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"REDAKCJA 1 ADMINISTRACJA Wine. Mostowa 1.
Aženinistracj | Drukami 12-44. Radakcja stwarta od 11 de iŚ i oś
8 do 244. Administracja czynna w daż powszednie ed 8 do 20-е),
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziannik Wiieński* wychodzi zedziennia,
  

  

   
   
   

  

tami umarła w

pogrążeni w głębokim żalu

Szkoły
a Buchalterja: Ogólno-handlowa, Bankowa, Przem

& + P.

JADWIGA z TURÓW

ŁASTOWSKA
po krótkich I ciężkich cierpieniach opatrzona Swiętemi Sakramen-

lenlakoniach az 7 października 1932 r. w wieku
at 42.

Eksportacja zwłok ze Stacji Doświadczalnej do Kościoła parafjal-
nego w Bieniakoniach odbędzis się dnia 9 b. m. o godzinie 15 m. 50.

Pogrzeb dnia 10 b. m. o godzinie 10 m 50.
O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i wpółtowarzyszy pracy

Mąż, Syn, Córka, Matka, Bracia I ES

az „t i
ROCZNE KURSY HANDLOWE

M. PRZEWŁOCKIEJ W WILNIE.
Zarząd powyższych kursów, egzystujących od 1919 roku, zawiadamia, iż
zapisy przyjmuje sekretarjat kursów codziennie o godz 17 — 19 w lokalu

Pisania na Maszynie przy ul. Mickiewicza 22—5.
   

     
słowa.

Ograniczenie autonomii uniwersyteckiej,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Prace nad ustawą o szkołach akademićkich po-

Suwają się naprzód.
ldą one w kierunku ograniczenia autonomji uniwersyteckiej.

Między innemi ustawa przewiduje zatwierdzenie wyboru rektora przez
ministra. Od decyzji senatu akademiekiego ma służyć odwołanie do

inistra.

„Możliwość zmiany podatku dochodowego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

W kołach finansowych mówią o możliwości zmiany ustawy o

Podatku dochodowym. W ministerstwie skarbu gromadzone są ma-

terjały i wnioski, które przedłożone zostaną Sejmowi.

Nowy wiceminister reform rolnych.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wiceministrem reform rolnych ma być p. Karol

Kaszyński, dyrektor Banku Rolnego, poprzednio Dyrektor Departa-

mentu reform rolnych.
Będą mu podporządkowane sprawy urzędów rolnych.

Zapowiedź obniżenia cen nawozów
sztucznych.

(Telefonem od specjalnego korespondenta.)

WARSZAWA. Oczekiwane jest obniżenie cen nawozów połaso-

Wych na wiosnę 1933 r. Cena 10 ton kainitu zniżona zostanie o 20—

1 proc., soli potasowej 17—18 proc.
biegłego sezonu jesiennago.

w porównaniu z cenami z u-

Wódki polskie na rynku holenderskim.
(Teletonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Polski Monopol Spirytusowy sprzedał 5 miljo-

nów litrów spirytusu do Holandji. Jest to pierwsza tranzakcja spiry-

tusowa w Holandji.

Ż Rady Ministrów.
Uchwalenie szeregu projektów nowych dekretów.

WARSZAWA (Pat). W piątek

dnia 7 b. m. odbyło się pod prze-

wodnictwem  premjera Prystora
Posiedzenie Rady Ministrów. Na

Posiedzeniu tem Rada Ministrów,

poza załatwieniem szeregu spraw

bieżących, przyjęła między innemi

następujące projekty rozporzą-

dzeń Prezydenta Rzeczypospoli-

tej; w sprawie obniżenia kosztów

administracji komunalnej, w spra-

Wie likwidacj” mienia byłych ro-

 

syjskich osób prawnych, w spra-
wie przedłużenia mocy obowiązu-
jącej ustawy o ochronie drobnych
dzierżawców rolnych, o utworze-
niu przedsiębiorstwa państwowe-
go „Polska Poczta, Telegrai i Te-
iefon", o kwalifikacjach zawodo-
wych do nauczania w szkołach
i na kursach zawodowych oraz
projekt kodeksu karnego wojsko-
wego.

„Procesy sądowa Woldemarasa

RYGA (Pai). Donoszą z Kow-

ha, iż sąd okręgowy rozpatrzył

dwie skargi o oszczerstwo, skie-

rowane przeciwko Woldemaraso-

wi. Jedną skargę wytoczył Gilys,

były poseł litewski w Pradze. W.
sądzie pokoju sprawę tę Wolde-

maras przegral i na mocy wyoku

skazany zoslał na dwa tygodnie

aresztu. W sądzie okręgowym, do

którego Woliemaras się odwołał,

potratił on przytoczyć szereg waż-

kich dowodów, uzasadniających
jego twierdzenie, jakoby Gilys był
na usługach wywiadu niemieckie-
go. Wovec iego sąd okręgowy
uniewinnił p. Woldemarasa. Dru-
ба skargę o oszczerstwo złożył
generalny sekretarz ministerstwa
spraw wewnętrznych Sztenkelis.
Sąd nie stwierdził złej woli Wol-
demarasa i również go unie-
winnił.

9 Ambasador polski u Herriota.

PARYŽ. Pat. — Premjer Herriot
przyjął w piątek ambasadora
Chłapowskiego, z którym odbył

rozmowę, trwającą przeszło go-

dzinę.
1

Walker nie będzie burmistrzem K. Jorku,

NOWY YORK (Pat). Zarząd
miasta Nowego Yorku otrzymał od

byłego burmisirza Walkera,który

znajduje się obecnie na pokładzie

statku, udającego się z Europy do

Stanów Zjednoczonych, radjotele-

$ram, w xtórym donosi, że nie za-
mierza ubiegać się o mandat bur-

mistrza Nowego Yorku przy wy-
orach w dniu 8 listopada, stawia

bowiem iateres partji ponad inte-

res osobisty. Wobec rezygnacji

Walkera konwencja partji demo-

kratycznej slaru Nowy York wy-

znaczyła jako swego kandydata

na stanowisko burmistrza zastępcę

O'Briena na okres, który pozosta-

je do wygaśnięcia mandatu Wal-
kera w roku 1933.

 

Telefon Radakcji.
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lehranie
"W niedzielę odbędzie się zwo-

łane przez Stronnictwo Narodowe
zgromadzenie, na którem przema-
wiać będą posłowie o bieżących
sprawach politycznych i gospo-
darczych.

Prezydjum Stronnictwa zgłosiło
we właściwym czasie w Śtaro-
stwie grodzkiem zawiadomienie,
iż zebranie to odbędzie się w tak
zw. małej sali miejskiej przy ul.
Końskiej 1.

Starostwo grodzkie nie zezwo-
liło jednak na odbycie zebrania
w tej sali, motywując odmowę w
sposób następujący:

„Wobec iego, że zgłoszone
zgromadzenie wpłynęłoby ujemnie
na porządek publiczny ze względu
na termin zgromadzenia, godzinę
i miejsce, położone na zbiegu
trzech ulic, stanowiących, z powo-
du zamknięcia dla ruchu kołowego
Ostrej Bramy, gdzie prowadzone
są roboty restauracyjne, główną
i najkrótszą arterję komunikacyj-
ną pomiędzy centrum miasta a
dzielnicą Jworcową — na podsta-
wie art. 72 Kozp. Pana Prezydenta
R. P. z dn. 22. III. 1928 r. o postę-
powaniu  administracyjnem (Dz.
Ust. Nr. 36 poz. 341 z 1928 r.) i art.
9 ustawy o gromadzeniach z dn,
11. III. 1952 r. (Dz. Ust. Nr. 48 poz.
450 z 1932 r.j nie zezwalam na
odbycie się powyższego zgroma-

OEREKAZOZZOZEOWZZAĄ, ZERANITESEKCZ

KAPELUSZE
pluszowe, gatun. najlep, ceny niskie,

E. MIESZKOWSKI
MICKIEWICZA 22.
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Stronnicton Narodowego.
dzenia we wskazanym przez or-
ganizatorów iokalu".

Natomiast p. Starosta w dal-
szym ciągu zawiadamia, że zebra-
nie to może się odbyć w innym
lokalu.

£ powyższego widzimy, jak w
praktyce rozciągle będzie stoso-
wany art. 9 nowej ustawy o zgro-
madzeniach, a zwłaszcza ten jego
punkt, który zezwala władzom
administracyjnym na zakaz odby-
cia zebrania, jeśliby ono zagra-
żało porządkowi publicznemu.

Pozwolimy sobie przy sposob-
ności przypomnieć, iż akurat ty-
dzień temu, w niedzielę, w tejże
sali odbyła się „akademia
Strzelca.

Wobec powyższego zakazu,
Zgromadzenie Stronnictwa Naro-
dowego odbędzie się w niedzielę,
o godz. 12 m. 30 w sali przy ul.
Orzeszkowej 11.

gn 4. p- Jadwigi Łastowskiej.
LIDA (Pat. Dziś rano zmarła

w  Bieniakoniach niemal nagle
ś.p. Jadwiga Lastowska, żona dy-
rektora Wileńskiej Stacji Do-
świadczalnej w Bieniakoniach i
profesora Uniwersytetu  Wileń-
skiego. Ś. p. Jadwiga Łastowska
pracowała wiele na niwie spo-
łecznej, biorąc żywy udział w ży-
ciu organizacyj społecznych, jak
harcerstwo, koła młodzieży,
Związku Ziemian. Ostatnio była
prezeską Powiatowego Związku
Gospodyń Wiejskich. — Opieko-
wała się przemysłem ludowym i
jego rozwojeni.

byćprzez A:

 

  

Stron 420, form. 24 x 16 cm.

szawski“).

zeta Warszawska”).

dowskie, przejrzał na wylot

sfałszowany dla użytku
skich“ („A. B. C.“).
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teksters|wtekscie (6

DO NABYCIA

W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO
Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej", Warszawa, Aleje

Jerozolimskie 17 m. 5.

„Wszystko jest podparte faktami, a przeważająca więk-

szość tych faktów cytowana jest nie z jakiejś antyżydowskiej

literatury, lecz wiaśnie z pisarzy żydowskich* („Kurjer War-

„Jest to książka, która może współzawodniczyć z najlep-

szemi dziełami z tego zakresu w literaturze europejskiej" („Ga-

„H. Rolicki umie po mistrzowsku czytać dokumenty ży-

djalektyczno - historyczne, tłómaczy
aryjczyków sens tekstów žydow-

„Znajomość książki Rolickiego jest obowiązkiem świado-

legitymacją do zabierania głosu gdziekolwiek i kiedzęziwiek
w kwestji żydowskiej" („Myśl Narodowa”). -

„Książkę Henryka Rolickiego czyta

tak zaciekawia“ („Kurjer Poznąński'').

„Jestto pierwsze dzieło jūdaistyczne w literaturze naszej

T esiącIna 2 a graewtkąpr:rtowo &

0GLOSZEMIA: ze wieros  mičimn.

tekstem (10 lamewe) pe ff gr., nekrelogi przeć tekstem:
qyfrewe, skomplikowane | 2 zastrz.eteniem

drinieracj eweia
nte czekowe w P. K.O. Kr. GWISY.

druku „a

|M

ZMIERZCH IZRAELA
HENRYK ROLICKI

Gg.a

   

 

Cena 10 zł.

stosowane przez żydów chwyty

istotny, ukryty, a nie

polskiego, niezbędną od.dzisiaj

się jednym tchem,

naprawdę powažne“ („Kurjer J

G
Krwawe walki niemiecko - narodowych

z hitlerowcami.
BERLIN (Pat). W czasie urzą-

dzonego wczoraj przez niemiecko-
narodowych wielkiego zgroma-

 

Dalsze losy komisji rozbrojeniowej.
KONFRENCJA MA BYĆ DO-
PROWADZONA DO KOŃCA.

