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Sesja parlamentu rumuńskiego.
Orędzie tronowe króla_Karola.

BUKARESZT (Pat). (W, czwar-
tek o godzinie 12 nastąpiio uroczy-
ste otwarcie sesji zwyczajnej parla-
mentu. Po uroczystem „Te Deum“
w katedrze król w otoczeniu człon-
ków rządu przybył do izby deputo-
wanych, gdzie zgromadzen: senato-
rowie i deputowani wysłuchali wy-
głoszonego przez króla orędzia tro-
nowego. ro oddaniu hołdu pamięci
króla Aleksandra i ministra Barthou,
król wzywał do uspokojenia na-
miętności, aby poświęcić dziełu od-
budowy wszystkie siły narodu W
ogólnej sytuacji dominują zagadnie-
nia gospodarcze i finansowe, Orę-
dzie przedstawia osiągnięcie już re-
zultaty i dalsze zamierzenia rządowe
w dążeniu do rozwiązania szeregu
zagadnień. Podkreśla również tro-
skę rządu o zaspokojenie potrzeb
armji, gdyż polityka pokoju i zgody
międzynarodowej, prowadzona przez
wszystkie rządy rumuńskie, nie mo-
że inie powinna skłaniać Rumunji
do zapomnienia o: obowiązku czu-
wania nad tem, aby arm,a spełnić
mogła w rażdej chwili ciążące na
niej zadania. Ustęp, dotyczący po-
fityki zagranicznej, podkresia, iż po-
lityka zewnętrzna Rumunji rozwija
się drogą naturalną, łącząc zawsze
mteres narodowy i bezwzględną ko-

 

Aresztowanie 8 tys. cudzoziemców
w Rumunii.

BUKARESZT. (Pat) _Wielka
obława, przeprowadzona przez po-
licję przy udziale wojska i żandar-
merji w kołach cudzoziemskich, któ-
re szukały schronienia w Rumunii,|i
wydała niezwykle obfite rezultaty.| rumuńskie postanowiły przeprowa-
Aresztowano 12 tys. osób. z tej
liczby 8 tys. zatrzymano  prowizo-
rycznie w areszcie, ponieważ doku-
menty osobiste zatrzymanych nie
były w porządku.

 

Wykrycie spisku w Bułgarji?
BIAŁOGRÓD. (Pat). Donoszą z

Sotji o wykryciu tam spisku prze-
ciwko rządowi premjera  Gieorgie-
wa. Spisek organizowała znana ma-
cedońska organizacja V. M. R. O.

W. Sofji i okolicy przeprowadzo-
no liczne rewizje, w czasie których
znaleziono zapasy bomb, materja-
łów wybuchowych oraz piekielne
maszyny. Śledztwo w toicu.

SOFJA (Pat). Oficjalnie za-
przeczają tu pogłoskom 0 zamachu
przeciwko królowi i rządowi.

Wyrok na rewolucjonistów bułgarskich.
SOFJA. (Pat). Sąd w Burgas wy-

dał wyrok w sprawie ułatwienia
szefowi rewolucjunistów macedoń-
skich lwanowi Michajłowowi ucieczki
do Turcji przez pas graniczny.
Oskarżony kpt. Toszew został ska-
zany na 4 lata ciężkiego więzienia,

 

Zmiany w rządzie jugosłowianskim.
WIEDEŃ (Pat). „Neuss Wiener

Tageblatt" donosi z Sofji: Dzienniki
tutejsze donoszą z Białogrodu, iż za-,
nosi się na zmianę w polityce we-
wnętrznej Jugosławii. Ksiązę regent.
Paweł pertraktuje z przywódcami!
opozycji. (W/g tych informacyj, ma

Wysiedlenie Węgrów z Jugosławii.
Węgierska; dliły z pogranicznego komitatu Ba-BUDAPESZT (Pat).

agencja telegraficzna donosi: „Ma-
gyar Orsag“ i innę dzienniki wę-
gierskie donoszą z Białogrodu, že
władze jugosłowiańskie wysiedlają
masowo Węgrów, zamieszkujących
Jugosławję. Dotyczy to zarówno
osób pojedyńczych, jalk i całych ro-
dzin. Zarzadzenia te wywołały wiel-
kie wzburzenie w całej prasie wę-
gierskiej. „Budapesti Hirlap“ i
„Nemzeti Uisag' protestują ener-
gicznie przeciwko tym  zarządze-
niom, uważając je za pogwałcenie
zwyczajów międzynarodowych.
„Nemzeti Uisag" pisze, że, aby uza-
sadnić w jakikolwiek sposób te za-
eządzenia,  białogrodzki dziennik
„Wreme” ogłosił tendencyjną wiado-
Mość, iż władze węgierskie wysie-

Znaczna część z kompromitujących materjałów.

nieczność utrzymania pokoju. Orę-
dzie przypomina dalej podpisanie
pakiu Ententy Bałkańskiej, oparte-
go na utrzymaniu istniejącego obec-
nie terytorjalnego status qwo, oraz
zaznacza, że istniejące obzcnie mię-
dzy Rumunją a Bułgarją stosunki
ścisłej przyjaźni, jak rów'ueż pełne
ufności stosunki między wszystkiemi
państwami bałkańskiemi uowodzą,
iż pokój oparty został na trwałych
podstawacł: właśnie w tej części Eu-
ropy, która w przeszłości była naj-
bardziej zagrożona. Wspominając o
konwencji londyńskiej, określającej
pojęcie napastnika, orędzie przy-
pomina, że po wymianie uot z dnia
9 czerwca, które przewidują ochro-
nę interesów zyciowych obu kra-
jów, Rumunja i ZSSR nawiązały
normalne stosunki dyplomatyczne.
Rumunja widzi w normalizacji sto-
sunków, przerwanych od 17-tu lat,
najpewniejszą gwarancję utrzymania
pokoju, istniejącego obecnie między
oboma krajami. Wspomniawszy o
przystąpieniu Rosji do Ligi Narodów,
deklaracja zaznacza, że iustytucja
genewska bez względu na 1ozmaite
trudności, przez które przechodziła,
zasługuje na całą wdzięczność dzię-

 
ki sile atrakcyjnej, a wywiera|.
jako światowy czynnik: u'rzymania

pośród arcsztowanych dostała się
„do Rumunji w sposób nielegalny. Są
„ło przeważnie członkowie  organi-
| zacji terorystycznych macedońskich

chorwackich. Władze policyjne

dzić energiczną kontrolę przebywa-
jących w Rumunji cudzoziemców,
po aresztowaniu 7 wybitnych tero-
rystów, u których znaleziono wiele

BIAŁOGRÓD, 15. XL W. uzupeł-
nieniu wczorajszej wiadomości do-
noszą z Sołji, iż w czasie rewizyj,
przeprowadzanych w związku z wy-
kryciem tam spisku, zorganizowane-
$o przeciw rządowi przez macedoń-
ską organizację terorystyczną V. M.
R. O., natrafiono na archiwum tej
organizacj. w którem znaleziono

| dokładne spisy imienne wszystkich
| członków i przyjaciół tej organiza-
cji Spisów tych narazie nie ogło-
szono.

80 tysięcy lew grzywny i pozbawie-
nie praw na 8 lat. Drugi oskarżony
Bardarow został skazany na 3 lata
ciężkiego więzienia, 60 tysięcy lew
grzywny i pozbawienie praw па б
lat. Trzeciego oskarżonego  unie-
winniono.

być utworzony nowy gabinet
wią też o mającej wkrótce nastąpić
amnestii _W| konferencjach  nie-
uwgzlędniona jest grupa Fawelicza,
która utrzymuje stosunki z komuni-
stami i separatystami,

1anya wszystkich obywateli jugo-

Telefon Redakcji,

ILE.
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PRENUMERATA mies. z odnoszeniem i przesyłką pocztową

OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt. w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem
30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% drożej. Dia poszu*

kujących pracy 50% zniżki,

zt 3 gr. 50, zagranicą el. 7.

Komunikaty instyt. społecz. za wiersz tekstu 30 gr. Układ ogłoszeń

przed tekstem i w tekście 6-cio szpalt., za tekstem 12-tu szpalt. Administracja zastrzega sobiepra-

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

 

 

pokoju. Bez względu na te zachęca-
jące fakty w sytuacji międzynarodo-
wej dają się również zauważyć pew-  

Praktycznością i niepowszedniością
! anadewszystko taniością odznaczają się szczególnie w tym sezonie

wszystkie zimowe kuiartykuły

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej FR. FRLICZKI
| WILNO, ZAMKOWA.9

— Zawsze służymy bezpłatnemi  pokazami ostatnich modeli.
 

ne symptomy, nakazujące stałą czuj-
ność. Przez skrupulatne wypełnia-
nie wszystkich zobowiązań trakta-
towych, przez bezwarunkową wier-

| ność wobec swych sojuszników,
przez nawiązanie węzłów przyjaźni
zę wszystkiemi narodami oraz przez
równoległość akcji między Ententą
Bałkańską a Małą Ententą, Rumunja
dowiodła, że nie będzie szczędzić
wysiłków, aby osiągnąć swe cele i
pokój wszędzie, lecz przedewszyst-
kiem na granicach rumuńskich,

LONDYN. Pat. Delegacja japoń
ska otrzymać miała dziś po południu
instrukcje z Tokjo co do udzielenia
delegacji brytyjskiej odpowiedzi na
sugestje, wysunięte w ubiegłym ty-
godniu. Instrukcje te polegać mają
na poleceniu oświadczenia rządowi
brytyjskiemu, że rząd japoński go-
tów jest przyjąć sugestje brytyjskie
jako podstawę dokładnej dyskusji 
  

Przesilenie rządowe w Belgji.
BRUKSELA, 15, XI. Minister Ja- widzieć, czy usiłowania jego zostaną

spar prowadzi w. dalszym ciągu roz- zakończone dziś pomyślaym wyni-
mowy z kandydatami na członków kiem. :
rządu, lecz dotychczas trudno prze-!

Wyjazd Schuschningga do Rzymu.
WIEDEŃ, 15. XI. Kancierz Schu- Równocześnie udała się do Rzymu

schnigg odjechał dziś po południu do na zaproszenie rządu włoskiego gru-
Rzymu, żegnany na dwurcu przez. pa dziennikarzy austrjackicn.
ministrów i wyższych urzędników.!

° o ° °

Ribbentrop w Paryžu i Rzymie.
PARYŻ (Pat). Jak donosi „L'In-; mu z misją analogiczną do lej, którą

trasigeant", von Ribbentrop, który, spełnił już w Londynie. Misja ta, jak
z Londynu uda się na krótki pobyt| wiadomo, polega na wyjaśnieniu
do Szkocji, zamierza, wracając z| charakteru zbrojeń, przeprowadza-
Anślji, przybyć do Paryża i do Rzy-! nych obecnie przez Niemcy.

Flota powietrzna St. Zjednoczonych.
WASZYNGTON. (Pat). Czynni- najpotężniejszych flot powietrznych

ki wojskowe przedstawiły projekt w świecie. Program ten ma być
budżetu na rok przyszły, w którym wykonany w ciągu trzech lat. Flota
domagają się budowy 800 nowych: powietrzna w Stanach Z;ednoczo-
aeroplanów, co zapewni Stanom| nych będzie liczyła wówczas 2.400
Zjednoczonym posiadanie jednej z +amolotów.

SZPIEGOSTWO W CZECHOSŁOWACJI,
PRAGA (Patj. Pod zarzutem | ziono materjai  obciążający.

szpiegostwa aresztowano tu adwo- A
kata wiedeńskiego Katza oraz jego rej szczegóły nie są jeszcze znane,
żonę, kilku emigrantów niemieckich|wydalono kilku emigrantów niemiec-
i kilku funkcjonarjuszy komunistycz-' kich. KS и жZo AU

Ruch nowopogański w Niemczech.
BERLIN Pat. Organ ruchu nowo-jnych z zapytaniem, czy biskupi ka-

oogańskiego w Niemczech „Der |toliccy w Niemczech postawieni są
Blitz" oglosił w tych dniach niezwy-|poza nawiasem prawa i czy pozo-
kle agresywny pamflet. przeciwko |stawać mają bez ochrony wobec
kardynałowi Faulhaberowi, oskarża-|tego rodzaju oszczerstw. Protest
jąc go 0 uprawianie propagandy |kard. Faulhabera odczytany był w
grozy przeciwko Niemcom narodo-|ubieglą niedzielę we wszystkich
wo-socjalistycznym oraz o zdradę świątyniach katolickich w Mona
państwa. chjum i przesłany policji politycz-

Przeciwko inwektywom organu |nej oraz bawarskiej kancelarji pań-
nowopogańskiego wystąpił kardynał|stwowej, która zakazała rozpowszech-
Feulhaber z ostrym protestem, zwra- |niania inkryminowanego pisma.
cając się do czynników miarodaj-

 

° ч

Echa afery Stawiskiego.
PARYŻ. (Pat). Raport, złożony PARYŻ, 15. XI. Dziś na posie-

przez deputowanego Fie na posie- dzeniu komisji parlamenta-nej dla
dzeniu komisji parlameniasnej dla! wyświetlenia aiery Stawiskiego dep.
wyświetlenia afery Stawiskiego w! Boully złożył charakterystyczny ra-

nych. W mieszkaniu Katza znale- : :

Rokowania 0 równość zbrojeń morskich
pod warunkiem jednak, że delegacja
brytyjska udzieli Japonji dodatko-
wych wyjaśnień w sprawie parytetu
morskiego i proponowanego, jak
wiadomo, przez Wielką Brytanję
gentleman agrement, obowiązujące-
go każde mocarstwo do poczynienia
unilateralnej deklaracji, określającej
maksymalne granice podejmowa-
nych przez to mocarstwo konstruk-
cy) morkich,

LONDYN. Pat. Rezultatem to-
czących się obecnie rozmów mor-
skich, jak przypuszczają w kołach
poinformowanych, ma być nowy
traktat morski, który zastąpi dotych-
czasowy traktat waszyngtoński. O-
negdaj delegacja brytyjska posta-
wiła deiegacji amerykańskiej szereg
pytań w związku z projektem no-
wego traktatu. Nowy traktat zawarty
„byłby na podstawie ustępstw ze
!strony poszczególnych państw.

WARSZAWA. Pat. W dniu 14 b.
m. zakończona została druga faza
rokowań przedstawicieli przemysłu
węglowego polskiego i angielskiego
o zawarcie porozumienia w zakresie
eksportu węgla. Rokowania te, jak
wiadomo, zostały rozpoczęte w Lon-
dynie w kwietniu r. b.
W toku rokowań, które odbyły

się ostatnio w Warszawie zostało
wyjaśnionych wiele dotąd spornych
punktów, co zbliżyło stanowiska obu
delegacyj i otworzyło możliwość
sfinalizowania porozumienia w dal-
szych pertraktacjach. Obie delegacje
'złożą sprawozdania swym organi-
izacjom węglowym, które wypowie-

 
KRAKÓW (Pat). Dążąc do okni-

żenia kosztów produkcji soli i ma-
iąc na uwadze, że płace w salinach
państwowych nie były zmieniane od
marca 1929, pomimo znacznych zni-

„ żek zarobków we wszystkich innych
gałęziach przemysłowych, dyrekcja
mionopolu solnego wprowadziła w
salinach małopolskich nowe stawki
płac, redukując zarobki robotnicze
przeciętnie o 13 proc. W związku
z tem zarządzeniem przed kilku
dniami w dyrekcji monopolu sol-
nego i w ministerstwie skarbu od-
była się konferencja z udziałem de-
iegatów robotniczych. W rezultacie
tej konferencji, wobec. wprowadzo-
nej obniżki płac, dyrekcja monopolu
solnego przyznała pracownikom
szereg ulg. Między innemi przy-
wrócono pracę w ciągu dwóch so-

gacji z Warszawy, przybyła w tej

Tegoroczny

SNEPTSR IKI WODACEWESOZOZWZI).WCTPOI BAZE RZOWAĄOIRR ой

Angielscy przemysłowcy węglowi w Polsce.

bót w miesiącu. Po pow:.ocie dele-

sprawie lokowania bomów  bajoń-
skich w instytucjach kredytowych,

Mó-: stwierdza, że w kołach prywatnych
j ulokowano bonów na sum; 135 milj.
franków, w kasach ubezpieczalń
społecznych 25 milj, i w kasach
wzajemnej pomocy 13 mil.

