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Z BUCZYŃSKICH

BRONISŁĄWA BUŁHAKOWA
„po długich I ciężkich cierpieniach zmarła w Suchumie (Rosja) w

wieku lat 54
Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłej odbędzie się 15 b. m

godz. 9ej zrana w Kościele O.O.Boaltratoów: й В й
Zawladamieją o powyższym Krewnych, Przyjaciół I Znajomych

Siostra, Szwagler, Slostrzenice ! Slostrzeńcy.

ZAKŁAD KRAWIECKI

ST.KRAUZE
Wileńska 32 m.

Nz nowości sezonu.
 ARRERZĘSSERI

Udział b, premjera Bartla w reorganizacji.

(I PIĘTRO).
2. — Tel. 15-51

Ceny. znacznie obniżone.

ustroju szkół wyższych.
(Telef. od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. W: Warszawie bawi b. premjer
przybył tu w związku z opracowywaniem projektu rządowego zmia-
ny ustroju wyższych szkół.

K. Bartel, który

Podróż wiceministra spraw. zagranicznych
do Paryża i Londynu.
(Telefonem od specjalnego korespondenta.)

WARSZAWA.  Wice-minister
wyjechał: do Paryża i Londynu.

Zajścia niademić

i

LWÓW (Pat.) W. sobotę 12
b. m. o godzinie 11 rano grupa
młodzieży. akademickiei; zbliżonej

do Obozu Wielkiej Polski w licz-
bie około tysiąca osób, przybyła
do kościoła O. O. Jezuitów, gdzie

odprawione zostało nabożeństwo

żałobne za duszę Ś. p. Wacław-

skiego. Po ńabożeństwie młodzież
usiłowała uformować pochód, do
czego jednak władze bezpieczeń-

stwa nie dopuściły.

Wobec tego  akademicy

udali się chodnikami do II Do

mu Techników, położonego za

miastem, gdzie wewnątrz gmachu

miało się odbyć odsłonięcie ta-

blicy w związku zrocznicą śmier-
Ponieważ ta-

przednio w porozumieniu z pro:

kuraturą skonfiskowało, ze wzglę-

du na treść napisu oraz ze wzglę-

du na brak zezwolenia na jej u-

stawienie ze strony władz budo-

wlanych, odsłonięto prowizorycz-

ną tablicę, poczem demonstranci

opuścili budynek i ponownie sfo-

mowali pochód udając się w kie-
runku miasta.

Pochód ten, liczący około 400

osób, został przez policję rozpro-

szony. Wówczas demonstranci

podzielili się grupki i przedostali

się bocznemi ulicami do Środka

miasta. Przy ul. Piłsudskiego i

Zielonej urządzono demonstrację

antyżydowską, wybijając szyby

w. kilkudziesięciu sklepach žy-

dowskich. Władze policyjne in-

terwenjowaly energicznie, aresz-

towując na gorącym uczynku 17

akademików. 2 akademików któ-

rzy przy wybijaniu szyb okaleczyli
się odłamkami szkła, opatrzyło

T iai AGORARZADKA

KLUB NA
urządza dziś w niedzielę dn. 13 listopada o godz. 5-ej po poł. w lokalu

własnym: przy Ul.

Spraw zagranicznych Szembek

kie we: Loowie.
pogotowie ratunkowe. Przeciwko
aresztowanym wdrożone. zostało
dochodzenie. z art. 163 K. K.,
btAru mega admi — Ww

zbiegowisku publicznem, doko-

nywującem uszkodzenia mienia,
karę więzienia do lat 5.

Władze administracyjne wyda-
ły polecenie zdecydowanego tłu-

mienia wszelkich ewentualnych
dalszych prób zakłócenia spokoju
publicznego.
LWÓW (Pat.) Wieczoram oko-

ło godziny 19-ej akademicy, na*

leżący do grupy wszechpolskiej
opuścili dom akademicki przy ul.

Łozińskiego i grupami usiłowali
urżądzić dwukrotnie deronstra-
cje przy ul. Akademickiej.

Organa policji państwowej,
po uprzedniem wezwaniu do ro-

zejścia się, rozproszyły demon-
strantów przy pomocy sikawek i

pałek gumowych.
Inne luźne grupy studentów

przedostały się na ulicę Piekarską,

Łyczakowską i Fredry, gdzie wy*

bito kilka szyb.:- Zajścia te od-
działy policji państwowej zlikwi-

dowały.
Grupy studentów ponownie о-

koło godz. 21 zebrai; się pod

gmachem Teatru Wielkiego w

liczbie około 500 osób. Policja

rozproszyła je w dalszym ciągu,

Równocześnie między godz. 20

a 21 w okolicach placu Sołskich

poczęły: się zbierać grupy komu-

nistów, którzy ze swej strony

usiłowali sformułować pochód.

Próby demonstracyj przed Tea-

trem Wielkim policja stłumiła w

zarodku. W trakcie zajść potur”

bowano 8 studentów. Ogółem za*

trzymano wieczorem 19 osób, z

tego jednego studenta szkoły

technicznej, który został ujęty

z drągiem w ręku pod redakcją

„Chwili. W jednym ze sklepów

zostały wybite szyby. Korzysta”

jąc z tej okazji, męty uliczne rzw

ciły się -na rabunek obuwia z wy'

stawy, czemu jednak policja prze

szkodziła.
O-godzinie 21.30 spokój. wszę:

dzie został przywrócony.

RODOWY

Orzeszkowej 11

ODCZYT PUBLICZNY
Posła Stanisława Zielińskiego

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

Adolf Hitler, twórca narodowego socjałizmu
w Niemczech.

Goście mile. widziani.

i obie, kalosze, Śniegowce, wojłoki

pe Polska Wytwórnia. Obuwia
D-H-go W. Nowicki
Wlino, ul. Wielka

D. Buciki na ślizgawkę 19.50| Pantofle gimnastyczne
Obuwie narciarskie.

D. '4 buty na gumie 14.90
D. czoł. sportowe 16.40

Dziecinne buciczki 4.90   

ranne pantofle poleca

M./|,buty na skórze 15
30 |M. j LĄ Agursie18.

M. kamasze skóra box 17.00
M.i dam. bambosze zim. 6,50
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Anglja proponuje nowy pakt
europejski.

— LONDYN (Pat.) „Star” do-
nosi, że ambasador niemiecki
odwiedził wczoraj Simona, z któ-
rym odbył dłuższą rozmowę na
temat proponowanego przez An-
glję nowego paktu europejskie-
go. Pogląd angielski zmierza w
tym kierunku, aby wszystkie
państwa europejskie zapewni-
ły, że nie użyją siły w docho-
dzeniu swych pretensyj. Pakt
taki usunąłby znacznie obawy,
stniejące w Europie, zwłaszcza

co do pozycji Niemiec wobec
Polski, w związku z granicą nie-
miecką na Wschodzie. Propozy-
cja angielska idzie dalej, aniżeli
pakt Kellogg», albowiem dotyczy
nietylko wyrzeczenia się woj-
ny, ate wogóle wyrzeczenia się
każdej przemocy w. dochodze-
niu spornych pretensyj.
W ten sposób również woj-

na nieoficjalna lub wystąpienia
zbrojnych organizacyj byłyby
taką deklaracją objęte.

DALSZE ZABURZENIA W GENEWIE,
GENEWA. Pat.—W sobotę od-

był się tu demonstracyjny po-
grzeb komunisty Fuereta, zabite-
go w czasie zajść środowych.
Kondukt, w którym wzięło udział
około 2 tysięcy osób, przeszedł
przed mieszkaniem zabitego. Wo-
bec przewidywanych niepoko-
jów wezwano oddziały wojska, od
których odebrano przysięgę Ko-
mendant placu wygłosił do woj-
ska przemówienie, w którem ape-
lował do uczuć patrjotycznych.

Przemówieaie to przerywane by-
ło różnemi okrzykami. Żołnierza,
który wznosił okrzyki; „Zabójcy.
zabójcy”, aresztowano. Grupa
žolnierzy 7 bataljonu, skoszarowa-
nycb w parku wystawowym, przy-
łączyła się do tłumu, śpiewając
m'ędzynarodówkę.

Wypadki te wywołały ogrom-
ne poruszenie w mieście. Mani-
festanci wstrzymali ruch tramwa-

jawy, niszcząc kilkanaście wo-
zów.

Strajk w kantonie genewskim.
GENEWA (Pat). 24-godzinny

strajk, proklamowany przez zwią-
zki zawodowe kantonu genew-
skiego, rozpoczął się dziś rano.
Strajk nie obejmuje zakładów u-
żyteczności publicznej oraz tram-

wajów. Wydawanie dzienników
zapewnione zostało środkami tym
czasowemi. Zmobilizowane od-
działy wojska czuwają nad spo-
kojem i bezpieczeństwem publi-
cznem.

 

HITLEROWCY W CZECHOSŁOWACJI.
CIESZYN. (Pat). W Opawie

na czeskim Sląsku policja aresz=
tawałe,dziź..30..umumdurowanych
kreuzlerów, którzy w okolicznych
lasach urządzali zabory iprzy
rozpalonych ogniskach šlubowali
wierność Hitlerowi i zemstę cze-
skosłowackiej republice. Fana:
tyczni młodzieńcy niemieccyw
wieku od 17 do 20 lat usiłowali
w pełnem uzbrojeniu polowem,

w bronzowych koszulach i czap:
kach ozdobionych swastvka. z
płeceh*'naskami gazowemi oraz
ostremi nabojami, przejść przez
granicę górnosląską do Niemiec.
Dowódcą oddzialu, którego za-
aresztowano, był niejaki Schmid,
syn fabrykanta z Opawy. Wiado-
mość o aresztowaniu hitlerow-
ców wywołała na Sląsku Opaw-
skim wielkie wrażenie. -

Poprawa na giełdach amerykańskich.
NOWY YORK Po niezdecy-

dowanej tendencji na tutejszym

rynku pieniężnym i akcyjaym,

która ujawniła się w pierwszmy

dniu po wyborach prezyden'a

Roosevelta, w ostetnich dniach

zaznaczyła się zdecydowana po-
prawa. Na rynku akcyjnym oraz

obligacyjnym ujawnła się ten-

dencja mocna przy nastroju

zwyżkowym. Wśród banków wy-

raźnie wzrasta nastrój zaufania.

Wobec tego, że znaczna wię-

kszość demokratyczna obu Izb

gwarantuje solidarną współpracę
z nowym prezydentem oczekują
uruchomienia handlu zagranizne-
go, odzyskania utraconych ryn-
ków oraz współpracy z resztą
świata. Sfery finansowo gospo-
darcze stanowisko swe opierają
na nadziei zerwania w przyszłości
z polityką izolacyjną Stanów,
zniesienia prohibicji oraz zmiany
polityki taryfowej, opartej obe-
cnie'na systemie .ceł prohibicyj-
nych.

IS rr iiii

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
Dziś w niedzielę 13 b. m. o godzinie 12 m. 30 w lokalu Stronnietwa

Narodowego przy uli. Orzeszkowej 11 odbędzie się

Zebranie Kała Miejskiego Stronnictwa Narodowego,
| na którem przemawiać będą posłowie p. p.:

STANISŁAW ZIELIwSKI | prof. WACŁAW KOMARNICKI.
Wstęp za okazaniem legitymacji członkowskiej.

(SENOSIOSESNTPST SASDSSKSEAR PRA

Ratyfikacja jugostowiansko-polskiej
umowy.

BIAŁOGRÓD (Pat). W obe-
cności posła Rzeczypospolitej od

była. się w. Skupczynie ratyfikacja

jugosłowiańsko - polskiej umowy,

dotyczącej spraw kulturalnych i

szkolnych. Skupczyna skorzysta-
ła, by z tego aktu, umyślnie wy-
znaczonego nadzień11 listopada,
uczynić wiełką przyjazną manife-
stację w stosunku do Polski,

Manifestacja pacyfistyczna w Rzymie.

RZYM. (Pat). Podczas wczo-
rajszych manifestacyj pacyfistycz-
nych na placu Panteonu doszło

do starcia między demonstrantami

a policją. 20 osób odniosło kon-
tuzje.

„—

okaz obchodu Święta
liepodiegłośi.

Jak donosi „Kurjer. Warszaw-
ski“, w Pruszkowie pod Warsza-
wą miał się, odbyć 'w czwartek
obchód Święta Niepodległości w

sali Sokoła, lecz miejscowyś ko-
mendant posterunku. policyjnego
zakazał obchodu. Gdy po opróż-
nieniu. sali przez policję, sokoli
pragnęli ograniczyć się do obcho*
du święta wyłącznie w swojem
gronie, tenże komendant zażądał

wylegitymiowania się członków.
Na tak rygorystyczną kontrolę

wię*szość obecnych nie byla

przygotowana i wobec tego zre-
zygnowała: wogóle z obchodu,

WA TS LSS KTTAI O
Popierajcie Polską

  

 

B. min. Załeski prezesem Banku
Handlowego w Warszawie.

Były minister Spraw Zagra-

nicznych Załeski, objąć ma sta-

nowisko prezesa Banku Handlo-

wego w Warszawie, które to. sta-

nowisko wakuje po śmierci ks.

Lubomirkiego, zmarłego latem br.

„POLONJA” FIVEo CLOCK „YO—YO*.
DANCING — WYSTĘPY. RRTYSTYCZNE. — PANIE OTRZYMAJĄ MODNĄ ZABAWKĘ.DZIŚ. G.-5.30-po poł.

==
==—====
========
=

twksteza (18 łamewe) ро T2 srzadН вга
į <yfrowa, Auei ia aaa

   

zagranicą6 3.
sa wieros polis. przed tekstem |

 

Huragany.
CAMAGUEY.  (Pat.)

zabitych w czasis huraganu na
Kubie przekracza 2500 osób.

