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„CZARNA KAW
  

Nota francuska do Polski.
PARYŻ (Pat). Wczorajsze posie-

dzenie Rady Ministrów było poświę-
cone w całości omówieniu zagadnień
polityki zagranicznej, a w szczegól-
ności noty rządu francuskiego do
Polski, Obradom przewodniczył pre-
zydent republiki Lebrun. Po refera-
cie ministra Lavala, Rada Ministrów
zaaprobowała w całości tekst noty,

rządowi|

polskiemu. Obrady Rady Ministrów
która ma być przesłana

w sprawie noty iraucuskiej do Pol-

ski były poprzedzone artykułami i

komentarzami w sprawie noty i pa-

ktu wschodniego. 3
Havas, zapowiadając wysłanie

w dniu dzisiejszym, podkreśla, że
treść noty, jak również i dokument,
wręczony przez ministra Becka mi-
nistrowi Barthou, nie będą ogłoszo-
ne. Dyskrecja tłumaczy się wzślę-
dami kurtuazyjnemi w stosunku do
rządu polskiego, który powinien
pierwszy dowiedzieć się o treści no-
ty. W każdym razie można powie-
dzieć — stwierdza Havas — że nota
francuska będzie zawierać tekst
ściśle precyzyjny, rozpatrujący
wszystkie po kolei punkty, wymie-
nione w deklaracji polskiej Nota
francuska wyraża realne życzenie
uwzględnienia poszczególnych za-
strzeżeń, podniesionych przez rząd
polski, Po posiedzeniu Rady Mini-
stów w kołach politycznych rozeszła
się pogłoska, że, zgodnie z oświad-
czeniem, jakie minister Laval złożył

w komisjach spraw zagranicznych
parlamentu, nota irancuska bierze
pod uwagę zastrzeżenia Polski w
stosunku do Litwy, ponieważ mię-
dzy Litwą i Polską nie ma normal-
nych stosunków dyplomatycznych.

 

GENEWA (Pat). Zebranie nad-
zwyczajnej sesii Rady Ligi Narodów
do spraw Saary uległo dalszemu od-
roczeniu na żądanie barona Aloisie-
go. Jeszcze onegdaj wieczorem prze-
widywano, że Rada będzie mogła
obradować w środę 28 b. m., jednak-
że wskutek przeciągania się prac
komitetu trzech w Rzymie odbycie
posiedzenia Rady w przyszłym ty-
$odniu okazało się niemożliwe. Ja-
ko na'wcześniejszą datę wymienia
się obecnie poniedziałek 3, 12. De-
legat węgierski Fckhardt oświad-
czył wczoraj, że odroczenie Rady
pozwoli niewątpliwie delegacji wę-
gierskiej na poczynienie odpowie-
dnich kroków dla uzyskania rozpa-
trzenia sprawy zbrodni marsylskiej
na tej sesji nadzwyczajnej. Poza-
tem należy zanotować, że przewi-
duje się przyśpieszenie zwyczajnej

brać 21. I. 35 r. Sesja ta rozpocz- 
EEBEITI|OIOC KIKA EOS TSNKPSET TRIO

Ustąpienie prezydenta senatu gdańskiego.
GDAŃSK. Pet. Biuro prasowe

senatu ogłosiło następujący komu-
nikat oficjalny: Prezydent tenatu dr.
Rauschning, który od dłuższego cza-
su chorował zdecydował ustąpić z
zajmowanego przez siebie stanowi-
ska.  lbolewamy niezmiernie, że
tak wybitny mąż stanu nie może
być nadl czynnym dla swej ojczyz-
ny na odpowiedniem stanowisku.
Dokładnie oceniamy jego wielkie
zasługi podczas 1 i pół roku urzę-
dowania w partji narodowosocjali-
stycznej. Dotychczasowa  poiityka
senatu będzie nadal kontynuowana.
Senat będzie przedewszystkiem u-
trzymywał i dalej rozwijał przyjaz=
ne stosunki z Rzeczypospolitą Pol-
ską, również będzie tak samo jak
dotychezas utrzymywał się w we-
wnętrzej polityce w granicach za-
krojonych mu przez konstytucję po-
zostającą pod gwarancją Ligi Naro-

Młodzież i ki
" WARSZAWA Pat. Minister WRi CP

Jędrzejewicz przyjął w tym tygo-

dniu delegację polskiego związku

spoitowego w osobach prezesa płk.

Ulricha i prezesa polskiego komitetu

olimpijskiego płk. Glabisza. Delega:

cja złożyła ministrowi raemorjał w

sprawie należenia młodzieży szkol-

nej do klubów sportowych poza

szkołą. Minister nie zgodził się na

zmianę znanego okólnika zabrania”

jącego młodzieży szkolnej należenia

dów. Zadaniem senatu gdańskiego
będzie w najbliższym Czasie wybór
nowego prezydenta i uzupełnienie
senatu.

GDAŃSB. Pat. Organ narodowo=
socjalistyczny „Der Danziger Vor-
posten” komentuje ustąpienie pre-
zydenta senatu i piszę co następu-
je: Już we wrześniu zakomuniko-
wał dr. Rauschning swemu zastępcy
wiceprezydentowi senatu Greiserowi
pismem z Genewy, że bezpośrednio
po posiedzeniu Rady Ligi będzie
musiał rozpocząć dłuższy urlop wy-
poczynkowy. Wedle tego pisma nie
można było przewidzieć jak długo
ten urlop przeciągnie się. Od tego
czasu dr. Rauschning nie objął już
swych funkcji urzędowych. Jako
przyczynę ustąpienia dr. Rauschnin-
ga należy rozumieć chorobę i pew-
ne osobiste trudności natury we-
wnętrzej.

uby sportowe.
do klubów sportowych, motywując,
że ministerstwo WR i CP nie może
robić wyłomu w przestrzeganej za-
sadzie trzymania młodzieży zdala
od wszelkich pozaszkolnych organi-
zacyj społecznych. Jednocześnie mi-
nister oświadczy:, że położy nacisk
na usportowienie młodzieży . we-
wnątrz szkół a także zwróci uwagę
na usportowienie młodzieży akade-
mickie 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
Dziś, dn. 25 listopada o godz. 12 i pół

w SALI KONSERWATORJUM MUZYCZNEGO; (Końska 1)

odbędzie się

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem Mecenas JAN NOWODWORSKI poseł na Sejm

zioży Sprawozdanie z otwarcia sesji sejmowej

i Dr. ZYGMUNT FEDOROWICZ wice-prezes Narodowego Koła Radnych
złoży Sprawozdanie z rozpoczęcia prac

nowej Rady Miejskiej Wilna.
Wstęp na zebranie jest wolny, licząc się jednak z licznym;

napływem publicznosci, zaleca się wcześniej zamawiać miejsca

rezerwowane w Sekretarjacie Stronnictwa Narodowego (Mostowa 1,

od godz. 10ej do 11-ej).

 
Rady Ligi, która powinnady się ze-|

nie się prawdopodobnie już 10. R:

 

Nota irancuska liczy się również ze
względami, wysuniętemi przez Pol-
skę w stosunku do Czecnosłowacji
jak również do Niemiec, z którymi
Polska podpisała w styczniu dekla-
rację o nieagresji.

tak, aby Rada już zasiadła w chwili
plebiscytu,
domo, na 13, I,

poudent Havwasa donosi, że minister
Benesz, pełniący obecnie funkcje
przewodniczącego Rady, po odby-,
ciu konferencji z sekretarzem gene-!
ralnym Ligi Narodów i ze swoimi
kolegami z Rady, postanowił odro-
czyć do 3. 12. nadzwyczajną sesję
Rady, poświęconą  plebiscytowi w
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| Praktycznością i niepowszedniością
a nadewszystko taniością odznaczają się
wszystkie zimowe artykuiy

w Polskiej Skład

— Zawsze służymy bezpłatnemi pokazami ostatnich modeli.

 

Rada Ligi Narodów w sprawie Saary. |
zagłębiu Saary. W Genewie bowiem

przeszkodzić lub w pewnej mierze
nawet narazić na szwank porozu-
mienie, nawiązane w Rzymie w ło-
nie komitetu trzech ze wzźlędu na
to, że informacje, galkie nadeszły od
barona Aloisiego, są w dalszym cią-
gu pomyślne,

Przeciw powtórnemu plebiscytowi
w Saarze.

LONDYN. (Pat). Korespondent brytyjski, jak twierdzi korespondent:
genewski „Manchester Guardian“ poinformował przewodniczącego ko
dowiaduje się z dobrze poinformo-.
wanego źródła, że rząd brytyjski
przeciwstawia się jakiemukolwiek
oświadczeniu Rady Ligi Narodów
na temat zmiany obecnego reżimu w
zagłębiu Saary na wypadek  głoso-
wania na rzecz status quo. Rząd
brytyjski jest przeciwny zwłaszcza
udzieleniu mieszkańcom Saary pra-
wa ponownego rozważania sprawy
w późniejszym czasie i ewentualne-
go odbycia nowego plebiscytu. Rząd;

LURK EĖIS A

GENEWA. Pat. Sekretarjat Ligi
Narodów ogłosił dziś wieczorem na-
stępującą notę, złożoną sekretarzo-
wi generalnemu venolowi przez
delegata Węgier Eckardta.

Nota stwierdza, że zaciekła kam-
panja, na której łup Węgry są wy”
dane od dnia zamachu marsylskie-
go, jak również najbardziej fanta-
styczne oskarżenia, które nie prze-
stają być przeciw nim wysuwane,
stworzyły już w chwiłi obecnej
atmosferę polityczną, pełną poważ-
nych niebezpieczeństw, nietylko dla
normalnych stosunków pomiędzy
pewnemi państwami europejskiemi,
lecz mogącą wywrzeć wpływ nawet
na pokój świata. lstniejące w ten
sposób naprężenie zostało jeszcze
zaostrzone przez notę, wystosowaną

przez Rząd Jugosłowiański 22 listo-
pada do Rady Ligi i popartą przez
dwa inne państwa Małej Ententy.
W nocie tej rząd jugosłowiański
pozwolił sobie oskarżyć Węgry i

 
 

 

ota węgierska @

mitetu trzech barona Aloisiego o
swem! stanowisku, co miało wywołać
pewne zmiany w sformułowaniu,
przez komitet trzech, zlecenia dla
Rady Ligi Narodów. Ponadto, jak
Awierdzi dziennik, minister Eden
otrzymał instrukcje przeciwstawie-
nia się jakimikolwiek wnioskom, do-
magającym się od rządu niemieckie-
go gwarancji dla mniejszości w razie
powrotu zagłębia Saary dla Niemiec.

uczynić ich władze odpowiedzialemi
za ohydną zbrodnię . marsylską,
Rząd węgierski pragnie stwierdzić,
że żywotny interes jego kraju wy-
maga obrony honoru węgierskiego
przeciwko poczynaniom, które mają
nacelu jedynie narażenie na szwank
dobrego imienia całego narodu wę-
gierskiego. Ponieważ skądinąd nie-
zależnie od postanowień artykułu
11 paktu, na który powołuje się
nota rządu jugosłowiańskiego, Rada
właściwa jest dla rozpoznawania
wszelkich spraw, tyczących się po-
koju świata (art. 4 $ 4 pektu) win-
na wpisać ona możliwie najszybciej
sprawę, o której jest mowa, na po-
rządek obrad swej obecnej sesji
nadzwyczajnej i zapobiec w ten spo-
sób poważnym niebezpieczeństwom,
mogącym wyniknąć z sytuacji, na
którą zwrócić życzliwą uwagę rząd
węgierski uważał za swój obowiązek.

(—) Eckardt,ł delegat rządu
węgierskiego.

0 zhlorowym systemie pokoju
mówił min. angielski Baldwin,

LONDYN. (Pat) Wicepremier
Baldwin, przemawiając w Glasgow,
oświadczył, że zbiorowy system po-;
koju nie będzie nigdy przyjęty bez
udziału Stanów Zjednoczonych, Nie-,
miec i Japonji. Obecnie jest to tem-|
bardziej niewykonalne, gdyż Stany|
Zjednoczone nie są członkiem Ligi
Narodów, a Niemcy i Japonja wy-|
cołały się z niej. !

Co się tyczy przystąpienia Wiel-!
kiej Brytanji do takiego systemu|
pokoju, to Baidwin podkreślił, že!
dopóki ponosi on jakąkuiwiek od-
powiedzialność w rządze nigdy oso-
biście nie da swej sankcji, np. w
sprawie użycia floty brytyjskiej w
celu blokady zbrojnej jakiegokol-
wiek kraju na świecie, dopóki nie

 

będzie wiedział, co uczynią Stany
Zjednoczone.

WI końcu Baldwin podkreślił, że
należy kontynuować wysiłki, by
skłonić do przystąpienia do Ligi
Narodów kraje, które jeszcze znaj-
dują się poza instytucją genewską i
że należy mieć nadzieję, że nadej-
dzie dzień, $dy łańcuch państw
uczestniczących "w kolektywnym
systelmie pokoju uzupełni się przez
przystąpienie Ameryki. 3

Układ wojskowy

KS NSSTSSINTETINIAITNTOSTIIS

o Rady Ligi Narodów,

WILNO, ZAMKOWA.
nicy Galanteryjnej FR. FRLICZKI

szczególnie w tym sezonie

9  
Decyzja Ligi Narodów

GENEWA fPat), Nadzwyczajne
zgromadzenie Ligi Narodów do
spraw: konflikiu boliwijsko - para-

znaczonego, jak wia- 'zdająsobie sprawę z tego, że w Ta- gwajskiego o Chaco zakonczyło się

х „zie chęci przyśpieszenia nadzwy- . wczoraj uchwaleniem zaleceń co do
PARYŻ (Pat). Genewski kores- czajnego zebrania Rady możnaby sposobu zlikwidowania sporu. Do

tekstu zaleceń, opracowaneżo przez
komitet zgromadzenia, wprowadzo-
no kilka zmian, w szczególności
zgromadzenie zrezygnowaio z zale-
cenia utworzenia zdemilitaryzowa-
nej strefy szerokości 100 km., pozo-
stawiając określenie szerokości tej
strefy uznaniu neutralnej komisji
kontroli. Komisja ta składać się mia
z delegatów Argentyny, Chile, Peru
i Urugwaju. Stany Zjedn. 1 Brazylja
będą zaproszone do wyznaczenia de-
legatów do komisji, Przewidywane
jest pozatem wyrzeczenie się przez
jobie armje prac ofensywnych i
obionnych w strefie szerokości 150
km. oraz ich stopniowa demobili-
zacja. Postanowienia dotyczące kon-'

Japonja i układ
FILADELFJA. Pat. Ambasador

japoński w Stanach Zjednoczonych
Saito przemawiając w akademii
nauk politycznych i społecznych
powiedział m. in., że chociaż droga
rokowań w sprawie zbrojenia na 

Ządanie Węgier zostanie rozpa-
trzone przez Radę na poufnem
pierwszem posiedzeniu jej sesji nad-
zwyczajnej, ktora ma się rozpocząć
około 3 grudnia. Wydaje się rzeczą
niewątpliwą, że Rada przychyli się  do tego żądania.

