t. zn. za godziny ponad
etat, otrzymują wszyscy nauczy”
ciele opłatę zupełnie jednakową,
wynoszącą 1 zł. 60 gr. za godzinę
efektywną.

Nauczyciele zresztą, jak wszy*
scy pracownicy państwowi, otrzy”
mują dodatki rodzinne w ilości
17 zł. od osoby miesięcznie.

ktora i komisję dyscyplinarną.

Komisja dyscyplinarna jest wy-

brana przez senat z pośród prołe-

sorów szkoły. Odwoławcza ko-

misja dyscyplinarna jest wyzna-

czona przez ministra z profesorów

szkoły.
Obwiniony może powołać się

do odwoławczej komisji dyscypli-

narnej. Także na żądanie ministra

sprawy osądzone w pierwszej in*

słancji winny być ponownie roz-

patrzone przez odwoławczą ko“

misję dyscyplinarną. Minister mo-

że kary prawomocnie nałożone

złagodzić lub darować.

Stowarzyszeniom akademickim

nie wolno prowadzić działalności

politycznej.

Rozporządzenie ministra ustala

warunki i tryb zakładania stowa-

rzyszeń akademickich, ich rozwią

zania, ich zgłaszania, rejestracji,

zatwierdzenia statutów i zmian,

zakres sprawowania nadzoru i

opieki oraz zakres odpowiedzial-

ności dyscyplinarnej członków Za-
rządu za działalność stowarzy-

szeń.

Minister może ustalić typy ra*

mowych statutów stowarzyszeń

akademickich.
Poza powyższemi szczegółami

 

projekt ustawy posiada cechę cha-

rakterystyczną dla ustawodaw”

stwa sanacyjnego, a mianowicie

odsyłanie do szczegółowych prze*

pisów, które ma wydać minister,
często bardzo ważnych zagadnień.

Względy cenzuralne nie po-

zwalają nam na omówienie ро-

wyższego projektu (w dniu wczo-

rajszym większość pism narodo-
wych uległa konfiskacie prze-

ważnie za wiadomości z życia
akademickiego).

Wobec tego pozwolimy sobie

przytoczyć zdanie wypowiedziane

na zjeździe BB w Katowicach

przez prezesa klubu BBWR i naj-

bliższego męża zaufania p. min.

Piłsudskiego, mianowicie p. Wale-

rego Sławka:
„Żywię poważne wątpliwości,

co do projektu mego kolegiiprzy”

jaciela p. Jędrzejewicza, pragną-

cego silnie ograniczyć autonomję
uniwersytecką. Jest to droga
szczególnie niebezpieczna, bopo-
pierwsze nikt nigdy nie wygrał

w walce z nauką i młodzieżą,
a powtóre to nadaje systemowi

rządzenia osobliwsze, symboliczne
piętno”.

MILERSKI

PODNIOSŁY JUBILEUSZ.
25-LECIE REKTORSTWA KSIĘDZA PRAŁATA JANA USZYŁŁY

W WILEŃSKIEM SEMINARJUM DUCHOWNEM,

W dniu wczorajszym odbył się
obchód jubileuszu 25-lecia rektor"
stwa księdza prałata Jana Uszyłły
w Wileńskiem Seminarjum Du-
chownem.

Uroczystości jubiłeuszowe za-
początkowano nabożeństwem w
kościele św. Jerzego, które o
godz. 10 rano celebrował Jubilat,
ks. prałat Jan Uszyłło, w obec
ności: J: E. ks. Arcybiskupa”
Metropolity Romualda Jalbrzy-
kowskiego, J. E. ks. Biskupa Ka”
zimierza Michalkiewicza, przed-
stawicieli Kapituły Wileńskiej i
duchowieństwa, zarówno z miasta
Wilna, jak i z dalszych okolic.

Podniosłe kazanie wygłosił ks.
kanonik Karol Lubianiec.

O godz. 5 popoł. w sali bibljo-
tecznej Seminarjum Duchownego
przy ul. Mostowej 12 odbyła się
uroczysta akademja w obecności
J. E. ks. Arcybiskupa-Metropolity
Jalbrzykowskiego, J. E. ks. Bisku-
pa Michalkiewicza, przedstawi-
cieli Kapituły i licznie przyby”
łego duchowieństwa.

Akademję zagaił ks. kanonik
Antoni Cichoński. Poczem chór

 

alumnów Seminarjum pod dyrek"
cją p. prof. Kalinowskiego odśpie-
wał „Sacerdotes Dei“.

Zkolei przemówienia wygłosili:
ks. rektor C. Falkowski w imieniu
księży profesorów i wydziału teo'
logicznego U. $. B.; diakon Hen-
ryk Opatowski w imieniu alu-
mnów Seminarjum.

Po. odśpiewaniu przez chór kle-
ryków „W dniu jubileuszu” dzie-
kan wydziału teologicznego U.S.B.
ks. prof. Ignacy Świrski wygłosił
odczyt na temat „Geneza i zna”
czenie seminarjów duchownych
dia sprawy przygotowania ducho-
wieństwa do pracy duszpaster-
skiej i naukowej.

Na zakończenie chór alumnów
odśpiewał „Wiiwat”.

Bezpośrednio po akademji w
I sali Semin. Duch. odbyła się
herbatka towarzyska, podczas
której wyśłoszono szereg przemó”
wień. Również podczas herbatki
J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita
wygłosił dłuższe przemówienie,
podnosząc zasługi położone przez
Jubilata nad kształceniem ducho-
wieństwa.

Arcydziwne święto prawosławne
obchodzone w Polsce.

Podnoszono już nieraz, że ofi-
cjalna hierarchja prawosławna w
Polsce i większość zależnego od
niej duchowieństwa uprawia stale
i z przekonania bardzo daleko idą
cą rusylikację wschodnich ziem
kresowych i dawano wyraz zdzi-
wieniu, jak mogą pewne sfery rzą
dowe i pewne koła polskiego spo-
łeczeństwa nie tylko biernie to”
lerować ten kurs „istinno rosyjski"
ale go pozytywnie nawet popierać.

Dziś chcemy zanotować jeden
tylko z bardzo dziwnych objawów
rusylikacyjnych Cerkwi w Polsce,
który dotychczas dość się usuwał
z pod uwagi. W „Prawosławnym
Kalendarzu* wydawanym z pole-
cenia metropolity Djonizego, a slu-
żącym za dyrektorjum liturgiczne
dła duchowieństwa prawosławne”
$o całej Polski, spotykamy pod
dniem 4 listopada now. stylu (22
paźdz. st. stylu) święto М.Boskiej
Kazańskiej. Ponieważ pamiątkę
zjawienia się obrazu Kazańskiej
Bogarodzicy obchodził już Kościół
prawosławny wedle tegoż kalen-
darza w dniu 21 (8) lipca, powstaje
pytanie, co ma znaczyć to drugie,
„pod tą samą nazwą święto?

+ Daje nam na to odpowiedź ofi-

cjalna księga liturgiczna „Minija”,

która wyjaśnia, że święto M. B.
Kazańskiej 22.X czyli 4.X n. st.
ustanowione zostało na pamiątkę

„wyzwolenia od Lachów” w roku
1612 i obchodzone być miało „w
carskim grodzie Moskwie". W tek-
ście przepisanych na tę uroczy”

stość modlitw prosić każe cerkiew

Bogarodzicę, by udzieliła prawo”

sławnym pomocy przeciwko owym
lackim wrogom, by uciekającego

się pod Jej opiekę „imperatora“ i
tych wszystkich, co Ją czczą pra-
wowiernie, nie dała tymże wrogom

na rozdarciei t. p.

Mogą sobie w Moskwie, czy
wogóle w Rosji zanosić różne
modły dziękczynne, poco jednak
te obchody, czysto lokalne, za ja”
kie je uważają same rosyjskie
księgi liturgiczne, przenosić do
Polski i tu je koniecznie chcieć za”
korzenić? Czy incjatorzy i wyko”
nawcy tych projektów nie czują,
ile w tem wszystkiem kryje się
nietaktu i wprost nieprzyzwoito-
ści względem społeczeństwa i
państwa polskiego? I czy nie zdar
ją sobie sprawy, do jakich to nie-
właściwości prowadzić nieraz mo”
że? Znamy wypadek, że duchow-
ny prawosławny starał się u władz
szkolnych o uwolnienie od lekcji
religii z okazji właśnie tego świę'
ta, o którego właściwym charakte”
rze nic oczywiście nie wspomniał.
Zapytać się godzi, czy jest naraże”
niem polskich władz wprost na
ośmieszenie, gdy się od nich żąda,
by do obchodzenia takich „anty”
polskich” rocznic pozytywnie do-
pomagały?

A czy szczęśliwym i taktow-
nym można nazwać pomysł, że na
uroczystą celebrę, z jaką grodzień:
ski władyka Aleksy świeżo do Ży-
rowic zjechać postanowił, wybra”
no właśnie to pamiątkowe święto
rosyjskie „wypędzenia Polaków z
Moskwy?' Na dworcu w Słonimiu,
mimo iż była północ, powitali Wła-
dykę — jak donosi „Kurjer No-
wogródzki* (Słowo) — nie tylko
przedstawiciele _ prawosławnego
duchowieństwa, ale i dwaj wysłan-
nicy Słonimskiego Starostwa z ca-
łą bardzo lojalną uprzejmością.
Naprawdę difficile est satyram non
seribere!

Czas byłby już największy
skończyć raz wreszcie z temi'i in-
nemi podobnemi rysyfikatorskiemi
niewłaściwościami!
 

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Olbrzymi spadek światowych cen

zbóż.
Rynki zbożowe świata, a prze”

dewszystkiem rynki amerykańskie
wykazują oddawna niepamiętne

niskie ceny zbóż. Pszenica kana-

dyjska (w Winnipegu) kosztuje

średnio za kwintal dol. kanad.
1,76, to zn. około 14 zł. za 100 kś.,

żyto kosztuje 30 cts. kanad, czyli

zł. około 9,60 za 100 kg., jęczmień

28 cts. za buszel czyli zł. 8,80 za
100 kg.