PARYŻ (Fat). W/g informa-
cyj, zebranych na Quai d'Orsay,
odroczenie konierencji 4 mocarstw
bynajmniej nie oznacza, że nie
będą czynione dalsze wysiłki, aby
zapewnić konierencji rozbrojenio-
wej ostateczny tryumf.  Stano-
wisko Francji pod tym względem
jest jasne. Konferencja rozbroje-
niowe w Genewie w najbliższym
czasie wejdzie w drugą łazę swo-
ich prac 1 nie można pozbawiać
żadnego z państw w niej repre-
zentowanych prawa zgłaszania
swoich uwag w kwestji tak wiel-
kiego znaczenia politycznego, jak
równouprawnienie zbrojeń i bez-
pieczeństwo. Rezolucja Benesza
z 30 lipca, która była niejako kon-
kluzją pierwszej części prac, bę-
dzie jednoczesnie punktem wyj-
ścia obrad politycznych drugiej
fazy. Kompetencje konierencji
rozbrojeniowej nie ulegają już
obecnie żadnej dyskusji. Brutalny
gest czynnikow decydujących
w Niemczech, odmawiających u-
działu w dyskusji ogólnej, nie
wpłynie w najmniejszym stopniu
na obrady.

Rząd francuski czyni obecnie
w łonie samej konferencji jak naj-
większy wysiłek, aby doprowadzić
do pomyślnego jej zakończenia.
W ostatnich dniach delegacja
francuska przedstawiła w Gene-
wie obszerny plan połączenia
spraw bezpieczeństwa i rozbroje-
nia, który to plan uważany jest
przez kompelentne osobistości z
pośród delegacyj zagranicznych za
poważny przyczynek do zorgani-'
zowania pokoju. Francja gotowa
jest zresztą wziąć pod uwagę
wszelkie wnioski, któreby mogły
wzmocnić skutecznie jej projekt.

O ROZBROJENIE MORSKIE.
LONDYN (Pat). W dniu 7 b. m.

przybył do Londynu specjalny de-
legat rozbrojeniowy prezydenta
Hoovera, Norman Davis. Przewi-
dziane są sozmowy Davisa z Mac
Donaldem i Johnem Simonem na
temat  i0zbrojenia morskiego.
Chodzi zwłaszcza o pogodzenie
propozycji Hoovera zmniejszenia
globalnego tonnażu o '/s ze stano-
wiskiem admiralicji co do ograni-
czenia tonnażu w/g poszczegól-
nych kategoryj.

FIASKO INICJATYWY
MAC BONALDA.

LONDYN (Pat). Czynniki u-
rzędowe siarają się osłabić wra-
żenie faktu, ze inicjatywa Mac
Donalda nie udała się i inspirują
w tym kierunku prasę, że zgoda
Wielkiej Brytanji na odroczenie
daty nie oznacza jeszcze zanie-

chania konferencji wogóle. Mimo
tych insp:racyj, szanse konferencji
są nadal uważane za bardzo ni-
kłe, aczkolwiek w Londynie ro-
zeszła się pogłoska, że Niemcy
zmieniły swe stanowisko i obecnie
mają zamiar zgodzić się na tę kon-
ferencję.

NIEMCY A KONFERENCJA
4 MOCARSTW,

BERLIN (Pat), W wyniku o-
brad piątkowych gabinet Rzeszy
powziął wieczorem decyzję w
sprawie udziału Niemiec w konfe-

rencji londyńskiej. W/g informa-
cyj prasy, rząd w odpowiedzi swej
wyraził zasadniczo gotowość wzię
cia udziału w konferencji, wysu-
wając jednak warunek, aby kon-
ferencja objekiywnie zbadała sta-
nowisko Niemiec w sprawie rów-
nouprawnienia.

KINDENBURG I HITLER.
LIPSK (Paij. Poróżnieni dzia-

łacze narodowo-socjalistyczni do-
piero teraz ujawniają niektóre
ciekawe szczegóły głośnej w swo-
im czasie sierpniowej wizyty Hi-
tlera u Hindenburga, podtzas
której prezydent Rzeszy nader
chłodno miał rozprawić się z wo-
dzem narodowych socjalistów.
Hindenburg zapytał: „Chce pan
objąć proponowaną mu tekę wice-

knaclerza, czy nie?“ Hitler usi-
łował coś tiumaczyć, jednakże
Hindenburg juź w połowie zdania
przerwał: „A więc nie!* Hitler
zaniemów:ł i zmieszany poszedł
do drzwi. Przedtem jednak Hin-
denburg miai zawołać: „Panie
Hitler, to jedno panu mówię —
nie rób pan zadnych głupstw, bo
może pan cos przeżyć”,

 

Tajemnicze podróże Litwinowa.
BERLIN (Pat). W związku z

tajemniczym wyjazdem Litwinowa
z Genewy, prasa niemiecka do-
nosi, że sowiecki komisarz spraw
zagranicznych przybył incognito
do Berlina, skąd uda się podobno

Wywłaszczenie kościsła w Meksyku.
MEKSYK (Pat). Władze usta-

wodawcze slanu Vera Cruz przy-
jęły dekret, pozbawiający wszyst-
kich księży katolickich praw oby-
wateiskich 1 udzielający rządowi

pełnomocnictw do natychmiasto-
wego przejęcia w posiadanie ma-
jątków kościelnych oraz zużytko-
wania ich dla celów świeckich.

Masowe odwołanie posłów Austrji.
WIEDEŃ (Pat). Wczoraj na-

stąpiło odwwianie 8 posłów au-
strjackich w różnych stolicach
europejskich, między innemi także
posła w Warszawie Heine. Oprócz
tego nastąpi zmiana attachćs pra-
sowych w Berlinie i Paryżu. Po-
wyższe odwolanie nastąpiło ze
względów oszczędnościowych. De-
cyzja co do następców zapadnie
w najbliższym czasie, Pewnem

już jest, że dotychczasowy repre-
zentant Ausirji przy Lidze Naro-
dów Piluegl obejmie placówkę w
Paryżu. Na jego miejsce pójdzie
za Genewy szet sekcji dr. Schuel-
er.

PETPETA TTT raWDASRCZRSIEBA

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

na kilka dni do Moskwy. Litwi-
now powróci następnie znowu do
Genewy, aby wziąć udział w po-
siedzeniu prezydjum konferencji
rozbrojeniowej — „Deutsche All-
gemeine Ztig.' pisze przytem, ja-
koby delegacja sowiecka zapatry-
wała się bardzo pesymistycznie na
obecny stan rokowań z Rumunją.
Ostatnie spotkanie miało nie dać
żadnych wyników. Litwinow miał

dzenia przedwyborczego doszło
kilkakrotuie do ostrych bójek z
obecnymi na sali hitlerowcami,
przyczem 3 osoby odniosły cięż-
kie rany, a kilka lżejsze. Inter-
wenjowaia policja, która przy
użyciu paiek gumowych rozbra-
jała walczących. Podobno bójki
powtórzyły się i na ulicach. W/g
doniesień prasy, prawie na wszyst
kich zebraniach,, urządzanych
przez niemiecko-narodowych, do-
chodzi do starć z narodowymi so-
cjalistami. W kołach politycz-
nych przypisują powtarzające się
próby  tozbijania zgromadzeń
przedwyborczych — jak donosi
biuro Conii — tajnym narodowo”
socjalistycznym grupom terory-
stycznym. Grupy te Z:
ne zostały pizez posła Goebbelsa
z pośród iadykalnych elementów
narodowo socjalistycznych. Człon-
kowie tych bojówek musieli jed-
nak wystąpic z partji, aby nie
kompromiiować jej w czasie swo-
ich wystąpień, Zadaniem ich ma
być nietylko rozbijanie zebrań,
zwłaszcza partyj prawicowych, ale
również i napady na poszczególne
osoby. Z miarodajnych kół zazna-
czają — jak stwierdza dalej ko-
munikat — że rząd Rzeszy nie
ugnie się przed terorem poszcze-
gólnych party; oraz ich organów i
stosować będzie ważny nadal de-
kret, przewidtjący nawet karę
śmierci za uprawianie terroru po-
litycznego.

BERLIN (Fat). Hitler na ze-
braniu przedwyborczem w Mona-
chjum w przemówieniu swem o-
świadczył, iz przed narodowymi
socjalistami stoją dwie ewentual-
ności: albo otrzymają oni władzę,
albo też nie otrzymają, a wów-
czas rząd. będzie pokonany przez
ruch narodowo-socjalistyczny.

CZEMU NiE JESTEŚ

JESZCE CZŁONKIEM
OBOZU WIELKIEJ POLSKI?

jeszcze przed wyjazdem z Gene-
wy skomiunisować się osobiście
przez  tziefon z miarodajnemi
czynnikarar moskiewskiemi.

 

W niedzielę, dnia 9-go października o godz. 1-e] po południu
W SALI PRZY UL. ORZESZKOWEJ 11

ZGROMADZENIE
STRONNICTWA NARODOWEGO,

na którem przemawiać będą posłowie:

prof WACŁAW KOMARNICKI
mec. JAN NOWODWORSKI z Warszawy

red. ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
Na zgromadzeniu
omówiona zostanie

Obowiązkiem każdego narodowca
Wstęp za zaproszen!'ani imiennemi,

od godz, 11—3 | wiecz, od 6—7

Sytuacja Polityczna I Gospodarcza Polski.
jest przybyć na to Zgromadzenie.
które wydaje Sekretarjat Stronnictwa

(Orzeszkowej 1).
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Bez ryzyka.
Że obecny kryzys gospodarczy

iest „wszechswiatowy“, „že do-

tknięte nim zostały najbogatsze

nawet, najpotężniejsze  mocar-

stwa — o tem słyszeliśmy co naj-

mniej tysiąc razy. Powtarza się tę

uznaną zresztą i stwierdzoną
prawdę przy każdej sposobności,

przedewszystkiem, by wykazać, że

Polska nie stanowi wyjątku, że,

skoro wszędzie jest źle, u nas nie

może być dobrze. cy :

Jeżeli nawet przypuścimy, że

kryzyscałkiem jednaki, o tem sa-

mem napięciu, panuje na całym

świecie, to jednak zachodzą bar-

dzo zasadnicze różnice codo tego,

jak do kryzysu ustosunkowują się

poszczególne rządy, jakich imają

się sposobów ula zwalczania zła i

jak do tych poczynań rządowych

ustosunkowują się poszczególne

narody. Różnorodność panuje tu
wielka, poczynając od zupełnej
bierności rządów, kończąc na ja-

kichś desperackich, nieprzytom-

nych eksperymentach, wywracają-
cych do góry nogami ustalony do-

swiadczeniem tysiącleci porządek
i etykę społeczną. Odpowiednio

do tego kształtuje się też stosunek

społeczeństw do rządów: poczy-

nając od całkowitego zaufania, aż

do wręcz wrogich nastrojów. ‚
Przyjrzyjmy się jak wyślądają

te sprawy w dwóch wielkich,

przodujących światu, demokra-

cjach zachodnich: w Anglii i we

Francji.
Właśnie w ostatnich czasach

dały obydwa te państwa bardzo

charakterystyczny, bardzo poucza-

jący przykład. :
Pośród ciężarów, pod którymi

uginają się skarby obydwu państw
— a co za tem idzie płatnicy po-
datków — pierwsze miejsce zaj-
mują długi wojenne i procenty,
które skarb płaci od tych długów.
Długi te są dwojakie: zagraniczne
i wewnętrzne. Co do pierwszych,
to spłatę ich uzależnia się w znacz-
nej mierze od reparacyj niemiec-
kich i wogóle prowadzone są pod
tym względem ostatniemi czasy z
głównym wierzycielem — Amery-
ką — ożywione pertraktacje, któ-
re narazie nie wydały jeszcze pew-
nych rezultatów, musimy więc do
czasu pominąć tę sprąwę milcze-
niem.

Inaczej ma się rzecz z wewnę-
trznemi pożyczkami wojennemi—
tu ciężar procentów i spłat całko-
wicie, bez żadnej zewnętrznej po-
mocy, opiera się na rządzie dane-
$o państwa. A ciężar to jest ol-
brzymi. Anglja ma pożyczki wo-
jennej t. zw. War Loan w przeli-
czeniu na walutę polską bez mała
60 miljardów złotych, oprocento-
wanej na 5 od sta, co wynosi rocz-
nie samych procentów trzy miljar-
dy, nie licząc amortyzacji. O ileby
jednak obniżyć stopę procentową
z pięciu do trzech i pół od sta, da-
łoby to oszczędności 900 miłjonów,
czyli bez mała miljard, co odcią-
żyłoby znacznie skarb i pozwoliło
koniec z końcem związać.