NOWY YORK (Pat) Wyspy
angielskie Litlle Cayman i Cay-
manbrac odległe o 150 mil. od Bi

spustoszoneJamajki, zostały
przez huragan. Przeszło 60 osób
utraciło życie, a setki odniosło
rany. Szereg domów, a między
innemi wszystkie gmachy pan-
stwowe, zostelo zburzonycd.

SANTA CRUZ. (Pat). Miasto
Santa Cruz jest tak doszczętnie
zniszczone, że prawdopodobnie
nle będzie mogło być już nigdy
odbudowane. Odpływ morza por-
wa nieobliczoną dotychczas ilość
ofiar.

 

Zadowoleni Niemcy.
Niemcy w ostatnich wyborach

dały obraz rozdarcia wewnętrzne”
śo i zażartej walki. Nie jest ona
wcale skończona i zapewne nie
doszła do największego napięcia.
Będzie może jeszcze huczniej. Ale
nie trzeba się łudzić w ocenie
przedmiotu sporu.

Nawewnąlrz jest to walka o
władzę lub o przewagę we władzy
między kierunkiem jen. von Schlei
cher'a z p. von Papen'em i p. Hu-
genberg'em z jednej strony, a Hi-
tlerem, lub može jen. von Schlei-
cher'em z Hitlerem, z drugiej stro-
ny. Ambo meliores. Tak czy siak,
mają być górą prądy dalekie od
budowania Niemiec pokojowych, a
opanowane myślą o odbudowaniu
Niemiec drapieżnych.
nie o to, czy Iść do odwetu czynia.
ale tylko o to, kto lepiej i prędzej.
prowadzi do odwetu.
— 11 B.

Kanclerz von Papen, przema”
wiając 8-go bm., w dwa dni o wy-
borach do Reichstaagu, na šniada-
niu sprawozdawców zagranicznych
w Berlinie, mówił także o sprawie
rozbrojenia: WE

„Płan francuski wychodzi widocznie

z założenia, że wszystkie europejskie pań

stwa lądowe powinny mieć jednako u-

ksztaitowane wojska. Ze stanowiska Nie

miec przedstawia się to jako nadające

się zupełnie do. dyskusji, Obecnie mamy

w Niemczech ustrój wojska, który nam

narzucono -dykiatem, a skarżymy się na

to, że nasi żołnierze nie-są równowarto-

ściowi z żołnierzami innych krajów, bo

nie mogą mieć równego uzbrojenia. Rząd

francuski widocznie to bierze za pod-

słaawę, że dopiero jednorodny ustrój woj

skowy i jednorodne uzbrojenie rzeczywi-

ście zrównać mogą między sobą wojska

różnych krajów. Uważam to za wielki
postęp. Jest rzeczą niesporną, że, je-

żeli się powiedzie dać wszystkim woj-

skom znamię czysto obronne, zrobimy

stanowczy krok naprzód ku rozbrojeniu

moralnemu i zadowoleniu świata. Tylko

przez równy system obronny, z równem

uzbrojeniem, dostosowanem w swej iło-

ści do długości i nieobronności granic, o-

raz liczby sąsiadów, można też uzyskać

równe bezpieczeństwo narodów.*

Jednem słowem, kanclerz von

Papen, po opuszczeniu przez Niem

cy konierencji rozbrojeniowej, nie

patrzy jednak krzywem okiem na
plan francuski, który zawiera za”
sadę równouprawnienia i zbliża

wojska wszędzie do milicji.

+

Dwa dni przed tą mową p. von
Papen'a ukazaly się w Paryžu u-
wagi świetnego. pisarza żartobli-
wego p. Clement Vautel'a (Cyrano

Liczba 8
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Macierz Szkolną.

nr, 438), które możnaby uważać ja
ko mimowolne objaśnienie, jaką
drogą kanclerz von Papen docho-
dził do takiego poglądu: ;

„Von Papen: Co Pan myśli, drogi je-

nerale, o tym planie francuskim?

Von Schleicher: Cudowny,
Von Papen: Dziwi mnie ten zapał.

Ten plan powinien raczej niepodobaćsię
Panu. Przesiąknięty jest on jakim$ Бита
nitaryzmem adwokackim, jakimś antimili
taryzmem irancuskim, którym jenerał pru
ski dobrej szkoły winien gardzić.

> Von Schleicher: Wcale nie, podoba
mi się on szalenie.

Von Papen: Przecież p. Heriot żąda
zniesienia Reichswehry.

: „Von Schleicher: Pomyśl Pan tylko,
jakie to kadry ta rozwiązana Reichswehra
stworzy dla owych milicji, które ci pro-

285GzERigosawia akewatolcia "kia a.“ a wwałolcka. Alo La.

tam doskonałym podolicerem, każdy po-

doficer oficerem niższym i t. d.
Von Papen (zamyślony): Może pan

ma słuszność.

Von Schleicher: A moje wiadomo-

ści skłaniają mnie domniemania, że Fran

cuzi nie będą milicjant. tak zapalnymi
jak nasi. J

Von Papen: Trzeba będżie jednak

ten plan francuski roztrząsnąć i oceniać

ujemnie. EG. sza

Von Schleicher: Oczywiście, Choć-
by dla zakrycia naszej radości. Odrazu
może Pan nawet obwieścić, że ja jestem

zadowolony, a jeżeli nie odrzucam tego

planu z oburzeniem, to dla wykazania,

że jestem i pozostaję zwolennikiem roz-

brojenia i pokoju.“

Že rozmowa kanclerza von Pa-
pen'a z ministrem jeneralem von
Schleicher'em bardzo byla podo-
bna do tej, którą rozsnuwa z wy”
obraźni p. Clement Vautel, to pe
wne.

 

  

 

Jest niewątpliwie wielka roz*
bieżność między pojęciami i zamie-
rzeniami rozbrojeniowemi lewicy
francuskiej p. Herriot'a i p. Paul +
Boncour'a a prawicy niemieckiej
p. von Papen'a i jen. von Schlei-
cher'a. Różnica jest bardzo pro:

sta przez rozbrojenie dążą Fran-

cuzi do pokoju, a Niemcy do woj:
ny. To jest i niewątpliwe i nawet
niezbyt ukrywane. Jeśli przeto

Niemcy mówią, że im się plan fran

cuski naogół, lub w tem, co uważa-
ją za jego istotę, podoba, trzeba

się strzedz. Znaczy to bowiem, że
Niemcy uważają, iż w załatwieniu
tem dostają coś, czego Francja wca
le nie chciałaby im dać. Zapóźno
będzie przejrzeć, gdy już będą to

mieli. Stanisław Stroński,

Wielka afera
PARYŻ. (Pat). — Sledztwo w

sprawie afery szpięgowskłej na
granicy francusko włoskiej zata-

cza coraz szersze kręgi. Wykry-
ta została wielka organizacja, u-
łatwiająca dezercję i uprawiająca
szpiegostwo od szeregu iat. Je-
den z prowodyrów organizacji,
aresztowany wczoraj, Włoch Be-
fyllo, jest urzędnikiem wielkiego

domu eksportowego w Modenie.

Przebój sezonu
to, komplecik wełniany (czapka I szał)
w. tym.. kolorze, rękawiczki: wełniane

ze sklepu FRANCISZKA FRLICZKI

szpiegowska.
Potrafił on dostać się do różnych
sfer towarzyskich i pozostawał w
bliższych stosunkach z oficerami
pogranicznych garnizonów i for-
tec. Wysiłki szpiegów kierowa-
ne były przedewszystkiem ku
pracom, dokonywanym w okoli-
cach fortec. W sprawę zamie-
szanych jest wiele dziewcząt
włoskich.

—]o
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Jedyne posiedzenie sejmowe

i jedyne posiedzenie sejmowej ko”

misji budżetowej posiadało ira-

gmenty, które pokutują ciągle w

rozmowach prywatnych. Chodzi

0 ustosunkowanie się grupy rzą”

dzącej do innych stronnictw pol-

skich. Szczegół taki zaszedł za”

raz na początku obrad komisji

budżetowej. :

Na porządku dziennym obok

rozdziału referatów budżetowych

była sprawa rozdziału referatów

o wnioskach klubowych. Niemal

wszystkie kluby zgłosiły odpowie

dnie wnioski. Nasamprzód miano

* ®

politycznedo.
wszystkich  kuratorjow, które

przecie są przedewszystkiem or-

ganem administracyjnym, znale”

ziono miejsce w Radzie, ale nie

było go dla wszystkich wyższych
uczelni akademickich, które właś-

nie z istoty swojej i z tradycji są

czynnikami, pielęgnującymi kul-
turę wychowawczą.

W takiej sytuacji Rada Oświe-
cenia Publicznego staje się znowu
ciałem administracyjnem, a nie

ideowem. Chybia celowi. W ta-

kich warunkach Rada uchwali

każdy wniosek, każdą propozycję

ministerjalną. Powoływanie się na

jej opinję nie może być miarodaj-

ne, gdyż nie jest ona, jak być po”
winna, instytucją niezależną.

Ale nikt jeszcze nie zwyciężył

myśli ludzkiej zarządzeniami ad*

ministracyjnemi.

rozstrzygnąć sprawę wniosku klu'

bu ukrańskiego. Członek komisji,

ukrainiec pos. Łucki, zażądał

przydzielenia tego wniosku klu-

bowi ukraińskiemu jako wniosko*

dawcy, podkreślając normalny

zwyczaj parlamentarny. Poparł

go w takiem stanowisku pos. Po-

lakiewicz, który z ramienia pre Przed kilku dniami zamieści”

zydjum BB. kieruje polityką klubu liśmy opis największego statku

na posiedzeniu budżetowem. O“  swjąta — dziś podajemy korespon”

czywiście komisja nie miała nic  qęncję o spuszczeniu na morze te-

przeciwko temu i referat о tym go kolosa.

wniosku przydzielono ukraińcom. . į

Zkolei przyszła sprawa which W. piątek odeszło z Paryża do

ku koła żydowskiego. Zgłosił się St Nązaire osiem specjalnych po”

o jego referat pos. Rosmarin. Tu ciągów. Prócz tego nad brunatno”

taj wynikła już pewna trudność, ;głtemi wodami Loary płynie, po”

ile że pos. Rosmarin nie jest cząwszy od Nantes, wialka fala

członkiem komisji, a referaty mo” „ut Asfaltowana szosa przed St.

gą obejmować tylko członkowie Nazaire przypomina bulwary pa”

aPOWIEja:do ryskie: gs pochylić a gy: kie-

pretacja ‚ r » rownicą, wytężyć wzrok i skupić

puszczony przez komisję Lcd całą uwagę na maszynach, które

jak i pos. ks. Szydelski do uczest” +oczą się dwoma strumieniami w

nictwa w obradach budżetowych. kierunku Oceanu. Naturalnie ani

Pos. Polakiewicz zgodził się tedy w St, Nazaire, ani w Penhoet nie-

na przydzielenie referatu p. „Ros“ ma wolnego miejsca; setki aut

marinowi jako... hospitantowi ko“ zjeżdżają na rozmokłe łąki po obu

misji budżetowej. Regulamin nie stronach drogi, śdzie natychmiast

przewiduje instytucjihospitantów improwizuje się camping. Przeszło

komisyjnych, ale... dlaczegożby 60.000 osób przybyło ze wszyst”

takiej drobnostki niezrobićprzed: kich stron Francji, by uczestniczyć

stawicielowi koła żydowskiego! w uroczystości poświęcenia naj:

Potem przychodzą do rozdziału większego okrętu świata, dumy

referaty o wnioskach Klubu №- gallijskiej marynarki i chluby fran-

rodowego. Po tak liberalnem za”  Cuskiej techniki.

łatwieniu wniosków ukraińskich * : .

i žydowskich zdawaloby się, že Penhoet — małe miasteczko z

niema żadnych przeszkód, by re" największemi dokami nad wschod”

feraty o nich objęli przedstawi nim Atlantykiem. Zdaleka widne

ciele tego klubu.. Tymczasem ogromne konstrukcje żelazne, las

wstaje pos. Hołyński i domaga się, dźwigarów i szara masa drewnia-

by referaty o wnioskach przy nych hal. Kilkaset kroków w kie-

dzielić posłom z BBWR! Nasali runku portu — i oczom naszym

robi się atmosfera nieprzyjemna. Gdstania się potężny blok żelaza,

Nawet posłowie z BB czują, że to górujący nad halami doków, nad

wLinai ag byćp ortem, nad całem miastem. Wra-

"wobec obcych. a ec swoich Žano i : p.

