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"REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Wilno. Mostowa i. Telefon Redakcji.
Aźministracji | Drukarni 12-44. Radakcja stwarta od 1! de 16 i od
58 de 24-ej. Administracjaczynna wdnipowszednieed$do20-ej,
w młedzieje od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

Złośliwa mistyfikacja
w sprawie zwołania Sejmu i Senatu.

W numerze wczorajszym naszego pisma pomieściliśmy wiado-
mość telefoniczną od naszego korespondenta warszawskiego o zwo-
łaniu na 1 października sesji Sejmu i Senatu.

Wiadomość o tem w pierwszej chwili zaskoczyła nas i gdy jej
nie potwierdziła w sw ch depeszach Polska Ag. Tel., około godz 1 ej
w nocy skomunlkowa my sią z jedną z redakcji warszawskich, któ-
ra potwierdziła doniesienie naszego korespondenta, wówczas dopiero
daliśmy ją do druku.

Okazała się wszakż2 niezgodaa z prawdą. Korespondent nasz
wyjaśnia, iż padł otiarą! mistyfikacji, od legającej na podsunieciu mu
w klubie sprawozdawców sejmowych wiadomości z Monitora Polskie-
go z poprzedniego roku.

Ofiarą tej mistyfikacji, oprócz nas stał się również szereg pism
w Warszawie i innych miastach Polski.

Obniżenie ceny niektórych wyrobów
tytoniowych.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W pierwszych dniach października, wbrew za:
przeczeniom dyrekcji tytoniowych rmnają być obniżone ceny wyrobów
tytoniowych: Płaskie z 5,5 gr na 5 gr., Egipskie przednie odnikoty-
nowane z 12,5 na 11 gr,

paczkę 50 gramową.

Egipskie odnikotynowane z 10 na 8'/, gr.,
Ergo odnikotynowane z 7/4 gr. na 7 groszy,
z 70 na 60 gr. za paczkę 50 gramową,

machorka przednia
machorka z 60 na 50 gr. za

Wprowadzone będą nowe papierosy bezustnikowe cienkie w ce-
nie 1!/, gr. za sztukę,

 

Konferencja kolejowa polsko - niemiecko -
sowiecka.

WARSZAWA. W. dniu 6 paź-
dziernika 1. b. odbędzie się w
Moskwie konferencja kolejowa

polsko-niemiecko-sowiecka,  po-
święcona komunikacji bezprzeła-
dunkowej między Niemcami a
Sowietami, lranzytem przez Pol-
skę.

Konierencja potrwa koło 10
dni. Z ramienia polskiego mini-

sterstwa komunikacji wezmą u-
dział w obradach naczelnik wy-
działu towarowego p. R. Czecze-
niowski, inż. Tymowski i inż. Z.
Olszewski.

Należy podkreślić wybitne zna-
czenie, które ta konierencja może
mieć dla wileńskiego odcinka ko-
lei państwowych.

`

 

Sowiecko-rumuński pakt nieagresji.
BERLIN, (Pat). Prasa niemiec-

ka donosi o-oczekiwanem w naj-
bliższym czasie podpisaniu so:

wiecko rumuńskiego paktu o nie-

agresji. Dzienniki prawicowe pod-
kreślają...że. zawarcie tego paktu
równać się będzie zamknięciu
pie ścienia dookoła Niemiec.

HITLEROWCY GDAŃSCY PRZECHODZĄ
DO OPOZYCJI.

GDAŃSK (Pat). Piątkowe po-

siedzenie sejmu, o którem prasa

pisała, że będzie obfitowało w

niespodzianki, miało przebieg o
tyle niespodziewany, że trwało
zaledwie kilka minut. Wniosek

przedstawiciela partyj koalicji se-

nackiej o odroczenie posiedzeń

senatu do dnia 12 października,

dzięki poparciu socjalistów uzys-

kał większość. Posiedzenie zam-

knięto więc bez dojścia do skutku
dyskusji nad wnioskiem hitlerow-
ców. o rozwiązanie sejmu. Dzięki
temu akcja ich straciła mocno na
rozpędzie.

Prawdopodobnie poczuciu bez-
silności doprowadzenia do jakie-
gokolwiek pozytywnego wyniku

należy przypisać ton dzisiejszego

artykułu wstępnego tygodnika hi-

tlerowskiego „Der  Vorposten".

W_ artykule tym hitlerowcy

oświadczają, wbrew  głoszonym
dotychczas zamiarom uczynienia z
Gdańska placówki hitleryzmu, że
Gdańsk jako teren, pozbawiony
samodzielności, nie nadaje się do
wprowadzenia proponowanego
przez nich ustroju  narodowo-
socjalistycznego. Przechodząc do
analizy wewnętrznej struktury
„państwa gdańskiego”, „Der Vor-
posten* stwierdza, że od począt-
ku popełniono wielki błąd, two-
rząc „rozdęty aparat urzędniczy',
bardzo wysoko opłacany. Gdańsk
nawet w dobrych latach budżeto-
wych roztrwonił zbyt dużo pie-
niędzy na utrzymanie tak licznej
administracji. Ponieważ senat o-
becny nie zastosował się do ży-
czeń hitlerowców w kierunku na-
prawy tego błędu, przeszli oni do
opozycji.

Reorganizacja rządu litewskiego.

RYGA (Pat.) — Jak donoszą
„Jaunakes Zinas* z Kowna, w
najbliższym czesie ma nastąpić
reorganizacja gabinetu. ,W pierw-
szym rzędzie ma ustąpić minister
spraw wewnętrznych Rustejkisi

spraw wewnętrznych wysuwana
jest kandydalura obecnego dy:
rektora departamentu  bezpie-
czeństwa p. Nowakasa, na stano-
wisko zaś ministra sprawiedliwo-
ści—kandydatura byłego guber-

minister sprawiedliwości Zylin- nat ra kłajpedzkiego Merkisa.

skas. Na stanowisko ministra
—

NOWY RZĄD WEGIERSKI.
BUDAPESZT (Pat). Premjer

Goemboes oświadczył w piątek

wieczorem, że utworzył nowy

rząd, który przedstawia się jak

następuje:
Premjer i minister obrony na-

rodowej — СоетЬое5, minister
spraw zagranicznych Puky, do-
tychczasowy przewodniczący lzby

niższej, minister finansów Bela

Imredy, dotychczasowy wicedy-
rektor Banku Narodowego, mini-
ster wyznań religijnych i oświece-
nia Walenty Homan, dotychcza-
sowy dyrektor muzeum narodo-

wego, minister sprawiedliwości
Andor Lazar, były podsekretarz
stanu w ministerstwie obrony na-

rodowej, minister rolnictwa Miko-
łaj Kallay, były podsekretarz sta-
nu w ministerstwie handlu, mini-
ster handlu dep. Tihamer Fabinyi.
Najstarszym z członków gabinetu
jest minister Puky, który liczy 61
lat, Wszyscy pozostali ministro-
wie mają od 40—50 lat. Minister
Puky pracuje od wielu lat w admi-

nistracji państwa, przedewszyst-

kiem w dziedzinie ekonomicznej.

TRZĘSIENIE ZIEMI W GRECJI.
ATENY (Pat). Wstrząśnienia

Podziemne na półwyspie Chalce-

dońskim trwają, dokonywując dal-

Szego dzieła zniszczenia. nie-
których miejscach nastąpiło obni-
Żenie się poziomu o 7 metrów.

TSSON

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

 

Silne wstrząśnienie dało się od-
czuć rówiiież w Salonikach, gdzie
wiele gmachów jest uszkodzo-
nych. Wi okolicach, nawiedzonych
przez trzęsienie podziemne, pa-
nuje panika. Marynarze angielscy
oraz liczne organizacje greckie
urządziły szereg ambulansów, w —
których rozdają namioty, zapasy
żywności oraz lekarstwa. M

at:

LONDYN (Pat) Wedle danych
Amerykanskiego Czerwonego
Krzyża, bilans katastrofy, jaka
nawiedziła wyspę Portorico, przed-
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А Katastrofa na wyspie Portorico.
stawia się następująco: 190 zabi,
tych, zgórą 1800 rannych i 9 ty-
sięcy domów zniszczonych, 75 ty-
sięcy osób bez dachu.

druku m
Kento czekowe w P. K.
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Dookoła konferencji rozkrojeniodej.
Zapowiedziane wystąpienie min. Neuratha

w Sprawie mniejszości narodowych.
(Telelonem od wiaspcgo korespondeata.j

WARSZAWA. Niemiecki minister sprew zagrannicznych Neu-
rath w najbliższym czasie udaje się do Genewy, gdzie ma wygłosić
obszerną mowę w sprawie mniejszości narodowych. Wystąpienie je-
go pozosteje w związku z wyborami w Niemczech.

Neurath wyjaśnia stanowisko niemieckie.
BERLIN (Pat). Minister spraw

zagranicznych Rzeszy  Neurath
przyjął dziennikarzy niemieckich
na konferencji prasowej. Minister
oświadczył, że w sprawach mniej-
szościowych poczyni przygolowa-
nia, mające na celu uwydatnienie
niemieckiego punktu widzenia, za-
równo w Radzie, jak i na Zgroma-
dzeniu Ligi Narodów.

Przedstawiając stanowisko rzą-
du Rzeszy w sprawie zbrojeń,
minister Neurath zaznaczył, iż
wyraźnie oświadczył ministrowi
Simonowi, że nie może uznać jego
prawniczych wywodów, zawartych
w odpowiedzi na memorjał nie-
miecki. Również zapowiedziane
oświadczenie Hendersona, które
ma być wygłoszone przed wzno-
wieniem prac biura konferencji
rozbrojeniowej, nie posunie —
zdaniem ministra niemieckiego —
 

kwestji naprzód, — Minister Neu-
rath zaznaczył dalej, że nie unikał
rozmów z fHlerriotem, oczekiwał
jednak w tym względzie inicjaty-
wy ze strony premjera francus-
kiego.

W. obecnej chwili, zdaniem
ministra Neuratha, Herriot powi-
nien wystąpić z nowemi propo-
zycjami. Nawiązując do rewelacyj
prasy amerykańskiej o tajnych
zbrojeniach niemieckich, minister
nązywa operowanie argumentami
o niedotrzymaniu przez Niemcy
postanowień, dotyczących  roz-
brojenia, zatruwaniem atmosłery.
Nie wpłynie to jednak — zakoń-
czył on — na stanowisko rządu
niemieckiego, który nie przystąpi
do rokowań rozbrojeniowych, do-
póki nie otrzyma gwarancji, iż
zniesione będą ograniczenia wol-
ności zbrojeń niemieckich,

Komitet studjów nad stanem liczebnym
sił zbr

GENEWA. - Pat). -W-dniu 30.
września zebrał się po raz pierw-
szy komitet do studjow nad sta-
nami liczebnemi, powołany przez
prezydjum konierencji rozbroje-
niowej. Komitet ten uważany jest
za organ prezydjum, dzięki czemu
ma charakter raczej polityczny.
Tem się też tłumaczy, że w obra-
dach jego bierze udział delegat
Sowietów. mimo zaznaczenia rzą-
du sowieckiego, iż nie będzie wy-
syłał delegacji do technicznych
komisyj rozbrojeniowych.  Dele-
gacja amerykańska przedłożyła
komitetowi projekt, stanowiący
rozwinięcie 1 sprecyzowanie pio-
pozycji prezydenta Hoovera, prze-
widującej, jak wiadomo, rozróż-
nianie w siłach zbrojnych każdego
państwa 2 elementów, mianowicie
siły zbrojnej, przeznaczonej do
utrzyman'a porządku wewnętrz-
nego i ochrony granic oraz siły
zbrojnej do obrony przed na-
paścią z zewnątrz. Propozycja
zmierzała do zmniejszenia tej
ostatniej o '/s. Komitet zajął się
ustaleniem metody pracy. Odrazu
ujawniła się różnica zdań. Przed-
stawiciele Stanów Zjednoczonych
i Włoch nalegali na dyskutowa-

+ nie kryterjów planu Hoovera, pod-
czas gdy Paul Boncour wskazał na
konieczność ustalenia  przede-
wszystkiem  dełinicji stanów  li-

ojnych.
nz <aly=aby móe —uetalió
faktyczne cylry istniejących sił
zbrojnych w różnych krajach.
Główną troską delegacji francus-
kiej — oświadczył Paul Boncour
— będzie utrzymywanie debaty w
dziedzinie rzeczywistości. Jak
wiadomo, ustalenie definicji sta-
nów liczebnych spotkało w komi-
tecie, który poprzednio zajmował
się tą sprawą, duże trudności.

 

DelegatStanów
Zjedn. A, P.

PARYŻ (Pat). W dn. 30 wrze-
śnia przybył do Cherbourga na
pokładzie statku „Europe“ dele-
gat Stanów Zjenoczonych na kon-
ierencję rozbrojeniową Norman
Davis i natychmiast udał się do
Paryża.

DARRACSZDÓPZBRBEST BDURSI

Mowa Stalina.
MOSKWA, (Pat). Wcżoraj póź:

nym wieczorem na posiedzeniu
Centralnego Komitetu Partji Ko-
munistycznej wygłosił mowę Sta:
lin. Mowa ta nie została opubłi-
kowana w dzisiejszej prasie, jak
również nie podany sam fakt jej
wygioszenia. Jak słychać, mowa
Stalina zawierała doniosłe wska-
zania programowe.
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zjazd rektorów.
Przed kiiku dniami odbył się

w Warszawie zjazd rektorów wyż-
szych uczelni. Byli oni zaproszeni
przez min. ośw. p. Jędrzejewicza
na konferencję w sprawie nowe-
lizacji ustawy o0 szkołach akade-
mickich. Przebieg obrad nie jest
podany do wiadomości publicznej,
to wszakże wiadomo, ze projekt
ministra oświecenia nie znałazł
uznania śród rektorów.

Po zjeździe P.
Rz-pospolitej przyjął
delegację rektorów.

Stan zdrowia
K. H. Roztworowskiego.
W stanie zorowia znakomitego

pisarza Karola Huberta Roztwo-
rowskiego, przebywającego obec-
nie w sanatorjum Masy Chorych
w Bystrej, daje się ostatnio zau-
ważyć pewna poprawa. Lekarze
mają nadzieję, ze ze względu na
nie spożycie twardy organizm
chorego, jako też na doskonały
klimat Bystrej uda im się utrzy-
mać chorego przy życiu.

Prezydent
na Zamku

 

zgon Chaveau.
WARSZAWA (Pat.) Wczoraj

Zmarła w Warszawie znana arty-

Stka scen stołecznych $. p. Marja
Z Zakrzewskich Chaveau.

 

Jednolity front zewnętrzny Niemiec.
BERLIN (Pat.) Były prezydent

Reichstagu (ioering w wywiadzie
z przedstawicielami prasy ame-
rykańskiej oświadczył, že parlja
norodowo-socjalistyczna, niezale-
żnie od swego zasadniczego sta-
nowiska wobec rządu, bezwzględ-

nie poprze postulaty gabinetu Pa-
pena w zakresie polityki zagra-
nicznej, dotyczące zbrojeń, bez-
pieczeństwe -i skreślenia odpo-
wiedziainošci Niemiee za wybuch
wojny.