Dia polityka, o światopoglądzie
wschodnim, sprawa przedstawia-
łaby się niezmiernie prosto: przy
pomocy jakiegoś dekretu, czy po-
dobnego aktu, obniża się przymu-
sowo stopę procentową do pożą-
danej normy, iub nawet zgoła anu-
luje się dług, jak to uczyniła Rosja,
w stosunku do swych zewnę-
trznych i wewnętrznych zobowią-

zań,
Powie kto, że to nieuczciwe,

ale czemże jest według etyki bol-
szewickiej „uczciwość', jeżeli nie
przesądem burżuazyjnym, który
w pewnych wypadkach może je-
szcze obowiązywać  poszczegól-
nych obywateli, nigdy jednak pań-
stwa, które stoi ponad wszelką
etyką, samo sobie stanowi prawa.

Nie przeczymy, że podobne,
na szczęście bardzo nieliczne gło-
M odzywały się także w Anglji,
ale olbrzymia,  przyśniatająca
większość, ale rząd cały, z socjali-
stą Mac Donaldem na czele, zajęli
biegunowo przeciwne stanowisko,
Rząd angielski i król niewątpliwie

"zdawali sobie sprawę z tego, że
mogą znaleść jakąś formułę, mniej
lub więcej prawną, przy pomocy
której dałoby się przymusowo

obniżyć stopę procentową, co n a-
razie  uratowałoby sytuację
skarbu, jednocześnie jednak za-
przepaściłoby nazawsze, lub na
długie lata wszelkie zaufanie.
Anglicy nie znają oczywiście przy-
słów polskich, ale znany jest im
niewątpliwie sens moralny nastę-
pującego: „kłamstwem można
przejść świat cały, ale wrócić nie

Czemże zas, jeżeli nie kłam-
stwem jest niedotrzymywanie zo-
bowiązań? Nie liczyć się z tem,
mogą jedynie rządy i systemy rzą-
dów, które, jak bolszewizm, są we
własnym kraju, w ludzkości i hi-
storji tylko „pizechodniami”, któ-
rym wystarcza w jednym kierunku
świat zmierzyć, pozostawiając za
sobą pustynie i zgliszcza, jak to
czynili koczowniczy wodzowie,
Atylla lub Dżyngischan. O powro-
cie oni nie myślą.

Inaczej rząd kulturalnego pań-
stwa, jakiem jest Anglja. Taki rząd
istnieje od stuleci, on jest... i
pragnie zostać — choć oczywi-
ście z biegiem lat w zmienionym
składzie osobistym. Swą wieczno-

trwałość rząd taki, rządwyrosły *
tradycji, opierać może jedynie na
wiecznotrwałych zasadach uczci-
wości. Tak właśnie postąpił rząd
Mac Donalda, ogłaszając (oczywi-
ście za zgodą parlamentu) konwer-
sję pięcioprocentowej pożyczki na
trzy i pół procentową, z wyraž-
nem zastrzeżeniem, że każdy wła-
ściciel obligacyj pięcioprocento-
wych, o ile się na obniżenie stopy
procentowej nie zgadza, może
otrzymać należność swoją w go-
tówce, bez żadnych potrąceń, bez
względu na kurs giełdowy — al
pari, sto za sto.

Tak sprawa przedstawia się
zgoła inaczej. Rząd, pożyczając
pieniądze, obiecał wierzycielom
swym płacić po 5 od sta, nie usta-
nawiał jednak jakiejś dożywotniej,
czy wiekuistej renty. Z chwilą, gdy
dług swój w całości i w gotówce
spłaca, ustają też wszelkie jego zo-
bowiązania względem wierzyciela,
który pieniądze te zużytkować
może według wiasnego upodoba-
nia.

Cała ta przez rząd angielski
na olbrzymią skalę zakrojona spra-
wa, aczkolwiek w ramach bez-
względnie legalnych, zawierała
szalone wprost ryzyko: przypuść-
my bowiem, że nie wszyscy wpra-
wprawdzie posiadacze obligacyj
5-cio procentowych ale (skromnie
licząc) tylko połowa ich, nie zga-
dzając się na iak znaczną obniżkę
stopy procentowej, zażąda spłaty
długu w gotówce, jak to rząd przy-
rzekł. Wiypadaioby z tego, iż skarb
angielski, w ciągu bardzo krótkie-
$o czasu musiałby wypłacić sumę,
równającą się w przeliczeniu na
naszą walutę 30 miljardom zło-
tych. Suma to wprost zawrolna,
astronomiczną. Rzecz jasna, że na-
wet przy tak olbrzymich obrotach,
jak-skarbu angielskiego, wypłata
„ednorazowa takiej kwoty byłaby
czemś zabójczem, czemś, co z ko-
nieczności musiałoby spowodować
bankructwo.

Stało się jednak inaczej, Około
96 proc. posiadaczy obligacyj po-
życzki wojennej zgłosiło zgodę
swą dobrowolną na konwersję,
czyli obniżenie procentu z pięciu
na trzy i pół 1 tylko posiadacze 4
proc. kapitału pożyczkowego za-
żądali jego spłaty. Rzecz jasna iż
sumę ię skarb angielski pokryje z
łatwością, po części z oszczędno-
ści, powstałej na konwersji, po
części przy pomocy kredytu, któ-
ry pozostał niezachwiany, dzięki
uczciwym metodom tego rządu.

IL. с
Za przykładem Anglji poszła

także Francja. Jej wewnętrzny
dług wojenny nie jest takwysoki,
jak angielski, w każdym bądź ra-
zie jednak bardzo poważny, wyno-
si bowiem 85 miljardów franków
francuskich, co w przeliczeniu na
walutę polską i przy zaokrągleniu
wynosi 30 miljardów. Obciążającą
dla skarbu francuskiego jest oko-
liczność, iż pożyczki te, zaciągnię-
te w chwilach krytycznych, są
znacznie wyżej oprocentowane,
niżeli angielskie „War Loan'y“,
część ich bowiem tylko opłaca 5
proc. inne 6 inne nawet 7 proc,
co na obecne stosunki francuskie
jest nadzwyczajnie wysokiem opro
centowaniem, Rząd francuski, idąc
za przykładem angielskiego, nie
posunął się jednak tak daleko,
prawdopodobnie ze względu na
olbrzymią ilość drobnych rentie-
rów, dla których otrzymywany
procent stanowi jedyną i całkowi-
tą podstawę bytu. Postanowił więc
obniżyć procent tylko do czterech
i pół. Wniosek rządu przyjęty zo-
stał przez parlament niemal jedno-
myślnie, jako że w Izbie deputo-
wanych 550 głosami, przeciwko
46, a w Senacie 275 przeciwko 8.

1 w tym wypadku rząd, decy-
dując się na krok pozornie wielce
ryzykancki, nie omylił się. Od cza-
su ogłoszenia konwersji upłynęły
już trzy tygodnie, w tym czasie
wypłacił skarb, na żądanie wła-
ścicieli rent, zaledwo dwa i pół
proc. ogólnej sumy —reszta naj-
widoczniej zgadza się z obniżką.
Termin ostatecznej decyzji jeszcze
nie upłynął, w każdym bądź razie
wielkich przesunięć nie należy już
się spodziewać. Dodać wypada, że
z żądaniem zwrotu wystąpiły tylko
departamenty, najsilniej dotknięte
przez kryzys.

Jeżeli wyżej nazwaliśmy krok
rządu angielskiego i francuskiego,
które postawiły swych wierzycieli
wobec alternatywy obniżenia sto-
py procentowej lub... natychmia-
stowej spłaty długu — niesłycha-
nem ryzykiem, wobec możności
zażądania tej spłaty przez więk-
szość wierzycieli — to rozumowa-
liśmy na sposób nieco... wschodni.
Ani rząd angielski, ani rząd fran-
cuski nie ryzykowały wcale, dzia-
łały one z matematyczną pewno-
ścią. Pewność zaś ta opierała się i
opiera na następującem, logicznem
rozumowaniu: parlament, wybrany
drogą powszechnego, uczciwego
głosowania, jest przedstawicielem
narodu, tak jak rząd, wyłoniony
przez większość parlamentarną,
jest przedstawicielem parlamentu.
Przedstawiciele rządu, znając sa-
mych siebie, znając opinję parla-
mentu, zwłaszcza gdy ta zapada
prawie jednomyślnie, najzupełniej

DZIENNIK WILEŃSKI

2 prasy.
Ciekawe dokumenty.

„Robotnik* parokrotnie pisał
o niejakim M. Wąsowiczu, komi-
sarzu kasy chorych w Sosnowcu,
zasłużonym działaczu sanacyjnym,
który osiatnio naraził się czemś
związkowi legjonistów i związko-
wi peowiaków. Związki te w me-
morjale, ztožonym min. Hubickie-
mu, zażądały usunięcie Wąsowi-
cza w związku z jego działalno-
ścią, jako austrjackiego poruczni-
ka i przymusowego zarządcy ko-
palni Mortime:. 8

Wąsowicz w prasie sosnowiec-
kiej ogłosił następujące oświad-
czenie: 3

„W związku z rozpowszechnianemi
w ostatnich dniach na terenie Zagłębia,
uwłaczajączmi mi zarzutami o rzekomem
mojem nieobywatelskiem ustosunkowa-
niu siędo ludności Zagórza w roku 1918,
w okresie mcj obowiązkowej służby jako
oficer rezerwy b. armji austrjackiej,w
b. zarządzie przymusowym Sosnowieckie-
go Towarzystwa kopalń węgla w Zagó-
rzu — oświadczani, że zarzuty powyższe

są zwyczajnem oszczerstwem. :

Sprawę tę oddaję rownocześnie Są-
dowi obywatelskiemu, do rozpatrzenia,
a "niezależnie od tego ścigać będę
oszczerców na drodze sądowej,

Michał Wąsowicz.
„Robotnik* podaje odpis doku-

mentu, który został wręczony
min. pracy i op. społ. p. Hubic-
kiemu przez P. O. W. w Zagłę-
hiu.

M. p. 24. VIII. 18.
Р, O. W.
1, Ё = b.

"7" Do K-mdy V — b Okr.
z K-mdy 1/V. b.

Meldunek.
Wykonanie zarządzenia z dnia 10/VII

18 r. K-ndy Okręgu dla L. O. Wyrok

wydany na szpicla austrjackiego Alfon-

sa Banasika wstrzymałem ze względu

ua zbieranie dodatkowych dowodów.
Wylosowany Żelazny jest gotów do wy-
konania wyroku. Z kolei numeracji wy-
konane będą wyroki w myśl rozkazu

K-ndy Okr. z dnia 7. 8. VIL 18 r. Pod-
górski, podkomisarz, wylosowany Kro-
gulec.

Bandura agent, wylosowany Orlot.
Wonsowitz M. oficer kopalni „Morti-
mer”, wylosowany Orlik.

Proponuję wykonanie wyrokóww
jednym dniu, niewcześniej jednak, jak
w połowie sierpnia. Do tego czasu usu-
nę nagromadzony dynamit.

Pieczęć okrągła z orłem.
Komenda I. Obwodu V—b Okręgu

P.O.W. (Sawa Sawicki), komendant Obw.

Ciekawy dokument.

ESA
OSZCZĘDZA!!!

Kto kupuje żarówki, lampy
I materjał do Instalacyj

elektrycznych

w składnicy elektrycznej p. L:
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pewni są opinji całego społeczeń-
stwa, do którego mają najzupeł-
niejsze zaufanie, podobnie jak
i społeczeństwo ma całkowite za-
ufanie do rządu, wiedząc, iż ten
rząd powstał z jego łona, jego inte-
resom wyłącznie służy. Podobne
wzajemne zaufanie możliwe jest
tylko w państwach szczerze de-
mokratycznych, gdzie rząd powo-
ływany jest nie przez jednostkę,
jak to się dzieje w monarchjach
autokratycznych lub pod władzą
dyktatorską, ani pod rządami kli-
ki, ani tam, gdzie zamiast woli na-
rodu, panuje dcktryna, jak w Rosji
bolszewickiej.

Przypuśćmy rzecz zgoła nie-
prawdopodobną, że pod presją ja-
kichś przemożnych okoliczności,
rząd bolszewicki ogłosiłby dziś, że
uznaje wszystkie długi Rosji, że
obiecuje płacić tyle to a tyle od
sta, w razie zaś zapotrzebowania,
śotów jest wypłacić już nie całą
sumę, ale, przypuśćmy, dziesiątą
jej część, Wyobraźmy sobie, jaki
niesłychany nastąpiłby run na
wszystkie kasy sowieckie, jakiej
długości stałyby ogonki, jak wy-
czekiwaliby ludzie przez dni i no-
ce, całe tygodnie, śród szarugi i
śnieżycy, by uratować choć drob-
ną cząstką swej własności!