AeBęg..BWSAAEARRAL A Poe арна iestPod nelc ob tczew
czas minionej sesji wnioski Klubu ABS ce Wensckim RES

Narodowego, dotyczące kontroli PZć Ibo A mod maki ь M7 2.

nad gospodarką paūstwową objęli SUPI
RE: 2 salu. Piękno architektury harmoni

również posłowie z BB, ale dotąd = : ;
я 2 7 + zuje z otoczeniem, łącząc się z

nie znaleźli czasu ich zreferować, | ed й a dosk

Ostatecznie jeden wniosek (o re- pom w Jena, nawzajem się dope
Р 5 h ielai niającą calošė. Ogromny plac wer-

aaakięmi 2 Pravda lė— ва jest białą wyspą, rzuconą na
dają BB, morze zieleni, Ten kolosalny sta-

я Ž : tek wydaje się organiczną częšcią
Mimochodem každy się pyta, я ; ;

dlaczego inną miarę stosuje się do wybrzeża. Gdy w dwie godziny

Polaków, a inzzą do mniejszości później widniał nieruchomy i
narodowych? ciemny wśród świateł portu, przy”

. pominał jedną z tych skał bretoń-

Z NOMINACJI skich, które zamykają wejście do

O utworzenie Rady Oświece-
St. Mało. Brak kominów i cha-

nia Publicznego niejednokrotnie rakterystycznych konturów pokła”
składano wnioski w sejmie, któ-

du potęgował złudzenie. Światło

. fie blyskalo jak latarnia mor-
re... nawet nie były rozpatrywane. 72 TU ЫЕ )
Idea wszakże Rady polegała na ska na granitowym cyplu.
kontakcie czynników społecznych

Schodzimy w stronę wybrzeża,

z administracją szkolną. Tymcza” Koło statku olbrzymi rój ludzkich

sem minister Jędrzejewicz upro-
mrówek, kręcący się gorączkowo

ścił sprawę ogromnie łatwo. Po-
wśród rusztowań i stalowych lin.

wołał w drodze rozporządzenia tę Po obu stronach zatoki huczy stu-

instytucję do życią i sam zaprosił
tysięczny przeszło tłum. Widok

mianowanych przez się członków portu, doków i rojowiska ludzi ko”

do współprący,
ło spętanego olbrzyma przypomina

Nie wiadomo, jakiemi względa-
drzeworyty z „Podróży Guliwera

mi kierował się przy ukłądaniu
do Liliputow“, Potworny ogrom

sty człósków Rady. Uderza prze” ztatku wywołuje wrażenie góry,
owóżrstkic wawniej ak która wyrosła nad Oceanem. Trud

stawiciela Episkopatu polskiego, "9 wprost uwierzyć, že te kolo:
gdy jest powołany metropolita salne ściany żelazne zbijały młotki

prawosławny, superintendent wy” kwalifikowanych robotników ©
znania augsbursko-ewangielickie- Rx „Normandję“ stwo-
go. Konstytucja, dotąd obowiązu- LAS
jąca nadaje Kościołowi katolic-

Nie „Normandję”, Marynarze

kiemu stanowisko uprzywilejowa- 5 zabobonni. Największy okręt

ne. Praktyka mówi co innego.
świata nazywa się jeszcze ciągle

Następnie zwraca uwagę nie-
„T. 6“, albo, ježeli kogoś razi no-

rėwnomiernošė w kwalifikowaniu menklatura liczbowa — „Super Ile
instytucji nauczycielskich. Zwią- de = . Imię statku trzymano
zek nauczycielstwa polskiego, któ W SO S : dził

ry, jak wiadomo, z organizacji le- Ejo AO
wieowej przeobraził się w sana- mówił dyrektor Compagnie Gene-
cyjną, posiada aż 5 przedstawi: rale Transatlantique — niech pan

cieli, a Towarzystwo nauczycieli będzie łaskaw AsA

szkół wyższych i średnich, tak za- „Normandja przed spuszczeniem

służone około rozwoju naszej my- ka atywok sia
śli i j, tylko jed: ! S е RAi pedagogicznej, tylko jednego największego okrętu świata imie-
Podobnie też i Stowarzyszenie ь RAE
chrześć.-nar. szkolnictwa -po- Diem tak tragicznie zmarłegoPre-

wszechnego również tylko jed- zydenta . Francji, którego postać

nego! przeszła do legendy. „Super Ile de
France' miało być wyrazem czci,
jaką społeczeństwo francuskie ota
cza wspomnienie Pawła Doumer'a.
Statek miał się nazywać „Paul

Powołano w skład rady wszyst-
kich kuratorów naukowych, wielu
dyrektorów szkół średnich oraz
dobranych, znanych ze swego za*
angażowania się politycznego pro-
fesorów wyższych uczelni, Po co
powołano kuratorów i dyrekto-
rów? Gdyby minister chciał urzą”
dzać konferencje ze swymi pod-
władnymi, to rzecz naturalna mo-
że powoływać kuratorów w każ-
dej chwili. Trudno sobie przedsta  sięcy więzienia i 3000 It. grzywny
wić samodzielność kuratora w  Stanisłąwę Adamską za dostarcze-
obecnie panujących stosunkach. nie młodzieży szkolnej niedozwo-

Za dawanie książek

Z pogranicza donoszą, iż sąd
w.Wiłkomierzu skazał na 2 mie-

Nie chcemy nikomu ubliżać, ale lonej lektury z zakresu historji
uwaga taka narzuca się jako polskiej i literatury. Adamska
rzecz zupełnie naturalna. Dla jest właścicielką drobnego go-

DZIENNIK MILENSKI | |

Z prasy.

„Normandia“ na falach Oceanu.
Doumer”. Gdy wieść o tem dotarła

do robotników, pracujących w do-

kach — przyjęto w Penhoet pro”

jekt C. G. T. nieprzychylnie, „To

doon“ oznacza w języku angiel-

skim coś, co przynosi nieszczęście.

— Nazwa odstraszy Ameryka"

nów — twierdzili marynarze.

—- Może być wypadek przy

spuszczeniu okrętu — mówili ro-

botnicy w portach.

Kompanja ustąpiła. Naprośbę

inżynierów i robotników, prasa nie

podawała prawie do ostatniej

chwili nazwy okrętu. |

Odkrywają się głowy. Tłum

milknie. Widać białe komże księ-

ży i wielki, złocony krzyż. Do sta:

tku zbliża się prob. z St. Nazaire.

„Niech cię przez oceany prowadzi

Pan.. Będziesz służył ludzkiej

pracy i pokojowi świata...'* :

Za duchowieństwem postępuje

Prezydent Lebrun, członkowie rzą

du, ambasadorowie mocarstw,

przedstawiciele admiralicji. Krople

wody święconej padają na stalowe

pancerze... Wojsko prezentuje

broń.
Cofa się orszak dostojników.

Ciszę, jaka zapanowała, przerywa

nagle ostry gwizdek kapitana

statku. Pierwszy rozkaz dany na

pokładzie „T. 6". I w tej chwili do-

chodzi nas huk walących się
drzew. Niezmiernie szybko i spraw

nie tysiąc robotników wyrębuje
las pali, podtrzymujących statek,

Olbrzyma łączyły z pomostem już
tylko stalowe więzy lin.

Frezyd. Francji wchodzi wraz ze
swoją małżonką, prezesem kom-
panji i min, handlu na mały pomost
zestawiony obok ostrej krawędzi
przodu statku. Pani Lebrun jest
matką chrzestną okrętu. Zwyczaj
uświęcony tradycją wieków. Pre-
zydentowa „Francji występuje na-
przód. Rozlega się jej głos w apa-
ratach megałonów:

„Będziesz się nazywał Norman*

dją..." PF"
Butelka szampańskiego wina

uderza o stal okrętu. Z Penhoet
słychać huk armatniego strzału.
Długi przeciągły gwizd. I w tej
chwili „Normandja” zaczyna się
poruszać, Masa żelaza, olbrzymi

gmach stalowy, dłuższy o kilkana-
ście metrów od wieży Eiffla, wyż:
szy od Łuku Tryumfalnego, drgnął
i posuwa się wolno w stronę mo-
rza. Z tysięcznych tłumów buchnął
okrzyk i zamarł natychmiast. Wra
źenie jest tak wielkie, że czujemy
jak ściska się gardło i drżą ręce.
Oficer stojący przy aparacie po-
miarowym jest biały jak kreda, A
statek idzie coraz prędzej, z po”
mostu wznoszą się tumany białego
pyłu, z trzaskiem padają liny rzu-
cone z pokładu. Sekundy przedłu-
żają się w nieskończoność.

— Ca va, ga va bien!!!
Krzyk  zdławiony radością.

„Normandja“ sunie majestatycz-
nie, wielki maszt nie drgnął nawet
o centymetr — tylko pomost do-
ków wygiął się silnie pod ciężarem
15.000 ton. Nagle z poza żelaznej
masy wytrysnął ogromny słup wo-
dy i opadł srebrną fontanną na
morze. Tłum zafalował gwałtownie
i zahuczał dziesiątkami tysięcy
głosów. Ponad morzem głów po”
płynęły dźwięki  „Marsyljanki”.
Zabrzmiały działa. Od St. Nazaire
szedł dźwięk dzwonów, bijących
ze wszystkich kościołów. Wybrze-
że szumiało radością i wybuchnęło
oklaskami, które zagłuszyły wszy”
stko. „Normandja“ oddalała się od
brzegu. Na linach obu masztów
wytrysnął rój chorągiewek i trze-
potał w podmuchach wiatru. Na
rufie statku podnosił się ogromny,
trójkolowy sztandar Francji.

„Normandja* największy okręt
świata dotknął fal Oceanu...

polskich 2 miesiące
więzienia i 3000 litów kary.

spodarstwa w pow. wiłkomierskim.
W roku 1925/26.27 była ona na-
uczycielką i kierowniczką szkoły
polskiej w Wiłkomierzu. Stano-
wisko swe utraciła Adamska z
powodu rzekomej  nielojalności
państwowej. - EE

\ Res o ф с

Po „tygodniu rolniczym”.

W, związku z „Tygodniem rol-
niczym' zorganizowanym przez
sanacyjne organizacje rolnicze,
„Kurjer Lwowski” zastanawia się
nad istotnie tragicznem polože-
niem naszego rolnictwa i kończy
artykuł swój temi słowy:

„Cóż wobec tego robi „zunitikowane“
rolnictwo? Dostosowuje się do mody i
urządza „zielony tydzień”; coś na wzór
adziecka, matki, Strzelca, morza
it. d.

W Kėlkach rolniczych, Spółdziel-
niach mleczarskich, w Kasach Stelczyka,
w organizacjach ziemiańskich ruch jak w
ulu. Dyskusja przemłaca to, co już tysią-
ce razy powiedziano, co spisano w: set-
kach memorjałów, ankiet, co wykreślono
na różne systemy grafikami, co przedkła-
dano kilkanaście razy przy herbatkach w
salonach recepcyjnych,

Idzie więc rozhowor natemat premji
wywozowych, akcji interwencyjnej i
stwierdza się, iż droga ta nie zdołała do-
prowadzić do opłacalnoci rolnictwa, przy
podkreśleniu, że państwo nie rozporzą-
dza dostatecznemi środkami, Idzie więc
dyskusja o zmniejszeniu kosztów produ-
kcji, zmniejszeniu rozpiętości nożyc, o
dalszej konieczności obniżenia oprocento
wania w Banku Polskim, o rewizji taryf
polskich kolei państwowych, o oszczęd-
nościach gospodarczo - komunalnych o
reformie ubezpieczeń socjalnych, o refor
mie podatkowej, o rewizji stawek robotni
„czych i t. d.

Sypią się różne projekty, wszystkie
niemal obliczone na krótką metę — ni-
śdzie jednak — co z kilku stron podkre-
ślono — nie widać głębszej analizy; gdzieś
po kątach, skrycie tuła się zrozumienie
dla swoistości położenia polskiego rol-
nictwa — a pozatem najbardziej typowy
„tydzień” ze wszystkiemi ceremonjami,
telegramami, ukłonami, uśmiechami, i o-
strożnościami.

A wszak tu chodzi o ratowanie 70
proc, ludności naszego kraju... czy „ty-
dzień” jest tą dregą właściwą? Skończ-
my z modą „dni” i „tygodni” a zapytajmy
tych „mile widzianych”, jak daleko ta nie-
bezpieczna droga prowadzi Bo jakoś
dróg szczęśliwych od lat już nie widać,
 

JUŻ CZAS
NABYĆ LOS 1-ej KLASY

w największej I najszczęśliwszej

w WILNIE kolekturze„LICHTLOS“
LSAEET RRKT2

Wielka 44, tel. 4-25 Ad. Mickiewicza 10, tel. 13-58.

MAAAC

Ustalanie granicy pomiędzy Łotwą i Polską

W dniu wczorajszym na granicy

polsko-łotewskiej, odbyła się na-

rada przedstawicieli władz pol-

skich i łotewskich, celem omó-

wienia niektórych spraw związa-

ra prowadzić będzie dalsze nara- nych z pracami komisyj w kwe-

dy z czynnikami łotewskimi. stji wytyczenia granicy.

aim i AKEI III IDAGD:

W związku ,z rozpoczętemi
pertraktacjami z rządem łotew-

skim w sprawie wytyczenia gra-

nicy polsko-łotewskiej, wybrano

specjalną komisję graniczną,któ-

Polska jako problem duchowy.
„Katolicyzm Polski a Niemiec.

(Warszawa - KAP). Czasopi-

smo „Die Zeit” wydawane przez

słynnego przywódcę pacyłtistów

niemieckich, prof, Fórsitera, zamie

szcza w ostatnim październiko”

wym zeszycie artykuł pod powyž-

szym tyt., usilując czyteln. niemie

ckim wyjašnič, na czem polega nie

spožyta siła Polski, która przetrwa

ła rozbiory i stuletnią niewolę, i w

czem szukać przyczyny duchowe"

go rozbratu, dzielącego obecnie

Niemcy i Polskę, Autor artykułu,

Hans Schwann, niemiec szwajcar”

ski, wspomina epokę po upadku

powstania listopadowego, gdy e-

migranci polscy w liczbie około

10.000, którym udało się przedo-

stać przez granicę niemiecką dą-

žyli na tulaczkę w grupach po 50

do 100 ludzi i byli przyjmowani w

zachodnich Niemczech owacyjnie,

4goszczeni i wspomagania elita po”

etów niemieckich pisała na cześć

Polski owe „Polenlieder“, slawią-

ce ją jako męczennicę wolności.

Wtedy, gdy prawie wszyscy poeci

i myśliciele niemieccy, parlament

w Frankfurcie a nawet wielkie kor

poracje studenckie, jak np. haka”

tystyczna obecnie „Borussia“, о-

świadczały się za Polską a prze”

ciw Prusom, wtedy już, jak twier:

dzi autor artykułu, powstała kwe-

stja korytarza, ale nie tego „geopo

litycznego” między Polską a Niem

cami lecz duchowego, dzielącego

Prusy od reszty Niemiec!

Jak to się stało, że ówczesna

przyjaźń dla Polski zmieniła się w

nienawiść, cześć w lekceważenie?