Naogół umieszczono więc w in-
stytucjach kredytowych 1 społecz-
mych bonów na sumę 173 milj. fran-
ków.

Referent przychodzi do wniosku,
że winę za to ponosi,
miierze, wyższy urzędnik minister- słowiańskich, którzy nie chcieli za-

pisać się na członkówte rorystycz-
nej organizacji chorwackiej. Dzien- | Garrata, był mianowany

stwa handlu Constantin, który na
skutek interwencji deputowanego

inspekto-
nik dodaje. że chodzi tu poprostu: rem zakładów zastawczych. Były
o złośliwą interpretację zarządzeń,
które władze węgierskie wydały
specjalnie dla przeprowadzenia su-
rowej kontroli wśród emigrantow
chorwackich. Rząd węgierski wydał
ie zarządzenia zi

gosłowiańskiego po zamachu mar-
sylskim. Przeinaczając w ten sposób
oczywisty ten fakt, „„Wreme* pra-
śnie jedynie przedstawić jako uza- sadnione masowe wysiedianie Wę-
ex z Juwgosławji w ostatnich cza-
sach,

min, Dalimier przy podpisaniu pierw
szego listu. zalecającego  przyjmo-
"wanie bonów, zdaniem referenta,
postąpił lekkomyślnie przy podpisy-
waniu drugiego listu, co posłużyło

: RE przez! oszustowi za podstawę lokowania
uprzejmość w stosunki do rządu ju-| bonów w instytucjach społecznych,

i było uchybieniem ze strony mini-
stra. Były min. Francois Albert nie
odegrał w tej sprawie, zdaniem re-
ferenta żadnej roli. Naiomiast za-
winił w dużej mierze szef działu
anų asekuracji _ prywatnych,
ron.

w znacznej

port o prasie, korzystającej z tajnych
funduszów. Dep. Boully wystąpi z
szeregiem wnioskow, m. in., by sądy
zaczęły ścigać nowego rodzaju zbro-
dnię „prowadzenia oszczerczej i nie-
lojalnej kampanji ogłoszeniowej w
sprawach natury finansowej”. Wię-
kszość wniosków została odrzucona.
Natomiast komisja wypowiedziała
się za koniecznością opracowania
statutu prawnego dla dziennikarzy
oraz uchwaliła wystąpić z propo-
zycją, aby wszelkie sybwencje, u-
idzielane pismom na tle cgłoszenio-
wem i iniormacyjnem, były wyka-
zywane.
DAADVAURASLasUI
Popierajcie Polską Macie:z

Szkolną.

(dla wszystkich naszych Sz.

wolnych od wszelkich opłat poc
Prenumerata miesięczna z 

święta niepodległości w lilsingfor-
sie połączony był. z ob::nodem ku
czci Adama Mickiewicza.

W. dniu 11 listopada odbyła
się, w pięknie udekorowancj barwa-
mii polskiemi auli uniwersytetu, uro-
czysta akademja  mickiewiczowska.
Na podjum ustawiono popiersie
wieszcza.
Na akademię przybyli m. in. mał-

żonika prezydenta Republiki, min.
kultury, piofesorowie  uriwersytetu
z rektorem na czele, liczni przedsta-

,wiciele liieratury i sztuki i mło-
jdzież uniwersytecka. Ogólem obec-
i nych było około 1.000 osób.

Na wstępie orkiestra odegrała
dwa utwory: Moniuszki i Chopina,
poczem znany slawista i wielki przy 

Od Administracji.
. Celem ułatwienia uiszczenia należności

do dzisiejszego numeru „Dziennika Wileńskiego"
za prenumeratę

załączyliśmy
į Prenumeratorów zamiejscowych

ostatnio wprowadzone blankiety przekazów rozrachunkowych,
ztowych.
przesyłką 3 zł. 50 gr. Nieopła-

cone egzemplarze będą ż dniem 1 grudnia r. b, wstrzymane.

Migóżie ich Nie Wplozczońo.
|. LONDYN. (Pat). Z Saionik do-
| noszą, że partja 300 żydów polskich
|od dwóch miesięcy krąży po mo-
jrzach, po daremnych próbach wy-
|iądowania w Palestynie, a następ-
jmie w Salonikach. Żydzi: c: zareje-
strowani jako turyści, odpłynęli
przed dwoma miesiącami z Constan-

cy na pokładzic. statku „Velos”.
Wi Palestyine władze  palestyń-

skie odmówiły im prawa wylądowa-
nia wobec czego skierowali się oni
do Salonik, lecz i tam nie pozwolo-
mo im wylądować. W ciągu całego
miesiąca statek stał w porcie i to-
czyły się pertraktacje z władzami,
które jednak nie dały wyników.
[Wobec tego „Velos'* znajduje się w
drodze powrotnej do Constancy.

LNM FLOTA WOJEN
najlepsza gwarancja

niepodległości.

dzieć się mają co do ostatecznych
propozycyj porozumienia. ;
W da. 15 b. m. znaczna część

delegacji angielskich przemysłow-
ców węglowych z prezesem William-
sem i dyrektorem Lee opuściła
Warszawę, udając się do Londynu,
druga część zaś z prezesem Frche-
rem udała się na Górny Sląsk dla
zwiedzenia paru kopalń. (ldał się
również na Górny Sląsk w tyin celu
podsekretarż stanu sir Faulkner,
dyrektor depart. górnictwa węglo-
wego, któremu towarzyszy dyrektor
departamentu gėrniczo-hutniczego
Ministerstwa Przem. i Handlu Cze-
sław Peche.

wZamknięcie salin w Wieliczcei Bochni.
związku z tą aferaszpiegowską, któ- samej sprawie w dniu 14 bm. dele-

$acja salin wielickich i bocheńskich
do wojewody Kwaśniewskiego, a na-
stępnie okręgowego insptklora pra-
cy Czarnieckiego. Wojewoda zażą-
dał od delegacji memorjału pisemne-
go, jednakże górnicy, nie czekając
na złożenie memorjału, który mieli
wręczyć wojewodzie krakowskiemu
w, dniu wczorajszym, odbzli tego sa-
mego dnia, tj. onegdaj zebranie w
Wieliczce przy udziale delegata z
Bochni i zdecydowali rozpoczęcie z
dniem 15 bm. rano strajku włoskie-
$o w kopalniach w Wieliczce i Bo-
chni, Wobec powyższego władze,
nie mogąc dopuścić do przygotowa-
nego zajęcia kopalń przez strajkują-
cych górników zarządziły zemknię-
cie obydwu saiin aż do odwołania.
Należne robotnikom wypiaty za do-
iychczasową pracę zostały wczoraj
dokonane.

 

 

Fimlandja w hołdzie Mickiewiczowi.
obchód polskiego; jaciel Polski prof. Mikkala wygłosił

odczyt o życiu i dziełach Mickiewi-
cza, porównując twórczość wieszcza
polskiego z twórczością Michała A-
nioła. Prof. Mikkala mówii m. in.
o wielikiej miłości ojczyzny, jaka ce-
chowała Mickiewicza 0 _ jego cier-
pieniach i niezachwianej wierze w
odzyskanie przez Polskę niepodleg-
tości.

Odczyt prof. Mikkali przyjęty
został przez audytorjum gorącemi о-
klaskami.

Po okolicznościowej części arty-
stycznej programu znakomity poeta
prof. Koskenniemi wygłosi! odczyt o
„Panu Tadeuszu', podkreśiając zna-
czenie tego eposu nietylko dla Pol-
ski, ale dla całej ludzkości, oraz
wielki kult, jaki Finlandja żywiła
zawsze dla wielkiego poety  pol-
skiego.

„Akademija zakończyła się od-
śpiewaniem przez chór polskiego
hymnu narodowego.

Przebieg uroczystości transmito-
wany był przez radjo. Z okazji ob-
chodu ku czci Mickiewicza ukazały
się w prasie stołecznej artykuły o
poecie polskim, a księgarnie wysta-
wiły podobizny jego oraz książko-
'we wydania dzieł Mickiewicza tłu-
maczone ua fiński,
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Nowa

DZIENNIK WILEŃSKI

Rada Miejska
powoli zabiera się do pracy.

Wczoraj odbyio się piczwsze po
ukonstytucwaniu się nowcobranego
Zarządu Miasta posiedzenie Rady
Miejskiej.

Posiedzenie było poświęcone spra-
wom czysto tormalnym, mimo to
jednak obiitowało w momenty cha-
rakterystyczne, dające przedsmak
stosunków w dalszej pracy Rady.

OŚWIADCZENIE
KOŁA NARODOWEGO.

Na początku posiedzenia ławnik
dr. Fedorowicz poprosił o głos w
celu złożenia oświadczen:3 w imie-
miu Koła Narodowego. P-ezydeni
Maleszewski odmówił, oświadczając:
że tego rodzajju oświadczeń dawny
regulamin nie przewidywał, a ten
obowiązuje do czasu uchwaienia no-
wego. Wowcząs dr. Fedorowicz po-
prosił o udzielenie mu głosu po
uchwaleniu nowego regulaminu zgo-
dnie z $ 46 nowego regulaminu. 1 to
spotkało się z odmową, ś$dyż, zda-
niem p. prezydenta, nowy regulamin
będzie obowiązywał dopiero od
przyszłego posiedzenia, Zaznaczyć
trzeba, że $ 75 nowego regulaminu
brzmi: „Regulamin wchodzi w życie
z dniem uchwalenia przez Radę
Miejską”.

INTERPELACJA W SPRAWIE
KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ.

Radni Koła Narodowego zgłosili
mastępującą inierpelacię w sprawie
komunikacji autobusawej w. Wilnie:

„Ponieważ Tow. Miejskich i Mię-
dzymiastowych Komunikacji Auto-
busowych 5. A. w Warszawie Od-
dział w Wilnie, które posiada wy-
łączne prawo eksploatacji komuni-
kacji autobusowej na terenie m. Wil-
na, od paru lat nie wywiązuje się ze
swych obowiązków wobec miasta w
przedmiocie  wiszczania należnych
a umową przewidzianych opłat, Ko-
to Radnych Klubu Narodowego pro-
si p. Prezydenta miasta o udzielenie
wyjaśnień: 1) jalki jest stan sprawy
autobusowej obecnie? 2) jakie zale-
głości ciążą na Tow. M. i M. K. A.
z tyt. nieuregulowaniaą naieżnych
opłat? 3) co zrobiono dla zapewnie-
nia finansom miasta wpływu tychże;
zaległości? 4) jakie są plany i zamie-
rzenia Zarządu Miasta W.ina w tej
kwestji na przyszłość?”

Imterpelację w sprawie autobu-
sów z pumktu widzenia zdrowotnego
zgłosili również radni żydzi.

Odpowiedź na interpelacje bę-
dzie udzieiona na następacm posie-
dzeniu. й

SANACJA A PODATKI
Radni Koła Narodowego zgłosili

mastępnie wniosek nagły treści na-

mA

- stępującej:

Wybory zarządu m. LWowa,
Niedawno informowaliśmy — па-

szych czytelników, że wyooiy wice-
prezydentów nu Lwowa nie mogły
być przeprowadzone, gdyż na skutek
niesnasek wśród sanatorów kandyda
iuryjuż uzgodnione w głosowaniu
przepadły

„Wobec obniżenia przez iministet-| WYBORY KOMISYJ.
stwo skarbu z dniem 1. X. b. r'kari Po przyjęciu wniosku: sanacyjne-
za zwłokę od podatkowych zaległo- go o iiości komisyj, uchwslono jed-
ści do 12 proc. w stosunku rocznym momiyślnie, że komisje, op'ócz rewi-

ido 9 proc. odsetek za odroczenia,!
Wysoka Rada uchwalić raczy: Pole-
ca się Zarządowi Miasta wydania
wydziałow. finansowemu polecenia,
by z dniem 1. XII b. r. podatki miej-
skie obliczane były również według
skali ustalonej przez ministerstwo
skarbu. ' :

Mimo uczywistej słuszności tego
wniosku, sanacja większoscią głosów
nagłość jego odrzuciła.

UCHWALENIE REGULAMINU.
Regulamin obrad Rady Miejskiej

został uchwalony bez dyskusji, w
brzmieniu ustalonem przez komisję
regulaminową. *

ILOŚĆ KOMISYJ.

Dłuższą dyskusję wywołała kwe-
stja ustalenia ilości komicyj radziec-
kich. :

Ze strony Koła Narodowego dr.
Fedorowicz zaproponował pozosta-
wienie komisyj, które były w dawnej
Radzie Muejskiej, a więc sprócz ko-
misji rewizyjnej, która ma charakter
odrębny, według tego wniosku miały
być wybrane komisje: finansowa,
techniczna, gospodarcza, sanitarna,
opieki społecznej, prawnicza, kultu-
ralno-oświatowa, pozatem zamiast
dawnej komisji ogrodowe, miałaby
być utworzona komisja urbanistycz-
na, do której kompetencii należały-
by, oprócz ogrodów, również sprawy
dotyczące zewnętrznego wyglądu
miasta, wreszcie wniosek Kola Na-
rodowego przewidywał nową ko-
misję do walki z bezrobociem.

Taki układ komisji dałby moż-
ność racjonalnego podziaiu pracy,
Projektowi temu, opariemu na do-
świadczeniu lat popizeduich, prze-
ciwstawił się w imieniu koła sa-
nacyjnego dr. Wiysłouch, proponując
tylko 5 komisyj, a mianowicie: tech-
niczno-gospodarczą, finansową, pra-
wniczą  kulturalno-oświatową oraz
zdrowia, pracy i opieki społecznej.

Próżno radni Koła Narodowego,
Mazurkiewicz, Kubilus, Kiersnowski
i dr. Fedorowicz wskazywali, że no-
woczesna organizacja pracy polega
na specjalizacji, a więc trzeba po-
dzielić komisje tak, żeby czionkowie.
ich mogli się zajmować tylko kwe-
stjami, na których się zna,ą, iub któ-
1e ich przynajmniej szczcezńinie in-
teresują, Sprawa niema charakteru
politycznego, argumenty Koia Naro-
dowego były, przekonywujące, mimo
to sanacja uparła się. 

+wOJ

wiono, że prezydent Dzojąnowski
ustąpi, a jego miejsce zajmie wice-
prezydent Warszawy Oipiński. Po-
głoski te okazały się nieścisłe, Z na-
strojów, jakie panują wśród więk-
czości radzieckiej, można wnosić, iż
dotychczasowe kandydatury na wi-

Obecnie „Gazeta Polska" dono-| ceprezydentiów dr. Weryńskiego i
si, że na sobotę zwołane zostało po-
siedzenie rady miejskiej dla dokona-
mia wyborów dwuch wiceprezyden-
tów i 8 ławników. Na temat kandy-
datur krążą w ostatnich dniach naj-
sprzęczniejsze pogłoski, M. in, mó-

Chajeta zostaną w dalszym ciągu u-
trzymane. Co do ławników najpraw-
dopodobniej wybranych będzie 3-ch
mieszczan, 3-ch kombatantów i po
jednym sjoniście i ukraińcu,

 

Oddłużenie
Wskutek działania ksyvzysu go-

spodarczego budżety samorządów
wiejskich, miejskich i wojewódzkich
uległy daiekoidącej kompresji. Ogól
na suma dochodów samorządu tery-
torjalnego obniżyła się z zi, 1.179
miljon. zł. w r. 1928/29 do zł. 648
miljon. w r. 1932/33, Natomiast wy-
datki skurczyły się w słabszym stop
niu z 1.175 miljon. zł. do 719 miljon.
złotych.