PRAGA, 24, XL Na tle zarzą-
dzeń ministra oświaty, który naka-
zał uniwersytetowi niemieckiemu w
Pradze zwrócić historyczne insygnia
Uniwersytetu Karola uniwersyteto-
wi czeskiemu, wybuchł spór między
uniwersytetami niemieckim a cze-
skim. Wydanie insygniów ma nastą-,
pić w poniedziałek 26 b. m. Na pi-
smo uniwersytetu Karola w sprawie
ustalenia formalności przejęcia in-
sygnjów, uniwersytet niemiecki wo-
góle nie odpowiedział, nalomiast w
Sprawie niemieckiej i za pośrednic-

| twem interwencji posłów niemiec-
kich uchyla się od wykonania za-
rządzenia ministerstwa. — Sytuacja
w dniu wczorajszym byla wysoce
napięta, Dziś o świcie studenci nie-
mieccy-korporanci, obładowani za-
pasami żywności, obsadzili stary
$mach uniwersytetu t. zw. Caroli-

- num, gdzie tymczasowo miešci się
część uniwersytetu niemieckiego i
kancelarja rektoratu. Kiedy studen-

„ci czescy dowiedzieli się o tem, po-
„częli gromadzić się koło Carolinum,
do $machu jednak nie dostali się,

„gdyż studenci niemieccy pozamy-
kali bramy i zabarykadowali kory-

 
francusko-sowiecki

nie istnieje.
PARYZ Pat. Havas komunikuje:

Ministerstwo spraw zagranicznych
oświadcza, że wszelkie pogłoski do-  

tyczące rzekomego układu wojsko-
wego francusko-sowieckiego są po-|
zbawiene wszelkich podstaw.

w sprawie Gran Chaco.
ferencji pokojowej w Buenos Afres

oraz ewentualnego arbitrażu trybu-
nału haskiego pozostają bez zmian.

Co się-tyczy zakazu wywozu broni,
podkreślono w zaleceniach zarzą-

dzenia wyjątkowe, nie mozące sta-

nowić precedensu. W. ten sposób

stało się zadość tezie deiegacji tu-

reckiej, popartej m. in. przecz. dele-

gację Polski, wedle ktorej zakaz

wywozu broni może być siosowany

tylko do państwa uznanego za na-

pastnika. Komitet doradczy zgroma-

dzenia, mający za zadanie śledzić
rozwój sytuacji, zbierze się najpóź-

niej 20. 12. Jest to termia, wyzna-

czony obu państwom dla przyjęcia

zaleceń. Zalecenia zostały przyjęte

przez zgromadzenie jednomyślnie.

'Wobec tego, że głos stron nie jest
brany .w rachubę, Boliwia i Para-
śwaj powstrzymały się od głopowa-
nia. :

” °

waszyngtonski.
morzu usiana jest trudnošciami, to
jednak ich cel ostateczny jest bli-
ski. Ambasador
że Japonja dąży do wypowiedzenia
traktatu waszyngtońskiego bez wzglę*
du na przebieg wstępnej konferen-
cji morskiej w Londynie.

Omawiając propozycje japońskie
ambasador oświadczył, że Japonja
przyjmie zasady równości dla pary-
tetu w zbrojeniach morskich a na-
wet zgodzi się na daleko idące re-
dukcje swych zbrojeń na morzu,

TOKIO. Pat. Przedstawiciel mi-
nisterstwa spraw zagranicznych o-
świadczył dziś, że
układu weszyngtońskiego nastąpi
najpóźniej w grudniu. Sprawa ta
jest ostatecznie decydowana przez
czynniki rządowe.

wymówienie

 

Kalka mniweosgielu Czeskiego 2 niemieckim w Pradie.
tarze. Niedłuśo potem w obsadzo-
nym przez studentów niemieckich
gmachu rozległy się odgłosy ude-
rzeń siekiery. Studenci niemieccy
rozpoczęli prawdpodobnie rozbijanie
sal. Studenci czescy rozpoczęli atak,
wyważyli bramę i wtargnęli do wnę*
trza. Ze schodów studenci niemiec-
cy rozpoczęli ich razić kamieniami,
lać na uciekających na schody gorą-

Saito oświadczył, -

cą wodą i jakoby strzelać. Ta ostat- |
nia wiadomość nie jest potwierdzo-
na. Wydania nadzwyczajne pism,
które ją przyniosły, uległy koniiska-
cie. Policja, ściśle skoncentrowana,
opróżniła okolice gmachu od studen- |
tów czeskich, jak równiez dziedzi-
niec i wejście.
W chwili obecnej sytuacja przed- “

stawia się w ten sposėb, že gmach
Carolinum otoczony jest silnym kor-
donem policji. W zamknięlym gma-
chu pozostają staie zabarykadowani
studenci niemieccy. Studenci czescy
przechodzą w pochodzie przez mia-| )
о, wznosząc okrzyki antyniemiec-
kie. Policja zuąjduje się w pogoto-
wiu, Wydarzenia te wzbudz
wśród ludności duże poruszenie.

Pęknięcie działa.
TORUŃ. (Pat). Wczoraj na poli-

śonie toruńskim,
strzelania, pękło jedno z dział. Wsku
tek eksplozji, 2 kamonierów zostało
zabitych i 3 ranionych. Dochodzenie
prowadzi żandormerja.

w czasie ostrego |
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 micę z Węgrami... Najważn'ejsze i naj

"miary wspólne z.p. iKosenbergiem...

„Krajów bałtyckich,

"kie wyobrażenie Niemcami?

- tującej się do pochodu na wschód po

- łożonych.

2

W głąb Francii.
ОБеспу stan siosunków polsko -

trancuskich odzwierciedla się oczy-!
wiście niemal codziennie w głosach
dzienników, które we Francji czyta-|
ją wszyscy, każdy dom, cała lud-
ność. Nie wystarczy tu miec na oku
tylko pisma paryskie, kiórych do-
niesienia i uwagi w zgiełhu wrażeń
stolicy, działają raczej doraźnie i
preemi,ająco, a, dopiero pcze. to, że
niestety powtarzają się od miesięcy
dzień w dzień, wywierają wpływ
utrwalony i wielki. W szercki kraj,
poza stolicą, zmiany nas*rojów do-
cierają powolniej i opornicj, ale też
za to, śdy się wikkorzenią, trwają diu-

g0 i raz zrodzona niepewność i nie-
uiność nie przemijają tak iatwo. W
tym względzie dokonywują się o-
becnie w uczuciach i poglądadach

Zaraza w
Tytuł jest plagjatem, a:. maluje

dobrze stan rzeczy w obuz'e sana-
cyjnyga Że były tam zawsze tarcia,
doskonale wszyscy wiedzieli. Ale ja-
koś się tam dziury łatało : szczeliny
zamazywało.

Dopiero, kfedy łupnęło na dobre,
kit okazał się za siaby i wiązania
trzeszczą.

Jak zwykle, kiedy w dotychczas
zgodnem stadle, coś się uaprawdę
popsuje, mimo pozornego  pojedna-
nia' przy iada błahostce zaczynają
się awantury.
A więc l. K. C. występuje z jere-

miadami na zepsucie miodziežy.
Rzecz istotnie zabawna! ale takie
historje długo pos Dąbrowskiemu u-
chodziły. Tym razem jednak rzuca ogółu francuskiego poprosiu spusto-

szenia,
W, Metzu wychodzi od pół wieku

z górą dziennik Le Lorrain.  Prze-
trwał on zabór niemiecki, co już
dawno zbiiżyfo go żywo do Polski,
w uzupełnieniu starych związków z
czasów króła leszczyńskiego, które
sprawiają, że w całej Lotaryrgji imię
Folski ma dźwięk szczegoime cie-|
pły. Kierownikiem tego dziennika,!
szczerze katolicziego, со jeszcze|
wzmacnia węzły przyjazne, jest |
ksiądz Ch. Ritz, który poznał b. za-
bór pruski już w dobie przedwojen-
nej i wojennej, a potem byi w Pol-
sce parokrotnie i z niezwykią żywot
nością umysłu oraz znajocaością po-
litylki europejskiej zajmuje się po-
chodem dziejowym Polski odrodzo-
nej. Na łamach Le Larrain, w roz-
ważaniach jego, na płomień wiary w
Polskę coraz znaczniej padał w
ostatnich czasach cień niepokoju.
Obecnie zaś Le Lorr*tin, nr. 314

z 17-go b. m. ukazaty się obszerne
rozważania o Polsce w Europie. Za-
znaczone, że są one pióra młodego
wspėlpiacownika, ale zgodne naogół
z poglądami kierownika pisma ks.
Ch. Kitz'a. Młody zaś ten współpra-
cównik widocznie był w Polsce 1
wcale nie ujawnia nazbyt młodzień-
czej nierozwagi.

Jakiž jest bieg jego wywodów?
Zachodnie granice Polski, szcze-

gólnie w obszarach głosowania lud-
mości na Śląsku i na Mazurach, pod

ciężarem wielowiekowego panowa-
nia Niemiec, pozostawiły po drugiej
stronie wielkie odiamy luaności pol-
skiej. Granica z Czechosłowacją od-
cięła kilkadziesią. tysięcy ludności
polsikiej, a chociaż w zestawieniu z
bczbą : losem Polaków w Niemiczech
ie jest to sprawa wieika, kswa wy-
śrywara w Polsce przeciw dobrym
stosunkom z Czechosłowacją. Na
wschodzie zaś ma Polska ludność im-
mych narodowości, co urasta w po-
ważne zagadnienie na południowym
wschodzie, w stronę Ukraiwy, z któ-
rą Polska miała w przeszłcsci przed-
rozbiorowej 17-go i 18-5v wieku,
oraz w wyprawie kijowskiej r. 1920,
doświadczenia, nawołujące do wiel-
kiej powściągliwosci. A jednak...
— A jednak miekiorzy zapalczy-

wi politycy polscy chgieliby, zdaje
się, razem z Niemcami  urzeczywi-
stniać zamysły wschodnie... Pragną
oni nabytków taliiże kosztem Cze-
chosiowacji, nietysko w Cieszyńskim
ale także w Rusi Podkarpackiej, co
pozwoliioby osiągnąć wspóiną gra-

bardziej na uwagę zasiugujące są za-

Poiska patrzy w stronę Ukrainy, a p.
Rozenberg nie traci przywiązania do

skąd pochodzi,
w, rzeczywistości jednak kierunkiem
głównym dla Niemiec jest leż Ułkra-
ina, jak to się okazało w ukłądzie
w. Brześciu Litewskim... W. każdym
razie to współdziaianie niwmiecko -
polskie niepokoi Kosję i pcha ją ku
sojuszowi z Franują. Scisie porozu-
miuenie Niemiec z Polską wczyniłoby
go nieuniknionym. Nie jesi te dla
trancji czemš wymarzonem, ale ko-
nieczność byiaby koniecznością...

| M] zakończeniu wyrazcne jest
przekouanie, že taka polityka nie!
wynika wcale z istotnych warunków|
bytu Polski, oraz, że nie przetrwa
ona obecnego kierownictwa.

Niepodobna się dziwić,

 
że we

* Francji zadają sobie pytanie, doty- |
- czące politykipoiskiej, oraz, że sta-'
rają się na nie odpowiedzieć. Skąd
ta sielanka z poróżnionem i z całą
Europą i zbrojącemi się ponad wszel

Dlacze-
go taka obojętnosė wobec usitowaū“
zabezpieczenia pokoju na wschodzie
Europy? Czy ma się lekceważyć
gromkie hasła Trzeciej Rzeszy, go-

t zw. przestrzeń do życia, oraz czy
Polska o tem nic nie wie? dkąd tez
talkie napięcie z Czechosiowacją i
jednoczesnie zbliżenie z Węgrami?
 Zjawiają się, bo muszą się zjawić, te
pytania, a za niemi odpowiedzi i
próby wyjaśnienia.

“O sojuszuzPolskąniesłyszy ogół
francuski, w całym kraju, od roku
już, jaico o sile pewnej i czynnej, ale
tylko i ciągle pod znakiem tych za-
niepokcjonych pytań. Wsiąka nie-
pewność i nieufność. Umysty przy-

ją się do rachub inaczej u-
Zaburzenie stosunków

wzajemnych jest ogromne i bez żad-
nego istotnego powodu przechodzi
w stan stałej rozterki i rozbratu,
wnikających w głąb Francji.

się prasa sanacyjna na swego socju-
sza, wypomina mu „Tajnego Detek-
tywa”, posądza o demoraiizowanie
młodzieży, przypomina to 1 owo (a
możnaby przypomnieć chociażby
drobne ogłoszenia LKC) i oświadcza,
że p. Dąbrowskieanu narzekać na ze-
psucie nie wypada.