Odpowiedź na to pytanie znaj

duje autor artykułu w niezrozumie

Rój. iPEGEFPPORI, mu
budki, ujętej w słowa hymnu: „Je-
szcze Polska nie zginęła”, pobud-
ki z którą na ustach Polacy prze-
trwali stuletnią niewolę, prześlado
wania ojczystego języka, wywłasz
czania, międzynarodowe intrygi,
teror i rabunki, a teraz w okresie
najcięższego kryzysu wytrzymują
go mężnie i gdy chodzi o całość
ojczyzny, nie daliby się skusić ża”
dnemi obietnicami ulg materjal-
nych na jakiekolwiek koncesje te-
rytorjalne, Siłę tej odporności tłu
maczy autor niewzruszoną wiarą
Polski w swe nieprzedawnione pra
wa i w ostateczny triumf sprawie”

dliwości.
Ale wiara ta nie byłaby tak

mocną, gdyby nie była oparta o
głęboką religijność, którą podzi-
wiał, będąc w Polsce. Widział ko”
ścioły, przepełnione wiernymi, wi-
dział ludzi modlących się przy tak
licznych w Polsce krzyżach przy”
drożnych. Na tej głębokiej religij-
ności i przywiązaniu do wiary oj*
ców oparta jest jego zdaniem, ta
siła odporna, której nie zwalczy
żadnaa niemiecka „przejażdżka na
Wschód” (Ritt nach Osten), żaden
bojkot gospodarczy, żadna wojna
celna. [u porównywa autor kato-
licyzm Polski z „politycznym kato”
-licyzmem' niemieckim i wyznaje,
że jako niemiec rumienić się musi
za oficjalne przedstawicielstwo te-
go „politycznego katolicyzmu”. Ja
ko odstraszający przykład stawia
słowa jednego z tych przedstawi-
cieli z pruskiego Śląska, który na
zjeździe w Kolonji, odbytymw li
stopadzie roku zeszłego, biadał
nad tem, ze w 211 kościołach ślą-
skich odbywa się polskie nabożeń
stwo i pocieszał się tem, że „na
szczęście" w ostatnich miesiącach
objawia się dążenie do ogranicze-
nia tych polskich nabożeństw.

Dla prawdziwie po katolicku
myślącego Niemca jest, jego zda”
niem, w najwyższym stopniu nie”
pokojące to ciągłe oddalanie się
myśli politycznej w Niemczech od
zasad chrześcijańskich i ten fary-
zeizm niemieckiej prasy katoli-
ckiej wobec problemu polskiego.
Mimo tego jednak nie traci na-
dziei, że do wyrównania różnic
między obydwoma narodami powo
łani są właśnie tylko katolicy о-
bydwu krajów. Nie tylko dlatego,
że reprezentują oni najpotężniejsze
śrupy ludzi, wyznających ten sam
pogląd na świat i podlegających te
mu samemu najwyższemuPasterzo*
wi, ale i dlatego, że to co nazywa

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

duchowym problemem Polski, mo*

że być zrozumiane tylko ze stano-

wiska chrześcijańskiegą. Katolicy

niemieccy winni zrozumieć, że pro

blem polski, to nie swary o tę tub

inną granicę, ale że chodzi tu o

życie lub śmierć chrześcijańskiej

Europy, o całość zachodniej kultur

ry, dla której Polska była i jest wa

łem obronnym.

Przy otyłości, pobudza naturalna wo-

da gorzka „Franciszka - Józefa" przemia-

nę materji w organizmie i wpływa na wy-

smukłość ksztaitów. Żądać w aptekach

i drog. 14456-0.

SZKICE I OBRAZKI,
CZŁOWIEK PECHOWY.

Znałem takich sam i sam też do-

świadczyłem ich zabójczego wpływu.

Mają coś w sobie co sprowadza nie-

szczęście. Są oni jak gdyby magnesami

przyciągającemi wszystkie nieszczęścia.

Amadeusz był takim człowiekiem.

Gdy poszedł na koncert i balet, szczupły

skrzypek dostał szału i pogryzł skrzypce,

a primabalerina odtańczywszy taniec

umierającego łabędzia, tknięta została

paraliżem i  skonała, chociaż była

jeszcze młodą i tylko od czterdziestu lat

na scenie (w roku 1887 tańczyła przed

królem Iraku).

Gdy pewnego razu poszedł do re- .

stauracjii zjadł tam obiad, tej samej nocy

właściciel ogłosił upadłość zakładu ga-

stronomicznego, podpalił dom, został

aresztowany, a dziś żona jego idzieci

żebrzą po ulicach,

Gdy zaproszono go raz na ślub jako

świadka (żenił się młody jegoprzyjaciel

4 ze stara kamieniczniczką, konto bankowe

ponad sto tysięcy) coż się stało?

Młody przyjaciel, którego lekarz za-
pewnił, że oblubienica zemrze po pierw-

szym skandalu na udar serca, sam umarł

na apopleksję, a w pół roku wdowa wy-

szła zamąż za jeszcze młodszego.

Amadeusz był lekarzem dentystą i
nie było dotąd wypadku, by pacjenci je-
go nie kończyli na gwałtowne zakażenie

krwi od wyrwania zęba. Klijentela też

jego składała się z samych samobójców.

Jeden z nich, który bardzo chciał umrzeć

kazał sobie wyrwać przez Amadeusza

wszystkie zęby, a ponieważ miał pecha

i nie umarł, na drugi dzień popełnił sa-
mobójstwo przebijając się parasolem.

Zygmunt miał bogatego wuja, który

ciężko chorował ma wątrobę i którego

najsławniejsi interniści nie mogli dobić.

Zygmunt postanowił mu zatem posłać

Amadeusza.

I cóż się stało?

Wajaszek wyzdrowiał,

dostał żółtaczki. |
Jednem slowem Amadeusz promie-

niował złem.

Zaciekawiło mnie to, więc pytam:

— Amadeuczu, azali tylko swym

bliźnim przynosisz nieszczęście, a sobie

nie?

— Sam jestem szczęśliwym. W ze-

szłym roku kupiłem bilet na loterji w ja-

kimś sklepiku. Wygrałem dziesięc tysię-

cy, ale zato właściciel sklepu powiesił
się, gdyż żona go namawiała, by właśnie

ten bilet kupił, a on nie chciał.

Oto masz przykład.
Gdy byłem młody dawałem korepe-

tycje w pewnej rodzinie, I co chcesz, sy-

nowie tego domu dostawali kolejno roz-

miękczenia mózgu, a zrozpaczeni rodzi-

ce, którzy byli bardzo bogaci, usynowili

mnie,

Amadeusz roześmiał się źle, a mnie

przeszły ciarki,

— Możebyś Amadeuszu coś dla

mnie zrobił i na moją korzyść wykorzy-

stał swe złe wpływy?
— Mogę pojechać do twojej bogatej

ciotki.
— Nice nie pomoże, to jest żelazna

kobieta. Jeszcze sobie w zeszłym roku

kupiła punkt-roller.

— To pójdę do twoich żydów.

— No i ci z tego? Skonają i nie bę-

dzie od kogo pieniędzy pożyczyć.

— Więc co?

— źle mnie jest na świecie, więc

wyrwij mi ząb. Mam jeden zepsuty i ład-

niej jakoś moja czaszka będzie wygląda*

ła bez tego zęba.
— Zgoda, siadaj na fotel.

Trrach!!
Wyrwał mi ząb...
Wróciłem do domu by skonać spo*

kojnie,

Wchodzę, Witają mnie radośnie.

— (o się stało?

— (Ciotka twoja umarła. Cały mają*

tek zapisała tobie. Jesteś bogatym!!

Boże jedyny! A to pech. Teraz kiedy,

jestem bogatym będę musiał skonać,

M, Junosza, ы

a Zygmunt

 

 



 

 

KRONIKA.
W dniu «Święta Młodzieży».

Stowarzyszenie Młodzieży Pol-
skiej, jako organizacja katolicka,

Poza braniem udziału we wszyst:
kich uroczystościach narodowo”
Państwowych, które umacniają i

| tozwijają w niej ducha narodowe-
$o, we wszystkich świętach i uro”
Czystościach Kościoła Katolickie"
$o, mają swe specjalne święto —
mŚwięto Młodzieży” — przez któ-
le chcą pogłębić ideały młodości

i zdobyć dla swych charakterów
dźwignię i móc twórczą na przy”
Szłe zapasy życiowe. W. „Święto

Młodzieży” młodzież z SMP wy”
iera jakiś jeden szczegół z życia

Jej Patrona św. Stanisława Kost-

ki, który to szczegół przez cały
rok stara się wprowadzić we

własne życie. Obecny rok pracy
wewnętrznej przechodzi pod Ба-
słem „Chcemy Boga oglądać” i tu
Ma przed sobą wspaniałą postać
młodzieńczą, o wielkiej, czystej
duszy św. Kostkę, którego całem

streszczeniem życia przecież było

do „Wyższych rzeczy stworzony
jestem”. Dziś szczególnie wśród

Morza zepsucia moralnego, kiedy
Wszystko prawie i druk i rysunek,
Widowiska i kina niejako pchają

 

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ? |

M Przeważnie pochmurno i mgli-
sto, z możliwością drobnych opa-

dów (deszcz ze śniegiem). Po
nocnych przymrozkach w ciągu

dnia temperatura do 4stopni.
Słabe wiatry północno-wschodnie
I wschodnie.

Z MIASTA.

— Dzień oświaty pozaszkol-

nej. W dniu 16-ym listopada Ko-
ła Polskiej Macierzy Szkolnej or-
ganizują zbiórkę uliczną na cele

oświatowe.
SPRAWY MIEJSKIE,

— Walka o obniżkę ceny

prądu elektrycznego. We wczo-

rajszym numerze naszego pisma

donosiliśmy 0 powstaniu w Wil-
nie Komitetu Obywatelskiego do

walki ze zbyt wysoką ceną prądu

elektrycznego. Pierwsze posie-
dzenie tymczasowego komitetu

wykonawczego odbędzie się we

Wtorek, dnia 15 listopada rb., w

lokalu przy ul. Hetmańskiej 2.
— Instalacja pionów. Po

przykrych doświadczeniach z war-
szawską firmą Z. T. E. Magistrat,

przeprowadzał instalację pionów

systemem gospoparczym. Sposób

ten jednak okazał się w praktyce
droższym i nastręczał znacznie
więcej kłopotów. Wobec tego
władze miejskie namyślają się

obecnie nad rozwiązaniem tej

kwestji. Prawaopodobnie roboty
powierzone zostaną przedsiębior-

cy prywatnemu, w drodze prze-

targu. :
Zdrugiej stróny niemało kło-

potów nastręcza  Magistratowi

„ostateczne zlikwidowanie umowy

z,Z. T. E:, któremu miasto zale:

ga jeszcze z opłatą należności za

wykonane już roboty.

Obu tym sprawom ma być

poświęcone jedno z najbiższych

posiedzeń Magistratu.
— Roboty przy ul. Wileń-

Skiej nad budową próbnego od:
cinka jezdni szybko posuwają się

naprzód. Roboty przygotowawcze

zostały już prawie ukończone. W

tych dniach kierownictwo robót

przystąpi do układania kostki be-

tonowej. :

Magistrat spodziewa 516 defi-

nitywnie zakończyć roboty w cią

gu przyszłego tygodnia. :

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

t — Walne zebranie Odz. Wii.

Związku Techników odbędzie
się dziś o godz. 4ej w lokalu

przy ul. Witoldowej 55 b, 5.

Konferencja okręgowa

spółdzielni spożywców  odbę-

dzie się dziś o g. 10 rano w lo-

kalu Z. S$. S. „Społem* R. P.,

zaułek Rossa 3.
— Zebranie organizacyjne

Koła Pań LOPP-u odbędzie się
dziś o g. 12.30 w wielkiej sali

konferencyjnej urzędu wojewódz-

kiego ul. Marji Magdaleny 2.

—Zebranie Koła b. wycho-

wanek gimnazjum S. S. Naza-
retanek odbędzie się dziś o g.

4 p. p. w lokalu szkoły.
— Bezpłatne kursy spo-

łeczno-oświatowe. Zarząd Akad.
Kola P. M, S. komunikuje, że na-

stępny wyklad na kursach pracy

spoleczno-ošwiatowej odbędzie

się w lokalu P. M. S$. ulica Wi-

leńska23 m. 9 w poniedziałek

14 b. m. o godz. 8
‚ ODCZYTY.

—XIII odczyt z cykłu „Świę-

ci pańscy, p.t: Sw. Tomasz

z Hkwinu*—ks. prof. dr. Walen-

tego Ulrmanowicza—odbędzie się

dn. 15 listopada, we wtorek, o

godz. 7 wiecz. w Domu Sodali-

cyjnym (ul. Królewska 9, II p.).
Wstęp dla członków i zaproszo-
nych gości. Zaproszenia można
otrzymać od członków Sodalicyj

Marjańskich. -
iw — Odczyt na rzecz X Tygo-
dnia Akademika. Dziś, o godz. 5
Po poł. w Auli Kolumnowej Uni-
Wersytetu odbędzie się odczyt

Prof. dr. Maksymiljana Rosego,

dyrektora kliniki psychjatrycznej
U.S. B i Polskiego Instytutu

Badzń Mózgu p.t. „Mózg a życie

Psychiczne”. Całkowity dochód

przemocą na drogę rozwiązłości i
nieobyczajnego życia, młodzież z
pod znaków SMP, jako karne
pierwsze bojowe szeregi Akcji
Katolickiej, doskonale zdaje sobie
sprawę, gdzie tkwi dla niej naj
większe niebezpieczeństwo i dla-
tego głośno woła w dniu swego
święta do tych wszystkich: komu
dobro Ojczyzny i Państwa na ser”
cu leży — precz z niemoralnością,
zatamować to cuchnące źródło,
by nie zepsuło zdrowej jeszcze
i czystej rzeki. Stowarzyszenia
Młodzieży Polskiej biorą z życia
św. Stanisława Kostki wielką, naj
większą bodaj w życiu zasadę
„przez Krzyż na życia wyż”, Wi-
dzą w nim ideał ofiarnego serca,
cichego, Bogu wiadomego tylko
cierpienia, a zarazem ideał świętej
zaciętości w dążeniu do upatrzo-
nego i wymarzonego celu. Mimo
chłodu i głodu, przeciwieństw
wszelkiego rodzaju i szyderstw,
mimo tysiąca pokus — zawsze na:
przód ponad życia błotem, po-
dłością i marnotą, wszędzie bo-
wiem i zawsze „Chcemy Boga
oglądać".