ARTYKUŁ PADEREWSKIEGO O NIEMCZECH.
LILLE (Pat). W najpoczytniej-

szym dzionnikn_Francji północnej -
„Echo du Nord” ukazał się wstęp”

ny artykuł pióra Paderewskiego,

gdzie pod tytułem: „Ambicja nie-
miecka i konieczność polska” od-
słania niejako kurtynę wywroto-
wych dążeń pruskich, mających

na celu atakowanie Polski o jej
dostęp do morza, a następnie

przeniesienie terenu walki na
Alzację francuską. Podkreślając

TRB BICIE LSUSS

Po zmianach © rządzie unglelskim,
LONDYN (Pat). W dn. 30 wrze-

śnia odbyto się posiedzenie gabi-
netu. Jak przypuszczają, przed:
miotem narad były sprawy Indyj
i sprawa rozbrojeniowa. Wobec
tego, że nowi członkowie rządu
nie złożyli jeszcze przysięgi, nie
wzięli oni udziału w piątkowem
posiedzeniu,

LOND+1N (Pat). Obydwa pozo-
stałe jeszcze stanowiska w rządzie
obsadzono dziś posłami narodowo-
liberalnymi. lekę ministra gór-
nictwa objął Brown, dotychcza-
sowy podsekretarz stanu w mini-
sterstwie zdrowia. Jego miejsce
zajął Shakespeare. Tem samem
rekonstrukcja została zakończo-
na, Ogółem 5 stanowisk objęli

Encyklika Ojca Św. w sprawie Meksyku,
RZYM (Pat). Ojciec Święty o-

głosił nową encyklikę o ciężkich
warunkach życia religijnego Me-
ksyku, specjalnie zaś o prześla-
dowaniach, na jakie narażeni są
katolicy, bez względu na istnienie

tymczasowego układu, który ma
im zapewnić spokój i swobodę
wyznania. Encyklika podaje sze-
reg laktów z ostatnich lat, przy-
pominając podjęcie prześladowań
tego rodzaju, jak zakaz nauczania

religjj w szkołach, znaczne ogra-
uiczenie liczby księży i t. d., po-
czem podkreśla analogię tych
prześladowań z prześladowaniami
w Rosji Sowieckiej. Po żywem

zaprotestowaniu przeciwko tego
rodzaju faktom encyklika udziela
instrukcyj klerowi i wiernym,
kładąc przedewszystkiem nacisk
na żądania, jakie winni wysunąć

ZNAKOWAAAA ANA
RESTAURACJA

| BRISTO
„Mickiewicza Ne 22. 77
KORANA AAAA AAAA

co do wypełnienia obrzędów reli-
gijnych, W związku z tem Papież
oświadcza. że domaganie się w

„pewnych specjalnych wypadkach
pozwolen:a na wypełnianie cbrzę-
dów religijnych nie jest bynaj-
mniej aprobowaniem niesłusznego
prawa, ani też współdziałaniem w
wykonywaniu tego prawa. Ency-
klika kończy się wezwaniem ka-
tolików meksykańskich do jedno-
ści i posłuszeństwa biskupom oraz
domaga się od nich zorganizowa-
nia i rozwinięcia akcji katolickiej.

Mid. Paialevė W Wiedniu.
WIEDEŃ, (Pat). W piątek po

południu przybył samolotem do
Wiednia fraacuski mlnister lotnic-
twa Painlevė, Powitai go poseł
francuski z personelem posel-
stwa.

  

rozporządzający 20-ma instrumentami,
koncertuje w czasie obiadów I kolacji
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konserwatyści i 5 narodowi libe-
rałowie. Z grupy labourzystow
Mac Donalda wbrew przewidy-
waniom nie powołano nikogo.

LONDYN (Pat). Król Jerzy
przyjął premjera Mac Donalda.

LONDYN (Pat). Premjer Mac
Donald, wyczerpany pracami nad
rekonstrukcją gabinetu, wyjechał
dziś na tygodniowy odpoczynek
do Szkocji W jutrzejszej uroczy-
stości oddania królowi pieczęci
przez ustępujących i odebrania jej
przez nowomianowanych  człon-
ków gabinetu weźmie udział wi-
cepremjer Baldwin. Pierwsze po-
siedzenie zrekonstruowanego ga-
binetu odbędzie się 12 paździer-
nika.

Niebywały grad.
MOSKWA, (Pat). W okolicy

Chabarowska spadł niebywały
grad, dochodzący do wielkości
kurzego jaja. Grad padai 40 mi-
nut, niszcząc w kilku wsiach za-
siewy, zabijając drób, wybijając
szyby w domach oraz niszcząc
słomiane strzechy. Kilka osób
oniosło rany. Warstwa gradu,
dochodząca do 15 cm. grubości,
leżała przez trzy dni.
DRRTPASSATABSASUSJUDDEI

Po 10-ciu latach więzienia.
We wtorek został wypuszczo-

ny ma wclaość po 10-letniem
więzieniu archimandryta  Szma-
ragd Łotyszenko, zabójca pierw-
szego metropolity prawosławnego
w Polsce, Jerzego.

Łotyszenko przez pewien czas
siedział razem z Ronikierem. Po
wyjściu z więzienia udał się do
Wilna.

JACZNIE ZNIŻO

LE

-na- propaóande. niemiecka.
pozbawioną skrupułów, lecz spryt-

| н autor
ostrzega Francuzów przed na-
prawdę poważną sytuacją w chwi-
li obecnej, oraz wykazuje wysiłki
niemieckie, dążące do przeprowa-
dzenia swych ambitnych zamiarów
za pośrednictwem oddziałania na
opinję europejską i amerykańską
przez torsowanie mylnych zesta-
wień i informacyj politycznych.

Drobne wiadomości.
Katastrofa samolotu pol-

skiego.
PRAGA (Pat.) Samolot polski

„RWD 4” uległ w czwartek po

południu w pobliżu Pragi wypad-

kowi. Aparat zniszczony, załoga

natomiast wyszła bez szwanku.

Aparat prowadził kpt. Halewski.

Zaginięcie trzech lotników
japońskich.

WASZYNGTON (Pat.) Donoszą

tu, że cd niedzieli brak jakich-

kolwiek wieści o trzech lotnikach

je ponskich, którzy wystartowali

w sobotę z Jeporji do San Fran-

cisko.

Zatonięcie ładzi podwodnej
BERLIN (Pat.) Donoszą z Ko-

penhagi, że w zatoce Fińskiej

zderzył się duński parowiec z so-

wiecką łodzią podwodną, której

załogę stanowiło 35 marynarzy.

Łódź natychmiast zatonęła. Pato-

wiec duński został ciężko uszko-

dzony i musiał powrócić do

wortu.

Zgon piawnuczki — Маро-
ieona.

RZYM (Pet.) W miejscowości

Fano zmarła w wieku 90 lat hra-

bina Fortunata Bracci, wnuczka

Lucjana Bonaparte księcia Cani-

no, ostatnia żyjąca prawnuczka

Napolaona |, urodzona w Cani-

no, a wychowana w Paryżu na

dworzo Napoleona ||. Księżnicz-

ka Bonaparte wyszła zamąź w

roku 1865 za hr. Juljana Bracci

i osiadła w Fano, w pałacu męża.

[TL

Pamiętajcie o herbaciarni

„dla inteligencji,
DaiAut

Kto wygrał
na loterji?

WARSZAWA. (Pat). W 20-ym
dniu ciągnienia V klasy 25 polskiej
państwowej loterji klasowej głów-
niejsze wygrane padły na numery
losów:

50 tysięcy zł. — 146,733, 20 ty-
sięcy — 34,595, po 15 tysięcy —
9.324 i 142.687, 10 tysięcy —
93.850, 5 tysięcy — 109,598 i po
3 tysiące — 24,274, 44,826 i 67,180,
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Misiytiatja, któr
magłóby МУ р
Złośliwy figiel, czy jakieś nie-

porozumienie sprawiły, iż część

prasy w Polsce, niemal we wszyst-

kich większych ośrodkach podała

wiadomość o zwołaniu sesji Sejmu
i Senatu już od 1 października.

Wiadomość okazała się błędną,

bo jakżeż mogło być inaczej?
Praktyka kilku ubiegłych lat do-

wiodła, że zwołanie  przed-

wcześnie sesji zwyczajnej parla-

mentu byłoby sensacją nielada,
tłómaczącą się chyba jakąś nie-

zwykłą koniecznością.
Inna kwestja, że z naszego

punktu widzenia konieczność taka

zachodziła już niejednokrotnie i że

zachodzi dziś bodaj bardziej, niż

kiedykolwiek. Wprawdzie pogląd

nasz na zdolność obecnych ciał

prawodawczych do rzeczywistej

pracy jest jasny. Daliśmy temu

wyraz nie dalej, jak przed paru

dniami w ocenie większości par-

lamentarnej. Pomimo to jednak

nawet w obecnym Sejmie nale-

żałoby się zastanowić już nieraz

przynajmniej, nad stanem gospo-

darczym państwa i nad działal-

nością i zarządzeniami rząduw tej

dziedzinie.

Położenie gospodarcze Polski,

wbrew wszelkim nadziejom, jest
coraz gorsze. Wymaga ono

wszechstronnego oświetlenia z

punktu widzenia interesu i pań-

stwa i ludności. Można to zrobić

jedynie w przedstawicielstwie na-

rodowem, którego członkowie

bezpośrednio stykają się z życiem

i sami odczuwają ciężar stosunków
Tymczasem u nas unika się

nietylko kontroli, ale nawet kry-

tyki, mogącej stać się regulato-

rem błędnych poglądów i czynów

ludzi rządzących.
Krótkotrwałe sesje parlamen-

tarne, obcinane jeszcze odrocze-

niami, poświęcone prawie wyłącz-

nie naradom nad budżetem przy

usuwaniu wszelkich tematów

drażliwych, stanowczo nie wystar-

czają i nie dają możności nie tylko

opozycji, ale nawet grupie pro-

rządowej wyrażenia zapatrywań

na bieg życia gospodarczego w
państwie.
A tymczasem dzieją się rzeczy,

ktore nawet z punktu widzenia

dziś rządzących _wymagałyby

zmian i naprawy.
Dla przykładu przytoczmy kil-

ka zarządzeń, które miały zapew-

nić ulgi rolnikom — małym i
_ większym. Życie obaliło wszelkie

na nie ruchuby.
Utrudnienie egzekucji przez za-

kaz licytacji inwentarza tak za-

straszyło wierzycieli, a przede-

wszystkiem wszystkie kasy i ban-

ki nawet państwowe, że z zasady
zaniechano kredytowania rolnika.

To samo stało się z powodu

ustawy, pozwalającej na licytację

nieruchomości ziemskich pod wa-

runkiem zapłaty dwóch trzecich

szacunku.
Umarzanie zaległości skarbo-

wych przy warunku regulowania

należności bieżących posłużyło

tylko tym, którzy w gruncie rze-

czy ulg nie potrzebowali. Takich
było bardzo niewielu.

To samo należy powiedzieć o
_ nierealności: konwersji kredytów

_ długoterminowych osadników, u-

zależnionych od kłopotliwych i

| kosztownych formalności, parce-
lacji oddiużeniowej, związanej z

niemożnością spieniężania listów

w tym cela wydanych i t. p.
Nie będzie przesadą, jeśli po-

wiemy, że z tych wszystkich ulg
zaledwie jakieś pół procenta rol-
ników mogło skorzystać. Czyż ta
było celem autorów owych za-

' rządzeń?
W: każdej dziedzinie życia go-

_ spodarczego możnaby przytaczać
mnóstwo podobnych przykładów:

_ Podniesienie cen wyrobów mono-
: polowych zawiodło, podniesienie

taryf kolejowych i pocztowych
dało ujemne wyniki, wszystkie

niemal wprowadzone podwyżki

opłat, albo nowe opłaty na całej
_ linji zawodzą.

Jest się nad czem zastanowić,
i Sejm i Senat miałyby w tych

_ materjach wiele do powiedzenia.

W normalnych stosunkach po-
litycznych każdy rząd nie tylko
nie wahałby się ze zwołaniem
sesji parlamentu, lecz nawet pra-

 śnąłby gorąco usłyszenia głosów
krytyki i przestrogi. | dlatego
wiadomość o zwołaniu sesji par-

lamentu nie byłaby błędną.
__ Niestety, w danym wypadku
int rmacja ta byla tylko na-
ępstwem złośliwej mistyfikacji,
£. ^
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DZIENNIK WILENSKI

Z prasy.
Coś niecoś o koniiskatach.
W Polsce niema ustalonych sto-

sunków w dziedzinie konfiskat pra

sowych. Zdarza się, iż jakaś infor-

macja, czy artykuł ulegają konfi-

skacie w jednem mieście, podczas
gdy to saino bez przeszkód rozpo-

wszechniane jest gdzieindziej. Pra-

sa nie może się połapać co — we-

dług zdania cenzora — wolno, a
czego nie wolno, — cierpi zaś na
tem czytelnik.

Tak naprzykład w ostatnich
dniach z uchwałami Rady Naczel-
nej Stronnictwa Narodowego dzia-
ły się rzeczy szczególne. W Pozna-
niu rezolucje te wydrukował w
poniedziałek z rana „Kurjer Po-
znaūski“, w południe „Orędownik
Wielkopolski“, nazajutrz zaś, we
wtorek „Wielkopolanin*. Ogłosiła
je również „/Gazeta Bydgoska”
Dopiero we wtorek wieczorem
władze administracyjne dokonały
zajęcia numerów wymienionych
pism, w których były ogłoszone
uchwały Rady.

Ze „Słowem Pomorskiem'" do-
konywano, jak już zaznaczyliśmy,
praktyk osobliwych. W: poniedzia-
iek skonliskowano naprzód część
rezolucji Stronnistwa, potem skon-
fiskowano drugie wydanie „Sło-
wa”, skreślając i pozostałe części
uchwał, Było to w dniu, kiedy za-
wiadomiono władze O. W. P. o za-
wieszeniu działalności tej organi-
zacji. Nazajutrz, we wtorek, „Sło-
wo Pomorskie” znowu uległo kon-
fiskacie, tym razem za przedruk
Z „Gazety Warszawskiej” nieskon
fiskowanej notatki o głodówce red.
Zajączka oraz za przedruk wiersza
z prowincjonalnych pism pomor-
skich, wychodzących w Pelplinie
i Tczewie.

Te wszystkie osobliwości kon-
fiskacyjne dokuczają naturalnie
nie tylko redakcjom pism, ale przy
puszczalnie także i tym, którzy
konfiskaty zarządzają. Tymczasem
istnieje przecież

prawo,
które winno być wszędzie jedna-
kowo stosowane.