„Kurjer Poranny" robi zuowu а-
larm, że w szkołach naszych biją
dzieci. P. Stpiczyński, redaklor „Kur
jera Porannego” oburza się, twier-
dzi, że bicie nie jest dobrym  środ-
kiem wychowawczym. Jednem sło-
wem — przejrzał i widocznie od wie
su rzeczy chce się odżegnać. Może
od Brześcia, a może...?

Na to odzywa się „Gazeta Pol--
ska”. Wykazyje czarno na białem,
że p. Stpiczyński przesadza, że zbyt *
nio uogólnia. Pan Stpiczynski „Ga-
zecie l'olskiej' odpowiada, zaczyna
się wojna,

Czy na tem koniec? Nie. Oto z
„Gazety Pollsksej" dowiadujemy się,
że p. Cat (ten ze „Słowa wileńskie-
go) „ma złe sny'. Na czem one po-
legają? A na tem, że p. Cat w anty-
kule p. t. „Niebezpieczeństwo swe-
go rodzaju polskich sowchozėw“
(„Słowo' Nr. 316) pisze, iż dekret
oddłużeniowy zmierza, nie jak refor-
ma roina wyłącznie do rozdrobnie-
nia większej własności pomiędzy
małych posiadaczy, lecz przedew-
szysikiem, do etatyzacji rolnictwa”.
Wprawdzie p. Cat dalej przyznaje,
że majątek likwidowany może na-
być osoba prywatna i że „nawet u-
stawa daje znakomite fory temu, kto
majątek będzie nabywał”, jednak są
dzi, że „całe to kupno z wolnej ręki
ma służyć jedynie ustaleniu odpo-
wiednio niskiej ceny, przy której
skarb państwa wykorzystałby swój
przywilej pierwokupu".

Na to „Gazeta Polska' swemu
towarzyszowi broni odpowiada, że
rozumowanie p. Cata przypomina
nieco rozumowanie pewnego eme-
rytowanego „koleżskowo registrato-
ra' z nowelki Czechowa Ów eme-
rytowany „koležskij registrator“ we  wszystkiem, czego nie rozumiał, do-
patrywał się „żulniczestwa” (,nawa-
Tania"). Lalki up. wynalazek elek-
tryczności był zdaniem owego za-
onego emeryta zwyczajnem „nawa-,
laniem'. P. Cat matomiast ma złe
sny. A bierze je za rzeczywistość. |

„Gazeta Polska“ w zakończeniu
śwej polemiki z p. Catem wyraża
nadzieję, że ten ostatni ze złych
snów się obudzi. „Dość jest rzeczy-,
wistyci przykrości. Poco stwarzać
sobie jeszcze urojone?“

Istotnie przykrošci ma sanacja,
dužo, ale czy. nawotywanie „Gazety

DZIENNIK MILENSKI |

Grenadzie.
Folskiej“ poskutkuje, nie w::my. Bo
sama „Gazeta Po'ska“ jest w wojo-
wniczen usposobieniu. W tym sa-
mym numerze, co polemika z p. Ca-
tem, znajdujemy bojowy artykuł p.
Waciawa Makowskiego p. i. „My i
wy'. Kto są ci „my i wy wyraźnie
nie powiedziano, ałe domsyślać się
można wiele,

"My" to są ci, którzy nowe życie

społeczne tworzą, „wy” to są ci, któ-
rzy leżą na zawdzie. Bez względu
nawiek, Bez względu także na fraze-
ologję partyjnych programów”,

Tak pisze „Gazeta Poiska“, ale
wywody są niejasne. Do „my nale-
ży niewątpliwie p. Małkowski, a do
„wy'? Może p.p. Dąbrowski, Stpi-
czyński i Cat, a może opozycja? A
może jedni i drudzy? Zresztą niech
się czytelnik sam domyśla,

„Cechą wyróżniającą grupy hi-
storycznej „My”, pisze „U. P.' —
jest właśnie to, że wciąż iuziemy.

Wyszliśmy kiedyś z bierności,
szarości i apatji, w jakich zamarły
dawne pokołenia, do których mówi*
liśmy: „Wy“.  Otrząsnęlśmy kurz
kwietyzmu, którym  przysypywała
nas usiinie tak zwana reainość ży-
cia, I każdy, kto z coraz te młod-
szych pokoleń ma w sobie zywy pęd
do czynu, wchodzi w nasze szeregi,
prędzej czy później, drogą prostą
albo okólną, odrazu albo po bezo-

wocnych poszukiwaniach.
Idziemy, w rozumieniu pochodu

historji i życia społecznego, tworzy-
my historję, tworzymy życie, szuka-
my coraz nowych form i łormy te wy
pełniamy treścią. Przezwyciężamy
opór i przeszkody, gdy trzeba, prze-
łamujemy samych siebie.

Przeciwstawienie pokoień pole-
| ga nie wa odmienności ideoiogji, róż-
nicy poglądów, ale na odmienności
charakterów. Młode pokoienie ma
żywą krew, rozpęd twórczy i wyry-
wa się z więzów, w których kostnie-
ją pokoienia zmęczone i uspokojone,
Zabarwienie ideowe tego przeciwień
stwa charakterów i sił może być
rozmaite. Klasycznej martwocie mo-
że się przeciwstawiać romantyczny
zapał, romantycznej pozie — pozy-
tywna realność, pozytywnej rachu-
bie — rozmach genialnego wyczucia;
indywidualizmowi — uniwersalizm,
kapitalizmowi — jakas inna forma
społecznego podziału dóbr i tp. Każ-
da z tych formuł może znajdować
swoich wyznawców równocześnie w
szeregach różnych pokoleń, każda z
nich jest tylko okazią do ujawnienia
tego, co ma znaczenie istotne —

charakteru i wartości ludu“.
Jako próba apologji czegoś, czy:

Kogoś — wywody te są dziwnie
mętne. Może wynika to z tego, że ci
młodzi, o których pisze p. Makow-
skie, zdążyli już zestarzec, i sko-
stnieć. Obecnie są inni miodzi, tak-
że bez względu na wiek, i do nich
należy przyszłość. :

To wszystko, co dzieje się w pra-
sie sanacyjnej, nuzywa się narazie
dyskusją: dyskusją między sobą,
dyskusją z rządem, z niesfornymi
działaczami, lub ‚ pubiicystami.
Wszakże formy tej dyskusji, czy
polemiki stają się coraz ostrzejszę.
Wiązania sztucznego tworu trzesz-
czą i kiedyś z trzaskiera się roz-
padną. To jest tylko kwestja czasu.

 

Komu Seim nie na rękę?
(Żydzi maią dość parlamect:ryzmu)

Aharon Einhorn, na tle ostatniej Oświetlenie zagadnienia żydow-
sesji sejmowej, wynurza się z tajem- skiego z trybuny parlamentarnej do-
nicy („„Hajnt” Nr. 253 z 8 b. m., dla« | daje większego znaczenia tej spra-
czego Żydzi poczuli wstręt do par-! wie, co nie leży w interesie žydow-
lansentaryzmu wogóle, a w Polsce w skim:
szczególności: i u — Do naganki w pismach dochodzi

„ — Ostatnie lata były dla świata bar- naganka z wysokiej trybuny. Žmija syczy.

dzo pouczające w zakresie pai.amentaryz- już tutaj, mając autorytet  przedstawiciel-

mu. Jeszcze więcej pouczające były one dla| stwa narodowego. Wszystko szczeka i

nas w tutejszym kraju. Mamy jaż doświad: wszystko zgrzyta zębami przeciw nam”.

czeme, że jak tylko otwiera się sesja sej- Żydom: zaczyną zawadzač w Pol-

mowa, otwiera się również n: określony. sce każda możnośćswobodrego wy:

czas nowy krater na wulkani: przeciwży-! powiedzenia się opinji w Polsce.

dowskim”. ;

Żydom nie dobrze w Litwie.
„Dzień Kowieński' donosi, że de- nie w życie pomienionych ustaw i o

legacja społeczeństwa żydowskiego| niedopuszczenie agitacji ,,Wersłasa”.
została przyjęta przez atezydenić| Prezydent wskazał deiegacji, że
państwa Smetonę. nowe ustawy nie są skierowane prze

Delegacja wskazała. prezydento-| ciw żydom; wydawane są one, $dyż
wi państwa, że szereg nowych ustawjżycie wymaga uregulowania szere-
jak ustawa o egzaminach ala rze-| gu kwestji. Prezydent przyrzekł de-
mieślników, o eksporcie lnu, zmiana| łegatom, iż się zaznajomi z poruszo-
ustawy 0 adwokaturze, ujemnie | nemi przez nich sprawam:.
wpłyme na sytuację ekonomiczną
ludności żydowskiej w Litwie. Dele- | —н
śacja wspomniała również o prze-| Bóle głowy są najczęściej wynikiem za-
iwiż wskiej agitacji „W asą“ į Burzeń w działaniu żołądka i jeist« WODA

2Vv Żydówna "aa R GORZKA A sh Canio RЪ szklanki by.
karski w bież. roku kodsidodkć) >. : A a LAE SN 5429
Delegacja prosiła o niewprowadza-

Licytacie majątków ziemskich.
Ziemskie Towarzystwa Kredy- Zadłużenie ziemian w Towarzy-

towe b. Królestwa Kongresowego |stwie Kredytowem  skuikiem nie-
wystawiły na licytację nienotowaną| uiszczania pożyczek i należnych
dotychczas pod względem liczby i| odsetek, i na tych
wartości objektów ilość majątków. |majątkach, przekracza cyfrę 100

Społeczne Tow. Kredyt, Ziem-|milionów zł. 437 majątków ziem-
skie ma zlicytować w najbliższym|skich będzie sprzedanych w drodze
czasie 871 majątków, położonych na| przymiusowej już w ciągu drugiej
terenie województw: warszawskie-|połowy grudnia 1934 r. i w styczniu
go, łódzkiego, kieleckiego, lubel-ł 1935 r,

    
 Stanisław Stroński.ж » skiego i wołyńskiego,

|śdy do tego zmuszą specjalne oko-

Boże Narodzenie w BETLEEMC E
Pod protektoratem Jego Eks. Ks. Biskupa D-ra K. Tomczaka pielgrzymka do Ziemi

Świętej, połączona ze zwiedzaniem Aten i Konstantynopola

18-X11 — 2-1. ° 750.—
Akcja Katolicka w Łodzi, ul. Skorupki 1-a.
Wagons-Lits//Cook, Wilno, Mickiewicza 6.

Otwarcie Kolei
| KRAKÓW: (Pat) W. obecności
"Prezydenta Rzplilej prot. Ignacego
' Mościckiego, cztonków rządu, przed-
, stawicieli Sejmu i Senatu odbyło się
wczoraj uroczyste poświęcenie i

otwarcie linji kolejowej Kraków—
„Miechów. Na uroczystośc przybyli
liczni przedstawiciele prasy stotecz-
nej i korespondenci pism zagranicz-
nych. Na peronie ustawiła się kom-
panja honorowa 20 p. p. że sztan-
darem i orkiestrą. O godz. 8,55 Pre-

'zydent Rzplitej wysiadi: z wagonu
salonowego. Po powitaniach i prze-
glądzie kompanji honorowej Prezy-
dent przy dźwiękach hymnu pań-
stwowego, wsiadł do samochodu i
odjechał do kościoła Mariackiego. U:
wrot świątyni powitał Prezydenta!
książę metropolita Sapieha. Uro-|
czyste nabożeństwo celeprował ks.
biskup Rospond w otoczeniu ducho-'
wieństwa przed otwartym ołtarzem
Wita Stwosza. Po nabożeństwie
Prezydent odjechał na dworzec, wi-
tany po drodze przez ludność Kra-

; kowa.,
O godz. 10,30 specjalnym pocią-

giem Prezydent odjechał na miejsce
poświęcenia nowej linji, gdzie zgro-
madzili się przedstawicieic miejsco-
wych władz, szwadron honorowy
8 p. uł. ks, Józeła Poniatowskiego,
bataljon KPW oraz liczna publicz-
ność. W chwili przybycia Prezyden-
ta orkiestra kolejowa odegrała hymn
państwowy, poczem Prezydent prze-
szedł przed trontem szwadionu ho-
norowego i batalionu KPW i zasiadł
na specjalnem podwyższeniu w: po-
bliżu toru nowej linji. Po odprawie-
niu modłów, ks. metropolita Sapieha
„dokonał poświęcenia nowej linji i
w krótkiem przemówieniu udzielił
błogosiawieństwa nowej placówce
polskiego kolejnictwa.

Linja narazie zbudowana jest ja-
Iko jednotorowa, jednakże przewi-
dziana jest budowa drugiego toru.
Na nowej kolei zbudowano 5 stacyj:
Batowice, Łuczyce, Słomniki, Mie-
chów i Tunel. Dalej linja tączy się
z linją Strzemieszyce—Dęblin. Bu-
dowa kolei trwała 3 lata i ogólny
koszt wynosił okoio 20.000.000 zł.

Prezydent Rzpiitej przez przecię-
cie symbolicznej wstęgi dokonał
otwarcia nowej linji. O godz. 11,15
Prezydent, przy dźwiękaca hymnu
narodowego, wsiadł do wagonu, po-
czem odjechał 40 Miechowa. Na-
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Kraków — Miechów.
linij a mianowicie Kraxów—Mie-
chow 1 Warszawa—Radom, та о-
prócz znączenia  komunikącyjno-
gospodarczego duże znaczenie tu-
rystyczne.

KIELCE (Pat). Na nowootwartym
szlaku na stacjach Batow'ce, Łuczy-
ce, Słomniki witali Prezydenta oraz
dostojników paūstwowycn przedsta-
wiciele władz, duchowieūsiwa i Hu-
my ludności z okolicznych wsi, de-
legacje onganizacyj i stowarzyszeń
społecznych.
MIECHÓW (Pat). Po przybyciu

na stację kolejową w Maiechowie,
udekorowanej zielenią i flagami,
Prezydent Rzplite, przy aźwiękach
orkiestry przeszedł przed frontem
oddziałów wojskowych, organizacyj
itd. Po powitaniu Prezydent oraz
dostojnicy udali się na śmadanie po-
iowe, które spożyli z robotnikami,
pracującymi przy budowie kolei.
„W czasie śniadania delegat robotni-
ków Nankiewicz wygłosii przemó-
wienie.