Tymczasem rządy angielski i
francuski, w tych niezmiernie cię-
żkich czasach, przy panującym bra
ku gotówki, bezrobociu i nędzy,
ogłaszają, że gotowe są każdej
chwili spłacić w całości, gotówkę,
długi państwowe i oto, do kaso-
wych okienek zgłasza się ledwo
setny wierzyciel.

Oto co znaczy zaufanie społe-
czeństwa do rządu. Rząd działał
tam bez ryzyka, gdyż wie-
rzył w społeczeństwo, wierzył w
jego zaułanie... więcej: był pew-
nym tego zaufania, bez którego
przez jedną godzinę nie piastował-
by władzy.

Tak postępują rządy parlamen-
tarne i takie są wyniki ich metod.

Dla państw, gśnębionych rów-
nież przez kryzys gospodarczy,
szukających po omacku wyjścia —
wskazówka to niezawodna, którę-
dy szukać należy wyjścia z obec-
nych trudności. :

Droga jest jedna: droga wza-
jemnego zaufania. Tylko że
tego zaufania nie zdobywa się ani
przemocą, ani demagogicznym fra-
zesem, ani nieziszczalnemi obietni-
cami i blagą — uzyskać je można
jedynie uczciwą polityką.
Wykazały to dowodnie rządy An-
$lii i Francji, które kierując się
temi zasadami, działały bez ry-
zyka i nie omyliły się.

Luksusowe pałace.

Sanacyjny „Dziennik Poznań-
ski' omawia sprawę luksusowych
budowli rządowych i konkluduje:

„Zamiast wznosić niepotrzebne bu-
dowle, aby w ten sposób zwrócić nasie-
bie uwagę i cudzym kosztem zaznaczyć
swoją działalność; zamiast kupować rze-
czy, bez których śmiało możnabysię o-
bejść — ZEBY O ak

liądze te przez: ”

Sans Talas podwodne. Gdy
wróg na Polskę napadnie, luksusowe
palace jej nie obionią,“ ь

Wszystko to jest bardzo pię-
kne, co teraz wypisuję prasa sa-
nacyjna, zwłaszcza konserwatyw-
na. Słuszne są owe narzekania
na „niepotrzebne budowle”, na
nędzę rolników, na mnóstwo in-
nych błędów w gospodarce i t. p.,
ale kto temu winien? Trzeba się
także samym ze skruchą uderzyć
w piersi i przyznać do współpracy
nietylko w budowie „luksusowych
pałaców”, ale także w ruinie go-
spodarczej, przedewszystkiem wsi.
W polityce nawet milczenie ma
swoje skutki,

Nowy„system*obsadzania
pociąśów dalekobieżnych.

Kolej ma nowe radosne „kłopoty”.

Ministerstwo Komunikacji
wprowadza obecnie nowy system
obsadzania pcsiągów dalekobiež-
nych w następujący sposób.

Na stacji warszawskiej—gdzie
obsadzanie według nowego syste-
mu wprowadzono na próbę — za-
mykane są wszystkie wejścia do
wagonów z wyjątkiem jednego,
przy którym ne 30 minut przed od
jazdem pociągu konduktor bada
bilety i wprowadza podróżnych.
Konduktorzy względnie fukcjonar
jusze kolejowi, zatrudnieni specja
Inie przy obsadzaniu pociągu, kie-
rują wprowadzaniem pasażerów w
ten sposób, iż czuwają, aby np.
pasażer jadący z Warszawy do
Rozwadowa nie zajmował miejsca
w wagonie idącym z Warszawy do
Bukaresztu kosztem niewygody pa
sażera bukaresztańskiego.

Dopiero gdy pasażerowie najda
lej jadący w wczach dla nich prze-
znaczonych mają swe miejsca —
wówczas inni pasażerowie mogą
w miarę wolnych miejsc korzystać
z miejsc w wagonach specjalnych
chociaż pazażerowie ci jadą na kró
tkich przestrzeniach.

Nowy system obsadzania wago
nów ma być wprowadzony rów-
nież na wszystkich większych sta-
cjach skąd wychodzą pociągi dale-
kobieżne.

› +: =—.

Вапапу.
Q monopol importu bananów

do Polski współubiegają się obec-
nie ze sobą dwa konkurencyjne
przedsiębiorstwa zagraniczne. Z
jednem z nich związana jest istnie-
jąca w kraju spółka dla handlu
bananami, której jeden z kierow-
ników urzęduje stale... w minister-
stwie przemysiu i handlu, prowa-
dząc podległą ministerstwu pla-
cówkę.

Przypuszczać należy, iż te ko-
neksje osobiste nie przeważą jed-
nak zdrowego rozsądku, który
wskazuje raczej na konieczność
ograniczenia importu bananów do
Polski. Może tym razem czynniki
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Promotejćmpatyfizm.
W feljetonie „Na widowni” w

Nr. 43 „Myśli Narodowej“ red.
Z. Wasilewski zestawia dwa sa-
nacyjne wydawnictwa: „Wschód”
i „Sprawy Obce”.
W pierwszem z nich propaguje

się hasło wyzwalania ludów
wschodnich (Związek Prometeu-
sza), nadewszystko Ukrainy i Bia-
łorusi, w drugiem — rozbrojenie
moralne na Zachodzie:

„Czemuż la młodzież — zapy-
tuje autor — i jej kierownicy, od-
dani interesom nacjonalizmów na
wschodzie, tak wrogo zachowują
się wobec nacjonalizmu polskie-
go? Cały ten aparat wschodni do-
robiony jest, pod pokrywką ro-
mantycznej ideologii, do bardzo
wschodniej roboty nad odrywa-
niem od Polski dzielnic ruskich.
Czytając taki „Wschód'”, trudno
dać wiary oczom, że owe sana-
cyjne i orjentalne Koła Młodych
przepojone są  patrjotyzmem...
ukraińskim. W całem piśmie nie
widzę ani krzty partjotyzmu pol-
skiego... A dlaczegóż to ci prome-
teusze nie studjują zagadnień na
Pomorzu i uwagę odwracają na
wschód?

„Położenie polityczne na Za-
chodzie charakteryzuje się istnie-
niem i postawą Niemiec. To też,
$dy mowa o pacyfiźmie i rozbro-
jeniu, tylko grozę niemiecką moż-
na mieć na myśli, Zachodzi więc
pytanie, czy naród bezpośrednio
zagrożony, ma obowiązek szukać
lauru w propagandzie idei roz-
brojenia fizycznego, a nawet „m о-
ralnego'? Pan minister Za-
leski, pracujący na niwie polityki
polskiej od r. 1915 (od czasu swej
orjentacji wojennej), na łamach
„Spraw Obcych* dając ton w
przedmowie całemu wydawnic-
twu utrzymuje, że tak. Polska ma
być dumna ze swej roli, jaką ode-
śrała w akcie potępienia wojny
ПаКа niewdzięczność! Bo coby z
nami było, gdyby nie wojna), o
akcie Lokarneńskim, a pakcie
Briand-Kellog, w komisjach rozbro
jeniowych, w memorandum z 1931
o rozbrojeniu moralnem... Zdawa-
łoby się, że mamy możność, zapo-
mocą tej propagandy pacyfizmu
wychowania Niemców. Ale „Spra-
wy Obce' wydawane są dla Pola-
ków, one ras rozbrajają moralnie.
I to nie jest wychowanie dobre.
Naród bowiem, rozbrajający się
moralnie, przez to samo uzbraja
niemoralnego sąsiada.

„Zostanie w historji legenda
masońska z tych czasów 0 pacy-
fizmie Polski. „Sprawy Obce” u-
bolewają, że „nie może się Polska
poszczycić tak efektownemi le-
бепйат! z dziedziny pacyfizmu,
jak Chiny, które rozwiązały
kwestję rozbrojenia 2600 lat te-
mu'.. Ale bo wogóle Polska nie
wzorowała się dotąd na Chinach.
Teraz kiedy pójdziemy za przewo”
dem „sanacji* na wschód i jako
„Prometeusz“ narodów zaczniemy
nową erę uzbrajania innych, a roz-
brojenia siebie, legenda Polski
stanie się niemniej, efektowna
od chińskiej".

decydujące z 1ządowej.. dojrze-
walni eksperymentów gospodar-
czych nie pójdą na lep obiecywa-
nej.. dojrzewalni bananów w Gdy-
ni, która ma powstąć na zasadach
analogicznych do  osławionej łu-
szczarni ryzu,
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MAGGI Sp. z ogr. odp.
Fabryka w Poznaniu.

 

Co piszą gazety żydowskie.
Rok żydowski.

W dniach 1 1 2 października r.
b. żydzi obchodzą święto swojego
nowego roku 5693 (od stworzenia
świata!?).

Dr. Rozmarin przeprowadza
(„Moment* z 30.IX) bilans roku
zeszłego.

„Rok w życiu żydowskiem tra-
giczny i to na całym świecie, a to
dzięki temu, że z kryzysem poli-
tycznym połączył się kryzys go-
spodarczy. W życiu żydowskiem
były ciężkie czasy pod względem
politycznym, ale położenie gospo-
darcze było nsogół dobre i przy-
szłość była zabezpieczona. Obec-
nie jest inaczej. W  najciemniej-
szych kolorach przedstawia się
rachunek w Niemczech — judofo-
bja przybrała potworne formy, wy-
rażające się w dążności do cofnię-
cia Żydom zarówno praw majątko-
wych, jak i praw obywatelskich:

„nie trzeba pocieszać się pustemi
snami, że to są hesła tylko jednej grupy.
W Niemczech nie znalazła się dotąd ani
jedna organizacja, któraby przeciwstawi-
ła się tej nagonce przeciw żydom; dlatego
całe Niemcy są odpowiedzialne za war-
jackie czyny, tam popełniane”...

Hitleryzm rozszerza się po
RORYUsae Beko

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

Europie, objąi on Polskę:
„Nasza endecja czyni wszystko, aby

narośl hitleryzmu przerzucić na grunt
polski, a szczególnie wywiera ona wpływ
na młodzież polską, aby przejęła ona me-
tody i hasła hitlerowców”...

W Ameryce również nie jest
dobrze:

„Jeżeli spojrzymy na Amerykę, tam
również niema skąd czerpać otuchy...
Obecnie nasi bracia w Ameryce przeży-
wają ciężkie czasy. Kryzys odbił się na
ich sytuacji bardzo ciężko. Z tego powo-
du prawie całkowicie powstrzymano
działalność pomocy, której my, polscy
żydzi, b. wiele zawdzięczamy”...

W Rosji sowieckiej jest rów-
nież źle. Tysiące żydów umiera
formalnie z głodu i tym stanem
nikt nie interesuje się.

Najsmutniejszym jednak w
tym bilansie rocznym jest stan ży-
dowskiego życia społecznego.
Apatja ogarnęła żydów.

„Masy żydowskie ogarnęły apatja i
pesymizm w tym stopniu, że to grozi
wielkiem niebezpieczeństwem.. Ten na-
strój wywołuje panikę, zamieszanie i
jeszcze powiększa i tak już silny chos w
naszem życiu... я

Jedynym jasnym punktem jest
życie w Erec Izrael. Trzeba brać
stamtąd przykład. Tam istnieje
konsolidacja sił i zorganizowane
życie żydowskie,

Taki bilans przeprowadza dr.
Rozmarin dla roku żydowskiego
5693.

SZKICE | OBRAZKI.
POŻEGNANIE.

Powiada do mnie lekarz poniektóry:

— Masz pan,
szczyty i jechać panu na urlop trzeba.

Na lekarza tego się obraziłem, gdyż

nie znając terminów lekarskich, byłem

pewien, że ma na myśli głowę.
Spotykam żydowina zacnego, a wie-

rzyciela serdecznego i powiadam: „na

urlop jadę”. Żyd zzieleniał trochę, ale

opanował się i powiada:

— Dlaczego vie!? niech pan jedzie i

tak pan nie zapłaci.