Na przestrzeni wielu lat są to

najniższe ceny. Jeszcze przed ro-

kiem pszenica kosztowała zależ-
nie od gatunku 63—62 cts. kanad.,

przyczem dolar kanadyjski równał
się wówczas 9 zł. gdy obecnie je”
go kurs wynosi około8 zł.

W ciągu miesiąca października

b. r. ceny na giełdzie chicagow-

skiej spadły prawie o 20 proc.Dla

wytłumaczenia tego spadku cen

mówi się, że w Chicago spekulacja

przestała angażować się na dalsze

terminy. Jeżeli chodzi o Kanadę,

to rząd złożył w parlamencie o-

świadczenie, iż ze względu na

trudną sytuację finansową musi za”

przestać wypłacenia rolnikom 5

cts. kanad. premii od każdego bu-

szla pszenicy.
Wedle statystyk prywatnych w

bieżącym roku gospodarczym Sta-

ny Zjednoczone będą miały 418

miljonów buszli pszenicy nadwyż"

ki. Kanada 475 milį. Są to olbrzy-

mie nadwyżki, których niepodob-
na ulokować, gdyż kraje importo-
we Europy (Niemcy, Francja, Wło
chy, Hiszpanja), mają rekordowe
urodzaje i prawie nie potrzebują
przywozu.

Także i tegoroczne zbiory na
półkuli południowej będą znacznie

większe. Australja powiększyła
obszar uprawy pszenicy o 20 proc.,

a Argentyna o około 13 proc. W
tych warunkach wogóle trudno

przewidzieć granicę, na której za”
trzyma się spadek cen zbóż. Ро-

mimo, że w tym roku wywóz so*
wiecki wynosił zaledwie 0,1 wy*
wozu zeszłorocznego, ceny na wol-
nych rynkach europejskich (w por-
tach holenderskich) kształtują się
dla pszenicy między 4,75 — 4,60
florenów, t. p. około 16.20—16.90
zł Żyto rosyjskie i kanadyjskie
sprzedawane jest po zł. 12.60, pol-
skie po zł. 12,25.

Likwidacja „bieda-szybów*.

Jak donoszą z Katowic, władze
tamtejsze przystąpiły ostatnio do
intensywnej likwidacji — nawet
przy użyciu policji — tak zwanych
„bieda-szybów”, których powsta”
ło bardzo dużo w ostatnich cza-
sach, na terenie Zagłębia Śląskie"
go. Dzikie kopalnictwo węgla roz-
winęło się skutkiem bezrobocia.
Wydobywanie węgla z tych „bie-
da'szybów'”' stanowiło jedyną pod-

SZKICE ! OBRAZKI
NA STARĄ NUTĘ. =

W bialutkim dworku z kolumienkami...
Ściany w portrety zdobne i zbroją...
Siedzi siwiutka pani babusia
I bawi się yo-yo...
Zegarek gdański w szafce z mahoniu
Tyka i nerwy zszarpane koi...
Wahadło z bronzu chodzi poważnie
Jak szpulka yoi.
W portretach ojce, w kraśnych

kontuszach,

Lub o miecz srogi podparte stoją,
Patrzą zdumione na starowinkę,

Która gra w yo-yo.

Spogląda babcia na antenaty:
— Ten z Krzyżakami prowadził boje,
A na Psiem Polu z ręki komtura

Wywalczył yo - yę. ‹

Tamten z Sobieskim pod Wiedeń chadzał
Gdzie król narobił z Turczynów kaszy.
Ten yo-yę zdobył z masy perłowej

W namiocie baszy.
Tatmten Adolia miecz krusząc twardy
I tnąc koncerzem rejtarów zbroję

Swojej bogdance z bitwy pod Puckiem
Przywiózł zamorską prześliczną yo-yę.
A ten w prezencie od króla Stasia
Yo-yę otrzymał, na Sejmie Wielkim
W białej peruce widny z portretu,
A na peruce ma dwa pukielki.
Ten konny strzelec z Napoleonem
Kiedy pękały Kremla podwoje,
Pod Borodinem, nad rzeką Moskwą
Bawił się w yo-yę.

Spojrzy babunia na herb pradziadów

Co to? złudzenie czyli to czary?
W yo-yo się bawi złotym pierścieniem
W herbie wyszyty ślepowron stary.

M. Junosza.

Laostrzenie kontroli nad ruchem
cudzoziemców.

Władze polityczne zamierzają
zaostrzyć kontrolę nad ruchem lu-
dności w Polsce i w tym celu mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych ro
zesłano do wszystkich woje-
wództw okólnik, w którym zwraca
uwagę, że bardzo wiele gmin nie
prowadzi należycie ewidencji cu-
dzoziemców.

Ministerstwo zarządziło, aby
$miny raz na miesiąc zawiadamia”
ły starostwa o wszelkich zmianach
o miejscu zamieszkania cudzoziem
ców, o ile zaś przybywają oni z za
granicy, zgłoszenia muszą być kie
rowane również do ministerstwa,
jeśli osoby te przybywają na pobyt
stały.

Lokaut w zakładach Scheiblera
i (robmana w Łodzi.

Zarząd zakładów Scheiblera i
Grohmana w Łodzi, wymówił w
sobotę wszystkim robotnikom do-
tychczasowe warunki pracy i pła”
cy z terminem dwutygodniowym.

Dyrekcja nie podała żadnych
motywów tego kroku, który wywo
łał olbrzymie wrażenie w całem
mieście, gdyż zakłady Scheiblera i
Grohmana należą do największych
fabryk okręgu łódzkiego. Jak się
dowiadujemy, dyrekcja swój krok
motywuje pogorszeniem konjunk-
tury we włókiennictwie i najpraw
dopodobniej po upływie terminu
wymówienia, unieruchomi wszyst-
kie swe zakłady. Wymówienie o
becne dotyczy 6 tys. robotników.

Ujemne postenowienia projekt
ustawy o spółkach z ograniczoną

odpowiedzialnością.
Związek Izb zgłosił do Mini-

sterstwa Przemysłu i Handlu i
Minist. Sprawiedliwości opinię w
sprawie projektu ustawy o spół
kach z ograniczoną odpowiedzial-
nością.

Wypowiadając się zasadniczo
za projektem, Związek podkreślił
jednak nadmierną jego rozbudowę
co wywołać może w praktyce trud
ności przy tworzeniu tego rodzaju
spółek. Pozatem Związek Izb wy-
powiedział się za obniżeniem mi-
n'malnej wysokości udziału w
spółce z ograniczoną odpowiedzial
nością z 500 do 100 złotych.

Zwrócono nadto uwagę na ko-
nieczność obniżenia sankcyj kar”
nych przwidzianych za narusze-
nie szeregu postanowień ustawy,
wychodząc z założenia, iż walka z
niewypłacalnością drogą stosowa”
nia nadmiernych rygorów karnych
nie osiąga celu, budząc łatwo zro-

sławę egzystencji wielu bezro-  zumiałą niechęć do tworzenia tego
botnych. rodzaju spółek.

A  

Z pogranicza.
Konferencja graniczna polsko-sowiecka.

Onegdaj na odcinku granicz-
nym Dzisna, w rejonie wsi Kłod-
niki odbyła się polsko-sowiecka
konferencja graniczna  pošwię-
cona sprawie uregulowania po-

łowu ryb na wodach rzeki Dźwi-
ny przez rybaków polskich i so-
wieckich.

Konferencja dała wynik po-
myślny.

Likwidacja szajki przemytniczej.

Władze K. O. P. na pograni-
czu polsko-litewskiem  zlikwido-
wały szeroko rozgałęzioną szajkę
przemytniczą, operującą na tere-
nie kilku odcinków i miast Aresz-

towano КИКа osób. Nazwiska
aresztowanych są trzymane w ta-
jemnicy ze względu na toczące
się dochodzenie.

Katastrofa samolotu litewskiego.
Na terenie pogranicza litew-

skiego w rejonie  Sumiliszek,
spadł wczoraj rano samolot litew-
ski z eskadry kowieńskiej. Samo-
łot ów leciał w kierunku Kalwarii,
w drodze jednak stracił orjenta-
cję i skutkiem silnego wiatru

zmuszony był przymusowo lądo-
wać na polach wsi granicznej
Uziemno. Pilot i obserwator od-
nieśli obrażenia ciała. Odwiezieni |
zostali oni do szpitala wojskowe-
go w Sumiliszkach.

 
 

 



 

 

 

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

W całym kraju pogoda chmur-
na i mglista, mejscami z dżdiem,
zwłaszcza w godzinach porannych.
W ciągu dnia niewielkie przeja-
śnienia. Nocą przymrozki. W dzień
temperatura od 6 do 8 stopni.
Słabe wiatry zachodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zarządy Akademickie $o-

dalicy] Marjańskich zawiadamia-
ją, że dn. 13.XI rb. zostanie od-
prawiona w kościele św. Jana o
godz. 8,30 przez J. E ks. Arcy-
biskupa Jalbrzykowskiego inaugu-
racyjna Msza Św. z Komunją Te
goż dnia o godz. 16.30 w Ogni-
sku Akademickiem (ul. Wielka
24) odbędzie się Inzuguracja Ro-
ku Sodalicyjnego. Goście mile
widziani.

Z MIASTA.
— W przeddzień 14-tej rocz-

nicy niepodiegłości. W związku
z przypadającą w dniu dzisiej-
szym 14-tą rocznicą Niepodległa-
ści ulicami miasta przeciągnął
wczoraj wieczorem czpstrzyk ог-
kierstr wojskowych garnizonu wi-
leńskiego.

