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LudwikaNiecieckiego
za spokój Jego duszy odbędzie się w Kościele św. Kazimierza o godz.

9 rano nabożeństwo żałobne
©О czem zawiadamia

 

Stroskana Rodzin».

Udaremnicne włamanie do Centrali
Bratnich Pomocy w Warszawie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA Około godziny 3-ciej w nocy grupa osobników
usiłowała włamać się do Centrali Bratnich Pomocy i Naczelaego Ko
mitetu Akademieklego, mieszczącej się przy ul. Grójeckiej.

Przechodzący studenci złapali włamywaczy i oddali w ręce po-
licji.

Zatrzymanymi okazali się członkowie Legjonu Młodych Sžczyt-
Strokoński urzędnik u'zędu skarbowego i Stanisław Chacic sekretarz
koła B. B. w Warszawie

Znaleziono przy nich rewolery i sztyleły.

Skazani studeńci.
(Tel. od własn. koresp.)

WARSZAWA. Dwaj studenci Chacyński i Starzyński zostali ska
zani po 2 miesiące aresztu za wybicie szyb w skiepie Eitelberg».

Sytuacja we Lwowie.
(Teleionem od własnego korespondenta.)

LWÓW. We Lwowie dokono rewizji u szeregu działaczy naro
dowych i kilku z nich aresztowano.

Piątek w Lwowie minął spokojnie.
Zabójcy studenta š. p. Jana Grotkowskiego oduani zostali

toczyć się będzie w przysłym ty-pod sąd doraźny. Rozprawa
godniu.

Zjazd ugrupowań konserwatywnych.
(Telefonem od specjalnego korespondenta.)

WARSZAWA. W dniach 6 i 7 grudnia w Warszawie odbędzie
się zjazd trzech ugrupowań konserwatywnych. Celem zjazdu jest
utworzenie związku zachowawczego.

Metropolita Szeptycki nie będzie
kardynałem.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z kół duchowieństwa -ketolickiago zapiz czają
wiadomości o nominacji metropolity Szeptyckiego kardynałem.

Sensacyjny proces literacki.
(Telefonem od własnego korespondeata.]

WARSZAWA W Warszawie odbył się przed Sądem Okręgwym
proces z oskarzenia znanego pisarza: krytyka Zerona Przesmyckiego
przeciwko literatom Jerzemu Chorzelskiemu i Braunowi którzy zarzu-
cili publicznie Zenonowi Mirjam-Przesmyckiemu ukrycie rękopisów
Hoene Wronskiego co uniemożliwiło studja gruntowne nad
lozofem.

tym fi

Sąd Okręgowy skazał Jerzego Chorzelskiego na 6 miesięcy wię-
zienia a Brauna na 3 miesiące więzienia.

 

оЕМУ.
Rok wiezienia za ksląžki sprowadzane

z Polski.
Dnia 26 listopada r.b. sąd okrę-

gowy w Szawlach skazał na 1 rok
więzienia b. biblotekarza Stowa-

rzyszenia Młodzieży polskiej jgna
cego Kurłatowicza za dostarcza-
nie z Polski książek polskich,

Rugowanie nauczycieli Polaków
ze szkół polskich.

Z Kalwarji donoszą, iż z po-
lecenia władz kowieńskich została

zwolniona tam ze stanowiska kie-

rowniczki szkoły polskiej Julja

Michalska.

Na jej miejsce przysłano z Ko-
szedar Antoninę Popławską pro
wadzącą  filolitewską politykę
szkolną.

 

Z pogranicza
Kołonizacja bolszewicka pogranicza polskiego.

Według otrzymanych danych,
do połowy października r. b. na
terenie Białorusi sowieckiej, prze”
ważnie w okręgach graniczących
z Polską i Łotwą, osiedlono prze-
szło 10.000 osadników wojsko-
wych z rodzinami. Osadnicy re-
krutują się przeważnie z b. kras'
noarmiejców i uczestników wojny
polsko-bolszewickiej.

Największe skupienia osadni-
ków znajdują się w okręgu drys-
kim (2.400 osób), wietryńskim

(1900 osób), pleszczenickim (1000),
zasławskim (1700 osób) i kojda*
nowsko - niegorełojskim (2750 o-
sób).

Osadnicy są specjalnie uprzy*
wilejowani. W/ ciągu 10 lat nie
będą płacili żadnych podatków
na rzecz państwa, tworzyć będą
własne kolektywy, są obowiązani
co dwa lata odbywać służbę woj-
kową w rezerwi» w ciągu 2 mie-
sięcy i t. p.

Ofiary agitacji bolszewickiej na pograniczu.

Wacław Pieresionek i Antoni
Mironowicz, mieszkańcy pow. dzi*
śnieńskiego, namówieni przez nie”
jakiego Bazylego Jekimowa w та-
ju r. b. przedostali się nielegalnie
do Rosji sowieckiej, celem otrzy”
mania pracy. Pieresionka i Miro-
nowicza zatrzymano na granicy i
odstawiono do Połocka, gdzie ich
osadzono w więzieniu, a później
wytoczono im sprawę o szpiego-

ŚNIEGOWCE, KALOSZE, WOJŁOKI

stwo. Po 7 miesięcznem docho-
dzeniu sąd sowiecki Pieresionka i
Mironowicza uniewinnił, lecz ska”
zał na wysiedlenie z granic Rosji
sowieckiej.

Wysiedleni opowiadają, iż na
terenie Białorusi sowieckiej wo”
góle niema pracy, gdyż państwo”
wych inwestycyj dokonywują więź
niowie lub internowani.

 т
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Gen. Schleicher tworzy gabinet niemiecki,
KANCLERZEM GEN. SCHLEICHER.

BERLIN (Pat). Prezydent Rze-
szy Hindenburg powierzył dziś
w południe misję tworzenia gabi-

PRZYPUSZCZALNY
BERLIN (Pat). W/g przewidy*

wań kół politycznych, skład ga-
binetu Schleichera będzie nastę-

pujący:
kanclerz i Reichswehra — gen.

Schleicher, sprawy zagraniczne
von Neurath, sprawy wewnętrzne
Bracht, fimanse — Schwerin-Kros-
sigk, sprawiedliwość — dr. Guert-
ner, poczta i komunikacja — Eltz
von Kuebenbach.

Dotychczas niewiadomo, kto
obejmie trzy teki gospodarcze, a
więc ministerstwa wyżywienia,
gospodarki i pracy, — Nowy kan*
clerz automatycznie obejmuje sta-
nowisko komisarza rządowego w
Prusach. Liczyć należy natomiast

netu gen. Schleicherowi. Gen.
Schłeicher misję przyjął.

SKŁAD GABINETU.

na zmianę na stanowisku wice-
komisarza rządowego, które do-
tychczas piastował dr. Bracht.
Trudności związane z obsadze-
niem 3 ministerstw gospodarczych
spowodują — zdaniem kół poli-
tycznych — zwłokę w skompieto-
waniu gabinetu. W! rokowaniach
w sprawie obsadzenia ministerstw
gospodarczych bierze udział pre-
zydent Banku Rzeszy dr. Luther.
Równocześnie podkreśla się, że
kontakty Schleichera z narodo-
wymi socjalistami nie zostały
jeszcze całkowicie zerwane. Wy-
korzystane one mogą być ewentu-
alnie do dobrowolnego odroczenia
się Reichstagu.

PROPOZYCJA PAPENA.
BERLIN (Pat). Przyjęcie misji

tworzenia gabinetu przez gen.
Schleichera nastąpiło po złożeniu
przez kanclerza Papena wczoraj
wieczorem i dziś przed południem
obszernego sprawozdania o sytu-
acji politycznej prezydentowi Hin-
denburgowi. Kanclerz Papen wy-
stąpił równocześnie z prośbą nie-
powierzania mu nadal urzędu
kanclerskiego, a natomiast powie*
rzenia misji tworzenia nowego ga-
binetu gen. Schleicherowi. Kan-
clerz Papen wyraził przytem o-
czekiwanie, że w razie udania się

misji utworzenia nowego gabinetu
przez gen. Schleichera nastąpiło”
by odprężenie sytuacji politycz
nej. W dalszym -ciągu kanclerz
Papen dał wyraz nadziei, że ga”
binet Schleichera zdoła uniknąć
konfliktu z Reichstagiem. W ko-
łach poinformowanych podkreśla”
ją, że prezydent Hindenburg do-
piero po dtuższym namyśle zde-
cydował się przychylić do propo”
zycji kanclerza Papena. Gen.
Schleicher przystąpił niezwłocz-
nie do rokowań w sprawie składu
osobowego nowego gabinetu.

HITLEROWCY NIEPRZEJEDNANI,
BERLIN (Pat), Pierwszem

stronnictwem, które bezpośrednio
po objęciu przez Schleichera misji
tworzenia nowego rządu zadekla-
rowało swe stanowisko, jest
parlja narodowo ; socjalistyczna.
Komunikat, ogłoszony przez par*

tyjne biuro prasowe, stwierdza, że
stronnictwo _ narodowo - socjali-
styczne, zgodnie ze swem dotych-

czasowem stanowiskiem, nie bę-

dzie tolerować gabinetu Schlei-

chera.

+A

Heimwehra przeciwko Hitlerowcom.
WIEDEŃ (Pat.) Wczoraj odby-

ło się w Wiedniu wielkie zgroma-
dzenie Heimwehry, na którem
książę Starhemberg wygłosił o-
strą mowę, skierowaną przeciw-
ko hitlerowcom, zarzucając im,
że agitowali przeciwko polityce
lozeńskiej, ponieważ pozostają w
zależności od Rzeszy Niemiec-
kiej, lub—ściślej mówiąc—od Nie-
miec Północnych. My, Niemcy
austrjaccy, mówił ksiązę Starnem-
berg—nie damy się używać za

przedmiot gry pewnych grup po:
litycznych Rzeszy.

Austrjacy są elitą niemieckoś-
ci. Niemieckość swą zadokumen-
tujemy najlepiej tem, że nie
wyprzemy się swej austjackości.
Nie trzeba n.m żadnych pouczeń
od innych szczepów niemieckich.
Zgromadzeni przyjęli wywody
księcia burzliwemi oklaskami 1
wyrazili kanclerzowi Dolfussowi
uznanie za jego dzialalnošė na
rzecz Austrji.

auria sitadaiALSadi KABARIA OAGO OWA ORLA

Zwycięstwo Herriota.
PARYŻ (Pat). Po interpela-

cjach w sprawie konwersji rent
izba Deputowanych zgodnie z
wnioskiem Herriota przyjęła 371
głosami przeciwko 185 porządek
dzienny zaproponowany przez de-
putowanego Frangois-Alberta, wy
rażający rządowi zaufanie. Na-
stępnie Izba Deputowanych za”
jęła się wnioskiem deputowanego
Marin w sprawie długów. Spra-
wozdawca komisji finansowej do-
magał się odroczenia dyskusji
wobec tego, że premjer Herriot

Wrażenie noty angieiskiej w Am
WASZYNGTON (Pat). „New

Jork Times* podaje, że nota bry-
tyjska wywołała głębokie wraże-
nie na Prezydencie Hooverze i
jego głównych doradcach, zwłasz-
cza ustęp dotyczący Lozanny.
Gdyby administracja miała władzę
konstytucyjną albo też wpływy
polityczne — pisze dziennik —
żądanie angielskie odroczenia
długów byłoby uwzględnione, jak
równieżi wobec długów innych
dłużników. Prezydent powołałby
ponownie do życia Komisję Dłu-
gow i spowodowałby włączenie
całej kwestji do obrad Konie-
rencji Rozbrojeniowej i Gospo*
darczej. Doradcy Hoovera nie
mają żadnej nadziei, aby Kongres
IšAL dat i Pik BO a ai

Waiki w Mandżurii.
CICIKAR (Pat). Wojska ja-

pońskie, walczące z chińskimi po*
wstańcami w Mandżurji, posuwają
się zwycięsko naprzód. Główny
korpus wojsk japońskich rzucony
przeciwko generałowi chińskiemu
Su-Ping-Wenowi zajął Szalantun
i kieruje się obecnie ku Singan.
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Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

uważa debatę w chwili obecnej za
niewskazaną i obiecuje nie podej-
mować żadnej decyzji bez uprze-
dniej zgody komisji i parlamentu.
Zabierając głos, premjer Herriot
zaznaczył, że Izba będzie poin-
formowana o sprawie najpóźniej 9
grudnia i domagał się odrzucenia
wniosku deputowanego Marin,
stawiając przytem kwestję zaufa”
nia. Izba wniosek deputowanego
Marin odrzuciła 425 głosami prze”
ciwko 166.

4 HR ы

тусе,
zastosowal się do propozycji an-
gielskich, albo tež do jakichkol-
wiek wyrażonych przez Anglję
życzeń.

ŻYCIORYS GEN. SCHLEICHERA
Nowy kanclerz Kurt von Schlei-

cher jest osobistością od szeregu lat
uchodzącą za właściwego promotora

wszystkich ważniejszych posunięć, za-
równo w polityce wewnętrznej, jak i za-
granicznej Niemiec. Urodzony w roku
1882 w Brandenburgji, po ukończeniu
szkoły wojskowej wstąpił do czynnej
służby w 3 pułku gwardji w randze pod-
porucznika, skąd w roku 1914 przecho-
dzi w randze kapitana do sztabu gene-
ralnego, pełniąc tam odpowiedzialne
funkcje przez cały czas wojny świato-
wej. Po wybuchu rewolucji w Niem-
czech, razem z naczelną komendą woj-
skową wyjeżdża do Kassel, gdzie ode-
grał ważną rolę, dopomagając rządowi
Eberta do opanowania trudnej sytuacji.

W ciągu następnych lat szybko awan-
suje, uzyskując w roku 1929 stopień ge-
nerała-majoraa W roku tym obejmuje
gen. Schleicher w ministerstwie Reichs-
wehry nowoutworzony urząd szeła @а-
bineiu ministra wojny, odpowiadający
stanowisku sekretarza stanu, stając się
bezpośrednim współpracownikiem Groe-
nera, przy którym odegrał doniosłą rolę
jako jeden z organizatorów siły zbrojnej
w Niemczech. Wpływ Śchleichera jest
w tym czasie tak wielki, że jemu przy-
pisuje się obalenie gabinetu Maxa Muel-
lera i powołanie Hrueninga na urząd
kanclerski Gdy w roku 1932 między
ówczesnym ministrem Reichswehry Uroe
nerem a Schleicherem dochodzi do kon-
iiktų na tle rozwiązania narodowo-
socjalistycznych  szturmówek,  Groener
musi ustąpić, a wkrótce potem prezy-
dent Rzeszy mianuje Schleichera mini-
strem Reichswehry. Na tem stanowisku
gen. Schleicher wszedł do gabinetu Pa-
pena.