O godz. 14,20 pociąg Frezydenta
wyruszył w delszą drogę do Kielc.
Kielce godnie przyjęły Prezydenta
i dostojników państwowych. Na
rzęsiście udekorowanym1 oświetlo-
nym dworcu powitali Prezydenta
przedstawiciele miejscowycii władz,
poczem przy dźwiękach hymnu Pre-
zydent przeszedł przed frontem kom
panjii honorowej. Po wyjściu z dwor-
ca dzieci z „rodziny kolejowej wrę-
czyły Prezydentowi wiarankę ży-
wych kwiatów. Po powitaniu Pre-
zydent ' udał się na pl. Wolności,
gdzie ustawiły się poczty sztanda-
rowe, wszystkie organizacje i sto-
warzy.zenia. Prezydent zasiadł w
loży honorowej w t-wie premjera
Kozłowskiego. W: imieniu obywa-
teli kieleckich i gmin miejskich po-
witał Prezydenta chlebem i solą
prezydent miasta Artwiński, wygła-|
szając przemówienie. Po 15 minu-
tach postojw w Kielcąch, Prezydent
z dostojnikami, żegnany owacyjnie,
odjechał do Radomia.

Pociąg specjalny, wiozący Pre-
zydenta' oraz dostojników państwo-
wych, przybył do Radomia o godzi-
nie 17,55.- Prezydent, po wyjściu z
wagonu," przeszedł przed frontem
ikompanji honorowej, poczem został
powitany przez przedstawicieli miej-
scowych władz. 'Miasto Rąklom na
przyjęcie Prezydenta pięknie ude- leży zaznaczyć, że otwarcie dwuch

EAS R к ы

Budžetwojudžet woj
PARYŻ. (Pat). W dyskusji nad

budżetem wojskowym w lzbie depu-|
towanych przemawiał onegdaj min,
wojny gen. Maurin, Minister oświad
czył m. in., że wydał niezbędne za-
rządzenia w ce!u zapobieżenia temu,
by przez zbytrią gorliwosć czynnik
wojskowy nie nadwyrężył w czem-'
koiwiek sprawy pokoju. Zdaniem
min. wojny, podkześlił gen. Maurin,
jest utrzymanie stanu normalnego
armji, czego minister bronić będzie
ze wszystkich sił. Mówca nie wypo-
wiadą się za koniecznością przedłu-.
żenia czasu służby wojssowej, ale,
zgodnie z przedstawieniem sprawy
przez marszałka Petaina, zaznacza,
że okres jednorocznej służby woj-
slkowej przekroczy tylko wówczas,

   

liczności, Francja posiada doskonały

sił podoficerskich i łachowców, Ka-
dry te należy jaknajszybciej uzupeł-
mić.

MW zakończeniu gen. Maurin po-  
Znawcy stosuników  niemieckich

oddawna już stwierdzali, żeopano-|
wanie Niemiec przez Hitleia aczkol-
wiek. efektowne było, jednak tylko
pozorne. Nie zniknęli w Niemczech
ani komuniści, ani socjaliśc.; dużemi
wpływami rozporządza dawne cen-
trum katolickie, a  przedewszyst-
kiem do głosu zaczyna dochodzić
Reichswehra t. zn. zawodowa armja
Niemiec.

Reichswehra nie wszystkie posu-
nięciaHitlera aprobowała; sama sta
wiała warunki i uzyskała pewne zo-
bowiązania ze strony Hitlera.

Obecnie depesze doniosły, że Hi-
tler odwiedził gen Blomberga, prze-
bywającego na kuracji w sanatorjum.

Według informacyj, które ukaza-
ły się w gazetaca francuskich, nie
idzie tu o zwykłą kurtuazyjną wizy-
tę, a i sama choroba gen. Blomber-
ga wygląda zastanawiająco.

Pisma trancuskie twierdzą, że wi-
zyta Hitlera u szeła Reichswehry
jest w związku z zaostrzeniem się
stosunków między Hitlerem a
Reichswehrą.

Generałowie Reichswehry posta
wili Hitlerowi prawdziwe u:'imatum

AS

skowy Francji.

| dych pokoleń,

korpus oficerski, brak je; jednak| dz

korowano.
zi NA WRZ .

  

wiedział: „Nie powinniśmy. żywić
obawy ani tracić nadziei, przeciwnie
musimy mieć całkowite zaufanie.
Powtórzone tu mądre słowa byłych
kombatantów, którzy  wypowie-
dzieli się przeciwko wojnie. lstotnie,
kto był na wojnie, nie pragnie, by
się ona powtórzyła. Pattrjotyzm mło-

które nie doświad-
czyły okropności *wojny, nie powi-
nien doprowadzić ich do jeszcze
okropniejszej katastrofy wojennej,
miż ta, którą my znamy, do wojny,
która zakończyćby się mogła zagła-
dą cywilizacji europejskiej. I byłoby
naprawdę pożałowania  godnem,
gdyby dwa wielkie narody, które
przodowały pod względem inteli-
gencji i wiedzy, miały walczyć z
sobą o sprawę, którąby można było
uregulować na zupełnie innej dro-

e.
Przemówienie min. Maurina spo-

*kalo się z oklaskami na wszystkich
iawach deputowanych,

 

Reichswehra przeciw Hitlerowi.
które poczynił przed pamiętnemi
wypadkami czenwcowemi.

Hitler miał wówczas zobowiązać
się, że rozpuści bataljony szturmo-
we, pozostawiając generałcai Reichs
wehry swobodę wybrania 7 tych ba-
taljonów najlepszych żywiołów dla
uzupełnienia kadr Reichswehry.

Ponadto generałowie stanowczo
żądają, aby całe lotnictwo, tak wo-
jenne, jak cywiine, było bezpośred-
nio podporządkowane Reict'swehrze
a nie było, jak obecnie, oddane o-

nemu ministerstwu, niezaieżnemu
od Reichswehry.

Jak wiadomo, na czele tego mi-
nisterstwa stoi Goering.

Generałowie Reichswehry grożą
poważiemi następstwami, jcżeli ich
żądania nie będą uwzględnione.

Jak twierdzą w kołach poinfor-
mowamych, Hitler nie chce żednak
skapitulować przez generałami. Prze
ciwnie, zamierza gruntownie zreor-
ganizowač Reichswehrę i całkowicie
uzależnić ją od siebie,

Czy mu to się uda?
Kto zwycięży: Fiihrer czy gene-

rałowie?
WI każdym razie w najbliższym z żądaniem, aby Hitler wypełnił cał-

kowicie wszystkie. przyrzeczenia, czasie mogą rozegrać się w Niem-|
czech doniosłe wypadki,
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Do nabycia we wszystkich aptekach

з “ОМГО kartynała Ha
z Rzymu.

POZNAŃ Pat. Dziś o godz.214,25
rócił do Poznania prymas Hlond.
Prymasa powitali na dworcu ks. bi-
ikup Dymek i b. wojewoda poznań-
ki Bniński jako prezes akcji |kato-
ickiej.

    
 

  

Wiadomošci
telegraficzne

ZAGRANICZNE,
** Prawdopodobnie następcą dr.

Hermana Rauschninga prezydenta
senatu gdańskiego, który poddeł się
do dymisji będzie dotychczasowy
wiceprezydent senatu Greiser.
Wybory odbędą się 18 b. m.

“ „Times“ donosi, że czynniki
urzędowe zaprzeczają informacjom,
jalkoby sir John Simon w rozmowie
z ambasadorem japońskim miał za-
proponować pakt nieagresji między
MW. Brytanją, Japonją i Stanami
Zjedn.

** Z Budapesztu donoszą, że
premjer Gómbós i minister rolnic-
twa Kallay pojechali wczoraj wie-
'czorem do Wiednia. Jak donosi
„Pesti Naplo"”, ministrowie węgier-
scy na zaproszenie księcia Starhem-
berga mają wziąć udział w połowa-
niu w którem uczestniczyć ma
równiez kanclerz Schuschnigg.

** Wręczyt królowi bulgarskiemu
lity  uwierzytelniające pierwszy
przedstawiciel dypiomatyczny Z.
5 $. В. w Bułgatji poseł Raskolni-
лО.

** Z Wiednia donoszą, że Pan.
europejska konferencja go0spo-
darcza zakończyła dziś popołudniu
swe obrady. Ulchwalono rezulucje w
sprawach handlowych, politycznych,
«omunikacji lotniczej i sprawach u-
stawodawstwa międzynarodowego.

** Dzienniki donoszą 0 wyjeż-
dzie z Jugosławii około 2 tys.
austrjackich narodowych socjali-
Stów, którzy znajdowali się w oDo-
«ach koncentracyjnych w Jugosta-
wji i którzy przeszli na terytorjum
Jugosławji po zabójstwie kanclerza
Dolifussa.

** W Atenach rozpoczął się pro-
ces przeciwko sprawcom zama-
chu na Venizelosa. Na ławie oskar-
zonych zasiadio 17 osób. Sledztwo
trwało lo miesięcy. Sąd ma prze-
słuchać 750 świadków.

Cay Niemcy wyrzekły się zdobyczy?
WI „Kurjerze Poznańs«'m* czy-

tamy:
„Oto pewien szczegół z niedaw-

nych uroczystości monachijskich na
cześć rocznicy hitleryzmu, który
może nie wszędzie był dostrzeżony,
a jednak sodny jest uwagi:

W. głębi słynnej „Feldhezznhalle'',
w: której święcono rocznicę, po bo-
kach lwa bawarskiego, widniał na
ścianie szereg wieńców z szarfami,
IWieńcow było 9, a napisy objaśnia-
ły: Prusy Wschodnie, Gdańsk, Kłaj-
peda, Szelzwig. Ren i Saara, Alzacja
i Lotaryngja, Poznańskie, Śląsk,
Czechy niemieckie, Tyrol południo-
wy, „nasze kolonie”.

Uroczystościom patronował Fiih-
rer' i kanclerz osobiście. Zaś owa
„Feldherrnhalle“, gdzie Hitler od-
ibierał hołd oddziałów wojskowych i
gdzie umieszczono symboliczne wień
ce, wyrażała niedwuznacznie na-
dzieje rewizjonistyczne narodu nie-
mieckiego przez wykuty w kamie-
miu napis: „Herr, mach uns frei!"
(„Panie, wybaw nas!“).
Niestety, nie zauważyliśmy w

prasie niemieckiej wzmianki, czy na
| uroczystość tę zaproszono — tak
jak to było w Norymberdze — am-
„basadorėw i posłów, al:redytowa-
nych w Berlinie",

Fałszerze 2 miljardów
dolarów,

Policja nowojorska zlikwidowała
wielką bandę fałszerzy banknotów,
jktóra grasowała od kilku lat na o-
bszarze Stanów Zjednoczonych. Do-
tychczas aresztowano jedną kobietę
i 11 mężczyzn, Jak utrzymują, ban-
las ta w ciągu kilku łat puściła w
„obieg fałszywych banknotów na su-

i

 

 
  

mę 2 miljardów dolarów.
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'$tandaryzacia Inui konopi.
Powołana do życia zarządzeniem

mimisterjalnem Komisja Slandary-
zacji lnu i konopi z siedzibą w Wil-
nie rozpoczęła swą działalność па-)
razie na terenie północnym, wyzna-
czając Komisję Asortymentową w
składzie: p. inż. Słuchockiego —
przedstawiciela rolnictwa, p. R.
Szpunta — przedstawiciela handlu
i p. inż. Wojciechowskiego —- przed-
stawiciela przemysłu.

Komisja Asortymentowa pobrała
próbne pantje lnu z nasiępujących
miejscowości: w dniu 19 b. m. — w
Smorgoniach, 20 b. m. — w Gródku
k/Mołodeczna, 21 b. m. — w Woło-
žynie, 22 b. m, — w Holszanach,
23 b. m. — w Iwjach.

| 27 b. m. — w Biasławiu, 28 b. m.
— w Miorach, 29 b. m. — w Głębo-
ikiem, 30 b. m. — w Dokszycach,
oraz w następnych dniach: w Lub-
czy, Horodzieju, Baranowiczach, Su-
waikach, Grodnie,  Dawidgródku,
Siedlcach.

Len z powyższych punktów bę-
dzie dostarczony do Czesala1 Lnu w
Bezdanach i już w dniu 26 b. m,
w obecności Komitetu Wykonaw-

czego Komisji — odbędzie się tam-
że sortowanie i czesanie pobranego
dotychczas włókna.

Bliższych szczegółów może u-
dzielić przewodniczący Komisji p.
inż
„Wojew. (Pokój 74). Dalsze pobieranie nastąpi dnia

Komunikat w Spraw
pA

ie otwarcia kościoła
po-Franciszkańskiego.

Polska Agencja Telegraficzna do-
nosi:

Wobec ukazania się w miejsco-
wej prasie wzmuanek o terminie ukończenia tych prac dotychczas nie' wy i serce współczujące doli łudz-

malności związanych z przekaza-
niem tego kościoła konwentowi O.0.
Franciszkanów, to jednak termin

Wi. Hajdukiewicz w Urzędzie|

KRONIKA.

!

Pod Protuktoratem Jego Eks. Ks. Biska-
pa D<xa Tomczaka

POPULARN APIELGRZYMKA

do RZYMU
wraz ze zwiedzeniem Wiednia, Wenegj:,

Padwy (Neapoluj
3-1 — 13-!