Znaczna kompresja wydatków
samorządowych nie ściąśnęia ich do
poziomu faktycznych /dochodów
wskutek czego powstały poważne
deficyty. Za cztery lata budżetowe
1929 — 1933 niedobór wyniósł oko-
io 345 milion. zł., przytem niedobór
z roku na rok rośnie. To też sytuacja
samorządu terytorjalnego jest niez-
miernie trudna, bowiem o podnie-
sieniu dochodów nawet marzyć nie
można, zaś dalsza kompresja wy-
datków, wobec eksploatowania już
od szeregu lat możliwości oszczęd-
nościowych, wiedzie do prymitywi-
zacji prac samorządowych.

Stosunkowo najwięcej możliwoś-
ci zduszenia wydatków istnieje w
dziedzinie obsługi długów. Orjenta-
cyjna, ogólna suma zadłużenia samo
rządu wynosi blisko 1.400 miljon. zł,
Na obsługę tego długu potrzeba rocz
nie około 130—140 miljon. zł. Tym-
czasem łaktycznie samorządy prze-
znaczają na ten cel 75 — 90 miljon,
zł. rocznie i więcej przeznaczyć nie
mogą. Patrząc prawdzie otwarcie w
oczy, trzeba stwierdzić, że związki
samorządowe naogół są niewypłacal
ne. W) życiu prywatnem dyspropor-
cja między wydatkami i dochodami
wyrównałoby postępowanie upad-
iościowe. Ta droga wyjścia nie ist-
nieje dla samorządów. Przeto usta-

samorządów.
oddłużenia, publikując w jednym z
ostatnich  mumerów _ „Dziennika
Ustaw* dekret „o poprawie gospo-
darki i finansów związków  samo-
rządowych”,

Z mocy tego rozporządzenia spła
ta długów hipotecznych związków
samorządowych, wyjąwszy zobowią-
zania wobec instytucyj kredyto-
wych, odroczona została do dnia
Ai. 1938 r., a oprocentowanie ich
obniżono do 5 i pół procent w sto-
sunku rocznym. Równocześnie od-
setek od zależności pieniężnych, pod
iegających egzekucji, obnizono do 5
1 pół w stosunku rocznych,

Spłata długów związków samo-
rządowych powstałych z tytułu kre-
dytów, udzielonych im prezz Komu-
nalne Kasy Oszczędnościowe z lo-
kat wszelkich instytucyj publicz-
nych, odroczona została do dnia 1.1.
1938 r. za 5 i pół procent rocznie.
Instytucje  wierzycielskie przejmą
wierzytelności Ik. k. o., zwalniając je
z obligu,

Na wniosek zainteresowanego
samorządu pożyczki. krótkctermino-
we Banku Gospodarstwa Kiajowego
udzielone przed dniem 30.1V. 1934 r.
skonwenrtowane będą na długoter-
minowe. Zaległe raty, odsetki, pro-
wizje, koszty i t, d, z tytułu poży-
czek krótko i długoterminowych u-
dzielonych przez B.G.K, i banki ko-
mnunalne, podlegną konwersa1 na po-
życzki długoterminowe. Odsetki
zwłoki za czas od dnia 1.1. 1932 u-
iegną umorzeniu.

Minister skarbu wzg. minister 0- pieki społeczne władni są dó udzie-
lania związkom: samorządowym ulg
(w spłacie wzg. do umarzania zaleg-
łości z tytułu należności skarbowych

, wzgl. ubezpieczeń społecznych.
wodawca wkroczył na drogę t, zw.l

zyjnej i prawniczej, będą się skła-
dały z 13 członków, z których 7 de-
leguje sanacja, 4 — Koło Narodowe
i 2 — żydzi. Komisja prawnicza
składa się z 7 członków, w tem 4
sanatotów, 2 — z Koła Naiodowego
i 1 żyda. Do niektórych komisyj
Koło Narodowe desygnowaio osoby
z poza Rady Miejskiej, na co zezwa-
la ustawa samorządowa. . Spotkało
się to ze sprzeciwem prezydenta dr.
Maleszewskiego. Wi obronie stano-
wiska Koła Narodowego wystąpili
dr. Kodź i dr. Fedorowicz. „Jedna-
kowoż prez. Maleszewski odmówił»
powołując się na względy lormalne
postawienia pod głosowanie kandy-
data z poza Rady.

KOMISJA REWIZYJNA.

Na przewodniczącego xomisji re-
wizyjnej wybrano radnego z koła
sanacyjnego prof. dr. Jaworskiego,
na wiceprzewodniczącego zgłoszono
dwie kandydatury: ze strony sanacji
mjr, Kozłowski, ze stronyKołaNa-

4

rodowego— dyr, (Wł...(Ras,
Wybrano oczywiście kandydata sa-
nacji.

Pozątem weszło do konmnsji rewi-
zyjnej 6 członków koła sanacyjnego,
4 — Koła Narodowego i 2 żydów.

Wybory gromadzkie w. Poznafiskiem
i na Pomorzu.

Przed kilkoma dniami urzędowa
Polska Ag. „Telegraficzna podała
liczbowe wyniki wyboraw do rad
śromadzkich w Poznańskiem i na
Pomorzu. (W. jakich warunkach od-
bywały się te wybory, nie potrzebu-
jemy pisać. Metody i praktyki są
ustalone, ulepsza się je tylso coraz
bardziej. Co więcej, odpowiednio
podaje się też obliczenia. „Gaz.
'Wlarsz.' tak je charakteryzuje:

„Pozornie tylko obliczenia te wyśglą-

dają bardzo szumnie dla obozu sanacyjne-

go. Przypisanie temu obozowi 60 proc, 0-

wiedniej, zupelnie dowolnej aaalizy 4 poli-

tycznej list „kompromisowych“. Rzecz ja-

Faktycznie jednak skład tych iist jest pod
względem politycznym zupełniz inny. W
bardzo wielu wypadkach jest on poprostu

niemożliwy do ustalenia, poniżważ kandy-
daci wyzyskali po swojemu t:n  przymu-

sowy „kompromis' i wogóle sie ujawnili

swego politycznego oblicza. Tam, gdzie

można je było oznaczyć, obliczenia, doko-

mane przez nasze ośrodki organizacyjne,

różnią się bardzo od tego, co starostowie
zaraportowa' wojewodom, a ci zl «lei mini-

strowi spraw wewnętrznych.

Przy właściwem obliczaniu poli-
tycznego wyniku wyborów należy
wogóle wyeliminować listy „kom-

mą, a poprzestać tylko na :ych gro-

nie. Obraż wtedy będzie inny, niż
to podała P. A. T.

Obliczenie takie będzie przez nas Zx0-

bione i ogłoszone. Narazie, posiugując się

cytrami P. A. T., stwierdzamy, że nawet
czynniki rządowe przyznały Stronnictwu
Narodowemu największą ilośc mandatów

po bezposticiowej masie, zapisanej w

 

gólnej ilości mandatów pochodzi z odpo-|

sna, że starostowie, którzy te ijsly z mozo-|
jem klecili, podali w raportach do wojewo-!
dów cyfry, korzystne dla oboz1 rządowego.|

promisowe”, jako wielką niewiado-

madach, gdzie odbyło się giosowa-:

dytuacja budżetowa
Budżet państwowy za październik

zamiknięto cytrą 179,5 miljonów,

przyczem deficyt, pokryty z Pożycz-

ki Narodowej, wyniósł 7,9 miljonów

wobec 16,7 milionów we wiześniu i;

29,6 miljonów w sierpniu . '

Ta poprawa sytuacji budżetowej
wynika ze znacznego zwięnszenia się
dochodów i to w rozmaitych pozy-

cjach. O ile zwiększeńie to ma cha-

rakter doraźny, odnoszący się do jed

nego tylko miesiąca, będzie można

ocenić dopiero po ogłoszeniu cyfr

szczegółowych. Ogólne przedstawia

ją się jak następuje. :

Dochody z danin i monopoli 139,5

milionów, w czem na daniny przypa

Pisma łódzkie zamieściły spra-

wozdanie z konferencji, odbytej
przez dyrekcję rzeźni iodzkiej z

przedstawicielami cechu rzezników i

wędliniarzy. Tematem konłerencji

była.sprawa walki z potajemnym u-
|bojem. Przy tej sposobności przed-

stawiciele rzeźni wyliczyli, jakie to

straty ponoszą Skarb Państwa, Kasa

„Miejska i kasa rzeźni z powodu ma-
sowych już dzisiaj wypadsów pota-
jemnego, uboju.

Г° Zarżnięcie jedneśo wieprza w
',zeźni pociąga za sobą następujące
' opłaty:
|. Rzeźnia pobiera dla siebie okr.
7,50 zł,, dodatek miejski do tej taksy
250 z4,.opłaty weterynary'ne 0.80
|gr..pobory miejskie 0.34 zł, pań-
„stwowy podatek interwencyjny 1.50

 
Przestroga cyir.

Międzynarodowy urząd  staty-
styczny ogłosił dane, dotyczące

(wzrostu ludności w Europie w r.)
"1933. Obejmują one całą Luropę, z:
' wyjątkiem. Kosj. Cyfry są niezmier-*
nie ciekawe i pouczające. Cytuje-|
my za „Polonją' katowicką: i

wWidzimy z nich, że nawiększą nad-
wyżkę urodzin nad zgonami posiadają Wło-

„chy. Wynos „ona 419000 i stanowi dowód
I energicznej zolityki populacyjnej, jaką na

półwyspie apenińskim rozwinąi Mussolini,

Następnie idzie Polska z nadwyżką 402.000,
Hiszpanja (273.000), Rumunja (249.000),

, Niemcy (226.000). Bardzo ma'ą nadwyżkę
ilości urodzin nad zgonami wykazują An*

ślja (112.000) i Francja (81,000).
Dalsze. obliczenia „žaznajamisją nas z

7namiennem „įednoczešnie „iepokojącem

zjawiskiem.  Mianowicie  w porėwnaniu Z
rokiem 1932 spostrzegamy ogromny spadek

! ilości urodzia we wszystkich krajach euro-
| peskich. Największy jednak spadek urodzin
mamy w Poisce, gdzie ich ilość zmniejszy-

, fa się w roku 1933 o 74.000. Weę Irancji w
! stosunku do 1932 „zmniejszyła się liczba uro-
kie © 40,000, w Anglji o 38.000, w Niem-
Key o 21,300. Przyrost natw'alny tłoma-
czy się w tych krajach bardzo
zmniejszeniem się śmiertelności, Demogra-

towie jednak już dzisiaj zastanawiają się

nad przyczyną tej wybitnej obniżki liczby

urodzin w Europie. Powszechną uwagę

zwraca zwłaszcza statystyka polska: wyka-
zuje ona tak wielkie zmniejszenie się licz-
by urodzin, ;akiegośmy dotychczas nie spo-

tykali.

„ Zmniejszają się wszakże także
liczby zgonów. Tłómacz; się to
większą zdrowotnością mieszkań-
ców. W. krajach, gdzie kuitura fi-
zyczna stoi iwysoko, liczba.zgonów
jest stosunkowo bardzo mała.

‚ „Zmniejszoną śmiertelność  widzimy
we Francji . notujemy także herdzo silny
spadek liczby zgonów w Polsce.

Jednakowoż mimo spadku smiertelno- į
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Do czego doszła powódź opłat.

i wotności publicznej.

silnem

Iła

w październiku.
da 88,1, a na monopole 61,4, Podatki
bezpośrednio dały 48,7 miijonów, po
średnie 17,1, cia 7,4, opłaty stem-
plowe 7,7, danina majątkowa 1,5, po
datek nadzwyczajny 5,6, mouopoi ty
ioniowy wpłacii 28,0 milionów, spi-
rytusowy 21,0 solny 4,3, zapałcza-
ny 6,5, loterja 1,5. Dochód z przed-
siębiorstw wyniósł 2,5 miij., z fun-
duszów 4,5, rozmaite dochody admi-
nistracyjne (poza Pożyczką Narodo-
wą) 23,0.

W! wydatkach tigurują m. in. eme-
rytury z 23,0 miljonami, aługi z 8,9,
inne wydatki administracyjne wynio
sły 145,9 mili.

zł, podatek przemysłowy ok 2.50 zł.
podatek dochodowy ok. 100 zł,
razem 16.14 zł.

Przeciętna waga wiepiza na

ubój wynosi około 100 kilogramów,
a cena jednego kilograma żywej wa-
gi wynosi obecnie przeciętnie 65 gr.
Żywy wieprz wagi stu kilugramów
kosztuje więc 65 złotych. _ Opłaty,|
związane z zabiciem takiego wie-
prza w rzeźni stanowią okrągło 25
procent ceny wieprza.

Opłaty powyższe pobierane są
od sztuki, bez względu na jej wagę.
Jeżeli przelo, dostarczona do rzeźni
waży mniej niż 100 kilogramów,
opłaty za ubój i związate z niemi
podatki i opłaty na rzecz Skarbu
Państwa, a zwłaszcza na rzecz kasy
miejskiej, stanowią jedrą irzeciąi
więcej ceny wieprza.

Czyż można się dziwić, mówi
„Prawda' łódzka, że w takich wa-
runkach kwitnie potajemay ubój?

Anonimowy rzeźnik, ominąwszy
rzeźnie, może przecież wyroby swo
je sprzedawać od 20 do 30 groszy ta-
niej na kilogramie, zachowując przy
tem czysty zysz w tych samych roz-
miarach, jakie normalnie osiąga
rzeźnik, prowadzący jawnie swoje

przedsiębiorstwo i korzystający z
uboju w rzeźni.

Sprawa należytej kortroli sani-
tarnej nad ubojem jest sprawą zdro-

O tem, zdaje
się, zapomniano, nakładając tyle naj
różnorodniejszych opłat na ubój w
rzeźniach publicznych, pozostają-
cych pod kontrolą sanitarną, Wszyst
kie te oplaty są wysoce antyhigje-
niczne.