Miasto już w wigiiję Święta
przybrało odświetną szatę. Na
wszystkich gmachach  państwo-
wych i domach prywatnych po-
wiewały chorągwie i flagi peń

stwowe. Dworzec, góra Zamko-
wa i Trzykrzyska, jak również
wszystkie gmachy instytucyj pań:
stwowych, wojskowych i samo-
rządowych były iluminowane.
— święto korpusu Policji

Państwowej. Wczoraj w wigilję
14ej rocznicy wskrzeszenia Rze-
czypospolitej Polskiej odbyło się
w Wilnie doroczne święto korpu-
su Policji Państwowej. W związ:

ku z tem w kościele św. Kazi-
mierza o godz. 10ej rano odpra-
wione zostało żałobne nabožen-
stwo za spokój dusz 40 szerego-
wych P. P. województwa wleń-
skiego poległych w obronie ładu
i porządku publicznego.

Przed kościołem ustawiła się

kompanja honorowa P.P. Na na-
bożeństwie obecni byli przedsta-
wiciele władzz p.wojewodą Becz-
kowiczem na czele oraz reprezen-
tłanci społeczeństwa  miejsco-
wego.

Po skończonem nabożeństwie

Wyruszył pochód na cmentarz
Rossa, gdzie na grobach cichych
bohaterów złożone zostały wień-
€e przez p. wojewodę Beczkowi-

“га i komendanta wojewódzkiego
P. p. Konopko.

SPRAWY MIEJSKIE.

— Typowa gospodarka miej-

ska, Magistrat m. Wilna prowadzi

Obecnie na jesieni roboty kanali-

zącyjne przy ul. Zarzecznej i Po-

lockiej, wobec tego normalna ko-

munikacja pomiędzy Wilnem a

Nowo-Wilejką odbywa się przez

zaułki i ulice boczne. Cały ruch

skierowano przez ul. Popowską

i Zaułek Biały. 3
Zaułek ten kiedys byl ošwie-

Uony, a od okupacji niemieckiej

žnikly lampy i dotychczas pogrą-

Żony jest w ciemnościach egip“

skich.
Ul. Popowska od rynku do

Krzywego Koła jest oświetlona

tylko czterema malutkiemi ża”

rówkami. Zaułek Biały położony

jest pomiędzy ulicami Popowską

i Połocką w pobliżu cmentarza
ernardyńskiego.

Na wąskim i ciemnym Zaułku

Białym, który również nie posia”

da nawet prymitywnych chodni-
ków, odbywa się niezwykle duży
ruch kołowy, składający się z

platform ciężarowych, samocho-

dów, autobusów, wozów wiejskich

i obecnie konduktów pogrzebo-
wych na cmentarz Bernardyński.

Jakież było ogromne narzekanie

na ojców miasta w dniu 2 listo"

Pada, w dzień Zaduszny, gdy ze

wszystkich krańców miasta lud-

ność dążyła na cmentarz, wykrę'

cając sobie nogi na pagórkach

i dołkach na ciemnym Białym
Zaułku.

Tameczni mieszkańcy, płacąc
Coraz większe podatki miejskie
i państwowe, tak jak i inni miesz*
kańcy m. Wilna, słuszne mają

prawo żądać oświetlenia т upo-

| KRONIKA.
rządkowania zaniedbanego zaulka
w ruchliwym punkcie miasta.
— Masowe przenoszenie na

emeryturę. Realizując plan o-
szczędnościowy Magistrat poza
redukcjami kładzie obecnie spec=
ja'ny nacisk na zemerytowywanie
pracowników. Do chwili obecnej
przeniesiono na emeryturę około
80 pracowników. Lista ta jednak na
tem nie wyczerpuje się, prace Ko-
misji emerytalnej są nadal wpeł-
nym toku. Podobno w  najbliż-
szym już czasie przeniesionych
zostanie na emeryturę znowu kil
kadziesiąt osób.

Ponadto do dnia 1 stycznia
ma ulec redukcji kilkudziesięciu
pracowników.
— Oszczędności na siaro-

tach. Ogólna redukcja wydatków
w samorządzie wileńskim dotknę-
ła również dział opieki społecz-
nej. Ostatnio Magistrat postano-
wił obniżyć koszty utrzymania
dzieci w przytu!tkach miejskich.
Koszty wydatków na każde dziec-
ko zmniejszone zostały o 3 złote
miesięcznie.

Zdaniem naszem jest t> źle
obrana droga redukcyj bo i tak
już skromne utrzymanie dzieci
w przytułkach, odtąd pogorszy
jeszcze bardziej stan ich zdrowia.
— Magistrat „klinkieruje“.

Mag'strat, wpadł podobno na po-
mysł uruchomienia w Wilnie fa-
bryki klinkieru. W ten sposób e-
wentualna budowa nowych jezdni
klinkierowych obeszłaby się mia-
stu znacznie taniej. W sprawie tej
Magistrat wszczął pertraktacje.
— Studnia artezyjska w o-

grodzie Bernardyńskim. W naj
bliższych dniach Magistrat zamie-
rza przystąpić do budowy nowej
studri artezyjskiej w ogrodzie
Bernardyńskim. Koszty budowy
obliczone są na sumę 2700 zło-
tych.
— Uporządkowanie ul. Zy-

gmuntowskiej. W związku z za-
niedbanym wyglądem ul. Zygmua-
towskiej, Magistrat w najbliższych
dniach postanowił przystąpić do
jej uporządkowanie.
— Urząd przemysłowy ma-

gistracki nie zlikwidowany.
Wobec ukazania się w prasie wi-
leńskiej w dniach 8 i 9 listopada
b. r. notałek o |kwidacji Urzędu
Przemysłowego | instancji Mzgi-
stratu m. Wilna. Magistrat podaje
do wiadomości, że notatki te nie
odpowiadają prawdzie, gdyż z mo-
cy rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej o prawie prze-
mysłowem, art. 131,z dn. 7 czerw-
ca 1927 roku (D. U. R. P. Nr. 53
poz. 468) na terenie m. Wilna
władzą przemysłową | instancji
jest Magistrat.

SPRAWY SAMORZĄDOWE.
— Zmniejszenie docnodów sa-

morządowych. Preliminarz bud-
żetowy przewiduje przejęcie przez
władze skarbowe wymiaru i po-
boru podatku od nieruchomości
miejskich i w związku z tem po-
branie od samorządów za ściąga-
nie dodatktu komunalnego do te-
go podatku 400 tys. zł. Strata
samorządów jest znacznie więk-
sza, gdyż przy wpływach wyno-
szących 60 mi'j. samorządy otrzy-
mują ża wymiar podatku pań-
stwowego 4%, t. j. 2400 tys. Obec-
nie więc strata ogólna wyniesie
2800 tys zł.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Memorjaż koiejowców do

Ministra Komunikacji. Związek
Kolejarzy „Zjednoczenie Kolejow-
ców Polskich” zwrócił się do Min.
Komun w sprawie odpraw dla
powoływanych do wojska praco-
wników czasowych.

Zdaniem „Zjednoczenia Kole-
jowców Polskich” pozbawienie
odprawy pracownika, który traci
sposób zarobkowania nie tylko na
czas służby wojskowej, ale wobec
niemożności powrotu do pracy
na kolei po odbyciu wojska na
czas nieograniczony, jest wysoce
krzywdzące i powoduje wśród
tych obecnie pod każdym wzglę-
dem ciężko sytuowanych praco-
wników wielkie rozgoryczenie,
gdyż pozostawia ich bez grosza
w chwili, kiedy powołanie do woj-
ska naraża ich na rozmaite nieu-
niknione wydatki, a pozostawie-
nie rodzin bez środków do życia
nim mogą uzyskać istniejące za-
siłki, napełnia ich głęboką troską.

DZIENNIK MILENSKI

„HELIOS“
Juž Jutro wszystkich olšni, wzruszy,
oczaruje glgantyczny przebój króla
reżyserów CECILLA De MILLE'A Bezbóżne dziewczę kto tego filmunie

widział — ten nie
nie widział,

Najgłośniefsi artyści. Tysiące statystów.

 

Uroczystości żałobne
Ku czci $. p. Stanisława Wacławskiego.
Wczoraj młodzież wileńska zło-

żyła hołd pamięci swego kolegi,
który przed rokiem padł na uli-
cach Wilna rażony kamieniem,
rzuconym ręką skrytobójcy.

Żałobna manifestacja przeszła
w Wilnie spokojnie i poważnie.

W kościele.
Rozpoczęła się ona żałobnem

nabożeństwem, odprawionem
przez dziekana wydziału teolo-
gicznego U. S. B., ks. prof. Šwir-
skiego.

Kościół św. Jana wypełniły
liczne rzesze młodzieży oraz рго-
fesorów uniwersytetu z J. M. Re-
ktorem prof. Opoczyńskim na
czele.

Nie brakło także i przedsta”
wicieli starszego społeczeństwa,
którzy zresztą ginęli w masie
młodzieży.

Zarządy Bratniej Pomocy, Mlo-
dzieży Wszechpolskiej, kierownic-
two Obozu Wielkiej Polski sta-
wiły się w komplecie.

Również korporacje przybyły
niemal gremjalnie.
W skupieniu wysłuchano Mszy

św. i egzekwij, poczem młodzież
zebrała się na podwórzu Piotra
Skargi oraz u wylotu ul. Św. Jań-
skiej.

Pochód.

Wyniesiono wieńce i ulokowa”
no je w dwoch dorożkach, które
wolno ruszyły w kierunku Anto-
kola.

Obok dorożek, chodnikami ru*
szyła zwarta masa młodzieży.

Pochód młodzieży, liczący oko-
ło 2%/2 tysięcy osób, kroczył w
ciszy i spokoju ulicą Zamkową,

Magdaleny przez plac Katedralny,
Arsenalską, Kościuszki.

Koło kościoła św. św. Piotra
i Pwała i dalej do cmentarza nie-
siono wieńce w ręku.

Na cmentarzu.

Gdy pochód wkroczył na
cmentarz, młodzież zwartym tłu-
mem ustawiła się dookoła mogiły
ś. p. Wacławskiego, a po chwili
ciszy do zgromadzonych przemė-
wił prezes zarządu Bratniej Po"
mocy p. St. Ochocki.
W krótkich słowach przypo-

mniał on fakt tragicznego zgonu
ś. p: Wacławskiego, którego pa-
mięć młodzież polska czci, ponie-
waż ś. p. Stanisław Wacławski
stał się symbolem honoru akade-
mika polskiego.

