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Na okres panowania obecnego
Papieża Piusa XI przypada impo”
nująca liczba nawróceń. toso-
Wnie do danych statystycznych,
Przedstawionych na kongresie mi-
Syjnym w Padwie, ogółem nawro-
Ciło się przez te 10 lat 6 miljonów
osób. Podczas tego samego okresu
ilość księży-misjonarzy, pochodze”
"a tubylczego w koloniach całego

| Świata, wzrosła z 2.670 do 5.000.
Utworzono 20 nowych okręgów mi
Syjnych. Przeszło 1.600 kandyda-
tów na kapłanów studjuje w semi-
arjach kolonjalnych. Naogół przy

Było za ten czas 4.000 misjonarzy.
, Jak dalece Ojciec św. przejmu-
Je się sprawą misyj, najlepiej wy'

   
  

      

GDAŃSK. Pat. — 14 listopada
Po południu komisarz generalny
zeczypospolitej Papee odbył z

wysokim komisarzem Ligi Мего-
dów Rostingiem i prezydentem
Senatu dr. Ziehmem rozmowę,
Podczas której poruszono szereg
Spraw dotyczących między inne-
Mi pertraktacyj. odbytych ostatnio
W Narszawie z delegacją rzeczo-
znawców gdańskich, która dziś

 BERLIN (Pat). Kanclerz Papen
opuścił wczoraj Drezno, udając
Się, według doniesień dzienników,

do Halle, skąd powróci w ciągu

dnia dzisiejszego do Berlina. W
Czasie pobytu kanclerza w Dreźnie
omuniści i narodowi socjaliści u-

ządzili na ulicach miasta demon-
stracje,w czasie których wznoszo-
ho okrzyki: „Precz z kanclerzem

BERN. Pat. Raport, opracowa-
ny przez władze wojskowe w
sprawie zajść 9 listopada w Ge-
newie, stwierdza z całą stanow-
Czością, że rozruchy były staran-
nie przygotowane. Manifestanci,
Stosując się do otrzymanych in-
strukcyj, manewrowali w ten

sposób, by uniemożliwić wojsku

| wypełnienie rozkazów. Żołnierze,
których otoczono, byli napasto-

| wani i rozbrajani według ustalo-

zbiera się
LONDYN (Pat). Prasa angiel-

"Ska ogłasza dzisiaj wyraźnie inspi

rowane notatki, wskazujące na to,

że międzynarodowa konferencja e-
onomiczna, którą rząd angielski

 
MOSKWA (Pat.) Rokowania

pońsko - mandżursko - chińskie,
tóre miały się odbyć dzięki po-

średnictwu sowieckiemu, nie do-

TOKJO. Pat. — Tajfun, który
Sżalał na wybrzeżu Oceanu Spo-
kojnego, spowodował olbrzymie
straty na bardzo dużem teryto-
rjum. Według ostatnich danych
jest 26 zabitych, 25 rannychi
bardzo wiele osób zaginionych.
Przeszło 100 budynków uległo
zupełnemu znisžczeniu, 2400 jest
zniszczonych częściowo, zaś 40

tysięcy domostw zatopił nagły
przybór wód, spowowany gwal-

STAMBUŁ. Pat. Trocki z ro-
dziną wyjechał do Kopenhagi
przez Marsylję na pokładzie pa-
rowca włoskiego „Praga”. Wyjazd 

        
  

Trockiego trzymany jest w ścisłej
_ tajemnicy.

STAMBUŁ, Pat. Tutejsze po-

ORAN (Pat). Znana lotniczka
Amy  Johnson-Mollison przybyła
tu o godz. 19.30, a godz. 23.30 od-

leciała w dalszą drogę do Niamey.

Sześć miijonów nawróceń za Papieża
Plusa Xi.

Trocki jedzie d
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kazuje opowiadanie arcybiskupa
Salottiego, sekretarza Kongregacji
dla Propagandy Wiary, który pe-
wnego dnia zastał Papieża we
łzach nad jakimś listem. Okaza-
ło się, że list pochodził od pewne-
go misjonarza, przebywającego od
przeszło 71 lat w Chinach. Misjo-
narz błagał w swym liście Ojca św.
o 200.000 lirów, jako niezbędne dla
akcji misyjnej, Mgr. Salotii zapro
ponował Papieżowi, że odpisze sta
remu misjonarzowi. Papież jednak
nie zgodził się na to, twierdząc,

że staruszek może tymczasem um

rzeć i wreszcie stanęło na tem, że
Ojciec św. posłał natychmiast po-
trzebną sumę 200.00 lirów,

  

 

STOSUNKI POLSKO-GDAŃSKIE.
rano przybyła do Gdańska celem
otrzymania dalszych  instrukcyj
od Senatu. W wyniku odbytej
poiniędzy kemisarzem — депега!-
nym Rzeczypospolitej a wysokim
komisarzem Ligi Narodów i pe
zydentem Senatu rozmowy, de-
legacja rzeczoznawców wyjechała
do Warszawy celem prowadzen'a
dalszych pertraktacyj.

OREARAIRONIE-WRURSRZSARSTTT TTTTSESI IRDA

Demonstracja przeciwko Papenowi
w Dreznie. ы

glodowym!“ i grožono przeježdža-
jącemu kanclerzowi pięściami. W
chwili gdy kanclerz wsiadał przed
iatuszem do samochodu, poseł na
1odow-socjalistyczny Feyer krzy*
knął, grożąc pięściami: „Panie Bis-
imarck, ustąpić!' Policja musiała
kilkakrotnie interwenjować, roz-
pędzając tlum pałkami $umowemi.

ECHA ZAJŚĆ W GENEWIE.
nego systemu. Pierwszy z na-
pastników wznosił okrzyk, drugi,
znajdujący się z tyłu, uderzał
żołnierza w głowę, a trzeci roz-
brajał go. Napestnicy byli za-
opatrzeni w torebki z pieprzem,
który rzucali w oczy żołnierzom.
Raport podkreśla, że rozkaz strze-
lania do tłumu dano dopiero po
strzałach, które padły z tłumu
do wojska.

Międzynarodowa konferencja ekonomiczna
w kwietniu.
pragnął zwołać jak najprędzej, nie
stety nie zbierze się prawdopodo-
bnie wcześniej, jak dopiero w kwie
tniu.

= RZ dy. b

zerwanie rokowań z powstańcami
w Mandżurii.

"szły do skutku z powodu odmo-
wy dowódcy powsteńców chiń-
skich.

Skutki tajfunu w Japonii.
townym deszczem. Z miast naj-
więcej ucierpiała Jokohama. Jest
wiele zniszczonych mostów. W
wielu miejscach wicher powyry-
wał z korzeniami dużo drzew. .
TOKIO (Pat.) Liczba osób za-

ginionych w czasie tajfunu, do-
chodzi do 100. Z powodu przer-
wania komunikacji telefonicznej
i telegraficznej bliższych szczegó-
łów brak.
Se 4 R 5 %3

Kopenhagi.
selstwo duńskie udzieliło Trockie-
mu wizy na tygodniowy pobyt w
Danji, upewniwszy się przedtem,
że Trocki będzie miał prawo po-
wrócić dó Turcji. Cele podróży
Trockiego są niezn”ne.

dE wad iu: f"wmi73 84 =

Lot Londyn Capetown.
Między Londynem a Oranem lot-
niczka zatrzymywała się w Bar”
celonie dla nabrania benzyny.

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
Dnia 20 b. m w niedzielę o godz. 12,30 odbędzie się tygodniowe

Zebranie Koła Miejskiego
Stronnictwa Narodowego

na którem przerżawiać będzie

poseł ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

Po odczycie odbędzie się dyskusja. — Wstęp dla członków za jegitymzcjami,

LLAPNI mae
E. MIESZKOWSKI

MICKIEWICZA 22.

 

 

(o mówią o trzncuskim planie rozbrojeniowym.
WE FRANCJI.

PARYZ (Pat.) Prasa fraucuska
obszernie komentuje plan orga-
nizacji pokoju. „Le Petit Pari-
sien* uważa, że projekt pierze
pod uwagę wszystkie punkty dy-
skusji, jaka toczyła się w -Giene-
wie. Plan jest całością, z której
nic nie można wyjąć, ani zmie-
nić. w

W-g iwtėa, plan organiza-
cji pokoju może zadowolić idso-
logów. Jadyna jego niedogodność
polega na tem, że nie ma dosta-
tecznego kontaktu z rzeczywi-
stością

„La Rėpubligue" podkreśla, że
plan służy bezpośrednim intere-
sem kraju.

Zdaniem „La Victoire”, trzeba
posiadać niezwykłą dozę iluzyj,
aby uwierzyć, że Niemcy przyłą
czą się do planu, w dodatku z
nieprzymuszonej woli.

„Le Journai” podkreśla, że
czynnikiem nowym w planie jest
artykuł morski, w=g którego nie
można będzie przeprowadzać
żadnej redukcji, nie zawierając
jednocześnie paktu šrėdziemno-
morskiego.

GENEWA (Pat.) Na konferen-
cji prasowej. która odbyła się w
godzinach wieczornych, członek
deiegacji francuskiej Aubert przed-
stawił w głównych zarysach fran-
cuski plan organizacji pokoju,
wyjaśniając, iż jest to plan sto-
pniowego rozbrojenia. Realizacja
poszczególnych etapów będzie za-
leżała od organlzacji bezpieczeń-
stwa i od lojalności w wypełnia-
niu przez strony powziętych zo-
bowiązań. Projekt został zakomu*
nikowany wszystkim delegacjom.

W. NIEMCZECH.

BERLIN (Pat.) Francuski plan
konstruktywny rozbrojenia przy-
jęto w Niemczech z wyražnem
niezadowoleniem i jest on przed-
miotem wyłącznie krytycznych u-
wag ze strony niemieckiej prasy
wszystkich cdcieni politycznych.

BERLIN (Pat) Biuro Conti
ogłasza komunikat, precyzujący
stanowisko miarodajnych kół nie-
mieckich wobec trancuskiego pla-
nu organizacji pokoju. Plan fran-
cuski — zdaniem kół niemiec-
kich — nie jest projektem roz-
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brojenia, lecz stanowi szkielet or-
$anizacji politycznej mocarstw
europejskich, oparty na znanym
francuskim planie  bezpieczeń-
stwa. Jedynie w granicach tej or-
ganizacji politycznej uwzględniono
kwestję rozbrojenia. Plan fran-
cuski — podkreśla komunikat —
wprowadza w nowej formie za-
tady protokółu genewskiego, któ”
rych ostatecznym celem było za-
Lezpieczenie terytorjalnego status
quo. Plan francuski zawiera po-
zatem błędy konstrukcyjne, po-
nieważ łączy zarządzenia, nada-
jące się do natychmiastowej reali-
zacji, z zarządzeniami, których
wykoanie wymaga dłuższego cza”
su, Projekty bezpieczeństwa, za”

warte w planie francuskim, mo-
giyby zostać dopiero wówczas

przeprowadzone, gdyby powstały
w stosunkach między wszystkie”
mi państwami warunki, których

spełnienie poprzedzić musi zarzą”

dzenia w sprawie bezpieczeń-

stwa. Kwestję równouprawnienia

Niemiec plan francuski pozosta”
wia zupełnie otwartą — wywodzi

komunikat. Spełnienie roszczeń

uiemieckich odroczone zostało na

czas nieograniczony, aczkolwiek

umożliwia je przyjęcie przez plan

francuski zasady, w myśl której

wszystkie państwa, wprowadzić
1auszą tę samą organizację sił

zbrojnych. Duże zastrzeżenia na”

Stuwają również poszczególne po-

stanowienia planu. Koła niemiec-

kie, uwzględniając powyższe za”

rzuty, uważają, że zastosowanie

planu francuskiego dać może „tyle

ko skąpe wyniki na polu rozbro-

„enia. Bezpośredniem następ”

slwem urzeczywistnienia planu

francuskiego byłoby odroczenie

na czas dłuższy efektywnego roz*

brojenia. Również w części, od-

noszącej się do kwestyj wojsko”

wych, plan francuski, zdaniem kół
niemieckich, przystosowany został
w całości do potrzeb armji fran-

cuskiej. Plan przewiduje, że inne

państwa europejskie mają wzoro”

wać się na Francji W końcu

komunikat stwierdza, że Francja
dąży do utrzymania różnicy, jaka
zachodzi między armją francuską
i innemi armjami. Rzeczywistego
równouprawnienia i bezpieczeń”
stwa inne państwa nie otrzymają.

 

W. ANGLJI,
LONDYN (ai). — Fian:uski

pian rozbroj- nowy omawia'y jest
pizez presę angelską z du 4 do-
zą zyciliwości, ele riównocześn ®
z poważnemi zestrze: eniami.

„Times“ stwierdza, że sens
cgólny projektu francuskiego nie
jest w sprzeczności z propozycja-
imi angielskiemi. Plan francuski
uwzględnia pozatem specjalną sy-
iuację państw, położonych poza
kontyngentem europejskim, jak
Wielkiej Brytanii i Stanów Zje-
dnoczonych. Biorąc więc plan
iiancuski jako całość, niema tru-
aności dla scalenia wniosków
Francji, Wielkiej Brytanji i Ame-
ryki, aby wytworzyć jeden zgodny
schemat ograniczenia zbrojeń, któ-
iy winien także zaspokoić nie'
mieckie pretensje równoupraw-
nienia. Niektóre szczegóły planu
wywołują jednak zastrzeżenia
„Times'a“, jak np. propozycja kon-
lroli międzynarodowej większych
objektów uzbrojenia, jak tanków i

ciężkich armat, w sensie oddania

ich ewentualnie do dyspozycji
Ligi Narodów i pozostawienia w
kraju, z którego pochodzą. Rów-
nież definicja napastnika i proce-
dura ustalenia go wywołuje wąt-

plrwošci „Timesa“. Zdaniem dzien-

nika, niedopuszczalne jest uwa-
runkowanie urzeczywistnienia
planu od wykonania gwarancyj,
przewidzianych w pakcie Kellogś
--Briand. Art. 16 paktu jest bar”
dzo kwestjonowany i dlatego. nie

należałoby dalszych ograniczeń
zbrojeniowych odkładać do czasu,
wiedy kwestja sporna i raczej te
oretyczna będzie przesądzona.