Zi. 425.-
Zapisy i iniormacje: AKCJA KATOLI-
CKA w ŁODZI, ul. Ks. Skorupki 1-а,

WAGONS-LITS/COOK,
Wilno, Miskiewicza 6. >m

 

 

Ś. p.
Euzebjusz "Wardejn. |

WAEERZILGCTWEKEZA RIDZPROW SNEP. l

Wczoraj na gmachu Barku Pol-
skiego zawisły chorągwie żałobne
na znak żałoby, jaką okryi się per-
sonel oddziału wileńskiego tej in-
stytucji. Zmarł w Warszawie nagle
onegdajszej nocy, dyrekior tego ban-
ku ś. p. Euzebiusz Wardejn. 4 życia
naszego miasta ubyła postać nie
tylko doskonałego ekonomisty i ban-
kowca, ale przedewszystkiem czło-
wieka o wielkich zaletach serca i umysłu. Charakter niezmieinie pra-

 

    

Sprawa
wileńskiago Banku „Ziemskiego

w Litwie.
Jak donosi kowieńska prasa ży-

dowska litewskie ministersiwo skar-

bu przystąpiło do regestracji zadiu-
żonych właścicieli domów w Wileń-
skim Banku Ziemskim, Banku Rolni-
czym i innych bankach, gdzie miesz-
kańcy dawnej gubernji Kowieńskiej
pożyczali pieniądze pod zastaw do-
mów i dworów.

Po ustaleniu 'wszystkich zadłużo-
nych właścicieli domów i obywateli
ziemskich w pomienionych kankach
opubłikuje ministęrstwo skarbu ob-
wieszczenie, w którem powiadomi
wkłądców pomienionych banków, że
mogą przesyłac książeczki wkładów
łub inne dokumenty. Po otrzymaniu
wszystkich wiadomości przystąpi mi 

otwarcia kościoła po - Franciszkań- ida się jeszcze określić wobec czego kimi z,ednało mu poważanie i miłość
skiego w Wilnie, podaje się do wia-, data otwarcia kościoła nie może być podwładnych i uznanie tych, któ-
domości, że aczkolwiek Urząd Wo-
jewódzki, mając odnośne uprawnie-
nia od Władz Centralnyci:, dąży do
jalknajrychlejszego załatwienia for-

"JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
Po mglistym lub miejscami

chmurnym ranku rozpogodzenia.
Nocą przymrozki, silniejsze w gó-
rach. W ciągu dnia temperatura po-
wyżej zera. Słabe wiatry zachonie.

DYZURY ASTEK
Dziś w mocy dyżurują następujące

apieki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 įtelet,

2-90]; sukc. Chomiczewskiego u. W.
Pokulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Fiiemonowicza
i aciejewicza — ul, Wielka Nr. 29 ;
Chróścickiego — ul, Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie па przedmieściach, prócz

yganiaruy

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Posiedzenie Wojewodzkiej

Rady Wodnej. Dnia 27 bm. o go
dzinie 18-ej w Maiej Sali Konferen
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego od
będzie się pod przewodnictwem p.
Senatora Zygmunta Jundziłła posie-
dzenie Wojewódzkiej Rady Wodnej.

Porządek dzienny posiedzenia
przewiauje m. in. rozwazenie spra-
wy projektowanej testurowni na rze-

ce Stiaczy w powiecie wileńsko-
trocxim.
— Podania o pozwoienie na

broń. Starostwo wileńsnie grodz
kie podaje dc wiadomości, że dnia
26 bm. rozpocznie przyjmowanie
podań o prolongatę pozwoleń na
brań na rok 35. Podanie należy
snładać w okienku nr, 1 w godzi-
nach od 10 do 13ej. Termin wcze-
śniejszy ustałony został, celem u-

nikoięcie naioku przy składaniu

podan i oabieraniu pozwoleń.
SPRAWY SANITARNE.

— $anitarne porządki, iMieszkań-

com miast prowincjonalnych, mia-

steczek i większych osiedli, których

iudność o takica dobrodziejstwach
jalk wodociągi i kanalizacja nie śmie

marzyć, znane jest rozporządzenie
władz, by zawartość dołów kloacz-

nych wywożono na taką odległość

od siedzib ludzkich, by mie zatru-
wała powietrza i nie roznosiła za-
razków chorób zakaźnych. Dlatego
też wywiezione ekskrementy winne
być natychmiast 'worane. Wilno,
aczkolwiek należy do. kategorji
miast większych, posiada jednak,
niestety, jeszcze znaczną 'iiość po-
sesyj nie skanalizowanych, a wobec
tego ktoś winienby dbać o to, aby
nagromadzone nieczystości zostały
po za obręb siedzib iudzkich usu-
nięte i'to w sposób najmniej wi-
doczny i odczuwany. Niestety, tak
nie jest, Nieczystości te wywożone
są często na najbliższe od miejsca
czerpania ogrody śród miasta. Np.
wczesną wiosną r. b. wywożone 2
domu Nr. 29 przy ulicy .Wiwulskie-
$0 nieczystości wylane zostały
wprost na ulicę Smoleńską przy
zbiegu jej z Kozią, obecnie zaś, wy-
wiezione nocą 18/19 b. m. z tegoż
domu, wylane zostały na ogród wa-
rzywny przy posesji Nr. 15 przy ul.
Smoleńskiej, a zatem również w
śródmieściu. Odpowiednie władze
sanitarne mają pole do działania,

Adochtin.
SPRAWY KOLEJOWE.

—Przygotowania do zimy. Wła-
dze kolejowe przystąpiły do prac;
przygotowawczych celem uchronie-
nia linij kolejowych od zasp śnież-
nych, Wi tym celu w pierwszych
dniach grudnia r, b. większe węzło-
we stacje otrzymają pługi odśnieżne.
Na stacji Wilno w pogotowiu będą
się znajdowały dwa: pługi, które w
miamę potrzeby będą przerzucane|
na zagrożone linje kolejowe. Nieza-
ieżnie od tego służba drogowa otrzy-
mała instrukcje w sprawie oczysz-
czania linij kolej, :

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Interwencja kupców skutkuje,
swoim czasie podawaliśmy o

zwróceniu się związku kupców wi-
ieńskich do starosty grodzkiego z
prośbą o interwencję w stosuniku do
niektórych sklepów  owocarskich,
spożywczych i mleczarni, nidprze-
strzegających przepisowych godzin
handlu. Stwarzało to niezdrową kon-

na 1azie dokładnie ustaloną.

Konwentowi O. O. Franciszkanów
nastąpi osobne powiadomienie.

dziło sumiennych „właścicieli skle-
pów. Starosta grodzki przyrzekł
wówczas przychylnie tę sprawę roz-
patrzeć. ;

Pierwszym tego objawem było
ukaranie w dniu 24 b. m. kilku wła-
ścicieli sklepów, W trybie admini-
stracyjnym ukarano grzywną zł. 50
Fiszera Torynberga, właściciela о-
wocarni przy ul. Wileńskiej 11, о-
zeła Udrę, właściciela  owocarni
przy ul, Zamkowe; 24, Wiihelma Ur-
banowicza, właściciela mleczarni
przy ul. W. Pohulanka 27, oraz
grzywną zł. 25 z zamianą na areszt
„Włodzimierza Walentowicza, wła-
ściciela sklepu spożywczego przy ul.
Mickiewicza 45 i Stanisławę Szadej-
kównę, ekspedjentkę skiepu owo-
carskiego przy ui. Mickiewicza 33.
Ukarani oni zostali za sprzedaż
godz, 21-ej w owocammiach i po godz.
19-ej w sklepach spożywczych.

Z ZYCIA STOWARZYSZEN.
rosiecdzenić  Wiienskiego

Oddziału Poiskiego T-wa Hisio
rycznego odbędzie się w роше-
dzaiek dn. 26 listopada o godz. 6
wiecz. w lokalu Seminarjum  Histo-
rycznego USB. (Zamkowa 11). Na
porządku dzienaym: 1) odczyt prof
M. Limanowskiego pt. Skąd pocho-
dzą Litwini, 2) posiedzenie zarządu.
Wstęp wolny. Guście mile widziani.
— Zjazd delegatów związku

eciemniałych żołnierzy. Na dzień
& grudnia zwołany Został zjazd de-
legatów związku ocieimniałych žol-
nierzy wojny Światowej i polsko-
polszewickiej do Wiina. Organizacją
zjazdu i przyjęciem delegatów zająi
się wileński oddział związku inwa-
lidów wojeanych, który już obec-
uie czyni s.arania dla należytego
przyjęcia i rozlokowania oraz uprzy-
jemmienia pobytu ociemniaiym ofia-
rom wojny. W związku Z tem wy-
iomiony został komitet wykonawczy,
na którego czele stanęło w charak-
terze członków honorowych wiele
wybitnych osobistości z Wilna z ks.
Arcybiskupem Metiopolitą Jałbrzy-
kowskim i woj. Juszczoitem. Komi-
tet ustali blizsze szczegóły przyję-
cia uczestnisów Zjazdu.
— Zebranie Circolo di Dante

(koła: Dantejskiego), które miało się
odbyć dziś, dn. 25 bm., zostało od-

wołane.
Kurs ratownictwa. Zarząd

Wileńskiego OkręguPolskiego Czer-
wonego Krzyża organizuje w dniach
od 10.XII do 18,XII r. b, VIII kurs
ratownictwa i obrony przeciwgazo-
wej dla lekarzy z prowinuji Zapisy
przyjmuje biuro Wileńskiego Okrę-
gu P. C. K przy ul. Tatarskiej 5 w
godzinach od 10 do 14-ej.
— Najweseisza „Czarna Kawa".

XII-go „Tygodnia Akademika* odbę-
dzie się 1-go grudnia rb. w Sali Izby
Przemysłowe-Hadlowej. (Mickiewicza
32). Zaproszenia rozesłane, ewentu:
alnie otrzymać je można w Bratniej
Pomocy Pol. Młodz. Pkadem. (ISB.
(ul. Wielka 24) codziennie w godz.
od 13 — 15 1 od 17 —21. 
Dziś staraniem sekcji teatralnej

c

— Amatorski teatr robotniczy.!

 
 

chrześc. uniwersytetu roboiniczego,'
odbędzie się amatorskie przedsta-|
wienie p. t. 1) „Żyj Polsks!' — dra-
mat Zbigniewa Orwicza, 2) „Wdowa
z musu” — komedja Zygmunta Przy-
byłskiego.

| Przedstawienie odbędzie się w
„sali teatralnej Ch. U. R. przy ul. Me-
„tropolitalnej 1. Początek o godz. 6
"m. 30 wiecz.

  

| mmo (PZA
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' Ludzie, cierpiący na zaparcie stolca

i złączone z tem przekrwienie organów
podbrzusza, hemoroidy, piją po ćwierć
szklanki naturalnej wody gorzkiej
«Franciszka - Józefa” zrana i na wieczór.
Fytajcie się lekarzy. 36313

inalabetyin=to" baóia Hiego wieku.
Stań do szeregów pionierów

oświaty!

rym dane było stykać się z ś. p. Eu-
O terminie przekazania kościoła zebjuszem Wardejnem.

Na posteruaku wileńskim zmarły'
kierownik oddziaiu wileńskiego pra-

| cował stosunkowo niedawno, przy-
kurencję wśród kupiectwa i Ikrzyw- | bYWSZY do naszego miasta z Pozna-

nia, jednakże potrafił w siosunkowo
krótkim czasie zdobyć sobie po-
wszechny szacunek i sympaiję.

Zmarty osierocił żonę 1 dwóch
Synów. |

Szczegóły pogrzebu podane z0-,
staną później,

nisterstwo skarbu do ściągania dłu-
gów od zadłużonych włascrcieli do-
mów w pomienionych bankach.

Przy ściąganiu długów rosyjski
rubel zostanie przyrównany do 30—
50 cent, Ze ściągniętych dł:góćw będą
wypłacane odpowiednie sumy wkład
com według kursu, pozostałe zaś su-
my projektuje rząd zużyć na przy-
stąpienie do założenia Banku Hipo-
tecznego.

Popierajcie PIiSK4 Pacie.Z

Szkolną.

 

Litera

 

jest skrótem słowa dekalumen,

które określa wydajność świetlną żarówki.
łm mniejsza jest ilość watów przy tej samej

wydajności świetlnej tym lepszą jest żarówka
i tym tańsze wydzielane przez nią światło.
Osramówki[BJ odznaczają się małym

zużyciem prądu pray dużej wydaj-

ności świetlnej, dlatego stosujcie
pełnowartościowe

 

£ dwuskrętką z drutu krystalicznego
‘ £tóre sabewnią Wam tanie światło.

 

SPORT
Najciekawszą imprezą dzisiejszą 2-go w Świętochłowicach a 9 gru-,

jesi bezsprzecznie mecz piikarski o
wejście do Ligi rozegrany w Święto:|
chłowicach między Śląskiem a Na- będzie mecz hokejowy w Katowi-|j 1 !

|cach. Reprezentacja Warszawy ro-;przodem,
Jeżeli chodzi o Wilno, to uwa-

żam, że najlepiej byłoby dla nas,|
żeby Śląsk mecz ten wygrał a dwa!
następne mecze z W, K. $. Śmigłym|
przegrał, wówczas Wilno odrazu za-
kwalifikuje się do Ligi.

* Wiilnianie ze Śląskiem grać będą

Gatai sdużbie diechaPuderBelle SATA
GWRAREZGKE CERZE TOO WRZWOLZZESTAZ SEASEISOTSTAENASATENISO

S Polskie Radjo Wilno
 

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka,

łudniówka. Dziś o godz. 4-cj komedja
współczesna w 3 aktach Marjana Hemara'
p. t. „Firma“, Ceny piopagandowe.
— Wieczorem o godz. 5-ej komedja

Bernarda Shaw'a p. t. „Nigdy nie można”

przewidzieć”. Obsadę sztuki stanowią:
1p. N. Andryczówna, St. Gintciówna M.|
Węgrzyn, W. Zastrzeżyński. Dekoracje W
„Aakojnika. PRE

Jutro o godz. 8 wiecz, „Nigdy nie
można przewidzieć”. !

— Teatr muzyczny „Lutnia“, Ostatnie
przedstawienie „Madame Pompadour".
Dziś o godz. 8.15 wiecz. po raz ostatni
operetka Falla „Madame Pompadour. W
roli tytutowej wystąpi J. Kulczycka w oto-
czeniu: Halmirskiej, Łasowskiej, Dembow-
skiego, Domosławskiego, Szczawińskiego 1
Tatrzańskiego. Ceny zniżone.
— Dziś o godz. 4 pp. po cenach zniżo-

tych operetka Abrahama „Bal w Savoy“
2 J. Kulczycką w roli Markizy.