W. rocznicę zgonu ś. p. Wa-
cławskieśo młodzież ślubuje bro”
nić wytrwale tego honoru i wal:
czyć o polskość uczelni.

Po tem krótkiem przemówie-
niu p. Ochocki złożył na grobie
$. p. Waclawskiego wieniec w
imieniu Bratniej Pomocy, poczem
zostały złożone 2 wieńce, od Mło-
dzieży Wszechpolskiej i Obozu
Wielkiej Polski.

Po jednominutowej ciszy od-
śpiewano „Boże coś Polskę” i po”
częto rozchodzić się do domów
i na wykłady.

Przebieg manifestacji wyraźnie
świadczy o tem, że nasza mło-
dzież umie i potrafi zachować się
z godnością.

Gdyby władze bezpieczeństwa
w roku ubiegłym zachowały się
równie dyskretnie, jak wczoraj,
naszem zdaniem nie doszłoby
nigdy do żadnych ekscesów.

wWarszawie i Krakowie.
W związku z rocznicą śmierci

ś. p. Wacławskiego odbyły się
uroczyste żałobne obchody w
Warszawie i Krakowie, przyczem
nie obeszło się bez incydentów.

Wobec zupełnej rozbieżności
pomiędzy relacjami, jakie otrzy-

maliśmy od naszych korespon-
dentów z Krakowa i Werszawy
a wiadomością podaną przez
Polską Ag. Telegreficzną, odkła-
damy sprawozdanie do czasu na-
dejścia miejscowej prasy kra-
kowskiej i warszawskiej.

Nie uważając, żeby zerwanie
stosunku służbowego przez po-
wołanie do wojska miało zaslu-
giwać na mniejsze względy niż
zwolnienie np. bez podania po-
wodów tego zarządzenie, Zjedno-
czenie Kolejowców Polskich pro-
si o przyznanie prawa do odpraw
tym wszystkim niestełym kole-
jowcom, którzy z uwagi na czes
służby kolejowej mieliby do tego
prawo w czasie redukcji lub zwol-
nienia w drodze wypowiedzenia
stosunku służbowego bez poda-
nia przyczyn.

POCZTA i TELEGRAF.
— Urzędy pocztowe będą

dziś czynne jak w niedziele, t. j.
od godziny 9 do 11, a doręczone
zostaną tylko przesyłki listowe w
godzinach popołudniowych. Dzień
ten będzie wolny od składowego
za paczki i listy wartościowe.

SPRAWY AKADEMICKIE
— & „Х-90 Tygodnia Aka-

demika". Przy zakończeniu „X-go
Tygodnia Akademika” odbędą się
następujące imprezy:

Dnia 12XI w sobotę będzie
wyświetlany w kinie Kolejowem
obraz p. t. „Kochanek o półno-
cy” z Janettą Maedonald. Całko
wity dochód z tej imprezy prze
znacza się na rzecz „X-go Ty-
godnia Akademika". Tegoż dnia
odbęddzie się o godzinie 22 Dan-
cing-Raut w Salonach Kasyna
Oficerskiego. Produkcje aitystycz-
ne w wykonaniu Pań: p. Marji
Szmurłowej, p. Elny Gistedt, p.
B. Halmirskiej i Panów K. Dę-
bowskiego i K. Wyrwicz: Wichrow-
skiego. Na dancingu obowiązują
stroje wizytowe, zakupienie bile-
tów w cenie 4 zł. i 2 zł. dla aka-
demików. W dniach 13.X1.32 w
Ognisku Kolejowem będzie wy
stawiona rewja p. t. „Tego jesz-
cze nie było”. Szczegóły w afi-
szach.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne Zebranie Stowa-

rzyszenia Kupców | Przemy-
słowców Chrześcijan w Wilnie
odbędzie się w niedzielę dnia
20 b, m. o godz. 4-ej po połu-
dniu we własnym lokalu (Ba-
kszta 11).
— Zarząd Koła Wileńskie-

go Związku Oficerów Rezerwy
wzywa swych członków do wzię-
cia udziału w obchodzie rocznicy
Niepodległości. Program uroczy-
stości w dniu 11 listopada r. b:
a) godz. 9 min. 30 przegląd gar-
nizonu Wileńskiego i związ*ów
sfederowanych na placu Łuki-
skim, b) godz. 10 nabozeństwo,
c) godz. 11—defilada oddziałów
zwartych, d) godz. 13—FAkademia
Federacji w Sali Miejskiej, e)
godz. 20—Akademja w Teatrze na
Pohulance.
— Z życia „Sokoła”. W ro-

ku bieżącym przypada 15 letnia
rocznica powstznia armji polskiej
w Ameryce. Sokolstwo polskie w
inicjatywie i stworzeniu tej armji
było czynnikiem decydującym.
Dla podkreślenia tej doniosłej
rocznicy 1000 gniazd sokolich w
Polsce urządza jednocześnie z
wychodźctwem w Ameryce od-
powiednie obchody. Hkademja w
Wilnie odbędzie się w dniu 13
b. m. o godz. 7 w lokalu gaia-
zda. Na program się złożą: od-
czyt, występ chóru Drukarzy, o-
raz dział koncertowy. Wstęp dla
członków, ich rodzin oraz wpro-
wadzonych gości.

ODCZYTY.
— Odczyt J. N. Millera. Gło-

Śny literat, autor „Zarazy w Gre-
nadzie* Jan Nepomucen Miller
przybywa jutro w sobotę 12 b.m.
do Wilna i w siedzibie Związku
Literatów (Ostrobramska 9) wy- |
głosi odczyt p. t. „O tło społecz-
ne Dziadėw“, po którym nastąpi
dyskusja. Początek o godz. 20.30.

Jeszcze W sprawie napisu
na Ostrej Bramie.

W sprawie napisu polskiego
na Ostrej Bramie solidarnie przy-
łączamy się do apelu T-wa Arty-
stów Plastyków i Związku Zawo-
dowego Literatów polskich w Wil:
nie, wyrażonego w liście otwar-
tym z dn. 3 listopada w Dzienni-
ku Wileńskim.

Zarząd Towarzystwa Pań Miło-
sierdzia św. Wincentego a Paulo.

 

  

   

  

WAŻNE...
DLA GOSPODYŃ-mydła do
prania, oliwa, zaprawa do
podłóg | wszystuie artyku-

ły gospodarcze
najtaniej w Firmie

W. CHARYTONOWICZ i $-ka
wiino, Mickiewicza Nt 7.
APTECZNY D -H.

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

 

    
  
  

    

 

CZEMU NiE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.
VBP 4T UMTSTARaRED DWA

DALSZE DOCHODZENIE W SPRAWIE
ZAMORDOWANIA STEFANĄ PURTY.

W, dniu wczorajszym w godzi:
nach popołudniowych odbył się po
grzeb zamordowanego przedsię”
biorcy budowlanego Stefana Pur"
ty.

Jak się dowiaduiemy w dniu
wczorajszym komornik sądowy z
polecenia wiadz sądowych opie
czętował cały pozosiawiony przez
zmarłego majątek.
W wyniku dalszego dochodze:

nia wyszły na jaw pewne okolicz-
ności pozwalające wysnuć przypu
szczenie, że morderczyni nie dzia*
łała samotnie i o mającem nastą-
pić w nocy z poniedziałku na wto-

rek zabójstwa wiedziały inne oso”
by. Dalsze śledztwo jest właśnie
prowadzóne w tym kierunku. Mor
derczyni znowu zmieniła swoje ze-
znania, twierdząc uporczywie, że
zamordowała swego kochanka nie
podczas snu, lecz podczas gwalto-
wnej sprzeczki, która wynikła mię
dzy niemi późno wnocy. Zeznania
jej znajdują się jednak w wyraźnej
sprzeczności z zeznaniami służą”
cej Purty, która przed położeniem
się do snu słyszała wyraźnie chra*
panie swego pana, co świadczy
również, że Purto spał.

 

Już otrzymano:
ŚLEDZIE KRÓLEWSKIE,

ŚLEDZIE BAŁTYCKIE,
marynowane w różnych

rodzajach,
oraz wielki wybór konserw

rybnych

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

 

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Nowy zamach na polski

charakter radja. Żydzi pono-
wnie wszczęli akcję wprowadze-
nia języka żydowskiego w Radjo
wileńskiem, Tym razem akcję tę
prowadzi dr. Szabad.
— Redukcje w gminie ży-

dowskiej. Gmina zydowska po-
stanowiła zredukować personelo-
wi pensje. Niższym funkcjonar-
juszom potrąconych będzie 10 ргс.
urzędnikom, rabinom od 15—20
proc. Redukcja ta zaoszczędzi
około 30 tys zł. Gminie.

ZABAWY.

— Zabawa taneczna. W dniu
12 odbędzie się w lokalu „Soko-
la“ zabawa taneczna. Początek
o godzinie 9. Wejście za kartka-
mi wstępu, które zawczasu moż-
na otrzymać w lokalu gniazda w
godz. 5 — 9.
— Sobótka Rewja w Ognis-

ku Kolejowem. Zespó! Teatral-
ny Ogniska Kolejowego znany
już ze swych występów w Wilnie
i na prowincji pragnąc nawiązać
serdeczny stosunek ze stałymi
bywalcami sympatykami i publicz-
nością Ogniska wprowadza Sobót-
ki taneczne.

— Na pierwszą uroczystą so-
sobótkę złoży się pełna humoru
Rewja p. t. „Tego jeszcze nie
było'* z udziałem znanego humo-
ryssty p. Kostańskiego i całego
zespołu dramatycznego, do tań-
ców zaś przygrywać będzie or-
kiestra Jazzowa.

Bufet obfity i tani organizowa*
ny we własnym zakresie.