Ponadto wysokie opłaty w rzeź-
niach szkodzą interesom rolnictwa.
Rzeźnicy nie chcą kupować świń
mniejszych. poniżej 100 kś. wagi, lub
płacą za nie ceny o wieie niższe,
gdyż przy sztukach mniejszych opła-
ty za ubój stanowią 30 i więcej pro-
cent wartości świni. A nasz chłop

————— ———

zddklecie Sodalicgi Marjańskich.
№ dniu 5 grudnia b. r. mija 350

lat od wydania bulli papieża Grze-
gorza XIII, zaczynającej się od słów
„Ominipotentis Dei“, a zatwierdzają-
cej pierwszą Sodalicję Marjańską
uczniów  koleg$fum rzymskiego oo.
jezuitów. Nazwano późnie, tę Soda-
licję Prima Primaria, a Stolica św.

pozwoliła i innym Sodalicjam świata
korzystać z odpustów nadanych tej
Sodalicji, o ile będą do niej przez
Generała Zakonu jezuickiego przy-
łączone czyli agregowane. Już w tym
pierwszym dokumencie, za którym
poszło wiele innych, nie szczędzą-
cych pochwał etowarzyszeniom mar
„ańskim, pozwala papież przyjmować
do Sodalicji nietylko uczniów ale i
innych wiernych, pragnącycn z nimi
brać udział w nabożeństwach kon-|
gregacyjnych i w ten sposób «zcić N.|
Pannę. Członkowie Sodalicyj praco-
wali przedewszystkiem nad udosko-
naleniem własnych dusz, „oddawali
się jednak i zewnętrznym pracom a-
postolskim i, jak wskazuje bistorja,
ci apostołowie świeccy przyczynili
się niezmiernie do zwycięstwa kato-|

icyzmu nad  odmawiającym czci
Matce N. protestantyzmem. Dziś Sa
dalicje Marjańskie liczą przeszło 50
tysięcy ognisk, a w samym roku 1933
przyłączono do rzymskiej Prima
Primaria 1083 nowych Sodalicyj, z
iego z Polski 83 (28 męskich i 55)
kobiecych) "Wszystkie  Sodalicje
Marjańskie świata a także nasze pol
skie przygotowują na dzień 8 grud-
nia bieżącego roku obchody jubile-|
uszowe  pierwsześo potwierdzenia
swej Macierzy w 1584 roku. (KAP).

|

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.

* Były premjer Doumergue opu-
ścił wczoraj nad ranem Paryż, uda-
jąc się samochodem do swej po-|
siadłości Tournefeuille, !

** Francuski minister handlu Mar-
chandeau uda się do Moskwy na
początku przyszłego tygcdnia. Po-
dróż ta ma na celu ustalenie pod-
staw układu handloweżo między
Francją a ZSRR.

** 7 Компа donoszą: Sąd wo-
jenny rozpatrywał w tych dniach
sprawę 4 Niemców  kłajpedzkich,
którzy uchylali się od obowiązku
służby. wojskowej w armji litewskiej.
Oskarżonych skazano na więzienie
od 1 do 4 lat.

** W Baku natrafiono na nowe
potężne źródło naity, ktore daje
dziennie 1500—2000 tonn ropy. —

 

 hoduje właśnie nierogaciznę lżejszej
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Ukazujacy się w War..awie ty-
godnik emigracyjny rosyjski ,„Miecz''
w numerze z daty 15 bm. zamiesz-
cza opowiadania uciekiniera z Z, $,!
R. R., inżyniera-speca, © życiu w|
Sowiatach, który m. in. tuk opisuje
życie religijne w Rosji:
— Tworzy się nowe chrześcijań-

stwo i nowy kościół. Do cerkwi idą
obecnie ine staruszki-pėlanaliabet-
ki, lecz młodzi ludzie w wieku oko-
ło 30-u lat. Wzrost wiary w tem
młodem, lecz już zupełnie dojrza-
łem, pokoleniu można zauważyć już
od piatiletki, która bardzo zachwia-

światopoglądem mate:;alistycz-

Życie religijne w

Wiercenie przeprowadzono na głę-
bokości 1358 metrów,

уа

Rosji.
mym. A'jak teraz dudzie wierzą?
Wytrwale, głęboko, bohaiersko, I
kapłanów «nają takich, jakich dotąd!
prawie nie było. Świętym stali się
kapłani. Idą do chorego, chrzczą
dzieci potajemnie, by wiesnych nie
narazić, a łączności z koscwiem nie
pozbawić. Życie kościelne istnieje
i na powierzchni, lecz w nieznacz-
nym stopniu. Skryło się ono. w pod-
ziemiu, w katakumbach. Slarzy ka-
płani wymierają, ale na ich miejsce
kształci się, też potajemnie, i wy-
święca nowych. — To wszystko w
podziemiach.

 

S
o
w

u
i
:
wa

c
n
a

A,
u
o
i
s
Ž
a

Sa
dl

ik
O

a
A

czambuł na rachunek BBWR. Foduna przez ści w Polsce, ogromny spadek "czby uro-

PAT. ilość inanda:ów Strónniciwa Narodo- «zin wywołuje staie zmniejszanie się natu-

wego (5.764) jest niemal taka wielka, jak 1alnego przyrostu ludności w ouistnich la-
łączna suma mandatów Stronr ctwa Ludo-, tach. Przyrost ten u nas wyiosił:
wego (2.920) i N.P.R. (3.770). w 193) roku 526 000

Ten stosunek jest dla nas także krzyw- | w 193! ,, 441.000

dzący, ponieważ wśród tych, ktorychBAP] w 1932 , 415.600

sano jako „bezpartyjnych* w cbu odmia- | %1933° , 402.000
nach, gros :tanowią narodow:y. Jednak i“ Innemi słowy od trzech lat zmniejsza
z cyłr urzędowych wynika jasno, że obóz' się ustawicznie przyrost natu.ainy, a róż-
nasz jest na wsi zachodniej bardzo silny, nica między 1930 a 1933 wyn:si 124,000.
przeszło dwa razy silniejszy od ludowców. :Jężeliby spadek ten w dalszym ciągu od-

Żadne sztuki, żadne kruczki” regula- , bywał się z tą samą szybkością, to za dzie-
minowe, żaden nacisk administ: acji nie po- sięć lat staniemy w Polsce wobec zagad-
trafiły zmienić tego „faktu, że wieś polska nienia wylucnienia, które może wyglądać
na zachodzie jest —narodowa. Z innych bez porównania gorzej, niż we Francji.
objawów wiemy, że tak samo jest na pół-, Jest to zagadnienie tem poważ-
nocnem Mazowszu i na Podlasiu, — že niejsze, że gwałtowny spadek uro-

ruch narodowy czyni ogromne postępy w dzin daje się obserwować przede-
Lubelskiem, w Łódzkiem i w innych zie- wszystkiem na naszych ziemiach za-
miach Rzeczypospolitej, „ skodnich, lo jest na: najbardziej pol-

t skich obszarąch kraju.

Zawieszenie warunkuw lęzykiem
i ga: rog ry anais any
i SW Dzienniku Ustaw Nr. 101 z dn. wórniańskiego, podhajeckiego, prze-
14-go bm. ukazało się rozporządze- myskiego, przemyślańskiego, radzie-
nić ministra spraw wewnętrznych |chowskiego, rawskiego,  xohatyń-
któremi została zawieszona moc o-| skiego, rudeckiego, saniborskiego,
bowiązująca postanowień 0 ROZ sanockiego skałackiego, sokalskie-
ku władania językiem  pols w| go, stanisławowskiego, stryjskiego,
piśmie, jako warunku wyh śniatyńskiego, tarnopolskiego, -
sołtysów i podsołtysów. „mackiego, zbaraskiego, trembowel-

Rozporządzenie to wchodzi w Bi o, turczańskiego, zaleszczyckie
życie z dniem ogłoszenia na czas| go, zborowskiego, złoczowskiego,
jednej kadencji wybieralności sołty-| żółkiewskiego : žydaczowskiego.
sów дpodsołtysów na obszarze po- - Ponieważ w wykazie powietów,
wiatow: bobreckiego,  borszczow-|gdzie nowe rozporządzenie obowią-
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Ożywiona działalność Japończyków
w Mongoiji wewnętrznej.

MOSKWA. (Pat). Korespondenci strefie neutralnej.
prasy sowieckiej donoszą o silnej „lzwiestja” piszą, że wydarzenia
aktywizacji czynników japońskich w jte niedwuznacznie wskazują na zbli-
Mongolji Wewnętrznej i w napół|żenie się nowego aktu japońsko”
mongolskich obszarach Chin Pół |chińskiego dramatu, Pismo stwier”
nocnych, w postaci licznych podró-!dza, stoimy wobec zagadnienia no:
ży oficerów japońskich, ożywionej, wej aneksji japońskiej w Mongolj!
agitacji wśród książąt mongolskich |wewnętrznej i wobec dalszego roz-
oraz akcji dywersyjnej w tak zwanej |członkowania Chin.

Swiety sprzedają Władywowi | Droga wodna |
W Berlinie obiega sensacyjna po-| Zagłębie Doniecke—Dniepr.

głoska, podana przez „Achtuhra- Moskwa (Centropress) — Ukra-
bendblatt“ Korespodent tego. pisma „iński Instytut dróg ;wods:ych opra-
doniósł mianowicie w tyca dniach z cował projekt budowywie.wiej. ma-
Władywosioku, że pomiędzy rząda- gistrali wodnej pomiędzy  Doniec-
mi sowieckim a japońskim ioczą się kiem Zagłębiem a Dnieprem, Projek
tajne rokowania w sprawie zprzeda-| towana jesi budowa wielki:h śluz na
žy na rzecz Japonji tego portu wraz |rzekach Samarskiej i Wilczej przez
z całym okręgiem Przymorskim. co osiągnięte zostałoby wspomniane

Pogłoska powyższa posiada ce-| połączenie, ы :
chy  prawdopodobieństwa, jeżeli
uwzględnić, że japońskie koła woj-
skowe domagają się już od dłuższe-
$o czasu zniesienia fortyłixacji so-
wieckich w rejonie Władywostoku i
wycofania stamtąd wojslk sowiec-

  

 

nych samolotów  -bomlbkardowych.
Prócz tego prasa donosiła o wszczę”
ciu pertraktacji z Sowietami w spra
wie demilitaryzacji stre'y pogra”

kich. Jak wiadomo, nieczwno je-l nicznej pomiędzy Mandżurją a Zwią
szcze prasa japońska skarżyia się na zkiem sowieckim i utworzenia w tej
gromadzenie przez Sowiety we Wła|strefie neutralnego państwa buforo”
dywostoku łodzi podwodnych i licz- wego. +

Litewskie polowanie zakończone postrze- |
leniem gajowego.

, Z Trok donoszą, iż w iasach su- zraniony gajowy 56-leini Tomas/
mieliskich w Litwie w ostatnich! Łukszyc, który znajdował się W

 

 skiego, brodzikiego, brzeżańskiego,|zuje, są wyłącznie powiaty z Mało-
buczackiego, czortkowskiego, do-| polski Wschodnjej, = dexyzja. mi-
brómilskiego,  dolińskiego, droho-|nistra spraw wewnętrznych musi
byckiego, grėdeckiego, horodeńskie
go, jaworowskiego, kałuskiego, ka-

jako wyjątkowaByć traktowana, jak HI
ruskiej Stoi to za-!ulga,dlaludności  , mienieckiego, kołomyjskiego, kopy- ne w związku z nowym kursem!

c GR kosowskiego, ubaczow-| wobec Rusinów,
skiego, lwowskiego, liskiego, nad-! |

| zentacyjne z udzialem ministrėw rol-| postrzelił jeden z dygnitarzy litew“

tewskich, Podczas polowania został

dniach odbyło się polowanie repre-| świcie ministra rolnictwa. Łukszyca

nictwa, handlu i przemysłu orazkil-| skich, który, strzelając do zwierza:
ku wyższych wojskowych i dyrekto- | trafił w gajowego. W związku z tym
rów departamentu ministerstw li-| wypadkiem polowanie zostało prze*

rwane, il
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KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym <iągu chmurno

į
1!|

SPRAWY WOJSKOWE
— Komisja poborowa. Ostatnie

DZI

Ś. p.
Anna z Kukiel - Krajewskich

hr. Moriconi.
(Wspomnienie pośmie: mej.

iXOK шцуа 10 istopaca, ja« ivżstaia się

mglisto z-rozpogodzeniami. Ciepło. w roku bieżącym posiedzenie dodat- z tym swiatem kobieta miezwyktych zalet
miarkowane wiatry z kierunków
południowych.

UYZURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziiia P. — ul. Mickiewicza Nr. Ji

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego ul, Tyzenh».-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), orza
wszystkie na - przedmieściach prócz Śni-

piszek. ' |

ЭМЕ
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SPRAWY ADMINISTRACY
— Zjazd starostów. Dzi$ rozpo-

czyna się w urzędzie wojewódzkim
dwudniowy zjazd starostów- woje-
wództwa wileńskiego. Pierwszy
dzień zjazdu poświęcony — będzie
sprawom samorządowym. W, dniu
tym w obwadach uczestniczyć będą
starostowie jako przewodniczący
wydziałów powiatowych. Na po-
rządku dziennym pierwszeżo dnia
obrad znajdują się m. in. także spra-
wy z zakresu działania funduszu
Pracy. W. związku z tem spodzie-
wany jest przyjazd na zjazd naczel-
nego dyrektora Funduszu Fracy, dr.
Madeyskiego.

Drugi dzień zjazdu poświęcony
będzie wyłącznie sprawom admini-
stracyjnym. W. dniu tym obecny
będzie na zjeździe główny inspektor
ministerstwa spraw wewnętrznych,
p. Świdziński,

SPRAWY MiEJSKIE.
— Wybory władz Komunalnej

Kasy Oszczędności dokonane zo-
staną na posiedzeniu Rady Miejskiej
w pierwszych dniach grudnia. Po
zatwierdzeniu wyborów przez władze
wojewódzkie odwołany zostanie z
K. K. O. komisarz.

Na tem samem posiedzeniu ma-
ją być również przeprowadzone wy-
bory Komitetu Rozbudowy.
— Regulacja brzegów Wilji.

Wobec zakończenia  brukowania
szkarp przybrzeżnych ma odcinku
przy ul. Mrsenalskiej, rozpoczęto
górną część tych szkarp pokrywać
darniną. Regulacja brzegu na tym
odcinku zbliża się ku końcowi.
— Umowa z Tow. komunikacji

autobusowych. Na jednem z naj-
bliższych posiedzeń Zarządu miej-
skiego rozpatrywana będzie sprawa
zawarcia nowej umowy z przedsię-
biorcą autobusowym, a tem samem
uregulowania komunikacji miejskiej
na terenie Wilna. Magistrat dązy
by sprawa ta została ostatecznie
załatwiona jeszcze w ciągu biezące-
go roku.

SPRAWY SANITARNE.|
— Unormowanie spraw  аэс-

nizacji. w myri rozporządzenia Wo-
jewody wileńskiego 2 dnia 15 paź-
dziernika „r. b. praca asenizacyjna
jest dozwolona w dzielnicach miasta,
ograniczonych rzeką Wilją, Wilejką,
ul. Miłosieruą, Baksztą, Rossą, torem
kolejowym, ut. Piisudskiego, Wiwul-
skiego. Smoleńską, Monarskiego,
Rzeczną, Zakretową, oraz przy ul.
Witoldowej, Kalwaryjskiej, Kościuszki
i Zarzecznej w czasie od 1 kwietnia
do 1 października od godziny 10.30
wieczorem do godz. óÓtej rano, w|
pozostałych porach roku od godzi-
ny9.50 wieczorem do godz. 8-mej
rano. Starosta grodzki może zezwo-
ё па wykonywanie przez poszcze-
gólne tabory pracy asenizacyjnej w
porze dzieanej po każdorazowem

" stwierdzeniu, że nie wpłynie to u-
emnie na stan sanitarny miasta.

HANDELI PRZEMYSŁ.
— Likwidacja przedsiębiorstw.

MW, ub. miesiącu w Wilnie uległy li-
kkwidacji 32 przedsiębiorstwa prze-
mysłowo-handlowe, w tej liczbie 7
warsztatów pracy. Na miejsce zli-
kwidowanych przedsiębiorstw po-
wstało 11 nowych przedsiębiorstw,
przeważnie mleczarni, soaowiarnii
drobnych handelków.

