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Ceny zapałek i soli.
(Telefonem od specjalnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ceny zapałek
obniżone będą ceny soli bydlęcej.
ciwia się monopol solny.

nie zostaną obniżone. Natomiast
Obniżeniu ceny jadalnej sprze-

Napad na posła Mastka.
r (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA Prasa ukraińska donosi, że w Zdołbunowie na

posła Mastka napadli dwaj osobnicy, dotkliwie go pobili i zbiegli.

Strajk w gazowni warszawskiej.
WARSZAWA, Pat— W dniu 5

b. m. rozpoczął się w Warszawie
strajk pracowników gazowni miej:
skiej na tle zatargu o płace. Ga-
zownię obsługuje specjalny od-

dział wojska, wskutek czego mia-
sto jest zaopatrywane w gaz nor-
malnie. Spokoju nigdzie nie za-
kłócono.

Nowy jednolity K. P. K.
WARSZAWA. (Pat). W „Dzien-

niku Ustaw* z dnia 5 październi-
ka ukazało się obwieszczenie mi-
nistra sprawiedliwości w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ko-
deksu postępowania karnego.
Nowy jednolity tekst kodeksu
postępowania karnego zawiera
przepisy o postępowaniu, zamie-
szczone w rozporządzeniu usta-
wodawczem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dn. 29 marca 1928
roku, uzupełnione i poprawione
ustawą z 21 stycznia 1932 r. oraz
rozporządzeniami ustawodawcze-

я

Egzekucje majątków
SAMARZĄDOWYCH.

Ostatnie licytacje całych ma-
iątków miast 1 zajęcia hamujące
normalną działalność samorządów
spowodowały konieczność znowe-
lizowania przepisów o egzekucji
mienia samorządów. Opracowane
zostały już nowe przepisy, prze-
widujące, że komornicy zwracać
się będą przeć rozpoczęciem kro-
ków egzekucyjnych do władz ad-
ministracji ogólnej, mającej nadzór
nad samorządami, o wskazanie ob-
Jektów mogących ulec zajęciu. No-
we przepisy ukazać się mają w for
inie rozporządzenia Prezydenta
Rzplitej i będą wkrótce przedsta-
wione Radzie Ministrów.

TATSIAITKKSKLTSTSO

KAPELUSZE
jesien. w dużym wyborze od zł.

E. MIESZKOWSKI
MICKIEWICZA 22.

 

mi
z dnia
1932 r.

Prezydenta Rzeczypospolitej
11 lipca i 23 sierpnia

NARADY SIMONA Z HERRIO-
TEM.

PARYŻ (Pat). O rozmowie,
jaka odbyła się wczoraj między
szefem rządu francuskiego a Si-
monem, informują, że poruszono
między innem. sprawę odroczenia
sesji prezydjum  konierencji roz-
brojeniowej. Prace, odbywające
się pod kierunkiem szefa rządu
irancuskiego 1 ministra spraw za-
śranicznych  Wiielkiej Brytanii,
wymagają gruniownego badania i
rozmów dyplomatycznych, które
muszą się toczyć przez czas dłuż-
szy. Jest bardzo możliwe, że pro-
jekt ten nie będzie gotów na 10
października. — Co się tyczy
konferencji 4 lub 5 mocarstw w
Londynie, to w/g opinii tutejszych
kół parlameniarnych, Niemcy po-
winny wziąćew niej. udział jedy-
nie pod trzema warunkami: 1)
spotkanie odbędzie się nie w Lon-
dynie, lecz w Genewie; 2) bez
zgody małych państw, zaintereso-
wanych w tej sprawie w równym
stopniu, co 1nocarstwa wielkie,
konferencja 5 mocarstw nie ma
prawa zawierania żadnych umów,
lecz jedynie może upoważnić do
wystąpienia z propozycjami, które
mogą być ratylikowane  tylko
przez konferencję rozbrojeniową.
Do warunków wymienionych na-
leży również dodać żądanie, aby
Niemcy zmieniły taktykę.

 

Mowa prezydenta Hoovera

w Sprawie zwalczania depresji w St. Zjedn.

* WASZYNGTON. (Pat). Prezy-
dent Hoover rozpoczął wczoraj

próby przeciwstawienia się ten-
dencjom przechodzenia do stron-

nictwa demokratycznego, jakie

ujawniły się wśród zadłużonych

farmerów w głównej strefie rol-

niczej, lncydenty, do których

doszło wczoraj, wykazały koniecz-

ność tego rodzaju kampanji. Ty-

sące mężczyzn, kobiet i dzieci

defilowały ulicami miast, prote-

stując przeciwko położeniu rolni-

ctwa i niosąc plakaty wymierzo-

ne przeciwko Hocverowi. W wy-

głoszonem dłuższem przemówie-

niu bronił Hoover swych dotych-

czasowych wysiłków, zmierzają

cych do zwalczania depresji, która,

jak oświadczył, spowodowana jest

głównie przez wojnę oraz wybu-

jaly nacjonelzm i niepewność

państw europejskich. Prezydent

podkreślił delej istniejące w Sta-

nach Zjednoczonych od początku
1932 r. niebezpieczeństwo paniki
finansowej i handlowej i oświad

czył, że sekretarz skarbu już w

lutym tego roku twierdził, że

Stany Zjednoczone będą mogły

utrzymać parytet złotego co naj-

wyżej przez dni 15, a to z po-

wodu wzmagającego się odpływu
złota zagranicę oraz zjawiska te-
zauryzacji wewnątrz kraju. Mów-
ca stwierdził, że zaufanie zostało
obecnie przywrócone głównie
dzięki zarządzeniom rządowym.
275 miljonów dolarów w złocie
powróciło z zagranicy, a na ogól-
ną sumę złotych dolarów, tezau
ryzowanych przez obywateli Sta-
nów Zjednoczonych, około 250
miljonów zostało z powrotem
złożonych w bankach. Następnie
prezydent wypowiedział się za
stosowaniem spłat rocznych dłu-
gów wojennych w celu zapew-
nienia ekspansji rynków zagra-
nicznych dla amerykzńskich pro-
duktów rolnych. Nie aprobuję —
powiedział Hoover—ani skreślenia
długów wojennych ani propozycji
naszych przeciwników obniżenia
taryf celaych. W interesie nasze-
go przemysłu rolnego i w intere-
sie postępu Świata biorę udział w
organizacji światowej konferencji
gospodarczej. Na konferencję tę
wyślę przedstawiciela rolnictwa.
Podstawą bezpieczeństwa rolni-
ctwa amerykańskiego jest taryfa
protekcyjna. W razie potrzeby
rozszerzymy ją nawet.

Konflikty w Labour Party.
Rezolucje przeciw polityce oficjalnej.

LONDYN, (Pat). Na odbywa-

jącym się w Leicester kongresie

Labour Party doszło w dn. 5 b.m.

do poważnego konfliktu między
odłamem radykalnym, na czele

którego stoi były minister oświa-

ty Trevelyan i były minister ko-

munikacji Marrisor, a odłamem

oficja'nym, reprezentowanym przez

Hendersona. Trevelyaa w  nie-

zwykle ostrem przemówieniu, w

którem nie oszczędzał Mac Do-

nalda, zaatakował również Hen-

dersona i zgłosił 'ezolucję, aby
ewentualay przyszły rząd Labour

Party, o ile dojdzie do władzy,
bez względu na to, czy jako rząd

większości, czy mniejszości, spo-
wodował natychmiast zrealizowa:
nie naczelnych haseł socjalistycz-
nych zwłaszcza w kierunku na-
cjonal zacji wielkiego przemysłu,
komunikacji i banków. Wywody
Trevelyana spotkały się ze sprze-
ciwem Hendersona, który oświad-
czył, że tego rodzaju rezolucja
wiąże ręce kierownictwo partji.
Mowę Hendersona kilkakro nie
przerywano, nie dając mu mówić
i obrzucająe go obelgami. Morri-
son poparł Frevelyana. Rezolucja,
przeciwko której wypowiedział się
Henderson, została przyjęta znacz-
ną większością głosów.
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Dekret w sprawie książki pod tyt.
„Droga na Wschód Rzymu".

Dr. Aleksander Kakowski z Bożego zmiłowania i Stolicy Apo-
stolskiej łaski Sw. Rzymskiego Kościoła Presbyter Kardynał
Tyt. Sw. Augustyna, Arcybiskup Kościoła Metropolitalnego

Warszawskiego, Prymas Królestwa Polskiego.

(lkazała się w Warszawie w r. 1932 książka p. t.
napisana i wydanaWschód Rzymu”

b'eńskiego. Autor występuje ostro
słowiańskiemu, czyli grecko-katolickiemu,

„Droga na
przez Henryka Ignacego Lu-

przeciwko obrządkowi wschodnio-
w sposób lekceważący

wyraża się o metodach działalności Kościoła Katolickiego w sprawie
przywrócenia jedności kościelnej ze Wschodem, przyczem wygłasza
zdania obrażające uczucia katolickie, uwłaczające powadze kościel-
nej, a w czczególności powadze Stolicy Apostolskiej.

Z urzędu więc i obowiązku
biskup Metropolita Warszawski

naszego pasterskiego jako Arcy-
książkę Henryka Ignacego Łubień-

skiego p. t. „Droga na Wschód Rzymu”, zaliczamy do książek zaka-
zanych, oraz zabraniamy wiernym
i bronić ustnie czy piśmiennie po

czytać, przechowywać ją, szerzyć
glądów w niej zawartych

Dan w Warszawie, 3 października 1932 r.
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ŻĄDANIA NIEMIECKIE

W SPRAWIE KONFERENCJI
5 MOCARSTW.

BERLIN (Pat). Biuro Conti
donosi ze strony miarodajnej, że
rząd niemiecki dotychczas nie
odpowiedział jeszcze na zapro-
szenie rządu angielskiego do
wzięcia udziału w konferencji lon-
dyńskiej, Dotychczas gabinet Rze”
szy nie powziął również w tym
względzie żadnej decyzji. Niemčy
żądają, aby rokowania londyńskie
oparte zostaiv na innej podsta-
wie, aniżeli odpowiedzi rządów
francuskiego i angielskiego na

memorjał niemiecki w sprawie
równouprawnienia zbrojeń. Wa-
ruńkiem udzia!u Niemiec jest, aby
temat konferencji był ściśle okre-
ślony. W związku z wiadomo-
ściami prasy, źe Francja zażądała
zaproszenia :ównież i innych
państw na obrady, biuro Conti
informuje, że angielski chargć
d'aifaires, wręczając wczoraj za-

proszenie, nie wspomniał nic o te-
$o rodzaju rozszerzeniu konferen-
cji poza 5 mocarstw, a mianowi-
cie Niemcy, Francję, Anglię, A-
merykę i Włochy. Udziału innych
państw w konierencji Niemcy nie
uważałyby za bezwzględną prze-
szkodę.  Musianoby tylko wy-
raźnie ustalić, że temat konie-
rencji nie uległby zmianie. Z tego
też powodu Niemcy muszą żądać
już przedtem ustalenia wyraźnego
tematu rokowań, Konierencja, w
której poza wymienionemi 5 mo-
carstwami uczestniczyćby miały

jeszcze naprzykład Polska, Belgja
lub Czechosłowacja, nie mogłaby
już być wyłącznie wymianą zdań
w kwestji równouprawnienia, lecz

musiałaby poruszyć cały problem
tozbrojeniowy. Tem samem kon-
ferencja 'londyńska stałaby się —
oświadcza biuio Conti — swego
rodzaju małą konferencją roz-
brojeniową.

Aleksander Kardynał Kakowski.

rozbrojeniu.
SCEPTYCZNE OPINJE

W, GENEWIE.
GENEWA, (Pat). Głównym

przędmiotem rozmów kuluarach
Ligi jest w chwili obecnej pro-
jektowana konferencja 5 mo-
carstw w Londynie dla dyskuto-
wania niemieckiego?żądania rów-
nouprawnienia w zakresie -zbro-
jeń Szanse powodzenia inicjaty-
wy angielskiej oceniane są tu
bardzo sceptycznie, a to ze wzglę-
du ma nieustępliwe stanowisko
zajete przez Niemców.

Ogłoszony wczoraj komunikat
w Berlinie swiadczy, że Niemcy
stawiają dla swego udziału w kon-
ferencji londyńskiej te same wa-
runki, co dla powrotu na konłe-
recję rozbrojen:ową, to jest żądają
uprzedniego uznania równości
praw. =Nieuwsiępliwe - stanowisko.
Niemiec tłómaczone jest względa-
mi wyborczemi w związku z wy-
borami do Reichstagu w dniu 6
listopada. To też nie wierzy się
tu w możliwość jakiegoś porozu-
mienia w najbliższym czasie.

Co się tyczy stanowiska Fran-
cji, to — jak słychać z kół fran-
cuskich — jeżeli nawel ze wzglę-
dów kurtuazyjnych i taktycznych
rząd francuski przyjmie zaprosze-
nie do Londynu, to niemniej sprze-
ciwi się, by narady londyńskie
wyszły po za ramy proceduralnej
dyskusji wstępnej, gdyż uważa,
że dyskutowanie samego zagad-
nienia nie może mieć miejsca bez
udziału wszystkich zainteresowa-
nych państw i przeciwny będzie
debatom w gronie pewnej tylko
grupie mocarstw. W Genewie
będą tymczasem kontynuowane
prace rozbrojeniowe. Data ze-
brania się prezydjum konferencji
nie jest jeszcze zdecydowana.
Ostalnio projektowane było, aby
zebrało się ono 14 października,
ale nie wiadomo, czy raporty,
które mają być przedstawione,
będą do tego czasu gotowe,

 

Dyskusja w sprawie mniejszości
narodowych w Lidze Narodów.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

„WARSZAWA. Dyskusja w sprawie mniejszości narodowych od-
będzie się w komisji Ligi Narodów dziś w czwartek. W najbliższym
czasie Komisja zajmie się sprawą
Związku Polaków opolskich.

mniejszości w związku ze skargą

WIELKĄ AFERA KORUPCYJNĄ WE FRANCJI.
PARYŻ. (Pat). Dyrektor Aero-

postaie Bouilloux-Lafont złożył
na ręce sędziego śledczego foto-
grafją listy osób, w tej liczbie
kilku bardzo wybitnych członków
Izby Deputowanych, którzy mieli
pobierać w roku 1931 pewne
kwoty od Weilera, dyrektora fir-
my Gnom % Rhone. Władze są-
dowe są zzjęte badaniem auten-
tyczności tego dokumentu,

PARYZ. (Pat). Bouillox—La-

font w czasie przesłuchiwania u
sę ziego śledczego oświadczył, iż
dokumenty, na których opiera
się oskarżenie przeciwko Chau-
mie i Weilerowi, otrzymał od
publicysty Puhru, którego wska-
zała pani Hanau jako specjalista
wpodrabianiu dokumentów pi-
śmiennych. Sędzia zarządził prze-
prowedzenie dochodzenia prze-
ciwko Puhru.