 

przeznaczony na cele X Tygddnia
Akademika. Wstęp 1 zł, akade-
mickie 50 gr.
— „Zdrowie kobiety". We

środę dnia 16 b. m. o godz. 6ej
wiecz. w Ośrodku Zdrowia, ul.
Wielka 46, odbędzie się odczyt
Dr. H. Murawskiej d. t. „Zdrowe
kobiety". Wstęp bezpłatny.

SPRAWY AKADEMICKIE,

Zarządy akademickich
Sodalicyj Marjańskich zawiada-
miają, że w dniu dzisiejszym o
god'. 16.30 w Ognisku Pkade-
mickiem (ul. Wielka 24) odbędzie
się Inauguracja Roku Sodalicyj-
nego.
— Koło Wii. Zrzeszenia Le-

karzy Absolwentów U. 5. B.
We wtorek o godz. 7 wiecz przy
ul. Wielkiej 46 odbędzie się wal-
ne zebranie informacyjne człon-
ków Koła Wileńskiego Zrzeszenia
Lekarzy Absolwentów U S. B.
Obecność członków konieczna.
Goście milie widziani.

Prezydjum Konwentu
Batoria w semestrze | r. a.
1932-33, zostało wybrane w na-
stępującym składzie: prezes—klt.
Bukowski Wacław, vice-prezes —
klt. Jocz Stefan, sekretarz — klt.
Henszel Jerzy, oldermsn —klt.
Drozdowski Władysław.

‹ SPRAWY ROBOTNICZE.

— Zwoianie Komisji Roz-
jemczej w sprawie dozorcėw
domowych. Jak już donosiiiśmy
od szeregu tygodni trwają roko-
wania między związkami dozor-
ców domowych a właścicielami
nieruchomości w sprawie podpi-
sania nowej umowy zbiorowej na
rok 1932 i 1933.

Ostatnio Inspektor Pracy, wi-
dząc, że rokowania nie dają re-
zultatu, powołał komisję polubow-
ną, która miała rozstrzygnąć tę
sprawę,

Jednak zwołana onegdaj przez
wspomnianą komisję konferencja
nie dała pozytywnego rezultatu,
a rokowania zostały ponownie
zerwane.

Wobec tego laspektor Pracy
zwołał posiedzenie Nadzwyczajnej
Komisji Rozjemczej.
— llość bezrobotnych w

Wlinie. Ostatnie prowizoryczne
obliczenia określają liczbę bezro-
botnych na terenie Wilna na
5570 osób.
W stosunku do tygodnia po-

przedniego bezrobocie zwiększyło
się o 12 osób. :

Najwięcej bezrobotnych notu-
ją branże pracowników umysło:*
wych i niewykwalifikowanych ro-
botników fizycznych.

RÓŻNE.
— Zmiana [okaiu zarządu

Kasy Chorych. W najbliższych
dniach Zarząd Kasy Chorych
przeprowadza się z ul. Magdaleny
do nowowynejętego lokalu przy
ul. Zawalnej 6.

DOBROCZYNNOŚĆ.
Zarząd Merbaciarni оа

bezrobotnej inteligencji składa
Jego Ekscelencji Księdzu Arcy-
biskupowi Metropolicie Romual-
dowi Jałbrzykowskiemu serdeczne
„Bóg zapłać" za otrzymane za
Jego pośrednictwem przy poświę-
ceniu parowej piekarni na ulicy
Szkaplernej Nr 4—350 kg. chleba
na rzecz tejże Herbaciarni. Nie
mniej serdecznie Zarząd dziękuje
Jego Ekscelencji za hojne ofiary
i stałą opiekę jaką otacza Herba:

ciarnię.

L ży

Wina Oryginalne
Ramońskie . but. 3.60
Madera Niszpań. but. 3.50
Entre de Mers Fr. but. 3.05

sE Już otrzymano i poleca

1/1. $t. BANEL i s-ka
uł. Mickiewicza 23, tel. 6-49

 

     

   

DZIENNIK MILEŃSKI

kursy wytstej rachunkowości dla hchalierów
prowadzone przez

POLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY BUCHALTERÓW - RZECZOZNAWCÓW, BU-
CHALTERÓW - BILANSISTÓW I ICH POMOCNIKÓW W RZECZP. POLSK.
ZA WARSZAWA, $-TO KRZYSKA 17, TEL, 764-04.

przyjmują jeszcze zapisy do nowego kompletu słuchaczów na studja, rozpoczęte w
dniu 11 października 1. b.

Na Kursy przyjmcwane są osoby bez rożnicy płci i wyznania, zajmujące stano-
wiska  buchalterów-rzeczoznawców zaprzysiężonych, buchalterów samodzielnych,
względnie ich pomocników, lub osoby udowadniające, że powyższe stanowiska zajmo-
wały w przeszłości.

Celem Kursów jest wyrównanie poziomu wiadomości wszystkich osób, pracują-
cych w zawodzie buchalteryjnym i przygotowanie ich do wymagań projektowanej
ustawy o buchalterach dyplomowanych oraz jako kandydatów na przyszłych bu-
chalterów przysięgłych

Kurs nauk dwuletni. Wykłady 2 razy tygodniowo we wtorki i soboty, od 6 do
10 wieczór. Przedmioty wykładowe, w pierwszym roku studjów:

Analiza Rynku, Konstytucja i Ustrój Państwowy, Nauka o Handlu, Polityka Han-
dlowa, Postępowanie Administracyjne,
Przemysłowe, R-kowość bankowa,

Prawo Cywilne,
R-kowość Handlowo-Komisowa i R-kowość

Prawo Handlowe, Prawo

Handlowo-Towarowa, Rachunki Kupieckie i Bankowe, R-kowość Rolna, R-kowość
Ubezpieczeniowa, Statystyka w Przedsiębiorstwie, Skarbowość,
Podwójnej, Technika Buchalterji Włoskiej i Amerykańskiej,
Przebitkowej.

w drugim roku studjów:

Teorja R-kowości
Technika R-kowości

Metodyka Nauczania R-kowości Podwójnej, R-kowość Przemysłowa, Kalkulacja
Kosztów Własnych w Przemyśle, R-kowość Samorządowa, R-kowość Państwowa,
Ustawodawstwo Socjalne, Analiza Bilansów i Nauka o nich, Podatek Przemysłowy,
Podatek Dochodowy, Podatek Majątkowy, Opłaty Stemplowe, Prawo Karne, Postę-
powanie Cywilne, Postępowanie Karne, Naukowa Organizacja
o Budżecie, Prawo Akcyjne.

Wszyscy słuchacze, zarówno zamieszkali w

Biurowości, Nauka

stolicy, jak i na prowincji, otrzy-
mają w maszynowych odbitkach ścisłą treść wykładów i tem samem studja nie są
uzależnione od miejsca zamieszkania słuchacza. Za skrypta wykładowe nie dolicza
się oddzielnej dopłaty i wysyła się je przesyłką poleconą.

Ilość słuchaczów ograniczona.
W roku ubiegłym na Kursy zapisało się 356 buchalterów (ek) z całej Polski.
Czesne (płatne ratami) wynosi:
a) za 1-szy rok studjów zł. 265—
b) za 2-gi rok studjów — zł. 260.— i
c) za egzaminy z 35 przedmiotów zł. 175—
Kursy zatwierdzone zostały przez Państwowe Władze Szkolne.
Na kursach wykładają Profesorowie wyższych uczelni, najwybitniejsi znawcy da-

nych przedmiotów w Polsce.  

  

Kury tandlowe dla lupieciwa polstiepa
3

prowadzone przez
POLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY BUCHALTERÓW-RZECZOZNAW=
CÓW, BUCHALTERÓW - BILANSISTÓW I ICH POMOCNIKÓW. W,

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
WARSZAWA, 5-ТО KRZYSKA 17, TEL, 764-04.

przeznaczone są dla P, P, Właścicieli Firm Handlowych, Przemysłowych
i Rzemieślniczych, dla Ich Personelu i wogóle dła osób, mających zamiar

poświęcić się w przyszłości zawodowi kupieckiemu.
Wykłady odbywają się raz w tygodniu w czwartki od 6 do 10 wiecz.
Ośm grup wykładów zawierają przedmioty następujące:
Podstawowe wiadomości rachunkowości podwójnej, Obliczenia

handlowe i kalkulacja kupiecka, Zasady korespondecji handlowej, Prze-
pisy administracyjne (postępowanie z władzami), Przepisy pocztowe,
Nauka o handlu, Rola kupca w życiu gospodarczem i społecznem, Bank
w życiu kupca, Przepisy kolejowe, Geografja gospodarcza ogólna., Ge-
ografja gospodarcza Polski, Prawo handlowe, Prawo wekslowe i cze”
kowe, Prawo akcyjne, Prawo Przemysłowe, Podatki (przemysłowy i do-
chodowy), Opłaty stemplowe, Przepisy celne, Ustawodawstwo socjalne,
Polityka handlowa, Organizacja sklepu, Sztuka sprzedawania (we-

wnętrzna), Akwizycja (zewnętrzna), Reklama, Urządzenie wystawy

sklepowej, Wywiad handlowy, Higiena pracy zawodowej.
Czesne zł. 150, płatne ratami oraz zł. 46 za egzaminy, płatne po

ukończeniu kursu. 3
Wszyscy słuchacze Kursów, zamieszkali w Warszawie, jak i za”

miejscowi, otrzymują w maszynowych odbitkach ścisłą treść wykładów

i tem samem studja nie są uzależnione od miejsca zamieszkania słu-

chacza.
Zaleca się powyższe Kursy również P. P. Urzędnikom państwowym,

samorządowym i prywatnym dla uzupełnienia swoich wiadomości i ewen-
tualnego uchronienia się przed przykremi skutkami redukcji.

Wykłady rozpoczęły się w dn. 13 października r. b. Zapisy jeszcze
trwają. Ilość słuchaczów ograniczona, wiek minimum lat 18. — Na
Kursy przyjmowane są osoby bez względu na posiadane uprzednie wy-
kształcenie ogólne i fachowe.

Informacji w sprawie Kursów Wyższej Rachunkowości dla Buchalterów i Kursów Handlowych dla Kupiectwa Polskiego udziela członek Związku, p. Edward Mar-
cinkiewicz — Wilno, ul. Ludwisarska (róg Wileńskiej) Nr. 1 m. 12, w g.: 4—7 wiecz.

KLa iai ielaR AEADR

Sprawa wymiany więźniów politycznych
z Litwą i Rosją sowiecką.

Jak nas informują, odnośne
czynniki prowadzą obecnie per-
traktacje z rządem sowieckim w
sprawie wymiany drugiej partji
więźniów politycznych. Pertrak-
tacje te są na dobrej drodzei
zdaje się, że jeszcze w br. nastą-

pi podpisanie umowy co do wy-
miany więżniów politycznych mię-
dy Polską a Związkiem ŚRR.

Wymianie podległoby około_70
więźniów z obu stron.

Pertraktacje Międzynarodowe-
go Czerwonego Krzyża z rządem
litewskim w sprawie wymiany
więźniów politycznych między
Polską a Litwą nie posuwają się
napizód, m.mo stałego nacisku
Zarządu Międzynarodowego Czer-
wonego Krzyża i Związków Opie-

ki nad więżniami politycznymi w

Litwie. Rząd litewski z całym
uporem stoi na poprzedniem sta-
nowisku nie wydania kilku
wybitnych działaczy-więźniów Po-
laków. Ostatnio jak donosiliśmy,

bawił w Kownie specjalny dele-

„były niepomyślne,

gat Międzynarodowego Czerwone-
go Krzyża, który odbył szereg
konferencyj z czynnikami rządo-
wymi w sprawie wymiany. Wyni-
ku tej konferencji nie „znamy.
Zdaje się jednak, iż narady te

gdyż delegat
genewski niebawem opuścił Kow-
no udając się do Genewy. Jak
się dowiadujemy rząd polski rów-
nież czynił usilne zabiegi w kie-
runku sfinalizowania umowy z
Litwą w sprawie wymiany wiež-
niów politycznych i był nawet
skłonny do pewnych ustępstw,
mimo to starania te nie odnio-
słyrze skutku.

dotychczasowych wyników
obrad należy przypuszczać, iż
wymiana więźniów politycznych
między Polską a Litwą nie doj-
dzie do skutku przynajmniej w
b. r. Litwa ma w drugiej połowie
b. m. ostatecznie wypowiedzieć
się, czy zgadza sie na wymianę

> między Polską, czy też
nie.

I
Dyrekcja Instytutu Nauk Handlowo-

Gospodarczych w Wilnie, ul. Adama

Mickiewicza 18 (gmach Br. Jabłkow-

skich), podaje do wiadomości, że z dn.

i4 listopada r. b. uruchomione zostaną

w Instytucie Kursy Języków Obcych:

angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego

i niemieckiego.
Nauczanie będzie prowadzone w gru-

pach do 12 osób na trzech poziomach:

kurs elementarny, kurs wyższy oraz kurs

specjalny (literatura, lektura specjalna,

korespondencja handlowa. stenograija i

konwersacja).