Należy pamiętać — kończy dzien*

nik — że najbliższem zadaniem

jest załatwienie niemieckich pre-

iensyj równouprawnienia i że ta

sprawa nie powinna ułonąć w po*

wodzi innych.
„Daily Telegraph" i „Morning

Post“, wyrażając się pochlebnie o

całości planu, wysuwają również

zastrzeżenia co do poszczególnych
kwestyj. „Manchester Guardian"
krytykuje plan francuski jako zbyt
skompikowany i obawia się, że
„ystem militarny przewidziany w
tym planie dałby Niemcom moż-
ność całkowitej / militaryzacji

kraju.
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Budżet Francji.
" PARYZ, (Pat). Dziś rozdano
w parlamencie exposć budźetowe
na rok 1933. Exposć stwierdza,
że początkowy deficyt budżetowy
na rok 1933 wynosił 12.100 miljo-
nów fr, lecz ustawy w sprawie
równowagi budżetowej i w spra-
wie konwersji rent, uchwalone w
w 1932 r. zredukują ten deficyt
do 8 miljardów. Wzmocnianie
kontroli podatku dochodowego i
niektóre posunięcia fiskalne do:
starczą jeszcze 2 i pół miljarda.
Również budżet odciąży suma
1550 miljonów, przekazanych na
realizację planu t. zw. outillage
national i 2070 miljonów, otrzy-
manych po utworzeniu kasy eme-
rytur wojennych. Pozostały defi-

cyt w wysokości 2 miljardów po-
kryty zostanie przez nowe kom-
presje, z czego 773 miljony otrzy-
ma się dzięki obniżce pensyj u-
rzędniczych, zaś 595 miljonów z
emerytów wojskowych i uczestni-
ków wojny.

Budzet na rok 1933 wyraża
się liczbą 47,802 miljony z nad-
wyżką dochodów w sumie 22 mil-
jony. Expose ministrów finansów
i budżetu podkreśla, że budżet
wykazuje bardzo znaczną deflację
w porównaniu z budżetem ro-
ku 1932. Całość kompresyj na
rok 1933 wyraża się sumą 5,327
miljonów, t. j. 10 proc. budżetu
roku 1932.

Odpowiedź Roosevelta na zapro-
szenie Hoovera.

LONDYN. Pat. Roosevelt od-
powiedział na telegram Hoovera,
zapraszający go na konferencję
do Białego Domu w sprawie dłu-
gów wojennych. Odpowiedź ta
nie jest zadowalająca i nosi cha-
rakter wymijający. Roosovelt za-
sadniczo przyjmuje propozycję
Hoovera, ale odsuwa spotkanie
na okres późniejszy. Oświadcza
on, že udeje się do swej posiad-
łości w stanie Georgia, aby od-
być konferencję polityczną z
przywódcami  demokratycznymi

obecnego kongresu. Doradza on
pozatem Hooverowi, aby ze swej
strony odbył również konferencję
z leaderami republikańskimi, bo-
wiem kwestje, wysunięte przez no-
ty brytyjską i francuską powołują
w ostatecznym skutku odpowie-
dzialność, którą wziąć mogą na
siebie tylko czynniki, wyposażone
w autorytet wykonawczy i usta-
wodawczy. Roosevelt przesuwa
tę decyzję odpowiedzialnych przy-
wódców kongresu, którzy już po
części wypowiedzieli się odmownie.

Prolongatazkredytu dia Niemiec.
BERLIN (Pat). Rada admini

stracyjna Banku Wypłat Międzyna
rodowych w Bazylei postanowiła
prolongować przyznany do 5 gru-

ania dla Niemiec kredyt dyskonto
wy w wysokości 90 miljonów dola-
rów nadalsze 3 miesiące, uzależnia

jąc realizację swej decyzji od wy-
ników prowadzonych w tej spra*
wie rokowań z bankafni emisyjne
mi Stanów Zjednoczonych, Francji
i Anglji, mającemi również udział
w tym kredycie.

Aresztowanie działacza Narodowego
w Pruszkowie. |

Policja w Pruszkowie dokonała
z polecenia starostwa błońskiego
w Grodzisku rewizji w mieszka”
niu członka Obozu Wielkiej Pol-
ski, Edwarda Dmowskiego, które-
$o jednocześnie aresztowano.

Rewizji dokonano z powodu
wydania klepsydry, zawiadamiają-
cej o nabożeństwie żałobnem za

spokój duszy śp. Wacławskiego, a

skonfiskowanej przez grodzkiego

cenzora. Rewizja dała wynik ne-

gatywny, mimo to aresztowanego

Edwarda Dmowskiego odesłano

do aresztu śledczego w Warsza”

wie.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
od 11—3 i od 6—8wiecz.

у

Plan gospodarczy.
W kołach rządowych mówi się,

że wskutek  nacisku= premjera
Prystora opracowano plan gospo-
darczy, z jakim rząd wystąpi jesz-
cze przed Bożem Narodzeniem w
parlamencie. Głównym  inicjato-
rem tego planu jest podsekretarz
stan: w prezydjum rady mini-
strów płk. Lechnicki, posiadający
pełne zaułanie premjera. Plan ten
dotyczy zarówno prac, które ma-
ją być uskutecznione przez po-
szczególnych ministrów w wyzna-
czonych terminach, a dotyczą one
głównie oszczędności odpowiedn.
resortów, jako też i wskazań,
dzięki którym miałaby być podję-
la kampanja zmierzająca do o*
panowaniai pokonania kryzysu.
Obejmuje on także i reformę po-

datkową. Obejmie także i regu-

lację sprawy bezrobocia, dla któ-

rej ulżenia mają być pono wyzy-
skane nowe świadczenia.

Dodatki... dodatki...
Świadectwa przemysłowe na rok

1933.

Min. Skarbu wydało podwład-

nym sobie urzędom zarządzenia,

niezbędne do rozpoczęcia akcji wy

dawania świadectw  przemysto-

wych i kart rejestracyjnych na rok

podatkowy 1933. Ponadto wydano

lzbom skarbowym polecenie utwo

rzenia pomocniczych kas skarbo-

wych i zapewnienia płatnikom na*

leżytej obsługi w okresie nabywa”

nia świadectw przemysłowych.

Od płatników państwowego po

datku przemysłowego będą pobie-

rane dodatki do ceny świadectw

przemysłowych i kart rejestracyj-

nych w ten sposób, że dodatki na

rzecz związków komunalnych wy*

nosić będą 30 proc. opłaty, okre-

ślonej w artykule 120 ustawy z

dnia 15 lipca 1925 roku. Ponadto

będą pobierane dodatki na rzecz

izb przemysłowo-handlowych oraz

izb rzemieślniczych na całym ob”

szarze Państwa.
Przy nabywaniu świadectw prze

mysłowych i kart rejestracyjnych

na rok podatkowy 1933 pobierany

będzie również 10-procentowy do-

datek do należności skarbowych,

a kasy urzędów skarbowych będą:

ten dodatek uwidaczniały na świa

dectwach przemysłowych.

Ambasador Chłapowsi prosi
e odroczenie wypłat.

„Monitor Polski“ nr. 258 poda-

je obwieszczenie sądu grodzkiego

w Kościanie, -że dr. Alfred Chla-

powski, właściciel majątku Boniko

wo w Poznańskiem, wniósł poda-,

nie o udzielenie mu odroczenia wy

płat. Sprawa będzie rozpatrywana
14 listopada w Kościanie.

Dr. Alfred Chlapowski przeby-

wa obecnie stale w Paryżu jako

ambasador Połski przy rządzie

Irncuskim.

Nadużycia podatkowe we
__ Francji.

PARYŻ. Pat. Sędzia śledczy

prowadzący dochodzenie w spra-
wie nedużyć podat+owych, doko-
nanych przy współudziale Banku
Handlowego w Bazylei, otrzymał
listę 1018 osób, skompromitowa-

nych w tej sprawie. Prokurator

postanowił podzielić akta sprawy

pomiedzy 38 sędziów śledczych,
ażeby proces mógł odbyć się jak
na prędzej.

Lądowanie lotnikow polskich na terytorjum
litewskiem.

RYGA. Pat.—Z Kowna dono-
szą, że wczoraj w godzinach wie-

czornych w pobliżu Ulcian lądo

wał przymusowo wskutek cie-
mnošci polski samolot. Aparat

doznał ciężkich uszkodzeń Jeden
z lotników polskich kpt. Włady-

sław Pokorny odniósł ciężkie o-

brażenia i został przewieziony do

szpitala w Ulzjanach. Towarzysz
jego Władysław Pietniunia wy-
szedł z wypadku bez szwanku i
znajduje się w dyspozycji miej-
scowych władz. Lotnicy zeznali,
że lecąc w pobliżu granicy zbłą-
dili i musieli lądować na tery-
torjum litewskiem.

Ekspertyza o wynalazku Dunikowskiego,
PARYŻ (Pat.) Sędzia śledczy

zakomunikował Dunikowskiemu,

że jednomyślne orzeczenie trzech

ekspertów wypadło ujemnie dla

jego rzekomego wynalazku. O-

brońca Dunikowskiego wniósł na

tychmiest protest, twierdząc, że

pomiędzy ekspertami znajduje
się osoba, należąca do rady ad-
niaistracyjnej pewnego towarzy-
stwa, posiadającego kopalnie zło-
ta. Treść orzeczenia została ró-
wnież zakomunikowana adwoka-
tom stron cywilnych,   



  

  
Jeszcze jeden

projekt.
Do dlugiego szeregu projektow

zabezpieczenia trwałego pokoju

światowego przybył jeszcze jeden.

Rada Ministrów Francji, jak do-

nieśliśimy w numerze wczoraj:

szym, zatwierdziła tekst memo”

randum francuskiego w sprawie

organizacji pokoju.

Niesłychanie trudna jest spra-

wa usunięcia niebezpieczeństwa

wojny. Od chwili zakończenia

wojny światowej, ciągle się mówi

o pokoju, o rozbrojeniu, napisano

na ten temat tomy rozpraw, od-

byto setki konferencyj, podpisano

szereg umów międzynarodowych,

a nad światęm wciąż wisi zmora

wojny.

Podstawą powojennej organi

zacji społeczności międzynarodo-

wej jest Liga Narodów. Celem

tej instytucji miało być zabezpie”

czenie świata od okropności

wojny. Wkrótce się okazało, że

jest to zabezpieczenie niedosta-

teczne. "Dla większego bezpie-

czeństwa pokoju mieliśmy dodat-

kowo układy Lokarneńskie, pro”

tekuł Genewski, wreszcie pakt

Kelloga.

W. pakcie Kelloga wszystkie

państwa, nie wyłączając Rosji,

wyrzekły się wojny. Mimo to w

różnych końcach świata krew się

'eje w dalszym ciągu.

Przed kilku miesiącami otwar”

la została w Genewie konferencja

1ozbrojeniowa, dotąd jednak nie

dała ona żadnego wyniku.

Obecnie ogłoszony projekt fran-

cuski organizacji pokoju jest jesz”

cze jedną próbą doprowadzenia

do końca trudnego działu rozbro-

jenia.

Aczkolwiek po tylu doświad-

czeniach trudno w urzeczywist“

nienie rozbrojenia powszechnego

wierzyć, to jednak nie możemy

zyć obojętni wobecwysnuwanych

projektów, gdyż my, więcej niż

którykolwiek z narodów Europy

musimy się mieć na baczności,

żeby nie przyjąć takich zobo-

wiązań, które uniemożliwiłyby

nam obronę przed zaborczymi

sąsiadami, szczególnie z Zachodu,

w których pokojowošė mimo

wszelkie najbardziej uroczyste de-

klaracje nie wierzymy, bo obok

zapewnień pokojowości słyszymy

ciągle głosy o konieczności ode-

brania nam Pomorza.

Nowy projekt francuski uwzglę-

dnia dwie główne zasady, które

zawsze były i muszą być nadal

podstawą polityki polskiej w

sprawie rozbrojenia, a więc

przedewszystkiem konieczność

uwzględnienia przy rozbrojeniu

specjalnych warunków każdego

kontyngentu oraz każdego pań”

stwa i, następnie, uzależnienie

rozbrojenia od bezpieczeństwa.

Fierwsza zasada została w tekście

memorandum wyrażona zupełnie

niedwuznacznie. Jest ona dla nas

bardzo ważna, gdyż ze względu

na swe położenie geograficzne

musimy przy ewentuałnem roz-

brojeniu posiadać dostateczną

siłę, któraby zabezpieczała nas.
cd ujemnych skutków tego poło-

żenia.

Drugą zasadę — uzależnienie

rozbrojenia od bezpieczeństwa —

memorandum francuskie uwzglę-

Jeszcze jeden projekt. 2.
dnia w ten sposób, że, uzależnia

realizację projektu od zgody

wszystkich państw na nadanie

pełnej wartości wszystkim gwa-

tancjom, wynikającym z paktów,

Ltóremi już obecnie te państwa

są związane. Memorandum wy-

imźnie stwierdza, że bez tej zgody

realizacja projektu francuskiego

byłaby niemożliwa.

W ten sposób, nasz sąsiad za”

chodni musiałby się zgodzić na

„zadanię pełnej wartości" arty”

kułowi 10 paktu Ligi Narodów,

Ltóry gwarantuje wszystkim pań-

siwom należącym do Ligi niety-

kalność ich granic. Niemcy więc

rzusiałyby „na serjo' uznać nie-
tykalnošė granic Polski, dotych-

czas bowiem zobowiązań trakta-

towych nie traktują poważnie,

gdyż uważają traktat Wersalski

za umowę podpisaną pod przy-

musem.
Projekt francuski przewiduje

dalej w ramach Europy obowiązek
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Degradacja parlamentu.
W  „Kurjerze Warszawskim'

znajdujemy bardzo ciekawy arty-
kuł prof. Komarnickiego omawia”
jący tegoroczny zalew dekretami.

„W pierwszych miesiącach po za-
mknięciu sesji — pisze — kiedy było je-
szcze daleko do następnej, wydawano

dekrety bardzo rzadko, po 2 — 3 na mie-

siąc, a dopiero tuż przed otwarciem no-

wej sesji, w ostatnich dniach październi-

ka rozpoczął się istny deszcz dekretów.

Każdy numer „Dziennika Ustaw” w osta-
tnim tygodniu przed otwarciem sesji
przyniósł po kilkanście dekretów. Nic
więc dziwnego, że kiedy sesję otwarto,
rząd nie wniósł do Sejmu, poza prelimi-
narzem budżetowym, żadnego projektu
ustawodawczego.

Fakt ten jest niezwykle wymowny.