— Jutrzejsze widowisko z cyklu pro-
lagandowych, wypełni operetka Kalmana
„Cyrkėwka“. Ceny propagandowe.

— Najbliższa premjera. We
najbliższy premjera melodyjnej operetki
„Gri-Gri', osnutej na oryginalnych  moty-
wach afrykańskich. W. roli egzotycznej
księżniczki „Gri-Gri* wystąpi artystka scen
poznańskiej i bydgoskiej, Zofja Lubiczów-
aa. Rolę króla murzyńskiego kreuje M.
"etrzaūski. Operetkę urozmaicają. liczne
Lalety i ewolucje układu baletmistrza J
Ciesielskiego. Nowa elektowna wystawa.

wtorek

dnia w Wilnie.
Drugą interesującą nas imprezą

zegra spotkanie z reprezentacją By-
tomia. Zapewne w reprezentacji
Warszawy grać będą Godiewscy.
W Wilnie zaś o. godz. 18 odbę-.

dzie się mecz bokserski w sali
Ośrodka W. F. Będą to zawody to-
warzyskie.

Niedziela, dnia 25 listopada.
9.00: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 10.00: Nabożeństwo. 11.40: Muzyka
zeligijna (płyty). 11.57: Czas. 12.00: Hejnał,

„Jak rolnik12.03: Wiad. meteor. 12.05:
ucieka od kryzysu?" — odczyt. 12.15: Po-
ranek muzyczny. 13.00: „Na weselu w Do-
zsachowie” — odczyt. 13.15: D. c. poranku
muz. 14,00: Godzina życzeń (płyty). 15.00:
.Radził Antek Modrokowi, jak się nie dać
kryzysowi” — pog. roln. 15.15: Aud. dla
wszystkich. 16.00: Recytacja prozy. 16.20:
Recital skrzypcowy. 16.45: „Wesoła szko-
ia“ opow. 17.00: Muzyka do tańca,
17.50: „Kultura duchowa Słowian”. 1800;
Słuchowisko. 18,45: Życie młodzieży. 19.00:
Kecital fortepianowy. 19.30: Muzyka lek-
ka. 19.50: Feljeton aktualny. 20.00: Kon-
cert wieczorny. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55:|
"ak pracujemy w Polsce? 21.00: „Na we-
sołej lwowskiej fali". 21.45: Wiad. sport.
ze wszystk, rozgł. 22,00: Audycja poetyc-
ka: „Žądio satyry — tecyt. 22.30: Utwory
Ravela (płyty). 23.00: Wiad. meteor. 23.05
—23.30; Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 26 listopada.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnasiyka. Mu-

zyka. Dzien. par. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.40; Progr. dzienny. 7.50: Pogad
Stow. Młodz. Polsk. 11.57: Czas. 12.00
Heinał. 12.03: Wliad. meteor, 12.10: Muzyka
taneczna. 13.00: Dzier: pot. 13.05; Literatu-
ra skrzypcowa (płyty). 15.30: Wiad. o eks-
„orcie. 15.35: z ode. pow. 15.45: Mu-
zyka lekka. 16.45: Lekcja niemieckiego.
17.00: Recital organowy. 17.25: „Zielony
Śląsk" ieljj wygł W, Mackiewicz. 17,35:

  

  

Echa strzelaniny
Około północy z dnia -16 na 17

lutego b. r., kiedy personel piwiarni,

mieszczącej się przy ul. Kolejowej

Nr. 1, czynił ostatnie przygotowa-

nia do zamknięcia lokalu, iozległ się

brzęk szyby, rozbitej z zewnątrz

rzuconym kamieniem.

Wiszyscy obecni w piwiasni wy-
biegli na ulicę, gdzie zauważyli

uciekającą w stronę dworca dzie-

wczynę.
Właściciel lokalu Kazimierz So-

snewski i Juljgan Skokowski pobiegli

za nią i niebawem zatrzymali ją.

Okazało się, iż sprawczynią burdy

2 Rк оннй
rats kasis_РОМА NAa

KRONIKA POLICYJNA.

— Brat samobójcy z traktu Ru-
domińskiego zeznaje. W związku z:
ustaleniem tożsamości samobójcy z
traktu Rudomiūskiego, do policji
zgłosił się Leon Szafrański z Vabja-
nic, brat Józefa i oświadczył, iż brat

jego przez dłuższy czas byt rządcą
majątku w Zatorach, pow. puław-
slkiego i ostatni raz widział go i roz-
mawiał z nim 5 października r. b.
W, rozmowie Leon Szafrański do-
wiedział się, iż brat zamierza porzu-

cić pracę, gdyż otrzymał intratniej-
sze zajęcie. Po tym terminie wszel-
ki ślad po Józefie Szafrańskim za-,
ginął W obecnej chwili władze
śledcze ustalają przyczyny samo-
bójstwa J. Szatrańskieso.

— Uczenice szkoły powszechnej ukra-

'dły łakocie. Do sprzedawczyni chałwy

Zofji Łukjanikowej (Jatkowa 3), stojącej

przy uł. Niemieckiej róg Jatkowej pode-

szło kilka dziewcząt, chcąc kupić słody-

cze. Podczas kupna 3 dziewczynki porwały

ас ucieczki.ze stołu towar i rzuciły się

W. zarządzonym pościgu uciekające dziew-

czynki pogubiły książki, z których zdołano

dowiedzieć się, iż młodocianemi złodziej-

kami są uczenice szkoły powszechnej przy

ul. Wileńskiej, Jadwiga Zdanowiczówna i

Jadwiga Skarżyńska. O wypadku powia-

domiono rodziców i kierownictwo szkoły.

— Okradia i opuściła męża. Piotrow-
ski Józei (Kowieńska 2) powiadomił po-  
ilcję, iż jego żona Marja zbiegia 7 domu,*

zabierając obligacje P. W. polisy ubez- |

pieczeniowe na sumę 1500 zt. i większą

sumę gotówki. Za zbiegłą polija rozesłała

listy gończe.

— Kradzież podczas pożaru. Franci-

szek Gulbiński. (Popławska 30) doniósł po-

licji, że w dniu 22 bm. gdy wynoszono z

domu rzeczy podczas poża'u, nieznani

sprawcy skradli damską torebkę, zawiera-

jącą 22 zł. 50 gr, legitymację kolejową,

70 zł. znajdujących się w szufladzie szafy,
bieliznę, ubranie i różne drobiazgi, ogólnej

wartości 450 zł.

— Grasowanie złodziei. Do mieszkania
Józeła Satkiewicza (Legionowa 74) dostali

się w czasie nieobęcności domowników

nieznani sprawcy i wynieśli garderobę
męską i damską, ogólnej wartości 500 zł.

W. tymże dniu złodzieje zakradli się
do mieszkania Chany Glezer (Żydowska 13)

i wynieśli gardercbę oraz pateton walizko-

wy, ogólnej wartości 300 zł.
  WYSZŁA Z POD PRASY BROSZURA p. t.:

„Ostrańramalżydzi
pióra dr. Tadeusza Sieczki.

Zawiera ona następujące rozdziały:
*-0 Osobliwe dzieje skarbony ostrobram-
skiej; 2-0 Z dziejów święta Opieki N. Ma-
iji Panny Ostrobramskiej; 3-o Ostra Brama
1 Żydzi i 4-o Pochodzenie ostrobramskiego
obrazu.

Skład główny Księgarnia św. Wojcie-
cha, Wilno, Dominikańska 4. Do nabycia
„we wszystkich księgarniach.

х Cena 75 groszy.

1
i

FILTREM DLA KiRWI
| JEST WĄTROBA
| W watrobie wytwarza się żółć i sply-
wa do kiszek.

Gdy wskutek zastoju żółci tworzą się
„w niej osady i zbijają się w twarde grudki
| (piasek żółciowy), gdy na grudkach osia-
` чаа 501е wchodzące normalnie w skład

  

| także i osoby dorosłej

" sci naskórka

 (żółci, — a na nich odkładają się wciąż no-
„we osady, — grudkistalą powiększają się,
a w rezultacie powstają kamienie żółciowe.

Kuracja ziołami Cholekinaza H. Nie-
,mojewskiego polega na pobudzeniu wątro-
|ty do normalnej czynności i regulowaniu
przemiany materji.

Skład Główny: Nowy Świat 5. Warsza-
wa. Żądajcie bezpłatnych broszur wyjaśnia-|
jących. 39194—2
o———————0mo
Rzeki CCA CY SEASETA

' Koncert dla młodzieży (płyty). Objaśnienia
Z. Ławęskiej. 18.00: Konc. rekl. 18.05: 7, li-
tewskich spraw aktualnych. 18.15: Recital|
fortepianowy. 18.45: Program dla dzieci.|

1.9.00: Słuchowisko: „Pod mostem* z fran-

  

skiego w opr. "adj. B. Pi.karskiego.
30: „Obłęd pośpiechu* feij. wygł J

Sirzelecka. 19.50: Wiad. sport. 19,56: Wil.|
wiad. sport. 20.00: Koncert popularny. 20.45
Dzien. wiecz. 20.55: , Jak pracujemy w Pol-|
sce”. 21.00: Pogad. muzyczna o koncercie|
kameralnym Koncert kameralny. 21.45:|
„W ogniu rewolucji”, odczyt wygł. W. Po-|
bog-Malinowski. 22.00: Skrzynka pocztowa,
Nr. 336. 22.15: Lekcja tańca. 22435: Koncert |
życzeń (płyty). 23.00: Wiad, meteor. 23,05:|
Muzyka taneczna, Ё |

  

 

    
na ul. Kolejowej.
była uiiczna dziewczyna Mincenty-
na Musiewiczówna, która, r.ając ja-
kąś urazę do Sosnowskiego, w ten
sposób wywarła zemstę.

MW, momencie, gdy Sosnowski sza-
motał się z zatrzymaną, a Skokow-

ski pobiegł po policjanta, nadjechała
dorożka z dwoma mężczyznami,któ-

rzy stanęli w obronie dziewczyny
i usiłowali ją uwolnić,

Wywiązała się walka, w czasie

której Sosnowski wydobył rewolwer

i oddai 3 strzały, raniąc jednego z

nieznajomych.
Jak się okazało, zraniony został

Bolesław Minakowski, odnosząc po-

wierzcnowne rany klatki piersiowej
i prawej, nogi.

Po zlikwidowaniu awantury, So-
snowskiego pociągnięto do odpowie-
dzialności karnej pod zarzutem usi-

łowania zabójstwa w przystępie sil-

nego atektu (ant. 23 i 225 5 2 K. K).

Sprawę rozpoznawał lil-ci wy-

dział karny sądu okręgowego pod

przewodnictwem p. sędziego Józefa

Zaniewskiego.
Oskarżony twierdził, iż strzelał

w obronie własnej, ponieważ był na-

padnięty, a Minakowski bił go bi-

czem.

Sąd, biorąc pod uwagę okolicz-

ności zajścia, skazai Sosnowskiego
na rok więzienia, zawieszając wy-
konanie kary na przeciąg 2 lat.

Kos.

0 WYPADKI.
— FErzyczyny pożaru iabryki wa-

ty „Wiłwat* Komisja, badająca

przyczyny pożaru w fabryce waty

„Wilwat”, ostatecznie ustaliła, iż

powodem pożaru było krótkie spię-

cie przewodów elektrycznych w hali

maszyn, skąd ogień przerzucił się

szybko na całe urządzenie. Straty,

jakie ponieśli właściciele fabryki,

wynoszą około 125 tys.złotych. Jak

się dowiadujemy, właściciele zamie-

rzają fabrykę odbudować.

Hygjena dziecka.
Harmonijnem uzupełnieniem powszech-

nie używanego „Pudru Bebe 3zoimana

jest niemniej doskonałe „Mydio Bebe

Szofmana”, mydło przetłuszczone dladzie-

«1 i dorostych o wrażliwej cerze. Dzięki

„Mydłu Bebe Szotmana” skóra dziecka, a
nabiera świeżości,

elastyczności, odporności nawszelkie do-

iegliwości skórne, słowem. nabiera tego, co

się zowie wyglądem kwitnący. „Mydło

bebe Szofmana” jest hygjenicznem mydłem

wyprodukowanem ze specjalnie dobranych

iluszczów. Każdy war mydła tego jest ba-

dany przez pracownię analityczną žirmy

„MWu-EL-KA“ przyczem szczególną wagę

przywiązuje się do przetłuszczenia „Mydia

Bebe $zotmana”, stosownie do delikatno-

dziecięcego i wszelkiej innej

wrażliwej cery, oraz do związania wolnych

alkalji, które w zwykłem mydle meszkodli-

we, mogą się stać przyczyną ciężkich scho-

rzeń skórnych przy delikatnym naskórku

dziecięcym i wrażliwej cerze u dorosłych.

„Mydło Bebe Szotmana' jest pertumowane

kompozycją oryginalną i subtelną, a zawie-

rającą jedynie najszlachetniejsze naturalne

olejki pachnące, z zupełnem pominięciem

s.ejków sztucznych, które zawierając nie-

kiedy resztki chloru i węglowodanów. de-

strukcyjnie działają na skórę. {
Dr. S. A.55148—4

pYO,

Z ZA KOTAR STUDJO,
„Szabla i duch”.