W dn, 27 b. m. zarządzone zo-

stało w Gdyni zajęcie „Kurjera

Poznaūskiego“ z tegoż dnia, za-

wierającego m. in. artykuł wstępny

o rozwiązaniu O. W: P. na Pomo-

rzu. Sąd uchylił zarządzenie i wy-

dał następujące postanowienie:

„Według powołanego we. wniosku

artykułu 170 k. k., występku z tego ar-

tykułu dopuszcza się ten, kto w celu roz-

powszechniania sporządza, przechowuje
lub przewozi pisma, druki lub wizerunki,
nawołujące do nieposłuszeństwa lub prze-
ciwdziałające ustawom lub prawnym roz-
porządzeniom władzy.

„Z treści zakwestjonowanego  arty-
kułu pod nagłówkiem: „O. W, P. na Po-
morzu” nie wynika zdaniem sądu, że
mieści on w sobie znamiona występków
omówionych wyżej artykułów kodeksu
karnego.

„Żakwestjonowany artykuł czaso-
pisma w treści swej podaje do wiadomo-
ści, że Obóz Wielkiej Polski na Pomorzu
został rozwiązany zarządzeniem wojewo-
dy pomorskiego. W związku z tą wiado-
mością artykuł ten wystawia wartość
członków O. W. P., podaje, że organiza-
cja ta była przedmiotem nienawiści ze
strony żydów i Niemców, że celem jej
było pogłębienie kultury polskiej, zwła-
szcza na Pomorzu, ze względu na rewi-
zjonistyczne zamiary Niemców, walka z
zalewem życia gospodarczego ikultural-
nego Polski przez żywioł żydowski, wal-
ka z wszelkiego rodzaju żywiołami wy-
wrotowemi i wreszcie działalność moral-
no-wychowawcza, skierowanaprzeciwko
zgniliźnie etycznej, upadkowi obyczajów,
lenistwu i zobojętnieniu na sprawy pu-

bliczne. Niczem nie wykazano, że są to

wiadomości fałszywe, i to tego rodzaju,

że mogą wywołać niepokój publiczny,

brak więc wogóle poszlak w kierunku
„zaistnienia występku z art. 170k. k. itd.

Z powodu tego zarządzeniaSą-

du „Kurjer Poznański” poświęca

szereg słusznych uwag praktykom
konfiskacyjnym. Czytamy tam m.
1n.:

nMy, obóz narodowy, jesteśmy zwo-
lennikami prawa w państwie polskiem
raczej dosyć surowego, ale prawa i pra-
wa tego ścisłego przestrzegania. Kto to
bowiem czyni, umacnia podstawy we-

wnętrzne państwowości polskiej, nieza-

leżnie od tego, w czyich rękach znajduje
się władza, a czyja jest rola opozycji, —
kto zaś nad prawem, nad jego duchem i

jego literą przechodzi do porządku, ten

podstawy państwowości polskiej burzyi

obciąża się straszną odpowiedzialnością

wobec przyszłych pokoleń. |

Rozwydrzenie polityczne i społeczne,

jakie przed rokiem 1926 uprawiały stron-

nictwa lewicowe i chłopsko-radykalne
pod inspiracją zakonspirowanych w ich

łonie jaczejek piłsudczyków, rozwydrze-

nie to było niewątpliwą zbrodnią w sto

sunku do narodu i państwa. Dlatego gło-

siliśmy zawsze i głosimy dzisiaj, że powrót

do stosunków, jakie wówczas panowały,

jest dla obozu narodowego wykluczony,

że obóz do tego powrotu w żadnych wa-

runkach nie dopuści. .

Obóz narodowy jest i będzie zawsze

za utrzymaniem społeczeństwa i każdego

obywatela w ścisłych karbach karności

w stosunku do państwa igłębokiego wo-

bec niego poczucia obowiązku. Niechaj

będzie — powtarzamy — prawo surowe,

ale niech będzie prawo i niechaj doznaje

ścisłego przestrzegania przez wszystkie

ku temu powołane czynniki! |

Tak jest — niech będzie prawo

nawet surowe, ale niech będzie

stosowane wszędzie jednakowo i

wszędzie słusznie.

Listy zKowna.
Największą sensację w Litwie

wzbudziły w. ciągu ostatnich dni
uryhuchająco przecyłki. atrzymy-

wane przez rozmaitych urzędni-
ków kolejowych.

Ponieważ pierwszy wybuch
zdarzył się w pociągu idącym z
Kowna na Wierzbołowo w kierun-
ku granicy niemieckiej, a następny
w czas udaremniony miał miejsce
w wprost przeciwnym kierunku na
stacji kol. Kurszany w kierunku
Szawel, więc te wypadki zaniepo-
koiły mocno opinję publiczną, po-
nieważ przypuszcza się w nich
podłoże polityczne. Mówiono, że
te zamachy są dziełem  hitlerow-

ców, inni znów dowodzili, że to
odzywaja się znów pleczkajtisow-
cy. Pogłoski te okazały się jednak
bezpodstawne, ponieważ ofiarami
zamachów byli zwykli funkcjonar-
jusze kolei, zupełnie politycznie
indyferentni, z czego wniesiono, że
w danym wypadku chodzi o zemstę
osobistą. W wyniku energicznego
śledztwa okazało się że sporządzał
i wysyłał maszyny piekielne pod-
rzędny kolejarz z Radziwiliszek,
niejaki Macelskis. On byt pod-
wladnym tych, na ktėrych robil
zamachy. Zabity Witkauskas, jak
się okazało, był kiedyś jego na-
czelnikiem. Dwaj pozostali rów
nież byli jego zwierzchnikami. Ma-
celskis posądzał ich o utrzymywa-
nie stosunków z jego żoną i chciał
w ten sposób zemścić się. Areszto-.

wany, do winy jednak nie przyzna-
je się, mimo nagromadzonych nie-
„zbitych dowodów winy. Odpowia-
dać będzie przed sądem wojen:-
nym. Grozi mu kara śmierci.

Przed paru dniami min. spr.
wewn. pułk. Rustejko przyjął u
siebie przedstawicieli prasy, Któ-
rych informował o bieżących pra-
cach ministerstwa. Mówił przede-
wszystkiem o mającej się niedługo
ukazać nowej ustawie prasowej.
Należeć ona będzie do, t, zw. ka-
gańcowych ustaw. Znosi* copraw-
da cenzurę wojenną, ale obarcza
większą odpowiedzialnością reda-
ktorów. Opracowana przez mini--
sterstwo, czeka na zatwierdzenie.
Obecnie min. pracuje nad ustawą
o specjalnej ochronie państwa,
która po wprowadzeniu ma za-
stąpić dotychczasowy stan wo-
jenny.

Już się rozpoczął sezon tea--
tralny. Opera otworzyła sezon
wystawieniem „Aidy* i obiecuje
w ciągu sezonu powtórzyć opery,
które poprzednio cieszyły się
wielkiem powodzeniem, i ma za-
miar wystawić kilka nowych.
Dramat wystawił bardzo ciekawą
rzecz — Krewe Mickiewiczusa
„Zięć”, osnutą na tle stosunków
w niepodległej, powojennej Li-
twie. Teatr starannie odświeżo-
ny, przybyło sporo nowych sił,
można więc przypuszczać, że bę-
dzie dobrze prowadzony pod każ-
dym względem. Na szczególne
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wyróżnienie zasługują nowe deko-
racje.

Ralet

Łabędziem”* i przekonaliśmy się,
że balet lilewski naprawdę prze-
stał być amatorskim, Był on bo-
wiem: najsłabszą stroną teatrów
kowieńskich. Gdy stworzono te-
atr w Kownie, było sporo zawo-
dowych artystów, czasem pierw-
szorzędnych sił (przeważnie z by-
łych teatrów rosyjskich) o balecie
nie mogło być mowy, ponieważ
zupełnie brakło tancerzy i balet-
mistrzów. Dopiero od roku 1931—
32 zaczyna się rozwój baletu li-
tewskiego, gdy na jego czele sta-
nęli tancerze tej miary co Zwie-
rew i Niemczynowa z zespołu Da-
gilewa. Dzięki nim, dziś balet li-
tewski niczem nie ustępuje pozio-
mowi artystycznemu opery i dra-
matu. {

Kowno oczekuje dwóch sensa-
cyjnych procesów, bohaterami ich
będą ludzie, wielostronnie znani w
Litwie. Najpierw sprawa byłego
dyktatora Woldemarasa o niewyli”
czenie się z 60.000 koron wyda-
nych w 1925 roku w czasie poby-
tu w Danii, wygrzebane z pyłu za-
pomnienia przez jego przeciwni-
ków aby ostatecznie go skompro-
mitować. Dziś ta sprawa nie jest
już aktualną, o Woldemarasie
litwa prawie zapomniała, więc ta
sprawa nie wzbudza żywego zain-
teresowania.

Druga dotyczy osławionego
eksprałata Olszewskiego. W życiu
tego człowieka Birsztany grają
fatalną rolę. Niedawno zamordo-
wał tam swoją kochankę, a przed
laty chciał tam na pętlicy Niemna .
zbudować olbrzymią elektrownię.
Założył w tym celu tow. akcyjne
„Galybie“ (moc) zebrał 2i pół
milj. marek i na tem się skończy-
ło. Pieniądze przepadły. Interpe-
lowany Olszauskas wystawił ra-
chunek podróży do Ameryki w
sprawie elektrowni na sumę 74
tys. litów. To jednak nie wystar-
czyło i eksprałat będzie musiał
tłumaczyć się przed sądem z uży-
cia pozbieranych sum.

Dn. 15 września otworzył swe
podwoje Uniwersytet Witolda
Wielkiego. W dniu tym odbyło się
uroczyste przyjęcie nowych stu-
dentów. Byli obecni: min. oświaty
inż. Szakienis i rektor prof. Cze-
pinskas na czele senatu i profeso-
rów. W r. b. w uniwersytecie ko-
wieńskim przybyło 1020 studen-
tów tak że ogółem liczba wynosi
5.237 osób. Jak na Litwę, to jest
cyfra ogromna. Ciekawa rzecz co
"będa robiły te rzesze pracowni-
ków, lekarzy i t. p.

Kwestją tą oddawna zajmuje
'się cała prasa litewska. Niektórzy
uważają to za objaw pocieszający,
świadczący o podnoszeniu się
stopnia kultury narodu, inni zno-
wuż obawiają się nadprodukcji
ludzi wykształconych t. zw. prole-

zaczął sezon ;,„leziorem -

W SPRAWIE KONWERSJI
zaległości kredytu długoterminowego.

W dniu wczorajszym za „Dniem
Polskim“ podaliśmy wiadomość o
konwersji zaległych rat długoter-
minowego kredytu rolnego. Wia-
domość ta iączy się z projektem
wydania kilku nowych dekretów
rolniczych, które są obecnie na

warsztacie. 3
W iniormacji byla ogėlnie mo-

wa o Tow. kredytowych, rzecz
jasna, iż dotyczyłaby ona również
Wil. Banku Ziemskiego, jako in-
stytucji długoterminowego kredy-
tu rolnego.

Wobec powyższego zwróciliś-
my się do źródła z prośbą o bliż-
sze szczegćły tej informacji, ob-
chodzącej żywo ogół ziemian kilku
województw wschodnich.

Wyjaśniono nam, że żaden z
dekretów jeszcze nie jest opra-
cowany ostatecznie.

Są one wszystkie „na warszta-
cie, ale wymagają gruntownego
przemyślenia i opracowania, gdyż
zazębiają się z całym szeregiem
ustaw a m. in. z tak zasadniczą
ustawą, jak ustawa hipoteczna.

W, kazdym razie ukazania się
tych dekretów spodziewać się
można w październiku, t. j. przed
zwołaniem ciał ustawodawczych.

Największa trudność nasuwa
się właśnie przy uzgodnieniu
sprawy ewentualnej konwersji z
ustawą hipoteczną. Przecież nie-
mal każdy zalegający ze spłatą
ratówek diużnik, oprócz pożyczki
długoterminowej w- Banku, ma
szereg innych długów hipotecz-
nych i bez zgody dalszych wierzy-
cieli nie może być z ich szkodą
powiększan: pozycja kredytu
długoterminowego, zajmująca za-
zwyczaj pierwsze miejsce.

Jak sp:awę tę rozwiązalby
dekret, w tej chwili przesądzić
niepodobna.

Wileński Bank Ziemski na
własną rękę już tego rodzaju kon-
wersje przegrowadzał, ale w dro-
dze dobrowolnych układów z za-'
interesowanymi,

 

Jak doniosłe znaczenie będzie
miało ustawowe uregulowanie te-
$o rodzaju sprawy, można łatwo
sobie wyobrazić na podstawie
cyfr zadłużenia i zaległości w
Banku Ziemskim, największej do-
tychczas inisytucji kredytu długo-
terminowego na Kresach Wischo-
dnich.

Ogółem nieruchomości ziem-
skich, obciążonych w tym Banku,
jest przeszło 9 tysięcy.

Dług zasadniczy, ciążący na
tych objektach, wynosi w przybli-
żeniu 100 miljonów zł. (4.535 ty-
sięcy w dolarach i 51.319 tysięcy
pożyczek złotowych), a obciąże-
nie z tytułu zaległych rat prze-
kroczyło 20 miljonów złotych (do-
kładnie 21.580.437 zł.), czyli prze-
szło 20%/0 długu zasadniczego.

Jest to najlepsza ilustracja
tego, jak 'zeczywiście sytuacja
jest groźną

Cyfry te nie wyczerpują spra-
wy, gdyż pewne obciążenie ma
na rolnictwie Bank Gospodarstwa
Krajowego, a przedewszystkiem
Bank Rolny, który zasilał kredy-
tami drobne własność, a w pew-
nym stopniu także większą, jeżeli
chodzi o kredyt meljoracyjny.

Mówi się ostatnio wiele o
4-procentowych listach zastaw-
nych Banku Rolnego na poparcie
parcelacji. Jak ta sprawa będzie
się ostatecznie przedstawiała,
także niesposób dziś przewidzieć.

Skoro ma się wiele trudności
z ulokowaniem listów 8-procento-
wych, to łatwo sobie wyobrazić,
o ile trudniej będzie z lokatą
listów oprocentowanych na 4%
w stosunku rocznym. Zapewne
właściciel lakich listów będzie
mógł niemi regulować jedynie
swe zobowiązania wobec skarbu
i samorządu.

Zresztą niebawem na wszyst-
kie te pytania znajdziemy odpo-
wiedź w saimych dekretach, które

„podobno mają się rychło ukazać.

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Czy istnieje iilozoija katolicka?