Wiskazuje on na to, že administracja upo-

dobała sobie tę formę- normowania sto-

sunków, jako najbardziej dogodną dla

siebie, chociaż, z natury rzeczy, dekret

jest tylko surogatem ustawy i poważne

względy państwowe przemawiają do u-

ciekania się doń tylko wwyjątkowych

okolicznościach.
Wykorzystanie prawa dekretowania

na mocy marcowej ustawy o pełno-

mocnictwach z wyjątku uczyniło regułę.

Ale co pozostało parlamentowi, który

najprzód zrezygnował z prawa kontroli

rządu, a później zrzekł się na jego rzecz

swej kompetencji ustawodawczej? Czy

nie stał się on fikcją? A przecież miał

być wzorem dla innych!”

Skąd te „ciemne figury"?

„Robotnik* znów porusza spra”

wę okólnika Sławka o „czystce”

w BB. i stawia zapytanie:
„Skąd w obozie akurat „sanacji mo-

ralnej” mogło się właśnie nazbierać tyle

„ciemnych figur", że przywódca obozu

aż przestrzegać przed niemi musi?

Wystarczy — odpowiada — wskazać

np. na próby przy użyciu najciemniej-

szych metod w myśl „świetlanej” zasady

że każdy środek dobry, króry prowadzi

do celu.
Podobne metody stosowane były

organizowaniu” „bloku” w całym

„ Nie oglądano się na niczyją „ide-

owość”, jeno ną to — czy ktoś i jakie

poarcie przyrzeka „sanacji“. Na arenie

politycznej przybrało to cechy pospoli-

tego politycznego handlu... ,z grupami

które przeciw „obozowi ideologii" szły

niedawno poprostu na noże”.

 

kra

Żywa ilustracja.
Z kogo się te „ciemne figury"

składają mamy przykładów bez li-
ku. A oto świeży.

Podaje go katolicka „Polonia“,
w której czytamy:

„Niejednokrotnie słyszeliśmy zapew-

nienia, że „sanacja” pracuje dla Ojczyz-

ny bezinteresownie, w myśl zasady

„Wszystko dla państwa!" Jak ta bezinte-
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DZIENNIK MILEŃSKI

resowność wygląda w praktyce, wiemy
dobrze. Tem niemniej, dla dostarczenia
nowego przykładu, przytaczamy pismo,
rozsyłane przez „Štrzelca“ sterom prze-
myslowym i handlowym na Pomorzu:

„Powiatowy Zarząd Związku
Strzeleckiego w Śremie.

Śrem, dn. 4 listopada 1932 r.
PL

Dział handlowy Pow. Związku Strze
leckiego zwraca się do WPana z u-
przejmą propozycją powierzenia nam
zastępstwa wyrobów WPana na teren
woj. Poznańskiego.

Nadmieniamy, że w pierwszym rzę-
dzie stoimy w kontakcie handlowym z
formacjami wojskowemi,  spółdzielnia-
mi wojskowemi, szpitalami i t. p.

Dzięki niewątpliwym stosunkom w
wyżej wspomnianych sterach, jesteśmy
w słanie sprzedawać wyroby WPana

w rentującej się ilości.
Jeżeli propozycja nasza WPanom od-

powiada, prosimy uprzejmie o przesła-
nie warunków współpracy, cenników,
wzorów i t. p.
W każdym bądź razie prosimy o po-

danie swej decyzji i pozostajemy
z poważaniem

(—) Bolesław Matysiak".

Widocznie źródła subwencyjne wysy-
chają, więc przyciśnięty do muru „Strze-
lec' szuka sposobów pomnoženia „do-

chodów*. Wątpliwe, czy je znajdzie, bo

która poważna firma przemysłowa czy

handlowa odważy się powierzyć swoje
zastępstwo w tak „pewne” ręce?

Że „pewne' — to „pewne”.
>

Zwiazek rabinėw o handlu
w niedzielę.

W dn. 2 i 3 listopada odbył się
w Warszawie zjazd członków ra-
dy centralnej związku rabinów.

„Moment* drukując uchwały
tego zjazdu podaje m. i. rezolucję
dotyczącą walki o zniesienie zaka”
zu handlu w dnie świąteczne,

„Związek Rabinów zwraca się
do żydowskich posłów, bez różni-
cy partyj i kierunku, aby prowadzi
li oni nadal walkę o cofnięcie przy
musowego wypoczynku niedzielne
go. Wi związku z tem, że ostatnio
osłabły: przestrzeganie soboty (!),
czystość rodziny i rytualne prze-
strzeganie czystości jadła — będą
delegowani w odpowiednie miejsca
rabini, w celu przeciwdziałania
tym naruszeniom...“

A więc świętowanie soboty ma

być ściślej przestrzegane. Pilno-

wać tego mają rabini. Natomiast

święcenie niedzieli powinno być o-

graniczone — do tego dąży zw'ą-

zek rabinów...
I nie tylko związek rabinów...

 

| Inwazja ekonomiczna Litwinów
na Wileńszczyźnie.

7 fJak już donosiiismy Litwini

pod egidą Tymczasowego Komi-

tetu Litewskiego w Wilnie zasila-

ni funduszami z Kowna ostatnio

zakupili kilka nieruchomeści w

Wilnie. Jak wiadomo ostatnią ra-

bytą nieruchomością w Wilnie

jest gmach Kupców i Przemy:

słowców przy ul. Mickiewicza, w

którym urządzony zostanie szpi

tal litewski.
Obecnie Litwini prowadzą d:|-

sze pertraktacje celem nabycia

dwóch majątkow w pow. wileń-

sko-trockim, gd:ie m1ią być urzą-

dzone kolonje dla dzieci litew-

skich. Pozatem Litwini w pow.

suwslskim i grodzieńskim nabyli

przeszlo 500 ha ziemi z budyn-

kami, gdzie będą osadzeni na roli

rdzenni Litwini.
Według otrzymanyćh  infor-

macji Litwini na terenie Wileń:

szczyzny i sąsiednich województw

w ciągu ostatnich dwóch lat na-

OFTARTTZROTZZTDZCEGNOWOTECA

byli 14 domów murowenych, 8
domów drewnianych; 6 mniej
szych posiadłcści ziemskich. oraz
kika budynków szkolnych. Na cel
ten zostało wydatkowano zgórą
2 milj. złotych.

Pozatem dowiadujemy się, iż
czynniki litewskie miejscowe po
porozumieniu się z czynnikami

kowieńskiemi mają na terenie
Wileńszczyzny uruchomić kilka
zakładów pracy, jakto warsztatów
szewskich, krawieckich,  ślusar-
skich, stolarskich, nabyć ga'bar-
nię, tartak, założyć kilka przed-
siębiorstw budowlanych, handlo-
wo przemysłowych i t. p., słowem
zamierzają powoli opanować han-
del, przemysł i rolnictwo i poło-
żyć swoje ręce na pulsie życia
gospodarczego.

Akcja ta ma rozpocząć się na
wiosnę roku przyszłego Fundu*
sze na ten cel zbiera Związek

Wyzwolenia Wilna w Kownie.

państw podpisujących pakt udzie-

lenia pomocy państwu napadnię-

temu. Ten obowiązek wynika

zresztą już z paktu Ligi Narodów.

Różnica pomiędzy projektem fran-

cuskim a postanowieniami paktu

Ligi Narodów polega na tem, że

podczas gdy wedłuś paktu Ligi

o udzieleniu pomocy ma decydo-

wać Rada Ligi Narodów, a więc

od chwili zaatakowania do czasu

zwołania Rady Ligi i powzięcia

przez nią decyzji z konieczności

"uusiałby upłynąć dłuższy przeciąg

czasu, obecnie wedłuś projektu

francuskiego miałoby to nastąpić

niezwłocznie po fakcie ataku lub

inwazji należycie stwierdzonym

przez komisję, złożoną przez dy-

plomatėw i attachės wojskowych,

skredytowanych w stolicy pań-

slwa napadniętego. Fakt napaści

'uusi być stwierdzony, o ile gra”

nica została przekroczona, nie-

zależnie od jakichkolwiek oko"

liczności, na które napastnik w

cwej obronie mógłby się powo-

ływać.

Pakt Ligi Narodów przewiduje

cbowiązek udzielania pomocy na”

padniętemu, jednakowoż nie daje

żadnej sankcji przeciwko pań-

stwu któreby się od udzielenia

pomocy uchyliło. Natomiast pro-
jekt francuski przewiduje sankcje

na mocy uchwały Rady Ligi, po-

wziętej zwykłą większością glo“

sów.

Obok przepisów, śwarartują-

cych bezpieczeństwo, projekt

francuski zawiera oczywiście

przepisy co do ograniczenia zbro-

jeń i zrównania pod względem

militarnym praw - wszystkich

państw a więc i Niemiec.

Normy gwarantujące bezpie-

czeństwo są tak w projekcie roz-

budowane, że z punktu widzenia

Polski nie możemy uważać pro-

jektu za zły. Przeciwnie, w razie

zaatakowania nas przez którego”

kolwiek z sąsiadów projekt

teoretycznie zwiększa na-

sze szanse. :
Nie ulega wątpliwości, że dy-

plomacja niemiecka będzie dążyła

do osłabienia tych postanowień,

gwarantujących bezpieczeństwo.

Postanowienie to potwierdza treść

komunikatu niemieckiego biura

„Conti“, którą podajemy na in-

nem miejscu.
Stąd powstaje niebezpieczen-

stwo, że w toku dyskusji szereś
postanowień może ulec usunięciu.

Wobec tego niebezpieczeństwa,

konieczna jest czujność ze strony

polskiej.

Bez należytych gwarancyj bez-

pieczeństwa Polska nie może się

zgodzić na żadne ograniczanie

swojej siły' zbrojnej i zniesienie

ograniczeń w stosunku do Nie-

miec, wypływających z traktatu

Wersalskiego. CZĘ
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W sprawie nadužyč

w handlu dziennikami i czasopismami.

(Wobec stwierdzenia licznych nadużyć w handlu dziennikami i

czasopismami, Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism

podaje do wiadomości, że sprzedawcy nie mają prawa wypożyczania

czytelnikom dzienników i czasopism, tak za opłatą, jak i bezpłatnie.

Takie wypożyczanie pism do czytania lub przejrzenia nietylko

narusza umowę o sprzedaż komisową i dobre obyczaje kupieckie,

lecz jest również nadużyciem, jakiego wobec wydawnictwa dopusz

cza się sprzedawca, czyli przestępstwem, šciganem przez Kodeks

"Karny.

Ostrzegamy przeto wszystkich, których dotyczy, że takie prze”

slępcze działanie, tak ze strony sprzedawcy, jak i ze strony współ”

winnego czytelnika, pociągnie za sobą odpowiedzialność cywilną i

karną,

Występować przeciwko winnym na drodze sądowej, karnej i cy”

wilnej, będą zarówno wydawnictwa, jak i władze Związku Wydaw

ców; nadto nazwiska winnych nadużyć

mach prasy.

będą publikowane na ła-

Rada i Zarząd Główny

Polskiego Związku Wydawców

Dzienników i Czasopism.

Na niesumiennych kolporterów znajdzie się

sposób.
Pierwszy wyrok w sprawie nadużyć.

Ostatniemi czasy nadużycia

izy kolportażu dzienników i cza-

sopism przybrały znaczne rozmia-

ry. Dlatego też Polski Związek

Wydawców Dzienników i Czaso”

pism podjął energiczną walkę z te

mi przestępstwami w szcześólno”

ści zaś rozpoczął ściganie win“

nych na drodze sądowej:

Jako pierwszy wynik rozpoczę

tej akcji notujemy wyrok w karnej

sprawie, wytoczonej niejakiemu

Moszkowi Bulkowsztejnowi, zna-

nemu hurtowemu kolporterowi w

Warszawie. ireść tej sprawy jest

następująca:

Spółka Kolportażowa Wydaw-

ców „Czytajcie” dawała gazety w

komis Bulkowsztejnowi, który był

obowiązany w terminie ściśle okre

ślonym wpłacać należności za

sprzedane egzemplarze, oraz zwra

cać gazety niesprzedane. Bulkow

sztein opóźniał zwrot gazet nie-

sprzedanych i nie uregulował w

lerminie przypadającej należności

w wysokości 200 złotych tloma-

cząc się, że jako podhurtownik

sam gazet nie sprzedawał, a dawał

je do detalicznej sprzedaży chłop-

com, którzy mu należności nie u-

regulowali. „Sąd Okręgowy w War

szawie, po przemówieniach prok.

Wolińskiego i pełnomocnika po-

krzywdzonej firmy, adw. Przyjem-

skiego, uznając, że komisant wi-

nien wyliczyć się ściśle z powie”

rzonego mu towaru — skazał Bul-

kowszteina, biorąc pod uwagę je-

go dotychczasową niekaralność, na

tydzień bezwzględnego aresztu za

przywłaszczenie z art. 262 $ 2 Ko-

deksu Karnego.
Nadmienić należy, iż w toku

jest kilka spraw karnych o naduży

cia kolportażowe, między innemi

przeciwko kolporterom, wypožy“

czającym lub zamieniającym pisma

za oplatą lub bezplatnie i oddają-

cym hurtowniom kolportažowym

oraz wydawnictwom, otrzymane z

powrotem od czytelników egzem-

plarze, jako „zwroty”.

SSDUEN OTWTEKTWZOZEREE ROOUEZERZCZOWRCZZN

Cel podróży
p. Szembeka.

Wi kołach politycznych utrzy'

mują, że wyjazd wiceministra Spr.

Zagr. Szembeka do Londynu iPa-

ryża ma na celu wysondowanie о-

pinji i „zasiągnięcie języka”, jak

też przyjęta została tam nomina-

cja na ministra Spr. Zagranicznych

p. Becka i jakiego przyjęcia dozna

p. Beck, jeżeli przyjedzie do sto”

licy Francji i Anglji, celem nawią

zania osobistych stosunków i zna

jomości z kierowniczemi sferami.

Czyim kosztem?...

Po mianowaniu płk. Becka mi-

nistrem spraw zagranicznych za-

panuwało w kołach urzędniczych

MSZ bardzo silne podniecienie i

zdenerwowanie. Pojawiły się bo-

wiem zapowiedzi o zmianach per-

sonalnych. Płk. Beck dokonywa

ich od półtora roku, tj. od czasu,

kiedy wszedł do MSZ-ych. Objęły

one stanowiska i kierowników i

pracowników na placówkach. Te-

raz mówi się wiele o zmianach

kierowników placówek.  Niektó-

re już zaszły. Nie wszystkie. Bę-

dzie ciąg dalszy. Tu już będzie się

dokonywała selekcja pomiędzy

swoimi.