>

Tegoroczne nagrody Nobla.
STOKHOLM, (Pat). Dziennik

„Stokhclms Tidningen”, który jest
zazwyczaj dobrze poinformowany
w sprawach związanych z nagro-
dami Nobla, omawia kandydztu-
ry do nagrody Nobla w dziale ii-
teratury za rok bież. Zd niem
dziennika najbardziej prawdopo-
dobnie jest, że nagroda będzie
podzielona tym razem pomiędzy
Francuzem Paul Valery i Niem-
cem Stefanem George. Pozatem
wymienia jeszcze pismo franeus-
kie hr. de Noailles, Francuza Fran-
cis. Jammesa, Anglika Johna Mas-
sefielda, Graka Palamasa oraz ro-

syjskich pisarzy Gorkiego i Buni-
na. Wysokość tegorocznej nagro-
dy literackiej, podobnie, jak i na-

gród w dziale medycyny, fizyki
i chemji wynosić będzie około
172 tysięcy koron. A

GRTOORCOYCERY ZTOANTRTEGZOJZI

SPADEK CEN ZIEMNIAKÓW.

W ostatnich dniach rozpoczęło
się w:całej Polsce kopanie ziem-
niaków. Zbiory wypadły lepiej,
niż średnio, i z tego powodu ceny
ziemniaków spadły z 4 do 2.5—3
za korzec,

Echa zatonięcia „Niemna”.
GDYNIA. Pat.—W dniu 5 b.m.

wyjechala z Goeteborga do Gdy-
ni część załogi statku Niemen w
liczbie 25 osób. Reszta załogi po-
zostaje,w Goeteborgu aż do cza-
su rozprawy sądowej, która to
czyć się będzie w goeteberskiej
izbie morskiej i która ustali oko-
liczności katastrofy oraz ewen-
tua!ną kwestję odpowiedzialności
za katastrofę Rozprawa ta od-
port się w sobotę 8 październi-
a.
GDYNIA. (Pat) Statek „Kron

prinzessan Margareta”, który ura
tował załogę statku „Niemen”,
holował również uszkodzony sta-
tek „Lawhili' i doprowadził go
do fiordu w pobliżu Gosteborgu,
gdzie „Lawhill”* stanął na kotwi-
cy. Na miejsce katastrofy udały
się stwedzkie statki ratownicze
celem dokładnego  cznaczenia
miejsca zatonigcis „N'emna“.

Statek „Lawkull* jest 4 masz-
towcem, należy do armatora
Gustawa E'icksona z Marieham-
nu. Erickson jest posiadaczem
największej na świecie flotylli
żaglowców, zatrudnionych prze-

Dla wygody przyjezdnych
I MIESZKAŃCÓW GÓRNEGO

WILNA
została otwarta

SKŁADNICA TECHNICZNA 72

PRĄDY
Wilno, Wielka 21
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Lmiany pragmatyki: urzędaiczej,s.
Rygory dyscypl'narne. — Wyższe

stanowiska bez awansów.

Organ Związku Urzędniczych
„Jedność' donosi, że na jednem z
najbliższych posiedzeń rady mini-
strów ma się znaleźć sprawa no-
wej pragmatyki służbowej funk-
cjonarjuszy państwowych. Projekt
zmiany pragmatyki pojawił się już
przed pół rokiem, a autorem jego
był p. Pieracki. Pragmatyka nie
będzie zawierała poprawy warun-
ków służbowych.

Przedewszystkiem sprawy dy-
scyplinarne ulegną zasadniczej
zmianie. Komisje dyscyplinarne,
niezależne bezpośrednio od władz
administracyjnych, mają być znie-
sione. Nowe komisje będą podpo-
rządkowane szefom tych resortów,
których pracownicy mają być są-
dzeni a więc wojewodom, preze-
som izb skarbowych, kuratorom
itp. Nowy system ma na celu za-
ostrzenie rygoru dyscyplinarnego.

Poza tem nowa pragmatyka
ma przewidywać powierzanie
wyższych stanowisk, do których
jest przywiązana wyższa grupa u-
posażenia, pracownikom $rup niż-
szych, bez awansu i bez dodatku.

Wiadomość o tych zmianach
wywołała w sterach urzędniczych
poruszenie. Centralna rada pra-
cownicza będzie interwenjowač
przeciw nowej praśmatyce u

władz.
 

wożeniem zboża z RAustralji do
Anglji. W ostatnim czasie tego
armatora prześladuje pech  Je=
den z zaglowców jego zatonął
niedawno koło wybrzeży Irlandji,
wraz z kapitanem i 11 maryna-
rzami. Drugi statek przed kilku
miesiącami, w czasie cyklonu na
oceanie Indyjskim, utracił wszy-
stkie maszty.

Ponieważ reperacja jego już
się nie opłacała, kadłub odholo-
wano na pełne morze i zatopio-
no. Trzeci żeglowiec, porwany
przez sztorm, cudem tylko uni-
knął rozbicia o skały. Podobny
wypadek miał jeszcze jeden ża-
glowiec. Wreszcie na pokład 5-go
żaglowca spadł z masztu mary-
narz i poniósł śmierć na miejscu.
Ostatnio wreszcie uległ uszkodze-
nlu statek ”Lawhill",

Rozwiązanie placówek Hallerczyków
na Podhalu.

Do „Głosu Narodu'' donoszą:
Starosta wadowicki, p. Miller

wystosował pismo do kierowni-
ków placówek Hallerowskich pod
Makowem Podkalańskim, zarzą-
dzające rozwiązanie placówek
Związku Halierczyków, z tego po-
wodu iż — rzekomo — trudniły
się „polityką”, nie współdziałały
z władzami wojskowemi a istnie-
nie ich zagrażało porządkowi i
bezpieczeństwu publicznemu.

Zarządzenie swoje motywuje p.
star. Miiller, m. in. tem, że urzą-
dzane niedawno przez Związek
Hallerczyków zebrania z udziałem
gen. Józefa Hallera były „niele-
galne”, i że miały na celu „urabia-
nie słuchaczy w pewnym (!) okre-
ślonym (I) kierunku  politycz-
aym'“ (J ną co wskazują hasła
wypowiedziane przez mówców
jak: „Wodzu, chłopi Cię oczeku-

ja” itp.
Podobno — jak się dowiaduje

ten sam „Głos Narodu” — rozwią-
zano również placówki Hallerczy-
ków w Milówce, pow. Żywiec, w
Nowym Sączu i innych miejsco-
wościach na Podhalu,

(azuzdSA

Pamiętajcie о herbaciarni

dla inteligencji.

- e

Dymisje.
W, sobotę zgłosił swoją dymisją

p: Leśniewski, fachowy i długolet-
ni wiceminister rolnictwa. P. Leś-
niewski przechodzi w t. zw. stan.
spoczynku.

Z innych względów podał się
też do dymisji p. Loret, naczelny
dyrektor administracji lasów pań-
stwowych. Działalność p. Loreta
budziła oddawna najdalej idące
zastrzeżenia i protesty wśród leś-
ników, znających swój fach i przy-
wiązanych szczerze do leśnictwa
polskiego.

Aj. P. A. K. donosi, że ustępuje
również kuzyn p. Loreta p. Ludwi-
kiewicz; p. Loret ma — według aj.
PAK, — przejść do przedsiębior-
stwa państwowego „Paged* (Pol-
ska Agentura Eksportu Drzewa)
w Gdyni, którem to przedsiębior-
stwem kieruje znowuż... szwagier*
p. Loreta. *

 

 

Kandydatury na komisarza
Ligi Narodów w Gdańsku.

GDAŃSK. Pat. —- Nominacją
nowego wysokiego komisarza Li-
gi Narodów interesująsię jedynie
"Danziger Neueste Nachrichten,
codziennie podając krążące doo-
koła tej sprawy pogłoski. Dziś
pismo to donosi, że dotychczas
jeszcze niema podobno odpowie-
dzi od wymienianego wczoraj
kandydata Massay'a, czy gotów
jest objąć to stanowisko. Przesz-
kodą ku temu — jak zaznacza

dziennik—może byč niedostatecz-
na znajomość języka niemieckie-
go. Wymieniane są nowe nazwis-
ka kandydatów między innemi
dyplomaty angielskiego Clive's.
Wobec tego w przeciwieństwie
do wyrażanej wczoraj nadziei, że
nominacja nastąpi w ciągu bie-_
żącego tygodnia "Danziger Neue-
ste Nachrichten“ stwierdzają, že
do zapadnięcia decyzji prawdopo-
dobnie jeszcze daleko.

 

W niedzlelę, dnla 9-go października o godz. 1-ej po południu
W MAŁEJ SALI MIEJSKIEJ przy ul. Końskiej 1

ZGROMADZENIE
STRONNICTWA NARODOWEGO,

na którem przemawiać będą posłowie:

prof. WACŁAW KOMARNICKI
mec. JAN NOWODWORSKI z Warszawy
red. ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Na zgromadzeniu
omówiona zostenie Sytuacja Polityczna i Gospodarcza Polski.
Obowiązkiem każdego narodowca jest przybyć na to Zgromadzenie.

Wstęp za zaproszen'a"i imiennemi, które wydaje Sekretariat Stronnictwa -;
od godz. 11—3 | wiecz. od 6—7 (Orzeszkowej 11).
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 (Sala do wynajęcia

    

labiegi angielskie
Niemcy wystąpiły na konie-

rencji rozbrojeniowej brutalnie i

agresywnie o przyznanie im pra-

wa równości zbrojeń. Przyznanie

im czegoś podobnego naraziłoby

w pierwszym rzędzie samą kon-

ferencję na kompromitację. Za-

miast bowiem. stać się czynnikiem

ograniczenia zbrojeń, przyczyniło-

by się do ich zwiększenia i do

wyścigu państw w dążeniach mili-

tarystycznych.

Przeciwstawiła się pretensjom

niemieckim Francja, stanowisko

jej w mniejszej lub większej mie-

rze, jak wiadomo, podzieliły inne

mocarstwa. Przyczyniła się do

tego brutalna metoda stawiania

przez Rzeszę swych żądań. Istot-

ne zamiary wyszły w ten sposób

na jaw. Pod wpływem tego, na-

wet Anglja dała wyraz w ostrem

oświadczeniu krytycznemu stano-

wisku. Gdy von Neurath, minister

spraw zagranicznych Rzeszy, za-
żądał, by konsisja rozbrojeniowa
przyjęła jego punkt widzenia, bo

w przeciwnym razie opuści Gene-

wę, nie ulegało wątpliwości, iż

nastąpi to drugie.  Dyplomaci,

obradujący w Genewie, nie lubią

ostrych akcentów — przyzwycza-

jeni są raczej do formułek kom-

promisowych. :

Wyjazd von Neuratha, aro-

śanckie jego zachowanie się wo-

bec Herriota, ostre wystąpienia
prasy prorządowej niemieckiej, iż

Niemcy będą się zbroić za zgodą,

czy bez zgody innych mocarstw —

wszystko to razem wzięte stwo-

rzyło dla Niemiec nieprzychylną
atmosferę, która zdawała się prze-

sądzać porażkę Niemiec w dzie-

dzinie pretensyj zbrojeniowych.

Wydawało się bowiem, że.nawet

w Anglji zaczynają trzeźwiej pa-

trzeć na niepokojące aspiracje

niemieckie.
Nastroje jednak nigdy nie de-

cydują o sprawie.

Już przed miesiącem Anglja

wystąpiła wobec Francji z trzy-
maną w ścisłej tajemnicy propo-

zycją konferencji czterech mo-

carstw: Anglj:, Francji, Niemiec
i Włoch z ewentualnym udziałem
Stan. Zjednoczonych w roli obser-

watora. Konterencja ia przed de-:

 finitywnemi obradami w komisji
rozbrojeniowej miałaby ustalić

stosunek do żądań niemieckich.

W. konferencj. takiej Francja by-
łaby odosobniona, gdyż zarówno

Mac Donald, jak Mussolini nie
patrzą zbyt krzywem okiem na
aspiracje niemieckie. Herriot ka-

tegorycznie wówczas odmówił,

wychodząc z założenia, że sprawa
równości zbrojeń mogłaby być

rozstrzygnięta wyłącznie w ge-

_ newskiej komisji rozbrojeniowej.

Zupełnie miespodziewanie pro-

pozycja ta wypłynęła w ostatnich

dniach. Ambasador angielski w
Paryżu staie wprawdzie przypo-
minał propozycję angielską, ale

bezskutecznie. Teraz zdaje

się — przełamano nieco opór

francuski. Być może, iż wpłynęła

na to znana nota angielska, dająca

ostrą odprawę Niemcom. W każ-

dym razie musiał być jakiś powód

" nagłego wyjazdu angielskiego mi-
nistra spraw zagranicznych, sir

Simona, do Paryża celem zrobie-

nia jeszcze jednej próby nacisku

na Herriota.

Z informacyj telegraficznych,
"a zwłaszcza z wiadomości, iż

Niemcy otrzymały już zaproszenie

rządu angielskiego na konferencję

londyńską, wynikałoby, jakgdyby
odbycie się tej konferencji było
już zdecydowańe. Nie przeczą

temu ani wiadomości paryskie,
ani genewskie. Określają tylko

warunek Francji, że konferencja
ta nie mogłaby wykroczyć poza

ramy proceduralne, że natomiast

sama sprawa sozbrojenia musiała-

by być omawiana wyłącznie w ge-
newskiej komisji rozbrojeniowej z

udziałem wszystkich państw za-
_ mteresowanych, a nie tylko kilku.

Jednakowoż nawet z tem za-
strzeżeniem kwestja wygląda nie-

co inaczej, niż przed miesiącem.
_ Zgoda Francj' na konferencję 4
czy 5 mocarstw w Londynie, lub
w Genewie, oznacza pewne ustę-

pstwo. Nie można się łudzić, aby

' przy omawianiu wyłącznie spraw

procedury nie dotknięto meritum

zagadnienia. I wtedy wejdzie się
na tory ustępstw istotnych,

 

  
  

na odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.

od 11—3 | od 6—8 wiecz.