Wykłady wieczorne w godz. 5—9

trzy razy tygodniowo. — Opłata za-

sadnicza od każdego języka wynosi 15

zł. miesięcznie.
Wyczerpujących informacyj udziela

i zapisy przyjmuje Sekretarjat Instytutu

codziennie w godzinach 9—2 oraz 5—7,
1153-V1—2

Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki na Pohulance. Dzi-

siejszy poranek „Niebieskiego ptaka”

odbędzie się o godz. 12-ej w poł. i zgro-

madzi z pewnością te wszystkie dzieci,

które jeszcze nie widziały ślicznego,

bajkowego widowiska, pełnego tańca,

muzyki, kolorowych świateł i czaro-

dziejskich zjawisk w krainie snu.
— Popoiudniówka „Niebieskiego pta-

ka”, W. niedzielę o godz. 4 popoi. kolo-
rowa baśń-misterjum „Niebieski ptak”.

— Nieodwotalne ostatnie przedsta-
wienie „Szczęście od jutra', dane bę-
dzie dziś o godz. S8-ej wiecz.
— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś

czynny będzie dwukrotnie:
Po południu o godz. 4-ej po cenach

zniżonych „Księżniczka czardasza” z E.

Gistedt w roli tytułowej.
Wieczorem o godz. 8-ej operetka

Jarno „Krysia leśniczanka”,
—Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich ZASP. w Wilnie gra dziś,

13. XL w Nowojelni, 14, XL w Nowo-

gródku, 15. XI w Baranowiczach, 16, XI.

w Nieświeżu.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 13 listopada.

10.00: Transm. nabożeństwa. 11.58:

Czas. 12.10: Kom, meteor. 12.15: Pora-

nek symi. z Filharm. 14.05: „Jakie środ-

ki ratunku posiadają rolnicy w ustawach

finansowo-rolnych" — odczyt. 14.25:

Muzyka. 14,40: „Praca młodzieży w uni-

wersytecie ludowym" — odczyt. 15.00:

Audycja dla wszystkich, 16.00: Aud. „dla

młodzieży. 16.25: Muzyka. 16.40:Wiad.

przyj. i pożyteczne. 17.00: Koncert.

18.00: Muzyka lekka, 18,50: „Ochrona

pracy kobiet" — pogad. 19.05: Litewska

audycja. 19.25: Aud. wesoła: 20.00: Re-

cital Heleny Dal (sopran). 20.30: Kon-

20.55: Wiad. sportowe. 21:05:

2255: Kom. meteor. 23.00:

 

cert.
Koncert.
Muz. tan.

Poniedziałek, dnia 14 listopada.

11.40: Kom. pras. Kom. meteor,
Czas. 15.00: Chwilka muzyki operowej

(płyty). 15:10: Audycja dla dzieci. 15.55:
„Muzyka w Wilnie” — pogad. wygl.
prof. Józełowicz, 16,15: Lekcja francus-

kiego. 16.30: Muzyka (płyty). 16.40:

„Jak długo mogą żyć zwierzęta” — od-

czyt. 17,00: Muzyka tan. 18.00: Koncert

popołudniowy. 19.00: „Nędza z nadmia-

ru bogactwa” — odczyt litewski. 19.15:

Komunikat sportowy. 19,30: „Na widno-

kręgu. 20.00: Operetka (,„.Czarna Marzan-

na“ — J. Straussa). 22.00: Skrzynka

techniczna. 22,15: Recital na violi, 22,55;

Kom, meteor, 23.00; Muz, tan.

KRONIKA POLICYJNA.
— Bójka na stacji kontroil

mięsa. W dniu onegdajszym na
sjacji kontroli mięsa przy ul. Po-
narskiej 1 między handłarzami a
kontrolerami-rewidentami wynikła
sprzeczka na tle zakwestjonowa-
nego przez rewidentów nieostem-
plowanego mięsa, pochodzącego
z tajnego uboju. Sprzeczka szyb-
ko zamieniła się w bójkę, gdyż
handlarze rzucili się na rewiden-
tów i poczęli ich okładać kijami
i pięściami. Zaalarmowany bójką
policjant Frowicz, przybył na
miejsce zejścia i wezwał handla-
rzy do zaprzestania bójki. W od-
powiedzi awanturnicy na czele z
niejakim Antonim Laskowskim“
(Antokolska 71) rzucili się na po-
sterunkowego i poczęli go bić.
Laskowsi powałlł stróża porządku
publicznego z zamiarem rozbro-
jenia go. W trakcie zajścia przy-
był z pomocą inny posterunko-
wy, który zatrzymał awanturni-
ków. Laskowskiego osadzono w
areszcie, až do rozpetrzenia
sprawy.
— Napad na Lipówce na

posterunkowego. W dniu wczo-
rajszym w godzinach wieczoro-
wych posterunkowy Il komisar-
jatu P. P. przechodząc ulicą Li
pówka zatrzymał jakiegoś awan-
turującego się osobnika, którego
postanowił niezwłocznie zatrzymać
i odstawić do komisarjatu. W pe-
wnej chwili kiedy posterunkowy
wraz z zatrzymanym znajdował
się na ulicy Beliny został on
znienacka napadnięty przez kilku
osobników, którzy zarzucili mu
na głowę pelerynę i zaczęli go
niemiłosiernie bić. Na szczęście
w tej samej chwili, kiedy obez-
władniony posterunkowy znajdo-
wał się już całkowicie w rękach
napastników nadszedł od strony
komisarjatu posterunkowy Kręgli-
cki, który pośpieszył mu z po-
mocą.

Na widok nadchodzącego po-
sterunkowego napastnicy wraz
z zatrzymanym przez posterun-
kowego  Helmana osobnikiem
zbiegli. Zarządzony niezwłocznie
pościg nie doprowadził narazie
do ujęcia nepastników. Dalsze
dochodzenie i poszukiwania w
toku.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Muzyka fiulandzka.

Niedzielny poranek symfoniczny z
Filharmonji Warsz. (godz. 12,15) wypeł-
nią utwory kompozytorów  finlandzkich,
a mianowicie: „Rapsodja Botnicka” Leevi
Madetoja, koncert fortepianowy S. Palm-

śrena, który wykona Marja Wiłkomirska,

i symfonja Jana Sibeliusa, o tęsknym

i mrocznym charakterze, cechującym
kompozycje fińskie,
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KRAJU.
Zjazd związku nauczycielstwa.

W dniach 5 1 6 b. m. w Świę-

cianach odbył się doroczny zjazd
Związku Nauczycielstwa Polskie-
go z terenu powiatu.

Wystawy przysposobienia rolniczego.
Na rerenie pow. święciańskie-

go odbyły się w 8 miejscowo-
ściach wystawy przysposobienia

rolniczego. Wystawiły swe ekspo-
naty 74 zespoły, ogółem 510
członków.

Trup na dachu pociągu.

LIDA (Pat.) Na dachu pociągu
osobowego Nr. 312, zdążającego
z Baranowicz do Lidy, przed
mostem kolejowym na Niemnie,
konduktor Ignatowicz zauważył
2broczone krwią zwłoki mężczy-
zny, przy którym znaleziono na
stacji Niemen dowód osobisty

na imię Glińskiego Jana m-ca
Wilna.

Zachodzi podejrzenie, że Gliń-
ski jadąc bez biletu, padł ofiarą
nieszczęśllwego „wypadku pod
wiaduktem koło aranowicz.—
Zwłoki złożono w kostnicy szpi-
tala w Lidzie.

Stan chorób zakaźnych w Wiieńszczyźnie.

Wydział zdrowia urzędu woje-
wódzkiego w ciągu ubiegłego ty-

"godnia na terenie Wileńszczyzny
zanotował następujące choroby
zakaźne: tyfus brzuszny 12 (2 zgo-
sy), plamisty 3 (1 zgon), płonica
49 (1 zgon), błonica 12, odra 1,
róża 2, krztusiec 1, gruźlica 10

(1 zgon) i jaglica 34.

Dzięki eńergicznej i skutecz-
nej akcji lekarskiej, stan chorób
zakaźnych na terenie powiatów
województwa uległ znacznemu
zmniejszeniu się i poprawie.

Na terenie m. Wilna zanoto-
wano ostatnio 7 wypadków tyfu- -
su brzusznego i 1 wypadek tyf.
plamistego.
 

Z pogranicza.
Walka żołnierza K. O. P. z wywrotowcami.

Z pogranicza donoszą, iż one-

gdaj w nocy w pobliżu zaścianka

Staniszki, w rejonie Piotrowszczy-

zny na teren sowiecki usiłowało

przedostać się dwóch podejrza-

nych osobników, którzy na we-

zwanie źołnierza K. O. P. rzucili

się do ucieczki, lecz gdy kopista

oddał na postrach strzały osob:

nicy stanęli. W czasie rewidowa-

nia zatrzymanych, rzucili się oni

na żołnierza z zamiarem rozbro-

jenia go i związania. Między żoł-

nierzem a napastnikami wywią-

zała się zacięta walka, podczas

której jeden z napastników wy-

ааааааат ао ЛНЕБ PZP EYZPOTA KAADCR

POWSTANIE NOWEGO PRZEDSIĘ-
BIORSTWA POLSKIEGO.

Jak się dowiadujemy, wkrótce zo-

stanie otwarty zakład restauracyjny pod

firmą „Bachus” w Wilnie przy ul. Wi-

leūskiej 42, dom oficera, vis-A-vis Placu

Orzeszkowej.

Zakład powyższy, pomimo kryzysu,

urządzony będzie z wielkim komfortem.

Kuchnia spoczywać będzie w rękach

wytrawnych kuchmistrzów warszawskich

pod kierownictwem znanego przemy-

słowca w sferach Warszawy. Wnętrze

sali jadalnej, barowej oraz gabinety są

zaiście urządzone z wielkim smakiem

artystycznym, Dewizą nowego przed-

siębiorstwa ma być: duży obrót, mały

zysk i, jak fama głosi, wszystko tam bę-

dzie tanie, smaczne i zdrowe, tak iż

najwybredniejsze gusta smakoszów na-

pewno będą zaspokojone.

Z uznaniem należy powitać powsta-

nie podobnego przedsiębiorstwa w Wil-

nie, gdyż nasze miasto dotąd odczuwało

brak takiego przedsiębiorstwa barowo-

restauracyjnego.

 

Humor rosyjski.
O godz. 19,25 dzisiaj transmituje

Rozgłośnia Wileńska na wszystkie radjo-
stacje polskie audycję wesołą, reprezen-
tującą humor rosyjski. Artyści Teatrów
Miejskich wykonają dwa słuchowiska:
„Czworo” — według noweli Arkadjusza
Awerczenki i „Bezbronną istotę" —
p/g Antoniego Czechowa.

Pieśni Brahmsa.
Bezpośrednio po audycji wesołej,

o godz. 20 ze studja wileńskiego nadany
zostanie recital śpiewaczy p. Heleny
Dal (sopran), która odśpiewa siedem
pieśni Jana Brahmsa. Przy fortepianie
prof, Tadeusz Szeligowski.

ciągnął żołnierzowi bagnet i ugo-
dził nim w bok. Mimo rany, dziel-
ny kopista wyrwał się z rąk na-
pastników istrzelił, ranląc jed-
nego z nich w nogę. W trakcie
tego przybył z pomocą patrol,
który zatrzymałdrugiego sprawcę
napadu. Byli to dwaj wywrotowcy
ścigani przez władze bezpieczeń-
stwa.

Gdzie szukać przestępców.
Po przejściu prywatnych fabryk ty-

toniowych prze Polski Monopol Tytonio-
wy pozostała pewna ilość „bezrobot-
nych” fabrykantów z znacznemi zasobami:
wolnej gotówki. Nie chieli widać przerzu
cić się do innej branży. Część z nich po
wyjeżdżała zagranicę i pozakładała lub
sfinansowała w sąsiadujących z Polską
państwach fabryki tytoniowe.

Rozumie się, że fabrykanci ci, zna-
jąc dobrze nasz rynek tytoniowy, oraz
smak publiczności, trafiają niektóremi ga-
tunkami tytoniu lub papierosów do gustu
pewnej kategorji palaczy.

Tak się między innemi stało w Lol-
wie, z której przemycane są na teren
Wileńszczyzny masowo tytonie i papie-
rosy.

Czy nie przeraża czytelnika to okre-
ślenie: masowo! Toć określeniu temu od
powiada masowe zapotrzebowanie. Nic
to, że musimy z całych sił walczyć z klę-
ską kryzysu gospodarczego, że odmawiać
sobie musimy zaspakajania najpilniej-
szych nieraz potrzeb, że sytuacja zmu-
sza rząd do obcinania i tak niewielkich
uposażeń pracowników, że mamy setki
tysięcy bezrobotnych i t. p. Znajduje się
szereg obywateli, którzy dla głupio po-
jętej oszczędności kupują pokryjomu ty-
toń i papierosy, wzbogacając wrogie nam
czynniki.

Z punktu widzenia moralnego ta ka-
tegorja ludzi zasługuje na ostrzejsze na-
piętnowanie i kary, aniżeli sami przemy-
tnicy.*

Przemytnik, — to człowiek przeważ
nie ciemny, biedny, nie zdający sobie
sprawy z wielkiego popełnianego prze-
stępstwa. Zresztą, przekradając się przez
zieloną granicę, naraża się na utratę wol-
ności, a nieraz i na kulę z karabinu war-
townika.

Natomiast odbiorca przemycanych

papierosów popełnia zbrodnię przeważnie
niestety bezkarnie, bo trudno jest istotnie
w tysiącach domów robić rewizje, zresztą
dowieść, że dany papieros jest zrobiony
z przemycanego tytoniu. Odbiorca ten
jest nie lepszy od zwykłego „pasera”, tra
ktowanego narówni z złodziejem, wyrzu-
conego poza nawias społeczeństwa.

Przed tej kategorji przestępstweme
ostrzec musimy całe społeczeństwo, któ-
re w rezultacie ponosi ciężar odpowie-
dzialności za zbrodnię nabywania prze-
mycanych towarów.