Wstęp wyłącznie za zaprosze-
niami które nabywać już można
w Kancelarji Ogniska. Zespół zaś
troszczyć się będzie o sympatycz-
ny i miły nastrój na soli.
W niedzielę 13-go listopada o

godz. 8-ej poraz ostetni pówtórzo-
ną zostanie Rewja po cenach
zniżonych.

Dochód przeznacza się na X
Tydzień Akademika.

Ofiary.
Zamiast wieńca na grób ś. p. Zofji

Meysztowiczowej, składa Sodalicja Mar-
jańska Pań 60 zł. na VIII-ą Konferencję
T-wa Św. Wincentego «4 Paulo.

 

Teatr ! muzyka.
TEATRY MIEJSKIE ZASP. W WILNIE

— Teatr Wielki na Pohułance. Dziś
o godz. 8-ej w. uroczysty obchód Święta
Niepodległości. Bilety rozdano darmo or-
ganizacjom.
— Jan Bonecki w „Szczęściu od ju-

tra' wystąpi ostatnie dwa razy w sobotę
i niedzielę o godz. 8-ej w w. Teatrze na
Pohulance.
— Popołudniówka „Niebieskiego Pta

ka“ — dana będzie w niedzielę 13. XL
o godz. 4-ej po poł. — Uwaga dzieci! —
roście rodziców o bilety na to wspania-
e widowisko, :
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś

dwa przedstawienia. O godz. 4-ej po poł.
specjalnie dla wojska, efektowna operet-
ka Abrahama „Wiktorja i jej huzar”.
Wszystkie bilety sprzedane. Wieczorem
o godz. 8 m. 15 czarować będzie słucha-
czy znakomita artystka Elna Gistedt w
nadwyraz melodyjnej operetce Jarno
„Krysia Leśniczanka”.

Zniżki akademickie ważne.
— „Księżniczka czardasza” jako po-

południowka, W nadchodzącą niedzielę
o godz. 4-ej po poł. Kalmana „Księżni-
czka czardasza” z E. Gistedt w roli tytu-
łowej. Ceny zniżone.

POLSKIE RADJO WILNO.
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:
„11 listopada” — wygł. gen. Rydz - Śmi-
gły. 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.

Sobota, dnia 12 listopada 1932 r.
11,40: Przegl. pras. polsk. Kom. me-

teor. Czas. 13.15: Poranek szkolny. 15.00:
Muzyka operowa (płyty). 15.50: Wiad.
wojskowe. 16.00: Słuchowisko dla dzieci.
16.25: „Wilcze kły radjowe”. 16.40: „Ale-
ksander Orłowski” — człowiek artysta
(w 100-ną rocznicę zgonu) — odczyt wy-
głosi dr. M. Morelowski. 17.00: Muzyka
klasyczna (płyty). 17.40: Odczyt aktua-
Iny. 18.00: Mika lekka. 18.50: Rozma-
itości. 19.00: Tygodn. litewski. 19.15: Re-
cytacje utworów poetyckich Stanisława
Wyspiańskiego. 19.30: „Na widnokręgu”.
20.00: Wyniki konkursu na hasła radjowe.
20.15: Koncert życzeń (płyty). 20.55: Wia-
domości sportowe. 21.05: Transm. akad.
Pocztowej. 22.05: Koncert chopinowski.
22.40: „W sercu Normadji” — felj.. 22.55:
Kom. meteor.

Z za kotar studjo.
Obchód rocznicy Niepodległości.
W) związku z przypadającą w dniu

dzisiejszym czternastą rocznicą odzyska-:.
nia Niepodległości Radjo Palskie transmi
towač będzie z Warszawy na wszystkie
rozgłośnie o godz. 16,40: okolicznościowe
rzemówienie gen. E. Rydza - Smigłego.
Nepalo w przerwie wieczornego kon-
certu symfonicznego usłyszymy feljeton
p. Zygmunta Kisielewskiego p. t. „Po-
ezja 11 listopada” i wreszcie jutro w so-
botę o godz. 21.05 Radjo Wileńskie tran-
smitować będzie Akademię, zorganizowa-
ną ku uczczeniu Święta Niepodległości
przez Pocztowców. Na program Akade-
mji, którą zagai prezes Dyrekcji Poczt i
Tel. inż. Karol Żuchowicz, złoży się sze-
reg produkcyj artystycznych jak dekla-
macje, śpiew i t. p.

 

14 LAT TEMU...
U Flammariona wyszła ostatnio

książka generała Weyganda, zaty-
tułowana „Le 11 Novembre'.

Jest to dzieło poświęcone osta-
Inim chwilom wielkiej wojny i
wszystkim wypadkom, związanym
z zawarciem zawieszenia broni.

Niemal jako motto całemu dzie
łu, służą następujące słowa autora:

„Jeśli żyjący zrozumieją i bę”
dą naśladować przykład umarłych,
ich nieśmiertelnych doradców, po”
Zostaną czujni i nigdy nie zgodzą
Się na to, aby być słabymi.”

Do najefektowniejszych rozdzia
łów w książce generała Weyganda
należy opis zawieszenia broni i
Wszystkich zdarzeń z niem związa
nych. Sprawa zawieszenia broni
stała się aktualną dopiero w tym
momencie, kiedy Niemcy uczuły,
Że każdy dzień jej przedłużenia po
większyłby tylko ich klęskę. Szó-
$tego października kanclerz Rze'

szy zatelegrafował do prezydenta
Wilsona z prośbą o podanie wa-
runków zawieszenia broni. Po kil-
ku tygodniach narad państwa aljan
ckie ustaliły wreszcie swoje warun
ki i upoważniły głównodowodzą*
cego sił zbrojnych, marszałka Fo-
cha, do zakomunikowania tych wa
runków Niemcom. Marszałek Foch
oświadczył nieprzyjacielowi, że
w razie zgody na warunki zawie-
szenia broni, parlamentarjusze nie-
mieccy winni się zjawić naprzeciw
ko pierwszych linij francuskich w
dniu 7 listopada, na drodze wio*
dącej z Chimay do La Capelle.

Rejon ten leżał w obrębie dzia-
łania pierwszej armji francuskiej,
której dowódca, gen. Debaney o-
trzymał rozkaz, by nie przerywał
zwycięskiej ofenzywy, lecz przer-
wał stopniowo ogień dopiero w
tym momencie, kiedy się zbliżą
parlamentarjusze niemieccy do
przednich straży aljantów.

Siódmego listopada o świcie

166 dywizja piechoty, która posu-
wała się na odcinku pomiędzy Chi-
may a la Capelle, przygotowywa-
ła się do natarcia. Jej przednia
straż składała się z 19 bataljonów
strzelców pieszych i jednego bata-
ljonu 171 p. p. Dowodził nią major
Ducornez.

O godzinie 6.30 rano zjawił się
przed nim jeden z oficerów sztabu
generalnego i wręczył mu następu”
jący rozkaz:

„Parlamentarjusze niemieccy,
przybywający z prośbą zawarcia
zawieszenia broni, przybędą od
strony La Capelle, mniejwięcej o-
koło godziny 8-ej. Powziąć wszyst
kie odpowiednie dyspozycje, ce-
lem ułatwienia im przejścia przez
pierwsze linje francuskie.”

Równocześnie przybył na miej-
sce major Bourbon - Busset, wyzna
czony przez sztab generalny na
przyjęcie parlamentarjuszy, celem
przyprowadzenia ich do marszałka
Focha, Zr iki)

Wiadomość o zbliżającem się
zawieszeniu broni przyjęli żołnie*
rze z niebywałym wprost entuzja-
zmem. Ponieważ droga Nouvion—
Chimay — La Capelle była w wię-
kszej części zniszczona przez poci*
ski, wszystko co żyło, rzuciło się
do jej naprawy, aby tylko mogło
nią przejechać auto majora Bour"
bon - Busseta. W niektórych miej
scach saperzy przenosili auto nie”
mal na rękach, obawiając się by z
powodu jakiegoś spóźnienia, zawie
szenie broni... nie doszło wogóle
do skutku.

Tymczasem  parlamentarjusze
jakoś nie przybywali. Mieli oni
także wielkie trudności z posuwa
niem się naprzód i około południa
nadeszła wiadomość do Chimay,
że mogą oni przybyć dopiero oko-
ło 7 wieczorem.

Tymczasem wieść o zbliżają
cym się końcu wojny rozeszła się
szybko po linjach. Niemcy i Fran-
cuzi przestali już do siebie strze-

lać. Z dziur po pociskach, z poza
węgłów zburzonych domów, z re-
sztek rowów strzeleckich, wyłazili
brudni, włochaci i zbiedzeni żołnie
rze niemieccy, krzycząc do francus
kich poilus: „Koledzy!

Całe grupy zbliżały się do oko”
pów francuskich, a właściwie nie*
tyle okopów, co do pojedyńczych
wnęków strzeleckich, jako że wte-
dy wojna przestała już być pozycjo
nalną, usiłując, jak twierdzili: „U-
ścisnąć rękę dzielnym przeciwni-
kom francuskim".

Oczywiście z francuskiej stro”
ny też już miano dosyć wojny i po”
kojowe zamiary żołnierzy nie:
mieckich nie budziły w nikim
obawy, pomimo, iż jeszcze wcale
nie wyszedł rozkaz zaprzestania
ognia. Zdarzały się więc wypadki
t. zw. popularnie, bratania się.
Wreszcie o godzinie 7 wieczorem
zjawił się na koniu wyższy oficer
niemiecki w towarzystwie tręba”
cza, przynosząc wiadomość, że pra

wdziwi parlamentarjusze przyjadą
dopiero nad ranem, z powodu fatal
nego stanu dróg.

Całą noc padał okropny deszcz,
było potwornie zimno, żołądki bur
czały głodem, lecz we wszystkich
sercach panowała radość i entu-
zjazm: Wiojna było skończona.