Każdy šwiatty Polak—pionie-

 
Į

kowej Komisj Poborowej wyznaczo-
ne zostało na dzień 5 grudnia,|
Wszyscy mężczyźni, który nieure- |
gulowali swego stosunku do wojska,
mają więc ostatnią sposobność.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Powszechne wykłady uni-

wersyteckie. Dziś w piątek dnia
16 listopada 1934 r. (odbędzie się w
sali Il Uniwersytetu (ul. ś-to Jańska)
pierwszy odczyt prof. T. Czeżow-
skiego p. t. O'metafizyce. Początek
o godz. 19. Wstęp 20 gr., młodzież
płaci 10 gr. Szatnia nie obowiązuje.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.,

— Przed dziesięcioieciem. Ka
tolickich Stow. Młodzieży. Już
obecnie Katolickie Stowarzyszenia
Młodzieży rozpoczęły przygotowania
do obchodu dziesięciolecia swego
istnienia w archidiecezji wileńskiej,
które przypada w roku 1935.

Główną częścią wroczystości ju-
bileuszowych będzie ogolnoarchidie-
cezjalny zlot. W związku z tem po-
szczególne oddziały K. 5. М. rozpo-
częły zbiórkę funduszów, aby móc
jaknajwiększą ilość członków wysłać
na zlot. Zlot odbędzie się w Wilnie
i zgromadzi blisko 10.000 młodzieży.
— Reorganizacja Katolickich

S$towarzysżeń Mężów. Prace reor-
ganizacyjaew związku z wydanemi
przez Episkopat mowemi statutami
Katolickich Stow. Mężów posuwają
się naprzód i są bliskie zakończenia.
Dotychczas zreorganizowano i prze-
rejestrowano blisko 80 oddziałów w
całej archidiecezji. Z tego zreorga-
nizowano 8 oddziałów w dekanacie
wileńskim, 8 w białostockim, 1 bra-
sławskim, 2 brzostowickim, 1 dąbrow-
skim, 6 głębockim, 6 grodzieńskim,
4 kalwaryjskim, 4 lidzkim, 3 łuninie-
ckim, 3 miorskim, 4 nadwilejskim,
1 oszmiańskim, 2 raduńskim, 1 sło-
nimskim, 2 sokólskim, 3 trockim,
1 wasiliskim, 2 wilejskim, 5 wiszniew-
skim, 9 wołkowyskim, 1 świrskim i
1 w worniańskim.

Dalsze prace  reorganizacyjne
trwają.
— Związek Polskiej inteligen-

cji Katolickiej. Zebranie ogólne
2. P. I. K. odbędzie się dn. 19 b. m.
o godz. 7-ej wiecz. w lokału Tow.
„Przezornošė“, ui. Mickiewicza 24.

Porządek dzienny: 1) Aktualja.
2) Prof. dr. lwo Jaworski wygłosi
referat dyskusyjny.

Wstęp dia członków i wprowa
dzonych gości.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— 10 iecie $odalicji riarj. Ana-

demiczek. W niedzielę 18 b. m.
Sodalicja Marj. A-czek O. 5. В. м
Wilme obchodzi 10:lecie istnienia.
Program uroczystości: godz. 9.30
Dsza św. w kaplicy „Ostrobramskiej;
godz. 12 (punktualnie) — Akademia|
w sali Sniadeckich. Wstęp wolny.
Goście mile widziani.
— S$odalicja Marj. A-czek U.S.B.

w Wiinie powiadamia swych czion-
ków, że dn. 17 b. m. w sobotę ©
godz. 7 rano odbędzie się w koście-|
le św. Jana w kaplicy M. B. Dobrej
Rady Msza św. żałobna za zmaile
sodaliski; Zongołłowiczównę Marję,
Sipajiiównę Marję, Wołejkównę Jó-
zefę. Obecność czionkiń konieazna.

i

RÓŻNE. |
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wych. W. dn. 15 bm. zakończył się
5-dniowy kurs pożarniczy II stopnia
dla podoficerów strąży cgniowych.
Kurs odbywał się w Nowow:lejce, —
Również w Nowowiiejce rczpoczyna
się dziś kurs III stopnia dla ofice-
rów. Kurs potrwa 10 dni. Uczestni-
cy kursu rekrutują się z terenu po-
wiatu wileńsko-trockiego i z Wilna.

Do Wiina ziechało ostatnio z te-
renu całego województwa wileńskie-
$0 59 ołicerów, podoficerów i me-
chaników dla dokładnego zapozna-
nia się z nowoczesnym sprzętem
motorowym straży ogniowych, — rem oświaty: umiejący czytać

uczy analfabetę!

 

Sprzęt ten jest obecnie w całości

> Z działalności strazy ognio-|

ducha. ;xie wsiawiia się glośaemi eiekto-

wiem Czynajni, a jednak tym, cc ją bliżej

znali, udzerzylo mocniej serce n2 wieść, ze

jej już niema, Udeszia samoiaa i cicha, jak

| cickeia byio Jej zycie. Ivie zo:tawiła tutaj

ołiskich, bo wszyscy poprzedziii Ją w Osią-

gnięciu wiecznego spokoju.

Życie Jej da się streścić w jędnemsło-

wie: Kochaia i umiaia kochać. Nie uczyia

się miiości w kabaretach i różnych zapo-

kiegliwych kosmetycznych poradniach, czer

pała ją z giębi wlasnego serca. Nie znała
potrzeb osobistego używania roskvszy wszeł

kich w życiu, tego indywidaulnego wyżycia

się, które nowe obyczaje stawiają kobiecie

jako prawo. Ona tylko uiniaia kochać tak,
aby tyle dźwigać ciężaru tego życia, ile

mogia, i umiiowanym swoim je
1żejszem.

Wobec czisiejszych typów kobiet i żon

dalekobieżnych w poszukiwaniu  bezkres-

nych horyzontów ,wyżycia się“ lo nie jest

tytui do sławy. W nowych warstwach kwia
tu powojennej inteligencji wśród najświeżej

zieleniejącego dorostu młodzieży — to jest

przeżytek zapewne. Ale ci, co głębiej i da-

iej patrzą przed siebie, ze czcią pochylają

głowy nad grobem Tej, co była dobrym du-

chem rodziny, uosobieniem obowiązku i po-

święcenia.

Dzieciństwo i młodość spędziła w Pe-
tersburgu. Gniazdo Jej rodzinne wypełniał

dramat, bo największa miłość jej — matka

— ше mogła brać udziału w życiu, gdyż
choroba umysłowa zamknęła ją w ścia-

nach domowych. Z nią razem zszoknęła się

ś. p. Anna, jako pielęgniarka . anioł stróż

matki, — Przez lat kilkanaście swojej mło-

dości, starając się opieką swą uiżyć jej me-

łancholji i znosząc nieraz despotyzm wła-

dzy i innych członków rodziny swojej, —

niewyczerpauą była w cierpliwości i wpa-

trzoną tylko w matkę.

Wyszła zamąż za człowieka niepospo-

litych zalet umysłowych, który Ją ocenił,
— Hrabia Moriconi zajmował różne posady

w dyplomacji zagranicą i przebywał często

w stolicach europejskich z żoną, która dziw

nie miłym wdziękiem i dyskretną pięknoś-
cią ujmowała sobie wszystkich. Los nie dał

jej dziecka, więc całą swą miłość przelała
na męża i przez lat 20 była dla niego tem,
czem tylko być może kochająca kobieta dla

umiłowanego człowieka.
To też gdy go jej zabrała smierć, żyć

sama już nie umiała dła siebie Ostatniemi

uczynić

czasy przygarniała tylko małe dzicci i nio-,
sła ulgę dzicciom i biednym, ile mogła — `
krzy gasnącem swem zdrowiu.

Kobiety takie są oparciem uczciwego
mężczyzny, spójnią zdrowia rodziny i tylko
takie tworzą więź moralną i si; narodów. działem proi. Szpinalskiego w „Łułni”
To też w rocznicę śmierci ś. p. Auny Mo-
riconi ze czcią i żalem tych parę słów
niech padnie na Jej mogiłę. #,

>mmm —2SZ

Boże Narodzenie w Retleem.
Nadchodzące święta Bożego Narodzenia

wszyscy, nawet mniej uposażent będą mieli
możność spędzić w Ziemi Św., a tradycyjną
wigilię w Betleem.

Akcja Katolicka w Łodzi wraz z Tow.
Wagons -Lits// Cook organizuje popularną
pielgrzymkę, pod protektoratem Jego Eks-
celencji Ks. Biskupa Tomczaka, w okresie
od 18 grudnia do 5 stycznia.

Pielgrzymi, prócz Ziemi Świętej, zwie-
dzą Ateny : Konstantynopol. Koszt bile-
tów kolejowych i okrętowych w obie stro-
ny, pobyt, utrzymanie i zwiedzanie Ziemi
Sw. jak również Aten i Konstantynopola
wynosi cd zł. 750.—.

Informacje i zapisy: AKCJA KATO-
LICKA w Łodzi, Skorupki 1A., WAGONS-
LITS/COOK, Wilno, Mickiewicza 6.

RKSaTRa

Spichrze zbożowe.
Władze wojewódzkie projektują

urządzenie w poszczególnych po-
wiatach Wileńszczyzny rezerw zbo-
żowych. W związku z tem urządzo-
ne będą śpichrze zbożowe dla każ-
dego powiatu, w których będzie
przechowywała zboże interwencyjne
dla potrżeb ludności w okresie nie-
urodzaju, klęski głodu i t. p.

Spichrzów zbożówych w Wileń-
szczyźnie będzie narazie 12.

 

Rozpowszechniajcie produkowany w kraju.
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- Požar na
$płonęły 2 domy. Ukoło 15

| Wczoraj "około godz i wiecz.
nad iosiowką *rozgorzaia wielka

"juna. rality się uwa paflerowe do-

mmy, znajdujące się w p'sesji przy
"ui. Obozowej 22, a mieszczącessład
oleju i imnycn fatwopalnyca iwaterja-
łów.

Łaaiarmówano 'policję i straż
ogniową, która przybyła na miejsce
„wypadku 1 przystąpiła do akcji ra-
, lunkowej.

Dachy obu domow staiy już w
płomieniach. *Ogień' zaś wciąż się
'wzmagat, a od czasu do cząsu roz-
legaty się wybuchy. MW ciągu kKiiku-
nastu minut dach zwęglił się całko-

' wicie,
'_. Strażacy energicznie ratowali
Ipionące aomy, wynosili rżeczy z
| mieszkań 1 wyrzucali towary ze'skle-
| pu, a nadto ' musieli dbać 0 to, żeby
1 Р АН айа

Łosiówce.
osób bez dachu nad głową.
ogień nie przerzucił się na sąsiednie
budynki, również drewniave, oddzie-
ione jedynie wysokim, drewnianym
parkanem.

Oba domy spłonęły prawie do-
szczętnie, a pozostały tylko części

ścian, Low AJM
Przyczyny pożaru nie zdołano

narazie ustalić. Prawdopodobnie
jednak pożar powstał wskutek za-
prószenia ognia.

Należy zaznaczyć, że podczas
wynoszenia towarów ze sklepu, kil-
ku osobników usiłowało rozkraść ar-
tykuły. Przeszkodziła terau natych-
miastowa interwencja policji.

Ogólne straty wynoszą w przy-
bliżeniu 5.000 zł. Z ludzi nikt nie
ucierpiał. Przyczyny pożaru są nie-
znane. Właścicielka skiepu przy-
puszcza, jakoby ogień zostai podło-
żony przez kilku osobników, którzy
mieli do niej jakieś zadawmone pre-|

  Teatr i muzyka
— Teati Miejski Pohulanka. Dziś o

| godz. 8-ej wiecz. premjera  cietiwej ko-

|medji Shaw „Nigdy nie można przewi-

| dzieć”. Komedja to o wyjątkowo doskona-
lłej konstrukcji scenicznej, z fesród sztuk

itensje. Czy przypuszczenie to jest,
uzasadnione — wykaże dochodzenie.|

Pożar pozbawił około 15 osób|
dachu nad głową. Większosć pogo-
rzelców ulokowała się u sąsiadów,

we ESD)

— Samobójstwo technika, Wczo-

raj w mieszkaniu przy ul. Tartaki 3

odebrał sobie życie przez powiesze-
nie się S. Bernatow, z zawodu tech-

nik. Powodem samobójstwa był

rozstrój nerwowy. Zwłoła Bernato-

wa zabezp. eczono. .

— Strach ma wielkie oczy, W,
dniu wczorajszym na podwórku sy-

nagogi przy ul. Niemieckiej 10 nie-

spodziewanie powstała wśiód 2у-
dów, wychodzących z bo/aicy, pani-

ka z powodu znalezienia na środku

dziedzińca zawiniątka, ktoie wzięto

za petarię. Nikt z obecnych nie

ośmielił się podnieść sawiniątka,

Jecz zaalarmowano policię. W. tym
czasie z tłumu wyszedł pewien osob-

nik, podniósł zawimiątko 1 schował

do kieszeni ku przerażeniw obec-

nych. Jak się okazało, w paczce był

ręcznik, który zgubił nieznajomy,

wychodząc z kąpieli, mieszczącej
się w tymże podwórku.

OFIARY,

złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“.

Zamiast kwiatów na mogiię ś. p. hr.

Anny Moriconi składają zł. 5— T.i A.

Tejszerskie ra herbaciarnię dla inteligencji.

| Shaw, porusza ciekawy”problem dainų | REKERWE Z RACZ WRAARKO UDA i IS
w specyficznem ujęciu Shaw'ow'kim. Ko-

medja przygotowana jest przez ież. J. Bo-

| вгу № Andryczėwna, laureatia Paūstwo-
įwego lnstysutu Teatralnego * St Ginte-
lówna, teatru Krakowskieg:, mająca

poza sobą duże role Krakowskiego teatru

art.

Dalszą obsadę stanowią pp.: M. Szpakie-

wiczowa, M. Bay-Rydzewski, M. Bielecki,
W. Neubelt, W. Ścibor, M, W$grzyn i W.

Zastrzeżyński. Oprawa dekoratyjna — W.

Makojnika,

Jutro o godz. 8-ej w. „Nigdy nie mož-

na przewidzieć”.

— Niedzielna popołudniówka w Te-
atrze na Pohulance. W miedzie'+ o godz. 4
komedja współczesna M. Hemo>re pt. „Fir-

ma“. Ceny propagandowe.

ЗепасЬ zniżonych słynna operetka  Abra-
hama „Bal w Savoy“ z J. Kui:zycką, nie- 
niu bierze udział cały zespół axvtystyczny z

Halmirską, Łasowską, Dembowsk-m, Szcza-
|wińskim i Tatrzańskim W akcie II-gim

«wykonana zóstanie przez J. Kałczycką i J.

, Ciesielskiego. ełektowna Scena / taneczna
| wPangólita”. Liczne tańce i ewólucje uroz-
| maicają to barwne widowisko. Ceny zni-
i zone.

— „Madame Pompadour w „Lutni*.
| Jutro w”dalszym "ciągu stylowa * operetka

„Falla „Madame Pompadour".
\ — IV-ty Poranek Symioniczny z

[W niedzielę poranek symfoniczay, poświę-

neckiego i wystąpią w niej po 152 piezw- |

— Klarę w Slubach i Stefkę w Fantazym.

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś po;

zrównaną w roli markizy. W p-zcdstawie- (J

| u —-
Wśród wielkich judzi był» dużo mru-

ków, Jeden z wiedeuskich ais'OiykoW Za-

; dai sobie piacę zebrania «ursujących na tea

temat anegdot.  £ praważiw.e niemiecką

<ierpliwością i Skrupulatnoscią zoierai ma-

ierjai aż urosiy 4 wcale pokazne iomy p. t.

„kie schweigenden Menscaen".