W Naczelnej Radzie
Adwokackiej.

W czwartek odbyło się w mi-
nisterstwie sprawiedliwości dorę-
czenie dekretów nominacyjnych
mianowanym członkom  Naczel-
nej Rady Adwokackiej.

Bezpośrednio po doręczeniu
dekretów odbyło się w sali kon-
ferencyjnej ministerstwa konsty-
tuujące zebranie członków Rady
Adwokackiej.
W wyniku wybo ów wybrany zo-

stał prezesem adw. Franciszek
Paschaiski. Wice-prezesami adw.
Antoni Bogucki i Stefan Pie-
chocki, sekretarzem M. Ettinger,
skarbnikiem edw. Czesław Brze»
ziński. Do Wydziału Wykonaw-
czego weszli poza wyżej wymie:
nionymi adwokaci L. Domański,
Jan Nowodworski, Alfred Biłyk,
dr. Tadeusz Miksiewicz i Emil
Sommerstein. Pozetem rzeczni-
kami dyscyplinarnymi wybrano
zdwokatów M. Ettingera, J. No-
wodworskiego, Cz. Chmielewskie-
go i dr. Teodora Seidlera.
W Naczeln. Redzie Adwokac-

kiej większość mianowanych sta-
nowią oczywiście sanatorzy.

Tegoż dnia odbyły się również
wybory władz Warszawskiej Rady
Adwokackiej. Dziekanem Rady
wybrany został adwokat Bolesław
Bielawski, wice dziekanem adwo*
kat Adam Chełmoński.

ECHA NAPADU W GRÓDKU JĄGIELLOŃSKIM.
LWÓW (Pat), Dwaj uczesini*

cy napadu na urząd pocztowy w
Gródku Jagiellońskim, ujęci pod
Mikołajewem,  ranili ciężko w
czasie pościgu wieśniaka — Rusi:
na z Żydaczowa, którego w stanie
ciężkim odwieziono do szpitala.
Jeden z aresztowanych jest slu-
dentem politechniki lwowskiej,
drugi szewcem. * Obaj przewiezie-
ni zostali do urzędu śledczego we
Lwowie i skonfrontowani z urzęd-
nikami pocztowymi z Gródka
Jagiellońskiego. Urzędnicy roz*
poznali w nich członków napadu.
Jeden z aresztowanych ma na
ręce ranę dartą, pochodzącą z wy”
bicia szyby w urzędzie poczto-
wym w (Gródku. Wczoraj pod
Obroszynem aresztowano š3-go
sprawcę napadu na pocztę w

Gródku Jagiellońskim. Uciekał
on początkowo wraz z dwoma
poprzednio aresztowanymi w Mi-
koiajewie, potem zaś odłączył się
od nich. Znaleziono przy nim re-
wolwer. W czasie konirontacji z
urzędnikami pocztowymi rozpo*

znano w nim jednego z uczestni*
ków napadu.
LWOW (Patj. W dniu wczo”

rajszym aresztowano w Truskaw*
cu wybitnego członka U. O. W.
Przeprowadzając rewizję w jego
mieszkaniu, wykryto 4 pistolety
parabellum, mapy, odezwy, ulotki
oraz egzemplarze „Surmy”. Do-
tychczasowe dochodzenia wskazu*
ją na to, że plan napadu w Gród-
ku Jagiellońskim obmyślory i zor”
ganizowany został w Truskawcu.

 

Napastnicy na pocztę w GródkuJagielioń-
skim przea sądem doraźnym.

gieiet. od własucgo xorespoudenta,j

LWÓW. (ijęci napastnicy na pocztę w Gródku Jagiellońskim
* staną w przyszłym tygodniu przed sądem dorażnym we Lwowie.

 

Niebywałe tempo.
WI dinu 23 listopada upłynął

termin na złożenie skarg apela-
cyjnych w sprawie brzeskiej, a w
dniu 26 listopada, ta olbrzymia
sprawa została już przesłana do

Sądu Apelacyjnego.  Dotychcza*
sowa praktyka naszych sądów po*
uczaa, że przesyłanie akt z Sądu

Okręgowego do Sądu Apelacyjne-
$0 w zwykłej, nieskąplikowanej

sprawie trwa najmniej 3 tygodnie.
Pośpiech z aktami w sprawie
brzeskiej wskazuje na to, że i wy”
znaczenie sprawy brzeskiej, w
której  wygotowanie motywów

trwało przeszło 8 miesięcy, pój”
dzie,w takim samym przyšpieszo-
nym tempie. Widać, że komuś za-
leży na pośpiechu w sądzeniu

ly „wszysko w porządku?
Przed paru dniami odbyły się

w oddziałe Katowickiego Związ*
ku Legjonistów wybory do zarzą*
du oddziału.

Komunikat PAT-a zaznacza,
iż wszystko odbyło się w porząd*
ku. Natomiast półurzędowa „Pol*
ska Zachodnia” donosi o jakiemś
pogwałceniu statutu i wyraża,
przypuszczenie, że uchwały tego
zebrania będą unieważnione.

Na sprawę tę rzuca pewne
światło katowicka „Polonja”. Do-
nosi ona, że w dyskusji nad spra”
wozdaniem skarbnika uchwalono
pokryć deficyt kasowy w sumie 3
tysięcy złotych z przedstawień
sztuki „My I Brygada”. Nadto na
zebraniu krytykowano ostro dzia”
łalność ustępującego zarządu,

 

Ostrzeżenie.
Zwracamy uwagę Sz. Czytel-

ników, że sprzedawcy naszego
wydawnictwa nie mają prawa wy-
pożyczania go Sz. Publtczności tak
za opłatą, jak i bezpłatnie, wypo”
życzanie bowiem takie jest nie-
tylko działaniem przeciwko ucz-
ciwości i dobrym obyczajom ku-
pieckim, lecz jest również naru

szeniem prawa własności, czy-
li przestępstwem przewidzianem
przez Kodeks Karny.

Wypożyczanie pisma powodo-
wać będzie skargę cywilną o od-
szkodowanie, a także skargę Каг-
ną, niełylko przeciw niesumien-
nym sprzedawcom, lecz również i
przeciw osobom korzystającym z

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę dnia 4 giudnia b. r. o godz. | pop. w lokalu własnym

przy ul. Orzeszkowej 11 odbędzie się
Wielkie Zgromadzenie Publiczne

na klėrem złoży
sprawozdanie poselskie poseł Stanisław Stroński.

Wsięp 28 zeproszeniami.
,

 

KLUB NARODOWY.
Wfniędzielę dnia 4 grudnia o godz. 5-ej popoł. w lokalu własnym

przy ul. Orzeszkowej 11 odbędzie się

ODCZYT
PUBLICZNY prof. Stanisława Strońskiego

o polskiej polityce_zagranicznej.

tego nadużycia, jako współwin-
nym.

Przeświadczeni jesteśmy, że
Szan. Czytelnicy dopomogą nam
do tępienia tych nadużyć niesu*
miennych sprzedawców.

Związek wydawców
dzienników i czasopism.

Najprzedniejszy

Bergeński tran
po cenie nejniższej

tylko

w Polskim Składzie

Apte(zno-Perfumeryjnym

E KUDREWICZ i S-ka|
Mickiewicza 26 tel. 7 10.
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2 DZIENNIE MILCERSKI

Wiec Bratniej Pomocy.
Młodzież wileńska wobec wypadków lwowskich.

NASTROJE PRZED WIECEM.
Było rzeczą całkiem natural-

ną, że wiadomość o zbrodniach
lwowskich wywołała wśród wileń-
skiej młodzieży uniwersyteckiej
niebywałe podniecenie, które się
wylało w ekscesach, jakie zaszły
na wykładzie prof. Bosowskiego.

Pewnem też jest, że wystar-
czyłoby drobnej nawet przyczyny,
by tlejący ogień rozpalić w wiel-
ki pożar.

Tak właśnie było w zeszłym
roku, gdy z jednej strony mło-
dzież została pozbawiona swej
legalnej reprezentcji w postaci
Komitetu Akademickiego, a z
drugiej miała do czynienia z Re-
ktorem, który jej nie rozumiał.
W roku bieżącym J. M. Rektor

prof. Opoczyński obrał drogę
inną, niż jego poprzednik, bo
jako szczery przyjaciel młodzieży
odwołał się do jej honoru i po
czucia odpowiedzialneści za losy
uczelni, zezwalając na zwołanie
wiecu.

Wiec ten wzbudził niebywałe
wprost zainteresowanie wśród
młodzieży tak, iż sala nietylko
została po brzegi wypełniona, ale
wielu słuchało mówców stojąc
na korytarzu

PORZĄDEK OBRAD.
Obrady zagaił prezes Brat-

niej Pomocy p. Ochocki, który
też pieiwszy wygłosił referat w
którym przedstawił postulaty o:
gółu polskiej młodzieży akade-
mickiej i zgłosił rezolucję opra-
cowaną przez zarząd.

Przemówiene jego w tych
miejscach, kiedy mówił o konie-
czności walki o polski ckarakter
uczelni było przerywane oklaska-
mi. Następni mówcy: p. Czela-
dzin — prezes Koła Medyków, p.
Wener -- prezes Koła Farmaceu-
tycznego, „Lechja” p. Misiewicz,
prezes Młodzieży Wszechpolskiej
i inni poparli projekt rezolucji w
imieniu reprezentowanych „orga-

Echa zajšč we
Jak ujęto sprawcę zbrodni na

ul. Kopernika. $
Szczegółowy opis wypadku

we Lwowie przy ul. Kopernika
znajdujemy w „Kurjerze Lwow-
skim* Nr. 334 A.B. wydanie po
konfiskacie).

Po odwiezieniu Zamorskiego policja

przystąpiła natychmiast do rewizji w ca-

łym domu przy ul. Kopernika 16. Oka-
zało się, że zbrodniarza widziała dozor-

czyni kamienicy, która chciała zamknąć

bramę w chwili, gdy przechodziły tłu-
my. Wówczas stojący w bramie osobnik

nie pozwolił jej zamknąć bramy, a

w chwilę później padł strzał.

Szczegółowa rewizja prowadzona

przez kilkudziesięciu policjantów i ajen-
tów doprowadziła do ujęcia trzech osob-

ników, wśród których niewątpliwie znaj-

duje się zbrodniarz.

Dozorczyni domu rezpoznała w jed-

nym z nich tego osobnika, który nie
pozwolił zamknąć bramy.

Osobnika tego ujęto w jednem z

mieszkań kamienicy.

Należy bowiem zaznaczyć, że zbrod-
miarz po oddaniu strzału rzucił się do u-

cieczki do kamienicy.
Równocześnie policja ujęła Jakóba

Schónielta, fotograła z ul. Szpitalnej,

który w parę sekund po strzale wpadł

do jednej z pracowni ślusarskich, miesz-

czących się w kamienicy nr. 16, zrzucił
z siebie kurtkę i krzyknąwszy głośno:
„Ja tu pracuję“, zabrał się do jakejś ro-

boty. W parę minut później — po wkro-

czeniu policji do pracowni — obecni

wskazali na Schónielda, jako nieznane-
go im, a w tak tajemniczych okoliczno-

ściach przybyłego do nich osobnika.
W Schónieldzie rozpoznali również

sprawcę strzału chłopak ze szlifiarni

Adama Schmidta w kamienicy przy ul.
Kopernika 16 niejaki Wacław Peresada
oraz sam właściciel szliiiarni p. Adam
Schmidt, który znajdował się na bramie.

Trzech ujętych a między nimi

Schónfelda skuto w kajdanki i odwie-
ziono do Wydz. Śledczego.

Zbrodniarz miał wspólników.

Widać to ze szczegółów, któ-
re podaje żydofilska i sanacyjna
twowska „Gazeta Poranna". Oka-
zuje się, że po wypadku rannego
Zamorskiego

powstało wielkie zamieszanie, z

czego skorzystał zamachowiec i przy
pomicy dwóch towarzyszy, którzy go
osłaniali, zdołał zbiec. Prawdopodobnie

— jak podają świadkowie zajścia —
byli to pomocnicy strzela-
jącego osobnika.

Jak dokonano zbrodni na osobie
я zecera Sojki.

Podajemy opis tej straszliwej
w swem bestjalstwie zbrodni z
lwowskiego „Kurjera Porannego**
(wydanie po konfiskacie Nr. 334
A. B).

Gdy Sojka w towarzystwie swej

matki o wspomnianej porze wyszedł
z mieszkania, by udać się do pracy,
przystąpiło do nich dwóch osobników, z

których jeden potrząsając grubą pałką,
zwrócił się do Michała Sojki z temi

słowy: „Czy to jest twoja laska"? a
gdy zagadnięty odparł że nie posiada

laski, wówczas drugi osobnik,

POCZĄTEK OBSTRUKCJI
Ten nastrój powagi i spokoju

nie przypadł do smaku grupie sa-
nacyjnych prowokatorów, którzy
obsiedli stopnie trybuny, usiłując
przez śmiech i krzyki zakłócić
powagę obrad.

Widząc ponadto tolerancyjny
nastrój prezydjum zgromadzenia,
rozpoczęli szereg przemówień, z
których bodaj większość zmie-
rzała do sprowokowania awantu-
ry.

Pierwszy rozpoczął przedsta”
wiciel niezależnych socjalistów p.
Rabbe, po nim kolejno wyraźniejsi
sanatorzy, jak p. Ryńca, Nowo-
dworski i Kapała.

Lecz niewątpliwie za najbar-
dziej niesmaczne uznać musimy
wystąpienie w imieniu Legjonu
Młodych p. Kaduszkiewicza, któ-
ry usiłował rzucić cień na pamięć
ofiary bestjalskiego mordu — na
pamięć Grotkowskiego.

Spotkał się też z należytą od-
prawą, a dał mu ją człowiek ideo-
wo doń zbliżony, bo jeden z orga-
nizatorów sanacyjnej Myśli Mo-
carstwowej, p. Branicki.