Parlamentarjusze jednak zdoła”
li zjawić się wcześniej. Około go-
dziny 9 wieczorem spostrzeżono
od strony niemieckiej światła auto
mobilowe i w tym momencie roz-
legł się sygnał trąbki, wzywającej
oficjalnie francuskie linje do za”
prźestania ognia, którego już zre-
złam SAR od 24 godzin

e b
žniej parla-

mentarjusze niemieccy znaleźli się
po strońie francuskiej, zaś w dwa
dni potem, 11-go listopada o świ”
cie, nastąpiło oficjalne zawiesze*
nie broni na całym froncie.

Wojna skończyła się zwycięst-
wem.

  
     

”

 



> KRAJU.
- Uczeń litewski schwytany na podpalaniu

szkoły polskiej.
W Loždziejach aresztowano

niejakiego Piotra Andruszklewi-

cziusa oskarżonego о usiłowanie

podpalenia szkoły polskiej im.

Mickiewicza. Andruszkiewicziusa

zatrzymano w trakcie oblewania

naftą ścian szkoły.

Andruszkiewiczius jest uczniem

szkoły litewskiej.

Pociąg wiozący delegację komunistyczną
uległ katastrofie.

Ze Stołpców donoszą, iż po-

ciąg, który wiózł przed paru dnia-

mi komunistów zagranicznych na

uroczystości moskiewskie zwią-

zane z15 rocznicą rewolucji paź-
dziernikowej uległ wypadkowi

Baptyści w roli
Na terenie pow. mołodeczań-

skiego i wołożyńskiego  zatrzy-

mano kilku osobników, którzy

pod pretekstem objeżdżania i wi-
zytowania domów modlitwy bap-

Wykopaliska szkieletów

Niedaleko od Wilna, bo zaled-
wie w odległości 14 klm. leży wieś

Wielka Rzesza. W pobliżu W. Rze
szy koło wsi Żwieraliszki przez

bagna budowana jest droga bita.

Do szosy potrzebny jest piasek,

który brany jest z góry położonej

na krańcu bagna. Robotnicy wy”

kopując piasek natrafili na mnó-

stwo szkieletów ludzkich.

‚ Większość szkieletów leży za-
ledwie o 30 lub 40 cm. pod po”

wierzchnią ziemi. Zaznaczyć na-

leży, iż okoliczna ludność żadnych

wyjaśnień dać nie może. A więc

może ktoś się znajdzie taki, ktoby

zajął się tą sprawą i wyjaśnił po-

chodzenie tych szkieletów. Bo kto

Skazanie wójta

LIDA (Pat). — Onegdaj lidzki
sąd okręgowy skazał byłego wój-

ta gminy Ejszyszki, pow. lidzkiego

Leona Łopatto na 1 rok więzie-

Wyrok na mordercę

LIDA (Pat.) Wczoraj Sąd O-
kręgowy skazał mieszkańca wsi

Szymkowszczyzna gminy Zabłoć

pow. lidzkiego Jana Bukiejko na

dwa lata więzienia za dokonanie

koło Mińska. Ostatni wagon od-
czepił się i wykoleił. Czterech
pasażerów odniosło ciężkie poka-
leczenia. Rannych odwieziono do
Mińska.

wywrotowców.
tystów uprawiali wśród miejsco-
wej ludności antypaństwową agi-
tację. Zatrzymanych agitatorów
skierowano do dyspozycji władz
śledczych.

ludzkich pod Wielką Rzeszą.

wie, może to są kości Krzyżaków,
a może Tatarów, zapuszczających
swoje zagony až pod Wilno, a mo-
że są to kości późniejszych pol-
skich bohaterów, którym należał-
by się odpowiedni szacunek i
cześć, a nie aby poniewierały się
roztrzaskane łopatą robotników.

Zaznaczyć należy, że z drugiej
strony wsi Žwieraliszki znajduje
się góra zwana przez miejscową
ludność „Górą Husarską', gdzie
również znajdowanych jest dużo
szkieletów. Pastuszkowie często
zabawiają się czaszkami, wykopu”
jąc je łatwo w piasku z pod darni.

W. T. K.

za defraudację.

nia i pozbawienie praw na prze-
ciąg lat pięciu za defraudację
pieniędzy gminnych w czasie od
miesiąca lipca do listopada 1931 r.

umysłowo chorego.

samosądu na osobie umysłowo

choregu Józefa Kulikowskiego ze

wsi Oponowce gminy zabłockiej,
który wskuten ran zadanych przez
Bukiejkę zmarł.

Plaga wilków.

Pomimo szeregu obław, orga-

nizowanych w powiecie słonim-
skim ilość wilków stale wzrasta.

Ostatnio zanotowano cały szereg

PEUIMEPTLTD | WA NCZÓCRORARCERÓ

DZIENNIK MILENSKI

SPORT.
Przed konkursem «Dziennika Wileńskiego»

Firma „Cel“

Rzucone przez nas haslo nadsy

lania nagrėd dla najlepszych spor

towców Wilna wywołuje coraz wię

ksze zainteresowanie wśród firm

handlowych nietylko Wilna, ale i

zamiejscowych.
Podaliśmy już, że łaskawie na-

desłał z Zakopanego Szylle parę

nart, że „Fotoklub wileński" przy:

słał cenne album wspaniałych

zdjęć fotograficznych, dziś zaś do

tych nagród dochodzi wspaniały

dar p. J. Tomaszewskiego, który

jako właściciel firmy „Cel“ zaolia-

rował calkowity komplet narciar-

ski.
Największa w Wilnie wytwór”

nia nart i przyrządów sportowych

przy ul, Lipowej 4, zdając sobie do

skonale sprawę, że sport wiłeński

może wypłynąć na szersze wody

jedynie wtedy gdy ogół społeczeń”

stwa zainteresuje się bliżej zawo-

dnikami, „Cel'* chcąc przyjść tym

zawodnikom na spotkanie zdecy-

dował ofiarować tak cenną nagro”
dę.

Nagroda ta przedstawia więc

całkowite umundurowanie narciar

skie, a więc spodnie, czapkę i bu-

ty narciarskie. Do tego dochodzą

jeszcze narty, wiązanie i kijki.

Zupełnie śmiało powiedzieć mo

żemy, że żadna bodaj impreza spor

towa nie mogła dotychczas po”

szczycić się tak cenną nagrodą.

(J. Tomaszewski) ofiarowała komplet narciarski,

Będzie ona doskonałem wyróżnie-
niem nagrodzonego sportowca.

Komitet Konkursowy, który
zostanie powołany w najbliższych
dniach, zaofiarowanym nagrodom
przeznaczy cel. г

Przypominamy, że prócz nagra
dzania wyróżnionych zawodników
otrzymają również nagrody ci, któ
rzy najtrafniej ułożą listę najlep”
szych dziesięciu sportowców.

Dużo nagród przechodnich znaj
dzie się ponownie-w obiegu i rzu-
cone głosy do urn wyborczych za-
decydują o ich. losie.

Prosimy jeszcze raz posiadaczy
nagród przechodnich, zdobytych w
roku ubiegłym, o łaskawy zwrot
takowych do Redakcji naszego
pisma, gdyż mamy zamiar wszyst-
kie nagrody wystawić w oknie
sklepowem.

Zapewne do nagród już zaofia-
rowanychh dojdzie jeszcze szereg
nowych.

Zainteresowanie konkursem
wzrasta z każdą chwilą i już w ko”
łach sportowych układane są listy
najlepszych. Zapewne znajdą się
wśród dzisięciu najlepszych nazwi-
ska wyróżnione w roku ubiegłym,
obok tych, którzy w tym roku ba-
czną na siebie zwrócili uwagę.

Głosowanie rozpocznie się w
końcu bm. i trwać będzie 10 dni.

Szukajmy nowych dróg!

Wczoraj odbyła się zapowiada”

na przez nas konferencja wszyst

kich delegatów poszczególnych
związków okręgowych.

W, lokalu kasyna zgromadziło

się około 20 organizatorów, któ-

rzy naradzali się nad obecnym sta'
nem sportu wileńskiego.

Zebranie zagaił prezes W. O.

Z.P. N.i W. O. Z. L. A. pułk. Z

wypadków porywania przez wilki
owiec, świń i t. p. z poszezegol-

nych majątkėw i wsi. Najbardziej
agresywnie i w największej ilości
występują wilki na terenie gmin
czemarskiej, żyrowickiej i kostro-
wickiej. Widziano tam całe stada
wilków, które atakują nawet ludzi.
W związku z powyższem w naj-
bliższą niedzielę ma się odbyć
ponownie wielka obława.

Wenda, który poprosił na przewo*
dniczącego p. Grabowieckiego.

Po  wygłoszeniu referatów
przez pułk. Wendę, red. Nieciec-
kiego, majora Zauchę i kap. Ost-
rowskiego przystąpiono do dysku-
sji, w wyniku której potępiono do
tychczasową działalność Miejskie”
go Komitetu W. F. i skonstatowa”
no, że sport wileński wszedł na
manowce i jeżeli natychmiast nie
zostaną zastosowane reformy obe-
cnego ustroju sportowego to do-
tychczasowy dorobek wychowania
fizycznego zmarnuje się.

Celem uzdrowienia stosunków
sportowych powołano specjalną
komisję, która czuwać będzie nad
sprawami sportu i zapadłym wnio-
skom nada odpowiednią formę.

Na zebranie ogólną większo-
ścią głosów postanowiono:

 

   
Żałosny koniec amerykańskiego dobrobytu.

Jeden z dziennikarzy europej-
skich pojechał niedawno do Ame-
ryki Północnej, aby naocznie
stwierdzić spustoszenie, jakiego
dokonał nieubłagany kryzys w
kwitnącej doniedawna krainie do”
lara — Stanach Zjednoczonych.