Człowiek ten mógłby z zaparciem się
siebie robić niebezpieczną konkurencję

Leonidasowi. Tamtemu bowiem również
było wszystko jedno pod Termopilami.

Wysłuchawszy przeto synów Hipo-

kratesa i przejęty zasadą tego mędrca, |
że najlepszym lekarzem jest sama natu-
ra, napiłem się na odjezdnem wody kry-

nicznej i zjadłszy placek owsiany, wsia-
diem do wagonu.

Ponieważ towarzyski jestem z natu-

ry, a obcowanie z taką obrzydłą kreatu-
rą, jak dusza moja, dawno mi już zbrzy-

dło, na podróż po Polsce, kulig wesoły i
radośnie zbzikoweny, zapraszam Cię mój
Czytelniku, Czytelniczko, oraz Was ko-

chane chochliki,
Uwaga, wsiadamy!

Gong, coś sapnęło, jazda.
Jeszcze poza szpitalem kolejowym

zamigotała przed nami miła i sentymen-
talnie pochylona „sławojka”, jak pomnik

pracy magistrackiej, jeszcze w łomocie

kol poslyszalem nutę piosenki „O, nie
odchodź odemnie”...

To śpiewał mój gospodarz, któremu
od siedmiu miesięcy zalegam z płace-
niem czynszu.

I koniec,
Jak Styks, tuż za Wilnem jest tunel

czarny, który pożera w sobie wszystkie
złe wspomnienia, a tuż za tunelem czło-
wiek zaczyna tęsknić: za żydami, za
wekslami, za redakcją, klinkiery zdają
się osełkami masła śmietankowego (tak
są miękie), bruki piernikami toruńskiemi,
a sam pan wiceprezydent Czyż podobnym
się staje do Michała Anioła.

Redaktor naczelny (piła nieznośna)
wydaje się piękny, jak św. Serafin, a che-
rubinowy uśmiech wydawcy zdaje się na
odległość mówić: „a możeby tak malutką
zaliczkę, jakieś pięćset złotych”.

Są to złote sny, które roi człowiek,
wyjeżdżając z Wilna.

Siadasz teraz człowieku i radujesz
się wielce.

Wagon jest lo bowiem miejsce ekste-
rytorjalne, gdzie cię żadna przykrość nie
spotka. Nawet własna żona w wagonie
wydaje się piękną i ciekawą.

Naprzeciw mnie zasiada jakaś dama į
między trzydziestym a sześćdziesiątym
rokiem życia.

Żuje gumę, gryzie pomarańczę, a co

pewien czas wyduje z siebie niemożliwy
do powtórzenia gulgot.

Zapalam papierosa.
Niewiasta zafalowała całem ciałem

pomiędzy 520 geograficznym aż do zwrot-
nika Raką i źle na mnie spogląda.

— Możeby pan był łaskaw otworzyć
okno.

Służę pani.
Chwila ciszy, kończę palenie.
— A teraz niech pan zamknie.
Zamykam, układam poduszki i drze-

mię.

Jestem właśnie w trakcie zatracania
świadomości, $dy mnie anioł z przeciwnej
ławki budzi.

Zrywam się,
— Bardzo przepraszam, czy pan się

nie nazywa Gęsior?
— Nie, proszę pani jestem Pawian.
— Bardzo przepraszam.
— Proszę. t

Zasypiam znowu.

I znów mnie kobieciątko budzi,

— Czy pan nie miał brata Gęsiora?
— Nie, Indykat!

Odpowiadam uprzejmie,

już zły.

Odwracam się do ściany i zasypiam.

A ta budzi mnie znów.

— Czy pan lubi pomarańcze?

Myślę sobie, że chce mnie poczęsto-

wać, uśmiecham się i mówię:

— Owszem!
— Ach, jaka to szkoda, bo ja wła-

śnie zjadłam ostatnią. Poczęstowałabym
pana,

W gardle mi coś się zagotowało, ale
opanowałem się : kładę się spać, źle po-
chrapując.

Tak było całą drogę.
Ta stuprocertowa kobieta wypytała

mnie o wszystkich krewnych i wszystkie
pokolenia wstecz i naprzód, o ilość zę-
bów i przypadłości żołądkowe.

Że żyje jeszcze, zawdzięcza to, pri-
mo, mojej gołębiej cierpliwości, oraz te-

mu, że w chwili, gdy już była w agonii

w klamkach moich rąk, zajechaliśmy do
Warszawy. A

Byłbym bowiem babę zadusił.
Ale na nieszczęście zajechaliśmy do

stolicy.

Warszawal!

ale jestem

Nie wiem, mój czytelniku, czy ze-
chcesz doznawać tej bardzo wątpliwej
przyjemności podróżowania po mieście,
które samo przez się jest już sfiksowane,
ma w herbie pól kobiety i pół szczupaka
po żydowsku, i do tego podróżować ze
mną, z człowiekiem, który tylko dzięki
wybitnemu pobłażaniu lekarzy chodzi
bez kaftana bezpieczeństwa.

Jeśli nie... to nie czytaj następnych
wSzkiców”, jeśli tak, to pomóż mi nieść
walizkę i... jazda do Warszawy.

Ale to =a jutro,
> M. Junosza.

  

panie Marceli, zajęte
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"KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?
Po rannych mgłach lub opa-

rach dniem pogoda słoneczna.
Nocą miejscami przymrozki, w
dzień temperatura 12—15 stopni.
Słabe wiatry wschodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Dzień „Dziękczyniela za

zwycięstwo pod Chocimem".
śród organizacyj katolickich w
arszawie ostatpio powstał pro-

jekt, ażeby dzień 10 października,
jako rocznica świetnego zwycię-
stwa hetmana Chodkiawicza nad
Turkami pod Chocimem, obcho-
dzony był uroczyście.

Dzień ten nazwany ma być
„Dniem dziękczynienia za zwy-
cięstwo pod Chocimem*.

Również i w Wilnie w dniu
tym odprawione będą w kościo-
łach nabożeństwa dziękczynne.
— Obchód rocznicy poświę-

cenia kościoła św. Ducha. W
niedzielę odbędzie się w kościele
Św. Ducha obchód rocznicy po-
Święcenia tegoż kościoła.
W dn'u tym odprawione bę-

zie nabożeństwo z wystawieniem
ajświętszego Sakramentu
— Odnawianie kościoła św.

eresy ma się ku końcowi.
rowadzone od kilku tygodni ro-

boty nad odnawianiem kościoła
Św. Teresy (Ostrobramskiego) zbli-
žają się ku końcowi.

Po odnowieniu ścian przez
g'untowną pobiałkę przystąpiono
Obecnie do malowania ścian ko-
cioła.

Prace te najprawdopodobniej
potrwają jeszcze dwa tvaodnie.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Ulica Źwirki I Wigury. W

najbliższych dniach nastąpi ofi-
€jalne nadanie nazwy im. por.
Źwirki i inż. St. Wigury alei, wio-
dącej od ul. Raduńskiej do lotni-
ska na Porubanku.

Kompresja budżetów
miesięcznych. W związku z na-
zem władz wojewódzkich ogra-

niczenia wydatkwózwyczajnych do
Sumy 7 miljorów złotych, prezy-
dent d-r. Maleszewski wydał w
dniu wczorsiszym _ okólnik do
Wszystkich wydziałów i sekcyj

lagistratu z poleceniem zastoso-
Wania jaknajdalej idącej kompre-
Sji budżetów miesięcznych, co ma
Na celu zamknięcie roku budże-
wego w ramach wyznaczonej

Przez władze wojewódzkie global-
nej sumy budźetu.
— Nareszcie! W początkach

Przyszłego tygodnia zostaną usta-
one na autobusowych przystan-

kach końcowych i węzłowych ta-
lice orjentecyjne, informujące

publiczność o czasie kursowania
autobusów.
— Dom Dziecka na Anto-
lu. W wyniku poczynionych

starań Magistrat m. Wilna w naj-
bliższych dniach zrealizuje w Pol-
skim banku Komunalnym pożycz-
kę w wysokości 100,000 złotych.
Pieniądze te zuż,te będą na ure-
gulowanie  dlugów powstałych
Drzy budowie domu dziecka na
Antokolu.

Przy sposobności zaznaczyć
należy, że gmach ten został już
całkowicie wykończony i w naj-
bliższym czasie oddany zostanie
do użytku.
— Układanie klinkieru na

uł. Wielkiej. Kierownictwo robct
klinkierowych, chcąc wyzyskać o-
statnie pogodne dnie jesieni, pro-
wadzi roboty na ul. Wielkiej w
przyśpieszonem tempie. Roboty
prowadzone są na dwie zmiany
i w tym celu dia robotników pra-
cujących wieczorem ustawione
Zostały reflektory, które rzęsistem
Światłem oświetliają jezdnię. Dzię-

ki szybkiemu tempu robót ul.
ielka do zauł. Szwarcowego naj-

Później w niedzielę zostanie ot-
Warta dla ruchu kołowego.

SPRAWY SZKOLNE.
— Dzień oszczędności. Na

dzień 31 października przypada
dzień oszczędności, który ma na
celu przeprowadzenie odpowie-
dniej propagandy wśród spole-
czeństwa. W związku z tem w
szkołach średnich i powszechnych
odbędą się w tym dniu okolicz-
nościowe pogadanki.

 

Stanisław Cywiński, :

Rola ideałów uniwersalnych
W dynamice życia narodowego.

(Dokończenie.)

Jakąž rolę odegrywaly dotąd
w życiu nąrodowem polskiem ide--
ały uniwersalne? Niestety, bardzo»
małą. Jeśli rzeczywiście w pew--
nej mierze byiiśmy „antemurałe:
christianitatis , to naszej świado-
mej czynnej woli w tem prawie
nie bylo. Od właściwej służby:
ideałom uniwersalnym Polska by-

POCZTA I TELEGRAF,
— Wypłata emerytur. Jak

informuje nas Dyrekcja Poczt
i Telegrafów, zlecone wileńskim
urzędom pocztowym do wypłaty
zaopatrzenia emerytalne zostały
w bieżącym miesiącu wypłacone
bez żadnej zwłoki, t. j. w dniu
3 b. m., wobec przypadającej
niedzieli w dniu 2 b. m. przepi-
sowego terminu wypłaty.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Sprawa rewizji umowy z

dozorcami domowymi. Jak już
podawaliśmy w dniu 11 bież.
mies. w Inspektoracie Pracy 62
Obwodu odbędzie się konferoncja
właścicieli domów z dozorcami
domowymi w sprawie zawarcia
nowej umowy zbiorowej na rok
1932 i 1933.
W związku z tem organizacje

dozorców domowych w tych
dniach uzgodniły między sobą o-
pracowane projekty nowej u-
mowy.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Związek oficerów rez.

„Zarżąd Koła Wileńskiego Z O.R.

podaje do wiadomości członków.
iż komunikat Nr. 11 znajduje się
do przejrzenia w iokalu Koła przy
ul. Wileńskiej 33 codzień w go-
dzinach od 18 do 20.

Zebranie informacyjne dla
członków Koła Wileńskiego od-
będzie się w niedzielę dnia 30

poździernika r. b. w lokalu Koła
początek o godz. 11 min. 30

ODCZYTY.
— Dwa odczyty dr. Melanji

Lipińskiej, laureatki Akademii
Medycznej Paryskiej i Instytutu

francuskiego, w sobotę i niedzie-

lę o godz. 18. Sala Sniadeckich
U-S-B:

Dr. Lipińska mówić będzie o
djecie, a nawet o poście terapeu-
tycznym, zastosowanym indywi-

dualnie w zaburzeniach przewodu

pokarmowego w niedomodze wą-
troby, serca, nerek i t. d, (sobota

godz. 18).
Il.gji odczyt — Z psychologii

niewidomych (niedziela, godz. 18).
ZABAWY.

— Herbatka Koła b. Wycho-
wanek Gimnazjum S. S. Nazare-

tanek odbędzie się w niedzielę

9 b. m, o godz. 4 pop. w lokalu

szkoły.
— Z życia „Sokoła”. Dziś

odbędzie się dancing towarzyski,

o godzinie 21-ej, ceny obniżone,
przygrywać będzie zespół wybo-
rowy.