Niedziełna audycja przeznaczona - м
programach radjowych recytacjom prozy

w dn. 25 listopada o godz. 16.00 zawierac

 

będzie iragment p. t. „Szabla i duch”, z
cstatniej książki „Nurt” znakomitego au-
tora „Prėchna“ i „Oziminy” — Wacława
Berenta. Fragment ten, za który Berent
vtrzymał nagrodę przed „opublikowaniem
ssiążki stanowiącej rodzaj studjum histo-
rycznego z czasów Leśjonów Dąbrowskiego
i Księstwa Warszawskiego, daje ciekawy
riezmiernie obraz tej epoki, świetnie pod-

patrzone i opracowane charaktery i typy.
Wiktor Łabuński i Władysław Ladis przed

mikrotonem.
W/ dniu 25 listopada o godz. 19.00 wy-

„łąpi przed mikrofonem Iwowsaim w kon-
cercie, transmitowanym na caią Połskę,
uralentowany pianista Wiktor Łabuński,
kształcący Się i rozwijający swą działal-
nvść artystyczną i kompozytorską od sze-
regu lat w Paryżu. Obecnie po powrocie do
kraju da się słyszeć przez mikrofon w
programie, złożonym z utwoiów Ścarlat-
łi'ego, Schuberta, Webera, Liszta i Men-
delsohna.

Solistą, wzbudzającym powszechne za-
ateresowanie wśród audytorjum  radjowe-
go, będzie w tym dniu — Władysław La-
cis, świetny tenor o wybitnych wartościach
4łosowych, który odśpiewa kilka aryj z
oper Gounoda i Puccini'ego w czasie kon-
ceriu wieczorowego pod dyrekcją Józeła
Czimińskiego o godz. 20,00.

„Trėjkainy kapelusz“ da Falla,
Jeden z najświetniejszych przedstawi-

cieli narodowej muzyki hiszpańskiej, Ma-
,nuel da Falla w swej bogatej i różnorodne:
| pod względem formy twórczości muzycznej,
cbejmującej balety, impresje symfoniczne,
zieśni, utwory foztepianowe czerpie motv-
wy z pieśni ludowych przeważnie andalu-
zyjskich. W dniu 25-tym listopada o godz.
«2,30 będą się mogli .łuchacze bliżej poznać
« jego twórczością w postaci baletu p. t.
. Trójkątny kapelusz" i koncertu na kla-
wesyn, flet, obój, klarnet, skrzypce i wio-
lonczelę. Koncert ten zwraca na siebie
szczególaą uwagę oryginalnym doborem
irstrumentów dostarczających  słuchaczowi
ciekawych i nie spowszedniałych wrażeń,

dPALKAAANKI AMM
Bospolii+Mzeale ośWialoWe

członków stowarzyszeń
tecznych usunie hańbępo

fabetyzmu!



    

4 WILEŃSKI
  

Zz KRAJU.
To i owo z Niemenczyna.

W. ubiegłą niedzielę Niemenczyn

był świadkiem wspaniałej uroczy-

stošci Święta Miłodzieży Katolickiej.

W. piątek i sobotę młodzież gor-

liwsza przystąpiła do spowiedzii

Komunii Świętej. W! niedzielę 18 b.

m. zgromadziła się. w wielkiej liczbie

na uroczyste nabożeństwo. Chyba
więcej niż wdwójnasób zebrało się

do kościoła wiernych starszego po-

koienia, wszyscy bowiem wiedzieli,

że to niedziela niezwyczajna, że to.

dzień i święto ich młodzieży.
Po sumie wszyscy chyba podą-

żyli na zapowiedzianą akademię do
„Domu Żołnierza”. Ogromna sala w

parę minut wypełniła się po brzegi.
Akademię rozpoczęto  uroczy-

stym śpiewem chóru 6 głosowego:
„My chcemy Boga* w układzie Е.
Nowowiejskiego.

Następnie ks. proboszcz miejsco-,
wy wygłosił piękne przemówienie, |
zwracając się do ludzi wszelkiego
stanu i wieku. Jednodniówkę mło-
dzieży „Przyjaciel Młodzieży” w
liczbie 100 egz. w lot rozchwytano.! wiedzi dziękował, oświadczając

 

CASIN

ROXY
Dziś ostatni dzień. Pocz. o g. 2-e|. Film nagrodzony złotym medalem Akademji Sztuki i Wiedzy to

LUDZIE ууЕНЕ
Nowy — nigdy dotąd niespotykany temat, który poruszył świat, W rol. gł. CLARK GABLE, MYRNA
LOY. — Rež Ryszarda Bolesławskiego. Czy lekarz ma prawo do miłości. Czy wolno mu rozporzą
dzać swolm czaśem? Był najlepszym chirurgiem, lecz nie mógł uratować kobiety, którą kochał. Nad

program: Tygodnik Paramountu i kronika Pata. Początek punktualnie:

' zakończyło akademię. |

„na miejscowego

| gdzie jedynie i naiprawdę widzi szko-

Po przemėwieniu ks. proboszcza
chór cdśpiewał pieśń do Patrona
Młodzieży: „O Stanisławie Patronie
Ty nasz”, a druhny K. 5. M. ode-
grały propagandowy obrazek sce-
niczny: „Szkoła szczęścia”, żywio-
łowo oklaskiwany przez zgroma-
dzonych. 'Wreszcie śpiew Poloneza
Moniuszki, Hymn do Chryslusa Kró-
ła na 5 gł. i Hymnu młodzieżowego

Byłbym nieścisłym, gdybym po-,
minął piękne wystąpienie parafjani-;

p. Salwińskiego z!
Bezdan. który w prostyci słowach
dai wyraz swej radości z tych szla-
chetnych poczynań młodzieży i go-|
rąco zachęcał rodziców, aby posylali|
swych synów i córki w szeregi Ka-
tolidkich Stowarzyszeń Młodzieży, |

 
łę szczęścia. :

Naturalnie nie obeszło się w tem
przemówieniu p. S. bez gorących
słów uznania pod adresem ks. pro-
boszcza, który w serdecznej odpo-

 

DZIENNIK

' największą jego radością będzie,|
ėdy wszystkich parafjan RT
jako dzielnych i bojowych obroń-
ców prawdy Chrystuscwej w szere-
gach zorganizowanych Akcji Kato-
lickiej.

Korzystając ze sposobności na-|
woływał jeszcze ks. proboszcz do|
pracy i walki z analfabetyzmem.|
Sprawą tą widocznie bardzo gorąco|
jest przejęty, gdyż korzysia z każ-|
dej okazji, publicznie i prywatniej
nawołując i organizując tę ezlachet-|

ną pracę. |
Wie czwartek 22 listopada ama-

torski chór kościelny czcił swoją
Patronkę Św. Cecylję. Podczas uro-:
czystego nabożeństwa została wy-
konana kantata ku czci lej świętej,
w uktadzie š. p. ks. Grubeiskiego.

Jeśli już mowa o śpiewie, tó trze-
| ba dodać, że dzielni chórzyści stają
się zachętą dla reszty. parałjan,bo ta
ich przyłkład, praca lks. proboszcza |budowaniach Joela Gutela wybuchł| metrów długości),
ip. organisty to sprawiły, że od pa*
ru miesięcy nieszpory w naszym
kościele są śpiewane
przez wiernych.

Druh P.

Rozpowszechniajcie

 

DZIS WIELKA PREMJERA. Nareszcie po dwulztniej przerwie wielki komik

HAROLD LLOYD
„KOCI PAZUR"

stworzył niebywał:
komedję zupełni:
nowego typu p. t.:

wszystko jest w tym nowym, znakomitym filmie,
humor, romans, sensacyjne przygody, taniec, śpiew:
wystawa, Rewelacyjna komedja odmienna od wszyst-

kieh dotychczasowych. Seanse: 2, 4, 6, 8 i 10 wiecz.

4,6, 8 i 10,15.
Już jutro premjera, film, który zapowiadamy z dumą „GB WIECZORA DO PÓŁNOCY”.

 

Bezlitosna dla zwierząt moda.
Cielęta, kozy i inne poczciwe zwierzę-

ra ich zostaje po śmierci użyta na potrzeby
ludzikie. Nowość stanowi moda, która 0-

becnie skóry jaszczurcze i wężowe stosuje

do wyrobu towarów galanteryjnych, Skóry
wężowe i jaszczurcze, to bardzo ogólne o-

kreślenie, Bo wężów i jaszczurek istnieje

wiele gaiunków. Jakież tedy gatunki tych
zwierząt dostarczają skóry dla zadowole-

nia panującej mody.

Otóż głównym dostawcą skór wężo-

wych i jaszczurczych są kraje tropikalne, a

przedewszystkiem Indje Holenderskie, Żyje
tu wielu gatunków  ogromnyci: jaszczurek
zwanych waranami, których ciało dochodzi
niejednokrotnie do dwóch metrów długości.

 

wybuch benzyny
nieszczęścia.

powodem, dostarcza obficie skėr węžowych ' jaszczur-

Skóry owych waranów są najczęściej

| ta domowe przywykły już do lego, že skė- | užywane do wyrobėw galanteryjnych i wy-

stępują „od nazwą skėr jaszczu:(2ych,

Również t. zw. wężowa skóra pochodzi

przeważnie z Indyj Holenderskich. Dostar-
cza jej vlbrzymi gatunek pytonów, mianowi

cie t. zw. python erticulatus pależący do

największych węžow. Dochodz' on niejed-

nokrotnie do 10 metrów długości.

Procedura zdzierania skóry z takiego
węża odbywa się w sposób okrutny. Oto
żywemu jeszcze wężowi wbija się gwoźdź
w głowę i przymocowuje się g w ten spo-

sób do jakiegoś drzewa. Następnie nacina
się mu skórę dokoła szyi poczem zdziera
się ją, dbając o to, aby o ile możncści skóra

zeszła cała niepodarta.

Również i podzwrotnikowa Ameryka'

rzych. Przedewszystkiem wchodzi w grę

W POW. SWIĘCIANSKIM w za-| Brazylja, w której mieszka wąż boa (do 4!
anakonda (8 metrów) i,

pożar, wyrządzając straty na sumę! wiele innych. Skóry tych węłów znajdują|

5000 zł. Przyczyną pożaru było za-

strożności. Podczas wybuchu ben-
zyny Abram Joel odniósł tak cięż-
kie poparzenia, iż odwieziono go w
stanie beznadziejnym do szpitaia w| nie używa się

Wilnie. Brat jego, Boruch—Zełman
że bony jałmużnicze „Caritasu" doznał poparzenia rąk i twarzy,

Niniejszem podajemy
ją |do wiadomości, że Dyrekcja kina
e

Europejskiej p.

PAN!
 

REWJ Następny
program

STANISŁAWA MONIUSZKI

s» „MARKIZA YORISAKA'*

„Fi A L К А“
z udziałem L. KIEPURY i ZUZANNY KARIN. '

oraz „Żółta Maska
Dla młodzieży
dozwolone. HELIO

; się często na rynku. Również pospolitą jest| —137,15—135,75.

śremjalnie |palanie się benzyny skutkiem nieo-| skóra pięknego jaszczura leguana,

|

\

«Helios»
nabyla monopol na wyšwietianie najwlększego areydziela produke|!

t.

TYLKO DZIS w NIEDZIELĘ

która na
rynku występuje pod niesłuszną nazwą skó
ry kameleona.

Jest rzeczą ciekawą, że nigdzie prawie;
do celów przemysłowych

skór wężów jadowitych.

W krajach znajdujących się pod rząda-

z udziałem słynnej artystki OLGI CZECHOWEJ, I že tilm ten niema jaic wspólnego z filmem „Karnawał I
obecnie w kinie „PAN”, który to fllm właściciel kina „PAN“
film „Maskarada w Wiedniu", podając zaś małemi literami „Karnawał i Miłość".

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień.
Dziś. Oszałamiejąca przepychem | wystawą PERŁA najnowszej

brzymów, mecz nad mecze, największe spotkanie bokserskie o tytuł mistrza

MAX BAER contra PRIM6 CARNERA """"recwejwaki 7.

p. Ewel Baskind w celach kenkurencji reklamu)

mi Anglii i w krajach holenderskich zostały

| ostntniemi czasy wydane zak?zy tępienia

jaszczurów na skórę. Gady te bowiem ra-

leżą do zwierząt pożytecznych jako zwie-

rzęta żywiące się owadami.

Nikt jednak nie ujmuje się ze krokody-

lami, których skóra należy do najbardziej

dla celów galanteryjnych poszukiwanych. Z

grubej tej skóry, której część grzbietowa

zawiera wkładki kostne używa się dla wy-

robów skórzanyci tylko partję brzuszną.

Skóra krokodyla pochodzi głównie ze spe-

cjalnych farm amerykańskich, trudniących

się hodowłą tego potworu, odxąd zwierzę

 

to zostało w Ameryce w staniz wolnym

doszczętpie wytępione.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Waluty: Belgja

123,65—123,96—123,34. Bealin 215,30—214,30

--212,30. Gdańsk 172,75 —173,13 — 172,32.

Hulandja 358,40 — 359,30—357,50. Londyn
26,47—26,60—26,34. Nowy Jork 5,30'/s—

5,331/s—5,271/s Nowy Jork kabel 5,30*/2—

5,33/:—5,271/+. Paryż34,93— 35,02—34,85.
rraga 22,13—22,18—22,08. Stokhołm 136,45

Szwajcarja 171,75—172,18
-—171,32. Włochy 45,27—45,39—43,15.

Akcja: Bank Polski 94. Cukier 27,50.
Starachowice 12,30.

Papiery procentowe: Budowlana 44,75.
inwest. seryjna 118. Konwersyjna 63. Sta-
bilizacyjna 65,75—66—65,50 (ostatni dro-
tny). Listy ziemskie 49,38. — Tendencja
pożyczek utrzymana, dla listów nieco moc-

niėjsza,

Miłość”,

Byrekcja kina „HELIOS“.

Początek © godz. 2-ej.

świata na rox 1934

JUTRO „PETERSBURSKIE NOCE".

o godz. 12 w poł.

 

MASKARADA
wyświetlanym

je deżemi literami, jako

produkcji, Nalwspanialsza KGMEDJA
MASKARADA w WIEDNIU. Muzyka:

piss K Ą RN AwAŁ i Mi Ł 0 s c Johann Strauss Reż. Ss © rym

Uwaga: "uuach najciekawsza sensacjal micoi

Na żądanie publiczności PO CENACH ZNIŻONYCH

NĘDZNICY
Obie serje—całość w jednym seansie. — Kasa czynna od g. 11.15 — Poez. punkt o g. 12-ej.