(Kap) Pytanie to absorbuje w
ostatnich czasach w szczególniej-
szy sposób francuski świat filozo-
ficzny. Najdobitniej wyraziło się
to na przeszłorocznem  posiedze-
niu „Societć Francaise de Philo-
sophie”, kiedy wybitni uczeni
Brehier i Gilson roztrząsali prob-
lem możliwości istnienia  filozofji
katolickiej. Brehier kwestjonował
taką możliwość; natomiast Gilson
wypowiedział się za nią, zazna-
czając, że Objawienie chrześcijań-
skie otwiera przed rozumem ludz-
kim takie widnokręgi, których on
sam o własnej mocy nigdy nie
zdołałby dojrzeć, Również meta-
fizyk katolicki Maurice Blondel
wziął udział w tych rozwažaniach,
przedkładając wspomnianej kon-
ferencji filozofów pismienną obro-
nę filozofji katolickiej.

Ostatnio z pod pióra Blondela
wyszła interesująca książka, która

Dia wygody przyjezdnych
I MIESZKAŃCÓW GÓRNEGO

WILNA
została otwarta

SKŁADNICA TECHNICZNA
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Żarówki —mater]jały elektro-
Instalacyjne i t. d.

   

   

  

   

 

tarjatu inteligencji. Naogół jednak
nikt się nie zachwyca nowopowsta-
łą inteligencją litewską, ponieważ
starsze pokolenie dopatruje się w
niej oznak pewnego rozkładu, co
jest nawet dziwnem w tak mło-
dem społeczeństwie jak litewskie.
Ks. Jaksztas w „Rytasie” kiedyś
pisał, że mu młodzi inteligenci li-
tewscy przypominają Rosjan. Ce-
chuje ich bowiem  indeferentyzm
religijny i pewna skłonność ku ni-
hilizmowi tak charakterystyczna
u Rosjan.

Znamiennym w tej sprawie
jest również artykuł „Liet. Żinios'
umieszczony dn. 10 września r. b.
Podług niego w inteligencji litew-
skiej zaszła ogromna zmiana na
gorsze. Podczas gdy przed wojną
Litwin wykształcony był zwykle
krzewicielem idei niepodległości,
wychowawcą i nauczycielem ludu,
cieszył się jego szacunkiem, sym-
patją i zaufaniem, inteligencja
obecna odeszła od ludu z którego
pochodzi, wyzbyła się wszelkich
ideałów i za jedyny cel życia ma
zdobycie dobrobytu. Między lu-
dem a inteligencją powstała wciąż
zgłębiająca się przepaść nieufno-
ści, niezrozumienia się, a nawet
niechęci, gdyż dziś warstwy wy-
kształcone stały się niezdolne do
oderwania się od zagadnień ma-
terjalnych ku celom wyższym i nie
czynią żadnych usiłowań w tym
kierunku. Tak więc straciły wszel-
ki urok i autorytet w oczach
warsw nieoświeconych. Zjawisko
to „Liet. Żinios* określa mianem
kryzysu inteligencji, który wytwo-
rzył sytuację bez wyjścia.

M. Worański.
Kowno, wrzesień 1932 r.

ma tytuł „Problem filozofji kato-
lickiej'. Zajmuje się ona zagadnie-
niem wzajemnego stosunku filo-
zofji, jako nauki rozumowej, i te-
ologji, jako wiary, Autor poddaje
analizie najrozmaitsze systemy fi-
lozoficzne, szukając ich wartości
życiowej. Wynik tych poszukiwań
da się ująć w ten sposób: żadna z
tych nowoczesnych filozofji, które
wyrzekając się wszelkiego kon-
taktu i związku z dziedziną Ob-
jawienia nadnaturalnego, nie jest
w stanie zaspokoić ludzkiej po-
trzeby poznania transcendentne-
go. Dlatego wszelkie immanentne
systemy filozoficzne wymagają u-
zupełnienia i nadbudowy, których
dostarczyć może tylko  teologja.
Nawiązując do Summy filozoficz-
nej św. Tomasza z Akwinu, Blon-
del ujmuje istotę swojej teorji w
tomistycznem „Desiderium natura.
le videndi et habendi Deum“ (na-
turalna tęsknota do oglądaniai
posiadania Boga). Tylko ta filo-
zofja, która otwarcie uwzględnia
tę transcendentną dążność po-
znawczą człowieka, może być u-
znana za prawdziwą _ filozofję.
Autor mówi tu o „filozofji otwar-
tej' dopuszczającej nadnaturalny
sposób poznania. Taką „otwartą“
dla katolickich prawd objawio-
nych filozofją nazywa on filozofję
katolicką. Ten jego pogląd spoty-
ka się wprawdzie w katolickich
kołach naukowych z pewnemi za-
strzeżeniami i krytyką, naogół jed.
nak uważany jest za możliwy i do-
puszczalny.

Przed „Dniem Katolickim”,

4 (KAP). Od Generalnego Komi-
tetu Dnia Katolickiego otrzymu-
jemy odezwę treści następującej:

„Kto ponosi winę za upadek
obyczajów? Gdzie szukać przy-
czyn współczesnego rozkładu mo-
ralnego? Nie w samych skutkach
wojny, bezrobociu i ubóstwie, nie-
tylko w nędzy mieszkaniowej,
Winowajców głównych  panoszą-
cego się bezwstydu szukać gdzie-
indziej. Winni są ci, którzy bądźto
jako nierealni fantaści, bądź też
jako świadomi truciciele ducha
narodu głoszą w pismach swoich
niczem niekrępowaną swobodę w
wychowaniu młodzieży, prawo u-
życia, kulturę nagości i podobne
„zdobycze postępu*. Winni są ci,
którzy drwinami zbywają nawoły-
wania wychowawców chrześcijań-

SZKICE 1 OBRAZKI.
Z GALERJI MOICH TYPÓW.
Są ludzie, którzy w Wilnie żyjąc,

Wilna nie znają. Miasto „opatrzyło* się

im.
Jest to objaw, który tak często spo-

tyka się u kustoszy muzeów, którzy całe

życie włócząc się po salach, wśród obra-
zów wielkich mistrzów, nie są w stanie

określić jakiegoś obrazu na pamięć.

Ww jednej z cukierenek wileńskich,

codziennie i o jednej godzinie zasiada

przy „swoim“ stoliku, bardzo szanowna i
bardzo już sędziwa pani,

Jest zawsze punktualną i stanowi
jak gdyby nieodłączny rekwizyt tego lo-

kalu.
Ubrana w czarną staroświecką man-

tylkę, na ręku oparta, słucha godziny

całe orkiestry, a następnie wychodzi do
domu po wypiciu sakramentalnej swojej

kawy.
Kim jest czcigodna dama?

Niewiadomo.

Ktoś cicho zakołatał do gabinetu ad-

ministracji.
—Proszę!

Usunęły się drzwi i siwiutka Pani

weszła do pokoju.
Tyle koronek i tyle wisiorków co na

starych portretach prababek.

Mówi głosem mięlim i cichym.
Ile ma iat?
Bardzo wiele zapewne, gdyż życie

długo i precyzyjnie rzeźbić musiało tę
siatkę zmarszczek, a oczy kiedyś błę-

kitne wybladły od długiego wypatrywania
słonecznego świata.

Sędziwa Pani przyszła prenumeratę

opłacić,

Bardzo lubi „Dziennik“ i od lat wie-
lu jest stałą jego prenumeratorką.

— To jedyna radość, która mi zo-
stała... wasza gazeta, Co dnia czekam jej

i co dnia cieszę się na nią. Prenumeratę

przyszłam opłacić na rok 1933.
Staruszka uśmiecha się miło i mówi

dalej...

-— Stara już jestem, a każdy rok
długi Aż dwanaście miesięcy liczy, a
każdy miesiąc trzydzieści dni... A wiele
tych dni mnie pozostało?

Q ile umrę, proszę przysyłać dzien-
nik córce mojej, a gdyby i ona... to na
biednych oddajcie te pieniądze...

Do ostatniej chwili chce mieć swoją
ulubioną gazetę i chce by ją bliscy mieli.

Odchodzi błogosławiąc redakcji, ta
weteranka naszych czytelników.

Na ławce w Bernardynce, tuż nad
brzegiem Wilenki siaduje w każdy dzień
pogodny siwy staruszek.

—Babie lato, panie, pogoda piękna.
— A, tak i nawet nici pajęcze snują

się w słońcu.

— Tego już nie widzę, bom ślepy,
ale słońca trochę w oczach pozostało...
Tak grzeje ono kochane.

— Dawno pan nie widzi?
— Od paru lat. Praca nocna oczy mi

zepsuła, ale co dnia tu chodzę nad rzekę,
— Pan lubi ten zakątek?
— Tak, tutaj przed laty moją żonę

poznałem, a dziś wnuczka mnie tu przy-
prowadza. Ma już lat czternaście.

Opadły na ramiona staruszka złote
pięciopalcowe liście klonu.

Tak jasne i złociste,

pełna rozpamiętywań.

jak ta starość

M. Junosza.

elan jes
dówignią handlu.

skich i Kościoła do obyczajności i
wstydliwości. Winowajcami są ci,
którzy w słowie i obrazkach roz-
szerzają rzeczy plugawe wśród
młodzieży.

I nietylko deprawują samą
młodzież. Pod wpływem pornogra-
ficznej lektury, bezwstydnego ob-
razka,  frywolnego widowiska
chwieją się zasady moralne do-
rosłych mężczyzn i kobiet. Poniża
się wartości idealne, wstrząsa pod-
stawami życia społecznego: mał-
żeństwem i rodziną. Idealizując
życie wyzwolone z pojęć dobra i
zła, głosiciele bezwstydu pogrąża-
ją ludzkość w otchłań barbarzyń-
stwa obyczajowego, za którem
idzie barbarzyństwo kultury i za-
głada moralna.

Walka z tą plagą współczesną
podejmuje hasło tegorocznego
Dnia Katolickiego: „Precz z bez-
wstydem i pornografją*. Do tej
walki niech staną wszyscy ludzie
dobrej woli. Należy przystąpić
czemprędzej do zorganizowania
Komitetów parafjalnych Dnia Ka-
tolickiego. Wytężyć społem wszy-
stkie siły. aby zło pognębić, aby
Chrystus panował i Jego święte
prawo w obyczajach, prasie, lite-
raturze i sztuce!

iiS CITHERE OG,WERSGOWORZRKESZE a

Cyklon w południowej Francji
poczynił olbrzymie zniszczenia.

PARYŻ (Pat). Przez cały dzień
i noc wczorajszą na południu
Francji szalał cyklon. Straty idą
w miljony. Wszędzie mosty są za-
lane mułem, a drogi zniszczone,
powalone mury, porwane i poplą-
tane druty telefoniczne. W. miej-
scowości St. Raphael i okolicy
wysokość wody dochodzi do 2
metrów, zagrażając domom na
przestrzeni  ikilku kilometrów,
Liczne domy powalone. W St.
Maxime wiatr pozrywał dachy z
domów, położonych nad brzegiem
morza, Na dworcu wicher wy-
wrócił przeszło 30 wagonów.

Most długości 30 metrów zniosły
fale, W Nicei huragan trwał do
ranka dzisiejszego, powodując
nieobliczalne szkody. Miasta, któ-
re uległy katastrofie huraganu,
pozbawione są gazu i elektrycz-
ności Komunikacja telefoniczna
przerwana. Bezdomnych umiesz-
czono narazie w szpitalach i ho-
telach. _Komunikacja kolejowa
między Tuluzą a Niceą orazmię-
dzy Cannes i Antibes była kom-
pletnie przerwana. Dopiero dzi-
siajj po wytężonej pracy, po-
nownie ją przywrócono,

 

 
 
 



KRONIKA.
130-iecie istnienia Wileńskiej Straży

1 Ogniowej.
Na uroczystość 130-lecia W!-

leńskiej Straży Ogniowej w nie-
dzielę przybywają do Wilna p. p.:
prezes głównego zerządu Straży
Pożarnych wojewoda Twardo,
inż. pułkownik Tuliszkowski, przed-
stawiciel lubelskiego związku Stra-

| ży Pożarnych dr. Klarner orez
wielu działacży pożarniczych i
przedstawicieli poszczególnych

Trwające od dłuższego czasu
prace nad budową nowego wia-
duktu żelazno - betonowego na
stacji Wilno zostały zakończone
Wiadukt w dniu wczorajszym zo-
stał oddany do użytku kolejo-
wego. Nowozbudowzny wiadukt

I umożliwi stacji Wilno udogodnie-
nie komunikacji i techniczne

Podatki płatne
Kalendarzyk podatków pań-

stwowych na miesiąc bieżący
przedstawia się następująco:

Do 15 października płatny
jest podarek przemysłowy od
Gbrotu osiągniętego we wrześniu
przez przedsiębiorstwa handiowe
li 2-ej kategorji oraz przemysło-
ve od 1 do 5 kategorji, prowa-

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Po rannych mgłach lub opa-
Tach w ciągu dnia pogoda jesz-
Cze słoneczna, choć już o za-

| chmurzeniu wzrastejącem. Możli-
we opady. Dość clepło. Słabe
lub umiarkowane wiatry z połud:
hiowego wschodu.

SPRAWY MIEJSKIE,
— (zęściowe chniżeniz ta-

ryfy za wodę. Na posiedzeniu
Magistratu rozpatrywany był pro-
jekt zniżenia taryfy za wodę do-
starczaną dla łaźni.
W wyniku narad postanowio-

ho zastosować zniżkę, uzależnia-
ląc ją od ilości zużytej wody w
danej łaźni. W każdym razie
žni/ka ta wynosić będzie od 10
do 15 proc. dotychczasowej ta-

 
tyfy.

| Na tem samym posiedzeniu
Omawiana była rownież sprawa

|Udzielenia ulgowych opłat kana-
izacyjnych mieszkańcom ul. No-
Wogródzkiej i Legjonowej.

Magistrat postanowił obniżyć
płaty kanalizacyjne.
— Pośpieszka I Kolonja Ma-

| Qistratu odcięte od komuni-
kacji miejskiej. T-wo Miejskich
Międzymiastowych Komunikacyj

"lutobusowych podaje do wiado-
Mości publicznej, iż z daniem 1
Października r. b. zostaje przer-
Wany przejazd autobusów do Po-
Śpieszki ze względu na zupełny
łanik frekwencji jadących.
— Remont mieszkań bez-

"obotnych. Magistrat podjął ak-
cję bezpłatnego remontu miesz-
kari bezrobotnych, tych oczywi-
Ście mieszkań, które remontu wy-
Magają. Axcja ta ma być sfinan-
Sowana w drodze funduszów osląg-
Nietych z wpływów z tytulu po-
dątku od kwitów komornianych,

— Pęknięcie rury wodocią-
gowej. Onegdaj na ul. Zarzecz-
hej pękła rura wodociągowa, po-
tbawiając mieszkańców tej dziel-
Nicy dopływu wody w wodocią-
gach. W związku z tem niezwłocz-
die sprowadzono saperów, którzy
łajęli się naprawą uszkodzeń.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Dodaikówa koinisja po-

borowa. W dniu 19 b. m. o
godz. 8 rano odbędzie się w lo-
alu przy ul. Bazyljańskie 2 po-

Siedzenie dodatkowej komisji po-
orowej.