USUNIĘCIE SANATORA Z SALL
Wreszcie miara cierpliwości

zebranych poczęła się przepeł-
niać i, gdy na trybunę wszedł p.
Kraszewski, który rozpoczął swe
przemówienie od nawymyślania
zgromadzonym, został on z pole-
cenia prezydjum usunięty z sali.

KULMINACYJNY PUNKT
WIECU.

Wiec doszedł do swego punktu
kulminacyjnego, gdy na trybunę
weszli przedstawiciele Młodzieży
Wszechpolskiej p. Wener, a wnet
po nim p. Duda.

Pierwszy z nich w słowach
mocnych napiętnował oszczerczą
kampanję pewnej części prasy,
która nietylko usiłuje splugawić
pamięć tragicznie zmarłego aka-

 

Lwowie.
się w tyle poza

brzytwą w ręku

na niego i w

sposób począł

go ciąć po twarzy i szyi.

Twarz Sojki p rzed stawiała

jedną krwawą masę.

znajdujący

Sojką, z

rzucił się

bestjalski

Nieszczęsna ofiara zezwierzęconego

zbira osunęła się na chodnik i straciła

„przytomność, Zawezwane Pogotowie Ra-

tunkowe przewiozło Sojkę do szpitala

powszechnego. Obaj sprawcy zbiegli.

Bestjalski spra wca zadał
brzytwą Sojce głęb oką ranę

w szyję, przecinając mu na-

czynia w okolicy głównej

arterji oraz zadając mu no-

żem ciętą ranę przez oba

policzki i nos.

Rana ta długości 15 — 20 cm, po-

przecinała chrząstki nosowe tak, że nos

wisiał na skrawkach skóry.

Stan Sojki po przewiezieniu go sa-

mochodem sanitarnym do szpitala po-

wszechnego, bardzo ciężki z powodu
nadzwyczaj silnego krwotoku.

Sprawca: pomocnik fryzjerski z za-

kiadu Rosenberga przy Gródeckiej,
Zarówno Sojkowa, jak i brutalnie

napadnięty jej syn rozpoznali w spraw-
cy pomocnika z zakładu fryzjerskiego

Rosenberga przy ul. Gródeckiej, w któ-

rym to zakładzie obaj Sojkowie się golą.

Jak się dowiadujemy, sprawca został

aresztowany.

Stan Sojki w godzinach popołudnio-

wych po dokonanej operacji bardzo

ciężki. Bardzo możliwe komplikacje.

Jak został napadnięty i raniony
student Boehm.

Z opisu tego wydarzenia w
„Kurjerze Lwowskim* obok bia-
łej plamy i krótkiej wiadomości o
rozpoznaniu zbrodniarza pozostał
tylko taki krótki uzywek, doty-
czący osoby sprawy:

Jest to żydowski blacharz Markus

Schwanz zam. przy ul. Nenckiego 11. W

czasie rewizji znaleziono u  Schwanza

szydło tapicerskie długości 30 cm.

500 patroli policyjnych.

„Kurjer Lwowski“ (Nr. 335
A. B.) pisze:

Agencja WSCHÓD dowiaduje się,
że wczoraj późno wieczorem odbyła się

odprawa u starosty grodzkiego dr. Kli-
mowa, w której wzięli udział dowódcy

poszczególnych oddziałów i odcinków

operujących na mieście.

Oddziały policyjne, skierowane do
akcji otrzymały surowe i stanowcze roz-

kazy. į

Dziś od wczesnego rana przeciągają

przez miasto dotąd nie użyte oddziały

policji Puszczono na miaso przeszło
500 patroli. Policja wystąpiła w  heł-
mach stalowych.

511 tysięcy metrów kubicznych

wody.

W tymże numerze „Kurjera
Lwowskiego” czytamy, że

w ciągu wtorku policyjne motopom-

py z sikawkami zużyły na rozpędzanie

tłumów ulicznych 511 tys. metrów ku-

bicznych wody.

Jest to ilość wody większa od ilości

zużytej w najgorętszym dniu w bież. ro-

ko tj. w dniu 1 lipca br., kiedy zużyto
tylko 267 tys, mtr. sześciennych,

demika, ale ustawicznie prowo-
kuje młodzież polską przez rzu-
canie bezpodstawnych ioszczer-
czych oskarżeń.

P. Duda poruszył kwestję nu-
merus clausus oraz napaści na
akademika polskiego. Przemówie-
nie p. Dudy wywołało na sali nie-
bywały entuzjazm.

10 ORGANIZACYJ —
36 CZŁONKÓW,

Po kilku oświadczeniach zde-
nerwowanych sanatorów, którzy
napróżno usiłowali ratować sytu-
ację, zostalo zgtoszone w imieniu
10 organizacyj oświadczenie, wzy-
wające do opuszczenia sali z po-
wodu rzekomo stronniczego pro-
wadzenia obrad,

Na wezwanie tych 10 organi-
zacyj — korporacyj Vilnensia, Pił-
sudia, Cresovia, Odrodzenie,
Związek Polsk. Młodz. Demokra-
tycznej, Leśgjonu Młodych, Strzel-
ca, Niezależnych Socjalistów, My-
śli Mocarstwowej i Młodzieży Lu-
dowej —opuściło salę przy akom-
panjamencie szczerego śmiechu 36
osób.
: Wówczas zgromadzenie przy”
jęło przez aklamację wniosek o
przerwanie dyskusji, a następnie
przegłosowało zgłoszone  rezo-
lucje.

PRZECIWKO 9, PRZY 4-CH
POWISTRZYMANYCH.

Głosowanie przez podniesienie
rąk dało wynik wprost imponu-
jący.

Gdy za rezolucją padło prze-
szło tysiąc głosów, przeciwko
głosowało zaledwie 9 osób, zaś
powstrzymały się 4.

Wynik ten chyba najdobitniej
świadczy o nastrojach i poglądach
młodzieży wileńskiej.

Charakterystycznym jest, že
nawet w łonie tych 10-u organi-
zacyj (reprezentowanych przez
36 osób) niema jednolitości, gdyż
okazało się, że podpis Cresovii
został złożony bez zgody jej
władz.
ŻYWIOŁOWA MANIFESTACJA,

Zamykając zebranie przewo-
dniczący złożył w imieniu ogółu
polskiej młodzieży wyrazy czci i
hołdu J. M. Rektorowi oraz Se-
natowi, z którymi młodzież sta-
nowi dziś jeden wiel«i front w
walce o prawa wyższych uczelni.

Zywiołowa man/festacja na
cześć J. M Rektora, Senatu i
Uniwersytetu była odpowiedzią
na te słowa.

Rozchodzono się w nastroju
poniosłym omawiając przeżyte
wrażenia.

Sprawę przyjętych uchwał oraz
znaczenia wiecu omówimy jesz-
cze osobno.

  

Posiew nienawiści.
Katolicka Ag. prasowa ogłasza

komunikat treści następującej:
Odezwa  Najd.  Frcypasterzy

lwowskich, — jak się dowiaduje-
my, wpłynęła uspakajająco na u-
mysły młodzieży polskiej, wzbu-
rzone ostatniem morderstwem $.
p. Grotkowskiego, studeata lwow-
skiego.

Jeżeli dostojni Arcypa:terze w
myśl nakazów etyki katolickiej,
której jest obcą zasada „oko za
oko, ząb za ząb”, ponownie za-
słaniając żydów prze odruchami
gniewu ze strony ludności chrze-
ścijańskiej, to z tego nie wynika,
by nie uważali żydów za głównych
sprawców ostatnich zajść.

Żydzi prowokują sta.e ludność
chrześcijańską, a wtedy, gdy
przebiera się już miara cierpliwo-
ści i następuje odwet, składają
to zazwyczaj na karb antysemi-
tyzmu.

Weźmy choćby dla przykładu
prasę żydowską. Zarówno pisma,
wydawane w języku polski, jak w
żargonie i hebrajskim, pełne są
agresywności, nieprzyzwoitych wy-
cieczek, a nawet i bluźnierstw
przeciwko religii  chrześcijań-
skiej.

Żydowski „Nasz przegląd” sta-
le przedrukowywuje z „Wiadomo-
ści Literackich” mapaści na Ko-
śclół katolicki i Episkopat polski,
nawołuje do przeprowadzenia
projektu prawa małżeńskiego
przeciwnego zasadom  katolic-
kim i t. d.

„Ostatnie Wiadomości”, wyda-
wane przoz „Hajnta” dla ludności
chrześcijańskiej, oprócz niesłycha-
nej pornografji, pozwalają sobie

na szyderstwa z wierzeń katolic=
kich.
W ostatnim czasie nawet

„Dzień Polski” wystąpił przeciw-
ko tym napaściom żydowskim.
„Folkstymme” i „Literałysze Ble-
ter” pozwalają sobie na ohydne,
nie nadające się do powtórzenia,
bluźnierstwa przeciwko Chrystu=
sowi Panu i Matce Boskiej Je-
żeli do tego dodamy, że „Wolno-
myśliciel”, „Racjonalista”, „Wia-
domości Literackie”, zohydzające
stale i systematycznie religję i Ko-
ściół, są wydawane i iformowane
przez żydów, nic dziwnego, że
przepeść pomiędzy  społeczeń
stwem  polskiem a żydowskiem
stale musi się pogłębiać i może
dochodzić do pożałowania god-
nych wybuchów.

Żydzi się mylą i innych wpro-
wadzają w błąd, jeżeli twierdząc,
że przyczyny zajść z nimi leżą
wyłącznie w dziedzinie gospodar-
czej lub społecznej.

Polska posiada i inne mnlej-
szości narodowe, a jednak poży-
cie z niemi społeczeństwa pol-
skiego układa się pokojowo.

Żydzi swym brakiem tolerzncji
i szacunku dla uczuć katolickich
oraz tradycyj narodowych polskich
stwarzeją atmosferę ustawicznego
napięcia stosunków pomiędzy
społeczeństwem polskiem a žy-
dowskiem.

Czes najwyższy, zby żydzi zro-
zumieli, že nie wolno im bezkar-
nie prowokować ludności pcl-
skiej, która dała im gościnę w
swem państwie, ani ob'ażać jej
uczuć.

Lojalność formalna i faktyczna.
Miałem w szkole kolegę, na-

zwiskiem Abolnik, Żyda, który
oczywiście należał do S. D. K.
P. L. (Socjal-Demokracja Króle-
stwa Polskiego i Litwy). Z żalem
dowodził on nam, Polakom, że nie
jest w interesie Polski oderwanie
się od Rosji, że zresztą jest to
ekonomiczną niemożliwością, gdyż
Europą rządzi — mówił — prawo
komasacji, skupianie _ małych
etnicznych całostek w potężne
imperja.

Po szkołach straciłem go z
oczu. Całkiem niespodziewanie
spotkaliśmy się w r. 1919 w Włar-
szawie. Było to w maju, gdy
pierwsze wojska Hallera przybyły
z Francji. Siedzę, pamiętam w
cukierni Blklego na Nowym
Świecie, i raz po raz czuję na so”
bie jakieś badawcze spojrzenie.
Widzę wreszcie: przy sąsiednim
stoliku siedzi jakiś elegancki Żyd
i wlepia wciąż we mnie oczy. Po
chwili wstaje, podchodzi do mego
stolika i pyta grzecznie: „Prze-
praszam, czy nie pan Piotrowski?"

Z prasy.
: Pp

Czy prołesor jest urzędnikiem?
W sanacyjnym „Czasie* znaj:

dujemy artykuł poświęcony no-
wej pragmatyce dla profesorów
szkół akademickich.

Czytamy tam m. in.
„Profesor jest tylko „częšciowo“ u-

rzędnikiem „państwowym”; jego funkcje
nie są wyłącznie funkcjami organów
państwowych, gdyż jego działalność nie
zaczyna się „od”* prawnych ram, jako
granic działalności orś$anów państwo-
wych, ale wiąże się z polem, niedotknię-
tem żadnemi ramami prawnemi, z po-
lem „swobodnej, niczem nie skrępowa-
nej nauki”. W przenośni można powie-
dzieć, że profesor szkoły akademickiej
jest na służbie „nauki”, jest organem
pewnej idei, która żadnemi więzami
skrępowana być nie może. Nie można
więc zestawiać profesora z urzędnikiem
administracyjnym, nie można go nawet
zestawić z sędzią. Ten ostatni jest nie-
zawisły w ramach wymiaru sprawiedli-
wości, ale: sama sprawiedliwość jest wy-
razem danej struktury państwowej, zaś
wymiar sprawiedliwości jest funkcją
państowową, „Wolność nauczania” nie
jest pewną niezawisłością w obrębie wy-
konywania funkcyj państwowych, ale
jest służbą u innego pracodawcy, które-
mu państwo musi udzielić środków do
opłacenia funkcjonarjuszy, w imię do-
brze zrozumiałego interesu własnego. Tu
tkwi całe założenie „samorządu* szkół
akademickich, mimo, że są one insty-
tucjami państwowemi. Jak szkoły aka-

demickie nie są jedynie organami pań-

stwa, i właśnie dlategopotrzebują pew-

nej samodzielności, którą pogodzić na-

leży z słusznem prawem państwa do re-

gulowania całej organizacji oświatowej,

tak też profesorowie szkół akacemickich

muszą być traktowani nietylko jako u-

rzędnicy instytucji państwowej, ale też

jako funkcjonarjusze do pewnego stop-

nia samodzielnej komórki naukowej;
muszą być traktowani jako członkowie

pewnej korporacji akademickiej, która
w pewnym kierunku rządzi się własne-

mi prawami, i w pewnymkierunku jest

wyłącznie powołana do decydowania o

tem, jak postąpić należy”.

Nasza polityka zagraniczna.
„Polonia“ ubolewa, že pakt o

nieagresji z Sowietami nie został

ratyfikowany przez Sejm, co by

mu niewątpliwie dodało powagi:
„W sprawie podpisanie paktu niea-

gresji z Rosją sowiecką, rząd sanacyjny

odniósł rzeczywiście sukces, ale nie nad

dyplomacją sowiecką, lecz nad Sejmem

Rzeczypospolitej. Wierny swej taktyce

stawiania Sejmu w kąt i stałego uda-

wadniania, że jest on w gruncie rzeczy

zbytecznym, rząd wbrew przepisowi art.