Nie szukajmy więc przestępców wy-
łącznie wśród samych przemytników.
Szukajmy ich wśród najbliższego otocze-
nia, a znalazłszy, postępujmy z całą bez-
względnością, pamiętając, że szerzenie się
przemytu związane jest ściśle z przestęp-
stwem kupowania przemycanych artyku-
łów, co razem musi się odbić ujemnie na

budżecie państwa, a tem samem na do-
brobycie społeczeństwa. K Z
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„SPORT.
Nagrody wciążynapływają.

„Start“ zglasza rzežbę.

Codziennie napływają do Re-
dakcji „Dziennika Wileńskiego" li
czne nagrody dla sportowców, któ
rzy wyróżnieni zostaną w wyniku
plebiscytu. :

Wczoraj ładną nagrodę zgłosiła
Polska Skladn. Sportowa „Start“,
mieszcząca się przy Krėlewskiej 1.

„Start“ zglasza efeklowną pła-
skorzeźbę na ładnej tabliey dębo-
wej. Nagroda ta, obok już zgłoszo-
nych przez szereg innych firm, zna

cznie zwiększa ilość nadesłanych
nagród, które w końcu tego tygo”
dnia wystawimy w oknie jednego
ze sklepów.

Konkurs „Dziennika Wileńskie
go” budzi w tym roku jeszcze wię
ksze zainteresowanie i niewątpli-
wie zeszłoroczne rekordy frekwen
cji zostaną -pobite.

Kluby wileńskie, jak również i
młodzież szkolna, obliczają szanse
poszczególnych sportowców, któ*

DZIENNIK

rzy w ubiegłym sezonie zwrócili
na siebie uwagę.

Firmy handlowe, zdają sobie do
skanale sprawę, że impreza „Dzien
nika Wileńskiego" jest rozliczona
na szereg lat i wzbudza coraz wię'
ksze zainteresowanie, to też z cał
kiem zrozumiałych powodów na-
pływają do redakcji liczne nagro-
dy.

Lista ofiarodawców zostanie
niebawem ostatecznie już zamknię
ta w celu usegregowania wszyst'
kich nadesłanych nagród.

Pamiętać należy, iż prócz tych
nagród są jeszcze nagrody przecho
dnie, wśród których wyróżnia się
złoty puhar „„Dziennika Wileńskie-
go“, przenaczony dla najlepszego

MILEŃSKI|

sportowca i nagroda przechodnia
Firmy Odyniec i S-ka dla naplep-
szego klubu wileńskiego.

Głosowanie rozpocznie się już
w końcu miesiąca. Plebiscyt trwać
będzie 10 dni.

Dzisiejsze imprezy sportowe.

Dzisiaj w zasadzie nie mamy
żadnych prawie poważniejszych
imprez.

Uczniowie mają grać w piłkę
siatkową w sali gimn. A. Mickiewi
cza, a piłkarze rozegrają jeszcze
jeden mecz towarzyski, który od-
będzie się o godz. 13-ej na boisku
Antokolskim między ŻAKS, a 6

P. p. leg.
Bokserzy ,„Pogoni“ pojechali je

dnak do Grodna i dziś walczą na
ringu grodzieńskim.

Wyjechali również pięściarze
ŻAKS., którzy w Białymstoku ro-
zegrają mecz towarzyski z boksera
mi Jagiellonii.

Jak widzimy, dzisiaj nie mamy
nic ciekawego, może dopiero do-
czekamy się czegoś poważniejsze”
$o w następnym tygodniu.

COAAT

PAMIĘTAJ
o potrzebach organizacyjnych

STRÓANICTWA NARODOWEGO
i wpłać skład:ę do P. K, O.
na konto czekowe 180.785

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

colziennie prócz niedzi I i świąt.

GIEŁDA.
WARSZAWA: (Pat.) 12 XI 1932 r.

Holandja 358,30—359,20 —357,40.
Londya29,70—29,67—29,84 —29,54
Nowy York 8,918--8,933—8,898,
Nowy York kabeł 8,922—8,942—3,902
Paryż 34,95--35,05—34,87,
Sztokholm 157,25—158,03—156,47.
Szwajsarja 171,75 —172,18—171,32.
Berlin 211,75.
Tendencja niejedno'a.

47% Inwestycyjna 97,00—95,75—97.
4'/, poż. inwest. ser. 103,75—104.
5'|, konwers. 41,50.
6'/, dolarowa. 56,50—57—56,50—5,50

(setki)
4: dolarowa 5g,00.
791, stabil. 55,75—56,50—55,50.
81. L. Z. B.GK. I B R. obl. BGK 94.
Te same 7%, 8?,25.
Pożyczki mocniejsze, listy również

mocniejsze.
'cjes 3 3

Bank Polski 87,50 — 87,75 -87,50. |

  

 

  
    
 

 
 

 

     
  

 

    

 

 
 

TE ZER TYT TWEAK rz я т =

BMUOORONTUINIIA Dziś. Gigantyczne, tryumfalne, genjalne w swej prawdzie
SPŹwiĘkowY KINOTEATRS „Areyėzielo krėla reżyserów CECILL'ADEMILLE'A «BEZBOŻNE DZIEWCZJ NAJTANIEJ KUPISZ 2 :
H E L I O g<« Tragiczne przeżycia dzisiejszej młodzieży. Najgłośniejsi artyści. Tysiące statystów. Kto tego filmu nie widział — ue

5 »» ten nie nie widział. Film ten tylko dła ludzi o silnych nerwach. Uprasza się Szanowną Publiczność o przybycie na po- Perfu- Į 1
ul. Wileńska 38. czątki seansów o godz. 4, 6, 8 I 10,15, w sobotę l niedzielę o godzinie 2. Na f-szy seans ceny zniżone. Honorowe merja |,_' Kosme- Zioła

bilsty bezwzględnie nieważne. p ian. >

BYTZZWOCASTWARETODA RADO i terja świeże- GÓRNOŚLĄSKI |
ACR bio- Zjed. Kop. Górnośl. ‚ “ ко-

Sensacja—,Jo—Jo" bezpłatnie. Dyrekcja klna „Pan” dziś wyda osobom, nabywającym bilety na 1 i 2 mi-jsca pos Z pi ara ii eaį=
A: «PAN» kacie pularną DY senas SGratis. Lukasas A tylda, Poeci, Radzionków, Mysłowice,R . Rewelacja ro wne > I d I FI .

Gl. WIELKA42. Tel. 528. obecnego = T 0 M M Y B 0 Y b'eniecpubliczności Clark Gable ge Evans Akcja to- |w polsk. Skt. Aptt „APTEPOL“ igo 1ox"JednejT isdaakjė

czy się na tle przepysznej przyrody. Malownicze widoki! Emocjonujące wyścigi ko ne. Nad program: Wspaniała| uł. Zamkowa 12. zamkniętych I żaplombowanych ооа | |

lostarczakomedja dźwiękowaw 2 akt. „Niech żyje a, oraz tygodnik dźwiękowy. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i
10,15. W dnie św. o g. 2. PIAN IN A MLEKO dobre od zdro-

ja ż ych kró i yn-

„1. Bettinguj K. j L PIJE kowej =-dóstawacodzión
ną do domów lub do na-

M. DEULL witwo.
EGZYSTUJE OD 1890 R.

Biuro: Jagiellońska 3 Tel. 811.
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ь sza 100 proc. džulękowa wschod- potężny wschodni dramat. uznane w

Nie KSTYLOWY?|| Dolanakyai "PoTacpieżwszy w Wilka pot: MIŚość w Pustyni bai”; 'zrabskim Srei za naj- bycia na miejscu. Solta-|| Składy: Kijowska 8 Tel. 99.
WIELKA 36. kiem o najpiękniejszą kobiete. W roi. gł Ollve: Borden | Noah Berry. Nad program; Monumentalny prze- lepsze * niszki, ul. Krótka 3. 618-0 уумннн-

bój wszystkich czasów p. t: DAMA W SZKARŁACIE Potężny dramat ilustrujący ostatnie lata panowania ca- w kraju) [Polskiekuinierstwo| ю
ratu i narodzenia bolszewizmu W rol. gł: Lya De Puttl I Don Alvarado. ; Sprzedaž o wa = waż O| Do egzaminów matural- Mieszkanie 3 — 4 poko”

na ratyi sm ec R na nych przygotowuję bezza jowe, świeżo odremonto*
wynajęcie esach. wodnie. Ratuję zagrożo- wane do wynajęcia, Cho*

 

 

Prosimy gorąco o po-
parcie Szan. Publicz-
ności tej chrześcijań-
skiej placówki, która

ne promocję, Popławska cimska 12 — 2. 567.W rol głi BRYGIDA HELM I JÓZEF Kijowska 4, H. Abelow.
8 —8. 646 - 0.SCHILDKRAUT oraz światowej aławy _

Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło

zyku.rosyjskim  Nadpr.: Atrakcje wyeczarnię - Jadłodajnię
muzyczne wszystkich czasów

orkiestra cygańska RODEGQ. (wagal

 

ROMANSE CYGAŃSKIE
Niektóre romanse będą wykonane w 2mieszkania 3 pokojowe

z elektrycznością, balko“

 

HOLLY KINO-TEATR 1

«HOLLYWOOD»
Lecons de francais mė-

 

 

   

 

 

MICKIEWICZAJG22. dźwiękowe. Ce y miejsc: Perter od 49 gr. Początek o g. 4 ost. o 10.15, w dnie św'ąt. g. 2-ej. sprzedam lub przyjmę| tyjko teraz zaczęła thodė -lacile: piogrósz oe 28) śawiecAń
wspólnika, Dow. Mickie- się rezwijać. Przyj- и M "reki = nem, wynajaęcia, ©

„ wicza 37, m. 19 ой 10 — muje się zamówienia tains. Montwiłłowski za- tokolska 35. 653—1+
DŹWIĘKOWY « Dziś! Największa rewelacja produkcji filmowej. Najwspanialszy film świata, o którym prasa wszechświatowa orze” m: Tama 'oddaią się:po ułek 21 — 3. 643—0. - - —-
КЩО_ЕТЕНТК „LU X | kła jednogłośnie, że taklego Sterowiec L A 3 dramat nadludzkiego bohaterstwa wielkiej mi koje do.sz ak e lets", 2 pokoje mogą być z u*
ul. MickiewiczaNr. 11tel. 15-62 filmu jeszcze nie było * ° łeści. W rol. gł. bohaterski Jack Holt, urocza I Biało. sa SPRAWY żywalnością kuchni. Mic-

Fay Wray | porywający Ralph Graves. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o g 4-ej, w dnie świąt. o g. 1. DOM MUROWANY no- » MAJĄTKOWE kiewicza 15, m.24. 613-5

wy w Wilnie w uroczej |MAJĄTKOWE_TMIESZKANIE

 

 

miejscowości  (osobniak)
wolny od podatków na
lat 15, dochodowy, 500

 Do sprzedania

NA RATY
umeblowane do wynaję*
cia 5 pokoi, kuchnia, ła*
zienka elektryczność, te”

MATURYCZNE i DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY

„WIEDZA

   

 

    

    

  

  

 

Dr.ZełdowicZ| Bedziesz wyglądał iegancko, zawsze modnie | LOKALE
gdy się ubierzesz

CHOR. WENERYCZNE, > sążni własnej ziemi z о- Qdst. skle Iesnw znanym Zaktadzie Krawieckim a Aa EA py mięsny | ; мйовиу- слныным. бооБОЙ
MOCZOPŁ. I SKÓRNE — o RaPi Hot sprzedania. Bapi W. GebrYm Akalesski ESBO pOR JO pokoje. _Dowiedzięć sięprzy ul. Swlę= niska po 10 gr. kw metr

ciańskiej 33 Inglaniewicz oraz centrum z budyn= Sierakowskiego 24 m. 8.
9—1 I 5—8 w, tel. 2-77,

1-e piętro, 2-ie frontowe
SZ. KUNIN. Informacje: Wilno, Wiel-

  

 

  

 

    

 

 
 

   
 

 

 

 

——
łomowanego Krojczego w Paryżu| ka 14, m. 7, tel. 12-34. 632 kamć przy szosie Wilno—"“€, P!