Sam.
Pisząs o tem, że w świecie ca-

łym dużo zrobiono dla przełama-
nia kryzysu gospodarczego, oraz
do przejścia w poprawę, której się
oczekuje, łódzka „Prawda* (nr.
40), pismo kół gospodarczych BB.,
wierne rządom pomajowym, mówi
jednak z goryczą:

„Ostatnio w prasie codziennej były
wzmianki, że rząd nasz przystąpił rów-
nież do opracowania szczegółowego pla-
nu swojej polityki finansowej i gospodar-
czej. Daj Boże, aby te wiadomości oka-
zały się prawdziwemi. Bo, jak dotych-
czas, nie wiele uczyniono u nas, aby wy-
tworzyć się mogła na nowo atmosfera
zaufania, a jeszcze mniej uczynione zo-
stało, aby przyśpieszyć poprawę położe-
nia, gdyby i u nas pojawiły się pierwsze
jaskółki, zwiastujące zmianę na lepsze.

Prawda, że wiemy dokładnie, jakie
są cele rządowej polityki finansowej, wie-
my, że dąży ona niezachwianie do utrzy
mania stałości waluty i równowagi bud-
żetu, ale nie wiemy w jaki sposób spo-
dziewa się ona cele te osiągnąć...

Jeszcze gorzej przedstawia się ta
sprawa w dziedzinie polityki gospodar-
czej. Wszyscy zdajemy sobie dokładnie
sprawę z tego, że przy obecnych cięża-
rach podatkowych i socjalnych, przy o-
becnych ograniczeniach i przy obecnym
ucisku biurokratycznym gospodarka na-
sza nie ruszy z miejsca, nawet gdyby za-
istniały warunki, przy których ruszenie
stałoby się w pewnym stopniu możliwe.

Podczas kryzysu nie uczyniliśmy nic,
aby usunąć przynajmniej niektóre przy-
czyny tej nieufności, aby usunąć lub zmie
nić rzeczy, których szkodliwość z jednej
strony, a brak wszelkiej praktycznej war-
tości z drugiej, zostały ponad wszelką
wątpliwość wykazane. Z uporem, godnym
zaiste lepszej sprawy, doszukaliśmy się
przyczyn niedomagań naszej gospodarki
w niej samej. Zamykaliśmy szczelnie o-
czy na ogniska rakowe, wybujałe pasoży-
ty, narośle i nowotwory, zaszczepione ог-
ganizmowi gospodarczemu, a zmikrosko-
pem przy oku wywracaliśmy na nice zdro
we jego wnętrzności, szukając wnich о-
wych niedomagań, które mają się tam
znajdować według djaśnozy falangi fu-
szerów, znachorów i niedouków, którzy,
Bóg raczy wiedzieć dlaczego, znajdują
tak często posłuch i wiarę miarodajnych
i decydujących czynników państwowych.
Skutkiem tych zabiegów ogólny obraz na
szego życia gospodarczego jeszcze bar-
dziej się pogorszył.

Teraz, gdy z bocianich gniazd go-

spodarki światowej sygnalizują pojawie-
nie się na zachmurzonym dotychczas ho-

ryzoncie pierwszego srebrnego pasemka,
zwiastującego przerzedzenie się chmur, i
gdy na to hasło cały świat: gorączkowo
przygotowuje swoje instalacje gospodar-
cze do szybkiego uruchomienia nawidok
pierwszego promienia słońca, my stoimy
bezsilni i bezradni i tylko tem wolno nam
się pocieszać, że może śdy tamci ruszą,
to i nas trochę za sobą pociągną.

Warto sobie kilka razy odczy-
tać i dobrze zapamiętać ten sąd z
łona obozu BB.

EXEBK

2 prasy.

DZIENNIK WJLENSKI

Waluta i budżet.
Wywody prof. Krzyżanowskie-

$o o dewaluacji złotego nie prze-
stają być przedmiotem rozważań
w prasie sanacyjnej. Widać w niej
jakieś wahanie, szukanie słów i
określeń — siowem brak pewno-
ści, co byłoby iepsze, stałość wa-
luty, czy jej częściowa dewaluacja.

Polemika ta o tyle jest inte-
resująca, że znajdujemy w niej ar-
śumenty, oddawna już ustalone w
prasie narodowej przeciw szkodli-
wym pomysłom = dewaluacyjnym.
Sanacyjny „Dzień Połski'* potwier
dza też tezę, co do której nie mo-
że być wątpliwości:

„Jeśli Państwo pragnie posiadać sil-
ną walutę, to musi mieć zrównoważony
budżet. I vice versa. Te dwa zagdnienia
są z sobą nierozerwalnie złączone. Bez
waluty nie ma zrównoważonego budżetu,
bez zrównoważonego budżetu musi A la
longue upaść każda waluta. To jest do-
śmat! у й A

Ale jak dojść do zrównoważo-
nego budżetu. Dotychczas nie o-
szczędzano w dwóch działach:
oświaty i wojska.

„Teraz — pisze „Dzień* — przyszła
kolej i na nie. Całe społeczeństwo rozu-
mie konieczność wydatków na armję. Bud
żet min Spraw Wojskowych był zawsze
traktowany na specjalnych prawach. Obe
cnie jednak znajdujemy się w momencie
decydującej walki o trwałość naszej wa-
luty, o utrzymanie w ramach naszego
budżetu. W walce tej pomocną musi być
także nasza armja — chluba Polski. Wie
rzymy głęboko w to, że najwyższe czyn-
niki, naczele armji stojące, ocenią w. peł-
ni wagę obecnego położenia i zdołają —
bez uszczerbku dla gotowości obronnej
kraju — dostosować wysokość wydatków
min. Spraw Wojskowych do rozmiarów
całości budżetu. A przyszły budżet — mu
simy to jasno powiedzieć — nie będzie
mógł się zbytnio oddalić od cyfry 2 mil-
jardów.

Według tego, co się przedosta-
ło do prasy, preł'minarz budżeto-
wy ma jednak być utwożony w wy
sokości grubo przekraczającej 2
miljardy, mianowicie o 200 miljo-
nów.

Jakże to konserwatyści pogo-
dzą powyższe wywody swego or-
p z głosowaniem w Sejmie i w
enacie, gdy Lrzeba będzie uchwa-

lać przedłożony przez rząd pro-
jekt. Czy zabiorą się do skreślania
różnych pozycyj?

Już mie mówiąc o wojsku i o-
świacie, dałoby się przedewszyst-
kiem w innych działach jeszcze
sporo oszczędzić. Więc jak to bę-
dzie w ciałach prawodawczych?

 

Organizacje młodzieży w Niemczech.
Kiikaset tysięcy młodzieży w związkach.

Rząd nieniiecki «wydał rozpo-
rządzenie, mocą którego wszyst-
kie istniejące na terenie Niemiec
organizacje niłodzieży, z wyjąt-
kiem komunistycznych, które zo-
stały rozwiązane, podlegają do-
zorowi państwa. Ma wykonywać
ten dozór generał Reichswehry
von Stiilpnagel.

Organizacje młodzieży prze-
są do innych

tej samej
ważnie dołączane
wielkich  organizacyj
tendencji czy ideologji. Tak“ np.
przy wielkiej republikańskiej or-
ganizacji „Reichbanner', która li-
czy przeszło siedemset tysięcy
członków założony został w r.
1924 „Das Jungbanner“, ktėra tak
samo jak „Reichsbanner“ chronić
ma republikański ustrój państwa.
Do „Jungbanneru* należą mło-
dzieńcy od szesnastu do dwudzie-
stu jeden lat, siedziba związku
znajduje się w Magdeburgu. Po-
dobnież przy znanej organizacji
byłych żołnierzy frontowych
„Stahlheim“ 1stnieje organizacja
młodzieży zwana  „Jungstahl-
helm', do ktorego należą mło-
dzieńcy od 16 do 22 lat. Stowarzy-
szenie wychowuje swych człon-
ków politycznie, sportowo iwoj-
skowo. Siedziba związku znajdu-
je się również w Magdeburgu.

Najaktualniejszą jest obecnie
w Niemczech organizacja młodych
hitlerowców, o ile ci nie należą
już do narodowo-socjalistycznych
stowarzyszeń studentów i oddzia-
łów szturmowych, do których na-
leży wielka ilość bezrobotnych
młodzieńców i młodej inteligencji. *
Organizacja ta, zwana „Hitler Ju-
gend' ma swą siedzibę w Plauen i
liczy około dwudziestu tysięcy w
Niemczech i 3.200 członków w
Austrji.

Niemiecka partja ludowa ma
również swą organizację młodzie-
ży, która nosi nazwę „Der
Bismarckbund der deutschen Na-
tionalvolkspariei, założoną w
Augsburgu w roku 1929. Organi-
zacja ta ma pozyskiwać młodzież
jako wyborców dla partji ludowej.
Do organizacji należy 40.000.

Charakterystyczną dla nie-
mieckiego życia wewnętrznego
jest organizacja młodzieży nie-
mieckich nacjonalistów, zwana
„Der Hindenburg-Bund' założona
w roku 1919 i rozwijająca nad-
zwyczaj żywą działalność zwłasz-
cza w dziedzinie polityki zagra-
nicznej. Organizacja ta poświęca
znaczną uwagę również problemo-
wii kolonjalnemu. W 240 oddzia-
łach berlińskiej centrali tego sto-
warzyszenia jest zorganizowanych
12.000 młodzieńców, na czele któ-
rych stoi posei Ernst Hitzmann z
Bremy, z zawodu drukarz.

Dalej jest t. zw. „Scharnhorst”,
założony w roku 1920 w Halle i

liczący 5,000 członków. Równiżż
wymienić należy organizację, za-
łożoną przez Fritza Klope w r.
1923 w czasie okupacji Nadrenii,
której emblematem jest trupia
głowa na czarnem polu. Organi-
zacja ta, zw. „Wehrwolf”, w któ-
rej młodzież odbywa ćwiczenia
pod komendą byłych żołnierzy i
w której wychowywana jest w du-
chu patrjotycznym, jest rozpo-
wszechniona w całych Niemczech
i Austrji a nawet południowym
Tyrolu,

Socjalistyczna młodzież, t. j.
członkowie  partyj  socjalistycz-
nych liczący poniżej 20 lat zorga-
nizowani są w związku „Die
Jungsozialisiische Bewegung” z
siedzibą w Berlinie. Organizacja
ta prawdopodobnie podzieli ten
sam los wobec wspomnianego roz-
porządzenia rządu, co i młodzież
komunistyczna, zorganizowana w
„Rote Jungiront“ i „Roter Front-
kamfferbund', którego związki
niedawno zostały rozwiązane, a
które liczyły 23.000 młodych ro-

zek w wieku od 16 do 21
at.

Dalej wymienić jeszcze należy
organizację niemieckiej młodzieży
wolnomularskiej pod _ nazwą
„Weltjung-Liga Verband Deutsch-
lands“, do której należą młodzi
socjaliści, liberali, robotnicy i stu-
denci. Istnieje jeszcze „Die Jung-
deutsche Jugend“, założona w r.
1919 w Kassel, która liczy 10.000
członków i „Der komunistische
Jugendverbana Deutschlands”,
który dotychczas zajmował się
wyłącznie polityką i wywierał na
pewne warstwy niemieckiej mło-
dzieży znaczny wpływ. Do nie-
dawna do organizacji tej należało
20.000 członków, ale obecnie
związek będzie mógł istnieć tylko
nielegalnie.

Młodzież niemiecka, pomimo
różnorodności prądów ideowych,
zorganizowana jest doskonale.
Silne zwłaszcza są organizacje o
charakterze wojskowym, z któ-
rych znaczniejsze wymieniliśmy,

Zeszłoroczna powódź zwróciła
uwagę na groźny stan Katedry wi-
leńskiej i spowodowała energiczną
akcję około zabezpieczenia murów
tej pięknej świątyni.

Zajął się tem specjalnie w tym
celu powołany „Komitet ratowa-
nia Bazyliki *.

By zrozumieć powagę sytuacji,
należy uświadomić sobie, że powa-
żne rysy na murach Bazyliki po-
wstały nie z powodu jednej powo-
dzi, czy też wylewu wody podskór
nej, lecz są wynikiem działania
szeregu czynników, a przede-
wszystkiem wadliwych założeń
przy budowie i dotychczasowych
remontach świątyni.

Zbudowany w lalach 1387 — 88
przez Jagiełłę pierwotny kościół
ulegał kilkakrotnym przebudo-
wom i przeróbkom.

Spalony w 1399 r. został odbu-
dowany w latach 1403 — 7 przez
W. ks, Witolda, a przebudowany
w latach 1523 — 26 przez architek
ta Annusa płonie znowóż w roku
1530,

Dalej następuje nowa przebu-
dowa w |. 1534 — 57 przez archi-
łektów Bernardo-Zenobi, Giovani-
Gini i Filippo do Fiesoli, poczem
znów przychodzi klęska pożaru w
r. 1591.

Odbudowuje kościół na ten raz
Polak, Piotr Pielgrzymowicz, w la
tach 1596—1600, lecz w 10 lat
później ogień niszczy jego dzieło.
W 1616 1. odbudowuje kościół

architekt Waihelm Pohl, a w la-
tach 1623 — 36 zostaje wzniesiona
kaplica św. Kazimierza.

Niestety, inwazja moskiewska
w latach 1645 — 55 znów niszczy
świątynię, która zostaje odbudo-
wana w r. 1660 i już odtąd podlega
tylko przeróbkom i remontom.

Taką gruntowną przeróbkę, bo
połączoną z rozszerzeniem murów
i przesunięciem ściany frontowej
była przebudowa w latach 1703 —
1705. Właśnie błędy tej przebudo-
wy mszczą się głównie po dziś
dzień.

Pierwotnie kościół wzniesiony
był jakby na lekkiem wzgórzu, na
gruncie względnie twardym (w
przybliżeniu obejmuje to wschod-
nią część i środkową część dzisiej-
szej Bazyliki).

Wilenka podówczas przepły-
wała przez dzisiejszy skwerek na
placu katedralnym i skręcała w
stronę Wijlji u stóp wieży kate-
dralnej. Dzisiejsze ujście za górą
Zamkową jest sztucznie przeko-
pane.