Spostrzegawczy dziennikarz tak
opisuje swoje wrażenia z Nowego
Jorku:

Nazewnątrz, w oczach mie-
szkańca któregoś z naszych miast
europejskich, mniej czy więcej od-
czuwających kryzys Nowy Jork
wygląda jak kwitnące, stale roz-
wijające się miasto, Ale to tylko
pozornie, na pierwszy rzut oka.
Kiedy w niedzielę opuszczamy
Manhattan, aby się udać na Lonś
Island albo do New Jersey, ulice
zapełnione są liczbą samochodów,
dziesięciokrotnie przewyższającą
liczbę pojazdów mechanicznych
Londyna lub Paryża. Auta nie są
drogie. Można je już okazyjnie na-
być za 40 dolarów. Przyjrzawszy
się im zbliska, stwierdzamy, że
przeważnie są one stare.

Po wycieczkowiczach niedziel-
nych nie znać kryzysu. Stadjony
sportowe są przepełnione, chociaż
wstęp wynosi 15 do 20 dolarów.
Drugorzędne restauracje prospe”
rują jeszcze dobrze.

Ale gdy się posłucha rozmów,
gdy się porozmawia z kimkolwiek,
dojdzie się wnet do wniosku, że
wszystko to jest blichtrem i datu-
je się z minionych dobrych cza-
sów. Ludzie chętnie dysponują
mocno zeszczuplalemi sumkami

SFERIAŁROPWBÓRZZYBRERIEŻO
1) Wydelegować specjalną ko-

misję do p. Wojewody celem przed
stawienia krytycznego stanu obec
nej sytuacji.

2) Zmusić M, K, W,F. do inten-
sywnej i wydajnej pracy.

3) Wysłać delegację do P. O.
W. F. w Warszawie z odnośnym
protestem odnośnie do Ośrodka

-Е.
Zgromadzeni upowažnili dele-

gację do zwolania wiecu protesta-
cie jeżeli tego za,dzie potrze”
а:
Do Komitetu uzdrowień stosun

ków sportowych jednogłośnie wy”
brani zostali: pułk. Z. Wenda, ma-
jor Zaucha, kap. Ostrowski, p. Gra
bowiecki i red. Nieciecki.

Delegacja ta będzie miała tru-
dne zadanie, ale zapewne wywią-
że się należycie ze swoich obowiaz
ków i może nastaną dla sportu wi-
leńskiego nieco lepsze czasy.

„na drobne wydatki”, muszą sobie
jednak odmawiać wielu rzeczy.
Dawniej w czasie lata czynnych
było w Nowym Jorku 50 teatrów;
dziś — zaledwie 9. Można też jeść
a la carte, ale większość gości za”
mawia stale dania obiadowe. Pa-
nie wyglądają elegancko, noszą
jednak  sensacyjnie tanią kon-
fekcję, suknie w cenie 3—10 dol.

Małe sklepy stoją bezczynne.
Potężne domy towarowe, jakie w
ciągu ostatnich dziesięciu lat pięły
się wzwyż z nadzwyczajną szyb-
kością, zieją martwą pustką. Wie-
czorem, gdy rozbłyskują światła
wielkiego miasta, ma się wrażenie
jakoby te ogromne drapacze
chmur, które się wznoszą 300 i
400 metrów ponad miastem,
istnieją jeszcze tylko po to, aby
pobudzić łantazję i jak gdyby ci
melancholijni świadkowie nagle
znikłego przepychu, nie mogli
niczem służyć dla praktycznego
użytku

A na wielkim placu Union
Square znaleźć można, co przed-
tem było nieznane całą armję bez”
robotnych, siuchających przemó-
wien demagogów. Na przedmieś-
ciach wschodnich i zachodnich, po
między 10, 9, 3i1 Avenue, o każ:
dej porze dnia, włóczą się bez ce-
lu tysiące mężczyzn, a jeżeli w tym
kierunku dokonać obserwacyj ró*
wnież w Chicago, Detroit i Pitts
burgu, dojść można do wniosku, że
ta wielka rzesza bęzrobotnych ma
dość swego nieróbstwa i dojrzewa
już do rewolucyjnych prądów.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pai.) 10 XI.1932 r.

Belgia 123,90—'24,21—123.59.
Gdańsk 173,50—173,93—173,97.
Holandja 358,50—359,40— 357,60.
Loskdvn 29,30—29,32—29,456 —29,16.
Nowy York kabei 8,92—8,94 —8,90.
Paryż 34,$9—35,08—34,90.
Praga 26,41—26,47— 26,35.
Sztokholm 176,00—156,78—155,22.
Szwajęarja 171,90—172,*3—171,47.
Berlin 211,75.

Papiery procentowe;
38: poź. budowlara 38.00
4% inwestycyjna 97,00.
50], konwers. 40,55.
6°/, dolarowa 56,40—:6,25.
4% dolarowa 49,70.
ię stabil. 55,75—56,38—55,25.
10%, kolejowa 101,00.
5% Warszawy 48.
8% Warsz. 57,50 —8,25.
Tendencja niejednol'ta.

' -Beank Polski 86,25 — 86,50. Cukier
17,75. Lilpop 13,25. Starachowice 7,0.

Tendencja riejedrolita.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Dillonowska 6!,75. Stabilizacyjna 54—55.
aaa 40,87',—41. Sląska 42 —

„25,

Dyrekcja Instytutu Nauk Handlowo-Gospo-
darczych w linłe, ul. Adama Mickiwicza 18
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(WIĘK. KINO- Dziś premjera. Re- Wroli glėwnej ulubleniec publleznoš<i

TBATR «PAN» asis obecnego
Clark Gable I urocza gwia-

Ul. WIELKA 42. Tel. 528. sezonu
zda Madge

Evans. Cały świat pelen jest zachwytu dla tego fenomenalnego filmu. Akcja toczy się na tle przepysznej przyrody.
Fascynująca treść. Nad program: Wspaniała komedja, dźwiękowa

Malownicze widoki! Emocjonujące wyścigi ko: ne.
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15. W dnie św. o g. 2.

w 2 akt. Niech żyje policja oraz aktuałja dźwiękowe.

pP EKSODTEA DZEA.AWIZO ZAC RA A 2

IĘKOWY + Dziś ostatni dzień. Niezwykły film rewelacyjry .

KINO- oE 6 $ głosnego sowieckiego reżysera M. r Gehenna Keblety dzieła jest premjowana gwiazda

TEATR <R L i » rajwiększej Wytwórni Paramount SYLVIA SIDNEJ. Film, poryw. sią treści i głęboką grą. Symfonia przeżyć,

ulica Wileńska 36, tel. 926. uczuć, wrzżeń | miłości. NAD PROGRAM: ATRAKCJE DZWIĘKOWE. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek sean-

sów o godz. 4, 6, 8 1 10,20 w sobotę I niedzielę o godzinie 2.

 

 

Bohaterką tego niezwykłego arcy-

 

W rol. gł: BRYGIDA HELM I JÓZEF
SCHILDKRAUT oiaz światowej sławy

 

o

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR i Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło ROMANSE CYGAŃSKIE

muzyczne wszystkich czasów

«HO LYWO 6D» i aa cygańska RODEGO. (w:ga!l Niektóre romense będą wykonane w języku rosyjskim  Nadpr.: Atrakcje

MICKIEWICZA 3622. dźwiękowe. Cery miejsc: rerter od 49 gr. Początek o g. 4 osł. o 10.15, w dnie świąt. g. 2-ej.

2 > i LARAWOTA man ŽŽ -

     

W.ZP. Nr. 8

(gmach Br. Jabłkowskich), podaje do wiadomości,
że z dn. 14 Ilstopada r. b. uruchomione zostaną
w Instytuele Kursy Języków Obcych: angielskiego

h'szpzńskiego, francuskiego i niemieckiego.
Nauczanie będzie prowadzone w grupach do

12 osób na trzech poziomach: kurs elementorny,
kurs wyższy oraz kurs spec]-lny (literatura, le-
ktura specjalne, korespondencja handlowa, st--
nografja i konwerszcja).

Wykłady wieczorne w godz. 5-9 trzy razy ty-
godniowo.— Opłata zasadnicza od każdego języka
wynosi 15 zł miesięcznie.

Wyczerpujących informacyj udziela | zapisy
przyjmuje Sekretarjat Instytutu codziennie w go*
dzinach 9—2 oraz 5-7. 1153:V1—3

OUNBAA
inteligentna panienka
lat lv-tu poszukuje po-

 

 Dziś ulubienica publiezności, bohaterka filmów „Precz z miłością”, „Z rozkazu księżniczki*, „Drega do raju”, „Kon-

res Tańczy”, „Liljanka й w najnowszym Nad program: (lrozmaico=

į % chcesię tozwieść* Liljana Harvey przeboju p. t: «QUICK» ne dodatki dźwiękowe.

Ceny od 25 gr. — Początek seansów o g. 4, 6, B | 10,15 w dnie świąt. o g. 2.

LS L iai a a

Niniejs:em podaję do wiadomošci, že z dniem I a > r. RAGREWIEASCELA Okazyjnie!

został przezemnie zwolniony z zajmowanej u mnie posadyzaządzają- | ŁEKARZA || Grzyby marynowane ki-

"BĘ, (4313 9

 

 

ABUSZEREI | Ma

Przetarg,,
„wydzierżawienie 2-ch

| PRACA

1 powodu

sady wychowawczyni do
dzieci warunki skromne
Skopówka 7 m. 2 zgło-
szenia między 4 a 6-tą.

gr4

rotszeizenia BREGEŻZEGZEE

cego mojemi nieruchomościami w Wilnie przy ulicach: wielkiej Nr. 3,

Niśmięckiej Nr. 4 i Ludwisarskiej Nr. 1 p. Jan Pankiewicz, oraz że ple: lo 2 zł. Orzechy lasko- Ё bufetów w Kinie Miejskiem ram pracy D RU KI

nipotencja wydana mu przezemnie w dniu 16 lutego 19.9 roku, oblatowa*= AlIRE: zwiedzyński a———-——12 przyjmiemy jeszcze kli»

na przed Notarjuszem Janem Bujko w Wilnie Nr. 133 została przezemnie DOKTÓR wianek VB, "tek. 1224, AKUSZERKA Poszukuje się dzierżawcy na prowadzenie2ch ku panów I peń (od lat PILNE:

odwołana, HKHAURYŁKIEwiICZOWA 621—4 ŚMIAŁOWSKA bułetów w Kinie Miejskiem, na przeciąg 3-ch lat. 23-ch), energ'cznych, in-

Choroby skórne, lecze-
nie włosów, kosmetyka
lekarska i operacje ko-

smetyczne.
d 11—12

Wiera Kononcowa
przeprowadziła się.