6 D-r Zeldowiczowa Dyp 9 bec je 9 648-0, Warszawa. Miejscowość Wejście od 9 — ti rano
: KRAKOW, STUDENCKA 14. I. p. obecn i EZSZEEWESEEKGMAG DO wynajęcia lokal w sucha, zdrowotna, wyto- i od 3 — 6 po poł: tele”
Kzresótoja na ustnych lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz | kobiece, weneryczne, ZAWALNA 24 m. 1 | piętro. dobrym punkcie w po- ko położona, otoczona fon 1586. | 617
w drodze korespondencji, zapomocą skryptów, wskazówek, pro: |] dróś iS aa et RÓŻNE bliżu ul. Miekiewicza, na- sosnowemi lasami. Dor moon 4 5 4 6

gramów i miesięcznych tematów, 1 4—6. ul. zj i > się amjazd m wee: autobu- Išojonis:Go ba ais
ró Inu dojrzałoś: 1 |. naucz. 4—0 4 į at iwlarnię, farblar- sem O minut prawie чі аЗ Z xoe= z>pinaosju semin. z. Ro U Bs IE => u OE” Pod co godzina. Kościół świa- zaraz, Ofiarna „2. Dowie

3. w zakresie 4-ch ki. gimn. s Sprzedaje się okazyjnie. lokalem światła sutere- tło elektryczne, telefon, dzieć się u Ponybs
4. do egzaminu z 7-mlu klas szkoły powszechnej. Dr. WOLFSON Wadiug; payahelogiczno-asoejasyjnel, meto || ao zy: na, ul. Tatarska Nr. 8policja pa niejto.Mają- FETA
Uwagaa! Uczniowie kursów kerespendencyjnych otrzymują |] CHOROBY _ SKÓRNE, dy, każdy może w krótkim czasie bez nauczycie | | Dynamo maszyna dozorca. 637 ka Różańska lub Wilgc Mieszkania 3 pokojowe Z«o miesiąc, oprócz całkowitego, wyczerpującego materjzłu naukowe WENERYCZNE [I MO- |g, bez słownika, bez straty czasu | energji opa- 16 p. s. Bakszta 10, m. 4 od 4—5 wygodami. do wynajęciago,Ltematy z 6-clu głównych przedmietów do opracowania. CZOPŁCIOWE nować język niemiecki. 1 Aparat kinowy Pa- Sklep Kolonjalno- SEA od zaraz Krakowski SE
P. P. Wojskowi do Sierżanta włącznie i Inwalidzi otrzymują Ut. wiiwiiana I, Żądajcie bezpłatnego prospektu. the Nr. 2, ; ——— Dowiedzieč się u dozor“

50% 1:':&6\‹!':\- wszystkich powyższych kursach. Żądać bezpłatnych В tel 1067 -8—1 1 4—8 м. Warszawa, ul. Czerwonego Krzyża ABB 1 Lampe zwykła SPOŻYWCZY Potrzebna pożyczka od ©- 61—0. |
prospektów| WEBBOZE СМа = amp. 2 do 4 tys. dol. pod soli- „| ———7Tį > vė

2 Е 1 Latarnia Koncesja tytoniowa, wy- dne zabezpreczkośi Inf. Mieszkania do wynajęcia‚ MEDSZERKI ; KURSY ELEKTROTECHNICZNE | MIERNI-| 1 Deska rozdzielcza| „opiona klijentela, dobry Popowska 28. 649-0, $-cio i 4-ro pokojowe #
ь CZO-DROGOWE prowadzi Towarzystwo Kursów z kompletem. р 3 Zonc balkonami odremohtowa

jp KTS Technicznych, Adres: Wilno, Holendernia 12 —| 14 Szpuł. punkt — do sprzedania. _<wowaazzsrc: ne. Piłsudskiego Ar.“ 29
| AKUSZFRKA gmach Szkoły Technicznej 1 Przewijaczka. Adres w Administracji | Mieszkania Wiadomość u dozorcy.

. Przy powyższych kursach będzie również| 1 Opornik. gr.-2 l pokoje 654—2.
M. BRZEZINA uruchomiony 1 kurs maieraiczy R złachaczy, 18 DL.E ii TKGTEDECEREWWARZEY RE on Uuł

DOKTÓR 122 którzy ukończyli w poprzednich latach kurs lotore p s!z Mieszkanie 3 pokojowe Ho") um ю

URURNEREWICZOWA przeprowsdaia sę ŻW —— — LE can Bardžo lake| mana anas, Teo, Giesims de” nace. "Wise
й “ rzyniec, Tom. Zana na : dzieć ul. Litew-| MOKESTIS 40. Dowiedzieč siĘ; 280° ich 3, m. 18 652—0.nie włosów, kosmetyka PZ " Dowie. łek Portowy 4—1. 122akara iopercje boSojaz W Z LIKWIDACJA LOMBARDU|se?n. ___su| конзу ккол, ) 6061 jaszkanie3 pokojowe я

„ smetyczne. | ar. 3093. BISKUPIA 4 szycia, robót ręcznych kachiłęj: do: wyńójąciój

иаме Ostatnie dni wyprzedaży. D MADYCA UOUNAIĖ | modeovasis ara pokole* wrasds: Skepówka5, Gsi0
; Ші!ей;і‹в 33, m1. AKUSZERKA nadogodeychwarunkach i SięfanOWiczÓW do esz S= 1 PR i ca |

powodu. wyjazdu na 0 t. d j ziemi 3 Ve ws uchnia Miekie- $Lat wi, © „iavoska, MMIERA© Se sę шао ТОрт УНЕ
2 + ы ‚ z . i $ i AIAgrudniu przerwie przy- d d Wilna), śapisy uczenic codzien+ —————————————

jęcia. Mickiewicza 4, m. < "Kupno ORazyjałet> jenacoćod Uad: - nlecęchewawie... .NIESZKANIK 3 | 40 ER"TipTzat TWiISZIGG ufenie <w  tohażź Grzyby marynowane ki- ny, piękny sad owocowy pokojowe, wszelkie wygo : -
Dr. Sz. Bernsztejn tyczny ae verę, u- | Sprzedaž + 10 2zł. a nad DA, a RIET dys GG ai Da Ar.są usi Ann

„в brodawki, kurzajki PRETWSTEGESKNCZACA we kilo wysoce zdrowotna, lasy i ; > ‹ pe
w.Z.P Nr.11 sęR rasa 1 widły. ю Taa poleca Zwiedryński sosnowe dokola. Wiado- Francuskiego: browskiego 10 — 1. dżenie skryte 10 DJ

"za ra4 4z” Arar Wiłeńska 28, tel. 1224, mość: Zygmuntowska 28, | | в 660 Ёі'ш';\;“'&‘:{у'::;':\д;“ w
Mecasasmi MLKZ — — ). Jaz POP у *Mickiewicza 28, m. 5, 627—3 m. 9 (od 2 epoł) 3 SS sal ma j do wynajęcia dla gr.-2

: = я orepetycji udzie- solidnego lokatora z nie- — —
PNE Z powodu wyjazdu tanio petycj krępującem wejściem, ul. Osobainteligentna szukaPROSZEK 3
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skórne

WZPNr. 18

WENERYCZNE,SKORNE, aj

MOCZOPŁ. Tel. 15-64. jęcla ul. Antokolska 138
MICKIEWICZA 12, róg właściciel.

Tatarskiej, 9—2 1 5—8, Poszukuję

Choroby weneryczne,

 

1 moczopłciowe.
u. WIELKA 21,

tel: 921, od 9—1 i 3—8.

Arm aokS д Ы Fisbarmonji
Ir. mi. Cymbier s=="======== K. DĄBROWSKA

Domek | ogród „ (F-ma istnieje od r. 1874)
hek. asla da o. Banu ezwakam i)

 

630
FORTEPJAN krótki ta-

dzłerżawy nio do sprzedania, ul. Ki-
nieduż:go folwarku nie powska nr. 37 m. 12. O-

wiedniej posady ogrodni- 633—0
Ка ЛОО LegjanowaBi. — ——————

626—1 Garnitur mebli miękkich
i materace z włosia sprze
dam.- Piask — 2.

KAKARIANAMA 07.657—0.

 

FELIKS DANGEL, `

DJABEŁ.
Spotkałem go w mrokach, ociekającej jesienną

ulewą ulicy. Biedny był jakiś skurczony, z kryzy ka-
pelusza ociekała woda. Poprosił mnie o ogień do pa-
pierosa. Zawiązała się rozmowa.

— Podprowadzę pana — zaproponował,
—Bardzo proszę o ile to panu jest po drodze.
— Po drodze? Dziwne określenie w stosunku do

takiej istoty jak ja.
—Dlaczego?
— Ja mieszkam na bezdrożach. Kiedyś lubiłem

rozstajne drogi, ale mnie stamtąd eksmitowano.
— Cóż pan tam robił?
— Śmieszne rzeczy, które dziś już nikogo nie ba”

wią. Straszyłem ludzi.
— Jakto?
— No bardzo prosto, jak każdy djabeł.
— Pan żartuje,
— Ależ nie, mieszkałem w suchej wierzbie.

Wierzby pościnano i przeprowadziłem się do miasta.
— A w mieście?

—Bieda z nędzą — bezrobocie. Pierwej to je-

«szcze miałem zajęcie, Występowałem w kabarecie

i pokazywałem sztuczki. Świeciłem oczami, zamie-

niałem się w kanarka, połykałem palące się łojówki,

ale to się już ludziom znudziło i siedzę na bruku.
—I łowi pan dusze?
Djabeł roześmiał się szatańsko.
— Dusze? Panie kochany gdyby to dzisiaj komu

naco się zdało, Gdyby ludzie się dowiedzieli że djabli

za duszę płacą po pięć złotych, djabłom by cyny

i srebra na bilon nie starczyło.

Dawniej to co innego. Zanim złapałeś jaką szla-
chetną duszę za rogi, napociłeś się dobrze. Ale dziś?!
Fiu! panie kochany to nie interes. Ludzie albo są już
bezduszni, albo za tanio swą duszę cenią. Kompletna
baissa na tej giełdzie,
— Ależ jednak...
— Rozumiem. Chce pan powiedzieć, że. są ludzie

nieprzekupni. Mała to dla. mnie pociecha. Takiego
pan i tak nie przekupi, choćby mu.pan całe piekło
dawał.
— Wiięc czemu pan do piekła nie wraca.
— W piekle nastały obmierzłe stosunki od czasu

jak narobiło się tam więcej ludzi od djabłów. Djabły
są tam teraz w mniejszości, Dobrego słowa w piekle
pan nie posłyszy, a od tego co ludzie gadają aż uszy
djabłom puchną.
— Macie więc dużo roboty.
— Wprost przeciwnie. Ludzie się zamęczają sa-

mi sobą. Djabli emigrują masowo z piekła na ziemię.
Jeden nawet jest reżyserem filmowym w Warszawie.
Temu się udało. Drugi nic nie robi tylko komponuje
teksty do „szlagierowych'* melodji, a trzeciemu to już
gorzej się powiodło. Został urzędnikiem, nawet dość
wysokim i pisuje „urzędowym językiem'*  rozporzą-
dzenia, których nikt nie rozumie. O naprzykład taki
kwiatek: „gdy z wyżpodanych powodów powód nie
może wykazać substytucji zważonego podmiotu (vi-
de art. 3754) sprawę należy koszulkowo przekazać,
a servata ad acta spraw prawie nierozstrzygalnych”.

Od tego czasu najmędrsze głowy w państwie nie
1ozumieją tego rozporządzenia, ale stosują go bo nie
wiedzą co sobić.
— Naprawdę piekielny pomysł.
— Jeden z djabłów został komornikiem. I temu

powiodło się najgorzej. Dostał czarnej melancholji
ponieważ ludziom już nic zabrać nie mógł, a każdy

 
daleko Wilna lub odpo: bejrzeć od 3 — 6 po poł, ©

sprzedaje się kredens dę
bowy, oraz żyrandol. Ja-
giellońska 10 m. 7. 655-0.

Do sprzedania kamienica pracow
dochodowa w centrum
skanalizowana i nie de-

MOWOOTWARTA
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mu zaofiarowywał duszę własną. Siedzi teraz u czub-
ków.
— A co pan zamierza robić teraz?
— Odprowadzę pana do domu.
— A potem?
— Djabli wiedzą co. Chyba pospaceruję po mie-

ście, W. nocy jest najprzyjemniej, Nie jeżdżą autobusy
więc niema tych obrzydliwych fetorów.
— Dlaczego pan do krewnych na wieś nie wyje-

dzie. Naprzykład do Boruty do Łęczycy.
— Panie, bieda tam aż piszczy. Borutę zniszczy-

ła reforma rolna. Djabeł Samotnik na Piaskowej Ska-
le zbankrutował: na roli i otworzył sobie w Ojcowie
pensjonat, Tam też bryndza, bo to koniec sezonu,
a djabeł Wenecki zarzucił rolę i pracuje jako prze-
woźnik na Weneckim Jeziorze. Bryndza na wsi.
— A djabeł Rokita?

: — I z tym klapa. Dopóki mógł opłacić kartę ło-
wiecką i żydom zwierzynę w Pińsku sprzedawał, ja-
ko tako żył Ale teraz karty nie wykupił, flintę mu
odebrali, a z biedy nieborak dziegciem we Włodawie
na rynku frymarczy,
— A co pan dalej pocznie?
— Niewiem. Specjalnością moją były kobiety.

Kiedyś, kiedy był popyt w piekle na nie, pracowało
się jakoś, ale teraz? Ostatnio przyprowadziłem im
jedno dziewczę około sześćdziesiątki, to wszystkie
djabły popękały ze śmiechu. Znali już tego ananasa
itrzy razy ją już z piekła ciupasem wyrzucali, taki

‚ % był numerek, Skompromitowałem się na wieki.
Dziś na kobiety patrzeć nie mogę.
— A kochał się pan kiedy?
— Tak, ale to było dawno. W! młynarce.
— No i co?
—Uciekłem.
— Czyż możliwe?

— Tak panie. Byłem wtedy biednym początku:
jącym djabłem, kochałem ją bardzo, ale uciekłem.
Przeraziłem się dziewczyny, która nie miała serca.
— A czy djabli je mają?
—— A cóż pan myślał. Raz zawołał mnie do siebie

jeden biedny, na strychu mieszkający malarzyna.
Miał wielki talent, poważnie zajęte płuca i jeszcze
poważniej podniszczony garnitur.

Powiada do mnie tak: „Bierz djable duszę, a da*
waj talary — dość mam nędzy i zdychania na sucho-
ty”. Popatrzyłem w oczy chłopaka, w których tliła
się zła gorączka, popatrzyłem-na obrazy, w których
palił się wielki telent i żal mi się zrobiło. Położyłem
mu na stole klka sztuk złota i uciekłem. Podobno
nawet na schodach płakałem.
— A malarz ów?
—Nie skorzystał nawet z czarciego złota. Umarł

tej samej nocy z wyczerpania. Przed tygodniem mu
wystawili filantropowie (żeby ich djabli!) brązowy
pomnik, który kosztował tysiące.

Doszliśmy do domu. Zatrzymałem się przed
gankiem.
— Pan tu mieszka?
— Tak. Prosiłbym pana na'noc do siebie, ale nie

jestem sam.
— Wiem, wiem piekiełko domowe.
— Przedsmak prawdziwego... ‚
— Nie podobnego. Tam znajdzie pan wszystkic

swoich przyjaciół, znajomych, piękne kobiety
i wszystkie złe namiętności, którym pan za życia
hołdował, t. j, wszystko to co pana w życiu pociągało.

A tu... :
Uścisnąłem djabłowi rękę.
Rozstaliśmy się jak dobrzy przyjaciele.
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