Wauhelm Orański, książe Wellington,

Napoleou, Bliicher, gen. Moltke, lord Ki-

tchener reprezentują w dziele wiedeńskiego
' historyka „miiczących* mężów sianu i wy-
Łitnych wodzów.

| Działacze polityczni, świetni mówcy par
lamentarai, kierownicy partyj, w życiu pry-
„wataem często bywali nieznośnymi mruka-

iołniczej piasy krajowej i zagranicznej,
18.15: Kecital skrzypcowy Zdzisława Roes-
nera. 18.45: Reportaż z kopaini bazaltu w
janowej Dolinie. 19.00: Koncert chóru mę-

"skiego „Haria“ pod dyr. Waciawa Lach-
mana. 19,20. „Nieszawa. 19.30; Niemiecka
muzyka operetkowa įplyty). 19,50: Wiado-
mości sportowe. 19,56: Wileūskie wiado-
mości sportcwe. 20.00: Muryka lekka.
20.45: Dziennik wieczorny. 20.55: „Jak
pracujemy w Polsce?" 21,00: Koncert po-
ularny. 21.45: Warsztat tłumacza. 22.00

Koncert reklamowy. 22.05: Akcja budowy|
j szkół w Polsce — odcz. 22.15; Muzyka ta-
neczna z kawiarni „Gastronomja'. 23.00:|
Kom. meteor. 23.05: „Loża Szyderców”.

, 2235: Nowości taneczne (płyty). 24,00—1,00:'
* Muzyka taneczna z dancingu „Paradis“. į

į 4 4А КФТАК SIUDJO. |
Koncert symioniczny. !

Koncertem symionicznym, jaki  trans-,

 

Milczenie wielkich ludzi.
mi. Lord Palmerston zamieniał z żoną 5

słów na dzień. Była to porcja wyrszów, ja-

ką sam sobie wyznaczył,

Uczeni ; artyści dotrzymują kioku mę-

żom stanu i politykom, jeżeli chcdzi o re-

kordy małomówności.

Newton tylko wtenczas odzywał się,

gdy się do niego zwracano. Leibnitz cho-

wai się przed własnymi gośćmi, aby nie był

zmuszony z nimi rozmawiać.  Salani cza-

sem w ciągu tygodnia nie wymćówi! ani jed-

uego słowa.

Carlyle był w swoim czasie uważany
za największego mruka w Auglj, Rywali-

zował z nim w tej dziedzinie lord Tennyson.

Pewnego razu lord Tennyson odwiedził Car

lyla. Powitali się uściskiem dłoni, bez sło-

wa. Następnie usiedli naprzeciwko siebie

i trwali w głębokim milczeniu 4 godziny. W

końcu łord Tennyson wstał, podał gospo-

darzowi rękę i w milczeniu wyszedł.

O tej oryginalnej wizycie tak pisał Car-

lyle w liście do jednego z przyjaciół: „Lord

Tennyson — to czarujący człowiek. Jeszcze

nigdy z nikiem nie spędziłem czasu tak

przyjemnie i tak pożytecznie".

Unas its —"" =Aaa iaES

KRONIKA POLICYJNA.
— Czyzby głośny Wyrwicz-Mun-

sztuk? W. dniu 14 bm. na polecenie
sędziego śiedczego | rewiu m, Wil-
na został zatrzymany osobnik na-
zwiskiem Szerłot Józef, łud»ąco po-
dobny do Wyrwicz-Munsziska, po-
dejrzany o stałszowarie czeków Wi-

|eony twórczości Beethovena. W wykona-|miłować będą rozgłośnie Polskiego Radja ' Jeńskiej Izby Rolniczej na sumę
„niu programu bierze udział zwiększona

, orkiestra symfoniczna pod dyr. A. Wyle-
żyńskiego. Atrakcją wielką będzie występ
znakomitego pianisty prof. 5. Szpinal-

i skiego.

ы ы ———— |

Polskie Radjo, Wilno
sis. Ra mas, ika. Ма- 

zyka. Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka
pań domu. 4,50: Koncert reklamuwy. 7.55:
Giełda rolnicza. 11,57: Czas, 12.00:Hejnał.
12.03: Wiad. SÓL, 12,10: Koncert. 12.45;
„O przeróbkach odzieży”, 1300: Dziennik
południowy. 13.05: D. c. Koncertu. 15,30;
Wad. o eksporcie. 15,35: Codz/”odc: pow.
15.45: Koncert. 16.45: Audycja'dla chi
17.15: Trio fort. d-dur J. Jongena. 17.50:
Rezerwa. 18,00; Audycja*'dla *dzieci „O
szarej godzinie”. 18.15: Płyty. 16.45: Zycie
: obyczaje zwierząt — ódczyt. 19.00: Fe-
ljeton akt. 19,30: D. c”muzyki tan. 19.50;
Wiad: sport, 19.56: Wil. wiad. sport. 20.05:
Pog. muz. 20.15: Koncert symf. "W przer-
wie dziennik wieczorny oraz „Jak pracu-
jemy w Polsce?" 22.30: Rec. poezji. 22.40:
WiL wiad. kol. 22,50: Koncert reklL. 23,00;
Wiad. mete: r. 23.05—23.30: Muzyka ta-
neczna.

Sobota, dnia 17 listopada.

6.45—7,40: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka
Muzyka. Dziennik poranny. Muzyka, Chwil;
Ка pań domu. 7.50: Koncert reklamowy:

 

7,55: Giełda rolnicza. 11,57; „Czas. Kom.
ae 12.00: go 12.10: = cert ze-

społu: a ssmana. 13.00: . Dzien
nik Epas 13,05: wory  Schuber u
(płyty). 15.30: Wia ości o eksporcie pol
skim. 15.35: Codzienny odcinex powieścio-
wy. ' 15:45: Najnowsze ania płytowe.
16.30: Uśmizch Lwowa — słuch. dla dzieci!
17,00: Koncert solistów, 17.50: „Powiedz mi co czytasz?” — odczyt. 18.00: Przegląd

ssd ©

sów, kiedy Szpitalna Komisja na zabór skarbonkowego "dochodu nie-

orych. danki będzie p.

 

POTU) *

|2 Konserwatorjum Warszawskiego w dniu
„16 listopada (piątek) o godz. 12.15 dyrygo-
zbędzie Kazimierz Wiłkomirski, jako
solistka wystąpi utalentowana wielce pia-

| nistka rosyjska — Gita Gradowa, która
wykona piękny «oncert iortepianowy

ic!

l

inowa.
Q przeróbkach odziezy.
wauto przerabiać? Pycanie to na-

|suwa się natarczywie w pełni każdego se-
>onu, iedy już wszystkie panie zdążyły
się entować w zmianach mody. Trzeba
się jednak nad tem głęboko zastanowić,
ażeby z przeróbki otrzymać „kreację”,
któraby wyglądała jak nowa i nie nosiła
na sobie faialnego piętna „sziukowaniny”.
Praktyczną pogadanką na ien temat usły-
szą panie przez radjo w dniu 16 listopada|
t.j. w piątek o godz. 12.45. Autorkąpoga- |

Marja Dobrowoiska.
olska w tańcu i pieśni.

Audycja radjowa stacji miemieckiej
we Wrocławiu.

Coraz częściej tematy polskie uwzględ-
niane są w programach stacyj niemieckich |

Dzięki porozumieniu radjowemu pol |
sko-niemiechiemu słuchacze niemieccy ma-,
ją możność zaznajomienia się z koncertami
madawanemi z Warszawy, ponadto stacje|
niemieckie same układają programy na te-|
'maty polskic następnie zaś transmitują je!
dla swych abonentów. "Ta podwójna meto-|
da zaznajamiania radjosłuchaczy z warto-|
(jściami  kulturalnemi reprezentowanemi
przez Polske daje doskonałe wyniki, jak o
tem świadcza głosy radjowej prasy nie-

ieckiej.
Jako nową pozycję w pracy nad zbli- |

żeniem  kulsuralnem  radjosłuchaczy  pol-
skich i niemieckich zdnotować należy
'audycję radjostacji we Wroctawiu, która
'dnia23 bm. o godz. 19.00 nadaje reportaż
|płyt gramofonowych w układzie p. Wil-
helma Ziesemera „Polen in Tanz und
Lied" (Polska w tańcu i pieśni). Będzie to
reportaż w rodzaju tych, które nadaje u
nas np. Lwów.
kiżkwgy O
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Na mocy ustawy Komisji Szpitalnej

27.500 zł.
— Ostatnich włamań dokonali

warszawscy włamywacze żydzi.
Wiczoraj donosiliśmy o aresztowaniu
przy ul. Wiłkomierskiej kiiku wła-
mywaczy warszawskich, którzy od-
bywali narądę w sprawie dokona-
nia kradzieży w Wilnie. Wiamywa-
czy przewieziono do wydziału śled-
czego, gdzie ustalono ich tożsamość.
Są to znan: i poszukiwani wiamywa-
cze Wulf Tysman, Symcha Segal i
Lejzor Ejchensztejn. Wszyscy byli
już kilkakrotnie karani więzieniem.
W wyniku dalszego dochodzenia
zdołano ustalić, iż dokonali oni w
„Wilnie szeregu włamań i kradzieży.
Ostatnim czynem ich było włamanie
do firmy Idelsona przy ui. Niemiec-
kiej i „Fourrure” przy ul. Wielkiej,
skąd zabrali futra wartości 2000 zł.
„Włamywacze, jak: ustaliła eksperty-
za, posiugiwali się specjalnym borem
i świdrem, który pozostawiał specy-
ficzne ślady.
————2222 аннн

Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ
DŁO PRACY” z trzyleinim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, hailu
trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-
czeunic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dia dorosłych —
codziennie od godz, 9 — į, ‚

Zarząd Radv'Ceztralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego « Paulo,

dozwalającej dla zbierania ofiar

 

Dudiwe dej karany arodramyie
Pisisem z dn. 14.1V. 1825 r. odpowiedział nań również poraz ostatni

przed rozstrzygnieciem spraw; ks. Gintowt, `

Raport Bohdanowicza Girtowt nazywa ,,zempirycznychwyobrażeń,

śmiesznych projektów i życzeń sklecony'', a na niektóre zarzuty powiada,

iż „skromność prawo w prosvie właściwemi wyrazami odpowiadać nie-

pozwala”.
Wi repor2.e swoim Gintowt stara się dowieść, że orzeczenie Ko-

misji Szp.talne; z 1795 r. było nieważne, że kaplica ostrobramska nigdy
przedtem nie ckładała i nie szłada funduszów na szpitale, że karmelici
nie mają nic przeciwko temu, by szpital św. Jakóba zawiesił przy Ostrej
Bramie osobną skarbonę, opa'rzoną napisem, o ile takowe wisieć będą
przy wszystkich kościołach w Wilnie, Co do argumentu dawno-
ści powoiuje się Gintowt na ukaz cesarski z dnia 21.XIL i810 roku,
który w sprawach funduszowych wszelką znosi dawność. Jako odpowiedź
na często pow:arzany przez Bchdanowicza aioryzm, że prawdziwe miło-
sierdzie i wspisranie ubogich j*st najprzyjemniejszym Najświętszej Matce
Boskiej czci ćuwodem, powiada: „Komisja wolała kazać, niżeli czynić
miłosierdzie dia cierpiącej ludzkości jałmużny: i cudzemi niedobrowolne-
mi ofiarami czcić Matkę Boska'. A na zarzut, że, korzystając z łatwo-
wiernošc: przełożonej, wyłudzili pewne sumy, odpowiada. „„prze-
cież one «ybr«no i utwierdzono. na przełożeństwo i nigdy mężczyzna
panieńskich kiasztorów 'przeiożonych nie byt“. Wreszcie, odpowiadając
na propozycję szpitala zagarniecia Ostrej, Bramy, w sposób ostry pisze:
„Jest to aowy iadzwyczajny i niesłyszany sposób intruzji, nietylko do za-
garnięcia ostrobramskiej kaplicy, ale kościoła i klasztoru xx. karmeli-
tów bosych wynaleziony. — Mógłby on sprawić żądany skutek za cza-

 

prawne czyniła postanowienie, ale za teraźniejszego rządu, który skrzyw-
dzonych ad napaści broni, darmo, x. Bohdanowicz płonną uwodzi się
nadzieją” :

Dnia 4 maja 1825 r. Konsystorz Wileński ogłosii następujący wyrok:
„Po prze,czeniu wniesień obustronnych i komportowanych dowodów
ze strony xx. kanmehtów, jaks też prokuratora szpitali wileńskich, nie-
mniej po rozważeniu:

1-0 że kaplica ostrobramska na wewnętrzne i zewnętrzne ulrzyma-
nie opró:: przychodu skarbon; żadnego innego nie ma funduszu,

2-0 že wszelkie ofiary ku czci i ozdobie obrazu N. M. P. składane
powinny być z przepisu praw na ten przedmiot obracane, na jaki przez
gorliwość pobożnych zostają przeznaczone;

3-0 że w punkcie l-ym ustawy Szpitalnej Wileńskiej Komisji 1795 r.
nadanej zapowiedziano ,„zgromadzać dokładną i rzetelną wiadomość o
wszystkich mitosiernych zakładach oraz zliczyć sumię rzeczywistego ich
dochodu', a w punkcie 2-im iejże ustawy — „poszukiwać funduszów o-
deszłych iub zaniedbanych”, kaplica zaś ostrobramska nie składała i
nie składa żadzego funduszu na szpitale;

4-0 że taż ustawa Komisj: w punktach 10 i 11, zaprzeczywszy 050-
bom prywatnysa zbieranie jałmużny na ubogich, zaleciła urządzić publicz-
ną kwestę i przybić po kościoiach skarbony za zamkiemi pieczęcią Ko-
misji—i że na osnowie tych praw i dowodów Wileński Cywilny Guberna-
tor w rezoluc: 29 julji 1824 uznał za rzeczsprawiedliwąwstrzymać za-
bieranie udtąd połowy dochodu ze skarbony ostrobramskiej, a JW. Li-
tewski Wojenry Gubernator dzieło to do siebie wprowadzone postano-
wieniem z daty 1824 9bra 6 dnia pod rozbiór i sądzenie Zwierzchńości
Duchownej odesłał — Konsysterz zatem wyrokiem 4 maja 1825 nas
pobieranie przez Komisję Szpiialną połowy dochodu z rzeczonej skarbo-
ny za nieprawre uznał, a zwrot pobieranej dotąd z tejże skarbony poło-
wy wolność c:ynienia prawem rządcy kaplicy ostrobramskiej zachował.

przybić przy kościołach skarbcny za zamkiem i pieczęcią Komisji, prze-
słał komunikację do lzby Powszechnego Opatrywania, aby, jeśli uzna po-
trzebę,paleciia takową skarbonę mieścić z drugiego frontu kaplicy ostro-branikliie;* 

: ak więc Gintowi odnićsł zwycięstwo, porażkę poniós! Bohdano-
wicz.

Nie zbyt dtugo jednak cieszyli się bosacy z owoców walici słownej,
tylko lat 19. W r. 1844 ustępują oni zupełnie z Ostrej Bramy na mocy ce-
sarskiego uka:u, mieisce ich w Ostrej Bramie zajmuje duchowieństwo
świeckie.

Lec. skarbona nadal wis: przy kaplicy, cicho, spokojnie.
IW r. 1841 pisał o niej Kraszewski: „widziałem ubogich,

grosz wdowi kładli do zawieszonej na łańcuchu skarbony”.
Przed wejaą światową w bramie pod kaplicą ostrobramską przymo-

cowanych było do muru kilka żelaznych skarbon, opatrzonych napisami
np.: „w polzu ślepych”, „w poizu chromych'”, „w polzu biednych” i t, p.
Lecz wieśniak, idący do Ostiej Bramy, szukał skarbony, wiszącej na
łańcuchu — de tej wrzucał ofiarę.