WIKTORA
HUGO

 

    
  

      

  
  
  
  
  
  
    
  
  

    

Kursy

przygotowują na lekcjach zbiorowych

matów, do:
1. egzaminu dojrzałości gimn.
2. egzaminu z 6-ciu klas gimn.
3. w zakresie 4-ch klas gimn.

uczniów.
Wykładają wybitne siły fachowe.

   

  
    

      
   

   

   

 

WYTWÓRNI

K SIENKIE
TEL. 8-94.

Ё

WSZYSTKIE ZDROJEJ
MINERAŁNEW DOMU

DAJĄTABLETKI
MUSUJĄCE
GĄSECKIEGO

VICHYMQ

  

   

RODEOCBE
ZADAJCIE TABLETEK WOD Ę

| HIRERALNYCH GASECKIEGO/
4

 

D. G. WCDEHOUSE.

_Zaufajcie Psmithowi.

Maturyczne i Dokształcające|

„WIEDZA
KRAKÓW, ul. Bronisława Pierackiego 14/1.

w drodze Korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczerpu*
iąco opracowanych skryptów, programów ' miesięcznych te=

4. egzaminu z 7-miu klas szkoły powszechnej.
UWAGA: Uczniowie kursów korespond. otrzymują a

miesiąc oprocz materjału naukowego, tematy z 6'ciu główny!
przedmiotów do opracowania. Nadto obowiązkowe kollokwja
(egzaminy) badają 3 razy w ciągu roku szkolnego postępy

Opłaty b. niskie.

 

OGÓRKI
«AMATORSKIE»

WILNO, SASKA KĘPA 1

Żądać we wszystkich więxszych sklepach kolonjalnyeh.

       

 

  

 

KOZACY
Т — Muzyka Franciszka Schuberta. Pieśni wykona-

Uu Ginausa. ne w języku niemieckim m. In słynna sere”

PRZY
nada „Lelse fienen melae Lieder"i„Ave Maria”

KACZESPRZE ROA ZRK. :
‘ш№ Film odznaczony wielkim złot. medal. Poez. 4, 6, 8 I 10,15.

QRYGIAALKE C10PK) j r CHCĘ KUPIĆ. domekPaszuljo TTETNTTTAULITIITSE 1111 me
` že wszelxiego roczaju й 1 į зомапу) w cenie do

w. Aeakainio, NS GĄSECKIEGO z ng anei "R W. PUPIAŁŁO i j A gródki и СЁ'.;.’…Т \
rzebne znajomo! k. d dłuż z ro! em, : '

korespondencji . han-|Zu 6a — розасу, (UL. OSTROBRAMSKA 25) kanalizacja i wszyst-
dlowej. Adresy zosta- BorachI jest eleganckie, modne tanle I gwaranto- SKLEP kie wygody.Miejsco-
wić w „Dz. Wil* sub Moteciobiąć b z wóne. 3-ch pokojowe ze wość: Zwierzyniec,

KRUPNIK IFILTROWANIA> „handlowiec”, | 320 па sw6j kaszt: Mic-|| P:P. Oficerom polecam buty Isztyblety||wszelkiemiwygodami| SZEWSKI i pag goi
sporządzisz CZA pomocy zaprawy kiewicza SH - а.у'в':і:':а. !;г::г)міо'. ‘:,я;:›іоц П:Шоп- Nr. 3649, !

ziolowo-korzennej. ytlacza tropolitalny 3 vi tel sprzedania.

Flakon 1 5 a: na 1—3 : ROŽNE. е się stare plusze taj sodia Żaoweo- psie. 8 i 7,

itry wi 1 P od źreb į go. 1g3 Paszkiewicz Bolesław r e on

pozaАen Otrze:|| paai čmnoi Is |-— sy
w ł аТ " OD 100 zł. DO 500 yzowanie. 9' szafkowy kupię chęt-

Prospekty darmo, ładys aw rubi y zł. za POSADĘ bna KUPIĘ |nie, może być z pły-
=» jea ag 12, ZOEASKA WILLR D 3 gi) mi tylko niedrogo.

róg Tatłarskiej). na ordy i a używane super radjO Ofert Ši aniem

Tamże wody koiońskie na wagę. ||| narję. Kwalifikacja, | moon dacia? lZygz a gilyn оНЫ Aog 00
78 przecudnych zapachów, świadectwa długolet-| muntowska 8 m. 4. |5 pokojów z kuchnią I inaeml ubikacjami ,sioneczny Z central- Adres pozost. w Re- „Dz. Wil” sub „u-

niej praktyki oraz, “ 265|gospodarezem!, na składach T-wa Stendard- 5 GSodedziea: = 96, „zędnik”. 323—1
reierencje znanych o- ___|_| __/__|Nobel przy ul. Kurlandzkiej 12, położona w tr. arie =
sób posiadam. DY OBIADO iękn. ódku. Biekti šė u |nem utrzymaniem. ul. PLAC

Р ORYGINALNE PR. SKRECJA ZAPEW-|* 2 w pięknym ogr u. lektryczność, kanall-| W,.Pohulanka 16—37. rz ul. Zakretowej
, HT poszukuję =wykwint-|žacja, łazienka | wszelkie wygody. Do wy- 186 N = : PRACA

wicz Fry Pr O i,PSZ nych,  hbygjenicznych |'ajęcia zaraz — tanio. Dojazd 7:ką  lafor- +, 186 Nr. 14 do sprzedania .

ч O BLU o Adm, „Dz. W:"|opywatnie w  śród-|macje: telefon 4-27 w godzinach 9 —16| POKOJU (midi Jub czę”
+ ih 3 d COC pod „Wzorowy rol- mieści. Glas 4 179—0 ściami. Sierakowskie-

r KOJĄCYM nik“ 163—2 Eu oi Ф@ słonecznego, umeblo- go 21 m. 3, od 2 do SEKCJA MLODYCF
ŻĄSTOSOWAŃIE: SGAN" WA „Dzien. wanego . z wygodami 4 p. p. у 193-—2 Stronnictwa —Магоw.

BÓLE GEO SUKNIE podług o-| | PV oi poszukuję. Może być r | wego uprzejmie prosi
įaantianbu ainiai т He 2: i SĘ

MIGREKA,.NEMRALGJA, peter sai Mieszkania Oleeły*abledwi = | Įaskave zgłoszenia
‚ : = jakiejkolw! pri

ZGUBY. BÓLE ZĘBÓW. ' m. 4. —5 i i pokoje 0Il] l „Dzien. Wil*  poa lub zatrudnienia, cho-

Е GRYPA, PRZEZIĘGIEWIA 1 aa RZE įciažby czasowego w
NIAŃBany KAŻDEMU SAMAM |mieszkanko jednopo-|"————TT TTT Wilnie i na prowin-

BRETTYPZYSTWYER BÓLE: ARTRETYCZNE, ZAPEWNIAMY A ч kojowe.  Oierty do ® 3 " |eji dla bezrobotnych

UNIEWAŻNIA ATA ŁATWY ZAROBEK można nabyć kamie- Dz. Wil.* dla „urzę- osobniak z ogrodem czł w —SIĘ @ ” „urzę. ch enkė

dowód osobisty A? ^ do 100 zł. miesięcznie nicę ze sklepami w dnika“. 175 do sprzedania. Wi-|Zgioszenia przyjmuje
Ne. 0050, wydany p ZAL,p przy pracy akwizy |centrum muasta. A- 5 - pokojowe miesz| | l toldowa 17/19. 199-2| Administracja „Dzien-

przez Urząd Gminy LŚ z A! - и torskiej w_ rozpow |dres w Admin. „Dz. :ро ° do wWynejėdia: 1213 nika Wileńskiego”.

Žoludok ma imię Bro- IEHen) szechnianiu naszego| Wil. 202—0| kanie z  wygodami Mieszkania | pok. Subocz 85. 264 Jesion
nisława  Mosiewicza. ы ZEW -Цр оо artykułu. Zgłaszać się| po ul. Jagiellońska 7.|2, 3, 5 <

198 |ze świadectwami o|POSZUKUJĘ  dzier- "* & |2, 3,5 pokojowe z kloce, deski i na pnia Stolarz
аГГа PIFIEF żawy mniejszego ob-|Dozorca wskaże. wygodami do wyna-

|| l

Liono
złotą bransoletkę z
brelokiem w ksztal-
cie zameczka. Zwró-
cić za wynagrodze-
niem: Koszykowa 2,
m. 3, 218—2

aa wieś od zaraz   
40)

Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.
— Kto to jest miss Haliiday? — spytała miss Peavey, przestając na

chwiłę dziobać potrawę w ryżu.
— Właśnie chciałem spytać o to samo — rzekł lord Emisworth. —

Drogi panie Baxter, kto to jest miss Hallliday?
: Stłumiwszy westchnienie, Baxter miał już się zabrać do odświeże-
nia pamięci swego chlebodawcy, gdy go Psmith uprzedził. Psmith zajęty
był dotąd konsumowaniem ze zwykłym wdziękiem ciastek, z marmoladą
i aż do tej chwili stanowczo poskramiał wszelkie próby wciągnięcia go
w rozmowę.

° — — Miss Halliday — rzekł -— znam oddawna i bardzo wysoko cenię.
Zjedliśmy ze sobą, że tak powiem, beczkę soli, Oczekiwałem sygnalizo-

" wania jej na horyzoncie.
Słowa te wywołały na dwóch osobach w towarzystwie nieco szcze-

/ gólne wrażenie. Baxter drgnął tak gwałtownie, że wylał połowę swej fi-
liżanki. Fredzio zaś, który kręcił się dotychczas jak motylek nad potra-
wami rozstawionemi na bufecie i wybrał wreszcie jaja sadzone, wylał

ich łyżkę na dywan, gdzie za chwilę znalazł je wyżeł lady Konstan
cji i zlizał w nagrodę za znaležne.

- Psmith nie zauważył tych dziwnych objawów, ponieważ powrócił do
ciastek i marmolady. Ominęia go przez to sposobność spotkania się z

' jednem z najprzenikliwszych spojrzeń, jakie tylko przeszły przez okulary
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jektu gospodarczego,
lub też ogrodu wa-
rzywno - owocoweśo.|
Dom mieszkalny i za-
budowania gospodar-
Cze są konieczne.
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| Ruperta Bantera, Spojrzenie było krótkie, lecz tale palące jalć płomień
1

'

* miał czas poświęcić mu chwilę uwagi. — Doprawd

| acetylenowy.
— To pańska. znajoma? — spytał lord Emsworth. — Naprawdę?

, Oczywiście, panie Baxter, przypominam sobie teraz. Miss Hailiday jest
tą młodą damą, mająca skataiogować bibljotekę.

: — Cóż za rozkoszna praca! — zagruchała miss Peavey. — Prze-
! bywać wsród nagromadzonych myśli

—Najlepiejby byio, gdyby pan
rzekł lord Emsworth. Na stację, drog

zmarłych i minionych genjuszów! |
„zechciał techać na jej spotkanie —
i panie — ciągnął wyjaśniając swoją

myśl. — Będzie zadowolona, gdy zobaczy pana. :
— Chciałem to sam zapioponować — rzekł Psmith.
— Chociaż. na co się zda to katalogowanie bibljoteki? — rzekła

jego lordowska mość wracając do ciągle dręczącego go problemu, o ile
у nie wiem, Chociaż....

Skończył pić kawę i wstał od stołu. Zbłąkany promień słońca igrał
mu natrętnie na łysinie, a światło słoneczne zawsze pobudzało do opo-
zycji.

— Czy pan idzie do swoich kwiatów? — spytała miss Peavey.
— Co? Jak? Tak. Ach, tak. Muszę rzucić okiem na te iobelje.
— Czy mógłbym panu. towarzyszyć? — spytał Psmith,
— (o? Ależ oczywiście,
— Zawsze utrzymywałem —rzekł Psmith — że niema lepszego le-

kanstwa jak rzut oka na lobelje bezpośrednio po śniadaniu. Zdaje mi się,
że polecają to doktorzy.

— Aha, chciałem tylko zapytać — rzekł Fredzio pośpiesznie, gdy
Psmith byi już przy drzwiach. — Czy nie mógłbym zamienić z panem
później paru słów?

— Tysiąc słów, jeśli pan sobie życzy — rzekł Psmith.Jk Znajdzie
mnie pan gdzieś na otwartych przestrzeniach, gdzie mężczyźni są praw-

| Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, MostowaNr. 1.

155—1 jęcia. Kasztanowa 4.
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i wyszedł

— Ach, jakiż on zachwycający — rzekła miss Peavey. —- Czy pan
nie uważa, panie Baxter?

Dzielny Baxter mał przez chwilę pewne trudności ze znaiezieniem
odpowiedzi.

— O, baidzo — rzekł, jednak bez przekonania.
— A co za dusza. "Wprost pr

nie ?
omieniuje z jego pięknego czoła czyż

— Tak, ma dobre czoło — rzekła lady Konstancja. — Wolałabym
jednak, aby nie nosił tak krótkich
poetę.

włosów. Nie wygląda przez to na

Fredzio, zaniepokojony, połknął odrazu całą łyżkę sadzonych jaj.
— 0! on jest całkiem prawdziwym poetą — zapewnił z pośpiechem.
— Słuchaj, Fredziu — rzekła lady Konstancja z niechęcią — chy-

ba nie mamy potrzeby pytać ciebie o zdanie w tym wypadku.
—Nie, nie, oczywiście, Myślę

sów, ma wygląd poety.
— Ośmieliłam się zwrócić mu

tylko, że mimo tych krótkich wło-

wczoraj na to uwagę — rzekła miss
Peavey — a on powiedział, że zapewne wkrótce ostrzygą mu głowę do
skóry.

— Fredziu! — krzyknęła ostro
wiasz?

lady Konstancja. — Co ty wypra-

Brunatne jezioro herbaciane rozlewało się na obrusie przed panem
Fryderykiem Threepwoodem. Wskut:ek nagłego wzruszenia, podobnie jak
dzielny Baxter przed paru minutami i om również przewrócił swoją fili-
žankę.

——
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