' Przesunięcie ściany frontowej
na zachód i rozszerzenie ścian
bocznych spowodowało to, iż fun-
'damenty murów z gruntu stałego
wkroczyły na bagno i nic dziwne-
$o, że szereg następujących po
sobie komisyj (w latach 1726,
1743, 1771) stwierdza groźny stan
budowli, a w roku 1769 następuje
zawalenie się frontowej, połu-
dniowo-zachodniej wieży. Po tym
wypadku następuje gruntowna
przebudowa według planu arch.
Wawrzyńca  Gucewicza, który
kieruje robotami w okresie od
1777 do 1788, poczem kończy re-
mont arch. Szulc w r. 1801,

Po tej kapitalnej przebudowie,
Bazylika już nie podlegała żadnym
przeróbkom, a remonty w latach
1872 i 1901—03 i wreszcie 1927 r.
miały na celu jedynie wzmocnie-
nie raz po'raz pękających murów
i sklepień przez założenie ścią-
$gów i związanie portyku ze ścia-
ną frontową.

Tak wygląda w przybliżeniu
rys historyczny przebudowy i re-
montów Bazyliki wileńskiej,

Niestety, wiedzieliśmy o tych
pracach restauracyjno-konserwa-
cyjnych tylko tyle, że były. Poza-
tem nie pozostało po nich niemal
żadnych planów i sprawozdań tak,
że gdy po ostatniej powodzi do-
konano oględzin, gdy stwierdzono
groźny stan budowli i zabrano się
do remontu, wypadło działać po-
omacku, badac i odtwarzać kon-
strukcję budowy od samych pod-
staw.

Musiano przekopać cały sze-
reg sztolni, niczem w kopalniach,
by ustalić grubość i głębokość
fundamentów oraz kierunek wód
podskórnych, które nieprzerwanie
niszczyły i niszczą budowlę.

Pracowano nieraz nietylko
pod ziemią, na głębokości kilku-
nastu metrów, ale ponadto czę-
stokroć o 4 do 6 metrów pod po-
ziomem wody, grożącej w każdej
chwili zalewem sztolni i zatopie-
niem pracujących w nich robot-
ników. Najmniejsza nieostrożność,
najmniejszy biąd w obliczeniach
mógł spowodować osunięcie się

 

Z LITWY.
Prof.: Herbaczewski zapowiada głodówkę.

Jak wiadomo senat uniwersy-
tetu w Kownie zatwierdził nową
lektorkę języka polskiego przy u-
niwersytecie, postanawiając jedno
cześnie wystąpić do rządu o przy-
znanie emerytury dotychczasowe-
mu profesorowi literatury polskiej
i języka polskiego, Herbaczewskie

mu. W odpowiedzi na tę uchwałę
prot. Herbaczewski rozesłał do re-
dakcyj list, w którym protestuje
przeciwko przeniesieniu go na e-
meryturę, stwierdzając, że pensji

emerytalnej nie przyjmie, ponie-
waż jest zdolny do pracy i może
wykładać na uniwersytecie. Prof.
Herbaczewski oświadcza, iż roz-
pocznie głodówkę, jeżeli nie bę-
dzie dopuszczony do wykładów ję
zyka i literatury polskiej na uni-
wersytecie kowieńskim.

Słowem prof. Herbaczewski za
powiada, że chce stać się litew-
skim Gandhim.

—

"plam ratowania Bazyliki Gdileiskiej.
ziemi, a w następstwie zawalenie
się którejś z części murów.
W czasie tych robót, które

można nazwać rozpoznawczemi,
dokonano szeregu pierwszorzęd-
nej doniosłości odkryć historycz-
nych, jak krypty królewskiej,
grobów biskupich i t. p.

Jakże się przedstawia w tej
chwili stan budowli?

Podobno rozpaczliwie. Okaza-
ło się bowiem, że ogromne funda-
menty, założone na bagnie, zo-
stały następnie podczas przebu-
dowy Gucewicza wsparte na pa-
lach, a raczej na kołkach długości
2 metrów 20 cm. i grubości za-
ledwie 20 cm.

Było to aż nazbyt kruche o-
parcie dla tak kolosalnego gma-
chu. Zresztą, część tych kołków
nadgniła pod wpływem ustawicz-
nego wahania się poziomu wód
podskórnych.

W takich warunkach ściany
zewnętrzne musiały osuwać się,
a związane sciąglami ze šrodko-
wą częšcią gmachu, pociągnęly za
sobą šrodek, pomimo iž znajduje
się on na gruncie zdrowym.

Dziś wzdłuż całego gmachu
obserwujemy liczne rysy, a w nie-
których miejscach rozpory są tak
wielkie, iż formalnie znajdują się
na granicy równowagi.

Jak objaśnił nas kierownik ro-
bót, inż. Wąsowicz, maksimalne
obciążenie na 1 cm. kwadr. cegły
nie powinno przekraczać 14 klg.,
tymczasem w licznych punktach
stwierdzono obciążenie docho-
dzące do 22 kig.

Nad dalszym stanem dynamiki
murów prowadzona jest obser-
wacja przez nałożenie 1000 nale-
pek (plastrów) z gipsu, cementu
i szkła, które sygnalizuje każde
osunięcie i rozsunięcie się murów,
wykazując charakter i kierunek
następujących zmian.

Jednoczesnie w dalszym ciągu
prowadzone są badania gleby i
ruchu, tudzież składu chemiczne-
go wód podskórnych w celu usta-
lenia jakości materjałów, których
należy użyć przy robotach kon-
serwacyjnych. Jakiż jednak jest
sposób ratunku?

Początkowo myślano o petry-
fikacji gruntu, polegającej na do-
konaniu zastrzyków specjalnych
substancyj, kióre czynią z mięk-
kiego gruntu twardą skałę.

Niestety, rodzaj błotka, które
leży bezpośrednio pod fundamen-
tami, czyni  petryfikację  nie-
możliwą. Zatrzymano się więc
na palowaniu,

Naturalnie, niema dziś mowy
o zabijaniu drewnianych palików,
jak za czasów architekta Guce-
wicza. Będą to pale cementowe,
wtłaczane pneumatycznie,  dłu-
gości 8—10 metrów poniżej pod-
stawy bloku iundamentowego.

Pale takie, znane dziś szeroko
zagranicą, u nas jeszcze nigdy
stosowane nie były, a mają one
w danym wypadku jeszcze i tę
zaletę, że wobec uniknięcia pro-
cesu wbijania nie powodują
wstrząsów.

Roboty te już się rozpoczęły,
a mają w pierwszym rzędzie na
celu umocnienie portyku fronto-
wego, jako najbardziej zagrożo-
nego. Wymagają one niezwykłej
ostrożności i scisłości.

To też, pragnąc zabezpieczyć
się przed wszelkiemi możliwemi
niespodziankami, kierownictwo
robót zaprojeklowalo system dre-
wnianych stempli, mających pod-
trzymać w każdym wypadku mu-
ry portyku,

Jak wielki jest zakres tych
wszystkich robót, chyba najlepiej
świadczy okoliczność, że na obej-
ście terenu, wszystkich jego nad-
ziemnych i podziemnych odgałę-
zień, nadzorujący inżynier zużywa
około 3-ch godzin.

Do tego rodzaju pracy restau-
racyjnej, pierwszej w Polsce, wy-
magany jest liczny zastęp wy-
kwalifikowanych robotników, о-
raz cały szereg specjalnych ma-
szyn wiertniczych i hydraulicz-
nych.

Ogólne kierownictwo robót z
ramienia „Komitetu ratowania
Bazyliki" objął inż. Wąsowicz,
którego wspołpracownikami są:
znany już z uprzednich robót kon-
serwacyjnych architekt Pekszo i
inż. Jurewicz.

Ponadto współpracują w akcji
ratowania Bazyliki liczni inżynie-
rowię Państwowego Instytutu Hy-
draulicznego, a na czele komisji
technicznej Komitetu stanął inż,
Zubelewicz, dyrektor robót pu-
blicznych.

„ Naturalnie, restauracja Bazy-
liki „wymaga ogromnych środków
pieniężnych. Z grubsza koszt ro-
bót da się obliczyć kwotą ponad
1 miljon złotych.

Państwo nie przeznacza na ten
cel większych funduszów. Nie
rozporządza niemi także władza
kościelna,

a Musiano więc odwołać się do
ofiarności społeczeństwa, ale na-
razie uzbierano zaledwie nie-
znaczną część niezbędnych sum.
A od tych sum zależy też tem-

po prac restauracyjnych, które
mogą potrwać od 3 do 6 lat,

53 P. Kownacki,
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„TEATRY MIEJSKIE.s ?

(Lutnia.) !
WIKTORJA I JEJ HUZAR.

operetka w 3 aktach z prologiem
Pawła Abrahama.

Dźwięcznie, hucznie i spokoj-
nie otworzyia swe podwoje ope-
retka wileńska. Wypełniająca wi-
downię po brzegi publiczność nie
została zawiedziona w swych na-
dziejach.

Operetka jest pierwszorzędna.
Samo zesławienie nazwisk: Elna
Gistedt, Maija Gabrielli, Dem-
bowski i Szczawiński mówi wiele
każdemu ze stałych bywalców
przedstawień operetkowych.

Płaksiwa rola Wiktorji nie da-
je znakomitej primadonnie spo-
sobności do oszałamiania publicz-
ności swym nieporównanym tem-
peramentem scenicznym, rozśpie-
wać się zato można w niej dowoli,
a ponieważ artystka prócz piękne-
go głosu ii dobrej szkoły posiada
w śpiewie dużo wyrazu, zadowo-
lenie słuchacza jest zupełne.

Że Dembowski, doskonały a-
mant operetkowy, będzie godnym
Elny Gistedt pertnerem, że nie za-
wiedzie złoty humor Szczawiń-
skiego w to nikt nie wątpił.
Marja Gabriell: jest mniej Wilnu
znana, chociaż swego czasu nieraz
w Wilnie występowała, zanim
przeszła do siołecznych teatrów

rewjowych. Obecnie zaprezento-
wała się nam w pełnym rozwoju
swego talentu z  doskonałe-
mi warunkam: zewnętrznemi, mi-
łym głosem 1 niepoślednią umie-
jętnością. Witamy ją jako cenną
siłę artystyczną naszej operetki.

Zupeinie  nowemi osobami
na scenie wileńskiej są Barbara
Halmirska 1 Michał Tatrzański.
Doskonała ta para odrazu zdobyła
sobie publiczność, przyczyniając
się walnie do zupełnego sukcesu
premjery. Będę miał niewątpliwie
jeszcze nieraz okazję do dłuższego
zastanowienia się nad grą tych
obojga sympatycznych artystów,
nadmienię tylko, że p. Tatrzań-
ski okazał się także wytrawnym
reżyserem. _ Jeżeli wszystkie
przedstawienia teartu śpiewnego
będą tak sprawnie i starannie
zmontowane, to powodzenie za-
pewnione,

Czyż mógłbym pominąć w re-
cenzji ulubieńca naszej publicz-
ności, p. Wyrwicz-Wichrowskie-
go? Występuje on w tej operetce
w roli starszego szlachetnego gen-
telmana, z rodzaju tych ról w któ-
rych celuje, przytem śpiewa z u-
miarem, trochę na sposób szep-
czącego basa Jacka Smitha, ale
śpiewa i z odpowiednim wyrazem
w dodatku. Jest to jeszcze jeden
przykład na to, że niema takiej
rzeczy, ktorejby dobry aktor o-
statecznie nie potrafił i że dzisiaj
niepodobna utrzymać się w grani-
cach tradycyjnych rodzajów arty-
stycznych, Występ p. Wichrow-
skiego jako śpiewaka wywołał na
sali widoczne poruszenie,

Wykonawców mniejszych ról
nie będę wymieniał, wszyscy spi-
sali się dobrze, szwankowali tylko
jak zawsze męscy statyści, ale to
zdarza się i w większych niż Wil-
no miastach,
O sprawnej parze tancerzy: pp.

Goreckiej i Morawskim nic nara-
zie powiedzieć nie mogę, za mało
mieli pola do popisu.

Kierownictwo muzyczne  spo-
czywało w wytrawnych rękach p.
Kochanowskiego, któremu należą
się słowa uzrania za staranne
przygotowanie operetki i nadanie
jej odpowiedniego tempa. Może
trochę zbytecznie rozciągnięto li-
ryczne jej ustępy, przedłużając
już bez tego długą operetkę.

Na zakończenie nieśmiały apel
do Dyrekcji. Czyż doprawdy nie
można wydostać się z zaklętego
koła wiedeńskiej operetki? Prze-
cież jest to rodzaj, który przeżył
się doszczętnie. Wciąż gulasz,
czardasz, huzar i „jej mama“!
Śliczne to było w „Księżniczce
Czardasza”, ładne w „Księżniczce
Marycy', lecz ciągłe dalsze nico-
wanie tego samego szablonuiry-
tuje. Co nas mogą obchodzić wy-
lewy węgierskich uczuć patrjo-
tycznych i zachwyty nad węgier-
skim lub C. K, austrjackim mun-
durem?

Operetka Abrahama jest me-
lodyjna, ani słowa, muzycznie
bardzo zręcznie zrobiona, ale to
prawie kopja dobrze znanych kal-
manowskich operetek, podlana aż
za obficie sosem sentymentalnym,
dziś zupełnie nie na czasie.

Czy nie mcżnaby sięgnąć po
operetki fracuskie, stare lub na-
wet, pełne wdzięku dzieła Yvain'a
lub Messagera naprzykład, albo
wesołe beztroskie operetki ame-
rykańskie?

Najwyższy czas wyzwolić się z
pod hegemonji wiedeńsko-żydow-
skich kompozytorów operetko-
wych i ich agentur na Polskę,

„70000у
Lot kpt.Karpińskiego

BAGDAD. (Pat). Kapitan Kar-
piński wylądował tu o 9.15 po
locie z Aleppo. O godz. 15.50
Kpt. Karpiński. ominąwszy burzę
wylądował na pustyni Syryjskiej
w odiegłości 800km. od Bagdadu.
WRECZ BC s ZEDO J SE UNS

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
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+ KRONIKA.
Xi Zjazd inżynierów Kolejowych.

4 paździeriika b. r., po trzy-
dniowych obradach, nastąpiło zam
knięcie XI zjazdu inżynierów kole-
Jowych.

& referatów o znaczeniu ogól-
„ nem, wygłoszonych na zjeździe, na

szczególną uwagę zasługuje reie-
rat inż. Krzyżenowskiego o tary-
iach na P. h. P., który wywołał
ożywioną dyskusję. W dyskusji za
bierał głos wiceminister komuni-
kacji, inż. Gailot, wypowiadając
się za pewnem uelastycznieniem
taryj, to znaczy, aby przy pewnych
warunkach pizewozowych — ma-
sowy przewoz ładunków na dal-
szych odległościach — można było
stosować indywidualnie, z pominię
ciem ustalonych stawek dla dane-

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?