48 konstytucji R. P. nie przedłożył do

ratyfikowania paktu z Rosją Sejmowi,

lecz Prezydentowi R. P., który go też

dokonał. Trzeba byłouciecsię do swo-
istej interpretacji konstytucji, w czem

się nabyło już wielkiej wprawy 4 laja

blisko 7-letnich rządów  sanacyjnych,

aby móc ominąć Sejm. Jest to niewąt-

pliwie sukces rządu nad Sejmem, za-

„ skusję na

cieniony tylko tą okolicznością, że więk-
szość tego Sejmu jest wierną służką
rządu, któremu zawdzięcza swoje man-
daty”. э

Ale jest jeszcze w Sejmie opo-
zycja, która mogłaby wszcząć dy-

temat polityki zagra-
nicznej:

„Dyskusja ta toczylaby się nieko-

niecznie przeciwko paktowi z Sowieta-

mi, bo znalazłby on zasadniczo zgodę

wszystkich stronnictw, ale nad innymi

odcinkami frontu polskiej polityki za-

granicznej. Podpisanie paktu o nieagresji

z Rosją jest przypieczętowaniem ża-

łosnego końca wielkich planów poli-

tycznych na wschodzie obozu sanacyj-

nego. Były to plany światoburcze. Się-

gały bardzo daleko, ale były nieoparte

na rozumie, lecz raczej na intuicji.

Plany światoburcze przekreśliło ży-

cie, zawaliły się one jak domek zkart.

Ale i późniejsze, więcej już do realności

zbliżone plany. przerastały zdolności о-

bozu sanacyjnego.  Marzyło się o tem,

by Rosję sowiecką otoczyć łańcuchem

sojuszów państw, stykających się z za-

chodnią granicą sowiecką, z Polską na

czele. Łańcuch ten został przez dyplo-

mację sowiecką rozbity na poszczególne

ogniwa i bolszewicy z każdem z tych

państw pozawierali osobne umowy. Ich

wola w tej walce wzięła górę, a nie wo-

la polska. Nic też dziwnego, że bolsze-

wicy triumfują i szczycą się swojem po-

wodzeniem". : :

Na ten temat pisze „Kurjer Ро-

znaūski“:
„Na zakończenie drobna uwaga na

temat ratyfikacji postów z Rosją. Jak

wiadomo rząd polski stanął na stanowi-

sku, że wystarczy ratyfikacja dokonana

przez Prezydenta Rzplitej bez udziału

Sejmu-i Senatu. Nie będziemywchodzili

w szczegóły interpretacji prawnej tego

stanowiska, choć stwierdzić należy, že

dla samego podkreślenia znaczenia pak-
tu, a zarazem wyświetleniu niektórych

wątpliwości w odniesieniu do Rumunji,

byłoby pożądanem, aby ratyfikacja pak-

tu przeszła przez parlament polski. Tym-

czasem w paryskiem  „Tempsie“ twier-
dzono, że rząd polski dlatego nieprzed-
łożył Sejmowi paktu nieagresji, by nie

narażać się na wywody Klubu Narodo-
wego, któryby nie omieszkał przypom-

nieć, że obóz narodowy oddawna doma-
gał się uregulowania stosunków z Rosją,

oraz że obecnie wykonuje się tylko po-

litykę zagraniczną obozu narodowego,

tylko w gorszych warunkach. Czyżby

istotnie te małostkowe względy taką o-
degrały rolę o jakiej pisze „Iemps”?

Ks. Infułat Skalski.
B. więzień bolszewicki, prałat

kapituły łuckiej, ks. infułat Te-

ofil Skalski, obejmuje stanowisko
proboszcza katedry, na miejsce

ks. Jałowickiego, który z powo”
du złego stanu zdrowia, został

zwolniony.

Wtedy go poznałem: był to ten
sam Abolnik. Z rozmowy, która
między nami się wywiązała, do
wiedz.ałem się, że jest on teraz
obywatelem Francji, że stale
mieszka w mieście Bar, w depar-
tamencie Aube, że się ożenił, ma
dwoje dzieci, już „zupełnie Fran-
cuzów”, acz żona pochodzi z...
polskiej Galicji („direkt von Wien
z Galicji jednak rodem”, jak mówi
Wyspiański), że robi teraz w wi-
nie, acz w czasie wojny miał też
różne inne dostawy do wojska,
że się nazywa teraz poprostu:
Abol (bo to brzmi po francusku —
z uśmiechem dodał), Do Polski
przybył, bo tu zawiązują się moż-
liwości handlowe, a on ten teren
zna jak nikt.

Rozmawialiśmy z nim sporo
przez dwa wieczory, bo to czło-
wiek zupełnie kulturalny i obyty.
Przypomniałem mu pomiędzy in-
nemi jego młodość i stanowisko
SDKPL,
— (Cóż, przekonałeś się, żeś

nie miał racji? — mówię.
— Ja nie miałem racji? — od-

powiada. — Ja zawsze mam rację.
Ty myślisz, że Polska na stałe się
utrzyma? Między takiemi kolo-
sami, jak Rosja i Niemcy? To jest
fikcja! Dzis, po wojnie, powstają
takie możliwości dla handlu
wszechświatowego, że polityka
musi się poddać jego wymaganiom.
Tyś zawsze był ideoloś — dodał
z przyjaznym uśmiechem — no, i
przyznaj — w ekonomji nie tęgi.
Dziś ten zwycięża, co lepiej ra-
chuje.

— Czy tak wszyscy Żydzi
myślą? — zapytuję.

Co tu mają robić Żydzi?
Dlaczego zaraz Żydzi? Tak myślą
wszyscy, co mają głowę. Każdy,
co zajmuje się handlem, chce na-
leżć do dużego kompleksu go-
spodarczego. Czy ja, gdyby n. p.
Szampanja chciała się oderwać od
Francji, byłbym za tem oderwa-
niem? Chyba bym był niespełna
rozumu! — dodał z ferworem. —
Zresztą — dodał po chwili, zapa-
liwszy wonne cygaro (rozmowa
się toczyła w jeśo apartamencie
w „Polonji*) — takie małe kom-
pleksy państwowe nie mają przed
sobą przyszłości.

I znowu straciłem go z oczu na
lat trzynaście. W tym roku w
tejże  „Polonji* w Warszawie
znów go spotkałem.  Postarzał,
narzeka na kryzys, miał jakieś
przejścia z bankierami angielski-
mi. Rozgadaliśmy się,
— No, cóż? — pytam. — Po-

godziłeś się z istnieniem państwa
polskiego? z
— Dlaczego się nie miałem

pogodzić? Ja odrazu byłem po-
godzony, Przecież tu już jestem
czwarty czy piąty raz. Ale po-
glądy moje cię nie zmieniły —
dodał z flegmą.
— Ależ przecie inni Żydzi tych

twoich poglądów nie podzielają.
— Nie podzielają? A skąd

wiesz o tem?

— No, przecież tylu dokoła
lojalnych obywateli naszego pań-
stwa śród Żydów widzę. Na pier-
siach żydowskich więcej dziś
krzyżów przeróżnych, niż u Po-
laków. Zwłaszcza śród Żydów, co
robią w szkolnictwie, niema ani
jednego, coby nie „restytuował'
Polski.
—Lojalność — a lojalność, to

dwie rzeczy. Lojalność bywa for"
malna i faktyczna. Lojalność
faktyczną ja mogę mieć wobec

SZKICE ! OBRAZKI,
WIEWIÓRKA.

Zamknięto małe ruchliwe zwierzątko

w skrzynkę drewnianą, wielkości pudeł-

ka do cygar, nałożono na szyję jej mo-

siężny łańcuszek i kazano wyciągać „lo-

sy szczęścia** po dwadzieścia groszy.

Wiewióreczka, cały dzień siedzi o-

spała i apatyczna, pokryta gałgankiem

w małej skrzyneczce. Żywi się ją bułką,
czy czerstwym chlebem i obnosi na po-
kaz gawiedzi.

Znacie zapewne postać starego ży-
da, który z pudełkiem przez ramię prze-
wieszonym chadza po różnych  dzielni-

cach miast, po rynkach i targowiskach.

W pudełku tym zamknięta jest wie-
wióreczka, która służy za maskotę do
interesu i która ciągnie „losy”,

Wiejskie dziewczęta, dzieciarnia i
służące oblegają sztukmistrza z „uczo-
ną” wiewiórką śmieją się i radują, a ja-
koś nikt o niedoli zwierzątka nie po-
myśli.

A musi takie biedactwo męczyć się

bardzo.

Przywykłe do ciągłego ruchu, z ga-
łęzi na gałęź w lecie, a do spokojnego
pół snu zimą, wywlekane z pudła na
łańcuszku i zmuszane do robienia „ho-

kusów*, wyzbyte warunków życia natu-
ralnego obumiera w klatce.

Spotkałem raz wileńskiego pogrom-
cę wiewiórek i zacząłem z nim rozmowę.

I cóż się okazało:

Oto już trzynaście wiewiórek prze-

szło przez jego ręce, trzynaście zwie-

rzątek przeszło katusze w ciasnej klatce,

Wiewiórka „pracuje* niechętnie, do
wyciągania pyszczkiem „łosów* trzeba

ją przemocą na łańcuszku wyciągać, o-

piera się łapami i mruczy z bólu.
Nie dziwi mnie to, że biedaczyna

jakiś, może nawet w nędzy będący i bez

skrupułów za parę groszy kupuje wie-

wiórkę i eksploatuje ją.

Ludzie tego pokroju nie zwykli od-

czuwać niedoli zwierząt. Wiemy to aż
nadto dobrze spoglądając, na wybryki

nieludzkości niektórych woźniców,

Dziwić się należy jednak temu, że

całe społeczeństwo nie ujmie się za ma-

łem niemem biedactwem.

Przecież mamy wzorowo prowadzo-

ny ogródek zoologiczny w Wilnie, gdzie

zwierzęta korzystają z maksimum swo-

body, są dobrze żywione i traktowane.

Tam oddana taka wiewióreczka,
moglaby żyć diugo i swobodnie.

Niesłychanie też trudną jest po-

zycja władzy policyjnej, gdy zwróci się

doń о interwencję. Coprawda dekret

Pana Prezydenta zabrania krzywdzenia

zwierząt i ekspoatowania ich do podob-
nych celów, brak jednak do dekretu od-
powiednich przepisów wykonawczychi

policjant nie wie, po odprowadzeniu ta-
kiego bubka z wiewiórką do komisarja-

tu, co dalej robić,

Należałoby jednak by wszyscy, któ-
rzy spotykają takiego donaptera z u-

męczeniem  zwierzątkami występowali

przeciwko temu i wyrażali głośne pro-

testy.

Można przecież inaczej zarobkować,

nie narażając biednych zwierząt na

niedolę.

"wileńskie Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami zechce się również wypo-
wiedzieć w tej sprawie!

M. Junosza.

Władze milczą
jak zakięte

Tajemnica sensacyjnego zagi-
nięcia sędziego lichwiarza Wacła-
wa Bahra, nie została jeszcze wy”
jaśniona.
W powodzi

 

pogłosek, wiado-
mość o tem jakoby popularny
„król rulety' znajdował się w
więzieniu wydaje się najprawdo-
podobniejszą.

Władze bezpieczeństwa  za-
chowują w dalszym ciągu jak naj-
ściślejszą tajemnicę w tej sprawie.
Śledztwo jednak jest w toku.

SBWOOWZEGENEORTRODIECHAWOSTOK

Francji, — i mam — dodał z du-
mą — bo z Francją dziś mię łą-
czy wszystko!! (Nie rozumiał,
jaką ironją zabrzmiało to „dziś''!).
Ale wasi Żydzi mogą mieć wobec
Polski tylko lojalność formalną,
bo ich z Polską łączy tylko kon-
junktura częściowa i chwilowa.
Zresztą ty — dorzucił po chwili —
rozumiesz to dobrze. Byłeś wszak
lojalnym obywatelem Rosji.
— No tak, bomb nie rzucalem,

ale robiłem co mogłem, by oder-
wać ziemie polskie od. Rosji.
Chyba przyznasz?
— Bardzo byłeś zawsze go-

rący. Wtedy było łatwo z tobą
mówić. Z Polakiem łatwo sobie
radzić, gdy się gorączkuje...

Ale tu, jakby zrozumiawszy,
że się nieco wygadał, dorzucił:
— Wy zresztą możecie być

spokojni: od Żydów Wam niebez-
pieczeństwo nie grozi.

I tu w jednej chwili zrozumia-
łem, czego się Żydzi obawiają:
oto naszego spokoju.
Ekscesy i rwetes, słomiany ogień
zapału — to dla nich rzeczy nie
śroźne. Dopiero spokojna, stała i
nieustępliwa walka — to atmosfe-
ra, w której oni żyć nie będą mo-
gli. Po czasie zrozumieją może, że
faktyczny gospodarz kraju,
naród niezależny, wymagać ma
prawo rzetelnej, faktycznej,
nie tylko konjunkturalnej lojal-
ności. wobec niego, jako całości,
nie zaś wobec tej czy innej partji,
stojącej chwilowo u steru pań-
stwa.

Tego mię nauczył Mr. Abol.
AL. Piotrowski,



 

 

 

Dzis siódmy dzień głosowania. — Wyciąć i

KRONIKA.
Jednolity tront profesorów U. S. B.

w sprawie autonomii.
Jak dowiadujemy się, zebrania dyskusyjne w sprawie

autonomji szkół wyższych, zainicjowane przez zarząd Stowa-

rzyszenia grona profesorskiego U.S. B., cieszą się wielkiem

zalnteresowaniem i znaczną frekwencją. Na ostatniem zebraniu

wysłuchano referatu Dziekana wydziału humanistycznego, prof.

Jana Otrębskiego, na temat „Nauka a autonomja akademicka".

Prelegent, rozwinąwszy tezę, że nauka w uniwersytecie może

kwitnąć jedynie w atmosferze wolności, poddał rzeczowej

I surowej krytyce projekt ustawy o szkołach akademickich.

Wśród ożywionej dyskusji stwierdzono z zadowoleniem, że

ogół profesorów wileńskich, mimo różnice zapatrywań, jest

całkowicie zgedny w obronie interesów nauki i form życia

akademickiego, które wytworzyły się i wydoskonaliły przez

długą tradycję.
——-

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Przaważnie pochmurnoi mgli-
sto, z możliwością opadów. Cie-
pło. Słabe lub umiarkowane wia-
try południowo-wschodnie, z ob-
rotem przez wschód ku północ
nemu wschodowi.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Redukcje w Pogotowiu

Ratunkowem. Z dniem 1 bież.
mies. w Pogotowiu Ratunkowem
Magistrat przeprowadził redukcję
i tak już bardzo szczupłego per
sonelu.