Nie o to nam chodzi. Lecz o

stronę finansową. Wskutek wszel-

kich przesunięć personalnych ro-.

sną koszta. Preliminarz budżeto-

wy na r. 1933/4 przewiduje kwotę

625.000 na przeniesienia pracow-

ników MSZ-nych. Preliminarz na

rok obecny przewidywał 775.000

zł., tj, tyle, ile kosztowały przenie-

sienia w r. 1931/2. Ile wyniosą

przeniesienia w obecnym roku

. budżetowym? Ile wyniosą w naj-

bliższym czasie? Wszak samo

jedno przeniesienie posła z Wa-

szyagtonu do Tokio pochłonie

około 50.000 zł.

Czy w tych sprawach nic nie-

ma do powiedzenia p. minister

skarbu? Jak wyglądają właściwie

oszczędności w MSZ?

Dla kogo?
„Kurjer Polski“ donosi:

„Stanowisko opróżnione nieda
wno przez długoletniego miejskie-

go pisarza hipotecznego w War:

szawie, obsadzone zostało narazie

prowizorycznie. Przyczyna prowi-

zorjum leży w tem, że na stałe

miałby zająć to miejsce w bliskiej

lub dalszej przyszłości jeden z
członków obecnego gabinetu. Dla-

tego więc stabilizacja tego stano:
wiska ulega zwłoce”.

Pisarz hipoteczny — to nie jest

wprawdzie stanowisko błyskotli-
we, ale zato w stolicy bardzo do-

chodowe.
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DO WALKL
Niema człowieka w Polsce, któryb

się nie domagał czegoś od rządu. A
wszyscy razem obywatele domagają się

w każdym razie skutecznej walki z kry-
zysem, naprawy gospodarczej, obniżenia
cen, słowem, domagają się... dobrobytu.

Ale czy sami obywatele przyczynia-

ją: się zawsze do podniesienia własnego
choćby dobrobytu?

To musimy poddać w wątpliwość,

chociażby na tle stosunku znacznej ilo-

ści obywateli przemycanych przez grani-

cę towarów.

Raz po raz czytamy w prasie, że to

tu, to ówdzie władze policyjne, czy Kor-

pusu Ochrony Pogranicza znalazły całe

transporty przemycanego tytoniu. Prze-

mytnik wędruje do więzienia, oddany zo-

slaje pod sąd i ponosi zasłużoną karę.

Czy kończy się jednakże sprawa na

ukaraniu przemytnika?
Nie, na tem nie koniec. Bo prze-

cież przemytnik musi mieć odbiorców,

skoro mu się ten. proceder opłaca. O tyca

odbiorcach właśnie należy pomyśleć, a

przedewszystkiem wskazać, z jakich sfer

się rekrutują.
Stwierdzić niestety musimy, że prze

mytnicy mają bardzo dużą ilość odbior-

ców nawet wśród inteligencji. Wskazują

na to między innemi przychwycone osta-

tnio partje tytoniu w Wileńszczyźnie.
Okazuje się, że przemycany tytoń

palą lekarze, adwokaci, ba, nawet urzę-

dnicy państwowi.
O ile nabywanie przemycanych towa

rów zawsze i wszędzie było i jest prze-

stępstwem, o tyle w obecnym ciężkim

okresie jest to podwójne przestępstwo

wobec Państwa i całego społeczeństwa.

Nie wolno dzisiaj nikomu zapominać,

że przez podtrzymywanie przemytnictwa

uszczupla się dochody własnego skarbu

i wzbogaca się skarb obcego państwa.

Bezpośrednia walka z przemytnikami

należy do władz granicznych i bezpieczeń

stwa, walka zaś z odbiorcami przemyca-

nych towarów należy do całego społe-

czeństwa, przedewszystkiem do prasy,

jako wyrazicielki opinji publicznej. Pię-

tnować na każdym kroku odbiorców prze

mycanych towarów, w szczegó!ności prze

mycanego tytoniu, wskazywać na nich

palcami, wymieniać publicznie ich nazwi-

ska, — niezależnie od tego, czy robią

to świadomie, czy też nieświadomie.
Nie czas dzisiaj nawet na szukanie

łagodzących okoliczności. Nie ma prawa

korzystać z dobra ogólnego, a nawet z

praw obywatelskich ten, kto w dzisiej-

szych czasach waży się dla jakichkolwiek

względów nabywać przemycane towary:

Do tej walki nawołujemy całe spo-

leczeństwo w przeświadczeniu, że rezul-
tatem jej będzie zmniejszenie, się prze-

mytu.
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SZKICE I OBRAZKI
GŁOSY ULICY. я

Chodzisz mój czytelniku co dnia u»

iicami, które prowadzą od twego domu

de biura, warsztatu czy kawiarni, Cha

Gzasz niemi, amnie znasz ich. Wiesz na-

tomiast to, że na rogu ulicy mieści się

skład kolonjalny, tuż obok mydlarnia, da

iej owocarnia z wodą sodową i śledziami

wędzonemi, dalej skład jakiś którego prze

znaczenia niepodobna by określić, a w

Vtórym sprzedają trumny i welony ślubne

Dalej stoją anemiczne w dymie mia-

sta usychające lipy, oraz kosz do śmieci,

podobny do starorzymskiego vomitorium.

W ranych godzinach przechodzą tamtę-

dy ładne i wesołe dzieciaki, w południe

staje żebrak, który zależnie od pory roku

jest albo gluchoniemy, albo ślepy, wie-

<zorem zaś na tem miejscu przechadza

się służąca od adwokata, która spędza

między  oprowadzaniem pieska

swych chhlebodawców, a między oczeki-

czas

waniem na „krewnego” ułana z pułku

Zaniemeńskich...

Nocą ulica ta wyludnia się zupełnie...

Zapalają się na niej anemiczne i rzad

Lie latarnie, a na środku ulicy, przecha-

dza się od czasnu do czasu policjant, któ

iy cierpi na przewlekły bronchit i który

często kaszle.

Tyle wiesz mój czytelniku o swojej

u'icy.

Ale nie znasz jej głosu... nie prze-

inówiła do ciebie nigdy...

A głosy ulicy ciekawe są, trzeba tyl

so starać się je zrozumieć.

Na dalekiej wieży katedralnej wybi-

ła godzina...

Późna zapewne, gdyż lampy już poza

palano. Zimą późne godziny

przyśpieszają kroku i mkną ku miastu .

1 ludzkim osiedlom.

Za oknem posłyszałem czyjeś kroki...

— Dawno czekasz?
—Miała być o piątej.

— I od piątej tu chodzisz?

-— Tak.

— W tem biednem paletku?
—(o robić. Ale nie zimno mi jakoś.

Opylę obraz, to sobie kupię kożuch. Już

tylko parę pociągnięć pędzlem.

—Długo tu na nią będziesz czekał?

— Dopóki nie przyjdzie...

— A czy przyjdzie?

— Mówiła, że napewno. Zresztą bo

ja wiem. Zaczekam do siódmej.

— Kochasz ją?

— Bo ja wiem. W czerwcu spotka-

łem ją na pejzażu, Miała wtedy oczy ko

loru jeziora, dziś stały się szaro - stalo-

we jak zimowe... niebo.

Kroki oddalać się zaczęły, Ucichła

rozmowa... ‹

Z daleka dolatywał gwar śródmie-

5с1а...

Za chwilę posłyszałem znów głos o-

czekującego.

— Przyszłaś maleńka?

— Cieszy się chłopak?

— Bardzo.

— Spóźniłam się trochę. Byłam na

lekcji, zatrzymano mnie. Ciągle jakieś

pretensje. Zmęczona jestem bardzo...

— To chodźmy do kawiarenki...

— Nie, dziękuję. Przyszłam C1 tylko

powiedzieć, że dziś nie mogę być razem

z Tobą. Zmęczona jestem bardzo. Spo-

amy się jutro o piątej to pogadamy.

—Będę tęsknił i czekał do jutra. W

tem samem miejscu...

— Tak!
— QOdprowadzę Cię do domu.

— Nie; pójdę sama. A i chłopiec mój

Zimno bardzo... Dowidze-

zmroku

riech wraca.

nia...

— I nic więcej?

— Nic. Proszę być grzecznym i po-

„ dobrze.

 

myśleć czasami o swojej La

— Ja o niej ciągle myślę. Dowidze-

nia...
, — Dowidzenia...

Drobne dziewczęce kroki pobiegły w

rustą lukę ulicy...

Za chwilę poszedł i on.

Na dalekiej wieży odezwało się znów

zardzewiałe echo zegara...

Równym miarowym krokiem zbliżał

się ktoś ze strony przeciwnej,

Kroki odzywały się podwójnym stu-

kiem. Szło dwu mężczyzn...

— Śpieszysz się (to był głos znajo*

my). 4
— Tak, bardzo. Randka!
— O.. 0... widać to odrazu po to-

bie. A z kim?

— Naturalnie, że z kobietą. Są je-

szcze piękne dziewczęta.

— Nowa milostka?

— Coš w tym rodzaju. Nazywa się

lala. Ma oczy stalowe jak zimowe nie-

Lo...

-- Które mienią się czarami błęki-

tem jeziora...

— Znasz ją?

— Tak trochę... nauczycielka...

— Tak...

— No to bądź zdrów Stasiu...

— Bywaj! powodzenia...

Rozeszli się, a kroki zamilkły...

To głosy ulicy».

Każda z nich ma głos inny i innem,

ciekawem żyje Różnem od

przecznicy, swojej sąsiadki.

M. Junosza.

PAMIĘTAJ
o potrzebach organizacyjnych

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

lub w Sekretarj=cie (Orzeszkowej 11)
w godzinach od 11 do 3 i od 6 do 7w.
„codziennie prócz niedziel | świąt.

życiem...
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KRONIKA.
Zjazd księży delegatów instytutu Akcji

Katolickiej.
Onegdaj w lokalu Archidie-

cezjalnego Instytutu Akcji Kato-

hekiej.odbył się zjazd księży dele-

gatów  dekanalnych do spraw

Akcji Katolickiej z terenu archi-
diecezji wileńskiej.

Zjazd zagaił prezes Archidie-

cezjalnego Instytutu p. dyrektor

Stanisław Białas, witając przyby-

lego J. E. ks. ArcybiskuparMetro'
politę R. Jalbrzykowskiego i przy-

byłych delegatów.
W końcu swego przemówienia

p. Białas poinformował zebranych
c programie pracy.

Następnie przemawiał Arcy'

pasterz, który w serdecznych sło”
wach zachęcał wszystkich obec-
nych do intensywnej pracy.

Pracami zjazdu kierował dy”
1ektor Archidiecezjalnego Insty-
tulu ks. Franciszek Kafarski.

Zjazd księży delegatów deka-
nalnych wykazał rzeczowe po*
dejście do praktycznych zaga-
dnień Akcji Katolickiej, sformuło”
wał wytyczne programu pracy,
zwłaszcza na okres zimowy, oraz

ujął w pewne ramy aktualne za”
gadnienia, stojące obecnie przed
AkcjąKatolicką w Polsce.

 

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Chmurno i mglisto. Po sla-
bych  nocnych  przymrozkach
dniem lekkie ocieplenie. Słaba
wiatry południowo zachodnie.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Gwałtowna kompresja

budżetu miejskiego. Stosownie
do zarządzenia władz wojewódz-

kich Magistrat przedłożył im do

zatwierdzenia budżet na pozosta-

łych 5 miesięcy roku bieżącego.

Po zaznajomieniu się z prelimina-
rzem władze nadzorcze  zaleci!y

redukcję na sumę blisko m ljona

złotych W związku z tem Magi-

strat w swoich budżetach mie-

sięcznych będzie mus'ał poczynić

dalsze redukcje o 200.000 z!otych,

by w ten sposób budżet roczny

otrzymać w ramach zakreślonych
przez władze wojewódzkie. Wo-

bec jednak bardzo znacznęj kom

presji tegoroczne budżetu łatwo

to z pewnością nie przyjdzie.

— Likwidacja szpitala dzie-

cięcego na Antokolu. Jak już

donosiliśmy Magistrat ze wzglę-

dów oszczędnoš:iowych postano-
wił zwinąć szpital dziacięcy na

Antokolu, uruchamiając wzamian

oddział dziecięcy: przy szpitalu

św. Jakóba. Sprawa ta była o-

negdaj rozważana na pos'edzeniu
radzieckiej Komisji Sanitarnej,

która punkt widzenia Magistratu
podzieliła. Wobec tego prace nad

likwidacją tego szpitala zostały

już rozpoczęte. Dalsze przyjmo-

wanie chorych. zostało wstrzyma:

ne. Pacjentów zaś pomienione-
go szpitala przetransportowuje się

do szpitala św. Jakóba. Defini-

tywne zakończenie praz likwida-

cyjnych nastąpi z dniem 1 grud-

nia r. b
— Nowe kioski gazetowe.

Onegdaj ustawiony został na ul.

Mickiewicza (na odcinku między
ul. Styczniową i 3 Maja) nowy
kiosk do sprzed:ży gszet i papie-

rosów.
Koszty budowy nowego kios<u

wynoszą 675 złotych, podczas,

gdy kioski poprzednie wybudowa-

ne zostały za sumę 1025 złotych
każdy.

Dalsza budowa kiosków spo-

czywa już w rękach Związku la:

walidów. W ciągu roku bieżące-

go, a więc przypuszczalnie w bie-

żącym jeszcze miesiącu zakoń-

czona zostanie budowa 10 no-

wych kiosków. Zostaną one nie-

zwłocznie ustawione na ulicach

miasta. Podług projektu reszta
ma być wykonana w roku przy-

szłym.

— Roboty kanalizacyjne
przy ul. Kaiwaryjskiej. W dniu

wczorajszym przybyła z Grodna i
wzięła udział w posiedzeniu Ma-

gistratu delegacja D O K. III

Na posiedzeniu tem omawia-

na była sprawa skanal:zowania
gmachów i posesyj wojskowych
zwłaszczawobrębie koszar | Bry-

gady przy ul. Kalwaryjskiej. Na
cel ten władze wojskowe zapro-

ponowały miastu pożyczkę w wy-

sokośri 230000 złotych, z tem ze

pożyczka. ta zamortyzuje się przez

opłaty kanalizacyjne.
Wobec osiągniętego porozu-

mienia roboty zostaną rozpoczęte

w najbliższym czasie. Poza dal-

szym rozwojem sieci kenalizacyj-

nej w Wilaie, roboty te będą

miały jeszcze tę dobrą stronę, że

w okresie nasilającego się bezro-

bocia pozwolą zatrudnić większą

partję bezrobotnych.
— Nowy chodnik przy ul.