Zachmurzenie zmienne z mo:
żliwością przelotnych deszczów.
Chłodno. Nocą przymrozki. Umiar-
kowane, chwilami porywisie wia-
try zachodnie i póinocno-zachod-
nie.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Posieczenie Rauy Miej-

Skiej. Dziś odbędzie się pierwsze
powakacyjne posiedzenie Rady
Miejskiej. Porządek dzienny obej-
muje 16 spraw.
— Redukcje dalsze mężatek.

W związku z pracami komisji re-
dukcyjnej w Magistracie, poczy-
nając od 1 listopada, ma uiec
reaukcji kilkanaście mężatek.
— Naprawa jezdni dia auto-

busów. Magistrat w nejbiizszym
czasie zamierza przystąpić do
generalnej naprawy jezdni na
ulicach, któremi przebiegać będą
autobusy po przeprowadzeniu
zmiany dotychczasowych tras.
W pierwszym rzędzie przebruko-
wana będzie ul. Smoleńska.
— Sprawa cofnięcia dodatku

komunainego. Ne ostatniem po-
siedzeniu komisji finansowej rOz-
patrywana była m. in. sprawa
cofnięcia pracownikom miejskim

dodatku komunalnego, który już
został w swoim czasie o 5 proc.
zmniejszony. Wbrew stanowisku
urzędu wojewódzkiego komisja

wypowiedziaia się za dalszym
utrzymaniem w mocy tego do-
datku. Rada miejska podzieli za-
pewno stanowisko Komisji.
— 70.060 złotych na rzecz

Instytucji dobroczynnych. W
miesiącu bieżącym Magistrat m.

Wilna postanowii wyasygnować
na rzecz instytucyj dobioczyn-

nych 70000 złotych w charakte:
rze miesięcznej subwencji bez-
zwrotnej.
— tzy miejski wydział o-

pieki społecznej będzie zlikwi-
dowany? Krążą pogłoski, że w
Magistracie rozważany jest pro-
jekt likwidacji wyaziatu opieki
społecznej. W wypadku realizacji
tego projektu agendami zlikwido-
wanego wydziaiu podzieliłyby się
wojewódzki wydział opieki spo*
łecznej i panstwowy urząd po-
średnictwa pracy.

Projekt ten powstał na lie
planu  oszczędnościowego — jaki

opracowuje Magistrat w związku

z zamierzeniami oszczędnościo-
wemi. у
— Obrady miejskiej komisji

finansowej. (wagi urzędu woje-
wódzkiego w sprawie nowego

budżetu miasta, wywoiały w sa-
morządzie wileńskim wielkie po-

ruszenie. W sprawie tej obrado-
wała „onegdaj radziecka komisja

finansowa. Po bardzo długiej |
wyczerpującej dyskusji komisja

powstrzymała się od wypowie-

dzenia się, ponieważ poszczególni

delegaci uzaieżniii swe stanowisko

od instrukcyj swych ugrupowań.

Chodzi tu przedewszystsiem o
zlecenie władz wojewódzkich,

nakazujące Magistratowi przed-

kładanie urzędowi wojewodzkie-

mu do zatwierdzenia budzetów

miesięcznych. W toku dyskusji
przewazało zdanie, że do tego
rodzaju ziecenie jest sprzeczne

z ustawą samorządową, tembar-

dziej, że na terenie samorządu
wileńskiego jest już przedstawi:
ciel władz rządowych w osobie

Stanisław Cywiński,

fla ideałów uniwersalnych
W tylnie žydė aido

W. tytule szkicu niniejszego
tkwi antynomja. Oczywiście. Nie
znaczy to jednak bynajmniej, by
pojęcia uniwersalizmu i narodo-
wości pozosiawały do siebie w
stosunku sprzeczności. Chwila za-
stanowienia winna usunąć możli-
we tu wątpliwości. Zapewne nie
mają słuszności Sokrates lub Pla-
to, gdy twierdzą, że wogóle wszel-
kie zło pochodzi z niewiedzy, to
jednak prawdą jest niezbitą, że
bardzo wiele biędów życiowych
popełniamy z tego tylko powodu,
iż niedostatecznie przemyślamy
te podstawowe zagadnienia, na
których się opiera nasze życie.

Otóż jednym z najpospolitszych
błędów, którym ulegają ludzie,
niedostatecznie logicznie wyćwi-
czeni, to nieorjentowanie się w

į istocie antynomji, Dwa pojęcia
ż tylko w pewnejswej postaci, w u- 

„pracowali w „Spóidzieini”,

go ładunku i odległości, To stano-
wisko zostało przychylnie przyję-
te przez zebranych.

Zjazd uchwalił, iż następny
zjazd, t. j. XLI, odbędzie się w War
szawie,

Do stałego zarządu zjazdu po-
wołano — na piezesa, p. inż. Ada-
ma Franka, na miejsce ustępujące-
go dotychczasowego prezesa, p.

inż. Zienkiewicza i na wiceprezesa
p. insp. M, K., inż. Kołomyjskiego,
na miejsce doiychczasowego wice-
prezesa, inż. Gąsowskiego.

Prezesem komitetu wykonaw-
czego zjazdu wileńskiego był wice-
dyrektor P. K. P. w Wilnie, inż.
Steian Mazurowski.

komisarza skarbowego, który czu-
wa nad gospodarką finansową
miasta.

Z MIASTA.
— Ustawienie pomnika Jó-

zefa Montwiłła. w dniu wczo-
rajszym ustawiony został na co-
kole w skwerku, przed kościołem
Franciszkańskim pomnik ś. p. Jó-
zefa Montwiłła. Figura wykonana
jest z brozu i przedstawia $. p.
Montwiiła w postawie siedzącej.

SPRAWY WOJSKOWE.
wcieienie poborowych

do szeregów. Wcielenie do sze-
regów poborowych rocznika 1911
zakwalifikowanych do kawaleiji
nastąpi w połowie bieżącego
miesiąca.

SPRAWY SZKOLNE.
— Roczne kursy pieiggūu-

wania i wychowania dzieci,
egzystujące od 1925 r. w Wilnie.
Program obejmuje kurs teore-
tyczny i praktykę w szpitalach,
przedszkolach i żłobkach.
W kursach biorą udział pro-

fesorowie naszej wszechnicy i
lekarze specjaliści w chorobach
dziecięcych. Zapisy są przyjmo-
wane w iokalu rocznych kursów
haadlowych przy ul. Mickiewicza
22—5 oda godz. 5—7 wieczór co-
dzień oprócz świąt, tei. 16—02.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Posieazenie organizacyj

szoferskich.  Onegdaj wieczo-
rem w lokalu przy ul. Wielkiej34
odbyło się wspólne zebranie or-
ganizacyj pracowników samocho-
aowych. [ematem obrad byla
sprowa przed dwoma daiami pod-
pisanej przez pracowników i dy-
rekcję „Arbonu” umowy zbioro-
wej.

Pozatem na zebraniu tem
omawiano sprawę zapowiedzia-
nych iedukcyj wśród pracowni-
ków „frbonu”, kiore jakoby w
najblizszym już czasie mają być
przeprowadzone.
W tej sprawie odczytano pi-

smo dyrexcji „/irbonu”, ktora
domaga się od związków przed-

stawienia listy szoferów 1 kon
duktorów, ktorzy poprzednio nie

a po-
siadają poboczne źrodła dochodu,

wystarczające na dostatnie utrzy-

manie.
HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Sprawa reguiowania cen
na węgiel. W najoliższym czasie
ma być powołana specjalna Ko-
misja do reguiowania cen na
węgiel. W skład tej Komisji wejdą
przedstawiciele władz, konsumen-

tów i sprzedawców.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
— źebranie chrześcijanskie-

go związku zawotowego żeń-
skiej słuzby domowej im. św.
Zyty, z reteratem Ks. patrona
Moscickiego odbędzie się dziś
o godz. 6-ej wiecz. w sali przy
zaułku Mazimierzowskim 3, na
które zaprasza się wszystkie czion-
kinie. Wstęp za legitymacjami.

że stow. techników.
W dniu 7 b. m. o godz. 20-е)
w sali stow. iechników polskich
p. inz. Edwarda Rouba wygłosi
referat na temat: „Odkazanie
ściekow Kanalizacyjnych Za po-
mocą chloru”. Goście mile wi-
dziani. 1
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Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

jęciu skrajaem i jednostronnem,
wykluczają się wzajemnie, Więc
np. zasady wolności i posłuszeń-
stwa doskonale mogą iść ze sobą
w parze, ale despotyzm i anarchja
pogodzić się ze sobą nie mogą.
Podobnie, dajmy na to, oszczęd-
ność i hojność mogą się harmonij-
nie kojarzyć w jednej osobie, i do-
piero, przekształciwszy się w
skąpstwo i rozrzutność, wzajem-

nie się wyłączają.
Weźmy jeszcze inny przykład,
Rzecz jasna, iż zachodzi wy-

raźna antynomja pomiędzy  poję-
ciami kultury i natury. Ale trze-
ba było dopiero tak barbarzyń-
skichingenjów, jak Rousseau lub
Tołstoj, by uznać stan przyrodzo-
nej, niemożliwej do usunięcia, wal-
ki między temi pojęciami. Tym-
czasem dla cziowieka cywilizowa-
nego jest jasne, że kultura i natu-
ra mogą ze sobą współżyć i wza-
jemnie się dopełniać, gdyż kultura
nie koniecznie łamie naturę, lecz
owszem, wzbogaca ją i potęguje,
natura zaś ożywia i wypięknia kul
turę, zbliżając się do nas i każąc

“a

DZIENNIK WILEŃSKI

6. p. di. Ientyk Dąbrowski. a
Onegdaj w kościele św. Trójcy

śrono kolegów i przyjaciół wy-
słuchało w skupieniu Mszy św. za
duszę zmarłego niedawno śp. dra
НепгуКа Dąbrowskiego, znanego i
cenionego w Wilnie lekarza, który
po życiu cichem, lecz pracowiitem
opuścił ten świat, unosząc wspom-
nienie. człowieka dobrego,skrom-
nego a zawsze gotowego przyjść z

pomocą tym, co-jej potrzebowali.
Sp. dr. Henryk Dąbrowski u-

rodzii się w 1882 па Wileńszyźnie.
Fo ukończeniu gimnazjum w

Petersburgu wstępuje na wydział
lekarski uniwersytetu warszaw-
skiego, lecz niebawem represje
władz rosyjskich wobec studen-
tów, biorących udział w życiu taj-
nych organizacyj akademickich,
zmuszają go do opuszczenia War-
szawy i przeniesienia do Dorpatu.

Po ukończeniu studjów został
powołany do wojska i w charakte-
rze lekarza wojskowego pozostaje
przez pewien czas w Wilnie,
gdzie go zastaje wojna.

Od 1914 r. bez przerwy prze-
bywa na froncie, a. z chwilą wy-
zwolenia Ojczyzny zgłasza się do
służby w wojsku polskim, aż w r.
1920 wraz z dywizją Litewsko-
Białoruską przybywa do Wilna,
gdzie do końca 1925 r. jako ma-
jor lekarz pracuje w szpitalu na
Antokolu, ч

Po przejściu do rezerwy obej-
muje stanowisko dyrektora sana-
torjum kolejowego we Włodawie,
a w sfyczniu 1930 r. naczelnego
lekarza szpitala kolejowego na
Wilczej Łapie.

'Tu go porwała śmierć.
Umarł, dosłownie, jak żołnierz

na posterunku, gdzie na kilka mi-
nut przed agonją wydał wszystkie
zarządzenia, związane z obowiąz-
kami lekarza 1 głowy rodziny.

Sumienne spełnianie obowiąz-
ku na każdym powierzonym  po-
sterunku — było naczelnem ha-
słem Jego pracowitego życia.

Wymagający wobec samego
siebie, pobłażliwy dla słabostek
innych, umiał on zjednać po-
wszechną miłość i szacunek, to
też przedwczesny, bo w sile wie-
ku, zgon jego okrył żałobą nietyl-
ku, zgon Jego okrył żałobą nietyl-
nych i liczne grono kolegów.

Spij spokojnie, kochany Do-
ktorze, a Twoja świetlana postać
niech nazawsze pozostanie w ser-
cach naszych P. K

iraa ЕСЫ

OSOBISTE,
— Prezes izby Kontroli Pań-

Stwa w Wilnie, p. Jan Pietra-
szewski, powrócił z Warszawy
i w dniu 5 października 1932 r.
objął urzędowanie.

ODCZYTY.
— Dwa odczyty Dr. Melanii

Lipińskiej, laureatki Akademji
Medycznej Paryskiej i Instytutu
Francuskiego, urządzone stara-
niem Koła Medyków U. S, B.,
odbędą się w sali Sniadeckich
Uu. S. B. w sobotę o godzinie 18
na temat: „Rozwój charakteru
i woli w stosunku do odżywiania",
i w niedzielę o godz. 18 na temat:
„Z psychologji niewidomych".

Czysty dochód przeznaczony
jest na badania naukowe nad
niewidomymi.

ZABAWY.

— Dancing w cukierni „Czer-
wonego Sztralla“, urządzony
sta,aniem Komitetu Organizzcyj-
nego odbędzie się w dniu 8 paź-
dziernika r. b. o godz. 23,

Całkowity docnód przeznacza
się na wpisy szkolne i dożywia-
nie niezamożnych uczni Państwo-
wej Szkoły  Rzemieślniczo-Prze-
mysłowej w Wilnie. Komitet:
P. inż. Dąbrowska Antonina, p. p.
starostwo Kowalscy Wacławostwo,
p. p. plk. Kiaksztowie Antonio-
stwo, p. Rajecka Halina, p. p. ku-
ratorostwo Szelągowscy Kazimie-
rzostwo, p. Sumorokowa Janina,
Ignacy Legwoud, p. p. dyrekto-
rostwo Skawińscy Janostwo. °

Wstęp 2 zł., akademicki 1 zl.
Zaproszenia można nabywać

w kasie cukierni „Czerwony
Sztrall”.

kochać w myśli przysłowia: Con-
suetudo — altera natura. Anty-
nomje tedy, byleby je ujmować we
właściwej płaszczyźnie, mogą się
ze sobą godzić; stąd trzeba przy-
znać słuszność Cieszkowskiemu,
że nawet taka sprzeczność, jaka
zachodzi pomiędzy wodą a
ogniem, może być harmonijnie
rozwiązana, skoro człek wymyślił
maszynę parową.