Jeden z
zwolniony z
przeniesiony do
cyjnej.

Obecnie na dwie zmiany (każ-
da z nich pracuje po 12 godzin)
pozostało tylko 5 sanitarjuszy.
Jest to bardzo szczupła liczba.
Na każdą zmianę potrzeba naj-
mniej 3 sanitarjuszy: dwóch wy:
jeżdża z doktorem karetką, a je-
den dyżuruje na stacji.
— Stypendja szkolne Magi-

stratu. Na ostatniem posiedzeniu
Magistrat dokonał podziału sty-
pendjów miejskich. Cztery sty-
pendja przyznano słuchaczom
Ч. 5. В, 12 dla uczniów szkół
średnich, zawodowych i semina-
rjów nauczycielskich, ponadto
cztery stypendja dla dzieci funk-
cjonarjuszy straży ogniowej.

Stypendyj udzielono na 5mie-
sięcy do dnia 1 kwietnia 1933 r.
Stypendja dla studentów wynoszą
po 65 złotych miesięcznie, pozo-
stałe po 40 złotych każde.
— Wpływy do kas miej-

skich wynoszą 55 proc. Podług
prowizorycznie dokonanych obli-

czeń w ciągu ubiegłego miesiąca
do kas miejskich wpłynęło około
55 procent należności podatko-
wych preliminowanych do płace-
nia w listopadzie.
W porównaniu z miesiącem

poprzednim, wpływ podatków
utrzymał się mniej więcej na tym
samym poziomie.
— Czasowe obniżenie dzier-

żawy w Halach Miejskich. Jak
się dowiadujemy, Magistrat po-

sanitarjuszy zosta!
pracy, drugi ześ

Izby dezynfek-

stanowił w przyszłym budżecie
obniżyć tenutę dzieržawną za
stragany o 25 procent. Obniżka

tenuty przewidziana została na
jeden rok, z tem, że gdyby sy-
tuacja gospodarcza polepszyła się,
Magistrat powróci
obecnych.
— Zabezpieczenie przed po-

wodzią. Prowadzone od dlui-
szego czazu przez Magistrat ro-
boty ziemne nad usunięciem

usypiska koło elektrowni miej-
skiej zostały ostatnio przerwane
z powodu nieodpowiednich wa:
runków atmosferycznych C=lzm
jednak zabezpieczenia lewego
brzegu Wilji „wzdłuż ul. Zygmun-
towskiej został wykonany już
prawie w 80 procentach nasyp
kamienny w kieruaku prądu r:e-
ki, co łącznie z nowowybudowa-

ną skarpą zabezpieczy dno rzeki

przed podmyciem.
W początkach przyszłego ty-

godnia Magistrat przystępuje do
usunięcia zwałów ziemi na usy-
pisku koło elektrowni. Na robo-
tach tych znajdzie zatrudnienie
kilkudziesięciu bezrobotnych.

Z MIASTA.
— W ciągu miesiąca 680 ra-

zy interwenjowało pogotowie
ratunkowe. W ciągu ubiegłego
miesiąca pogotowie ratunkowe

udzieliło pomocy w 680 wypad-
kach.

SĄDY.

— Rada Adwokacka, W. dniu
wczorajszym ukonstytuowała się
Rada Adwokacka okręgu Sądu
Apelacyjnego w Wilnie na okres
od 1 grudnia 1932 do 1 grudnia

1933 w sposób następujący: Pre-

zydjum: Dziekan Rady Marjan

Strumiłło, /Wicedziekan  Stani-

sław Bagiński, Sekretarz Stani-

sław Krajewski-Kukiel. Cztonko-

wie Rady: Zbigniew Jasiński,
Izrael Kapłan, Eugenjusz Kozłow-
ski, Mieczysław Engiel, Wacław
Rodziewicz, Naum Sejfert. Preze-
sem Sądu dyscyplinarnego został
Kazimierz Petrusewicz, wicepre-
zesem Witold Abramowicz.

do stawek |

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Mlesięczne posiedzenie

Tow. Przyj. Nauk. W piątek
odbyło się kolejne posiedzenie
T. P. N, na którego wstępie pre-
zes T wa prof. Parczewski zawia-
domił o bolesnej stracie, jeką
poniosło Tow. z powodu śmeerci
š. p. Ludwika Niecieckiego, dłu-
goletniego Skarbnika T P. N Pa
mięć zmarłego uczczono przez
nowstanie. Następnie  członsk
T-wa, prof dr. M=nfred Kridl w
związku z 1004 rocznicą śmierci

Waltara įS:otta Źwiężle omówił

istotę jego twórczości, kłzdąc na-

cisk na technikę jego powieści

historycznych, których przemożny
wpływ na europejski romans hi
storyczny był także należycie o-
świetlony, ze szczególnem uwzględ-
nieniem terenu polskiega. Wresz-
cie zabrał porownie głos p. pre-
zes Perczewski i niezwykle żywo
dał szkic wspomnień własnych i
własnych  obserwacyj z ruchu
pan'ceityckiego w Szkocji, Walji
i Bretanii.

Ciekawe odczyty zgromadziły
liczną publiczność, która oklaski-
wała obu mówców.
— Z życia Towarzystwa Opie-

ki nad Zwierzętami w Wilnie. Za-
rząd Towarzystwa podaje do а-
domości Członków i Sympatyków,
że Sekretarjat Opieki nad Zwię-
rzętłami w Wilnie został przenie-
siony na ulicę Żeligowskiego Nr.
4. (wejście z bramy za Staro-
stwem, frontowa oficyna, pierw-
sze drzwi od prawego rogu na do-
le), gdzie urzędowanie odbywa
się codziennie (za wyjątkiem
świąt) od godziny 6 do 7-ej wiecz.
Zebranie Komitetu Pań odbywa
się co wtorki, a Opiekunów Rejo-
nowych co środy. Ambulatorjum
T-wapodkierunkiem lekarza we-
terynarji Józefa Dowgiałły przy
ulicy Pióromont 11 m. 10 czynne
jest codziennie od godz. 4—5 po
poł, a w dnie świąteczne od 10 do
11 rano. Najbliższe Zebranie Za-
rządu T-wa odbędzie się w środę
o godz. 6 po poł.

SPRAWY AKADEMICKIE
— „Perspektywy karjery

konsularnej". Dziś o gadz. 19
w lokalu Koła Prawników Stud
U. $. B. przy ul. Zamkowej wy-
głosi odczyt mgr. St. Jędrychow-
ski n. t. „Perspektywy karjery
konsularnej”. Wstęp wolny.

SPRAWY SZKOLNE.
Staraniem Opieki Ro-

dzicielskiej przy gima im. J.
Lelewe'a odbędzie się dn, 7-go
grudnia r. b o godz. 8-ej kon-
cert na rzecz niezamożnych ucz:
niów tego gimnazjum przy ud:ia-
le wybitnych osób ze świata ar-
tystycznego.

Koncert odbędzie się w sali
gimn. Lelewela.

DOBROCZYNNOŚĆ.

— Odzież dla bezrobotnych.
Jutro rozpoczyna się zbiórka o-
dzieży i datków pieniężnych dla
bezrobotnych, która potrwa do
dnia 9-go b. m. Zbiórkę organi:
zuje Wcjewódzki Komitet do
Spraw Bezrobocia.

KRONIKA POLICYJNA
— Aresztowanie włamywaczy na ul.

Jatkowej. W dniu wczorajszym wieczo-
rem wywiadowcy wydziału śledczego na

ulicy Jatkowej zauważyli idących cho-

dnikiem trzech znanych policji zawodo-

wych złodziei „skoczków iniebezpiecz-

nych włamywaczy Hirsza Białowieckiego,

Lejbę Abramowicza i Mowszę Nemika.

W pewnem oddaleniu za niemi zdążał

mniej znany włamywacz Mejer „Krejn.

Cała paczka wydawała się wywiadow-

com mocno podejrzaną. Było wrażenie,
że szykują się oni do jakiejś wyprawy
złodziejskiej, Wobec tego wywiadowcy
wszystkich czterech zatrzymali i odpro-
wadzili do wydziału śledczego. Podczas
rewizji osobistej w kieszeniach Krejna
znaleziono precyzyjnie wykonane wy-
trychy i inne narzędzia złodziejskie.
Sprzęty te specjalnie powierzono Krej-
nowi, gdyż jako mniej podejrzany miał
więcej okazji ujść uwagi wywiadowców.
Wywiadowcy poznali się jednak na pod-
stępie włamywaczy i zatrzymali ich
w chwili, kiedy udawali się na kolejną
wyprawę po cudze dobro.
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Piebiscyt Sportowy „Dziennika Wileńskiego"

Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka gra dziś

/ piękne sceny dramatyczne St. Wyspiań-
skiego „Zygmunt August".

— Popołudniówka niedzielna i tani
poniedziałek w Teatrze na Pohulance,
W niedzielę o godz. 4 popoł. po cenach
zniżonych sztuka B. Shaw'a „Zbyt praw-
dziwe, aby bylo dobre”.

MW poniedzialek o godz. 8 wiecz. po
cenach propagandowych (od 20 gr. do
2 zł) po raz ostatni „Zbyt prawdziwe,
aby było dobre“.
— Teatr muzyczny „Lutnia*, Ostat-

nie przedstawienia „Szaleństwa Coletty".
3. XII. o godz. 8 m, 15, 4. XIL o godz.
4 popoł. i o godz. 8 m. 15 w Teatrze
Lutnia po zniżonych cenach popularne
przedstawienia  arcyzabawnej operetki
Stolza „Szaleństwa Coletty".
— Koncert na rzecz niezamożnych

uczniów gimnazjum Zygmunta Augusta.

Dnia 4 grudnia, w niedzielę, o godz. 20-ej

w sali gimnazjum Zygmunta Augusta od-

będzie się koncert na rzecz niezamoż-

nych uczniów gimnazjum. W ciekawym,

urozmaiconym programie udział biorą:

pp. Bańkowska (fortepian), Sabszewiczo-

wa, Kropiwnicki i Tchorz (trio), Plejew-

ska i Rewkowski (śpiew), Loboziew i

Poleski. Część recytacyjną wypełnią pp.:

Ładosiówna, Koronkiewiczówna i Wyr-

wicz. Wystąpi także sympatyczny i zna-

ny Wilnu chór rewellersów Świętochow-

skiego. — Bilety do nabycia przy wej-

ściu na salę od godz. 19-ej.
— Dziś koncert na zagrożoną Ba-

zylikę. Koło Pań przy Komitecie rato-

wania Bazyliki przypomina o tem i

wszystkich Wilnian raz jeszcze zapra-

sza. Pozostałe bilety do nabycia przy

wejściu na salę od godz. 19-ej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 3 grudnia

11,40: Przegl. pras. Kom. meteor.

Czas. 12.10: Muzyka. 13.15: Poranek

szkolny. 15.00: Pieśni hebrajskie (płyty).

15.15: Gietda rolnicza. 15.20: Wiad. woj-

skowe. 15.35: Aud. dla młodzieży. 16.00:

Utwory Ryszarda Straussa (płyty). 16.25:

„Wilcze Kły Radjowe”. 16.40: „Wrażenia

‚ 1 Rodziewiczówny—odczyt. 17.00:

Tr n. nabożeństwa z kaplicy w Ostrej

Bramie, 18.00: Muzyka lekka. 18.40:Od-

cinek powieściowy. 19.00: Tygodnik li-

tewski. 19.15: „Ciotka Albinowa mówi.

19.30: „Na widnokręgu”. 20.00: Godzina

życzeń (płyty). 20.35: Wiad sport. 21.05:

Koncert. 22.05: Koncert chopinowski.

22.40: „Na wyspie szczęśliwej” — telj.

22.50: Kom. meteor. 23.00: Retransmisja

muzyki tanecznej. =

Niedziela, dnia 4 grudnia.

10.00: Nabożeństwo. 11.58: Czas.

12.10: Kom. meteor. 12.15: Transm. po-

ranku symi. 12.55: „Co to są ośrodki

zdrowia?” odczyt. 14.00: „Poić czy da-

dać ssać cielęciu?" — odczyt. 14.25:

14.40: „Walka z motylicą u

 

  

zyka.
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e __ odczyt. 16.00: Audycja dla

wszystkich. 16.00: Audycja dla mło-

dzieży. 16.25: Pieśni polskie (płyty).

16.45: „Kącik językowy”. 17.00: Koncert

kameralny. 17.65: Prośr. naponiedzia-

łek. 18.00: Muzyka lekka. Wiad. bie-

žące. 18.50: „Co nas boli?". 19,25: Slu-

chowisko. 20.00: Koncert. 20.55: Kom.

sportowy. 21.05: Koncert kameralny.

22.00: Muzyka lekka, 22.55: Kom.

meteor.
Z ZA KOTAR STUDJO.

Koncert popołudniowy...
O godz. 16,20 rozgłośnia wileńska

nadaje koncert z płyt gramofonowych,
poświęcony twórczości Ryszarda Straus-

sa. Usłyszymy muzykę ilustracyjną do
komedji Moljera „Mieszczanin szlachci-

cem“ oraz fragmenty z opery Straussa

„Kawaler srebrnej róży” w wykonaniu

orkiestry.
Jan Wiktor ma głos...

O godz. 16,40 zabierze głos przed
mikrofonem krakowskim utalentowany
pisarz p. Jan Wiktor, który w feljetonie
literackim opowie radjosłuchaczom o
swoich wrażeniach z kraju Rodziewi-

czówny, tak bliskiego Wileńszczyźnie.
Odczyt ten transmitowany będzie przez
wszystkie stacje.

Utwory Chopina.
Wykonawcą programu dzisiejszej so-

boty chopinowskiej (godz. 22,05) będzie
jeden z najtęższych pianistów młodego
pokolenia, dobrze już znany publiczności
wileńskiej, Aleksander Uniński.