I dzisiaj wiekowym zwyczajem zwiesza się z kaplicy na iańcuchu
żelaznym skartona. Rzucają do niej swe grosze przechodnie, mniej mi-
łosierny wrzuci guzi*, lecz wielu nie raczy nawet spojrzeć nań łaska-
wym swy.n wzsokier, Wrzuca do niej czasami ofiarę „žydowin niewier-
ny“, a na zapytanie, czemu ts czyni, wszak to jest skarbone, przezna-
czona nacele xatolickie, na ceie Ostrej Bramy, podnosząc wgórę poważ-
nie'rękę ; wskazując na obraz cudowny, wygladajacy z kaplicy. rzecze:
„Ta mi'wiele pomogła”.

: Tyle z przeszłości owej szarej, żelaznej skarbony. Przyszłość przed
nami zakryta, iecz jeśli wolno prognostykować, będzie ona miala jeszcze
niejedne ciekawe dzieje. id į

Ks. dr, TADEUSZ SIECZKA.

którzy

 



z KR AJU.
Echa napadu na pocztyljona pod Dzisną.
GŁĘBOKIE (Pat). W. związku z

napadem na funkcjonarjusza poczty
Tarnowskiego pod Dzisną, o czem
przed kilku dniami donos liśmy, zo-
stali zatrzymani przez poiicję Anto-
ni i Aleksander Auguścionkowie,'
mieszkańcy wsi Rundy, gminy miko-
łajewskiej, oraz Kozioł Włodzimierz
i Kostyr Mikołaj, mieszkańcy wsi'
Mirozy, gm. jažniefskiej. Zaareszto-!

wani zaprzeczają, jakoby chcieli do-
konać napadu i oświadczają, że dla
żartu zatrzymali przejezdżającego
Tarnowskiego i, świecą. latarką,
krzyknęli: „Kto jedzie?“ Tarnowski
wówczas uderzył ich batem, na, co
oni odpowiedzieli uderzeniem pał-
kami, poczem zbiegli. Wyjaśnienia
aresztowanych budzą poważne za-
strzeżemia.

Afera Wolberga przed sądem grodzieńskim.
GRODNO (Pat). Wolber$g, były

dyrektor Tow. Bankowego w Gro-
dnie, miał znów rozprawę sądową,
na której rozpatrywano aż 8 spraw
z powództwa likwidatorow T-wa
Bankowego przeciwko niemu, oraz
różnym instytucjom kredytowym, w
tem Bank Polski, PKO i KKO, pow.
warszawskiego, śdzie Wiolberg ulo-
kował pod zastaw różne papiery
"wartościowe. Po całodziennej roz-'

B. członek bandy dy

prawie Sąd wydał orzeczenie, na
mocy którego Wolberś winien w
ciągu 7 dni wnieść do Sądu swoje
wywody na piśmie, poczem rzecznik
T-wa Bankowego również w ciągu
dni 7 powmien na te zarzuty dać
odpowiedź. Wówczas dopieio zosta-
nie ogłoszony wyrok. Reszta spra
przekazana została do rozpoznania
pełnemu  kompletowi
trzyosobowym składzie,

wersyjnej w rękach
policji.

Me wsi Łuczaje, gm. jaźwińskiej,;
władze policyjne przypadkiem.ujęly|
od 10 lat poszukiwanego śrośnego |
bandytę i dywersanta, Kazimierza

Białorusi sowieckiej i ukrywał się”
Dopiero w »tam w ciągu kilku lat.

roku 1929 przybył do Polski pod
przybranen! nazwiskiem Chłościano-

Chłościakowa, który za szeieg napa-| wicza i zamieszkał w sąsiedniej wsi
dów i rabunków był skazany zaocz-| Kudele. Często jednak odwiedzał
nie na karę śmierci. Chłościalkow w|swoją żonę, zamieszkałą we wsi Lu-
1924 rolku, podczas powstania na| czaje. Chłościakow został zdemasko-
granicy K O. P., zbiegł ua teren wany i osadzony w więzieniu.

Obywatel czechosłowacki zatrzymany
na granicy litewskiej.

Z Brzostowicy donoszą, iż wczo- że mu w ćrodze wykradziono pasz-
raj na stacji został zatrzymany oby-
watel czechosłowacki, Wursztejn
Józef, który nielegalnie dostał się
przez granicę, Wursztejm jest z za-
wodu kupcem i bawił w Litwie w
sprawach służbowych. Twierdzi on,

Niezwykłe rozwydrzenie
parobków wiejskich.

GRODNO (Pat), We wsiKniaże- |
wodce, pow. grodzieńskiego, odby-;
wało się wesele Wojcieszyna Józefa |
ze wsi Kozakowce. Gdy orszak we-|
selny udawał się do wsi pamamło- |
dego, zastąpili mu drogę osobnicy,
uzbrojeni w koły i siekiery, żądając

port i gotówkę, skutkiem czego zmu-
szony był przedostać się przez gra-
nicę nielegalnie celem dostania się
do konsulatu czechosłowackiego. —
Mursztejna skierowano do dyspo-
zycji władz śledczych.

Dwą pociski armatnie i jedna.
mina.

GŁĘBOKIE (Pat). Około wsi
Wierzchnie, gm. głębockiej, podczas
wykonywania robót meljoracyjnych
przez inż. Antoniego Szoslaka, zna-
leziono w stanie nieuszkodzonym 2
pociski armatnie i 1 minę. Fo zabez-
pieczeniu pocisków  -zoslały -one

DZIENNIK

|| Niedawno wyszło
, władz szkolnych, zabraniające mło-,
| dzieży szkolnej brania udziału we|
„wszelkich uroczystościaci i obcho- !
„dach. Zarządzenie to było umoty-'
,wowane troską o zdrowie młodzie-| niejszej i starszej młodzieży gimna-|
ży, która częstokroć musiała wycze-| zjalnej nie pozwolono uczestniczyć|

a drobną 154084 158041 163225 171242 179443,
źle|

| 62493 84038 94977 105795
j 155368 167361 178337.
' 250 zł. Nr.: 12718

kiwać na chłodzie na koniec nużą-.
, cych uroczystości. W: związku z tem
„szkoły nie wzięły udziału w obcho-
„dzie Święta Chrystusa Króla, ze
,względów na dbałość o zdrowie
, dzieci.

Czy nie dziwnym wobec tego wy-
da się fakt, który zaszedł w Nowej-
Wilejce. Oto na pogrzebie miejsco-

, wego popa uczestniczyła dziatwa“
; szkoły powszechnej bez różricy wy-

MWILERSKI

Gdzież troska o zdrowie maluczkich?
zarządzenie znania, drżąc przez parę godzin zi

zimna.
Pytamy: czy to było konieczne,

żeby nędznie odziane dzieci wycią-
gač na chłód i słotę? Więc zamoż-

w obchodzie religijnym,
dziatwę szkoły powszechnej,
ubraną i często niedokar'mioną, wy-
prowadza się na pogrzeb duchowne-

| Kto wygrał
W. pierwszym dniu ciągnienia loterji w

|2-ej klasie główne wygrane padły na na
stępujące numery:

1-sze ciągnienie.
i Zi. 50.000 Nr. 75778.
“Zl. 10.000 Nr. 7836 133580.

ZŁ. 2.000 Nr. 20919 32023 112319 125111.

ZA. 1.000 Nr.:37429 56356 92402.
500 zł. Nr.: 26621 35265 50164 86074

400 zł. Nr.: 1836 4279 16116 21390 38830
11476, 125941

19472 21895 24748
go obcego wyznania! Z jakiej racji?; 35116 39027 43797 44489 55394 61043 77725

ież i zdrowi ch, |NRC? e tych,| (05936 111205 11047 114725 115907 131150
ktėrzy najbardziej tej troski potrze-
bują? Sądzimy, że to jakieś nie-
porozumienie i że władze szkolne
zajmą się wyświetleniemi le; sprawy.

MW.

|Nowe oddziały Katolickiego Stowarzyszenia

W. ostatnich czasach zorganizo- Święcianach i Kiemieliszkach (pow.'

sędziów w) Oddziały te powstały w Nowych -

iet.

w wano kilka nowych oddziałów Ka- święciański), Piaskach (powiat woł-
'olickiego Stowarzyszenia Kobiet. kowyski) oraz w Ławrynowiczach

(pow. wileńsko - trocki).

 

SPORT
Prosimy © zwrot nagród

przechodnich.
Przed kilku dniami podaliśmy

pierwszą zapowiedź, dotyczącą kon-
kursu sportowego „Dziennika Wileń
skiego” o miano najlepszego spor-
towca Wilna.

Konkurs odbędzie się między
25 bm., a 5 grudnia. Kupony druko-
wane będą przez 10 dni. Przygoto-
wania do Eonkursu są już rozpoczę-
te, a zapowiedź jego obudziła w
Wilnie wśród sportowców wielkie
zaciekawienie, kto ostatecznie zo-
stanie w tym roku najlepszym spor-
towcem Wilna. Głosowaine będzie
miało niewątpliwie bardzo ciekawy
przebieg. Już teraz układane są li-
sty pierwszych dziesięciu najlep-
szych sportowców, a i na temat naj-
lepszego klubu prowadzone są ży
we dyskusje. AZS rywalizuje z wiel-
kiem powodzeniem z  Ogniskiem,
które w tym roku broni zdobytej w
soku ubiegłym nagrody pazechod-
niej.

AZS wziął sobie za punkt ambicji
sportowej, by przeforsować na czo-
iowe miejsce mistrza wioseł Kepla
Jerzego, który niewątpliwie rywali-
zować będzie o pierwsze miejsce z

w biegach

nie konkursu sportowego „Dziennika
Wileńskiego o łaskawy zwrot ich |
do Redakcji „Dziennika Naleńskię" |
go', Mostowa 1.

OFICJALNY KOMUNiKAT
WIL. OKR. ZW. BOKSERSKIEGO.
1, Podaje się do wiadomości, iż wszel-

ka korespondencja nadsyłana do Sekretar-

„atu Wil. O. Z. B. winna mieć wyraźne

przeznaczenie, a więc: Do zarządu, Wydz.
Sport. Wydz. S. Sędz.

2. Unieważnia się mecz oibyty o mi-
strzostwo drużynowe Okręgu pomiędzy

W. K. S. „Śmigły”, a KPW. „Ogaisko“ na-
skutek  zdekompletowania obu drużyn.
Ponowny mecz wyznacza się na dz, 18

listopada z KPW „Ognisko jako gospoda-

rzem.
3. Karze się Sekcję Bok:erską WKS.

„Śmigły* grzywną w wysokości zł. 10 za
wystawienie do zawodów zawodnika nie
przepisowo zgłoszonego (Hryncewicz-Talko
dawniej Strzelec).

4. Udsiela się upomnienia przewodni-
czącemu O. W. S. S. p. R. Hołowni za uży-
cie zbyt ostrego wyrażenia w dniu 22.IV rb,
do kierownika zawodów wewnętrznych

W. K. S. „Śmigły”, p. W. Preissa.
5. Udziela się nagany kierownikowi

Sekcji Bokserskiej WKS „Śmigiy* p. W.
Preissowi za niewłaściwą formę korespon-

dencji do Wil. OZB. i użycie niewlašci-

19619 82274 84219 99614 1C3615 104615

‚ 131242 134820 134996 143733 159393.
200 zł. Nr.: 6225 6868 8165 10941 37047

53375 53139 55284 58642 69331 70745 78149
21536 84133 85016 86174 88222 88762 91172
91637 94804 96671 98173 100117 104066
104613 107573 108377 118867 121649 125530
127684 129162 129414 135573 140155 142620

:48000 161332 168774 175854 179009.
Ciągnienie popołudniowe.

ZŁ 10.000 Nr. 113887.
ZŁ 5.000 Nr.: 56939 126402.
Zł. 2000 Nr.: 92620 95334

175662.
ZŁ 1.000 Nr.: 33235 43275 113013 125384
Zi. 500 Nr.: 19188 35282 43997 23953,

70242 56207 75896 19188 106125 132674
148512 159603.

Zi. 400 Nr. 22603 24789 36709 51694|
93472 105239 105389 112256 124916 134964|
„40441 154068 168975 177982. {

ZŁ 250 Nr.: 2442 16419 26631 45457|
49799 55889 51387 54858 51720 71143 85285,
10897 100948 108185 108454 114415 123253,
125735 128519 131335 137032 142959 140990|
159464 1628'4 172090 175453. i

| ZŁ 200 Nr.: 421 6551 6568 7301 14418;
19240 16657 21954 22001 26709 30907 30311 |
44438 488883 48846 57507 63114 65653 68264 ,

125220

 

Analfabetyza—10 hańba X1-go wieku.
Stań do szeregów pionierów

oświaty!
Wskazówki w sprawie Miesiąca
walki z analiavetyzmem -— w Pol-
skiej MacierzySzkolnej, Warszawa, Krakowskie Przedmieście Nr. 7,
 

miesięczną dyskwalifikacją za nieudolną or-
ganizację zawodów i spowodowanie 'swem

zachowaniem się gorszących zajść na me-
czu wewnętrznym WKS „Śmigły* w dn. 22
IV. 34 r. jako kierownika zawoaow i z-cy

kierownika S. B. WKS „Śmigły*”. Początek
kary od 15 listopada 1934 r.

Sekretarz Wil. OZB. © Prezes Wil. OZB.
L WIGUSZYN.  L GIŻYCKI ppłk,ws.s.

MISTRZOSTWA- BOKSERSKIE
POD ZNAKIEM ZAPYTANIA.

Drużynowe  misirzostwa _ bokserskie
Wilna, które wyznaczone zostały na nie-
dzielę 18 bm. znajdą się pod znakiem za-
pytania, gdyż, jak informują nas, Ognisko |

KPW nie potrafi wystawić peirej listy 8

 

' szwajcar;a 172,05—172,48—171,62.

na loterji?
45806 66087 72033 74894 78446 80453 85012
101286 103053 109332 121292 123592 39
137811 145745 147578 149604 158841 16/502
167942 17041 17338 172670

WARSZAWA (Pat). W drugim dniu

siągnienia 31 polskiej państwowe loterji

klasowej większe wygrane paały ua a-ry:

20 tys. zł, — 62.585, 86.047,

10 tys. zł. — 75.624, 82736, 91.224,

137.048.

5 tys. zł. — 31.775,

$3,789, 131.178, 14€.237,

Giełda.
WARSZAWA (Pat), Waluty: Belgja

+23,55—123,96—123,34. Berlin 213,15—214,15
—212,15. Gdańsk 172,73—171,16—172,30
Holandja 358,30 — 359,20 — 357,40. Londyn
26,48—26,61—26,35. Nowy Jork 5,30—5,33
—5,27. Kabel 5,30*/s—5,33*/—5,27*/s. Pa-
ryż 34,92—35.01—34,83. Praga 22.13—22,18
22,08. Stokohlm 136,60—137,22—135,95

Włochy

72.017. 77.125,

15,38—43,50—45,26,

apiery procentowe: Budowlana 44,25—
45. Inwestycyjna 115. Konwersyjna 65—64.
Dolarowa 70—72,50—72. Dolarowka 53,25
—52,50—53,50. Stabilizacyjna 69,03—70,75—
«0,25. Listy ziemskie 50,50-—54
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WONNY PYŁ PIĘCIU
WYBRANYCH KWIATÓW

składasię nadoskonały puderrot.

lany 5 В!емев, Forvil.
Miałki, dobrzeprzylega,nieszkodziokupu w postaci wódki. Gdy pan przewiezione do Głębokiego i odda-

młody odmówił poczęstunku, banda, ne do dyspozycji tamtejszego do-

reprezentantem Polski
na 110 mtr. przez płotki wych zarzutów w tejże (pismo WKS. „Śmi-

zawodników. Jeżeli rzeczywiście tak bę-
dzie, to w takim razie mistrzostwo przy-

rzuciła się na weselników. Powstała,
bójka, w której wyniku jest
nastu rannych.