Wstęp ten widział mi się słusz-
ny, by się stało jasne, że anty-
nomja pomiędzy nieograniczonym
ideałem uniwersalizmu a ograni-
czoną slerą życia narodowego —
bynajmniej nie jest nieusuwalna.
Prawda, że pomiędzy takiemi po-
jęciami ograniczonemi, jak: jed-
nostka, rodzina, naród, państwo
— a z drugiej strony takiemi
wyobrażeniam: nieograniczonemi
jak: ludzkość (miłość bliźniego),
nauka, sztuka, religja (powszech-
na), wreszcie Bóg — zachodzą
wyraźne starcia. Ale dostrzega-
my je też nawet śród kręgów o
wąskim zakresie, Przecież pomię-
dzy jednostką a rodziną wre nie-
da >

w sprawie konferencyj nauczycielskich.
Od dłuższego czasu usiłowały

wileńskie władze szkolne ulepszyć
i dostosować do ostatnich wyma:
gań drogi samokształcenia nau:
cielstwa przez t. zw. konferencje
pedagoglczne, odbywane kilka
razy do roku.

Zapowiadano wiele zmlan, in:
teresujących nauczycielstwo no-
wości w pracach konferencyj.
Powstały sekcje i podsekcje, gru-
py i koła — słowem reorganiza-
cja gruntowa — by nauczycieli
ożywić i pobudzić do samodziel-
nej twórczej pracy.

Nauczycielstwo polskie ocze-
kiwało pierwszego zebrania z
prawdziwem zaciekawieniem.

Pomysł przeszedł oczekiwanie,
bo oto niemałą nowością jest, że
konferencja nauczycielstwa wi-
leńskich szkół powszechnych na-
znaczona jest na 7X w lokelu
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tnie przedstawienie glębokiej sztuki Rost
worowskiego „Pizeprowadzka“, pełnej
piękna obok brutalnej prawdy, iskrzące-
go się humoru tuż przy sentymencie, od-
będzie się dziś o godz. 8-ej w. w nie-
zmienionej, doskcnałej obsadzie premje-
rowej.
, , Jutro, piątek 7. X. o godz. 8-ej w.
jedyne w swoim rodzaju artystyczne świę
to muzykalnego Wilna, mistrzowski kon-
cert prof. paryskiego konserw. Nikolasa
Zadri.
„ Od 2 XI 31 r. do 6. IV. 32 r. Nikolas
Zadri dał 72 koncerty w 53 miastach —
Francji, Belgji, ilolandji i Włoch,

W sobotę 5. X. o godz. S-ej w. po
raz pierwszy świetna w komiźmie satyry
i niefrasobliwej lekkości djalogu, choć
przepojona mistycznym niecodziennej te-
zy, komedja L. H. Morstina: „Dzika
pszczoła”,

, Utwór ten da szerokie pole do po-
pisu nowo pozyskanemu reżyserowi Zyg-
muntowi Tomaszewskiemu, wykonawcom
ról głównych: Grolickiemu, C. Niedzwie-
ckiej, $. Wiesławskiej, T. Koronkiewiczó-
wnie, A, Szymańskięmu, a także rolą dru
gą planowym i epizodom, z których za-
bawne, świetnie obmyślane postacie stwo
rzą: Janowski, Łodziński, Neubelt, Elwi-
cki, Preiss, Pawłowski, Martyka, Zieliń-
ska, Trembińska, i Paszkowska.

Atrakcją sobotniej premiery „Dzikiej
pszczoły” będzie przybycie na przedsta-
wienie autora Ludwika Hieronima Morsti
na.

Pierwsza popołudniówka w Teatrze
na Pohulance odbędzie się w niedzielę o
4-ej, a pierwszy tani poniedziałek (50
proc, zniżki) zapowiedziany jest na 10. X.
o godz. 8-ej w.
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z. A. S, P. w Wilnie wystąpi
dziś 6. X. w Postawach, darząc publicz-
ność koncertowo graną komedję Kied-
sšygalisgo „Szczęście od jutra”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”*, Dziś

po raz trzeci nadwyraz efektowna i me-
lodyjna operetka Abrahama „Wiktorja i
jej huzar”,

Kasa czynna codziennie od 11 — 9-ej
w. bez przerwy.

Zniżki akademickie wydawane są od
godz. 7 w. w kasie Teatru (okienko 3).

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 6 dziernika,

11.50: Transm. z Warsz. 12.30: Kom.
meteor. 12.35: Poranek wokalny z Filhar-
monji Warsz. 15.20: Koncert dla mło-
dzieży (płyty). 16.00: „Bierzmy się do
handlu" — odczyt. 16.15: Lekcja fran-
cuskiego. 16.40: „Idea Państwa Polskiego
za Piastów” — odczyt. 17.00: Koncert
z płyt. 18.00: Koncert. W przerwie wiad.
bież. 18.55: „Skrzynka pocztowa Nr.
216“. — Listy radjosłuchaczów omówi
Witold Hulewicz, dyr. progr. 19.15: Roz-
maitości. 19.25: Wileński kom. sportowy.
19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Koncert.
W przerwie komunikaty. 22.10: Muzyka
taneczna. 22.55: Kom. meteor. 23.00:
Muzyka taneczna.

Piątek, dnia 7 października.
11.50: Sygnał czasu i komunikaty.

Kom. prasy polskiej. 12.20: Płyty. 12.40:
Kom. meteor. 15.20: Płyty. 15.55: „Prze-
gląd wydawnictw  perjodycznych“
prof. H. Mościcki. 16.15: Lekcje języka
angielskiego. 16.30: Kom. L. O. P. P.
16.40: „Nowy kodeks prawny“ — odezyt.
17,00: Koncert. 18.00: Muzyka. 19.00:
„Połakom na Kowieūszcžyžnie!“ 19,20:
„Przegląd prasy rolniczej krajowej i za-
granicznej”. 19.30: „Ciotka Albinowa
mówi!" 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00:
Pogad. muzyczna. 20.15: Koncert symi.
z Filharm, Warsz. 22.40: Komunikaty.
23.00: Muzyka tan.

ustanna walka, acz dopiero w ro-
dzinie jednostka rozwija się w peł-
ni, dobywając ze siebie wszystkie
wartości: inicjatywę, ' przedsię-
biorczość, miiość, człowieczeń-
stwo; stąd słusznie mówi Roman
Dmowski, że społeczeństwo dzieli
się właściwie nie na jednostki lecz
rodziny, te prawdziwe komórki
społeczne. To samo zjawisko ob-
serwujemy w ustosunkowaniu się
jednostki do szerszej zbiorowości
narodu czy społeczeństwa, to też
trainie Arystoteles nazywa czło-
wieka zoon politikon.

Któż jednak zaprzeczy, że we
wzajemnym stosunku tych sfer
bytowania może zachodzić i nader
często zachodzi wielkie niebez-
pieczeństwo. Oto tak w stosunku
jednostki do rodziny, jako też do
społeczeństwa spotykamy  nie-
rzadko zjawisko jednostkowego
despotyzmu, oraz przeciwnie: ro-
dzina lub szersza zbiorowość mo-
że łatwo swą masą ujarzmić jed-
nostkę i zbytnio ją ogranczać w
rozwoju. Egoizm, i, odwrotnie,
społeczny utylitaryzm czy altru-

szk. Powszechnej Nr. 38 Wielka
15, gdzie mieści się szkoła ży-
dowska. lstotnie niezwykłość, W
blisko 50 szkołach powszechnych
Wilna niema odpowiedniejszego
lokalu na zebranie nauczycieli,
jak szkoła żydowska.

Trudno zrozumieć, czem po-
wodowały się władze szkolne
wyznaczając tam właśnie miejsce
zbiórki? Bo jeśli chodzi o udo-
godnienie, to w śródmieściu jęst
jeszcze więcej szkół, prócz szko-
ły powsz. Nr. 38 i zapewne le-
piejby się nauczycielstwo czuło
„u siebie”, niż w gościnie u
„moniejszości”.

Jest jeszcze czas na to, aże-
by konferencję przenieść do in-
nej szkoły, nawet bardziej do-
godnej dla zainteresowanych,

Możeby się władze szkolne
zdecydowały na to. Jak nam
wiadomo, fakt,o którym piszemy,

nie wywołał dobrego wrażenia
ani wśród nauczycielstwa, ani w
szerszych kołach społeczeństwa.
Przecjeż trzeba się też liczyć tro-
CHĘ z tem społeczeństwem.

Dostawy żyta i owsa
dla wojska.

W dniu 5 b. m. w Urzędzie
wojewódzkim pod  przewodnic-
twem p. wojewody odbyła się kon-
terencja zainteresowanych czyn-
ników wojskowych i rolniczych,
poświęcona omówieniu zasad i
warunków dostawy żyta i owsa
dla wojska. Obrady zagaił p. wo-
jewoda, podkreślając między in-
nemi znaczenie akcji, zmierzają-
cej do zbliżenia wojska jako kon-
sumenta bezpośrednio do produ-
centa rolnika i stwierdzając w
tym względzie całkowitą zgodność
zapatrywania się na tę sprawę
dowódcy O. K. III p. gen. Litwi-
nowicza. Gen. Litwinowicz z0-
brazował dążenia Korpusu III do
utrzymania bezpośredniego kon-
taktu z producentem rolnym, co
wyraz swój znalazło w stale
zwiększającej się ilości zakupów,
uskutecznianych na terenie Kor-
pusu od producentów, względnie
ich zrzeszeń. W bieżącym sezonie
wojsko zakupi 12.700 tonn owsa
i 5.090 tonn zyta, Następnie p.
kpt Tysowski , zakomunikował
szczegóły, dotyczące wymaganej
przez wojsko jakości zboża przy
dostawach, sposobu zakupów, cen
i niezbędnych formalności przy
zawieraniu umów. Sprawa fak-
tycznej jakości zbóż na terenie
województwa wileńskiego oraz
posiadanych zapasów żyta i owsa,

Z Komitetu do spraw
bezrobocja.

(Komunikat informacyjny
do prasy)

W okresie zimowym 1931/32
Wojewódzki Komitet do spraw
bezrobocia w Wilnie dzięki dużej
ofiarności miejscowego społeczeń-
stwa zdoła uzyskać na cele swej
ukcji znaczne srodki, które w wie-
łu wypadkach pozwoliiy na zaspo-
kojenie najniezbędniejszych po-
trzeb, najbardziej potrzebującym
bezrobotnym.

Następnie, z chwilą likwidacji
Wojewódzkiego Komitetu, w dal-
szym ciągu w zastępstwie Komi-
tetu, plenarne zebranie poruczyło
Wojewódzkiej Komisji gromadze-
nie funduszów celem prowadzenia
akcji zatrudniania bezrobotnych w
okresie letnini.
W obecnym sezonie zimowym

liczba bezrobotnych niewątpliwie
przewyższy jeszcze bardziej swój
dotychczasowy wzrost notowany
w roku ubiegłym.
W tych warunkach należy zgó-

ry powiedzieć, iż wszelka akcja
prowadzona wyłącznie przez or-
$any państwowe nie zdoła zape-
wnić chociażby minimalnej egzy-
stencji wszystkim bezrobotnym, o
ile całe społeczeństwo, solidarnym
wysiłkiem, nie przyjdzie z pomocą
i poparciem inicjatywy rządu w
tym kierunku.

Dla tego też Wojewódzka Ko-
misja do spraw bezrobocia uchwa-
liła zwracać się z gorącym apelem
do całego społeczeństwa wileńskie
go, które, mając przed sobą obraz
głodu i nędzy, — niewątpliwie i w
roku bieżącym pośpieszy z pomo-
cą rzeszy bezrobotnej, pozbawio-
nej warsztatu pracy i jakichkol-
wiek zarobków, drogą samoopo-
datkowania się lub też dobrowol-
nych ofiar, przyjmując za podsta-
wę o ile możliwe — normy świad-
czeń stosowane w roku ubiegłym.
Wszelkie wplaty w gotówce na
rzecz bezrobotnych można uskute
czniać za pośrednictwem P., K. O.
na konto nr. 180.610, albo bezpo-
średnio w biurze Woj. Komisji do
Spraw Bezrobocia, Urząd Woje-
KE pl. Magdaleny nr. 2 pokój

NOVA LI OPATA

które mogą być z poszczególnych
powiatów dostarczane dla woj-
ska, zreferowana została przez p.
naczelnika W. Szaniawskiego. W,
wyniku ożywionej dyskusji uzgo-
dniono szereg punktów, dotyczą-
cych jakości dostarczonego zbo-
ża, cen i warunków dostawy.
W, imieniu rolników przemawiał
p. K. Wagner.

Otwarcie linji kolejowej Woropajewo-Druja.
Otwarcie i poświęcenie nowej

linji kolejowej Woropajewo—Dru-
ja długości 89 klm. nastąpi dnia
1 listopada r. b. W dniu tym J,
E. Ks. Arcybiskup Wileński R. Jał-
brzykowski w otoczeniu ducho-
wieństwa dokona poświęcenia no-
wo otwartej linji kolejowej. Na

uroczystość przybędą z Warszawy
dyrektorzy departamentów i wice-
minister inż. Gallot.

Nowa linja kolejowa połączy
Szarkowszczyznę, Nowy Pohost,
Miory—Druję. Na linji tej będą.
kursowały pociągi mieszane mia-
nowicie pasażersko towarowe.

 

Kto wygrał
WARSZAWA, (Pat.) W dniu

5 b. m. główniejsze wygrane loterji
Państwowej padły na numery: zł.
5.000 — 38357, 66880 i 150824;
3.000 złotych 40646 88121
113820, 140376 i 155793.

LA AT

WYPADKI

— Strzały do lokomotywy .
pociągu pośpiesznego. Na linji
kolejowej w pobliżu Podbrodzia
zdarz,ł się zagadkowy wypadek:
Podczas wymijania się pociągów
pośpiesznego i  pasażerskiege,
zdążających w odmiennych kie-
runkach, do lokomotywy pociągu
pośpiesznego oddano strzał re-
wolwerowy. Kuła przebiła szybę
i ugrzęzła w przeciwległej ścianie
lokomotywy. Zachodzi przypusz-
czenie, że strzał ten, który mógł
pociągnąć fatelne następstwa. od-
dany został na wiwat przez nie-
znanego podchmielonego osobni-
ka. Dochodzenie prowadzi po-
licja.

 

izm — to są najczęstsze, wzajem-
nie się uzupełniające, błędy w u-
słosunkowaniu się do siebie jed-
nostki a gromady.