Oświadczenie.
Wobec ukazania się ostatnio

w pewnym odłamie prasy notatek
dotyczących Dyrektora Oddziału
Wileńskiego T-wa Ubezp. „Prze-
zorność”, Pana Józefa Korolca,
nieodpowiadających 'w żadnym
stopniu rzeczywistości, a godzą-
cych w dobre imię tak Pana Dy-
rektora Józefa Korolca jak i
samej Instytucji, — my niżej pod-
pisani pracownicy Oddziału Wi-
leńskiego T-wa Ubezpieczeń
„Przezorność', kategorycznie pro”
testujemy przec:wko rozsiewaniu
w prasie kłamliwych i uwlaczają-
cych pogłosek i piętnujemy po-
dobny sposób prowadzenia niec-
nej kampanji przeciwko Wielce
Poważanemu Panu Dyrektorowi
Józefowi Korolcowi, jak rów-
nież i naszej Instytucji.

Jesteśmy głęboko przekonani,
że społeczeństwo Wileńskie, zna”
jąc od 35-ciu lat szeroką i ofiarną
działalność Pana Dyrektora Józe-
fa Korolca, nie dało i nie da
posłuchu  rozsiewanym  insynu-
acjom.

Wilno, dnia 30 listopada 1932 r.
Mieczysław Grzybowski, Eugenja Dunin-
Marcinkiewiczowa, Helena Mościbrodz-
ka, inż. Marjan Dubiński, inż. Bronisław
Gumowski, inż. Witold Zahorski, An-
drzej Ptaszyński, Antonina Roszkowska,
Zofja Jachimowiczówna, August Sołtys,
Bohdan Mintowt-Czyż, Bolesław Gołę-
biowski, Helena Juckiewiczówna, Jadwi-
ga Korsakówna, adwokat Józef Rutkie-
wicz, Emil Katz, Jerzy Maszewski, Lucja
Staszewiczowna, Marja Renardowa, Ma-
rjan Zieliński, Konstanty Wasilewski,
Marja Korsakowa, Michał Ściepuro, Na-
dzieja Mienajłowa, Tadeusz Łokuciewski,
Zbigniew Chełmicki, Andrzej Kondrato-
wicz, Józef Wirowski, Stanisław Łu-

czyński, Józef Borkowski.

O SZAACERO as nagu Z

Fachowy I Oszczędny Radjoamator |
jest klijentem firmy

MICHAŁ GIRDA
Zamkowa 20, telef. 16-28

 

TEATRY MIEJSKIE.
(na Pohulance.)

„Zygmunt August“, sceny drama-
tyczne Stanisława Wyspiańskiego.

Teatr wileński uczcił 25 roczni-
cę śmierci wielkiego poety wysta-
wieniem „Zygmunta Augusta“
Wyspiańskiego, dramatu, niegra-
nego dotąd w Wilnie (z wyjąt-
kiem wystawionego tu przed sze
regiem lat fragmentu: „Zgon Bar-
bary" w przepięknej inscenizacji
i ujęciu dekoracyjnem prof. Fer-
dynanda Ruszczyca).

Słusznie należało się to Wilnu,
temu miastu tak drogiemu żałos-
nej parze królewskich kochan-
ków, gdzie zrodziła się ich piękna
miłość, do którego z dalekiego
Wawelu tęsknił ostatni z Jagiello-
nów i dokąd z rozdartem sercem,
pieszo, jak pielgrzym przemie-
rzył całą Rzeczpospolitą, odpro-
wadzając do miejsc rodzinnych
prochy umiłowanej, by złożyć je na
wieczny spoczynek w podziemiach
katedry wileńskiej, gdzie resztki
śmiertelnych szczątków młodej
królowej tak niedawno ujawnione
żostały. i

Prof. Stanisław Cywiński w
szkicu zamieszczonym przed
paru dniami w „Dzien. Wil”
(Nr. 303) pod tyt. „Prolegomena
do Zygmunta Augusta Wyspiań-
skiego”, z gruntowną znajomością
przedmiolu oświetlił rzeczowo i
przejrzyście genezę ulworu i w
sumiennej ocenie podkreślił do-
datnie i ujemne strony dramatu,
a właściwie luźnych szen drama-
tycznych, pisanych w roku śmier-
Ci poety, a w których w'związku
z obrazem zgonu Zygmuntowej

nki, snują się własne o
śmierci refleksje Wyspiańskiego,
niby przeczucie niedalekiego już,
aebiowoje końca własnych
ni.
Wobec tego ograniczamy się

na tem miejscu do sprawozdania
jedynie z wystawienia „Zygmunta
Augusta" na scenie Teatrów Miej-
skich, oceny gry, ujęcia dekora-
ćyjnego i inscenizacji.

Całość zrobiła wrażenie impo-
nujące. Poczynione skróty, jak-
kolwiek pozbawiły słuchacza wie-
lu głębokich myśli i pięknego
wiersza Wyspiańskiego, musiały
snać być dla zwartości widowiska
i technicznych jego wymogów do-
konane. Ze sceny spływał na wi-
dawnię majestat Rzeczypospolitej
Jagiellonów, wiało piękno i po”
waga i ten poważny nastrój udzie-
lił się też przepelniającej wi-
downię publiczności.

Króla Zygmunta Augusta per-
sonifikował p. Szymański. Bardzo
odpowiednia sylwetka, głos
dźwięczny, giętki, umiejący wyra-
żać tak powagę i majestat kró-
lewski jak silną wolę Augusta w
walce z Senatem, jak i gorące,
głębokie uczucie do ukochanej —
predysponowały go do tej roli.
Gorzej wypadła charakteryzacja
— nie było ogromnych odziedzi-
czonych po Sforzach oczu, tak
wybitnie  podkreślonych przez
Matejkę na „Unji”.

P. Biernacka była majestatycz-
ną młodą królową, może nazbyt
majestatyczną na Barbarę, z któ-
rej postacią łączy się pojęcie
uosobionej słodyczy kobiecego
uroku i wdzięku. P. Biernacka
bardzo umiejętnie «modulowała
różne uczucia, lecz głos jej jak-
kolwiek czysty, pozbawiony jest
m:ękich tonów, tak nieodłącznych
od postaci tej grande amoureuse
polskiego renesansu, jaką była
żądna nie władzy, ale jedynie mi-
łośc! królewskiego małżonka, cu-
dna Radziwiłłówna.

Uboga akcja dramatu poza
dwiema głównemi postaciami nie
daje pola do popisu nikomu wię-
cej. Każdy z licznego grona ma-
śnatów, biskupów i szlachty, wy-
powiedziawszy swą kwestję, usu-
wa się na stronę, gby już prawie
więcej nie zabierać głosu. Insce-
nizacja p. R. Bujańskiego i reży-
serja p. Szpakiewicza wydobyły
wszystkie dodatnie wartości z
szeregu owych zbiorowych scen,
tak charakterystycznych dla roli
polskiej magnaterji i szlachty w
Rzeczypospolitej.

Oprawa malarska p. Makojni-
ka, posługując się stałą ramą de-
koracyjną w postaci arkad, po-
zwalających na szybkie zmiany
jedynie szczegółów, transtormują-
cych zasadniczo wygląd sceny,
wywoływała - ibardzo ciekawe
efekty. Przepiękne były naśla-
downictwa arrasów, ozdobne tka-
niny opływające ściany komnat,
stylowe okna, bogate, ciężkie
ścienne świeczniki. Urocza była

 

 

noc księżycowa w ogrodach radzi-.
wiłłowskich — choć tutaj możnaby
mieć zastrzeżenie, gdyż aby moż-
na było nazwać „ogrodami* błę-
kitną przestrzeń za pomostem czy
krużgankiem nad Wilejką — na-
leżałoby choć o kilka ciemnych
sylwetek drzew, a choćby. ich
szczytów dać więcej niż owe dwa
prawie niewidzialne pnie z boku.

Muzyka stylowa z XVI w. м’у-
brana, sharmonizowana i zinstru-
mentowana przez prof. Szeligow-

 

wypełnić kupon.
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Okradzenie kościoła na Sołtaniszkach.
W dn. 30 b. m. ks

wicz nicet, proboszcz
Niepokalanego Poczęcia
niska) zameldował, że w dniu
29 b. m. z kościoła tegoż skra-
dziono 40 szt. żarówek oraz wota
wartości 180 zł.  Dachodzenie

Budkie-
parafji
(Sołta-

przeprowadzone przez Wydział
śledczy ustaliło, że kradzieży tej
dokonał zawodowy złodziej po-
zbawiony praw Borysewicz Sta-
nisław bez stałego miejsca za-
mieszkania, którego zatrzymano.
Wota i 18 żarówek odneleziono.

Skok samobójcy z mostu Zwierzynieckiego
do rzeki,

W dniu wczorajszym  wieczo-
* rem posterunkowy trzeciego ko-

misarjatu Czarniecki, pełniąc słu-
żbę na Moście Zwierzynieckim
zauważył jakiegoś osobnika uwi-
jającego się po moście. Posterun-
kowy zatrzymał podejrzanego i
zapytał go czego kręci się po
moście. Osobnik ów odpowiedział,
że umówił się spotkać na moście
z pewną osobą. Temniemniej wy-
gląd osobnika wydał się policjan-
towi podejrzanym wobec czego
nie spuszczał go z oczu.
W pewnej chwili posterunko-

wy zauważył, iż osobnik zbliżył
się dogporęczy mostu i szybkim

«$więto Młodzieży»

ruchem przesadził jego przęsło
i rzucłł się w nurty Wilji.

Posterunkowemu przy pomo-
cy stojącej tuż przy moście łodzi
rybakiej udał» mu się wyłowić
samobójcę i wydobyć go na brzeg
jeszcze z oznakami życia.

Po przewiezieniu go do komi-
sarjatu okazało się, iż jest to nie-
jaki Bencel Szulman, lat 20, z za-
wodu piekarz zamieszkały przy
swoich rodzicach przy ulicy Lu-
dwisarskiej Nr. 39. Uratowany
desperat oświadczył, że targną!
się na swoje życie z powodu cięż-
kich warunków mateijalnych i
chronicznego bezrobocia.

w Starych-Trokach.

 

toDzień 13 listopada
Patrona młodzieży, św. Stanisła-
wa Kostki.

Do obchodu
już oddawna młodzież się przygo-
towywała i jej oczekiwała. Już od
rana, zabarwiły się drogi wiodące

święto

tej uroczystości

do kościoła, niebieskiemi roga-
tywkami uniformu druhen, licz-
nie też zdążali, odświetnie ubrani
w uniformach i druhowie do koś-
cioła, by rano odbyć św. spo”
wiedź. Po wysłuchaniu Mszy św.,
odprawionej specjalnie dla mło-
dzieży i przystąpieniu wspólnem
do Stołu Pańskiego, młodzież u-
daje się zbiorowo na śniadanie.
Po skończonem nabożeństwie w
kościele, w obszernem „Ognisku''
odświetnie udekorowanem,  roz-
poczyna się Akademja ku czci św.
Stanisława. Sala przepełniona.

Akademję otwiera ks. pr. Z.
Stefanowicz. Na estradę wchodzi
chór złożony z przeszło 30 osób i
pod batutą p. E. Styszyńskiego,
przez niego też zorganizowany i
wyćwiczony, odśpiewał na IV gło-
sy „Witaj Kostko Stanisławie”.
Deklamuje drh. J. Kozłowski „O
Stanisławie Patronie Ty nasz".
Chór wykonuje „O ziemio Oj-
ców'. Odczyt: „Św. Stanisław
Kostka na tle wieku XVI“ wygla-

sza p. E, Styszyński. Chór wyko-
nuje  kantatę pt. „Skrzyde....“
Wreszcie przemawia ks. dyrektor
B. Maciejowski. Śpiew „Hej do
apelu" I cz. akademii kończy.

O godzinie trzeciej kurtyna się
podnosi, scena przedstawia za*
mek średniowiecza. Oglądamy
dramat p. t. „Dwaj Bracia", frag-
ment z życia św. Stanisława. Ob-
szerna sala wypełniona do możli-
wych granic. Zespół dramatyczny,
złożony z druhów, gra doskonale.

Na wyróżnienie zasługują: J.
Kozłowski, J. Tomaszewicz, A.
Bachanowicz,' St. Tomaszewicz,
J. Trusewicz, St. Mackiewicz, J.
Bachanowicz, J. Grudziūski, P.
Baranowski, J. Wysocki, E, Wy-
socki.

Obserwując prace zorganizo-
wanej młodzieży, jej zapał i za-
chowanie się, przejmuje radość
każdego kto się poświęca pracy
społecznej, gdyż jest to rękojmią
postępu, dając jednocześnie gwa-
rancję  uodpornienia młodzieży
przed zgubnymi prądami zgniliz-
ny, płynącej ze wschodu. Śmiało
twierdzić można, że młodzież z
pod sztandarów S. M. P. to dziel-
ni pionierzy, którzy torują drogę
dla Polski ku lepszemu jutru.

W. A.

 

 

skiego, piękny śpiew za sceną p.
Hendrychówny, zespół solistów
„Pro arte“, chór recytacyjny te-
atralnego studjo dram., stylowe
również tańce staropolskie ukł.
prof, J. Hryniewickiej, przepięk-
ne, kobiece zwłaszcza, kostjumy z
bogatemi szatami i ubiorami gło”
wy Barbary na czele — wszystko
złożyło się na całość wybitnie ar-
tystyczną.

Musimy zwrócić tu uwagę na
elekty oświetlenia sceny na Po*
hulance. Otóż oświetlenie to nie-
jednokrotnie nadzwyczaj korzyst-
ne dla dekoracji i wywołujące ba-
jeczne efekty — fatalne jest czę-
sto dla aktora, zwłaszcza gdy pa-
da z góry na stojącego blisko ram-
py artystę. Zmienia fatalnie i de-
figuruje rysy, skraca sylwetkę,
czyni twarz żywego człowieka
jakby trupią maską.  Artysta-
dekorator winien bezwarunkowo
zwracać na to uwagę — bo prze-
dewszystkiem pierwszym czynni-
kiem na scenie jest bezwzględnie
człowiek i żywe słowo. Pilawa.

„imaśgwy
Dnia 1 grudnia pomiędzy go-

dziną 6—9 wieczorem nieznani
sprawcy dokonali włamania do
lokału Sekretarjatu Wojewódzkie-
go Stronnictwa Ludowego przy
uł. Ofiarnej i zabrali akta doty-
czące działałaości. politycznej te-
go stronnictwa. Rzeczy warto-
Ściowe zostały nietknięte. Zamki
są poniszczone a szyby powybi-
jane. Policja o zajściu została
zawiadomiona.