Popowskiej. Prowadzone od pa-
ru tygodni roboty nad układaniem

nowych chodaików na ul Popow-

skiej dobiegają końca i zapewne

w bieżącym tygodniu zostaną za:

kończone.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Roczaliń 1912 r. Prece

przygotowawcze do poboru rocz-

nika 1912 zostały już rozpoczęte.

Przeprowadzona obecnie rejęstra-

cja mężczyzn urodzonych w tym

roku zbliża się jóź ku końcowi.

Ostatni termin rejestracji upływa

dniem 30 listopada r. b.

SPRAWY SZKOLNE.

— (zy Szksłom zagraża e-

pidemja szkarlatyny. Wobec

wzmożonej ilości zasłabnięć na

szkarlatynę, nasuwa się realna

groźba przerzucenia się epidemii

na teren szkół powszechnych W

związku z tem naczelny lekarz

szkolny dr Brokowski wydał w

dniu wczorajszym do wszystkich

lekarzy szkół powszechnych okól-

nik,  zalecający przedsięwzięcie

najdalej idących środków ostroż”
ności. Jak dotychczas dzięki
skrzętnej opiece lekarskiej liczba
zasłabnięć w szkołach należy do
wypadków sporadycznych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—- Wartości artystyczne po-

ezji romantycznej. Taki jest
temat prelekcji prof. Manfreda
Krid'a zapowiedzianej na dzisiej-
szą „Środę literacką”, która odbę-
dzie się w siedzibie ZZLP (Ostro-
baramska 9) o godz. 2030 Wstęp
dla członków rzeczywistych i
członków sympatyków bezpłatny.
Wprowadzeni goście płacą 1 zł.
— Odprawa I kurs dla In-

struktorów powiatowych Akcji
Katolickiej. Jak już d<nosiliśmy
w dniach 5,6, 7, 8 i 9 bież mies.
w lokalu Archidiecszjalaego In-
stytutu Axcji Katolickiej przy ul.
Metropolitainej 1 odbyła się od-
prawa i kurs dła instruktorów po:
wiatowych Archidiecezjalnego In-
stytutu Akcji Katolickiej i Związ-

ku Młod:ieży Polskiej w Wilnie.
Dzień pierwszy poświęcony

był jednodniowym rekolekcjom
społecznym, które przeprowadził
ks. dr. prof. Walerjan M-yszto-
wicz.
W niedzielę, dnia 6 b. m,

wszyscy uczestnicy przystąpili do
Komunii Św.

Odprawa i kurs rozpoczęły się
w poniedziałek. Wszyscy instruk-
torzy zdali szczegółowe sprawoz-
dania z terenu i zakresu prac or-
ganizacyj powiatowych Akcji Ka-
tolickiej.

Pracownicy A. l. A K. wyglo-
sili szereg aktualnych i praktycz-
nych referatów. Podczas ożywio-
nej dyskusji omawiano kierunek
prac na najbliższy okres
W końcu stwierdzono, że po-

mimo ciężkich warunków i wiel-
kich trudności organizacji Akcji
Katolickiej rozwijają się planowo,
pracując intensywnie nad szerze-
niem wzniosłych haseł.
— Z f-wa Eugenicznego

(walki ze zwyrodnieniem rasy) 17
listopada w lokalu Poradni Euge-
nicznej (ul. Żeligowskiego 4) Dr.
Med. W. M»rawski wygłosi odczyt
na temat „Kila (syfilis) i jej roz-
poznanie“.

Początek o godz. 5 ł pół w.
Wstęp wolny.

ZEBRANIA i ODCZYTY.
— Odczyty prawnicze w re-

sursie rzemieślniczej. Resursa
rzemieślnicza w Wilnie w wyko-
naniu swych zadań statutem okre-
ślonych uwzględniła w program'e
prac w sezonie bieżącym zorga-
nizowanie jcyklu odczytów na te-
maty ogólno prawne, oraz zawo-
dowe, które wygłaszane będą
w każdą środę w lokalu własnym
przy ul. Bakszta 2.

Już dzś o godz. B-ej wiecz.
dyrektor lzby Rzemieślniczej p.
Kazimierz Młynarczyk wygłosi
odczyt p. t. „Postępowanie egze-
kucyjne w oświetleniu! nowych
przepisów egzekucyjnych.
— Posiedzenie naukowe

Wil. Т ма Ginekolog. odbędzie
się dnia 17 b. m. o godz. 20-ej
w lokalu kliniki Położn.- Ginekolog.
U. S B. (Bogusławska 3) z na-
stępującym porządkiem dzien
nym: 1) Demonstracja preparatu
z kliniki, Położn. Ginekolog USB.
2) Dr. A. Waszkiewicz—Przypadek
jednostronnej wady rozwojowej
przydatków. 3) Dr. R. Łuczyński—
Typ miesiączkowania u kobist na
Wileńszczyźnie.

SPRAWY AKADEMICKIE.
.— „Czwartek Akademicki".

W dniu 17.X1.1932 r. w Ognisku
Akademickiem przy ul. Wielka
Nr. 24 odbędzie się interesujący
IV „Czwartek” na temat  „Polity-

ka a Katolicyzm”. Wstęp dla a-
kademików”.

S RÓŻNE.
— Podziękowanie. OO. Kar-

melici w Wilnie składają niniej

szem gorące podziękowanie ks.

kanonikowi Kuleszy za pomoc
w urządzeniu egzekwji i nabo-
żeństwa żałcbnego za duszę Ś p.
O. Rafała (Józefa Kalinowskiego)
w 25 rocznicę Jego śmierci.

— Wystawa J. Horyda w
Kasynie garnizonowem przy ul.
Mickiewicza 23, jest ciękawym
wskaźnikiem rozwoju talentu ma-
larza, znanego Wilnu z zeszlo-
rocznej wystawy. Już wystawiony
w zesżlym roku panneau deco-
ratif (Diana), zapowiadał skłon-
ności Horyda do malarstwa mo-
numentalnego. Tego roku mala-

tura sali Kasyna wybija się na

czoło wystawy. Kompozycja obra-

zów dobra, koloryt przyjemnyi    

Już jutro ciągnienie 1-ej kiasy
Wielkiej zreform. 26 Polskiej Loterji Państw.

Mie spóźniajcie się
H MINKOWSKI,

WILNO, NIEMIECKA 35. — Tel. 13-17. P.K.O. 80928.
Centrala: Warszawa,

DZLENNIK MILENSKI

 

     
    

1 kupujcie los w najszczęśliwszej
I największej w Wilnie kolekturze

Nalewki 40.

 

Obchód Swięta Chrystusa - Króla
w Bohdanowie pow. Wołożyńskiego.

W, dniu 30 października rb. o
godz. 1i-ej ks. proboszcz Moczul-
ski odprawił uroczystą sumę, w
czasie której wygłosił kazanie sto-
sowne do tej uroczystości. Po na*
bożeństwie wyruszył uroczysty
pochód z kościoła do ogniska
Stow. Miłodz. Polskiej. Na prze-
dzie szli druhowie i druchny SMP
ze sztandarem, a za młodzieżą po”
dążało starsze społeczeństwo do
ogniska SMP ażeby tam wziąć u-
dział w akademii ku czci Chrystu-
sa Króla. Akademję zagail K. Pro-
boszcz i na przewodniczącego po-
wołał nauczycielkę szkoły po”
wszechnej p. Władysławę Wyle-
żyńską, poczem p. przewodniczą-
ca odczytała program Akademii.

Chór młodzieży SMP wespół z
chórem kościelnym pod kierow-
nictwem miejscowego p. organisty
odśpiewał pieśń:  „Pobłogosław
Jezu Drogi'. Druh prezes SMP
Aleksander Jabłoński wygłosił
deklamację „Pokój Chrystusa w
wrólestwie Chrystusowem'. Kie-
rownik Szkoły Powszechnej w

Bohdanowie p. Franciszek Pio-

trowski wygłosił przemówienie na

temat „Przyjdź Królestwo Two"
je”. Tenże chór odśpiewał pieśń

„Nie opuszczaj nas”. Deklamację
„Cześć Papiestwu' wygłosiła pre”
zeska SMP dh. Janina Musi-
sówna. Przemówienie o ucisku
katolików w czasie zaboru. rosyj*
skiego wygłosił prezes Zarządu
Parafjalnego Akcji Katolickiej w
Bohdanowie p. Jan Piekarski.
Odśpiewano pieśń ,„Twemu sercu
cześć składamy” oraz pieśń naro”
dową „Boże coś Polskę”. Referat

na temat „Jezus Chrystus Królem

narodów wygłosił p. Miichał Hry-
niewicz Patron SMP.

Dzieci szkoły powszechnej w
Bohdanowie pod kierownictwem
p. WŁ Wyleżyńskiej nauczycielki
tejże szkoły odśpiewały kilka pio-
senek narodowych oraz wygłosiły
kilka stosownych do tegoż święta
deklamacyj. Poczem wspólnie od:
śpiewano Hymn „My chcemy
Boga”.

Akademję zamknął p. M. Hry-
niewicz patron SMP, dziękując w
krótkich słowach wszystkim o
becnym za udział w uroczystości
obchodu święta Chrystusa Króla.
Tak wyglądał nasz sekromny ob-
chód święta Chrystusa Króla.

Paratjanie.

Ogólnopolski Zjazd Literatów
w Krakowie.

W/ związku z uroczystościami
ku czci Wyspiańskiego, które od-
będą się w Krakowie w ostatnich
dniach listopada, organizuje się w
dniach 27 i 28 bm. ogólnopolski
Zjazd Literatów. W) Zjeździe tym
wezmą udział delegaci Związku
Zaw. Literatów Polskich w Wil-
nie, którzy złożą wieniec na gro-
bie Wyspiańskiego na Skałce. Za-
rząd Z. Z. L. P. będzie wdzięczny
osobom, które zechcą ofiarować
do projektowanego wieńca palmy
wileńskie. Palmy te można skla-

dać w siedzibie Związku (Ostro-
bramska 9).

Sio

Teatr I muzyka.
— Teatr Wielki na Pohulance — był

świadkiem wczorajszego tryumfu prem-
jery B. Shawa „Zbyt prawdziwe, aby
było dobre”, która spotkała się z nad-
zwyczajnem przyjęciem publiczności. —
Całość, zacząwszy od doskonałej reży-
serji i znakomitej gry wszystkich arty-
slów z p. Boneckim, niezrównanym od-
twórcą roli „sierżanta Miika” — až do
niezwykle pięknych dekoracji Makojnika

1 tualet artystek — była nadzwyczaj in-

teresująca i wywoływała żywe komen-

tarze, huragany śmiechu i oklasków.

„Zbyt prawdziwe, aby było dobre”
będzie grane dziś, we środę 16 bm. i ju-

tro we czwartek 17 bm. i pojutrze, w pią-

tek 18 bm. o godz. S-ej w. w Teatrze

na Pohulance.
—Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z. A. S. P. w Wilnie. Stały
Teatr Objazdowy Teatrów Miejsk. ZASP.

w Wilnie, — grać będzie niezrównaną

komedjo-farsę „Roxy” dziś w Nieświeżu,

17 bm. — w Horodzieju, 18 bm. — w

Stołpcach. Świetną obsadę tej sztuki

slanowią pp.: Molska, Stanisławska, Za-

rębińska, Budzyński, Gliński, Loedl i Ku-

biński. ы

— Uwaga dzieci! — W niedzielę 20

bm. o godz. 4-ej po poł. „Niebieski ptak'

w Teatrze na Pohulance!
— Teatr muzyczny „Lutnia*. — О-

statnie występy Elny Gistedt. „Czarda-

szka'* — na przedstawieniu popularnem.

Dziś, teatr „Lutnia” rozbrzmiewać będzie

dźwiękami ulubionych melodji „Księżni-

czki czardasza”, operetki Kalmana, z u-

działem znakomitej artystki Elny Gistedt,

która niebawem kończy cykl swych wy-

stępów w Wilnie
Celem udostępnienia widowiska szer-

szej publiczności, ceny miejsc na przed-

stawienie dzisiejsze zostały zniżone.

Jutro, również po cenach zniżonych

ukaże się melodyjna operetka Jarno „Kry

sia leśniczanka”. Bilety w kasie zama-

wiań codziennie 11 — 9-ej w.
— Jedyny recital fortepjanowy Bo-

lesława Kena zapowiada Wileńskie To-

warzystwo Filharmoniczne na sobotę 19

bm. Występ Bolesława Kena jest nie-

wątpliwie sensacją w życiu artystycznem

Wilna, która słyszała już szereś obcych

— pianistów-laureatów Konkursu Szope-

nowskiego, i teraz dopiero będzie miało

okazję usłyszenia laureata polskiego.

Szczegóły w afiszach. Koncertod-

będzie się w Sali Konserwatorjum (Wiel-

ka 47).

WEGIEL iKoks
GÓRNOSLĄSKI

zone Kop. Gėrnosi. „Progress“.
agonowo | od jednej tonny w

szczelnie zamkniętych | zaplombo-
wanych wozach do

‚
M. DEULL, Jagiellońska 3,

egz. od 1890 r. tel. 811.
SKŁADY: Kijowska 8, tel 999.

 

 
zharmonizowany. Za szczęśliwe

należy uważać zastosowanie pro-

mieni łączących obrazy w całość.

Portrety fakturą różnią się

bardzo od wystawionych w ze-

szłym roku (n. p. Mlle S. B.)

Wdać w nich wpływ kierunku

Slędzińskiego. Oprócz niewielu

akwarel, impresjonistycznie po-

traktowanych, resztę wystawy zaj-

mują rysunki, robionę techniką

nabytą przez Horyda w Paryżu.

Wykazują one staranne studja

nad światłocieniem.

Miłym objawem jest wielka

ilość nabytych obrazów, świadczą

ca o wielkiem zainteresowaniu sę

Wilna wystawą. W. B.

Dadania wŠoko
ubiegłą niedzielę gniazdo

wileńskie urządziło uroczystą a-
kademję z okazji Święta Niepod-
ległości, połączonem z obchodem
15-lecia powstania armji polskiej
w Ameryce i we Francji. W sali
Sokoła zebrało się ponad 120
osób członków z rodzinami, na
czele z przedstawicielami władz
okręgu Sokoła w Wilnie i gniazda.