DOBROCZYNNOŚĆ.
—Bóg zapłać za dobre serce temu,

kto odda zbędne od stołu kawały chle-

ba, produkta oraz obuwie i ubranie dla

iewi Bez pra-

11 m. 3.
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MICKIEWICZA 24,26 Tel.7-10.
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17“ KRONIKA POLICYJNA,
— Okradzenie synagogi przy ul. Su-

bocz. W dniu 6 b. m. Fin Aron, dozorca

synagogi przy ul. Subocz Nr. 9, zameldo-

wał, że w czasie od dnia 29 ub. m. do

dnia 4 b. m. z synagogi z niezamkniętej

szaty nieznani sprawcy skradli gotówkę

w banknotach dolarówych oraz drobną

biżuterję łącznej wartości 2,240 zł. Ё

— Kradzież przy ul. Wiwulskiego.

W dniu 6 b. m. nieznani sprawcy za

pomocą dobranego klucza dostali się do

mieszkania Butisowej Weroniki (Wiwul-

skiego 29), skąd skradli gotówkę oraz

drobną biżuterję łącznej wartości 550 zł.

— „Pajęczarze” działają. W. dniu 6

b. m. nieznani sprawcy za pomocą do-

branego klucza dostali się na strych

domu Nr. 3 przy ul. Kolejowej, skąd

skradli Sakowiczowej Bronisławie  bie-

liznę wartości 500 zł.

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
|od 11—3 |od6—8 wiecz.

 

 

wywołaną, a dalej malarstwo i
architekturę: Giotta, Angelica,
Boticellego, Dantego, świątynie
w Rheims, Chartres, Paryżu, Stras-
burgu, wreszcie świętynie nauki—
uniwersytety... Tak, niestety, ma
słuszność Słowacki, gdy mówi, że
tam, „gdzie były kuźnie wielkich
myśli i uczuć — tam nas nie by-
ło”. Byliśmy jeno naśladłowcami,
przychodziliśmy do gotowego, w
tym samym niemal stopniu, co
Rosja. I tak pogrążeni w wielkim
„zbiorowym egoizmie szlacheckim,
sstoczyliśmy się w bezdno niewoli,
Wtedy wytworzyliśmy, prawda,
wielki ideał narodu, t. zw. mesja-

ła bardzo daleka. Zbyt późno 'nizm czyli nacjonalizm  chrześci-
weszliśmy do rodziny ludów euro-  jański, ale gdy przyszło wreszcie
Pejskich, abyśmy mogli wziąć: wolne państwo, a z nim możność
Czynny udział w wyprawach krzy- realizacji własnej kultury, ode-
Żowych, które właśnie spowodo- szliśmy od źródeł naszej narodo-
wały wybuch nowożytnej organi- wej odrębności, przejąwszy się
zacji europejskiej, dając takich.  fetyszystycznym stosunkiem do
Świętych, jak Bernard z Clair- państwa, sprawą' t. zw. wycho-
Vaux, Dominik, Franciszek z Asy- wania państwowego, które dąży
žu, Tomasz z Akwinu, tworząc: «do zabicia chzrakterów i indywi-
ideały rycerstwa i poezję truba-- -dualnych przekonań,
E: i minnesėngerow z niego» A przecież wolne państwo —

— mz

Towarzystwo Pań Miłosierdzia.
W niedzielę wyruszą Panie

Miłosierdzia św. Wincentego 4
Paulo na wielką zbiórkę uliczną i
lokalową na rzecz swoich bied-
nych. Zasłużone to stowarzyszenie
pracowniczek miłosierdzia zna już
dobrze nasze katolickie Wilno od
lat przeszło 20:tu. Często, a jak
niektórym się zdawało może na-
wet natrętnie, przypomina nam

to stowarzyszenie obowiązek ce-

lowej i dobrze pokierowanej jał-
mużny chrześcijańskiej, , tak dzi-
siaj bezwzględnie koniecznej. Pa-

nie Miłosierdzia prowadzą opiekę
otwartą nad biednymi, odwiedza-
jąc ich osobiście po domach we-

dług zasadniczych przepisów św.

Wincentego a Paulo, a szczegól-
niejszą troską otaczają wstydzą-
cych się żebrać, których liczba

wzrasta dziś cgromnie. Wszelka
jaimužna udzielona Paniom Miło-

sierdzia trafia więc do swego celu
i przeznaczenia i dostaje się nę-
dzy drobiazgowo nawet spraw-
dzonej.

Krótkie sprawozdanie z dzia-
łalności w roku 1931/32 (do 1. IV.
1932) niech nas utwierdza w naj-
lepszej woli zyczliwego wspom-
nicnia tego stowarzyszenia na
każdym kroku. W Wilnie.liczy
Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia
24 oddziały parafjalnych, a na
prowincji w archidjecezji oddzia-
łów 38, W! Wilnie opiekowały się
Panie 2125 biednymi (w tej liczbie
1096 dzieci) przy 1161 odwiedzi-
nach osobistych. Dzięki sta
raniom Pań Miłosierdzia pra-
cę uzyskano dla 115 bezrobot-
nych, a w zakładach i szpitalach
pomieszczono 64 biednych. Dzieci

kładach i na kolonjach 170-ro. Po-
rad i życzliwej pomocy dla na-
szych biednyci w postaci podań i
zabiegów do władz i urzędów nie-
sposób policzyć. Na wszystkie te
cele wydały oddziały Pań Miło-
sierdzia 42584 zł. Prócz tej zasad-
niczej opieki otwartej nad bied-
nymi po mieście, prowadzą jesz-
cze Panie Miłosierdzia 3 przed-
szkola dla 110-ga dzieci, 5 insty-
tucyj o opiece zamkniętej, t. j.
schronisko imienia Jezus za ko-
ściołem Księży Misjonarzy, bursę
„Źródło Pracy”, szkołę „Źródło
Pracy” i schroniska dla staruszek
na Turgielskiej i w Kalwarji kosz-
tem przeszło 73 tysiący złotych
przy pomocy Magistratu m. Wilna
i Województwa. Członkiń czyn-
nych liczy stowarzyszenie 323, a
wspierających 1072.

'W, archidjecezji liczy Stowarzy-
szenie Pań Miłosierdzia tylko 38
filij, czyli oddziałów, z których za-
ledwie 14 nadesłało sprawozda-
nia za rok 1931/32. W tych 14 od-
działach pracuje 768 pań, czyn-
nych 229, wspierających 539.
Wspierano 3775 biednych, dzieci
umieszczono w zakładach 117, a
katechizowano 250, biednych
zmarło pod opieką stowarzysze-
nia 41, a pracę wyszukano 38 bez-
robotnym. Na te cele wydano
przeszło 24 tysiące złotych przy
pomocy sejmików, magistratow i
rządowej Opieki Społecznej. Z
szczególniejszą gorliwością pracu-
ją dwa oddziały parafjalne w Bia-
łymstoku, oddział w Lidzie, gdzie
założono schronisko dla staruszek,
w Czarnym Borze przy dożywia-
niu dzieci, w Głębokiem, gdzie

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z.A,S.P, w WILNIE.

— Teatr Pohulanka. Dziś o godz. 8-ej
w. daje po raz pierwszy w Wilnie, cieka-
wą komedję Morstina „Dzika pszczoła”,
w reżyserji Z. Tomaszewskiego, z udzia-
łem pierwszorzędnych sił komedjowych
z pp. Grolickim, Niedźwiecką, Wiesław-
ską, Szymańskim i Koronkiewiczówną.
Dekoracje według projektów Makojnika.
Piękne suknie pań wykonała pracownia
teatralna, pod kierunkiem S. Kozłowskiej.

Sensacją tej premjery będzie obecność
autora na przedstawieniu.

Sztuka będzie powtórzona w niedzie-
lę o godz. 8-ej w.

—Pierwsza niedzielna popołudniów=
ka odbędzie się 9.X o godz. 4-ej pp. w
teatrze na Pohulance. Przedstawienie to
wypełni piękna sztuka Rostworowskiego
„Przeprowadzka', w niezmienionej, do-
skonałej obsadzie premjerowej, z mło-
dziutką, uroczą Paszkowską w roli „Zo-
ski”, pełnym temperamentu „Felkiem* —
Łodzińskim i znakomitym „Frankiem
Szywałą”, wohaterem sztuki, którego
odtwarza dyr. Szpakiewicz.
— Niezwykle tani poniedziałek! Na

poniedziałkowe przedstawienie „Prze-
prowadzki* o godz. 8 w. Teatr Pohulan-
ka obniżył ceny biletów o 50 proc. Jest
to jedyna okazja dla szerszego ogółu
publiczności, aby za śmiesznie małą
kwotę, mogła poznać przepiękną sztukę
Rostworowskiego i podziwiać znakomitą
grę naszych artystów.
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z.A.S.P. w Wilnie gra „Szczę-
šcie od jutra' w następujących miastach:
8.X Królewszczyzna, 9.X Stara Wilejka,

10.X  Mołodeczno, 11.X Nowogródek,
12.X Stołpce.
— Teatr Muzyczny „Łutnia*”, Wystę-

py Elny Gistedt. Wystawiona z wielkim
nakładem pracy i kosztów efektowna i
nadwyraz melodyjna operetka Abraha-

ma „Wikto:ja i jej huzar” odniosła wiel-

ki sukces artystyczny i cieszy się nie-

słabnącem powodzeniem.
Dziś ta operetka ukaże się po raz

5-ty z udziałem znakomitej artystki Elny
Gistedt, która w roli tytułowej tworzy
prawdziwą kreację. Otoczenie p. Elny
Gistedt tworzą wybitne siły zespołu ar-
tystycznego z Gabrielli, Halmirską, Dem-
bowskim, Szczawińskim, Wyrwicz-Wich-
rowskim i Tatrzańskim, który operetkę
tę wyreżyserował. Produkcje baletowe
girls, oraz primabaleriny Goreckiej i ba-
letmistrza. Morawskiego dopełniają ca-
łości.

Orkiestrę prowadzi Mieczysław Ko-

chanowski. W przygotowaniu „Księżnicz-

ka Czardasza” operetka Kalmana, z Elną

Gistedt, niezrównaną  wykonawczynią
roli tytułowej.

—Przedstawienie popołudniowe w

„Lułni”, Jutro, w niedzielę o godz. 4-ej

p. ukaże się na przedstawieniu popo-

udniowem po cenach normalnych wspa-

niała operetka Abrahama  „Wiiktorja i

jej huzar“. Bilety już są do nabycia w

kasie Teatru Lulnia od 11 — 9-ej w.
— Qtwarcie Szkoły Dramatycznej

przy Teatrze Miejskim Z.A.S.P. na Po-
hulance. Kiws studjów dwuletni. Wykła-

dy odbywać się będą w godzinach od

4 do 7 popoł. Egzamin wstępny w ponie-

działek dn. 10-go b. m. w Teatrze na
Pohulance » godz. 5-ej popołudniu.

Sekretarjal Teatru przyjmuje zapisy
oraz udziela bliższych informacji w go-
dzinach od 11 do 2-giej popol.

to w pierwszej linji umożliwienie
pełni rozwoju jaźni narodowej.
Pełnia zaś ta może być najsku-
teczniej osiągnięta przez realizację
katolickich ideałów, przez wyj-
ście ze szranek ciasno pojętego
interesu narodowego czy pańs-
twowego, w szczególności zaś
przez branie udziału w życiu ka-
tolickiego uniwersum, np. w mi-
sjach, tych nowożytnych wypra-
wach krzyżowych, będących jed-
ną z form wszechšwiatowego

apostolatu prawdy katolickiej.
Gdy była niewola, potrzebę te-

go rodzaju działalności rozumiał
bodaj jeden tylko człowiek w Pol-
sce — Cyprjan Norwid, Oto, gdy
koło r. 1850 wyszło dzieło p. t.
Souvenirs d'un voyage dans la
Tartarie, le Tibet et la Chine
en 1844—6, par M, Huc, missio-
naire de Saint Lazare, — Norwid
pod świeżem wrażeniem tej książ-
ki, posyła z Ameryki, gdzie wten-
czas przebywał,
dla Deotymy, naówczas zaczyna-
jącej dopiero pisać: ' „Gdybym
mógłjeszcze myśleć o czem wię-

taką instrukcję ,

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 8 października,

11.30: Transm. z Warszawy Sygnał

czasu. 12.20: Płyty. 12.40: Kom. meteor.
12.45: Płyty. 10.10: Poranek szkolny.
15.20: Płyty. 15.35. Transm. z międzyna-
rodowego turnieju tenisistów zawodo-
wych z udziałem  Tildena. 16.00: Aud.
dla dzieci. 16.25: Płyty. 16.40: „Dlaczego
2X2=4" — odczyt. 17.00: Audycja dla
chorych. 17.30: Płyty. 17.40: „Wystawa
radjowa w Londynie i Paryżu”. 18.00:
Muz. tan. 18.30: Słuchowisko konkurso
we „Nasi przyjaciele i nasi laureaci".
18.55: Pogad. muzyczna. 19.10: Rozma-
itości. 19.15: „Tydzień litewski* — od
czyt litewski. 19.30: „Na widnokręgu”.
19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Koncert
21.00: Koncert życzeń (płyty). 22.05:
Koncert chopinowski: 22.40: „Chicago —
stolica naszego wychodźtwa” — Ielj.
22.55: Kom. meteor. 23,00: Słuchowisko:
Tad. Ritlnera „Odwiedziny o zmroku”.
23.30: Muz. taneczna.