—- Powtórna rejestracja. Z
dniem dzisiejszym referat woj-
skowy Magistratu przystępuje do
Powtórnej rejestracji mężczyzn
Urodzonych w roku 1912-ym. Re-
lestracja potrwa do dania 1 grud-
Nia r. b.

 

SPRAWY KOLEJOWE.
— Na cgólny europejski

ltjazd delegatów kolejowych w
ru«seli w sprawie zmiany ko-

Munikacji pociągów  dalekobież-
Nych, który odbędzie się w dniach
0d 10 do 15 peździernika z ra-
mienia Wileńskiej Dyrekcji Kole-
jowej wyjeżdża p. o. naczelnika
= pasażerskiego, p. Fr. Szre-
ers.

— Dalsze przedłużenie 75
broc. ulgi kolejowej d'a zbio-
owych wycieczek szkolnych.

| Kuratorium Okręgu Szkolnego
ileńskiego na podstewis pisma

Ministerstwa Wyznań Religijnych
| Oświecenia Pubłicznego podaje
do wiadomości Dyrekcyj i Kie-
Townictw wszystkich szkół tutej-
Szego Okręgu Szkolnego, że o-
kres ważności 75 proc. ulgi kole-
Jowej dla zbiorowych wycieczek
szkolnych został zarządzeniem Mi-
nisterstwa Komunikacji z dnia 22
Września 1932 r. przedłużony do
dnia 31 października 1932 r.
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Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

  
   

organizacyj pożarniczych.
Gości powitają na dworcu

przedstawiciele władz, przedsta-
wieiele Wileńskiej Straży Ognio-
wej i pluton honorowy straży
z orkiestrą. Raport przyjmie woj.
Twardo.

Goście przybędą pociągiem
rannym o godz. 8 rano.

| Nowy wiadukt kolejowy.
ułatwienie przepuszczania pocią-
gów.

Zbudowdnie wiaduktu należy
zawdzięczać w pierwszym rzędzie
dyr. P. K P. inż. Falkowskiemu,
który specjalnie się starał u władz
centralnych o udzielenie kredy-
tów na ten cel.

w październiku.
dzące prawidłowo księgi handlowe.

Do 15 października płatna jest
trzecia rata zryczałtowanego po-
dztku przemysłowego iod obrotu.

Do dnia 7 października płatny
jest podatek dochodowy, potrą-
cany od uposażeń, emerytur i
wynagrodzeń uzyskanych we
wrześniu.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z życia „Sokoła”, Dziś

odbędzie się w gnieździe dancing
towarzyski. Do tańca przygryweć
będzie doborówy zespół. Począ-
tek o godz. 21.
— Zebranie miesięczne de-

legatów cechów  chrześcijań-
skich. W dniu 3 b. m. odbędzie
się w lokalu przy ul. Bakszta 1
miesięczne zebranie delegatów
ceinea Cechów  Chrzešcijen-
skie
— Przedstawienia w Sodalicji św.

Piotra Klawera. W niedzielę Sodalicja
św. Piolra Klawera odegra w sali Św.
Jańskiej dwie sztuki sceniczne. O godz.
2-ej po poł. dla dzieci sztuka p. t. „Pan
Jakalski“ w 1 akcie i inne niespodzian-
ki, a wiecz. o godz. 7 dramat w 3-ch
aktach p. t. „Maina”, Prośba do wszyst-
kich przyjaciół misji o jak najliczniejsze
przybycie.

RÓŻNE.
— Prośba o ofiary na ma-

szynę. Osoba znana T-wu Pań
Miłosierdzia prosi -o ofiary cho-
ciażby najdrobniejsze dla kupie-
nia maszyny do szycia. Korzy-
stała z pożyczonej, musi ją obec-
nie zwrócić i pozostaje bez moż-
ności zarobienia na utrzymanie
swoje i 5 ciu kształcących się sy-
nów. T

Ofiary prosimy składać w Ad-
ministracji „Dziennika Wileńskie-
go* „Na maszynę”. 3
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Latrndniaj pracownika Polaka.
Sekcja Pracy. (Metropolitalna 1, II-gle
piętro, pokój Nr. 4) wskaże ci dobre-

go I sumlennego pracownika.
ORAI|

Teatr i muzyka.
TEATR, MUZYKA I SZTUKA.

— Przedstawienie Reduty i
Wystawa malarstwa i grafiki W
dniu 20 października b. r. przy-
bywa do Wilna Zespół Reduty ze
sztuką Fryderyka Schillera p. t.
„Intryga i miłość”, Dramat ten
jest dotąd jednakowo żywy i
wciąż młody i jest wspaniałym
wyrazem w sztuce walki, o prawa
człowieka.

W porozumieniu z akcją Redu-
ty Instytut Propagandy Sztuki z
Warszawy, powołany przez Pań-
stwo do szerzenia sztuki i kultury
w kraju wśród  najszerszych
warstw społeczeństwa, organizuje
jednocześnie wystawę malarstwa
i grafiki z udziałem najwybitniej-
szych artystów, jak Skoczylas,
Kędzierski, Pruszkowski, Boru-
ciński, Bartłomiejczyk,  Ostoja-
Chrostowski, Seidenbeutel, Arct,
Rafałowski i _ ostatni laureaci
Olimpjady artystycznej w Los An-
geles: Konarska i Klukowski,
Wystawa w Wilnie trwać będzie
tylko jeden dzień, w dniu przed-
stawienia Reduty i w tej samej
sali, od godz. 10 do zmierzchu.

TEATRY MIEJSKIE Z. A, 5. Р.
W WILNIE,

— Teatr Pohulanka dziś o godz. 8-ej
wiecz. rozpoczyna IV-ty sezon dzialal-
ności artystycznej Miejskich Teatrów
Z. A. S$. P. w Wilnie. Druga część
wspaniałej trylogii  Rostworowskiego
„Przeprowadzka“, przygotowana na tę
uroczystość z dużym nakładem pracy
i kosztów, wzbudziła zrozumiałe zain-
teresowanie, to też dzisiejszy wieczór
z$romadzi niewątpliwie tak towarzyską
elitę jak i szerokie masy kulturalnego
Wilna.

Ceny miejsc niezwykle niskie —
szatnia bezpłatna. Bilety wcześniej moż-
na nabyć w Lutni od godz. 1i-ej do 9-ej
wiecz. — kasa Teatru na Pohulance
czynna od godz. 6-ej wiecz.
— Otwarcie Teatru Muzycznego Lu-

tnia, We wtorek 4 b. m. nastąpi otwar-
cie Teatru Muzycznego Lutnia. W'ysta-
wioną będzie po raz pierwszy w Wilnie
ostatnia nowość, melodyjna operetka
Abrahama „Wiktorja i jej huzar”.
roli tytułowej wystąpi znana gwiazda
operetkowa warszawskich i zagranicz-
nych scen Elna Gistaedt.

Bilety nabywać można w kasie Te-
atru Lutnia codziennie od godz. 11—9
wiecz. bez przerwy.
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z,A.S.P. w Wilnie gra dziś w
Nowo-Święcianach promienną # komedję
Kiedrzyńskiego „Szczęście od jutra", |

W niedzielę, 2. X. „Szczęście od ju-
tra“ zawiła do Święcian, 3. Х. do Drui,
4. X. do Brasławia, 5. X. do Dukszt
i 6. X. do Postaw.

 

DZIENNIK WILEŃSKI

Nowy budżet miasta Wilna nierealny.
Województwo poleca dalsze redukcje.

N ostatniem posiedzeniu wy-
działu wojewódzkiego na pórząd-
ku obrad znalazł się preliminarz
budżetowy miasta na rok 1932-33,
Włedze województwa bardzo scep-
tycznie odniosły się do realności
nowego budżetu, nakazując znacz-
ną jego redukcję. Władze woje-
wódzkie uznały przewdywania
Magistratu z tytułu dochodów
zwyczajnych na sumę 9.828 389
złotych za zbyt optymistyczne
i określiły ją ogólnie na sumę
8500.000 zł.

Jeszcze w znaczniejszym sto-
pniu obcięte zostały wydatki zwy-
czajne Określono je na maksy-

malną sumę 7 milj. zł.
Władze wojewódzkie zalecily

częściowe, bądź całkowite zawie-
szenie do czasu naprawy konjun:-
ktury ogólnej poszczególnych
agend, prowadzonych dotąd przez
samorząd miejski.

By akcja ta nie została opóź-
nione, władze wojewódzkie pole-
ciły Magistratowi opracowanie
w terminie do dnia 1 listopada r.b.
planu kolejnego zawieszenia
agend, któryby przewidywał mo-
żliwe do osiągnięcia efekty finan-
sowe. Plan ten byłby realizowany
w miarę zachodzących koniecz-
ności.

 

Imiaty w ruchu pociągów
pasażerskich.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań.
stwowych w Wiilnie podaje do wia-
domości, że poczynając od dnia
2 października r. b. na okres zi-
mowy 1932/33 roku, wprowadza
się następujące zmiany w dotych-
czas obowiązującym rozkładzie
jazdy pociągów pasażerskich:

Na odc. Wilno — Grodno.
1) Odwołuje się kursowanie

poc. Nr. 735/736 odchodzącego z
Wilna o g. 17,35 i przybyw. do
Grodna o g. 20.35, oraz odchodzą-
zego z Grodna o g. 8.38 i przyby-
wającego do Wilna o g, 11.35,

2) Odwołuje się kursowanie
poc. Nr. 1716 na odcinku Landwa-
rów — Rudziszki, odchodzącego z
Landwarowa o g. 16.12 i przyby-
wającego do Rudziszek o g. 16.30.

3) Odwoluje się kursowanie
poc. Nr. 1723 na odc. Rudziszki —
Wilno, odchodzącego z Rudziszek
o g. 19.15 i przybywającešo do
Wilna o g. 20.25.

Na odc. Wilno — Zawiasy,
i) Odwoluje się kursowanie

poc. Nr. 1418/1725 na odc. Zawia-
sy — Wilno, odchodzącego z Za-
wias o g. 19.50 a przybywuiącego
do Wilna o g. 20.40.

2) Poc. Nr. 1414/1717 od 2,3
Es będzie kursował według do
tychczas obowiązującego rozkładu
jazdy na odc. Zawiasy — Laadwa-
rów w soboty i święta oraz co-
dziennie na odc. Landwariw -—
Wilno.

Na odc. Wilno — Turmunt
1) Odwoluje się kursowanie

pociągów Nr. 727 i 728 odcho lzą-
cego z Wilna o g. 10.15 i przyby-
wającego do Nowo-Święcian o» g.
11.55 oraz odchodzącego z Nowo-
Święcian o g. 18.20 i przybywają-
cego do Wilna o g. 20.00.

2) Poc. Nr. 712 odchodzący z
Zemgale o g, 5.05 na odc. Zzmga-
le — Nowo-Święciany będzie prze-
chodził 5 minut wcześniej

3) Poc. Nr. 1738 odchodzacy z
Nowo-Wilejki o g. 12.15'i przycho
dzący do Wilna o g. 12.30 odwo-
łuje się.

4) Poc. Nr. 1738-a odchodzący
z Nowo-Wilejki o g. 13.15 : przy-
chodzący do Wilna o g. 13 %0 bę-
dzie kursować codziennie.

5) Poc. Nr. 1740 będzie o:lcliv-
dził z Nowowilejki o g. 17.00 (za-
miast g. 16.45) i przychodz:ł do
Wilna o g. 17.15 (zamiast g. 17 70].

6) Poc. Nr. 1741 będzie cdcho-
dził z Wilna o g. 17.30 (zamuasi
$. 17.15) i przychodził do Nowo-
Wilejki o g. 17.45 (zamiast g, 17.30)

7) Poc. Nr. 1742 będzie odcho-
dził z Nowo-Wiilejki o g. 18.00 (za-
miast g. 1745) i przychodził do
Wilna o g. 15.15 (zamiast g. 18,00).

Na odc. Wilno — Lida,
1) Poc. Nr. 331/332 na ode, Wil.

no — Bieniakonie odchodzący z
Wilna o g. 14.20 i przychodzący

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 1 października.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
popularna (płyty). 15.25: Wiadomości
wojskowe. 15.40: Słuchowisko dla dzie-
ci. 16.05: Koncert. 16.35: Kom. dla że-
glugi i ryb. 16.40: Przegląd wydawn.
perjod. 17.00: Koncert, 18.00: Transm.
nabożeństwa z Ostrej Bramy. 19.00:
Muzyka religijna (płyty). 19.15: „Ty-
dzień litewski”. 19, Rozmaitošci.
19.35: Pras. dzien. radj. 19.45: Pogad.
muzyczna. 20.00: Koncert. 20.55: „Na
widnokręgu”. 21.10: Koncert życzeń
(płyty). 21.50: Komunikaty. 22.05: Kon-
cert chopinowski. 22.40: Wiad, sport.
22.50: Muz. tan.

Uwaga. W godzinach popołudnio-
wych Polskie Radjo będzie transmitować
mecz lekkoatletyczny z Budapesztu
Polska—Węgry z udziałem polskich
olimpijczyków.

Niedziela, dnia 2 października,
10.05: Transm. nabożeństwa. 11.35:

„Co ma na celu ubezpieczenie społecz-
ne” — wyśł. J. Bloch. 11.58: Czas, kom.
meteor. 12.15; Poranek symfoniczny z
Filharm. Warsz. 14.00: Odczyt. 14.25:
Koncert. 1440: „Jak zwiększyć docho-
dowość sadów". 15.00: Koncert. 16.00:
Audycja dla dzieci. 16.25: „Kobieta ma
głos”. 16,45: „Kącik językowy”. 17.00:
Audycja dla wszystkich — odczyt, muzy-
ka i śpiew. 18.00: Koncert. 18.55: ,„Po-
е!а-вепега}' — odczyt. 19.15: Rozma-
itości. 19.25: Słuchowisko: „Od Sasa
do lasa“. 20.00: Transm. z Wiednia.
22.10: Muz. tan. 22.55: Kom meteor.
23.00: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Transmisje z Ostrej Bramy.

O godz. 18-ej w sobotę mikrofon
rozgłośni wileńskiej zainstalowany zo-
stanie w Kaplicy Ostrobramskiej, skąd
transmitowane będzie nabożeństwo z ka-
zaniem na wszystkie radjostacje polskie.

Słuchowisko dla dzieci.
Jako audycja dla dzieci nadana zo-

stanie dzisiaj o godz. 15,40 „Baśń o zło-
tej rybce“, opracowana w formie słu-
chowiska radjowego przez pp. B. Hertza
i W. Tatarkiewicza.

Koncert chopinowski.
Odtwórcą dzieł chopinowskich na“

dzisiejszym koncercie (godz. 22,05) bę-
dzie- kompozytor i pianista Bolesław
Wojtowicz, który odegra m. in. zone
etiud Imrompu Fis-dur i Nokturn G-moll.

2

Interesujące obrady w związku
zawodowym szewców wileńskich.

Onegdaj w lokalu Centrali
Chrześcijańskich Związków  Za-
wodowych odbyło się walne ze-
branie członków Chrz. Zw. Zaw.
Szewców pod przewodnictwem p.
Władysława Ostrowskiego.