Wytworna Pani
używa do swej toalety

wód kwiatowych
największy asortyment zapa-
chów — w flakonach i na wagę

w Firmie

W. CHARYTONOWICZ i 5-ka
APTECZNY D - H.

Wilino, Mickiewicza Ni 7
Tel. 9-71.
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SPORT.
Zainteresowanie piebiscytem wzrasta,
Pozostały już tylko do zamie-

szczenia trzy kupony do głosowa”
nia, a więc większość kuponów
została już wydrukowana i teraz
mamy już pewne cyfry, które po”
zwalają nam nieco zorjentować

się w przebiegu głosowania.
iększość sportowców odkła-

da jednak głosowanie na ostatni
dzień, zbierając skrzętnie wszyst-
kie kupony.

Strzelec prowadzi przed Sokołem.
Wczoraj zostały otwarte urny

wyborcze.
W, głosowaniu na klub punkty

są rozbieżne, ale w czołowej gru-
pie do wczoraj znajdował się
Strzelec, który o kilkanaście gło”
sów ma więcej od Sokoła. Na
trzeciem miejscu znajduje się
Ognisko, a dopiero na czwartem
А. 2. $.

Ciekawą jest rzeczą, jak długo
kolejność ta zachowa się? W każ-
dym razie dziwi nas nieco po-

zycja A. Z. 5., który w roku ubie-
głym zdobył tysiące głosów.

Z drugiej strony wiadomem
nam jest, iż plebiscyt nasz wzbu-
dził duże zainteresowanie wśród
członków Ogniska, którzy wi-
docznie wstrzymują się jeszcze z
wrzuceniem swych głosów do urn
plebiscytowych.

Prowadzenie Strzelca zasługuje
na uwagę i kto wie, czy nie zwy-
cięży on w ostatecznem obracho-
waniu głosów.

«Jezulciacy» walczą z «ielewelakami».
W. punktacji o najlepszą szko”

lę głosy są zgrupowane i walka
toczy się nadzwyczaj ostra.

Obecnie najwięcej głosów mają
sportowcy Gimn. O.O. Jezuitów,
którzy wyprzedzili uczniów Gimn.
Lelewela.
W drugiej grupie znajduje się

P. Szkoła Techniczna i Gimn.
A. Mickiewicza.

O końcowym rezultacie nic dziś
powiedzieć nie można, bo ucznio-

wie również jak i klubowcy blo-
kują się i zapewne dopiero w
ostatnich dniach gremjalnie przy-
stąpią do urn plebiscytowych.

Każda ze szkół chce, ma się
rozumieć, przeforsować ' swego
najlepszego sportowca, a więc
prowadzą Urban z Gimn. Lelewe-
la, Krauze z P. Szk. Technicznej
i Kowalski z Gimn. A. Mickie-
wicza.

Wieczorek ma najwięcej głosów.
Jest rzeczą prawie pewną, że

Wieczorek odbierze w tym roku
złoty puhar Sidorowiczowi, który
w roku ubiegłym zwyciężył w ple-
biscycie. .

Wieczorek ma obecnie dość
poważną ilość głosów i prawie na
każdym kuponie nazwisko jego
jest wypisane na pierwszem miej-
scu.

Z całkiem zrozumiałych wzglę-

 

TEATR CHE L I OŚ»
ulica Wileńska 28, tei. 325.
 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

„H ELIOS*

o CASINO |
ika 47. tel. 15-14.

 

BOSS

Pewodzenie w
DZWIĘK. KINO-

reke CPAN»
Qt. WIELKA 42. Tel. 528.

całej

 

DZWIĘK. KINO- Wkrótce rzestaną już być tyl-
TEATR «PAN» dzieje M A T A H A R I E a) KddDiĄ:

Ui. WIELKA 42. Tel. 5-28. tyzany | szpiega. Obok niej wystę-
puje najalubieńszy artysta ekranu

 

«RGLLYWOOD» HP" progatj waezyskij- 6 ÓRY W PŁOMIENIACH
skich. Wspaniałe niezrównane zajęcia walk górskich. W rel. gł.:

KIRKRIEWICZA 6 22. Nad

 

Ogłoszenie.
Zarząd Związku Właść. Piwlarń,

1 Jadłodajn w wilnie ns mocy $ 32, statutu zwo-
łuje na dzień 12-go grudnia
p. Borowskiego (szla tańców) ul. Trocka Nr. 2,
Walne Zgromadzenie Członków Związku na godz.
16-tą (4 pop) z następującym porządkiem dzien-
nym-

1) Sprawa patentów akcyzowych.
&) Sprawa podatku dochodowego.
3) Wolne wnieski.
W razie braku prawomocnej

członków w pierwszym terminie,
dze.ie odbędzie się w drugim terminie
17-tej w tym samym dniu i miejscu.
630—3 o

DŹWIĘKOWY | UWAGA!;

Dziś! Największy sukces
kinematografji europejskiej!

 

dów zainteresowanie plebiscytem
z każdą chwilą zbliżania się do
końca wzrasta.
AFAKCECERGET CE RRC SB

Aoklamo jet
tówignią hand.

doby obecnej! Nasza genjalna rodaczka

ROZKAZ KOBIETY»

m

pełni!

«W Każdym Porcie Dziewczyna»
zmaicene dodatki dźwiękow:. Wszyscy Śpieszcie ujrzeć.

 

W tych dniach najwiękssa sensacja

uubien. pa. "my! iwan Petrowicz
i JEJ HUZAR

 

RAMON NOVARRO

DZIENNIK MILENSKI
 

Gimnastyka na usługach medycyny.
Jest rzeczą wiadomą, że ćwi-

czenia gimnastyczne wzmacniają
nasz organizm i przy rozwijaniu
się jego w okresie dzieciństwa

spełniają doniosłą rolę.
Na kuli ziemskiej nie znajdzie

się zapewne ani jeden lekarz, któ”
ryby twierdził, że racjonalne upra-
wianie sportu szkodzi zdrowiu.
Zdania swoje pod tym względem
wypowiedziało wielu uczonych,
a były to zdania bardzo przychyl-
ne sportowi. Zagranicą zwraca się
jednak większą uwagę nietylko na
zdrowych fizycznie, ale i na tych,
którzy są chorzy, a przez to samo
potrzebują specjalnej i bardzo
troskliwej opieki.

W. większych miastach zacho”
dniej i północnej Europy są spe”
cjalne zakłady gimnastyczne, któ-
re przez ćwiczenia gimnastyczne
starają się zapobiec rozwijającej
się chorobie. Doświadczenia wy”
kazują, że zapomocą gimnastyki
udało się wyleczyć szereg tych
chorych, którzy od wielu lat cier-
pieli z powodu różnych dających
się usunąć nieprawidłowości  fi-
zycznych.

Słowem gimnastyka staje obec-
nie na usługach medycyny.

Wzorem zagranicy i u nas w
Wilnie powstaje specjalny zakład
leczniczego stosowania  gimna-
styki.
W wyżej wspomnianym zakła-

dzie mają być wprowadzone dwa
oddziały: jeden dla zdrowych o
charakterze zapobiegawczym z
uwzględnieniem porad lekarskich
i grupowych ćwiczeń gimnastycz-
nych, a drugi o charakterze indy-
widualnym — leczniczym.

Zakład mieścić się będzie w
Domu Akademickim, gdzie w du-
żej i hygjenicznej sali odbywać się
będą ćwiczenia.

Kierownictwo z jednej strony
obejmuje dr. med. E. Czarnecki,
a z drugiej prof. K, Pietkiewicz.

Zapisy na ćwiczenia są przyj”
mowane w poniedziałki, wtorki
i czwartki od godz. 19 do 20,
Dom Akademicki, róg Małej Po-
hulanki i Góry Boufałowej.

Spodziewać się należy, že szer-
szy ogół społeczeństwa wileńskie-
$o otwarcie zakładu leczniczo”
$imnastycznego przyjmie z dużem
zainteresowaniem, a ćwiczenia gi-
mnastyczne, prowadzone przez ia-
chowców, cieszyć się będą powo*
dzeniem.

Strzelanie o odznakę strzelecką.

W niedzielę, dnia 4 grudnia br.
od godziny 8 min. 30 na strzelnicy
„Pióromont* odbędzie się strzela-
nie, zorganizowane przez Komen-
dę Pow. Wilno Miasto 1 o odzna-

Akademicka Drużyna Harcerska
im, biskupa Wł. Bandurskiego

podaje do wiadomości swych
członków, iż projektowana zbiór”
ka d-ny w sobotę dnia 3 b. m.
nie obędzie się i że zostaje prze-
łożona na następny tydzień.

O terminie i miejscu zbiórki
zostanie podane osobne ogłosze-
nie w prasie i na tablicach oglo-
szeń w uniwersytecie i w mensie
akademickiej.

POLA NEGRI

Albert Prejean Bożyszcze tłumów, król piosenkarzy francuskich czaruje sweim śpiewem,
9 | elśniewa swoją kreacją w najnewszym przeboju śpiewno - dźwiękowym

Przepych dalekich mórz i słonecznych pertów połud-
nia Hamor i śpiew Tańce. Tempo akcji. Nad progr.: Ure-

Ostatnie dni! Seanse o gedz. 4, 6, 8 i 10,15. W dn. św. e 2.
ANNO TASUOR OWOCE ZOE”TEZY TYPEROZCACZTO.-TZAOZESZITOBRYSZABAOIEADKPZSCIN

GRETA GARB

ił wszelkie rekordy powodzenia.

 

pregram: Atrakcje dźwiękowe. Z
Poezątek o godz. 4-ej.

Pako

pewodu wysekie
Wkretca „ON I JEGO SIGSTRA" w rol. gł.:

 

 

Kawiarń i

Do sprzedania.
„ Klatka duża, ładna, pokojowa.—Na-

daje się: dla wiewiórek, ptactwa i in.

śpiewa | mówi w superfilmie
ameryk. prod. 1933 r.

Film stworzeny elbrzymim kosztem 3 miljonów dolarów.
demonstr. jednocześnie w Warszawie z niebywał. powedzeniemi

w najgłośn. arcydziele gerjelnego
kompczytora PAWŁA ABRAHAMA

Film w języku rosyjskim I frencustim Poryw. akcja toczy 'ię na arch w Rosji Car-
skiej, Japonji | Rosji Sewieckiej. ©sza amiejąca w rozmachu wystawa

Początek seansów o g. 4, 6, 8 | 10,15. Na 1-szy seans ceny zniżone.

OTVNTAN PIRMASDTS ZZROBERTO TOWOPO "O A

w którym śpiewa Uwaga! Film ten
«Pieśń Nocy» nasz sławny rodak Jan Kiepurapó pod się nie

bywałą precyzją | czysteścią odtworzonego dżwięku. Nad prog'am: (lrezmalcere dodatki dżwiękewe. Dla młodzie-
ży dozwolone. Peczątek © godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej.

 

 

ucieleśniła na
stać tej najsłynniejszej kur-

LIGNEL BARRYMORE, LEWIS STONE I In.
9 We wszystkich stelicach świata film ten po-

kę strzelecką Ill-ej, Il-ej i I-ej
klasy z broni małokalibrowej.

Bliższych informacyj udziela
Komenda P. W. Wilno-Miasto 1
(ul. Dominikańska 13).

PAMIĘTAJ

o potrzebach organizacyjnych

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

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

codziennie prócz niedziel i świąt.

 

KUPON
PLEBISCYTU SPORTOWEGO
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„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO” |
GŁOSUJĘ

NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WILNA
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BZ DEZEEI CENE EZLZ

na najlepszy klub sportowy

  

na najlepszekoło spertowe szkół średnich
 

Nazwisko głosującego

Adres

 

 

dowy podatek rolny w Sowietach.
Centralne władze sowieckie

wprowadziły nowy podatek, ob-
ciążający gospodarstwa — rolne,
które jeszcze pozostały w rękach
włościan, jako ich własność pry”
watna. Dekret obejmuje tedy
około 40 proc. całej przestrzeni
rolnej Sowietów.

Podatek ten sprowadza się do
jednorazowej wpłaty. Minimalna
wysokość jego stanowi 15 rubli
od gospodarstwa, maksymalna —
200 proc. przypadającego na go-
spodarstwo rocznego podatku rol-
nego. Wysokość podatku może
być dowolnie obniżana i podwyż-
szana (art. 5i 6rty), zależnie od
tego, czy dany gospodaarz należy”
cie wykonał swe zobowiązania w
zakresie „planu zbożowego”.

Im gorzej ten plan wykonał,
tem więcej będzie musiał płacić.

W) razie niewpłacenia istot-
nych sum, podatek będzie eg-
zekwowany w naturze według
cen ustalonych przez władze,

GIEŁDA
WARSZAWA (Pat.) 2 XI! 1922

Belgja 123,63—' 23,94—123,72
Gdańsk 173,40—173,83—172,97
Holandja 358,75—359,65—357,85.
Londys 28,85—28,90—79,02—28,73.
Nowy York 6,972 -8.942—8,902
Nowy York kabel 5,926—8,9/6—3 906,
paryż 34,88—34,97—34,79,
Praga 26,41—26,47—26,35
Szwzjęaria 171,60—172,03 —171,17.
Berlin 211,95
Tendencja niejedno'a.

3% budowlara 38,65.
Pożyczka Inwestycyjna 99,00
4, poż. inwest. ser. 105
5*|, konwers. 41.
6, dolarowa 57,00
4% dolarowa 51,75.
7%. stabil. 54,25—54,13—54,88.
8'/, oblig. bud. BGK. 93.
7 Z L. ziemskie dol. 48,'/,.
4'||, L. Z. ziem. 37—36,75.
4',9|, L Z. warszawskie 44,90.
50, L. Z. m. Warszawy 47,50.
8'|o L. Z. Wersz. 55,75—56,2—57.
8” L. Z. m. Piotrkowa 50.
Tendencja mocniejsza.
Akcje:
Bank Polski 88'/,—88. Lilpop 11—

11,50. Norblin 31. Tenden-ia mocniejsza
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Dolarowa 54,75- 55. Dillenow. 58,50 —59.
Stabiliz. 52'|,—53. Warsz. 39,625—59,75

 

Film ten

 

WIKTORJA
Czarujące melodje.