Jakież wyjście z tej fatalności?
Koniecznym czynnikiem  rów-

nowagi we wszelkiej budowie
społecznej, już poczynając od ro-
dziny, jest ideał absolutny Boga.

Bóg — to nietylko Stworzyciel
świata i Najwyższa jego Siła, oraz
warunek jego bytu, ale zarazem
jego zwornik, dźwignia, rękojmia i
źródło nieustannej twórczości
ludzkiej, regeneracji i życia,
wreszcie Regulator ciągłe naru-
szonej przez człowieka harmonji
światowej. Tylko w promieniu
światła, płynącego z Bóstwa,
jako najwyższej, objektywnej i u-
niwersałnej wartości, realizuje się
pełnia rodziny, tylko przy nie-
ustannej apelacji do autorytetu
Boga i Jego sprawiedliwości moż-
ilwy jest harmanijny i szczęśliwy
rozwój społeczeństwa. Stąd to
nawet taki Wolter, stojący na
stanowisku utylitarnem (dziś po-
wiedzielibyśmy pragmatystyczn,),

na loterji?
W. dwudziestym drugim dniu

ciągnięnia 5-tej klasy 25-ej polskiej
loterji państwowej, większe wygra
ne padły na numery następujące:

ZŁ. 20.000 na nr. 158538,

ZŁ. 10.600 na nr, 109044.
ZŁ. 5.000 na n-ry: 38246 61788 -

128312. |

ZŁ, 3.000 na nr-ry: 92179 102064 *
110108 115052. ;

Zi. 2.000 na n-ry: 3612 5231
7169 15135 25757 26180 26842
47400 59199 64899 81975 83115
90609  10018/ 111364 129499
129528 147541 153620,

Zi. 1.000 na n-ry: 2742 5635
68369511 11349 13063 16503 16432
20088 29650 36212 38686 42467
44615 47069 47140 50352 51426
51455 51707 53616 58497 59122 |
64991 72793 13855 71162 77923
78432 79115. 62822 84312 85396 *
88725 96408 109841 111256 116237
5.000 — 38357, 66870 i 150824;
137268 146626 146916 150366
156845 158657,

zmuszony byi przyznać: Gdyb
Boga nie było, należałoby Go A :
myšlič.“
A gdy teraz przeniesiemy się

myślą do realizacji wyższych ide-
ałów sztuki czy nauki, gdy zapy-
tamy, jak się da pogodzić umiło-
wanie narodu lub państwa ze służ-
bą ideałom uniwersalnym religii,
ludzkości, miłości bliźniego, spra-
wiedliwości — to odpowiedź bę-
dzie ta sama, co wyżej. Prawda,
że i tu mamy do czynienia z anty-
nomjami, jednak mogą one —i
powinny — być rozwiązane na
wyższym poziomie. Można jedno-
cześnie być patrjotą —i człon-
kiem Kościoła uniwersalnego,
można kochać swój naród i pań-
stwo — i służyć ludzkości, byle
tylko każde z umiłowań zanurzyć
w Bogu. Przecież i ziemia obraca
się jednocześnie dokoła słońcai
dokoła swej ośi, t, zn. podlega
dwom prawom różnym, ale uzu-
pełniającym e wy"!

m

 

 
 



Z KRAJU.
Z obawy przed żoną wymyślił napad.

Na początku bieżącego mie-
siąca wpłynęła skarga od Onu-
frego Baranowskiego, zamieszka-
iego w pow. oszmiańskim w Par-
pliszczach, że koło stacji Parafja-
nowo, kiedy powracał do domu,
napadło na niego 4 nieznanych mu
osobników, z których dwoch z
okrzykiem „ręce do góry” złapało
Baranowskiego za kołnierz, jeden
trzymał lufę rewolweru przed jego
oczami, a czwarty rewidował jego
kieszenie. W ten sposób odebra-
no Baranowskiemu, jak brzmi jego
zameldowanie, 100 zł. Natych-
miast wszczęła policja dochodze-
nie, w rezullacie którego Bara-
nowski musiał się przyznać, że
napad ten został przez niego wy-
myślony. Sprawa przedstawiała
się w ten sposób: Baranowski

Wydarcie

W ub. miesiącu do ogrodu
Konstantego Siwickiego, zam. w
folwarku Nowinki, gm. Prozoroki,
pow. dziśnieńskiego, zakradli się
złodzieje i skradli miód z ula na
sumę 200 zł. Zostali jednak spło-
szeni przez gospodarza i ratowali
się ucieczką. Bojąc dostać się
w ręce gospodarza, złodzieje od-

miał gdzieś otrzymać większą su-
mę, o której żona jego wiedziała.
Jakoś się tak złożyło, że po dro-
dze do domu wpadł na chwi-
leczkę do knajpy „na jednego”
i sam nie wie, jak to się złożyło,
że zabawił tam dłużej. W rezul-
tacie tej wizyty pozostało w jego
kieszeni o 100 zł. mniej. Bara-
nowski bał się przyznać przed
żoną, gdzie się pieniądze podziały
i wymyślił napad. Baranowski po-
dał w swem zameldowaniu nawet
rysopisy bandytów. Podejrzanem
jednak wydało się policji, że po
rabunku u Baranowskiego pozo-
stały jeszcze pieniądze, poza 100
zł. zrabowanemi.

Baranowskiego pociągnięto do
odpowiedzialności za wprowadze-
nie w błąd władz policyjnych.

pasieki.

dali dwa strzały w jego kierunku,
co umożliwiło im ucieczkę. |

Dopiero onegdaj udało się po-
licjj zatrzymać jednego z nich.
Jest to Stelan Bielski ze wsi
Kornackie. Został on z polecenia
Sądu Grodzkiego osadzony w wię-
zieniu. Dochodzenie prowadzi się
w trybie doraźnym.

Ucieczka z zakładu wychowawczego.

Z zakładu wychowawczego w
Wielucianach onegdaj zbiegło
dwuch wychowanków. Jeden z
nich 14-letni pochodzi z Wilna,

gdzie zamieszkują jego rodzice,
drugi pochodzi z Lublina. Policja
poszukuje zbiegów.

= I bądź tu dobry.

We wsi Dajnowo gm. Solecz-
niki zgłosił się w porze wieczo-
rowej do gospodarza Antoniego
Szostaka żebrak i błagał śo o
udzielenie mu noclegu. Szostak
wahał się, lecz pogoda była taka
okropna, że w rezultacie przyjął

Polowanie

Wobec plagi wilków w woło-
żyńskiem, w ostatnich dniach u-
rządzono kilka obław na szkodni-
ków. Zabito 4 wilki. W, polowa-

HHОРг

Skin HELIOS"2
durach List. z r. 1831. Arcydzieło to demonstr. jednocześnie z Warszawą. — Wszystkie honorowe bliety nie waż-

Seanse o g 4, 6, 8i 10,15 w sobotę I niedzielę od godziny Z-ej.

 

мо CASINO į
Wielka 47. tal. 15-14.

Dziś!

02151
SUPER-PRZEBOJ

ZŁOTEJ SERJI POLSKI

podwójnej kreacJH | króla jego sobowtóra w «Król To Ja»

go do mieszkania. Kiedy Szostak
obudził się rano, żebraka w mie-
szkaniu już nie było. Razem z że-
brakiem znikły buty, nawet zapa-
sowe cholewy i czapka gospoda-
rza. Policja poszukuje żebraka-
złodzieja.

na wilki,

niu - obławie wzięli udział ofice-
rowie K. O. P. i członkowie towa-
rzystwa mysširwskiego.

 

Ksi

Wlasta Burian
doskonałym arcy przebojowym filmie p. t.:

 

DZWIĘK. KINO-
TEATR

Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

 

«PAN» | KOLOSALNE POWODZENIE!
ne arcydzieło o niezwykłych wprost nieobliczalnych wartościach

W rolach gł: Wallace Beery, Clark Gable, Dorothy Jordan I Conrad Nagei i in. Bajeczna technika i niebywały
rozmach wykonania. Subtelna Intryga miłosna. Najwyższy wyraz emocji. Nasz CEO B wyświetla się z naj-
większem powodzeniem w stolicach świata jak Paryż, Londyn, New-York, Berlin i
dźwiękowe. UWAGA. Dla uniknięcia tłoku upraszamy o przybycie punktualnie na początek seansów o g. 4, 6, 8110,15.

 

sžna L
Teatr99 Romantvezny dramat Wielk. Ks'ęcia Konstaniezo | plęknej Polki W rol. główn: Jadwiga SMOSARSKA, Sefan JARACZ, do wynajęcia.

ul Wileńska 38. Józef WĘGRZYN, Al. ZELWEROWICZ. — Zdjęcia wojskowe przy łaskaw. współudziale Szkoły Podchorążych w mun-

Dziś! FILM NAD FILMY.

_ DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Co to jest P. O. S.?

Mówi się coraz częściej, że

„startują na P. O. S.', że „zdoby-
łem odznakę”, ale wielu i to bar-
dzo jeszcze wielu nie wie dokład-
nie, co oznacza ten tajemniczy po-
niekąd splot liter.

Р. ©. 5. to nic więcej jak tylko
Państwowa Odznaka Sportowa.
Odznaka ta ma być ambicją każ-
dego czującego się na siłach spor-
towca. Państwową Odznakę Spor-
tową musi zdobyć każdy: młody
czy stary, więcej zaawansowany

sportowo czy mniej, słowem P. O.
S. musi być celem.

Cel P. O. S. jest wyraźny. Cho-
dzi w pierwszym rzędzie o uspor-
towienie, szerszych mas. Dlatego
też właśnie wprowadzono u nas,
tak samo zresztą jak i zagranicą,

specjalne przeszkolenie sportowe
całego społeczeństwa.

Myśl ta jest bardzo szczęśliwa,
bo już dziś skutki zdobywania P.
O. S. są wszystkim widoczne.
Wilno żyje teraz pod znakiem

P. O. S. Nie będzie przesadą, je-
żeli napiszę, że zainteresowanie
P. O. Ś. jest b. wielkie, a co cie-
kawsze, że na boisko przychodzą
ludzie starsi wiekiem, ludzie, któ-
rzy zajmują poważne stanowiska
służbowe. Przez cały dzień trwa-
ją treningi, a dwa razy tygodnio-

Kupiec Sznejder w opresji wilków.
Przedwczoraj w lesie koło wsi

Undry koło Iwieńca znaleziono za
gryzionego konia oraz napół przy-
tomnego psa kupca Abrachama
Sznejdera, ukrytego na drzewie.
Jak się okazało, na przejeżdżają-
cego furmanką A. Sznejdera, na-
padło kilka wilków, które błyska-
wicznie rzucijy się na konia.
W. czasie gdy wilki rzuciły
się na konia Sznajder wyskoczył z
wozu i wdrapał się na pobliskie
drzewo, dzięki czemu uniknął nie-
chybnej śmierci. Widząc z drzewa
krwawą ucztę wilków, Sznejder ze
strachu stracił przytomność i w ta
kim stanie znaleziono go zwisają-
cego na gałęziach drzewa.

"TRS

 

"ROSE:

bohater niezapomnianych filmów: „C. K. Feldmarszałek*, „On i jego siostra”
| „Pod Kuratelą* ukaże się na naszym ekranie w swojej nowej niezrównanej

Nad program: Urozmaleone dodatk! džwlę+
kowe: — Ceny od 25 gr.

dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 I 10,15 w dnie świąt. o g. 2-ej.

 

Gigantycz-

owick

 

„Pogromcy Przestworzy"

arszawa. Nad program: Aktualja

 

wo odbywają się próby osiągania
określonych minimum.

Chcąc zdobyć P. O. S., trzeba
się wykazać umiejętnością w kil-
ku gałęziach sportu. Jest specjal-
na książeczka pouczająca 0 zdo-
bywaniu P. O. S. Są specjalne
grupy, z których trzeba wybrać
jedną konkurencję, a grup takich
jest aż sześć. Ponadto każda kon-
kurencja ma zgóry określone mi-
nima, a minima te są uzależnione
od lat ubiegającego się o zdobycie
Р 0.5.

Państwowa Odznaka Sporto-
wa jest obecnie zalecana przez
władze wszystkim urzędnikom.

Ma się rozumieć, że w zakres
P. O. S. wchodzą nietylko sporty
letnie, ale i zimowe.

Po wypełnieniu przepisanych
minimów wydawane są zaświad-
czenia na prawo noszenia, este-
tycznego znaczka, który jest legi-
tymacją sprawności fizycznej.

W, obecnej chwili Wilno dało
się statystycznie znacznie wy-
przedzić innym miastom co do
ilości zdobytych odznak, ale przy-
puszczać należy, że teraz właśnie
dzięki Ośrodkowi W.F. ilość ta
znacznie wzrośnie.

Informacje we wszelkich spra-
wach związanych z P. O. S. udzie-
la Osrodek 'W. F. Ludwisarska 4,
albo na Pióromoncie.

DRUKARNIA

INTROLIGATORNIA
A. TWIERZYŃSKIEGO
Mostowa Nr.1 Lel. Nr.1244

——— Przyjmuje
zamówienie na wszel-
kle roboty drukar skle
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woczesnemi

Z Towarzystwa Przyjaciół Naukw Wiln'e.
W ciągu sześciu miesięcy ubiegłego

półrocza (kwiecień — wrzesień) Muze-
um Towarzystwa wzbogaciło swemi da-
rami 20 nast. 'nstytucyj i osób: Lejba
Chejfec, Jerzy Hoppen, Józet Hryniuk,
Stanisław Jarocki, Zofja Kępińska, He-
lena Koźlińska, Fiotr Kudukis, dr, Stani-
sław Lorentz, dr. Michał Minkiewicz, Lu-
dwik Ostrejko, Stanisława Pietraszkiewi
czówna, Włodzimierz Piotrowicz, prof.
Stanisław Ptaszycki, Władysław Rolko,
Kazimierz Rudziewicz, Konstancja Skir-
muntówna z Pińska, Tow. Miłośników
Historji Reformacji Polskiej w Wilnie, ks.
Franciszek Tyczkowski 1 Zarząd Fundu-
szu Kultury Narodowej w Warszawie.