Na wstępie przewodniczący
zreferował sprawę t. zw. „niele-
galnego rzemiosła”. |Izba Rze-
mieślnicza i Cechy ostatnio podję-

ły walkę, dążącą do tego, by zli-
kwidować nielegalne rzemiosło.
Walka ta polega na ujawnianiu
przez wspomniane czynniki zakła-
dów rzemieślniczych, prowadzo-
nych przez osoby, nieposiadające
żadnych kwalifikacyj zawodowych

Zlot S. M. P. w Łuczaju.
Cicha, mrówcza, lecz owocna

praca młodzieży, zrzeszonej w
Stowarzyszeniu młodzieży — ро!-
зк1е] па terenie powiatu Postaw-
sx1eg0, wydała nadzwyczaj okaza-
ly plon — w postaci powiatowego
złotu młodzieży stowarzyszonej,
zorganizowanego w dniu 18 wrze-
snia 1932 r. w Łuczaju.

Głównym motorem tej pracy
nad uszlachetnianiem dusz i serc
miodego pokolenia, które wszak
jest przyszłością narodu —jest tu-
toj, — niewątpliwie,  czczigodny
proboszcz łuczajski, ks. Włady-
sław Sadowski. Zasługą jego jest,
że: jego postać jedna dla dobrej
sprawy serca lepszych jednostek
ze starszego społeczeństwa i jego
gorące słowa są hasłem dla
młodzieży — do walki ze złem, ja-
kie panuje w społeczeństwie,

Dzień 18, IX. br. w Luczaju
byi dniem przeglądu tego, co w
tym kierunku zostało zrobione w
przeciągu ostatnich lat paru W
szczególności, był to egzamin
sprężystości organizacyjnej i speł-
nienia obowiązku, który to egza-
min młodzież stowarzyszona  zło-
żyła celująco.

Już w przeddzień zlotu, w
dniu 17. IX. br., zastępy młodzie-
ży stowarzyszonej zaczęły ściągać
z najdalszych zakątków powiatu.
A wszystko to maszerowało dziar-
skim młodzieńczym krokiem, wy-
rażając radość z udziału na zlocie
młodzieży. W tym jednak dniu,
po trudach podróży, młodzież
wzięła udział w odprawie przo-
downików zespołów  konkurso-
wych i po odśpiewaniu „Wszyst-
kie nasze dzienne sprawy”, udała
się na spoczynek. :

Od samego rana rozpoczęły się
zawody.

Punktualnie o godz. 10 na da-
ny sygnał młodzież stowarzyszona
żeńska i męska stawiła się do sze-
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przychodzący do Wilna o g. 20.12,
będą kursować tylko w dni robo-
cze, przyczem poc. Nr. 332 od Bie-
niakoń do Stasił będzie przecho-
dził o 5 minut wcześniej.

 

POCIECHA RELIGIJNA.
Polskie fale  radjowe przynoszą

swoim słuchaczom nietylko wiedzę i roz-
rywkę, lecz i pociechę religijną, zwła-
szcza tym wszystkim, którym choroba,
oddalenie lub inne okoliczności nie po-
zwalają na dotarcie do świątyni.

Co niedziela i co święto wszystkie
polskie rozgłośnie radjowe nadają trans-
misje nabożeństw z najwspanialszych i
największą czcią otoczanych świątyń ka-
tolickich. Katowice nadają nabożeństwa z
Katedry św. Piotra i Pawła, z kościoła
pod wezwaniem Najświętszej Panny Ma-
rjiw Wielkich Piekarach oraz z klaszto-
ru oo. Franciszkanów w Panewnikach —
Ligocie. Rozgłośnia lwowska transmituje
nabożeństwa z Katedry miejscowej oraz
ze świątyń obrządku grecko-katolickiego
i ormiańskiego. Wilno transmituje nabo-
żeństwa z Bazyliki, kościoła św. Jana
oraz sobotnie nabożeństwa majowe ze
słynnej cudami Kaplicy Ostrobramskiej.
Rozgłośnia krakowska nadaje nabożeń-
stwa z przepięknego kościoła Marjackie-
go i z historycznej Katedry na awelu.
Poznań transmituje nabożeństwa z miej-
scowej Katedry i innych największych
świątyń tej dzielnicy. Wielokrotnie rów-
nież nadawały rozgłośnie „Polskiego
Radja” transmisje z uroczystych nabo-
żeństw z miejsc cudami słynących, jak
naprzykład z Jasnej Góry, Kodnia, Cheł-
ma i innych.

Nie brak również transmisyj Mszy
połowych i audycyj w związku z kongre-
sami i zjazdami religijnemi, że wymieni-
my. transmisje z Kongresów Euchary-
stycznych, transmisję z okazji koronacji
Cudownego Obrazu N. M. P. w klaszto-
rze Jasnogórskim, z uroczystości jasno-
górskich 550-letniej rocznicy sprowadze-
nia Cudownego Obrazu, z przeniesienia
Cudownego Obrazu Matki Boskiej Ko-
deńskiej z Przemyśla do Bazyliki, z po-
nownego otwarcia Katedry w Chełmie i

„td. Ponadto poszczególne rozgłośnie na-
dają co pewien czas audycje religijne o
charakterze miejscowym.

Oprócz nabożeństw nadają rozgłośnie
nasze odczyty religijne i misyjne, lwow-
skie audycje dla chorych prowadzone
przez księdza Michała Rękasa, podobne
audycje krakowskie księdza Wilhelma
Szymbrota, audycje rekolekcyjne, tran-
smisje Pasterek oraz wspaniałe koncerty
religijne, jak np. ostatnio transmitowany
koncert Chóru Sykstyńskiego.

resów, zajmując ogromny plac
szkoły rolniczej.

Jak Łuczaj Łuczajem — nie
oglądano tutaj tak wspaniałego
obrazu, gdy kolumny młodzieży
w  uniformach organizacyjnych,
stanęły karnie w szeregach ze
sztandarami na czele, oczekując
komendy odmarszu do kościoła.
Wreszcie rozlega się komenda i
szeregi maszerują na plac kościel-
ny. iutaj, po dokonaniu przeglą-
du przez K-ta Związku Mf. Pol, p.
mjra St. Pilczewskieśo w towarzy-
stwie K-ta Okręgowego SMP
szereg młodzieży, dowodzący ca-
łością komendant powiatowy S.
M. P., — W. Paździor, podaje ko-
mendę odmarszu do kościoła.

Podczas uroczystej Mszy św.
podniosłe kazanie wygłasza ks. B.
Maciejowski, dyrektor Związku
Młodzieży Polskiej w Wilnie. Po
skończonem nabożeństwie w ko-
ściele odbyła się defilada młodzie-
ży, którą przyjął p. prezes A. K.
hr. Przeździecki w otoczeniu pa-
tronatu powiatowego, powiatowe-
go Komitetu Akcji Katolickieji
przedstawicieli Związku Młodzie-
ży Polskiej. Kulminacyjnym punk-
tem — Zlotu — była akademia
zlotowa, urządzona z powodu
prześlicznej pogody na placu
szkolnym, otoczonym wieńcem
prześlicznych drzew dekoracyj-
nych, co dało możność wzięcia
udziału w akademji wielu tysią-
com, ludności, przybyłej na tę
rządką uroczystość do Łuczaju.

Na prześlicznie udekorowanem
wzniesieniu zajęli miejsca w cha-
rakterze Prezydjum akademji —
przedstawiciel rządu starosta po-
wiatowy, prezes powiatowego Ko-
mitetu Akcji Katolickiej hrabia
Przeździecki, prezes patronatu
powiatowego ks. proboszcz Wła-
dysław Sadowski i szereg osób z
bratnich organizacyj, przybyłych
na zlot i powołanych do Pre-
zydjum.

Z szeregu przemówień, w któ-
rych dźwięczy nuta serdecznych
życzeń młodzieży — trwania i
wytrwania na drodze w dążeniu
do ideałów człowieka przez pracę
w dążenia do ideałów SMP, naj-
bardziej zasługuje na uwagę prze-
mówienie pana Starosty powia-
towego, który wyraził przekona-
nie, że widzi przed sobą zastępy
tych, którzy budują nową Palskę.
W wyniku przemówienia przed-

stawiciela Związku Młodzieży
Polskiej w Wilnie — Komendanta
Okr. SMP, została uchwalona na-
stępująca rezolucja:

My, członkowie Stowarzyszeń
Mlodzieży Polskiej z terenu pow.
Postawskiego; zgromadzeni w dniu
18 września 1932 r. na zlocie śto-
warzyszeń w Łuczaju w liczbie
600 druhen i druhów — ślubujemy:

1. w ustawicznej pracy pod
sztandarami SMP. wytrwale zwal-
czać wszelkie przeszkody spot-
kane na drodze do osiągnięcia
ideału człowieka;

2. dążyć ustawicznie i niezłom-
nie do pogłębienia zasad religij-
nych;

3. szerzyć dobre obyczaje w
rodzinie i społeczeństwie;

4. dążyć do podniesienia stanu
gospodarczego w kraju przez gro-
madny udział w konkursach przy-
sposobienia rolniczego;

5. 1 — wreszcie — oddać

wszystko, do życia włącznie, gdy
zajdzie tego potrzeba, w obronie
całości granic Rzeczypospolitej
Polskiej.

Uchwalono wysłać depeszę do
Jego Ekscelencji Arcybiskupa
Jałbrzykowskiego i do wojewody

FIDOL

 

ULUBIONA PASTA DO OBUWIA
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Specjalnie piękną kartę w annalach
radjowych posiadają uroczyste transmisje
z Watykanu, podczas których Jego Świę-
tobliwość Pius XI wygłaszał osobiście
urbi et orbi Swe orędzia do wiernych ca-
łego świata, udzielając im z wyżyn Sto-
licy Apostolskiej Swego błogosławień-
stwa.

Prowadzenie tej walki napoty-
ka na ogromne trudności, gdyż
większość starych rzemieślników,
z wyjątkiem zawodów: fryzjer-
skiego, rzeźnicko-wędliniarskiego,
zegarmistrzowskiego, cukiernicze-
go i t. p. posiada dotychczas za-
ledwie od 2 do 5 proc. dyplomy
mistrzowskie, względnie karty rze-
mieślnicze (malarstwo, murarstwo,
ciesielstwo, szewctwo, krawiectwo
i inne). ‚

Większość rzemieślników, się-
gająca 98 proc., wykonywujących
rzemiosło jeszcze przed wojną, nie
posiada stwierdzenia swych kwali-
tikacyj.

Na niechęć uzyskania przez
tych rzemieślników dyplomów
czeladniczych czy też mistrzow-
skich wpływa w pierwszym rzę-
dzie wysoka taksa egzaminacyjna,
której często rzemieślnik nie jest
w stanie opłacić. Pozatem starzy,
przedwojenni rzemieślnicy czują
niechęć do komisji egzaminacyjnej,
w skład której, według ich mnie-
mania, wchodzą osoby, mające
słabe pojęcie o rzemiośle.

Prowadzenie tej walki w tych
warunkach staje się prawie nie-
możliwe, ponieważ na przeszko-
dzie stoją ci właśnie starzy, wy-
kwalifikowani rzemieślnicy, a nie-
posiadający stwierdzenia swych
kwalifikacyj.

Ożywioną dyskusję wywołała
sprawa dążenia właścicieli zakła-
dów i sklepów gotowego obuwia,
pracodawców szewckich, do wpro
wadzenia formalnych zmian w spo
sobie przyjmowania od szewca
wykonanej przez niego roboty.

Przez zmianę w sposobie przyj-
mowania zamówionych obstalun-
ków przedsiębircy chcą roztoczyć
nad pracującymi pośrednio dla ich
sklepów  rzemieślnikami bezpo-
średni nadzór, co obarcza rzemie-
ślnika szeregiem zbędnych funkcyj
i krępuje jego swobodę w pracy.

Po długiej dyskusji nad refera-
tem z powodu spóźnionej godziny
zebranie zostało odroczone do po-
niedziałku. Zebranie to odbędzie
się w lokalu przy ul. Dominikań-
skiej 4,

W sprawie czytelni
pedagogicznej.

Od szeregu lat istnieje przy
Kuratorjum w Wilnie bibljoteka i
czytelnia pedagogiczna, oddając
nauczycielom duże usługi. Czytel-
nia posiada wszystkie wybitniejsze
czasopisma. pedagogiczne, wycho-
dzące w kraju i parę zagranicz-
nych. Są również czasopisma tre-
ści ogólnej: „Tygodnik ilustrowa-
ny“, „Šwiat“, „Tęcza“, „L'Ilustra-
tion” i „Wiadomości Literackie",

Czemże można sobie wytłuma-
czyć brak tygodnika, poświęcone-
go kulturze twórczości polskiej, t.
j- „Myśli Narodowej”.

Czyżby Kuratorjum miało ja-
kiekolwiek zastrzeżenie przeciwko
kulturze „polskiej“? Kto czytał
głębokie artykułu Wasilewskiego,
B. Suchodolskiego, Jaxy-Bykow-
skiego, poświęcone zagadnieniom
wychowania — ten doznaje przy-
krego zdziwienia — dlaczego to
pismo znalazło się na indeksie?
Kogo Kuratorjum małodusznie się
ięka? M. M.
SANTSSEEE POI
wileńskiego.

Wielka była radość Młodzieży,
gdy w parę godzin po tem, otrzy-
mano depeszę od Jego Eksce-
lencji Arcybiskupa Romualda
Jałbrzykowskiego, w której zasy-
łał pasterskie błogosławieństwo
uczestnikom zlotu.

Dalszy program zlotu został
wypełniony zawodami sportowe-
mi przy dźwiękach orkiestry i bo-
gatym repertuarze urozmaiceń,
wykonanych przez samą młodzież,
z czego najbardziej zasługują na
uwagę ślicznie odegrana sztuka
przez SMP w Hruzdowie w dn.
17. IX. wieczorem i przez SMP w
Konstantynowie k/Dzisny, w dniu
18. IX.

Późno w nocy po rozdaniu na*
gród za wyniki sportowe, ufundo-
wanych przez patronat, młodzież
stowarzyszona, pełna wrażeń, otu-
chy i mocy — rozjechała się do
swoich wsi, osiedli i miasteczek z
niezłomnem postanowieniem —
walczyć i zwyciężać.

„Przechodzień”,

 

 

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?

W dziewiętnastym dniu ciągnie.
nia 5-tej klasy 25-ej polskiej lote-
rji państwowej, większe wygrane
padły na numery następujące:

ZŁ. 50.000 na nr. 154409.
ZŁ. 15.000 na nr. 49914,
ZŁ 5.000 na n-ry: 18459 53113

154084.

ZŁ 3,000 na nr. 35.802.
ZŁ 2.000 na n-ry: 1742 7483

20065 27250 51970 73260 74163
74892 80296 81548 82241 82606
85154 88061 106716 107901 117624
110439 113377 121440 123681
129295 129594 130329 146745
149029.