Niedziela, dnia 9 października.

10.00: Nabozeństwo. 11.40: Transm.

z kortu W. K. 5. „Legja. Mecz teniso-

wy pokazowy — spotkanie Tilden—

Tłoczyński. 12.10: Transm. odsłonięcia

pomnika śp. Józefa Montwiłła”w Wilnie.

1240: Porauek symfoniczny х Filharm.

Warsz. 14.00: Komunikat meteor. 14.05:

Odczyt rolniczy. 14.25: Koncertpieśni.

14.45: „Zimowe przechowywanie ryb w

hodowli”. 15.05: Muzyka popularna (pły-

ty). 16.00; Audycja dla dzieci. 16.25:

Pieśni polskie (płyty). 16.45: „Kącik ję-

zykowy“. 17.00: 1) Audycja dla wszyst-

kich. 2) Melodje popularne. 18.00: Mu-

zyka lekka. 18.55: Pogadanka z cyklu

„Kobieta ma głos” — „Wileńskie orga-

nizacje kobiece — wygl. Janina Bur-

hardtowa. 1910: Rozmaitości. 19.25: ,

Słuchowisko: „Marzenie i „brzytwa”.

20.00: Koncert — w przerwie wiado-

mości sportowe. 22.00: Muz. tan. 22.55:

Kom. meteor. 23,00: Muzyka tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Melodje Straussa.

Sobotni program radjowy rozpocznie
wiązanka melodyj jednego z najpopular-
niejszych kompozytorów muzyki lekkiej,
Jana Straussa. M. in. usłyszymy trzy
walce wiedeńskie Straussa, których ty-
tuły brzmią: „Życie artysty”, „Wino, ko-
bieta, śpiew” i „Walc wiedeński” (godz.
12.20).

Audycja literacka.
Zakończeniem zaś dzisiejszego pro-

śramu będzie wartościowa audycja lite-
racka, która wypełni słuchowisko osnu-
te na fragmentach dramatu Tadeusza
Ritlnera p. t. „Dzieci ziemi”. W wyko-
naniu słuchowiska wezmą udział artyści
wileńskich Teatrów Miejskich, Począ-
tek o godz. 23-ej.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

lenskiego“.
Dla uczczenia pamięci ś. p. Ludwiki

Zajączkowskiej — Bronisław Stolle dla
najbiedniejszych zł. 25—.

Kazimierz Tarłowski zł. 5— dla
wdowy na maszynę do szycia,

Wdowa po emerycie dla najbie-
dniejszych dzieci zł, 2—.

Chora zł. 3+— na Dom Dzieciątka
Jezus.

N. N. zł. 2— dla ucznia 8-mej klasy.

cej, jak o każdym dniu codzien-
nego chleba i zdrowia i pracy,
ażeby nie zdywagować się w tem
sieroctwie, w którem nikt mnie
nie zna, gdybym miał tę świeżość
muzy, co ta poetessa (t. zw. Deo-
tyma), to ksziałciłbym muzę swo-
ją w sposób zupełnie nowy. Niech
osoba da sobie zapytanie, co jest
dziś epos, co keros?... niech od-
czyta dwu-wzrokiem dzieło po-
wyższe (tu następuje tytuł) —
bardzobym był rad, by odrazu
(bez długich pierw manowców)
zobaczyła, co są Ulissesy — Aja-
ksy — Achillesy na każdy dzień
w wieku tym. — Coby to za epo-
peę napisać można było?
Trzech ludzi przechodzi świat,
ludzi bezbronnych, niemających
mocy nawet ręki podnieść, nawet
obyczaju przyjąć... Kraj ich za
nimi, na drugim końcu ziemi, za-
jęty tymczasem tą szanowną po-
wszedniością salonowych grze-
chów, przeciwko czemu oni na-
wet nie gorzkną... Idą... Idą... aże-
by się ucieszyć zatknięciem dwóch
drewien na krzyż złożonych na

Panie opiekują się więźniami w

aresztach miejskich, dostarczają

im ciepłej herbaty, wyśłaszają od-

czyty i prowadzą dobrą lekturę.

Inne odziały prowincjonalne uru-

chomiły tanie kuchnie szkolne i

miejskie lub objęły ich admini-

strację na prosby Komitetów bez-
robocia. Wogóle, miłosierdzie
chrześcijańskie krzewi się w tej
najszlachetniejszej i najrozumniej-
szej formie po naszej archidjecezji,

niestety zbyt powoli. Oby ono

wzrastało i pomagało przetrzymać

nam ten ciężki kryzys, pełny cięż-
kich doświadczeń dla chrześcijań-
skiej miłości bliźniego.

Niedzielna zbiórka po ulicach
m. Wilna i przed kościołami ma
pomnożyć wyczerpane prawie
środki Pań Miłosierdzia na opał,
żywność, obuwie i odzież dla na-
szych biednych. Ofiary w naturze
można zgłaszać do prezeski Sto-
warzyszenia Fań Miłosierdzia p.
Zofji Kościałkowskiej, Bakszta 10
w podwórzu.

Wesprzyjmy ochotnie tak bło-
gą i pełną poświęcenia działal-
ność naszych Pań Miłosierdzia,
by gotowe do pomocy i rady nie
stanęły w tej zimie z próżnemi rę-
kami przed tylu biednymi wsty-
dzącymi się żebrać i by ukoiły ich
strapienia, ucząc ich własną cno-
tą cierpliwości i poddania się woli
Boga. K. J.
ALLLL

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
W dwudziestym czwartym dniu

ciągnienia 5-ej klasy 25-ej polskiej
loterjj paustwowej, większe wy-
grane padiy na numery nasię-
pujące:

Zi,
120699,

ZŁ 15.000 na Nr. 69473.
ZŁ 5,060 na N-ry: 12013 44330.
ZŁ 3.660 na N-ry: 40612 57123

60801 82282 108893 115462 142098
153514.

ZŁ 2.609 na N-ry: 18124 22326
32560 58591 74917 84973 89615
100973 1093116 112509 113127
115773.

Zi. 1.080 na N-ry: 2007 2059
3104 4559 5808 6498 8444 8644
14724 18040 19829 20660 20766
24591 23674 37325 37405 40331
40999 47095 47604 52245 54437
54690 55122 55542 56964 60517
64795 64967 66368 74180 74539
16226 80115 80990 89285 88866
94546 96507 160178 102082 102533
105139 109451 116541 124585
125433 130500 131258 131719
135470. 137415 139685 143557
146118 147691 148333 148580
147661 149882 151443 153093,
WARSZAWA (Pat). W. 25-m

dniu ciągnienia 5-ej klasy 25 pol-
skiej państwowej loterji klasowej
główniejsze wygrane padły na nu-
mery nasiępujące:

20,060 na N-ry: 68522

300 tysięcy złotych — Nr.
153.189, 15.000 — 73.838, 10 ty-
sięcy — 2.545, 71.262, 8.211,
116.486, 5 tysięcy — 795, po 3 ty-
siące — 9.158, 19.599, 51.933,
54,115, 61.436, 62.152, 63.558 i

135.170.

 

Z życia
Obok zasadniczej pracy wy-

chowawczo religijnej, która jest

podstawą organizacji Pi

prowadzi się w tej organizacji głę-

boko przemyślaną pracę kultu-
ralno-oświatową — wogóle i —
oświatowo rolniczą — w szcze-
gólności.
W okresie ogólnego narzeka-

nia na kryzys, a w związku braku
możliwości lub też zniechęcenia
do pracy twórczej, pracy Młodzie-
ży Stowarzyszeniowej — bądź to
na polu szerzenia kultury ogólnej,
bądź też na polu szerzenia kultu-
ry rolniczej na całym terenie pań-
stwa — budzi zadowolenie i daje
gwarancję lepszego jutra.

Wyrazem tego są powstające

przy każdej parafji OgniskaS.M.

p. a często widzimy Ogniska Sto-

warzyszeń we wsiach, gdyż lud-

ność przychodzi do przekonania,

że najbardziej odpowiednim kie-

runkiem do wychowania życio-

wego_młodzieży — jest ten, który

otrzymuje młode pokolenie w $

М. Р., — potwierdzeniem tego

mniemania jest praca młodzieży

stowarzyszeniowej w  przysposo-
bieniu rolniczem, która przez

nauczanie rolnictwa prowadzi do

podniesienia na wyższy poziom

kultury rolnej, a przez to do do-

brobytu.

W miasteczkach, wioskach, w

każdem ludzkiem osiedlu spotyka

się rozsiane półka doświadczalne

w uprawie rozmaitych roślin $o-

spodarskich, jak: kukurydza

„Wczesna Bydgoska“ na ziarno,

„Koński ząb na paszę dla inwen-

tarza, ziemniaki, buraki imarchew

pastewną, kapustę, ogródki wa-

rzywne i wiele innych. Domy i o-

bejścia wiejskie nabierają estetyki

wewnątrz i nazewnątrz dzięki wy-

siłkom i umiłowaniu piękna tejże

Młodzieży Stowarzyszonej, która

powszechnie dąży do zakładania

przy domach ogródków kwiato-

wych, a w domach przestrzegania
higjeny i porządku. Praca młodzie-

ży prowadzona pod względem krze

wienia estetyki na wsi, w postaci

zamiłowania do pielęgnacji kwia-

tów znajduje zrozumienie u Mło-

dzieży Stowarzyszonej w więk-

szych miastach. Młodzież zamiesz-
kała na terenie miast, nie mając

możności prowadzić pólek  do-

świadczalnych w uprawie roślin

gospodarskich, prowadzi doświad-

czenia w pielęśnowaniu kwiatów
doniczkowych.

Drogi, któremi S. M. P. idą do

lepszej przysziości, łatwo są do-

strzegalne.

drugim punkcie globu — 4 zapła-
kać z radości...

I to w wieku XIX dzieje się...

Teraz proszę zobaczyć, jaki

cień długi, chłodzący za nimi upa-

da po świecie: — ile dla history-

ka, ile dla poety, ile dla natura-
listy, ile dla człowieka przemy-

słowego, ile dla dramaturga, ile

dla praktyki życia na świecie, ile

dla serca, ile dla umysłu, ile dla
duszy, ale dla wieku, ile dla na-
rodu, ile dla wiary...

Tak osnuteį na prawdzie epo-

pei dałbym tytuł: „Ziarnko gor-

czyczne“, a głównie rzuciłbym w
niej światło ne harmonję pomię-

dzy uważaniem dnia każdego jako

całości, i całości sprawy dokona-

nej, jako Żywota. I harmonję tę

każdego ziarnka osobnego, każdej

perły do grona całego, nazwałbym
gronem winnein, a wiek przemy-
słowy dokoła, a ludzi pociesznie

żartujących z niepraktyczności i

* drwiących dowcipnie, współcześ-
nie do sprawy tej epopei, — na-
zwałbym „prasą wina*,

Czy potrzebuję tłumaczyć myśl

S M. P.
Z jednej strony podwoje Ognisk

stowarzyszenicwych szeroko są
otwarte dja wszystkich ludzi do-
brej woli, a w tych Ogniskach od-
zwierciadła się życie i praca mło-
dzieży stowarzyszonej.

Z drugiej strony — pólka do-
świadczalne, prowadzone przez
młodzież łatwo są dostrzegalne
dzięki umieszczonym na pólkach
tabliczkom z odpowiedniemi napi-
sami, wyjaśniającemi przedmiot
pracy.