Z ogólnej liczby 89 przedmiotów, о-
trzymanych przez Muzeum, na szczególną
uwagę zasługują. Autografy Adama Mi-
ckiewicza w pierwszej redakcji — „Oda
do Młodości* (Fundusz Kultury Narodo-
wej) i „Romaniyczność” (dar Stan. Pie-
traszkiewiczówny); Obraz Matki Boskiej
malowany na szkle z XVII. w. i 30 szki-
ców ołówkowych Bronisława Jamontta
(dar J. Hoppena); album z 65-ma zdję-
ciami fotogr. na 13 tablicach z rzeźb i о-
brazów Konstacji ze Skirmunttów Skir-
munttowej (ur. 1827 zm. 1874), utalento-
wanej rzeźbiarki i autorki sławnych w
swoim czasie „Szachów”, ilustrujących
zwycięstwo pod Wiedniem (dar córki ar-
tystki, zasłużonej historyczki Konstacji
Skirmunttówny), zegarek męski francuski
złoty, własność znakomitego rysownika
Napoleofm-Ordy (dar tejże); wachlarz z
kości słoniowej, malowany odręcznie, z
XVIII w. (od d-ra M, Minkiewicza); ob-
raz Matki Boskiej, malowidło ludowe z
pod Drohobycza (od Stan. Jarockiego);
totografja powiększona z portretu szty-
chowanego Jana Łaskiego (dar Towarzy
stwa imienia tegoż) i inne.

W tymże czasie na rzecz Bibljoteki
Towarzystwa 38 osób i 51 intsytucyj zło-
żyło w darze lub nadesłało w charakte-
rze egzemplarzy wymiennych 438_ dzieł
w 561 tt. Ofiarodawcami na rzecz Bibljo-

teki byli z pośród osób prywatnych pp.:

Bossowski Franciszek, Brensztejn Michał

(25 tt.), Cywiński Stanisław (5 tt.), Cybul-

ski Adam, Grzembielewski, Hleb-Koszań

ska Helena, Kożlińska Helena, Kryczyń-

ski Leon, Lorentz Stanisław, Morelowski

Marjan, Nieciecki Ludwik, Oskierko Fran

ciszek, Oskierczanka Halina (9 tt.), ks.
Rutkowski Michal, Safarewiczowa Jani-
na (89 tt.), Sławiński Kazimierz, Stu-

dnicki-Gizbert Wacław, Szaszkiewicz Bro

nisław (7 tt.), Śmiałowski Zbignięw, Świer-

kowski Ksawery, Tłomakowski Janusz,

Turkowski Tadeusz (121 tt.), ks. Tyczko-

wski Franciszek, Uziębło Lucjan (16 tt.),

Weytko Wacław (11 tt), Wilczewski

Gabriel, Zdziechowski Marjan. Redakcje
pism wileńskich: „Dziennika Wileńskie-

go”, „Kurjera Wileńskiego” i „Słowa'
nadsyłały łaskawie w dalszym ciągu do

Bibljoteki T. P. N. egzemplarze bez-

płatne.
Na rzecz działu rękopisów złożyli da

ry pp.: Łopacińscy Euzebjusz i Stanisław
(listy i dokum. z XVIII w.); Szukiewicz

Zygmunt (formuiarz wojskowy Ludwika

2 13 pokojowe miesz 3 pokoi z wygodaml.

leńska 8.
3a. Informacje w Admi- Poszukuję mieszkania

do 6-ej (m. 26).

Dla młodzieży pauzowska 19.

wygodami

nistracji domu od 3 i pół

Punkt dla kolejarzy.
Mieszkania 2 i POI:
we słoneczna z elektry-
cznością do wynajęcia e" oe jęcia dla
Nowy Swiat, ulica Tyzen- szych Kalwaryjska 35—1.

 

Mieszkanie 5 pokoi z ,
na Il piętrze į

Boufałowa Góra i9—3.

 

a= aaa nie Drezdeńskiej fabryki

damido wynajęcia (te-

Narbutta, powstańca z r. 1863); Ptaszycki
Stanisław (kopje różnych dokumentów—
m. in. z Metryki Litewskiej — tek 14);
Iwaszkiewicz Janusz (44 listy) O'Connera
do Macieja Radziwiłła kasztelana wileń-
skiego); Weytko Wacław (12 sztuk ręko-
pisów i druków z końca XVIII w.).

Za wszystkie dary Zarząd Towarzyst
wa Przyjaciół Nauk w Wilnie wyraża ich
ofiarodawcom swą serdeczną wadzi
czność, nadmienią'ąc, iż Muzeum м @
szym ciągu jest otwarte dla publiczności
w niedziele w g. cd 12 — 2 oraz w dnie
powszednie dla wycieczek zbiorowych po
uprzedniem porozumieniu się z Biurem
T-wa (Lelewela 8, tel. 14-79).

Wstęp po 50 gr. od osoby; uczestnicy
wycieczek zbiorowych (szkolnych, robo-
tniczych, rzemieślniczych, żołnierskich)
płacą po 20 gr. od osoby. Członkowie
Towarzystwa korzystają z wolnego wstę-
pu.

Wielki brak ubrań i obuwia
daje się odczuwać w szeregach
biednych Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo, to też
zwracamy się z gorącą prośbą
do Sz. Społeczeństwa o składa-
nie takowych do biura Św.
Wincentego — Młynowa 2. Bóg
zapłać zgóry tym, którzy nie
będą głusi na nasze wołanie.

ZARZĄD.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 5. X 1882 r.
Waluty t dewizy! kok)

Belgja 143,80—:24,11—123,49
Holandja 358,38—359,23— 357,48,
Londyn 30,84—30,81—30,98—30,68.
Nowy York 8,917—8,937—8,897,
Nowy York kabel 8,922—8,942 —8,902.
Paryż 34,95—35,03—34,87
Szwajcarja 172—172,43—171,57.
Berlin 212.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe +
4h inwestycyjna 96,75.
55 konwers. 40'|,.
6%, dolarowa 55.
44 dolarowa 49,25—49,15.
7%, stabil. 52,88—54,25—53,38.
10'/, kolejowa 99'|..
8*|, L. Z. ziem. dol 55.
4% L Z. ziem 35.
5% L. Z. m. Warszawy 48,25.>—48.
8% L.Z.m. Warsz. 58,75 —59—59,63.
10% L Z. m. Siedlec 52').
6, obl. Warszawy 1926 r. Vili i 1X

em. 33.
Tendencja mocniejsza.

Bank Polski 88,25—88/,. Wys>ka 47
Lilpop 13 30 Sterachowic* 9,25,

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dlionow»xa 58  Stabilizacyjna 3 .,7>.
Warszawska 41,25. Sląska 40,72',,.

k pm... Z A S fachowiec
anla naIl piętrze (z no- Zgłoszenia do Biura O- z założy nowy ogród i do-

wygodami) głoszeń E. Sobola Wi- | DZIERŻAWY | Prówafił do ad

LRA KET ARS CIA]
Mostowa zan'edbane ogrody uru-

pełna swemi roślinami
wydzierżawi potrzeby w ogrodzie De-

404—3 POKÓJ wspólny dla ogród nie duży z mlesz* zór odpowiedzialny Įna

ucznia niedrogo, Wiłko-
mierska 3 m. 11. śr
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Fortepian w dobrym sta- nistracji.

Rozenkranca odnajmę ta-

Legi

 

dakcji pod na, lenie

са m mmw

| PRACA |
Dmmm—— A3

Zakrystjan (zarazem i ką i doświadczeniem rol-
szofer) poszukuje posa- nym poszukuje pracy w
dy za skromne wynagro- majątku ziemskim za u.
dzenie. Adres w Admi- trzymanie. Referencje о-

 

Polecam bardzo uczciwą
ze wszelklemi wygo- nio. Dobroczynny z. d. doskonałą kucharkę. Kró pitan“,

Nr. 3 m. 16 od 11 lewska 7

kaniem. Oferty do re- okres paru lat, Za udzie:
mieszkenia (je

|26—8 den pokój). Oferty do re-
dakcji dia „ogrodnika“.

426—m5

I OFICER EMERYT lat
energiczny z prakty-

 

322—2 sób poważnych. Łaska:
we zgłoszenia do Adm.
„Dz. Wileńsk.* pod „Ka-

425—2m
m. 3. Bociar-
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nie 4-ch pokojowe z sprzedaje się w pobliżu wych u BK Kapoów = BILETY WIZYTOWE,
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I ROŻNE KSIĄŻKICena 80 zł. miesięcznie (dąb, lipa, sosna, jodła, wać do Admin. Dz. Wil.
dA.P. 29—1R 41 DO OPRAWY

Pielęgniarka poszukuje WYKONYWA
posady. Dow. Lwowska

427—1 PUNKTUALNIE.

Na ogólną sumę zł. 5.460.— D-r Zeldowiczowa й NS э
WYJĄTKOWA -
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B. M. STEPHENSON. 36) pieczne, musiałby zaryzykować, bo był już dzień. bardziej otwartą przestrzeń, Nazbierawszy suchych dziwnie pusta i bezpieczna. W pół godziny później

Na najoyższem GZęórzu.
Na wschodzie już szarzało. Harry widział wy-

taźnie kamienie mostu. Trawa ież zaczęła przybie-
rać swoją dzienną, zieloną barwę.

Nie było czasu do stracenia. Należało czem
prędzej zejść z drogi. Do świtu brakowało może pół
śodziny. Wszedł do wody i jął iść pod prąd, stąpając
to pe kamienistem dnie, to po mekrej trawie.

Jasność potęgowała się prawie niepostrzeżenie,
gle ciągle. Szukał oczyma kryjówki i nie znajdował.
Dotarł do drugiego kamiennego mostku, przez który
przechodziła druga wiejska droga.

O ile mgły poranne pozwalały widzieć, kraj-
sbraz był pusty. Ale koło drogi stały chaty i okolica
równa od południa i zachodu, a górzysta od północy
+ wschodu, robiła wrażenie bardzo ludnej. I wszędzie
widniały tylko łąki, a pszenicy ani śladu.

Harry spuścił się znów do wody i poszedł pod
prąd Ćwierć mili dalej zakręt rzeczki, osłonięty zie-
ionem wzgórzem, wskazywał na możliwość kryjówki.
l rzeczywiście, spadzisty wysoki brzeg po lewej
stronie porastała gęstwina drzew, janowca, paproci,
śłogu i wrzosu. Ale gdy to nawet było niezbyt bez-

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

Wyjął z worka rondelek, nabrał doń wody i
wdarł się na zbocze. Tu wybrał sobie gęstą kępę
paproci i położył się w niej jak długi, Był tak znu-
żony, że pomimo bólu w kolanie, zimna i wilgoci,
zsnął w jednej chwili. Ale był to ciężki sen, przez
który wiodła nieskończona wiejska droga, a z żywo-
płotów wyskakiwali strażnicy z wycelowanemi ka-
rabinami, wołając: „stėj“! Sen pełen ujadania psów
gończych i dźwięku więziennego dzwonu, wołające-
go do całej Anglii:
— Więzień uciekł z Dartmocru: piędziesiąt fun-

tów nagrody, więzień uciekł: piędziesiąt funtów te-
riu, kto go schwyta!

Obudził się dobrze po poiudniu i posilił łako-
mie chlebem i wędzonką. Kryjówka, na którą trafił,
była nieśorsza od poprzedniej. Od północy zaslania-
ły mu widok wysokie wzgórza — we wszystkich
innych ikerunkach rozpościerały się typowe devon-
shiskie bujne łąki i pola, zasadzone roślinami pa-
stew emi.

Zapalił fajkę, pierwszy raz od przeszło dwóch
lat. Tytoń nie był wyborowy, ale jemu daleko było
Go wybredzania. Jest przysłowie, że darowanemu
koniowi nie zagląda się w zęby.

Resztę dnia przesiedział nieruchomo i dopiero
й@у zapadł zmierzch, odważył się wstać i wyjść na

patyków ułożył je w stos w głębokiej kotlinie, obro-
śniętej jałowcem. Następnie obszedł kotlinę wokoło
i stwierdził, że ogień będzie niewidoczny. Przyniósł
więc wody ze strumienia i wsypał do niej szczyptę
kerbaty i pół funta pszenicy.

Było już tak ciemno, że mógł się nie obawiać
zauważenia dymu. Zapalił więc ognisko przy po-
mocy gazety i przystawił do płomienia rondelek ze
swoją dziwną zupą, która ugotowała się w ciągu kil-
ku minut. Smakowała mu tak, że postanowił ugoto-
wać drugą porcję przed świtem.

Zbocze wzgórza było podziurawione norami
królików. Walters, adept w sztuce zastawiania si-
deł, zrobił kilka ze sznura i poumieszczał w norach.
O świcie znalazł dwa króliki i zachował ich skoki
na przyprawę do zupy.

Następny dzień upłynął monotonnie, Od uciecz-
ki z Princetown dzieliło zbiega całe osiem dni. Był
to w kronikach więziennych rekord nie do pobicia
może przez dziesiątki lat. Kolano, widocznie lekko
tylko nadwerężone długim marszem, przestało zu-
pełnie boleć.

O zmroku ugotował kolację i wyruszył w drogę.
Po milowym marszu na północ, skręcił z pola na
wiejską drogę idącą ku wschodowi. Zasadniczo po-
stanowił unikać wiejskich dęóg; Ta"wydawała się

8 PA
Ur-karzis A. Twięrzyśzkiego, Mostowa I

wyszedł na szeroki trakt i przeczytał na słupie milo-
wym przy jednej tylko zapałce, 2е znajduje się na
połowie odległości między Tivertonem i South Moul-
tonem. Skręcił więc na prawo i pomaszerował
tiaktem. i

Rosła w nim odwaga. Zaczynał więrzyć, że zwy-
cięży. Miał do zwalczania ciężkie przeszkody, ale kto
kiedy zwyciężył, jeżeli trapił się zgóry, że nie zwy-
cięży? Przypomniała mu się strofka piosenki ze
szkolnyh czasów:

Spojrzyj nim skoczysz, ale nie patrz długo,
Bo w łatwem miejscu stromą przepaść zoczysz
I wkońcu wcale nie skoczysz.
Usłyszał kroki dopiero w ostatniej chwili, Trak-

tem szło dwóch rosłych ludzi, sądząc z wygłądu, far-
merów. Chciał rzucić się do ucieczki, ale zapanował
nad sobą i nawet nie przyśpieszył kroku. Gdy go
mijali, jeden zawołał „dobranoc' tonem tyleż po-
zdrowienia co zaczepki. Walters odpowiedział i aż
drgnął na dźwięk własnego głosu. Nieznajomi uszli
kawłek drogi i przystanęli.

, Walters starał się iść wolno, ale nie odważył się
obejrzeć. Po chwili usłyszał, że tamci idą dalej. Nie-
długo potem doszedł do wiejskiej drożki, prowadzą-
cej w pożądanym kierunku, skręcił w nią i zaczął
iść. jak tylko mógł najszybciej.
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