ZŁ. 1.000 na n-ry: 21831 44266
47409 65096 72002 80500 84101
101278 101513 104423 105856
106625 113900 121663 126195
134134 136257 140866 143429
146482 150103 152065 152468
153229 154016 157924,

 



       

Z KRAJU.
Zerwanie tamy jeziora Kwietniki.

Wie środę 28 b. m. podczas

osuszania jeziora Kwietniki, znaj-

dującego się tuż koło wsi tejże

nazwy w gm. Ostrowskiej w pow.

Mołodeczańskim zerwała się tama

od strony północnej, skutkiem
czego woda wdarła się do kilku-

nastu domów. W. chwili zerwania

tamy niedaleko miejsca wypadku
znajdował się 6-letni Piotr Górka,
którego porwał prąd wody i ude-
rzył o ścianę domu Andrzeja So-
roczyńskiego. Skutkiem silnego

uderzenia Górka uległ zmiażdże-
niu czaszki i po godzinie zmarł.

Ujęcie agitatorów litewskich.

W, pow. święciańskim zatrzy-
mano dwoch podejrzanych osobni-

ków, którzy kolportowali wśród
ludności litewskiej ulotki, nawo-
łujące do  nieposyłania swych

dzieci do szkół polskich a nawet
litewskich z wykładowym jęz.
państwowym. Ulotki te druko-
wane byiy najprawdopodobniej w
Kownie.

Zemsta porzuconej.

27-letnia mieszkanka wsi Sta-

sińce gm. derewnickiej Stella Su-

szynówna z zemsty za porzucenie

jej przez 34-letniego Wiktora

Puczkarowicza w dniu wczoraj-

szym, spotkawszy go koło wsi To-

maszewicze, strzeliła z rewolwe-
ru, raniąc go w bok, poczem, są-
dząc, iż Puczkarowicz nie żyje,
wystrzałem z rewolweru w oko-
licę serca odebrała sobie życie.

Szczęśliwa matka.

We wsi Wiśniewo śm. wilej-
skiej 28-letnia Barbara Dańkowa

powiła trojaczki. Wszystkie cie-

Plaga wilków w
Z Wołożyna donoszą, iż na te-

renie gm. iwienieckiej i wołożyń-

skiej w ostatnich dniach pojawiło
się mnóstwo wilków. Wilki cho-

dzą stadami i napadają na pa-

stwiskach na konie, bydło i pa-

sterzy. Przed paru dniami z pa-

stwiska wsi Czeresze i Ułzano-
wicze wilki porwały 4 konie, któ-
re niemal na oczach pastuchów
zadusiły. Onegdaj w pobliżu wsi

szą się dobrem zdrowiem. Przed
trzema laty Dańkowa powiła dwo-
jaczki, które również żyją.

pow. Wołożyńskim,
Ucianowo wilki udusiły konia,
należącego do K. O. P. Stada wil-
ków nocami ze wsi i zaścianków
porywają żywy inwentarz. Wobec
tej plagi wieśniacy dokonali kilku
obław. Na pastwisku wsi Czere-
sze zabito dwa wilki Władze
administracyjne mają urządzić w
najbliższą niedzielę wielką obła-
wę na szkodników.
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Bezrobotny zamieszkał w trumnie
na tmentarzu.

W nocy z 24 na 25 b. m.,, w
grobowcu na cmentarzu w Goło-

nogu (Zaglebie Dąbrowskie), za:

trzymano niejakiego Jana Pędziń-

skiego, pochodzącego z Kutna,

który, jak okazało się, nie mając

Pędziński sypiał w trumnie, z
której poprzednio usunął zwłoki.
Posiadał tam lampę, koc, przybo-
ry do golenia i trochę chleba.

Nieszczęśliwego przekazano
władzom sądowym.

Czasy, w których ludzie nie
znajdują innego miejsca zamiesz-
kania, prócz... trumny na cmen-

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Rozgrywki tenisowe.

W niedzielę o godz. 10 rano na

kortach O. W. F. Pióromont, od-

będą się rogrywki tenisowe, mię-

dzyklubowe Lida — Wilno sekcji

tenisowej ślubu sportowego Ro-
dziny Wojskowej.

Jako reprezentanci K. S. R. W.

Lida wystąpią panie Tomkowiczo-

wa, Kruczyńska i Wiltosówna,

jako reprezentantki K. S. R. W.
Wilno panie Monwid-Olechnowi-
czowa, Pfailferowa i Reissowa.

Wstęp bezpłatny. Po zawo-

dach Rodzina Wojskowa organi-

zuje dla pań - uczestniczek obiad
w kasynie « pułku piech.

Uczenice walczą w zawodach
lekkoatletycznych.

Dziś rozpoczynają się mistrzo-

stwa lekkoatletyczne uczenic śred

nich zakładów naukowych.
Zawody odbędą się na stadjo-

nie Ośrodka W. F. na Pióromoncie

Początek o godz. 15. Jutro zaś od-

będzie się dalszy ciąg mistrzostw.

Przypuszczać należy, że zawo-

dy ściągną tłumy widzów.

Zarząd Główny A. Z. S.
Zarząd Główny Akademickie-

go Związku Sportowego komuni-

kuje, że od dnia 3 października

r. b, urzęduje w lokalu zimowym

przy ul. Św. Jańskiej 10 codzien-

nie w godzinach od 19—21.

Piłkarze polscy wałczą na dwóch
frontach.

Piłkarstwo Polski jest w prze-

dedniu dwóch wielkich meczów
międzypaństwowych.
W Bukareszcie jedenastka na-

szych graczy rozegra piąty mecz

z Rumunją. Polska nie wygrała z

Rumunją jeszcze ani jednego spo-

tkania. Pierwsze trzy spotkania

zremisowaliśmy (1:1, 1:1, 3:3), a

czwarty mecz przegraliśmy 2:3.

Piłkarze Rumunji nie są asami

iw szeregu meczów z nami grali

nieraz gorzej, ale jakoś wyniki u-

stalały się wysoce krzywdzące.

Mecz odbędzie się w niedzielę 2

b. m.
Drugim. meczem będzie spotka-

sokim stosunku (6:0, 5:0).
W tym roku Łotysze grają ja-

koby daleko lepiej, a to, że spotka

ją się oni z rezerwowym zespołem

Polski, może wpłynąć na wynik.

Mecz odbędzie się w Warszawie
w niedzielę.

Sensacyjny turniej tenisowy.

WARSZAWA (Pat). Dn. 8i9
października na kortach Legii

odbędzie się sensacyjny turniej
najlepszych zawodowych rakiet
świata. Zapewniony jest udział

tej miary tenisistów, co Ameryka-
nie Tilden i Barnes, Niemiec
Nuesslein i Polak, stale przeby-

wający w Niemczech, Najuch. W
dniu wczorajszym Legja zwróciła
się oficjalnie do Związku Teniso-
wego z prośbą o zgodę Związku
na rozegranie pokazowego meczu

Tilden—Tłoczyński. Należy li-
czyć się z tem, że Związek Teni-

sowy udzieli na mecz powyższy
swego zezwolenia, bowiem za

granicą mecze tego rodzaju były
niejednokrotnie rozegrywane. —
Mecz Tilden—Tłoczyński byłby
sensacją pierwszej klasy, a po-
nadto dla Tłoczyńskiego byłby
nowym dorobkiem doświadczal-
nym dużej wagi.

Dziś Polska — Węgry.
Lekkoatletyczny mecz Polski

z Węgrami zakończy ostatecznie
gościnę naszych sportowców w
Europie Środkowej.

Po ciężko wygranym meczu z
Czecham: po skandalicznie prze-

granym z Austrją — oczekujemy
teraz nowych wyników z Buda-

pesztu, gdzie dzisiaj rozegra się

trzeci mecz międzypaństwowy.

Węgrzy są w Europie potęgą

sportową. Mają oni szereg pierw-

szorzędnych sił i zapewne w ogól-

nej punktacji zwycięstwo będzie
po stronie Węgier.
W poszczególnych konkuren-

cjach spotkają się z sobą następu-
jący zawodnicy:

100 mt:.: Hillman, Trojanow-
ski II — Ragambi, Gero.

400 mtr.: Biniakowski, Miller—

 

Z pogranicza.
Projekt przedłużenia linji

Z Mińska donoszą, iż władze
sowieckie mają nawiązać per-
traktaeje z właściwemi czynni-
kami polskiemi w sprawie prze-
dłużenia linji lotniczej Moskwa—
Mińsk do Warszawy. Gdyby
udało się myśl tę zrealizować,
w przyszłym roku zostałaby uru-

lotniczej z Mińska do Warszawy.

chomiona nowa linja lotnicza na
szlaku Wa:szawa—Moskwa. Ze
względu na istnienie linji po-
wietrznej Moskwa — Daleki
Wschód, nowa linja lotnicza mia-
łaby wielkie znaczenie dla Ко-

Aresztowanie uciekających z Wilna komunistów.

Ubiegłej nocy w rejonie Iwień-
ca patrole K. O. P. zatrzymały

860 mtr.: Maszewski, Kuźmic-

ki — Zsiiiay, Lazar,
1500 mir.: Kusociūski, Kužmic-

ki — Govvik, Szabo.
5000 mtr.: Kusociūski, Hartlik

—Szilagy, Gorak.
Sztaieta 4X200 mtr.: Biniakow

ski, Hillman, Czysz, Trojanow-
ski II — Ragambi, Gero, Forgac,
Zsitray.
110 mtr. przez płotki: Nowosiel-

ski, Trojaaowski I — Javor, Boros.

400 mtr. przez płotki: Kostrzew-

ski, Maszewski — Nagy, Kertes. *
Skok wdal: Nowak, Nowosiel-

ski — Balogh, Fekete.
Skok wzwyż:  Pławczyk, Nie-

miec — Bodosy, Kesmarky.
Pchnięcie kulą: Heljasz, Kluk—

Daranyi, Tsanyi.
Rzut dyskiem: Heljasz, Wie-

czorek — Remesz, Madaras.
Rzut oszczepem: Mikrut, Tur-

czyk — Szepes, Varsegyi.
Wygrana ma się rozumieć bar-

dzo dużo zależy od szczęścia, ale
żeby z Węgrami wygrać trzeba
mieć bardzo dużo szczęścia

Zawody hippiczne o mistrzostwo
Polski,

WARSZAWA (Pat). W pierw-
szym dniu zawodów hippicznych
o mistrzostwo Polski odbył się na
torze w Łazienkach pierwszy
półfinał konkursu skoków. Zwy-
ciężył por. Ruciński na koniu

„Reszka”. Drugi był kpt. Mrowec
na koniu „Moskal, trzeci por.
Dąbski-Nehrlich na koniu „Nero“,
czwarty por. Biliński 'na koniu

munikacji europejskiej, łącząca
Zachód ze Wschodem.

grupę osobaików, którzy. usiło-
wali nielegzinie dostać się na le-
ren Rosji sowieckiej. Zatrzymani
tłumaczyli się, iż chcieli w Rosji
odwiedzić swych krewnych, gdy
tymczasem wyszło na jaw, iż są
to komuniści z Wilna, którzy zbie-
gli przed aresztowaniem. Aresz-
towanych w ilości 9 osób skiero-
wano do dyspozycji władz sądo-
wo-śledczych.

 

i NTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
KOSTOWA Nr. i.

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

OTWARTA 00 a-aj GO 4-aj POFP.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat) 30 IX

Walaty 1 dewizyi
Belgja 143,80— 24,11 —123,49.
Gdańsk 173,46—173,89—173 03
Londyn 20,60—30,9%>—30,65
Nowy York8,92— 23,94 —B.90.
Nowy York kabel 8,925—8.945—8,905
Paryż 34,95'/,—35,04—74,67
Szwajcaria1 /2,03 —172,05 —172,47 —171,61
włochy 45,79—46,11—45,57
Berlin 212,15.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe
4% inwestycyjna 99'|
4% dolarowa 48,75—48,70—49,25.
75: stabil. 52'|,—54—53.
10 ję kclejowa 100,25,
81, obl. bu4, B. G. K. 93.
8'„ L.Z.m. Warsz. 58,25-59-58,75-59,25
Tendercja mocniejsza.

Akcjei
benx Polski 88/, — 88 - 881,,, Sole

Potasowe 75. St ra:Howic 9 Tendene
<ja rieco mcenieisza

Pożyczki polskie w Nowym Torku

  

1882 +

 

dachu nad głową, „zrobii” sobie tarzu, są rzeczywiście „radosno nie z Łotwą. Sąsiedzi nasi dwa : Ц A [ В Dlonowska 56./-Siabilizacyjna:B1; War

tam mieszkanie. twórcze”! mecze przegrali z nami w dość wy  Zsitray, Szalay. „Niespodzianka“. szawska 40,75. Sią:ka 40,75.
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DŹWIĘKOWY Ю 21$ Najnowszy artystyczny przebój ML L O Ś Č DONSKIEGO K OZAK PRRSTZERE ROSTZNZEC FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA

- źwiękowy wytw. „SOWKINO“ w Moskwle

"=" «H E L i 0 S$» | k Powieki D. Szolochowa „Cich Don“ reż. Olgi Preobrażeńskiej i lwana Pronowa z udziałem najwybitniejszych į NAUKA į NOWOOTWORZONY SKŁAD APTECZNY

ullca Wlieńska 38, tel. 925. artystów teatrów moskiewskich. Oryginalae pieśni I tańce w wykonaniu dońskich kozaków. p. f A p T E P o L*

Nad Program: Atrakcje dźwiękowe. Na l-szy seans ceny zniżone. Początek seansów w dnie świąt. o godz. 2, 4, wi Z.ZAK й

6, 81 10,20. W Sobotę i Niedzielę bilety honorowe nieważne. Absolwentka  Seminar- овн пог'пг.п ais skbal wz r

weawo CASINO |
Wielka 47. tel. 1£-14. zaw

medja dźwiękowarysunkowa.

Dziśl Wielki film o miljonach!

Produkcja francuskal

lleres I Charles Lamy. Nad program: Kome

Na 1-szy seans ceny znižone.

Następny program:

DZWIEK. KINO-
TEATR «PAN»

l. WIELKA 42. Tel. 528.

Dyrekcja Państwowego Monopoln: Spiltsówtd

kszu księżniczki”, „
z gwiazdorem humoru francuskiego Lucie-

Dziś ostatni dzień! Najnowszy przebój sezonu! Z udz
Droga do raju* I „Kongres teńczy

„Liljanka chce się rozwieść”:
Bzrouxem. Tytuł tego srcyfilmu

Początek

tykaną

— Ceny od 25 gr. Początek o go

ANONS! Wkrótce WLASTA BURJAN w arcy

W rol, gl. urocza bchaterka filmu „Sekretarka Oso-
bista“ Mary Glory oraz znakomici komicy Leon Be-

dja dżwiękowo rysunkowa Flejszera orzz dodatek „Varamcuntu” I „Pat“.
seansów © godz. 4, 6, 8 i 10,15. W sobotę I niedzielę o godz. 2ej.