TO

 

kranie pe- 
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Bohaterska epepea dzie-|
jów walk strzelców aipej-

LUIS TRENKER | ARMANB BERNARDA.
wartości Z film dla młodzieży dozweleny.

lasta Burjan I Anna Ondra.
RES OABADNCZNEBZY 5DK WORKIEZ ARDENYTOD

 

 

 

Przed kupnem jakiegokolwiek sprzę'u
wego prosimy w każdym razie o odwieczenie
naszego skiepu i
wysokim gatunku | niskich cenach

towarów.

POLSKA SKŁADAICH SPORTOWA
START.

KRÓLEWSKA 1. — TEL. 4-00.
Tamże piyty gramcfonowe w wieikim wyborze

nacczne przekonanie się o

  

strukcji zupełnie mało u-
zywane z okazji sprze-
dam:
m. 6.

 

Jak to bywa
na wywczasSach.

Gina bardzo niechętnie zgodzi-
ła się na przepędzenie czterech
letnich tygodni zdala od męża.
Poraz pierwszy od czternastu lat
zdecydowała się swojego kocha-
nego tienryka puścić samego do
Karlsbadu. Potrzebował kuracjii
spokoju a Gina Karlsbadu nie zno-
suła, kochała tylko słońce i morze.
Henryk wiedząc o tem, namawiał
ją uporczywie: widzisz kochanie,
jesteś wzorową żoną, świetną go
spodynią domu, tyle się napraco-*
wałaś, że i tobie należy się wy”
poczynek.

Gina po długim namyśle zde-
cydowała się wkońcu wyjechać
na Lido. Już samo wybieranie głę-
boko wyciętego kostjumu  kąpie-
lowego, czapeczki miękkiego
płaszcza i wzorzystej pyjamy by-
ło ogromną przyjemnością.

I wkońcu pewnego dnia, pięk-
na i elegankco ubrana Gina zna-
lazła się w hotelu „Ekscelsior”.
Żaraz pieryszego dnia porwał ją

“wir najrozmaitszych rozrywek,
wypełniających dnie i noce na Li-
do. Wlieczór poznała kilku pa-
nów, którzy prosili ją do tańca a
na drugi dzień rano spotkała ich
na plaży. Jeżdżono na najroz-
maitszych potworach morskich,
oblewano się ciepłą, połyskującą
srebrzyście w promieniach słońca
wodą morską, a potem wylegiwa-
no się na miękkim piasku, śledząc
białe chmurki, płynące po lazuro-
wem niebie.

Największym wielbicielem Gi-
ny był Klaudio Angelini, młody,
przystojny elegancki Włoch, syn
wielkiego przemysłowca z Medjo-
lanu. Gina bardzo prędko zdała
sobie sprawę z tego, że jego wy-
znania miłości, i gorące, kradzio-
ne pocałunki, nie przechodzą bez

wrażenia. Ogarnął ją lęk przed

 

do 113 do5.

Piłsudskiego >mT ja

m. WYSZOMIRSKI eeik
były mejster firmy A. Rydlewski,

 

794 =

4) Wolne wnioski.

samą sobą. Cóż będzie jeżeli za-
kocha się w pięknym Klaudjuszu?
Czy potrafi oszukiwać swojego
dobrego Henryka...? Nie, za ucz-
ciwa jest na to! Nie namyślając
się dłużej, szybko spakowała kur-
ry i pojechała do Karlsbadu.

Henryk był zachwycony jej
niespodziewanym przyjazdem. Jed
nak Gina nie mogła odmówić so-
bie pewnego zadośćuczynienia.
Chcąc dowieść, że może być jesz-
cze pożądaną i na jak ciężką pró-
bę jej cnota była wystawiona, o-
powiedziała mu co skłoniło ją do
nagłego opuszczenia Lido.
— Obawiam się, — powiedzia-

ła w końcu, — że ten biedny mło-
dy człowiek, trawiony tęsknotą i
miłością, pewnego dnia zjawi się ,
u nas. Wprawdzie nie wie, że te-
raz bawię w Karlsbadzie, ale o
naszym wiedeńskim adresie mo-
że się łatwo dowiedzieć.

Jednak minęło kilka miesięcy
od dnia powrotu do domu, a

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, DrukarniaA:Zwiarzyśdkiego, Mostowa T.
(ES vinis:
PCZK Śs4p

5) Plan oszczędnościowy na dalszy okres
administracji Zarządu Konkursowego. wicza 44—11.

Klaudiusz nie zjawił się. Gina by-
ła nieco rozczarowana, że tak
prędko zapomniał o jej i niedal
żadnego znaku życia. A w chwi-
lach sentymentalnego nastroju wy-
ślała jeszcze o pięknym młodzień-
cu. Może rzeczywiście kochał ją
i nie może darować jej ucieczki?

Pewnego dnia, w czasie obiadu,
weszła pokojowa z biletem w rę-
ku i powiedziała: „ten pan prag-
nie widzieć się z panią”.

Gina spojrzała na bilet, prze-
czytała nazwisko „Klaudio Angeli
ni“ i omalo nie zemdlała. Ale
Henryk natychmiast opanował
sytuację i powiedział stanowczo:

— Idź do swego pokoju, ja z
nim pomówię!

— Na miłość Boską! Henryku,
panuj nad sobą! Ja nie dopuszczę
do pojedynku. Bądź uprzejmy dla
niego!,

Henryk odprowadził ją do
drzwi i powiedział do pokojowej:

Największy wybór.

f Tyiwónra szczotek i penózli p.

 

gąbką do wycierania potu z okien.

 PARTEBZEGTRSDZZODWOSA
jasny) z osebnem wej:

| RÓŻNE ścem do wynejęcla ul.
Wielka Ne 11 m. 2 pzy
Kursach Kroju 787

Za długi | wszelkia 20-—— 77777

bewiązania żeny mojej

 

wspólna kuchnia. Mickle' baciarni

«NA Chcesz być zdrowym i oszczędnym? Tak Więc kupuj:
wery,

tylko w polskiej Firmie

„JANUSZEK“
ulica S-to Jańska Nr. 6.

A ul. Š to Jań-
= ska 7.

Polecapoce-
nach znižo-
nych wszel:
kle „szezotki
i pendzie o-
raz bardzo
praktyczną

 

benjourki, reisidej ciepłą bieliznę

Najniższe ceny.

LEKARZE. |
TTTISTAT

Dr. Ginsberg
Choroby skórne, wene-

ryczne i moczopłciowe,
WILEŃSKA 2

wetry, pulo-

AINKKKARANNKTAANANNAANMI _oó godz Si! 4-8
el. ы

Młoda dziewczyna zna
Jąca krój I mogąca Sa-
medzielnie szyć bieliznę
i suknie Poszukuje posa-
dy stałej przy dzieciach
lub Jako pomecnica pa-
ni domu—uczciwa—pzn-
na—Zgłaszać się proszę
do Redakcyi
lub na Baksztę 10/2—lub
t: ž Zakretowa 7—10.

©KRAWIEC DAMSKI

 

M WOŁUDLAO
ORDYNATOR

SZPITALA SAWICZ
CHOROBY SKÓRNE

i WENERYCZNE.
Przyjmuje od g. 12 do 2
15— 6. Zawalna nr. 22.

Dziennika

636—11.
A.GLEB

M E B przyjmuje obstalunki na
futra, płaszcze, kostjumy

ME ar i sakalo Nega naj- DOKTÓR
rzędnej jakości niższych ulica Zamko-
poleca firma: wa Nr. 14. HAURYŁKIEWICZOWA

«J, ŁOKUCIENSKI>
Wilno, Wiieńska 23.
Ceny bzrdzo niskie.

317—4 о

Pokój z kuchnią (suchy,

 

dla inteligencji
728 Dobroczynny zauł. Śr. 1

— Proś tego pana.
— Proszę mi darować, — po*

wiedział młody człowiek wcho-
dząc, — że przeszkadzam  рай-
stwu, ale jestem w przejeździe i
chciałbym widzieć się z panią.
— Proszę siadać — odpowie-

dział Henryk, wskazując fotel. —
Żona opowiedziała mi wszystko.
Pan rozumie, że tę sprawę musi-
my pomiędzy sobą załatwić...
— Jaką sprawę? — zapytał

Klaudio zdziwiony.
— No, pańskie pragnienia,

pańskie nadzieje, miłości...
— A zawołał Klaudio promie-

niejąc. To już załatwione!
Przed tygodniem wziąłem ślub z
Karoliną. Jedziemy w podróż ро-
ślubną. Kochamy się już od dwóch
lat, ale ojciec mój sprzeciwiał się
temu małżeństwu i wysłał mię w
podróż, żebym zapomniał o Karo-
linie. Właśnie wtedy” poznałem
pańską żonę na Lido. Niedawno
ojciec dał się przekonać i zaraz

 

Buchalter - bilans'sta, ze
znajomeścią buchsiterj!
fabrycznej, handlowej |
relnej —erganiz'tor księ-
gowości według najnew=
szych upreszczonych sy-
stemów, kompetentny w
sorawach pedatkowych
przy|mie pracę całodzien-
ną na gedziay lub akord.
Zgłoszenia do Admini.
stracji Dziennika Wileń.
skiego pod „Biegły 1903“,

784 —1

 

suwa brodawki, kurzajki
1 wągry. 702—4

rl
SWMMAOMAM ННННННЫИНЫНННЦИ

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

smetyczne.
przyjmuje od 11—12 i

о
Wileńska 33, m. 1.

Z pewodu wyjazdu na
stałe do Warszawy w
grudniu przerwie przy-
jęcia.

 

        

    
       

      
    
    

 

1932 r. do lokalu| zwierząt. — Oglądać od” 1-ej po połu- Wilno, ul. Wileńska Nr. 22. Heleny zcpożawiaji PRACA
ы i ji . ARRASNEIdniu do 6-ej wieczorem. Kaprawa 2egaikėw i bižalerjį, | is 942 pawерар DRU-

Słowackiego 17 u dozercy. 793.1:| | Robota solidna. Ceny kryzysewe. Mi n Ralacų sią gorąca mA KEBUSZERK) KARNIA |
aaa. ! pracowitą S':ryszkę 1 INTROLIGA- |

1-6—m i pokoje|| įsko nianię lub do po- wzzwazwawazaczyww TORNIA
Kupno META Zarząd Konkursowy Masy UpadlošelowejSSwadąóka1!506spodarsiuis ša viriai AKUSZERKA

obecności Sprzedaż Du sprzedania toć Wileńskiego Banku Rolniczo-Przemysłowego S.A. mieszkania ze wszelk. ne. Uc/ciwa, wytrwała, M BRZEZINA MZWIERZYŃSKIEGO
Walne Zgroma- wakaziktwowcakykiaaoiza pęr 2 a = Za niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 17:90 wygod. w domu Nr. 6 Sddana i oszczędna. (Ji. "* .

o godz. pom nowy i plac na ET Ro ładne grudnia 1932 r. o godz. 6-ej wiecz. odbędzie się rzy ul. Gimnazjalnej Ponarska 16 m 2. gi przyjmuje bez przerwy
P a Wielka 1] m. 2 przy w Sąd.ie Okręgowym w Wilnie zebranie wierzy- i przeprowadziła się Zwie- WILNO,ULMo-Zwierzyńcu do sprzeda- kursach kroju. 1 Y* obok Sądu Okręgowego prowad ęZARZĄD. лы ax U. Bianki u ь cieli b. Banku Rolniczo Przemyslowego z nastę- | Gimnaz. Leleweia rzyniec, Tom. Zana ną stowa 38 1

łaściciel 788—1 F. Pulacyje. porządkiem, dziennym : ł22-g Zred. urzędnik, b. stu- jewo Gedyminowską ш. В Telefon 12-44,; w jela. ы a Beckera, krzy- 1) Odczytanie ogólnego sprawozdania z dent prosi bardzo o ja Grodzka 27, W. Z.
sperto- ję) w pajlepszym sta- dzjałajności Zarządu Masy Upadłościowej Wileń- Mieszkania 6 pokojowe KAK?!"Iek pratę, choćby ar, 3093, PRZYJMUJE

Fortepian gabinetowy, a sprzedam lenio ul. skiego Banku Rolniczo - Przemysłowego za czas z wygodami de wynaję* 1 fizyczną, byle zarez WSZELKIE
o krzyzowy, mały znanej Kościuszki 12, m. 19. — gd 12 stycznia 1931 r. cia. VGdańska 6, spytać gdyż nędza zagląda AKUSZERKA

naszych | zagr. fabr. okazyjn'e do 789 -2 2) Odczytanie sprawozdania kasowego do dozer 769—2 © Wprost już w oczy ż šMIALOWSKA ROBOTYsprzedania b. tanio Pił- dnia 1-XII-193 r. zercy, braku środków de życie — przeprowadziła się. dra
sudskiego 30, m.23. 1 Do sprzedania lustrej 3) Projekt dodatkowego podziału należności da zee zgłoszenia sub: Orzeszkowej 3, m. 1, Ewsji mai gą 25 z ary aAamae„|wz = ul. Mickiewicža, ; ze

> шКо damskie. Mie- оЬ ia ni w 4 : Tamże gabinet kosme- introligator-00| Pianino najnowszej kon- kiewicza 15 — 16 od Illldo Rasy dpadlościowej. ruchomości należących ję wynajęcia. Może być ka Wileńskiego lub her- tyczny roze cerę, u- stwa wcho-
dzące.

wzięliśmy ślub. Chciałbym przed-
stawić pani swoją żonę.

Ten wesoły, zakochany młody
człowiek obudził w Henryku ja-
kieś dziwne uczucie. Gorzkie roz*
czarowanie jakiegoby doznała Gi-
na, odczuł jak własną krzywdę.
— Bardzo żałuję, — odpowie”

dział zimno, ale moja żona wyje*
chała.
— Jaka szkoda, zawołał

Klaudio wstając. — Proszę uca*
łować rączki pani gdy powróci.
Po wyjściu młodego człowieka,

Henryk poszedł do pokoju żony.
Cóż? — zapytała trwożnie.

— Zalatwione, odpowie-
dział. Przedstawiłem mu, że ty
przecież jesteś zamężna a on za
młody by mógł myśleć o rozwo-
dzie, Po krótkiej wymianie zdań
uznał w końcu słuszność moich
argumentów i odszedł zrezygno-
wany.
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