Na wstępie w. prezes okręgu p.
Olszewski zagaił akademję pod-
kreślając w swem przemówieniu
wieiką wartość wychowawczą
ideologji sokolej w dziele organi-
zowania żywotnych sił społeczeń-
stwa w przełomowych dla Naro-
du okresach, oraz wskazał na ko-
nieczność wcielenia w życie tych
hase! w tak groźnej dla Państwa
chwili obecnej. Przemówienie to
zakończył okrzykiem na cześć
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej,
powtórzonym trzykrotnie przez
zebranych.

Odczyt związany z uroczysto-
ścią wygłosił p. dyrektor St.
Ciozda podkreślając znaczenie w
dziele odbudowy Polski tych for-
macji wojskowych polskich, które
przy zawieraniu traktatu w Wer-
salu były czynnikiem decydują-
cym dla zaliczenia Polski do rzę-
du Państw sprzymierzonych z
koalicją antyniemiecką. Sukcesem

polityki polskiej w okresie wiel-
kiej wojny było zorganizowanie
ochotniczej armji polskiej w Ame-
ryce, która następnie została
wcielona do szeregów armji pol-
skie; we Francji pod dowództwem
gen. Hallera. Do tej armji wy-
chodźtwo polskie w Ameryce da-
ło 28.000 ochotnika, w tej liczbie
sokoistwo polskie w Ameryce po-
nad 10.000. Udział sokolstwa pol-
skiego w walkach o odzyskanie
Niepodległości we wszystkich for-

macjach polskich po stronie ko-
alicjj był niezmiernie liczny i
śmiało można powiedzieć, że w
tych szeregach sokolstwo było

jednym z najważniejszych czyn-

ników. W. Polsce Niepodległej ro-
la sokolstwa nie skończyła się,

ponieważ walka o Polskę trwa
dalej i żywiołów wrogich mamy
poddostatkiem. W obecnych cza-

sach społeczeństwa są silne i od-
porne, gdyż tkwią w szeregach or-
ganizacyj, a z tych jest wszak wy”
próbowaną organizacja sokoła.

Po odczycie nastąpiła część
koncertowa w wykonaniu chóru
Drukarzy pod batutą p. W. Moło-
deckiego, przyczem zespół ten
wykonał swój program bardzo sta”
rannie, wywołując u słuchaczy

niemilknące oklaski i trzykrotnie
powtórzony przez sokołów o*
krzyk „Czolem“ na cześć miłych

śpiewaków.
Akademję zakończono dekla-

macją p. Wedera i odśpiewaniem
marsza sokolego.

,

Wytworna Pani
używa do swej toalety

wód kwiatowych

największy asortyment zapa-

chów — w flakonach I na wegę
w Firmie

W. CHARYTONOWICZ i S-ka
wiino, Mickiewicza № 1
APTECZNY D -H.

( Tel. 9-71.

 

„PRĄDOŽERCA"
pęka ze šmiechu.

Jest syty i zadowolony. Obžari się prą-
dem, płaconym przez panią domu, ktė-

ra łamie sobie głowę nad wysokim

rachunkiem za światło. Niema w tem
nic dziwnego: to „prądožerca“, pa-

sorzytujący w t. zw. „tanich* żarów-
kach pożarł jej pieniądze. Ten mały

potworek kryje się w każdej t. zw.

„taniej* żarówce, chciwie pochłania
prąd i podnosi cytry Waszego licznika

 

    
do zawrotnej wysokości.

Zaprzestańcie marnotrawstwa!

wajcie tylko dobrych żarówek o wyso-

kiej jakości i oszczędnem zużyciu prądu.

Uży:

ŻAROWKA PHILIPSA
CHRONI WASZE OCZY , DBA WASZĄ KIESZEŃ

 

Zamknięcie listy adwokackiej w okręgu
apelacji wileńskiej.

Na walnem zgromadzeniu |z-
by Adwokackiej wileńskiego о-
kręgu apelacyjnego znaczną więk-
szością głosów przyjęto wniosek
o zamknięcie listy adwokackiej w
całym okręgu apelacyjnym. We-
dług tego wniosku ma być zam-

knięta lista adwokatów w okrę-
gach sądów okręgowych w Wil-
nie, Pińsku, Grodnie i Nowo-

gródku.
Jest to pierwszy w Polsce wy-

padek przyjęcia takiego wniosku.

 

S4Kompromitujące donosicielstwo.
———

-

Dnia 20 paždziernika rb. Sąd

Grodzki w Zelwie pow. Wolkowy-

skiego w osobie sędziego p. Eugen

jusza  Tukałły rozpoznał dwie

sprawy karne z art. 154 i 532 k. k.,

wytoczone przeciwko ks. M. Wą*

dołowskiemu, proboszczowi w

Rohożnicy. Autorem oskarżenia i

główną sprężyną okazał się p.

Bronisław Tomczyk, kierownik

szkoły miejscowej oraz główny

organizator i opiekun „strzelca”.
Rozprawa sądowa trwała 5 go”

dzin i obfitowała w nader cieka”
we i zabawne momenty. Akt 0-
skarżenia z art. 154 k. k., stormu-

łowany przez podprokuratora (na
skutek donosu nauczyciela Tom-

czyka), opiewal, že ks. M. Wado-

łowski rzekomo miał wygłosić w

kościele z ambony podczas szere-

gu kazań obelżywe słowa i zdania
pod adresem — rządu, państwa,
ministrów, starosty i strzelców...

Jako dowody obciążające służyły
protokuły zeznań wobec policji

T“Procesy przeciwko ks. M. Wądołowskiemu.

3-ch strzelców i 2-ch nauczycieli
też „ducha strzeleckiego”.

Na rozprawie sądowej „strzel-
cy” w swoich zeznaniach pod
przysięgą wnieśli same sprzecz-
ności, pierwszym zeznaniom przed
policją zaprzeczyli, mówiąc, że —

policja napisała zupełnie co inne-
go... protokułów im nie odczy-
tano... i kazano im podpisać...
słowem politowania godna kom
promitacja!...

Jeden ze strzelców najcięższy
zarzut wytoczył, jakoby ks. Wą*
dołowski świetlicę strzelecką na"
zwał „kuźnią i kurnikiem', a sta-
rostę „kaczką“.

Główny świadek oskarżenia p.
Tomczyk, przyciśnięty do muru i
zdemaskowany, zmuszony był
przyznać się, iż niektóre słowa z
prywatnych rozmów wyławiał i
notował, a następnie donosił wla-
dzom bezpieczeństwa...

Wyrok zapadł uniewinniający!

 

organizacja giełdyzbożowo-towarowej
i Iiarskiej w Wilnie.

Zgodnie z poprzednio poda-
nemi informacjami, walne zebra-
nie członków Giełdy odbędzie się
nieodwołalnie w dniu 27 b. m.
w lokalu Izby Przemysłowo Han-
dlowej w Wilnie (Mickiewicza 32)
w pierwszym terminie o godz. 17
z tem, że w razie nieprzybycia
quorum, zgromadzenie z tymże

porządkiem obrad odbędzie w
drugim terminie tegoż dnia o
godz. 18 i będzie prawomocnem
bez względu na liczbę obecnych.

Porządek dzienny zebrania
obejmuje  nzstępujące kwestje:
ą Zagajenie i wybory prezydjum.
2) Sprawozdanie Komitetu orga-

3) Wybory Redy
Giełdowej. 4) Wybory Komisji

Rozjemczej. 5) Wolne wnioski.
Lista członków Giełdy (w dniu

12.X1. b. r.) obejmuje 76 firm
miejscowych i prowincjonalnych
oraz gospodarstw rolnych.

ATK ELTASAKORNSTKSS

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 16 listopada,

11.05: Komunikaty i sygnał czasu.
15.00: Nowe płyty. 15.40: Komunikaty.
15.50: Muzyka popularna (nowe płyty).
16.00: Audycja dla dzieci. 16.30: Kcg

nizacyjnego.

Zw. Młodz. Polsk. 16.40: „O komiźmi
odczyt. 17.00: Odczyt dla nauczycieli
muzyki 17.15: Muzyka. 17.40: „Prawo
kobiety do prcy* — odczyt. 18.00: Mu-
zyka taneczna. 18.50: Rozmaitości. 19.15:
„Nowe odkrycia wileńskie" — odczyt
wygł. dr. Stanisław Lorentz, konserwa-
tor. 19.30: Odczyt o teatrze. 19.45: Pras.
dzien. radj. 20.00: Koncert. 20.55: Ko-
munikaty. 21.05: Koncert solistów. 22.00:

Na widnokręgu. 22.16: Melodje z filmu.
22.40: „Ciotka Albinowa mówi”. 22.55:

Kom, meteor. 23,00: Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 17 listopada.

11.40: Przegląd pras. polsk. Kom.
meteor. Czas. 12.10: Muzyka z płyt.
12.30: Kom. meteor. 12.35: Poranek
szkolny. 15.00: Koncert (płyty). 15.40:
Kom. 15.50: Jazz fortepianowy (płyty).
16.00: „Jak zrobić nowe ze starego —
odczyt. 16.15: Lekcja francuskiego. 16:30:
Kom. Akad. Koła Misyjnego. 16.40: „Co
i jak czytać?” — pogad. 17.00: Muzyka
z płyt. 17.40: Odczyt aktualny. 18.00:

Muzyka lekka. 19.00 „Skrzynka pocz-
towa Nr. 222“ 19,20: Rozmaitości. 19.30:

Fragment ze „Studjum o Hamlecie" —

Stanisława Wyspiańskiego. 19.45: Pras.

dz. radj. 20.00: Muzyka lekka. 20.55; Ko-

munikaty. 21.10: d. c. koncertu. 21.30:

Słuchowisko: „Nieboska komedja“ —

Krasickiego. 23.00 Kom. meteor. 23.05:

Muz. taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Odkrycia konserwatorskie

w Wileńszczyźnie.

O nowych odkryciach wileńskich bę-

dzie mówił dzisiaj o godz. 16,15 przed

mikrofonem dr. Staanisław Lorentz, in-
formując ogół radjosłuchaczy interesu-

jących się zabytkami przeszłości o wy-

nikach robót konserwatorskich w Ostrej

Bramie, Trokach, Szumsku. i t, p. pod-

czas których natrafiono na nieznane do-

tychczas zabytki malarstwa i fragmentów

architektury.

KRONIKA POLICYJNA.
— Okradzenie Teatru Letnie-

go w ogrodzie Bernardyńskim.
W da. 14 b m. wieczorem przez
wywiadowców Wydziału Sledcze-
go zostali zatrzymani zawodowi
złodzieje: Frantkowski Stanisław
i Sienkiewicz Stanisław, obaj za-
mieszkali przy ul. Połockiej 4
(dom noclegowy), przy których
znaleziono wentylator elektrycz-
ny, kilka zamków wewaętrznych,
zatrzasków i innych rzeczy. Jak
ustalono powyższe rzeczy pocho-
dzą z kradzieży z Teatru Letnie-
go w ogrodzie Bernardyńskim,
ogólnej wartości około 1000 zł.
Dochodzenie prowadzi Wydział
Sledczy.

— Kradzież w fabryce mydła, W
dniu 14 bm. Grenadjer Mendel, zam.
przy ul. Stefańskiej Nr. 32 zameldował,
że w nocy z dnia 13 na 14 bm. za po-
mocą złagiania zamka od drzwi fabryki
mydła pod firmą „Wiktorja“, mieszczą-
cej się przy ul. Wingry Nr. 25, została
dokonana kradzież mydła różnego ga-
tunku ogólnej wartości zł. 800—. Po-
dejrzenia brak. Dochodzenie prowadzi
Wydział Śledczy.

s 2 WYPADKI.
— Nieszczęśliwy ade

przy ul.Betiejemskiej.>W dn.
14 b. m. Łasienka Antoni, lat 53,
zam. przy ul. Betlejemskiej Nr. 23,
będąc zatrudniony jako robotnik
przy budowie drogi między ul.
Subocz, a majątkiem Markucie i
w czasie nasypywania ziemi do
taczki usumęła się ziemia z pod-
kopu, wskutek czego Łasieńka
uległ nieszczęśllwemu wypadkowi
łamiąc prawą nogę poniżej kostki.
Zawezwane Pogotowie Ratunko-
we po udzieleniu pierwszej po-
mocy wymienionego odwiozło do
szpitala św. Jakóba.

WYPADKI.
— Ofiara zamiłowania ogrodnictwa.

W dniu wczorajszym w czasie zabezpie-
czania drzew owocowych przed mro-
zami spadł z jabłoni 67-letni Tomasz
Gniewko (Zwierzyniecka 9), który ude-
rzył głową o wystający kamień, skut-
kiem czego uległ wstrząśnięciu mózgu.
— Wpadł do Wilenki z koniem i

wozem, Wczoraj rano w czasie zwoże-
nia śmieci do rzeki Wilenki na Zarzeczu
słoczył się z nasypu do rzeki wraz z ko-
miem i wozem Józef Chorejko z Saskiej
ЖКеру. Staczaając się do wody, Cho-
rejko odniósł pokaleczenia rąk i twarzy.
Konia i wóz wyciągnięto.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

Śpiew i wiolonczela.
O godz. 21,05 w radjowym koncercie

solistów p. Zofja Żmigrod Fedyczkowska
odśpiewa arje operowe: Schereckera,
Smetany i Rimskiego Korsakowa oraz
kilka pieśni. Wiolonczelista Kazimierz
Wiłkomirski odegra koncert wioloncze-
lowy Filipa Emanuela Bacha, syna wiel-
kiego Jana Sebastjana. Jest to jeden
z pierwszych koncertów wiolonczelowych
(XVIII wiek) i oznacza początek specjal-
nej literatury na wiolonczelę, uważany za
instrument niepopisowy.
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2 KRAJU.
'_ Akcja oświatowa w Gierwiatach.
W dniu 13 bm. Stowarzysze-

nie Młodzieży Polskiej w  Gier“

wiatach święciło uroczyście dzień

Swego Patrona, św. Stanisława

- Kostki.
'Od wczesnego rana, zastępcy

Młodzieży Stowarzyszonej: z So-

- kołojć, Jakientan, Puchówki i sze”

regu innych okolic Gierwiat za”

' częły ściągać do „Ogniska w

Gierwiatach, gdzie, szczególnie

drucny stowarzyszenia, w swoich

- prześlicznych uniformach, czyniły

' wrażenie polnych kwiatków roz*

sianych na tle-szarego tłumu. Tem

- niemniej i druhowie w uniformach

organizacyjnych, swoją zuchowa”

tą pełną powagi podstawą, zwra”

cali na siebie powszechną uwagę.