Gigantyczne arcydzieło lotnicze „POGROMCY PRZESTWORZY” zakrojone na olbrzymią, niespo-

dotąd skalę z udz. Wallace Beery | Clark Geble.

«Levy i Spółka»

 

Dr. WOLFSON
CHOR. _WENERYCZNE,
MOCZOPŁ.

-———— I TEOKSS 0SIGITASRASA SVISAESSDESSTTL T KERSSBKAUSAS

iałem nilezrównanej bohaterki filmów: „Precz z miłością”, „Z roz*

* Liljan Harvey| czarującego jej partnera Henry Garata wraz ci) w zakresie 3.ch klas,

za mieszkanie i obiady.
Łaskawe oferty do Ad- MERFZEREWH
ministracji „Dz. Wil." pod , KUPNA 4 śliczne z wszelkiemi wy- Seminarjum,

335 * $ rzedaż godami do wynzjęcia so- znająca Niemiecki i go“
Ё lidnym. Mostowa Nr. 3 spodarstwo domowe, po-

szukuje zajęcia w domu |
prywatnym lub instytucji ‚

Nad program:
dźwiękowe: 1) Tygodnik Foxa. 2) Ko-

dz. 4, 6, 8 I 10,15 w dnie świąt. o g. 2-ej.
flimie „KRÓL TO JA".

 

Doskonałe dodatki

„Abaolwentka“.

Jum Nauczycielskiego u-
dzielać będzie kerepe-
tycyj (może do 2-ga dzie-

 

ь Szkoła Promień przyj-
muje zapisy na pozosta-
łe wolne miejsca do od:
dziełów od 1— 5 I do B.ela

 

I SKORNE
Wileńskie Prywatne Kursy

  

że od d. 1.X. 1932 r.
podaje do wiadomości,

detaiiczne ceny sprzedażnenastępujące

obowiązują ;,,10,

 

  ui. wiiańska 4,
9—1 i 4—8 w.O ERA

Lekarze-
Dentyści.

$umochodowe

przedszkola

—gr o

Maturzysta z inteligent-
nej rodziny udziela ko-
repetycji Mostowa 11 m.
6 cd 8—10 i 15—17.

 

od godziny 9—13 ul. Wi-
wulskiego 4 m 5.

 

m. 24.

Ważne dla

168

do marynowania ocet
spirytusowy

gaj.

 

Dwa pokoje olbrzymie Zredukowana

6 dyń Fora) do wynajęcia z
ospo ceł:m utrzymaniem dla ne

p y samotnego w folwarku sub. „Wychowaczyni“ do
Górki przy siacji Gudo-

Dowiedzieć Sję: ul.
Rzeczna 12—12 do 9 rano.

I średki patertowane,
Uwa al Z powodu otwarcia sklepu od 1-10-X

Į ceny na wszystkie artykił specjalnie zniżone;

wycho:
wawczyni

—0o

publicznej. Pierwszorzęd-
referencje, Oferty

Administracji, 196

276—2 o Tomasz Tomaszewski
[ae ai —— felczer z długoletnią pra-

codziennie Trocka 3 3 8-2 Mieszkanie ktyką przy ambulansie
ь В 3 pokoje z wygodami kolejowym przy Dyrekcji

i Powóz parokonny, kry- Pańska 4—7. 283-00 K. P. w Wiłnie, zamie-
szkały w Wilnie przy ul.

TELEFON Mr. 1244. —

Uczenica wyższego kur-
su Konserwatorrun Wi-

ty, na patentach, w do: Dw.a pokoje Mostowej 3-8, m. 24 s0-
skonałym — stanie dO go wynajęcia. rortowa lidnie a zastrzyki,
sprzedania zł. 900. e
ryjska Fak 9m. awe 15, m. 4. 2757—2 o opatrunki i wszelkie In-

i motocyklowe,

 

 

© й
lefški i tel |) szaman NE Za minimalnem wyna-

| rr. MEK Psa 1 do 5 po poł.  252—0 * į grodzeniem. 6959-00

Lekarz Dentysta | Nauka na nowoczesnych maszynach.| Administracji Ex, Wi : i PRACA |

: : FRYDMAN- JAS] Opłaty za kurs zniżone. 197—00о , Mieszkania O, ———0—-—-

w butelkach: za !/, litra — zł. 065; za 1 litr — zł. 1.10 I. AVON * M Przy kursach warsztaty 1 stacja obsługi B šio, i pokoje į| młodzieniec lat je z u Rutynowana kasjera
a I ka i zoną Szkołą Powsz. z wieloletni: ktyki

ių Z i Zęb: owe= zło- A Na soEGprzy | SA В poszukuje jakiejkolwiekposzukuje "posady, "nd.

w blaszankach 2-u i 5-io litrowych po zł. 0.95 za 1 litr Se | eau, ul. Ad. Mickiewicza 24, m. 10. i MAJĄTKOWE | !okójdowynającia(-lapracy. „Dobie referencje res w Róministracji pod

(zastaw: za blaszankę 2-u Itr. —zł. 1; 5io Itr. zł. 1.60). 23—12 Garażeiwarsztaty zauł. Bernardyński Nr 8 m 2 ui arska >. arska 50—1. gri „Kasjerka“. 274—2 o

аннн PLA ——————— Inteligentny miody <zio-

————ma KMUSZERKI EEE 7TESES ES RRTETEEA Sp L „ Mieszkanie do wynaję: wek ukcnczji | szkolę KATANI

я й Hurtowa | deteliczna sprzedaż KaEE I Misklawiczn do 952-2_ pokol słoneczne hanaloną: posaikajo pp.

i į LEKARZE iTS : хРп°°""'ы. ж С:Ъ:Ё')'Ё :пша:‹кщодн:. 29 wia- = wane oferty do DRUKARNIA
o omo: u dozorcy. ministracji „Dz. Wil”

[IŁW il [IEWJ L ——u—  AKUSZERKA parcelemała. „Cenyni Mio podadzą "El pyRA

- MARIJA > ała ki. TWIEŃZYNSKIEGO
doboru odmian ziemi Wileńskiej, o trwa- l med Cymbier

Pokój umeblowanyzwy* Polecamy bardzo gorą- file @

> =
обати— 1елей do co intel i i - я

łych, odpornych na mrozy podkładkach| wENERYCZNE,SKÓRNE, LAKNEROWA OPAŁOWEGO Pajak lZygaue wieża. dalej ARA EINCZE
towska 20 m. 5. 255—0 na maszynie, poszukują- PRZYJMUJEDO DRUKU

poleca

Wileński Sp. Tatarskiej,

MOCZOPŁ. Tel. 15-64.
MICKIEWICZA 12,

9—2 1 5—8.

przyjmuje od godz. 9 do
róg 7 w. Kasztanowa 7, m, 5.

WZP69
Zamkowa 18  

 

 

Syndykat Rolniczy
Choroby weneryczne, przeprowadziła się.

po cenach znacznie obniżonych. | skórne i moczopłciowe. Mickiewicza 4, m. 6. Wilno, ul. Wileńska 9 (daw. Ziemiańska) Mieszkania do wynaję- Potrzebna pierw:zorzę- WYKONYWA

Do 10 sztuk drzewek owocowych do- ul. WIELKA 21, Tais G ode Oblady na maśle z 2-ch def 1 zł. z 3-ch dań 1,20 Kida dok 72 cia 2, 3 į 4-ro-pokojowe dna sila krawiecka jako pJ HK TUALNIE

dajemy gratisowo byliny. 438 o tel: 921, od 9—1 i 3—8: tyczny poprawia cerę, u- ani ach i. Kuchnia Ee:pokojowy z wygodami Pzyj, I aEma"Wideo: ;
i я ołduny, czwar! niedz. fiakl. Kuchnia po er. rzyniec przy pl. św. peluszy „Alina” Witoldo-

Alinos Žana WILLIAMA Oy: o R kalaiaa1.8. Inas POS Par M YA i
за

SE

H. M. STEPHENSON.
32)

№ najwyższem wzgórz
Rozdział XV.

Kiedy Walters obudził się, południowe słońce

yrażyło go już z calą siłą. Usiadł iprzeciąśnął się

leniwie. A więc nie Śnił. Był na wolności, nie w

murach więziennych. Świadomość tego faktu nape-

łniła go taką radoscią, że nabrał wielkiej otuchy.

Nawet jeden dzień wolności był wart zachodu. Pra-

са więz.enna jest tak beznajdziejną, że nikt nie przy

kłeda się do niej z dobrej woli.

Ale i wolność rie była na razie łatwą do znie-

ujenia. Słońce prazyło nieznośnie, roje much ata-

kowały poilczek, pokryty zeschłą krwią, kolano rwa

ło za keżdem poruszeniem, a do udręki głodu przy

łączył się ból głowy. $

Zaczął znów jeść pszenicę i po pewnym czasie

głód ustąpił miejsca palącemu pragnieniu. Słońce

piekło coraz niemijosierniej, Muchy staławały się

moraz natrętniejsze. Harry podniósł się ostrożnie,

rozejrzał naokoło i poczołgał. do sadzawki.

Nasyciwszy pragnienie, umył ręce i usiadł w

cieniu drzewa. Niebardzo daleko za polem rzepy

wznosiły się pagórki czerwone od wrzosu. Zrozu-

| miał, że nie zostawił za sobą wrzosowisk tak daleko,

ir. Blumowicz AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

«CENTROOPAŁ»
Wilno Tel. 17-90.
  

KAWIARNIA „ŠWITEZIANKA“

 

 

 

Dom nowy
z placem na Zwierzyńcu
do sprzedania.
Stara 43 u właściciela.

9754—1

Pokój do wynajęcia dla
BDowsici pań lub uczni-nickl.młod-

* Ч! szych Kalwaryjska 35—1.

cą posady za skromnem DZIEŁA, BROSZURY

4!wada WAŁ RADADEZANEKa " ZAPROSZENIA,
„Dz. ЁJoga CH | ROŻNE KSIĄŻKIgr—1

— DO OPRAWY 

 

 

jak mu się zdawało. Z drugiej strony miał słońce

przed sobą i dochodziło południe. Z tego wynika,

że znajdował się na północ od wrzosowisk, w od-

ległości jakich dwudziestu mil od Princetown. U-

srzytomnił sobie w myśli mapę Devonshire. Na pół-

noc ciągnie się połać urodzajnej krainy, a dalej Ex-

таоог 1 Kanał Brystolski. Główna linja kolejowa z

Rarnstaple przechodzi między Kanałem i tutaj. Tyl-

ke czy wzdłuż wybrzeża, czy południem Exmooru?

Nie mógł sobie tego przypomnieć. Na wschód leży

ludna dolina Exe.
Zdjął ubranie, wykąpał się i obejrzał boląceko-

lano. Było spuchnięte, ale poza tem całe. Pocieszył

cie, że parę dni odpoczynku wystarczy, żeby się wy-

śoiło.
Ale i tak sytuacja była riewesoła. Pszenica u-

życzała bezpiecznej kryjówki, ale był już w najlep-

sze sierpień i lada dzień mogły się zacząć żniwa.

Dwa tyśodnie zwłoki na początku i przymusowa
zwłoka teraz obracały pierwotny plan wniwecz. I-
dąc tylko nocami mógł dotrzeć do Sussex dopiero
w październiku.

Sztuka z pociągiem niebardzo się udała. Ale
żeby tak ukraść gdzie ubranie i trochę pieniędzy...
Nie! Narazie musi czekać na wygojenie kolana.

Dwa razy w ciągu dnia zobaczył ludzi przecho-
dzących ścieżką, za polem rzepy. Niekiedy docho-
dził go turkot wozów. Raz przejechał szosą samo-

 

chód. Poza tem znaki życia ograniczyły się do kilku
ptaków i do szczura wodnego, buszującego po sa-
izawce. Zachód słońca obwieścił zielonawemi to-
nami, że może być deszcz.

O zmroku Walters przemknął się na sąsiednie
pole, zjadł kilka rzep i wrócił do pszenicy. Noc by-
ie cieplejsza, niż poprzednia i z rana zaczą mżyć
drobny deszcz, który przeszedł stopniowo w gwałto
wną, silną ulewę. Uciekinier przemókł do nitki,
pszenica przygięła się do ziemi, czerwona gleba de-

a: rozmiękła na błoto.
jębiące się chmury przerzedziły się dopiero

koło południa. Waltersowi zrobiło sig Miedbbido od
pszenicy i musiał się skazać na djetę, Ale miał tę
pociechę, że kolano otęchło. Nadto znalazł szczęśli-
wym trafem blaszaną kwaterkę do wody.

: Trzeciej nocy o wschodzie księżyca zaopatrzył
się w wodę : obszedłszy łan pszenicy schował się
w żywopłocie, Chciał się zorjentować w topografji
północnei części okolicy, a tu miał wygodny punkt
obserwacyjny. Przed nim rozciągała się pochyła łą-
ka granicząca na dalszym planie z małem gospodar
stwem. Druga, większa farma leżała o ćwierć mili
nalewo Od jednej chaty do drugiej biegła wiejska
dróżka, która prowadziła jeszcze dalej. Z prawej
strony łączyła się z szosą. Harry siedział pod ży-
wopłotemiobserwował przez dziurę mniejszą farmę

O świcie przyszedł najemnik i zabrał się do ro-

  

koty koło gospodarstwa, w której sekundował mu
larmer. Później wyszli z domu dwaj mali chłopcy
i pobiegli przypuszczalnie do szkoły. Parę razy po-
kazała się gospodyni i czteroletnie dziecko. Po po-
dwórzu kręcił się niedorosły pies owczarski. Słu-
żącej jakby nie było. Walters przyglądał się długo
' uważnie, Chciał kraść, a dla złodzieja ważny jest
każdy szczegół, choćby najdrobniejszy.

MW południe wypii wodę i przyniosł sobie z sa-
dzawki rowy zapas. Z kolanem byio już tak dobrze,
iż czuł, że jeszcze dzień, a będzie mógł wyruszyć w
dalszą drogę.

Ale upłynęły dwa dni i nie wyruszył Może
wzdragai się podświadomie przed kradzieżą, a może
lękał się ryzyka, Powiedział sobie, że poszuka innej
farmy bez psa. Nie mógł zdradzać swego miejsca
pobytu kradzieżą ubrania przed czasem zupełnego
przyjścia do formy. Jeżeliby to zrobił, musiałby u-
ciec w ciągu nocy przynajmniej dziesięć mil dalej,
co więcej, gdyby się zmęczył szybkim marszem, mógł
by polem o świcie nie zdążyć znaleźć kryjówki z
braku sił i mógłby zemdleć na otwartem polu.

„o wieczora pomyślał z zadowoleniem, że
przetrzymał więźnia, który ukrywał się przez czte-
ry dni i żywił się rzepą, a potem nie wytrzymał i
oddał się dobrowolnie obławie. A więc stał się bo-
haterem Princetowu,

(d. c. a.)    mm
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