В ы Kupię Dom drewniany
obeenie Kwasznin OWA lub murowany о 5- 8 ро-

i kojach wpłacę 4000 zło-
przyjmę tyczny poprawia cerę, u-

Tamże gabinet kosme- na ręce p. Janowskiego.
 Oferty będą przyjmowane do dn, 15-go il-

Mickiewicza 4, ш. 6. Z. A. Ś.P. w Wilnie, przy ul W. Pohulanka Nr. ii
dziennie. Zgłosić się z
dokumentami w dniu i2 BROSZURY

Oferty z podaniem sumy dzierżawnej za rok teligentnych nie uległych BILETY
zgóry, proszę skiadać w Dyrekcji Teatrów Miejskich nastrojom kryzysu. &@- WIZYTOWE

robek najmniej 18 zł. ZAPROSZENIA

b. m od g. 10—12 i od AFISZE

 

 

 

 

: Dwa pokoje z wygoda: manezezwnm ie Ol Te brodawki, kurzajki stopada wl. 1932 kcja ZASPuzaste DeoVS - do . dług Bankowy oferty Bys Fuwa brodawi urzajki stopada wł. r. uyrekcja u zastrzega b. m

) A do wynajęcia. Może być NAURA Ž e == ы strzyca (k. Wlina „Trok“. 1 wągry. 702—8 sobie prawo wyboru dzierżawcy 17 18 Jagiellońska 3 WYKONYWA

- ! pokoj = kuchnia Mickie.bomzemanammęś stałe do Warszawy w 610 žiai SET DSS A — -— DRUKARNIA

SS wicza44711 618—3 ** grudniu przerwie przy- KĘTKIGZEIEZEZE DZIERŻ. | Domek | ogród warz. tyle, że mógłb: Poszukuję posady och:

Mieszkanie 3 pokojowe Mleszkanie > pokojowe  Fraq[USKIC(0 jęcia, PPRAWY NE las do ua a minia vinį sieka ią dagnyzę. PINIROKICATOANIA
z ogródkiem. Cnocimska odremontowane, słonecz- | ZGUBY op,jącła ui Aatokolskaj:i38 mać dwie takie kobiety, ZRKaca EP ы

RZ atwa IA KupnoLanai Poszukjų,Griržavy "ies. 6-2 jak jl PEC" "gi „dk ZNIEŃZYKSAIEGO
609—2 wskaże. 625 Ž i Zgubiono weksel na TIędużego folwarku nia Oaa: „Te znakomiciel Mostowa ul. Nr.1.

I korepetycji udzie Sprzedaż , za daleko Wilna luh odpo-TIGOES Inteligentna osoba w Telefon 12-44.
zł, podpisany przez S

Mara Wrólewaką am ja aLegjonona 82
przy ul. Chełmskiej 6 * , Leg, mazMiaszkanie do wynaję: Do wynajęcia miesz- lam, robię tłóma-

cia dwa pokoje z ruch: kanie z 2 pok. | kucnni.

nią Sód: światło ułica Zauł. Bernardyński 11. czenia. Tatarska 17

Zarzecze Nr. 20. 628 gr5 m. 3. gr9

AUTOBŲS Wniosek.

 

H. M. STEPHENSON. 614 в „będą się znosić ze zbiegiem tylko przez Huntera, aco to znaczy. Na Boga, miej nade mną litość i bądź
osobiście już nie. Następnie Godfrey umówił się zostrożny.

razie moja mat- średnim wieku poszuku=

ka zamieszka z nami". JS Posady gospodyni, wy-

kupimy. Szkapierna 4, m. 2 weżny na 10XI rb. z
telef. 19-11. uń. się, 623 MMKMKAKANAKAKNAKANNAAMM | narzeczony: „Zarabiam (MKINAKINNKNNKNKNANNNNNI

Mi nojoyźszem wzgórzu.
Walters ostrzegał gościa co chwilę, żeby mówi

ciszej i nie zapominał, ze pokojówki lubią podstuchi”

wać przez dziurkę od kłucza. Wreszcie poprosił $o,

żeby poszedł z nim na spacer.

—Poco, kiedy nam tu wygodnie?

(Walters wyjął w odpowiedzi nożyce i zdjął peru-

_kę, obnažając giowę, zarośniętą równo włosami na

długość pół cala.
— Chciałbym iść w upatrzone miejsce pod ży”

wypłot, żebyś mi podstrzygł włosy z boków —rzeki.

Początkowo zamierzai to zrobić sam, ale przy”

szło mu to do głowy, że ktoś drugi mógł go ostrzyc

równiej. Zresztą miał okazję do wyprowadzenia

lekkomyślnego kolegi z domu, w którym w każdej

chwili groziło im niebezpieczeństwo podsiuchu.

—Dlaczego nie tutaj? — zapytai Hunter.

—Dlatego, że gospodyni znalazłaby włosy na

dywanie i dziwiłaby się, skąd się wzięły.

Hunter uznał argument za słuszny iustąpił.

W. drodze Harry przekonał go o konieczności ostroż”

nošci, ;

— Jeżeli mnie złapią, to pogniję w więzieniu naj-

mniej dwadzieścia lat. Nie byłeś tam, więc nie wiesz,

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Hunter przeląkł się i odtąd był ostrożniejszy. Po

dwugodzinnej przechadzce wrócili do pensjonatu,
Hunter cichy, a Harry ostrzyžony.

Przy pożegnaniu Hunter wyrzekł charaktery”
styczne słowa:

— Myślisz, że jestem warjat i może masz rację.

Ale gdyby nie to, pewniebyś mnie tu nie oglądał. Po-

wiem ci prawdziwą historyjkę. W ostatnią sobotę

wygrałem w pokera piętnaście funtów, tylko dlatego,

ze moi partnerzy uznali mnie za takiego głupca, na

jakiego wyglądam,

Walters musiał się zadowolnić refleksją, że lek*

komyślność i przebiegłość chodzą często w parze.

Ludzie, którzy nie pojęli tego faktu, starają się obja-

śnić stałą bezkarność lekkomyślnych istnieniem ja-

kiejś specjalnej opatrzności, czuwającej nad głupcami.

Ale tak nie jest. Prawdziwi głupcy płacą za swoje

szaleństwa tak często, jak wypada z prawa przy”

padkowości. :

‚ Jedna z wiadomości przywiezionych przez Hun-

tera, obudziła w sercu Waltersa sprzeczne uczucia.

Godirey umówił się z doktorem Thorntonem przez

pośrednictwo dyskretnego przyjaciela, że się spotka”

ją w Birmingham i postanowili wspólnie, że odtąd

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1,

Hunterem, że będzie się z nim widywał tylko w razie
koniecznej potrzeby. Hunter zaś miał się zjawić w
Bournemouth dopiero za miesiąc, chyba, żeby został
wezwany.

Czterej konspiratorzy zastosowali jak najdalej
posunięte środki ostrożności, Zasadniczo z rezultatem
dodainim. Policja nie domyślała się wcale współ-
udziału Huntera. Nie wiedziała nawet o jego istnie-
niu. Ale wywęszyła, że Thornton i Godfrey odwiedzili
Birmingham jednego dnia i, pomimo braku dowodów,
wywnioskowała trafnie, że musieli się z sobą spotkać,

(Surowy nadzór nad jednym i nad drugim, nie da-
wał żadnych konkretnych wyników. Upływały ty-
godnie, a Godfrey odwiedzał znajomych, lub nudził
się u siebie. Upływały tygodnie, a Thornton kurował
metodycznie swoich chorych i brał normalny udział
w towarzyskiem życiu okolicy. I w miarę jak upływa”
ły tygodnie, inspektor Jackson dochodził do coraz
pozytywnego przekonania, że dwóch głupich amato-
rów wystrychnęło go na dudka, Pożałował gorzko, że
zostawił ich na wolności, bo gdyby to uczynił, zbieg,
pozbawiony pomocy, łatwiejby się wydał w ręce
obławy. Nadto rosła w nim obawa, że Walters zdołał
jakoś oszukać policję portową i drapnął zagranicę.
Inspektor zrozumiał, że popełnił pospolitą omyłkę
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niedocenienie inteligencji przeciwnika i sprzyjające”
go mu losu.

, Ale był zdecydowany, w razie niedosięgnięcia .
zbiega, zemścić się potężnie na jego obrońcach. Miał
totogralję i wymiary śladów stóp, znalezionych w
ogrodzie doktora, oraz butelkę od winą pochodzącą
z jego piwnicy, a znalezioną w kryjówce więźnia.
Słowem, mógł wytoczyć doktorowi brzydką sprawę.

, Z Godirey'em było słabiej. Można mu było do-
wieść, że wyjechał na południe z Wolverhamptonu
autem z fałszywym numerem, ale na to, że zahaczył
© Cotsham, nie było dowodów. Nie można mu było
również dowieść, że komunikował się z doktorem.
Obaj byli w Birmingham jednego dnia, lecz nikt ich
tam nie widział razem. Dobry adwokat, a Godfrey
napewnoby wziął dobrego adwokata, zbiłby z łatwo-
ścią całe oskarżenie.

Tymczasem Walters rósł w poczucie bezpieczeń-
stwa. Policja zgubiła trop i nie mogła go odszukać.
Prasa, wyczerpawszy sensację ze zbiegłym więźniem,
zaczęła się zajmować sufrażystkami, ktėre-wlašnie
wtedy podpalały kościoły, lały gryzące chemikalja do
skrzynek pocztowych i kolportowały literaturę por”
nograficzną.
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