Fo odbytej spowiedzi w dniu

poprzednim, Młodzież Stowarzy-
szona na rannej Mszy Św. przystą”
piła do wspólnej Komunji Św.

Po krótkiej przerwie, zwarte

szeiegi młodzieży ze sztandarem

ma czele, udały się z „Ogniska” na

uroczyste Nabożeństwo do ko-

ścioła, celebrowane przez Księ-

dza Antoniego Mańtużyka, Patro-
ksiądz pro-

boszcz, Stanisław Chodyko, wy”

głosił podniosłe okolicznościowe

kazanie.
Po skończonem Nabożeństwie,

ślicznie udekorowane „Ognisko”

Stowarzyszenia wypełniło się
młodzieżą i przedstawicielami lep-

szej części starszego społeczeń-

stwa z Patronatem SMP na czele,
na uroczystą Akademję ku czci

" Patrona Młodzieży Stowarzyszo”
nej. Po odśpiewnaiu przez mło-

dzież hymnu „Witaj Kostko Stani

sławie”, ksiądz proboszcz St.

Chtdyko zagaił Akademję, pod-
kreślając doniosłe znaczenie рга-

cy wychowawczej Młodzieży Sto”

warzyszonej, która ma na celu je-

dynie dobro społeczne i pań:
stwowe.
W ślad zatem, P. Marja Domej-

kowa, wygłosiła w prześlicznem

ujęciu referat o św. St. Kostce.

Młodzież natomiast wykonała

szereś pieśni pod batutą p. Micha-

ia Sawki, miejscowego organisty,
-" oraz poszczególni członkowie S.
M.P., jak: Bronisława Matuloj-
ciówna, Janina Szablisėwna, Sta-
nisiaw Matułojć, Bolesław Bućko,
Bronisław Mowczan i inni — wy”
konali szereg deklamacji.

Dnia 13 b. m. w m. Kłodnice,
gm. niewiarowskiej między rze-

žnikami wynikła ostra kłótnia,

która szybko zamieniła się w

krwawą bójkę. Rzeźnicy uzbro-

jeni w długie noże i siekiery
rzucili się na siebie z wšcieklo-

ścią. Wkrótce trzech rzeźników

poczęło broczyć krwią i osunęło

RRTNSTERRASTS LSDPS)

I Dziši Gigantyczne, tryumfalne,
arcydzieło króla reżyserów CECIL

Tragiczne przeżycia dzisiejszej mł
ten nie nie widział.
czątki seansów o godz. 4, 6,81 10,15,

STY T KINO-TEATR

„HELIOS“
uj, Wileńska 38.
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ws CASINO|
Walka 47. tel. 15-14. Cia

 

Vikos CASINO
wielka 47. tal. 15-41. l1oo Ni

Po. przemówieniu przedstawi

ciela Związku Młodzieży Polskiej,

przybyłego na uroczystość z Wil-

na, który w gorącychh słowach

nawoływał młodzież do wytrwa”

"mia w pracy w SMP, prowadzą

cej młodzież do ideałów czlowie-

ka, — akademja została zakoń”

czona odśpiewaniem Hymnu Sto-

warzyszeniowego „Hej do Apelu".

W godzinach wieczornych,

SMP odegrało sztukę pt. „Na nic
żydowskie swaty“.

Obserwując doskonałą grę ar“

tystów - amatorów szeregujących

się z młodzieży stowarzyszonej,

pod reżyserją p. Michała Sawki,

wśród których zwracali na siebie

uwagę dobrą grą: Bronisława Ма-

tułojciówna, Józef Mowczan, Ja:

dwiga Gulbinowiczówna, Stani

sława Mieleszkówna, Bronisław

Mowczan, Stanisław Gudojć, Sta*

nisław Matułojć i inni przy szczel-

nie wypełnionej dużej sali, spe”

cjalnie na ten cel przeznaczonej,

— odniosło się wrażenie, że miej”

scowe społeczeństwo całkowicie

zdaje sobie sprawę z tego, czem

jest SMP na terenie Gierwiat.

Na Gierwiaty Bóg zesłał falę

ponzyślności, obok zawsze ofiar”

nej dla sprawy społecznej Pani

Маг Domejkowej, jest tutaj o-

becrie  niezmordowany  siewca

dobrych ziarn do serc i dusz

Młodzieży, ksiądz patron Antoni

Mańtużyk. Ksiądz Stanisław Cho-

dyko, który objął paralję wGier-

wiatach, z calem zrozumieniem i

umiłownaiem dobrej sprawy, 1ą-

czy swój wysiłek z wysiłkiem

tych, którzy walczą tutaj o dobro

sprawy od szeregu lat.
I — wreszcie — to radosne

zjawisko, jakiem jest udział w

pracy społecznej nauczycielstwa.

Kierownik Szkoły w Gierwiatach

jest dzielnym człowiekiem i pracą

swoją wzbudza powszechne uzna”

nie. Dzielnie Mu sekundują Panie

Nauczycielki: Sabina Kiełbowska

i Jadwiga Czemisówn, a wszystko

to razem wzięte; ofiarne, szlachet-

ne jednostki z pośród starszego

spoieczeństwa i dzielna, zaharto-

wana w walce o ideały SMP Mło-

dzież Stowarzyszona, stanowią

potęgę duchową, o którą rozbijają

się wszelkie bałwany.
Przechodzeń.

Krwawa walka na noże między żydowskimi
rzeźnikami.

się na ziemię. Josel Gurwicz

otrzymał trzy kłute rany w oko:

licę szyi i łopatki, Chaim Szten-
ger ma odrąbane dwa palce u le-

wej ręki, zaś Łachnicz Teodor

ma rozstrzaskaną czaszkę. Walka

pociągnęłaby za sobą dalsze ofia-

ry, gdyby nie interwencja policji

Rannych skierowano do szpitala.

genialne w swej prawdzie
L'A DE MILLE'A
odzieży. Niajgłośniejsi artyści.

Film ten tylko óła ludzi o silnych nerwach.
w sobstę | niedzielę e godzinie 2.

DZIENNIK MILENSKI

SPORT.
Walka o złoty puhar

«Dziennika Wileńskiego».

Flebiscyt o miano najlepszych

* sportowców Wilna budzi coraz

większe zainteresowanie. Po ze-

szłorocznych zmaganiach walki

plebiscytowej przystępujemy znów

do oceny najlepszych sportowców.

W roku ubiegłym decydująca

walka o pierwsze miejsce stoczyła

się między Sidorowiczem, a Wie-

czorkiem. Zwyciężył nieznaczną

różnicą głosów Wacek Sidoro-

wiCZ.
W tym roku nic powiedzieć nie

możemy, ale przypuszczać należy,

iż pierwsze miejsce zajmie znów

jekkoatleta. Zainteresowanie więc

konkursem zwiększa się z każdym

dniem.
Największe zainieresowanie bu

dzi ma się rozumieć osoba pierw

szego sportowca, który zdobędzie

złoty puhar przechodni „Dzienni-

Szczegóły meczu

Niedzielny występ bokserów

Ż. A. K. S$. w Białymstoku zakoń-

czył się nie jak podała P. A. T-

iczna sukcesem 10 : 2, ale 8 : 4.

W poszczególnych wagach wy

niki były następujące:

Waga musza Lewin (B) wygry-

wa z Andlerem (W.) przez techni-

czny K. O.
W koguciej — Cweig (W.) po-

konał Maja (B.).
W piórkowej — Kłaces (W.

zwyciężył Motorskiego (B.).

W liekkiej — Muchalski (W.)

przegrał z Rozenblumem (B.).

W półśredniej — Jungner (W.)

 

ka Wileńskiego”.
Również budzi zainteresowanie

ukształtowanie się całej listy. Cie-
kawi jesteśmy przebiegu plebis-
cytu, który rozpocznie się już 27
listopada, a skończy się 6 grudnia.
W przeciągu dziesięciu dni za-

raeszczać będziemy kupony, a
w trzech punktach / miasta
siać będą urny wyborcze, do któ”
iych wszyscy sportowcy, śpieszyć
będą, by spełnić swój obowiązek
sportowy.

Dziś zatem należy już zastana-

wiać się, kogo się chce wpisać na

i'stę wyróżnionych. Przypominaj

my wyniki naszych najlepszych i

starajmy się nikomu nie zrobić

krzywdy.
Niebawem wszystkie nagrody

wystawione zostaną w oknie przy

ui. A, Mickiewicza.

w Białymstoku.

pokonał przez K. O. Kucza (B.).

W wadze średniej — Pilnik (W)

jako wicemistrz Polski pokonał w

pierwszej rundzie przez K. O. Fi-

lipowicza (B.).

W ogólnej więc punktacji zwy”
ciężyli wilnianie 8 : 4.

Ponadto odbył się mecz ping -

pongowy, w którym wygrali rów-

nież wilnianie 3 : 2. Wilnianie re-

prezentowani byli przez Gotliba i

Wekslera.
Sukces bokserów Ž. A. K. S.

jest znaczny, bo pokonali oni repre

zentację calego okręgu Bialostoc-

kiego.

 

z pogranicza.
Zniszczenie słupów granicznych.

Na terenie odcinka granicz-

nego Kozdrowicze przez niezna-

nych osobników (prawdopodobnie

przez strażników sowieckich) zni:

szczone zosłały trzy słupy gra:

niczne polskie.
Dochodzenie prowadzą władze

śledcze.

Aresztowanie przemytników.

Na pograniczu polsko łotew-

skiem organa K. O. P. zlikwido-

wały szajkę przemytniczą, która

trudniła się przemycaniem cukru
i tytoniu łotewskiego do Polski.
Aresztowano 5 osób.
 

łat i kopiec w jednej osobie
Cudzoziemcy zwiedzający sto”

licę Bułgarji, Sofję, zwracali czę”

sto uwag na spory sklep przy uli-

cy Tataria, na szyldzie którego

widniał napis: „Bazar pod Ка

tem”.  Włascicielem tego sklepu

był do ostatnich czasów niejaki

Hussejn Yassaroff, który potrafił

pogodzić ze sobą dwie funkcje,

dwa zawody: kupca i kata.

Zajęcia kata nie obciążały go

zbytnio i nie zabierały mu dużo

czasu, gdyż wyroki śmierci w Buł-

garij zapadają dość rzadko, a król

Borys korzysta z przysługującego

   

«BEZBOŻNE
Uprasza się

bilety bezwzględnie nieważne.

id"ss:
w pełnym szampańskiego humo-
ru fllmia dźwiękowo”śpiewnym

Oscara Straussa

 

w dn. św. o g, 2-ej, na | śzy seans ceny zniżone.

Dziś ostatni dzień! Niezwykie interesujący film

z życia amerykańskich królów podziemi p.

sk Gable, Lewls Stone, Wailace Beery I Inni.
25 gr. — Początek seansów o g. 4, 6,6 1 10,
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m TAJEMNICZA 6 (Szóstka) (The Sekret Six
Nad program: Urozmalcone dodatki dźwiękowe. Ceny od

15 w dnie świąt. o g 2.

id

KWICZÓWNA, DYMSZA, CYBULSKI I CHÓR DANA.

 

LLYKINO-TEATR iо2М
«HOLLYWOOD»

H. M. STEPHENSON.

    

(il est charmant). W rol. gł.:

gres Teńczy” Henry Garat oraz gwi
Ło 19.15, w dnie śwąt. o g. Zeej.Czarujący Chłopiec

adpr: Atrakcje dźwiękowe. Początek o g. 4 os

jeszcze stał i patrzył.

tknięcie czyjejś ręki i odwrócił się leniwie. Hunter

przyszedł mu powiedzieć, że spóźnił się na lunch.

 

     

Nagle poczuł na ramieniu do-

DZIEWCZ.
Tysiące statystów. Kto tego filmu nie widział —

Na 1-szy seans ceny zniżene. Honorowe

i czarujący sło-
wik ekranu

 

Nareszcie coś nowego! Zapomnisz o troskach, kłopotach, zmartwieniach, oglądając dziś szampańską, pełną humo-

ru operetkę
paryską

ulub piosenkarz bohater filmu „Kon-
azda Paryża Meg. Lemonnier.

mu prawa ułaskawienia skaza”

nych. W ubiegłym roku Yassaroff

urzędował jako kat jeden tylko

raz; wykonał wyrok śmierci przez

powieszenie na pięciu bandytach,

oskarżonych o zamach dynami-

towy.

Yassaroff-kat nie miał wielkie-

go powodzenia, natomiast Yassa'

rofi-kupiec cieszył się popularno-

ścią i robił dobre interesy. Sklep

jego należał do najlepiej prosperu”

jących przy ul. Tataria. Cieka-

wość, snobizm napędzały Yassa-

roffowi klijentów, których on, ja”

» "ajęciaMontwiłlowskaNAUKA | 14 m3 róg Pańskie.
Szanowną Publiczność o przybycie na po- | 667 —

Francuskiego
KASSSRGRETA ОНЫоТН

MAURICE CHEVALIER
«GODZINA Z TOBĄ»

100 prec. humoru, muzyki I czarownych melodyj. Nad

program: Aktualja dźwiękowe.

Jeanet-
Er-režyserji gerju-

sza real.zacji

Seanse: 4, 6, 8 I 10,15

T

DZIERŽAWY ||
W rol.
głów.

Poszukuję

W rolach 16- skich, fachowy stolarz i

wnych: POGO- Ieszkania cieśla, znajdujący się w

RZELSKA, AN- i pokoje b. krytycznych warun-

ZEESOPSWZRG kach, mający na utrzyma

tokolska 35.

zawsze przyjacielem i raz wyratował mnie z piekiel-

nej opresji, chociaż nie na wiele się to przydało, bo
Wwzaraz się wpakowałem w drugą.

>Pok6j z wygodami do

lekcji
i korepetycji udzie-
lam, robię tłóma-
czenia. Tatarska 17

dzierżawy
niedużego folwarku nie
mae Kainaošia: i

5 = wiedniej posady ogrodni=

JUTRO dawnooczekiwana premjera! 100'/, śmiechu, 100'/, humoru, 100'/, špiewu, ka. Wlino, Legjonowa92.