PAN
 

większy
Dziś. gigantyczny film naj-

z największych!
<Genjalna realizacja mistrza

Eryka Chargacll

wództwa K. O. P.
kilku- | '

 

Prosimy jeszcze raz wszystkich
tych, którzy w roku ubiegiym zwy-
ciężając zdobyli nagrody pizechod-

Melodje cygańskie
CHARLES Boyer—Loretta Yourg, 5 gwiazd, 3000 aktorów, 2 lata pracy. £000000 dolarów kosz-
tów. Cygańskie pieśni, tańce I muzyka, któryeh się nie zapomina. Nad program: najlepsze dodatki I ak

tualja. Bilety honorowe nieważne Uprasza się o przybvcle =a początki seanów punkt. o 4, 6 8 1 10,15.
NOWE TORY KINEMATOGRAFJI SOWIETÓW (Petersburskie noce)

ostatnia serja nieśmier-
telnego arcydzieła

WICTORA HUGO „NĘDZNICY”

 

gły” Ldz. 44).

6. Karze się kierowanika Sckcji Bok-

serskiej WKS „Śmigły” p. w. Preissa 5-cio

Casino i

 

m wy TU

znane zostanie Walkowerem WKS 16:0.
Zawody mają się odbyć o godz. 18 w

sali Ośrodka WF.
i

bec?

  

oxy
DZIŚ PREMJERA, która zelektryzuje całe Tau FILM -CUD genjalnego režysera W. S.

AN DVAN DYKE =

„ESKIMO“
zapoznaje nas z sajdzięniejszyry „kodeksem moralnym” świata.

Inematogrefji, który wzbudził podzi ł lata.
Eskimoscy bohaterowie Van Dyke, to Aajsiekii sółóce wiele Ados

w sobotę | niedzielę o godz 2. Bilety honor. bezwzgi. Nieważne.

— Najpiękniejszy film w dziejach

y“ świata. Seanse o godz. 4, 6, 8 I 10,15 w

| Е
{ serze. nadajae jej świeżość i wdzięk

į młodożci,a przytem posiada subielny,
naturalny i trwały zapach lewiatów.

5 FLEURS POUDRE FORVIL

r
?

Ga

Dla młodzieży dozwolone

|
|
|
1

 

 

il] ki
ы „PARYŻ w o G N l Ū“ Początek o godz. 4-ej, ostał. s o 10,15.

soraiSi Soon Gd
2-ga osób zb. do-| dać Wileńska 18—11,

WYKAZ do sprzedania. Oglą-
[|rearze.В 2е ар я5% listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego miasta а

gotowaniem, bez pra-|

D-r

MUniśstowih.

Wilna, wylosowanych w dniu 13 ilstopada 1934 roku

nia i iroterowaniapo-| MI i
dłóg. Zdrowa i ucz-| eszkania
ciwa, od 25 do 35 lat.) !poko e

choroby płuc

2-te losowanie).

Dobre rekomendacje.
POKÓJ

przeprowadził się ne

59/e listy zastawne konwersyjne serji „K“ z 6 kuponami: pe
ch 25,— Nr Nr. 206, 209, 1107, 1211, ;230 1350, 1431, 1865,

konieczne. Zgłaszać к
się: Zakretowa 11—1.(1 lub 2) jasny, cie-

ul. 3-go Maja lotm.5
tei. 393

złoty:
2030, 2157; po złotych 50,— M. N-. 137, 770, 784, 799 851, 1878;

pły, frontowy, odno-

po złetych 250,— Nr. m. 275. 318, 766, 894, 1173, 1328, 1459,

wiony, ładnie umeblo-

j PRACA. k
is ZAWZORBA SZK.

w nsjweselszej I nejdow=
Krėi humoru I radości Harold Lloyd

Nadorogram: Nejn"msz
Cowboyski film p. t:

BUCHALTER BILĄANSISTA
rutynowany, obznejmiony z ustawodaw*
stwem handlowem | podatkowem, ze zaa-
Jomością jednego języka zachodnio-euro-
pejskiedo, potrzebay od zaraz do przed-
siębiorstwa fsbrycznego pod Wilnem. —
Oferty wyłącznie na piśmie nadsyłać:

Jagiellońska 10—6.

 REWJA|
ZGUBIŁ SIĘ

piesek mały, fokste”-
jer, wabi się „Džim-
bi*, biały, na uszach
i łapkach czarne
plamki. Oigeytaisia
za agrodzeniem:
Wileńska 10 m. 10.

319—3

EA
RUTYNOWANY

 

 

594 hst+ zastawne emisji przedwcjennej w ru*lach, zwaiory*
zowane: po Rubli 100.— (Zi 77.50) — Nr Nr. 73 190, 204, 275,
458, 488, 597 744, 1126, 1240, 1415, 1614, 1666 1672, 1984, 2049 2558,
2652, 2678, 3140, p” Rubli 500,— (4! 387.50) - Nr Nr 126 435,
690, 1050, 1205 1263, 1440, 1688, 1780, 1916, 2006, 2106 2134 2147,
2290; +0 Rubi 1000,— (Zł. 775 ) “г мг 339 515 565, 886.
1021, 1031, 1123, 1490, 1586, 1868, 2025, 2066, 2395, 2645, 2769, 2943,
3005, 3050, 3251, 3362, 3369.

Wy.ieta za powyższe listy Ich nominelnej wartości uskutecz-
niona będzie, poczynając od dnia 2-go stycznia 1935 roku, przez
Kasę Towarzystwa w Wilnie, Jagiellońska 14.

ČK“i a Oi

 

1503, 1589, 1660, 2350, 2383, 2431, 2612 2847

wany, wcentrum mia-

 

” °
Spólnika
do sklepu przyjmie
firma przedwojenna,
Adres w  Administr.
„Dz. WiL* 182—2

sta, z wygodami —
tanio do wynajęcia
zaraz lubp 50-
lidnej, inteligentnej o-

 

 

sobie. Śniadeckich 1,
m. 11, od godz. 13-ej.

”

Młody człowiek
lat 23, mogący pro
wadzić samodzielnie
dział Adrministracyjny| © 'askawe zgłoszenia
w firmach handio |jakiejkolwiek _ pracy

  

152—

€lpniejszej komedji o t.:

oraz sprytny blały Tarzan.

dnich, sumienna, ener szukuje posady w

wej, lektork:, do dzie:|wynagrodzeniem. Po-| *em poszukuje pracy

rzyjmie każdą zao- Seminarj, Duchowne,| n. 14. 1:8—2
EK]

SEKCJA MŁODYCE scowość obojętna. O-

AKTŲ ik "dekanė odas  PIODOMOINA | Gee gan auros

nijak”
OSOBA. inteligentna,|ZAKRYSTJAN z pra: 0 i

giczna, szuka jakiej- mieście lub na pro-| $r0 nik

ci, wyręczenia pani siada poważne rele- >osisda dobre rete-

iarowaną pracę zWacław Zabiełło, !' | Uu)
Strunnictwa  Narodo- terty do Administracji.

|towa 3—10 osobiście,| absolwentka Instytutu agpp

y « Słady 0 świcie » W rol gł. Kon Maynard

wykształcona, lat šre- ktyką, samotny, po-

kolwiek pracy: biuro-|wincji za skromnem ateligentny z cenzu-

domu, ewentualnie rencje. Śniadeckich 6, 'encje.—Styczniowa 8

wdzięcznością. Miej-| 179—2,;
°

Kosztowna nauka.
wego uprzejmie REWileńsk.* pod

— To mnie kosztu-KRAWIEC
czeladnik z długolet-
nią praktyką, sztuko-
wiec męski, poszuku-

MADAir...DRDWE

Gaono
i sprzedaž

AD SANNS
į Z6usv. Ė NAUCZYCIEL,

z wieloletnią prakty-
ką, udziela lekcji ła-

wych
je posady
tym dziaie.

poszuku

Pisze na

lub zatrudnienia, cho-

ciażby czasowego w

$r-—2 Pielęgnia: ek
 

chowawczyń Społecz- użala się
nych w Wilnie, po-|tróbka. н

i Wy-|je grube pieniądze.—
Wą-

Służąca
zdolna, umie gotować
poszukuje służby do
wszystkiego. Adres
Szklana 9—8. 189

5.000 zł.
poszukuję na |-зха

—|nipotekę. Oferty d.

szukuje pracy przy| — Co? @лу lekcje
chorych. Łaskawe|spiewu są tak drogie?
zgłoszenia do Admin. ale rešiaus

mieckiego, greki, wło-|braj Rady 22 tel. 2-3. : ss „Dz. Wil.' dla „Pie-|racje, w których mu-Zgłoszenia przyjmujej„Dz Wil." dla „scli- iarki“. Žž . y >Аат …"сі: :Ь’:…:Ё Ёмпо"' ”2“ 1 ee . 3|szę siedzieć, kiedyskiego i angielskiego. |Porubienko Jan. 2

Mostowa 7 ш, 1, №®@@@ОФ|1г Wieśskiego”.  uwzzzwwnwamii, |Ewiezenia o
аавар НОKi SISEL O OTWGROTA Ч |

o pańskiem przybyciu do Angl;i, napisata do pana. — Ależ nie, Chciałbym się tylko dowiedzieć i— \Иа#г.'_‹г — rzekł Psmith z ulgą. Blanding" jakich dawnych GAJ IW Ti — ОЁУШЁ‹:Ё. iaksis terazNamas bri pa: się na do- — Co? tch, nie. Nikogo nie będzie prócz nas. Z wyjątkiem mojejre — rzekł iord Emsworth uprzejmie. — Powiedziałem „, że pan jest i i mis: 7 sci ( i jai i si je, ż
zupełnie a Jak i Peep = r pisuje te... te a SAanPI— 2zdursiwa? — lał Psmith.- —Nie mia j ci iści j iec iwiOK to, to. Tego właśnie słowa chciałem użyć, drogi panie... Nie, Lori Kara idy A eat MISIOnie, nie myślałem tak. Ja, ja... Doskonałe prace, bezwątpienia, dosko- | wreszcie, zakończył rozmowę, zamykając oczy w sposób defensywn: +nałe OE Psmith e na sam z myślami, przerwanemi w parę minuipóźniejn. < E energicznem kopnięciem w nog;. i i— Konstancjapróbowaia nakłonić mnie do czytania, lecz nie mo- SPe gs, na Ža a ao A. na a> nadksiążką. walizkę, wydabył z niej cienki tomik oprawny w okładkę koloru brudno— Mam radzieję, że pan spał dobrze, а 4 fioletowegc. Chwilę wpatrywał się się weń nieprzyjaznym wzrokiem, a po— Ja — 'ego — uważani, że to było ponad moje siły. Nie mogłem| tem otworzył na chybił tratił i począł czytać. Po rozstaniu się z osikidopatrzec się w tem żadnego sensu, | Emswortkem u kwiaciarza pierwszymi czynem Psmitha było poświęcenie‚ — — Jeśliby pan zechciał zajrzeć jeszcze raz — rzeki Psmith uprzej- | części szczupiego kapitału na zalkupno dzieł Ralstona McTodda w celumie — lo mogęsłużyć,mam całe wydanie wwalizie. przygotowania się na wypadek pytań w Blandings. Zagłębiwszy się w niesaNie, r.e, drogi panie, „bardzo panu dziękuję, bardzo serdecznie | przekonai się 'ednak rychło, że dłuższe studjum zepsuje mu prawdopo- idziękuję. Ja — tego uważam, że czytanie w pociągu osłabia oczy. dobnie krotkie wakacje. Poezje te nie były bynajmniej lekką literat |— Ach! Wolałby pan, abym ja czytał głośno? na letnie wywuzasy. : я ah— Nie, nie, — Na tę p:opozycję przerażenie odmalowało się w Wskros bladej paraboli radości... |oczachlorda. —Faktycznie to zwykle próbuję się zdrzemnąć na począt- Gardtowe chrapnięcie z drugiego końca przedziału rzerwało na-= Akims że to orzeźwia i — tego — poprostu órzezwia. Pan | gle walkę jego umysiu z tym mistycznym wierszem.Śpostrzeż że $o- |a 8 : ` З ' : spodarz jego ceunął się jeszcz» niżej i leży z otwartemi ustanii w pozieNa Uczywiście, o ile będzie pan mógł zasnąć bez pomocy moich ! RUaaacsa įmę się świszczący od-

— Nie obrazi się pan? ` I e ZE ASal pigi a |

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

maszynie. Referen-| Wilnie i na prowin-

cjeb. poważne. Dom|cji dla bezrobotnych
O. O. Salezjanów, Do|swych członków,

Zgubiony
dowód osobisty na
imię Wacława Sto-
larczyka wyd. przez
Starostwo gw Toruniu
un się. 321—.

je pracy w mieście,
zgodzi się na wyjazd.
Zgłoszenia proszę
kierować do Admin.
„Dz. Wil.“ pod „Sztu-
kowiec”. 191—2

Poszukuję rUIyrOWANĄ
- -

ochmistrzynię
na wieś od zaraz Dobre referencje wyma:
game. Jagiellońska 8 — 21 od 17 do 19-e]

ARREKOZASAYW
D. G. WODEHOUSE. 33)

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego
WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

— Musiuiy jednak pamiętać — rzekł Psmith z powagą — że poeci

są także stworzeniami boskieri °

— Mój Eoże! — krzyknał przerażony lord. — Zapomniałemzupeł-

nie, że i pan jest poetą. Co pan sobie o mnie pomyśli, drogipanie! Cho-

| ciaż sam przed chwilą powiedziałem, że pan jest zupełnie odmievny. Gdy

-/ mi Konstaucja oznajmiła o zaproszeniu pana, przyznaję się, nie byłem za-

chwycony, ale ieraz, skoro miałem przyjemność poznać pana osobiście...

> Konwersacja przybrała taki kierunek, jak sobie tego Psm:th życzył.

'__ Bardzo go bowiem inieresowało, dlaczego zaproszono pana Melodda do

Blandings — a jeszcze bardziej chciał się upewnić, czy jako zasiępca pa-

na McTodda n e spotka ludzi znających osobiście poetę. Od tego właś-

nie zależało, czy będzie mógi użyć rozkosznego pobytu w historycznej

wiejskiej siedzibie, w towarzystwie Ewy Halliday, czy też będzie zmu-
szony wysiąść na najbliższej siacji i „nie zdążyć” wrócić do wagonu.

— fo niezwykła uprzejmość ze strony lady Konstancji — zaryzy-
kował — że zzprosiła zupełnie obcego człowieka do Blandings.

— Och, ona zawsze tak postępuje — rzekła jego lordowska mość.
— Dla niej to nic nie znaczy, że nie widziała pana nigdy w życiu. Czy-
tała pańsxie książki, uważa pan, podobały się jej, a gdy dowiedziała się

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

SANKI
parokonne  wyjazdo-
we do sprzedania,
Szeptyckiego 5, tel.
1301. 149—2

ciny, francuskiego, 0-
raz początków nie- — Nie,     
  

 

głem.

 
 

 
 

  

rukarnia A, Zwierzyńskiego,Wilno Mostowa Nr. 1.
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