100'/, muzyki, 100'/, mowy.

etrów NMNiiłośc
2 mieszkania 3 pokojowe
z elektrycznością, balko-
nem, do wynajaęcia. An-

653—1,

mej Sa

W Warszawie jedzą psie mięso,
Do Ligi Przyjaciół Zwierząt w

Warszawie oddawna już nadcho-

dziły wiadomości, że w Warsza”

wie spożywane jest przez ludzi,

psie mięso, a psi szmalec sprzeda-

wany jest jako specyfik leczniczy.

Jak wykazały obserwacje. psi

szmalec przyrządzany był więk-

szej ilości w kilku mieszkaniach
przy lu. Elekcyjnej 62/64.

Trzeba wiedzieć, że dom ten

zamieszkały jest przez pracowni”

ków miejskiego zakładu oczysz-

czania miasta, a więc tego zakła-

du, który usuwa z ulic Warszawy
psy bezpańskie.

Inspektor Ligi Przyjaciół Zwie”

rząt p. Krasuska, udała się do

wspomnianego domu i odwiedziła

trzy mieszkania: Marji Kosińskiej,

Edwarda Liperta i Marji Stop-

czyk. We wszystkich trzech

mieszkaniach p. Krasuska zażą-

dała sprzedania jej psiego szmal-

cu i szmalec ten, po targach, ku-

powała w półkilogramowych bu-

telkach płacąc po 3 zł. 50 gr. za

butelkę.

Po tej wizycie p. Krasuskiej

stało się jasne, że niektórzy loka-

torzy domu przy ul. Elekcyjnej

trudnią się procederem oprawia-

nia mięsa psiego, pochodzącego

niewątpliwie z legalnego łowu na

ulicach i przetapiania szmalcu.

  

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

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD $-ej D 4-6] POPP

   

LARAIKS7I TTAPRA REECE ZEW

ko dobry kupiec, umiał zaintere-

sować swoją osobą, pokazując im

fotografje właśnie w przepisowym

stroju kata, wycinki z gazet, za”

wierające opisy egzekucyj, wresz”
cie zbiór stryczków. To wystar”

czało, aby sklep „Pod Katem" i
jego właściciel stali się jedną z o-

 

sobistości _ Sofji, _ podziwianych

przez szukających tanich wrażeń
i sensacyj.

Sklep „Pod Katem' został jed-
nak ostatnio zamknięty. Yassaroif

postanowił szukać szczęścia w

karjerze politycznej, co w Bułgarji
nie zawsze idzie w parze z bez-

pieczeństwem. Podczas bankietu,

który Yassaroff i jego zwolennicy

wydali w restauracji na przed:

mieściu Sofji, doszło do sprzeczki

i bójki a podgazowani biesiadnicy

zaczęli strzelać z rewolwerów.
Zabłąkana kula trafiła Yassa-

roffa w głowę. Kandydat na posła

i działacz polityczny padł trupem.

Tak się zakończyła karjera kata i

kupca sofijskiego w jednej osobie.

 

Mieszkania do wynaję- szenia
cia 2 pokoje z kuchnią

Sosnowa 16. 666 —1

 

Mieszkanie 3 pokojowe,
suche, słoneczne Z ele-
ktrycznością tanio do
wynajęcia ul. Artyleryj-
ska 16 665—2
poz

Pokój z wygodami wej-
ście nie krępujące mo-
że być z używalnością
kuchni Bankowa 2 m.
róg Kijowskiej.
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Mężczyzna lat średnich
b. ochotnik Wojsk Pol-

niu żonę i 4-ro dzieci —
prosi o pracę w zakresie
swego zawodu lub wszel-
ką inną. Myśliwska 23
(Antokol) Lipnicki Bro-
nisław. śr.

każdym razie

Inteligentna
lat lw'tu poszukuje po- mistrzyni,
sady wychowawczyni do

1 dzieci warunki skromne
Skopówka 7 m. 2 zgło-

między 4 a 6-tą.

——

Poszukuję posady och-
mistrzyni — gospodyni
znam kuchnię dobre pe:
siadam śwlacectwa Troc-
ka 11—27.

 

inteligentna osoba w
średnim wieku poszuku=
Je posady gospodyni, wy-
magania skromne. Zgło-

4 szenia między 4 a 6 pp.
670- 2 Skopówka 7 m.2.

Poleca się gorąco star-
szą as jako nianię

o
wszystkiego.
pracowita. Warunki przyj-
mie zacflarowane ul Po-
narska 16 m. 2.

Potrzebna
spólniczka,
samodzielna sklepowa z daleko kolel, wodą, do-
kaucją do 500 zł. Wileń- brą glebą | lasem. Ofer-
ska 7 pracownia-sklep. ty:

Niedawno odbyła się nocą we
wspomnianym domu rewizja.
Prócz p. Krasuskiej wziął w niej
udział drugi inspektor Ligi p. No-
wak, zastępca starosty Warszawa”

Południe, p. Kowalewski oraz po”
licja.
W mieszkaniu Marji Kosiń-

skiej rewizja natrafiła na 4 butel-
ki psiego szmalcu.

Szczególne zainteresowanie re-
widentów zwrócił garnek na
kuchni. W garnku tym dusiła się
pieczeń z sosem na śmietanie.
Właścicielka mieszkania zapyta”
ua jakiego rodzaju mięso dusi się
w garnku, prostodusznie przyzna”
ła, że jest to pieczeń z psa a wi
dząc wyraz zgrozy na twarzach
zebranych, podeszła do garnka,
wyjęła z niego psie żeberka i na
oczach wszystkich zaczęła je о-
gryzać, dowodząc, iż psia pieczeń
jest nietylko smaczna, ale zdrowa
i pożywna.

Amatorka psiego mięsa przy”
znała, że żywi się niem oddawna i
zna wiele osób, które robią to sa-
mo; szmalec zakwalifikowała Ko-
sińska jako doskonały medyka-
ment przeciw niektórym choro-
bom.

Kosińska oświadczyła, že sa-
ma biła psy. Robiła to, jak się o-
kazało, w bestjalski sposób, bo
uderzeniami drąga, choć jak wia”
domo, w zakładzie miejskim zabi-
janie psów odbywa się zapomocą
elektryczności. Zeznała ona tak-
że, że ten proceder przynosi jej
korzyści i że uboju psów nie upra-
wiala sama, gdyż czynili to rów*
nież jej sąsiedzi: Lipert i Marja
Stopczyk.
Rewizja przeprowadzona u obu

wymienionych osób niczego jed-
nak nie wykryła.

Odkrycie potajemnego uboju
psów w Warszawie dla celów ja-
aalnych wzbudziło zrozumiałe za-
interesowanie. Na miejscu rewizji
sporządzono protokuły karne.

GIEŁDA.
on Pat) 15. XI 1932 r.

3
Belgja 123,75—124,0>—123,44.
Gdańsk 173,33—173,76—172,90.
Holandja 358,20—359,i0— 357,30.
Londya 29,61—29,58—29,75—29,45.
Nowy York 8,916—8,936—8,898,
Nowy York kabel 8,92—8,94—8,90.
Paryż 34,97—35,06>—34,88.
Szwajearja 171,70—172,13—171,27.
Włochy 45,70—45,92—45,48.
Prega 26,41—26.47— 26,35.
Eerin w obr. prywatnych 211,95.

P. procentowe:
3% poż. budowlara 38,25—38,40
4, inwestycyjna 97,50.
5*|, konwers. 42,50—43.
6*,, dolarowa 57,00
44 dolarowa 50,75.
7% stabil. 55,33—56,38—55,63.
8% L Z. Warsz. 56,56 —*7,25 —57
Tendenej* dla pożyczek mocniejsza,

dla reszty niejednolita.
U

Bank Polski 87—88. Cukier 18,25.
Tendencja niejed' olita.

-— &

  

panienka Poszukuję posady och-
gospodyni

lub kucharki. Posiadam
świadectwa. Trocka 11

Poszukuje Się
Anny  Andrzejewskiej,
córki Aleksandra i Marji,
z demu Ostapenko Bie-
lenko, której miejsce
obytunie jest wiadome.
teby pesiadał dokład-

ną wiademość e miejscu
zamlesz-ania poszukiwa-
nej uprasza się © za-
wiadomenie  Sergjusza
Andrzejewskiego, War-
szawa, Zelazna 14, Okrę-
gowy Urząd Akcyzowy.
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Poszukiwany majątek
w Wileńskiem lub Nowo-
gródzkiem o obsz. 400—

ewentualnie 600 ha z pałacem, nie-

Wilno, Miekiewicza
318 15—16. 669

po amerykańsku. Objaśnił, że jest komiwojażerem i

ze amerykański wygląd pomaga mu w

to samo kłamstwo zasiosował przy kupnie „praw-
interesach,

 
Ha nojoyższem Gzgórzu.

Przybyli do Liverpoolu bez wypadku i zanoco-

wali w hotelu. Okręt odpływał następnego dnia o

jednastej trzydzieści.
Stawiil się w porcie parę minut po dziesiątej.

Harry czuł na sercu iodowate kleszcze strachu, lecz

nie dawał tego po siebie poznać. Przyzwyczaił się

do strachu, tak jak wielu ludzi przyzwyczaja się do

bólu, lub poniżenia. Wszedł po moście na pokład w

towarzystwie Huntera i świat się nie zawalił, Czuł

na sobie baczne oczy, ale widocznie za mało baczne.

Udał się prosto do swej kajuty.

я I znów przeżył czarną godzinę, jedną z najgor-

szych w życiu. Nawet dla nas, którzy nie jesteśmy

ścigani, chwila poprzedzająca wyruszenie w drośgę

okrętu, lub pociągu, którym wyprawiamy się w

swiat, jest dziwnie przykra, a cóż dopiero dla czło-

wieka, którego czałaa nadzieja polega na ucieczce.

Pięć minut dłuży się jak godzina, godzina jak dzień.

Niesposób jest usiedzieć na miejscu.

Nareszcie rozległ się szum wody bitej śrubami

okrętu i Harry wszedł na górny pokład i stanął przy

burcie. Okręt zostawił za sobą Mersey i kierował

się w stronę pełnego morza. Już brzegi Anglii roz-

płynęły się w szarośc. listopadowego nieba, a on

Wieczorem wręczył mu pięćset funtów, ostatnią

zapomogę od Godirey'a. Sam Godirey dał mu już

przedtem sto.
Hunter przedstawił Waltersa kilku pasażerom,

których objaśnił poułnie, że przyjaciel cierpi na ja-

kąś zagadkową chorobę i jedzie do specjalisty do

Nowego Jerku. Harry trzymał się początkowo na

uboczu, co było naturalne ze względu na jego przy-

brany wiek i pozorną chorobę. Później brał udział w

1ozrywkach okrętowych i grywał w karty w palarni.

(Myśl o lądowaniu wisiała nad nim jak chmura.

Wszystkie większe okręty mają radjotelegrafy i już

niejeden znany kryminalista został schwytany przy

pomocy radja.
Ale i lądowanie odbyło się bez wypadku.

Dokładnie w trzy miesiące po ucieczce z wię-

zienia Harry zasiadł z Hunterem do lunchu w zna-

nym hotelu nowjorskim.
— Lepiej będzie, gdy nie będziemy się widy-

wali — zauważył Hunter.

„ Walters skinął głową.
— Wiem, dlaczego Godirey pomógł mi — rzekł

—a doktór był moim przyjacielem — ale ty...?

Hunter roześmiał cię.

— Częściowo ze względu na, Godirey'a. Był mi

nie była to jego wina, No i trochę ze względu na

ciebie. O, wiem dobrze, że zabiłeś tego łotra.1

słusznie. Nie okłamywałem siebie, że ratuję uciśnio-

ną niewinność etceterabomba. Zresztą miałem pysz-
ną zabawę. Ale rad jestem, że się już skończyła.

Jeszcze się nie roztaniemy. Do licha, musimy iść
gdzie razem na szampańską kolację.

— Wpierw załatwmy ważniejsze rzeczy — od-

parł Harry. — Mam do ciebie ostatnią prośbę. Oto
sześć listów. Chcę, żebyś trzy doręczył osobiście.
Jeden Thorntonowi, jeden Godfrey'owi, jeden mojej
matce. A te trzy żebys rzucił na pocztę w Anglji w
jakimkolwiek miejscu. Adresaci oddadzą je napew-
no policji, ale to jej nie pomoże. Są datowane ósme-
go lutego. Ty wrócisz do Anglji tydzień wcześniej.
Pamiętaj, żebyś je wysłał ósmego, bo to ważna
rzecz. Są otwarte możesz przeczytać. Nie żądałbym
od ciebie, żebyś działał naoślep.

Hunter skinął głową i schował listy.
Rozstali się po wspólnej kolacji i Harry wrócił

do hotelu jako ten sari stateczny pan. Na drugi
dzień zapłacił rachunek i przeniósł się do innego,

spokojniejszego. W trakcie przenosin pozbył się
peruki, pod którą miał ufarbowane włosy.

Następnie poszedł do fryzjera i kazał się ostrzyc

dziwego amerykańskiego garnituru.
I znów zmienił hotel. Bawił w Nowym Jorku

tydzień i nauczył się mówić „Nowy Jark*. Nieśmia-

łe zachowanie, przygarbione plecy i ciężki chód

znikły bez śladu, ustępując miejsca młodej żywości,

czarnym włosom i wąsom. Przedzierzgnął się w

Amerykanina.
Z Nowego Jorku pojechał do Kansas City. Za-

mierzał tam zabowić kilka miesięcy, a potem przejść

granicę meksykańską i udać się bez pośpiechu do

Mazattanu. Jest to port na wybrzeżu Oceanu Spo-

kojnego, z którego dochodzą okręty do Peru, a tam

nie wydają zbiegów. Dowiedział się, że porty meksy-

kańskie nie są ani w dziesiątej części tak strzeżone

jak porty Stanów Zjednoczonych.
W. Kansas City zamieszkał w spokojnej części

miasta. Będąc wśród Amerykanów nie udawał Ame-
rykanina, lecz Brytyjczyka, którego zmęczył stary
kraj, więc szuka nowych możliwości w nowym.

Prędko zrobił odkrycie, że w Ameryce człowiek,

który nie chce na siebie zwracać uwagi, musi się

czems zajmować. Początkowo pracował jako subjekt

w dużym sklepie, a potem nauczył się prowadzić

auto ciężarowe i został szoferem. Lubił tę pracę, bo

mu ułatwiała niemyślenie,
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