Organizacja wykazuje ogromny
wzrost liczbowy. Natomiast naj-
bardziej godne uwagi jest to, że z
samej młodzieży stowarzyszonej
tworzą się kaary przodowników,
instruktorów pracy społecznej.

Aby nie być  gołosłownym,
niech posłuży za przykład parafja
staro-trocka. Dzięki ofiarności ks.
Stefanowicza i zrozumieniu po-
trzeby podžwignięcia społeczeń-
stwa na wyższy poziom kultury,
powstało Ognisko S$. M. P., które
pod względem urządzenia i ciepła
rodzinnego, jakie tam zostało wy-
tworzone, może służyć wzorem
ognisk organizacyjnych.
W kwestjach oświaty rolniczej

młodzież nietylko służy przykła-
dem ogółowi przez wzorowo pro-
wadzone uprawy roślin na pól-
kach konkursowych, lecz osiągnę-
ła taki stopień wiedzy w tym kie-
runku, że powszechnie staje się
czynnikiem najpewniejszym i naj-
bardziej racjonalnym w akcji przy-
sposobienia rolniczego.

Jest to jeden obrazek z tak
wielu dziś spotykanych na wsi.

Podobny charakter nosi praca
organizacyjna młodzieży w mia-
stach i takież daje wyniki. Weźmy
dla przykładu S. M. P. przy ko-
ściele Bernardyńskim w Wilnie.

Zajęli się tu pracą ks. kanonik
Jan Kretowicz, ks. Lachowiczi
p. Potopowiczowna.

Wysiłkiem wspólnym patrona-
tu i młodzieży zostało stworzone
Ognisko organizacyjne — takie,
które estetyką urządzenia i wy-
tworzoną w niem atmosferą —
przyciąga, zachęca młodzież do
częstego przebywania w Ognisku,
chroniąc ją od zepsucia ulicy.

Środowisko takiego Ogniska
pozostawia siad w charakterach
młodzieży na całe życie.

„Przechodzień”.

LIVES LASTSOSZR SZ

Pamiętajcie o herbaciarni
dla inteligencji.

 SEWZŁBACAE)PBZREOSWEWSR
LT ir ri SZR COATRZZARCZA WRZE

Norwida? Pracę. misjonarzy ną*
szych tu poeta nazywa ziarnkiem
śorczycznem, bo to — wedle słów
Chrystusa — najmniejsze z ziarn,
ale się tak rozrasta, że ptaki nie-
bieskie przylatują i żyją na kona-
rach jego. Podobnie i ofiara o-
wych misjonarzy rozkwita w wiel-
kie drzewo i o bycie i wartości
często całych narodów stanowi.
Ofiara ta i służba całej ludzko-
ści — to takie grono winne, da-
jące sok i pokarm i ożywienie,
gdy, przeciwnie, tłumy owe, po-
grąžone w swych materjalnych
troskach — to prasa wyciskająca
owe wino, krzepiące całe pokole-
nia...

Któż bo może powiedzieć, ja-
kie czyny i ofiary w ogólnej dy-
namice życia narodowegosą naj-
bardziej skuteczne? 1 czy mo-
dlitwa niewiastki cichej lub wy-
trwały trud misjonarza w ziemi
obcej nie ważą więcej w ogólnym
bilansie potęgi, niż rozgłośne czy-
ny i „szumiąca w słońcu popu-

larnošė"?
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DZIENNIK MILEBSKI
 

Z KRAJU.
Wyrok kary śmierci na szpiega.

BARANOWICZE (Pat.) W dniu
7 b. m. nowogródzki Sąd Okrę-
gowy na sesji wyjazdowej w Ba-
ranowiczach rozpatrywał w trybie
doraźnym sprawę przeciwko
mieszkańcowi wsi Klidzienięta,
pow. oszmiańskiego 26 letniemu
Szymonowi Kościukiewiczowi, o-
skarżonemu ©0 uprawianie szpie-

gostwa na rzecz państw ościen
nych. Po udowodnieniu winy in-
kryminowanej /sąd skazał Kościu-
kiewicza na karę śmierci przez
powieszenie. Skazany przyjął wy-
rok ze spokojem. Obrona odwo-
łała się do łaski Pana Prezydenta.
Wyrok zostanie wykonany praw-
dopodobnie w dniu 8 b. m. rano.

 

Ż pogranicza.
Konferencja polsko-sowiecka w

Na odcinku granicznym Ra-
ków—lwieniec odbyła się polsko-
sowiecka konferencja w sprawie
odwodnienia gruntów w trzech

Aresztowanie

Wpobliżu wsi Zarębiany w re-
jonie Kozdrowicz na pograniczu
sowieckiem aresztowano lgnacego
Kołyszkina, Jana Bućkę i Piotra
Krawczuna, oskarżonych o syste-

sprawie odwodnienia gruntów.

wsiach granicznych. Postanowio-
no w b. m. przystąpić do meljo-
racji gruntów.

wywrotowców.

matyczne uprawianie działalności
komunistycznej wśród włościan.
W mieszkaniu zatrzymanych zna-
leziono bibułę antypaństwow.

Zmniejszenia ilości świadczeń
przemysłowych.

Statystyka świadectw przemy-
słowych, wykupionych w 1932 r.,
wykazuje, ze ilość świadectw

zmniejszyła się w porównaniu z
1931 r. o 10 proc. Największy uby-
tek przypada na okręgi miasta

Warszawy, krakowski i lwowski.
Wśród przedsiębiorstw hadlowych
daje się zauważyć wyraźny pro-
ces proletaryzacji, gdyż zmniejszy
ła się ilość świadectw III kat.
handl., przybyło natomiast świa-
dectw IV kat., wykupowanej przez
stragany, budki i t. p. Z danych o
ilości świadectw dla przedsię-
biorstw przemysłowych wynika

SPORT..
Zwycięstwa strzelców Sokoła.

W Warszawie odbyły się wiel-
kie zawody strzeleckie o mistro'
stwo sokołów warszawskich. W za-
wodach tych wzięli udział sokoli
Wilna, którzy odnieśli duży sukces.

Drużynowo zwyciężył zespół
Il Warszawy 468 pkt. Drugie miej-
sce zajęła I Warszawa 446 pkt.,
a trzecie miejsce, zaszczytne
miejsce, przypadło Wilnu 444 pkt.
Biorąc pod uwagę małą różnicę
punktów między drugim zwycięz-
cą, a trzecim sądzić można, że
walka była ostra i każdy punkt
decydował o miejsce.

Zespół Sokoła
składał się z: Brancewicza,
pokojczyckiego i Pieczki.

Drugim, daleko większym suk-
cesem Wilna był wynik indywi-
dualny. W konkurencji tej Piecz-
ko z Wilna zajął pierwsze miejsce,
mająe na 200 możliwych 173 pkt.

Nadmienić należy, że w zawo-
dach wzięło udział 18 zespołów,
czyli 54 zawodników.

Sokoli wileńscy  projektują,
w niedzielę 16 b. m. zorganizo-
wanie trójboju sportowego z na-

SEREBICEPERCEŃBOSEKOARIA

dość pouczający wniosek, że
zmniejszenie w silniejszym stopniu
dotyka większe przedsiębiorstwa,
niż mniejsze, oraz że w wójewódz-
twach wschodnich —  Białosto-
ckiem, Brzeskiem i Wołyńskiem
przedsiębiorstw _ przemysłowych
przybyło w ciągu roku prawie 10
proc.

wileńskiego
Nie-

stępującym programem: marsz
z obciążeniem na 10 klm, strze-
lanie i rzut granatem do celu
i na odległość.

Widzimy więc, że sekcja strze-
lecka Sokoła rozwija się bardzo
pomyślnie.

Jutro zawody lekkoatletyczne.

Wielkie zawody jutrzejsze na
Pióromoncie zapowiadają się
wspaniale, ale jast jedna tylko
niepewność co do pogody. Bądź:
my jednak dobrej myśli.

Zawodnicy ze swej strony nie
zrobią zapewne zawodu i uzyska-
ją szereg dobrych wyników.

Początek o godz. 12.

Przed jutrzejszym meczem
z Legją.

Wojskowi 1 p. p. leg. już wy
jechali. Są oni teraz w Poznaniu.
Jutro 1 p. p. leg. rozegra mecz
rólfinałowy o wejście do Ligi
z Legją poznańską.

Mistrzowie nasi wyjechali w
stosunkowo złych humorach, bo
w ostatniej chwili zachorował
Maniecki a Chowaniec też był
w złej kond cji. Do ostatniej
jednak chwili mistrzowie nasi
usilnie trenowali.

Mecz w Poznaniu sędziować
będzie major Loth.

Będzie to jedyny mecz o wej-
ście do Ligi. Zainteresowanie
więc jest duże nietylko w Wilnie
i Poznaniu, ale w całej Polsce.

SŁONIM (Pat. W'dniu @а-
siejszym 0 godzinie 10-ej w ko-
ściele faraym w Słonimiu odbyło
się nabożeńsiwo za spokój duszy
ś. p. ks. kanonika Ignacego Roso-
łowskiego. Nabożeństwo celebro-
wał dziekan baranowicki ks. Żo-
łądowski w asyście kilkunastu
księży. iKazanie wygłosił kapelan
wojskowy z baranowicz ks. Ale-
ksandrowicz, podnosząc zasługi
zmarłego . zalety jego charakteru.
Głęboko przemyślane przemówie-
nie wywasło niezatarte wrażenie
na słuchaczach, Na nabożeństwie
PERAZEBEOWGZZEWEŻRZSECHSSC ISA

Ostatnie zawody kolarskie.
Zorganizowane przed miesią-

cem zawody kolarskie z okazji
otwarcia toru kolarskiego na Pió-
romocie udały się doskonale pod
względem frekwencji publiczno-
ści. Jest więc gwarancja, żei
jutrzejsze wyścigi naszych kolarzy
ściągną na Pióromont sporo wi-
dzów.

Wyścigi zepowiadają się cie-
kawie. Treningi odbywają się co-
dziennie.

Zawody kolarskie w połącze-
niu z konkurencjami lekkoatle-
tycznemi powinne wypaść impo-
nująco.

Wyścigi
godz. 12.

rozpoczynają się o

Ping — Pong.
8 b. m. o godz. 17 w lokalu

„Ogniska” odbędzie się mecz
ping—pongowy między „Makabią”
i „Ogniskiem”. W sporcie tym
biorą udział najlepsi gracze Wilna:
Grodnicki (Ognisko), — \МеК5!ег
(Makabi).

Pogrzeb„Ks. Rosołowskiego.
obecni byli przedstawiciele władz
państwowych ze starostą Edmun-
dem Koźlaczem na czele, wojsko-
wość z pik, Marjanem Kurkow-
skim, dowódcą 79 p. p., dalej or-
ganizacje społeczne, szkoły z
pocztami szlandarowemi, stowa-
rzyszenia miodziežy oraz niezli-
czone rzesze wiernych. Po na-
bożeństwie zwłoki złożono na
cmentarza przy kościele. Szpale-
ry tworzyli uczniowie seminarjów
1 szkół,

ML

GIEŁDA.
WRARSZAWA (Pat.) 6. X 1932 r.
Waluty 1 dewizy:

Beigja 123,85— '24,16—123,54
Gdańsk 173,40—173,23—172,97
Holandja 358,70—359,60 —357,80.
Londyn 30,60—30,95—30,65
Nowy York8,915—8,935—8,895,
Nowy York kabel 8,92—8,94 - 8,90.
Paryż 34,98 -35,04-—:4,£9.
Praga 26,41—26,47—26,35.
Szwajcarja 172,08 —172,51—171,65.
włochy45,75 —45,97—45,53,
Berlin 211,80.
Tendencja mocrizjsza.

Papiery procentowe
3', poź. budowlana 38'/,—38,25.
47% inwestycyjna 97,25,
4/, poż. inwest. ser. 103'4.
59); konwers. 42.
6, dolarowa 55,75—56,75—55,88 —

56—56,25.
4: dolarowa 49—49,25,
7“, stabil. 54,75— 53,75.
8%, obiig. BGK. 93.
7 1, L. Z. ziem. dol 52.
4|a'io L. Z. m. Warszawy 45.
5|o L. Z. m. Warszawy 48').
8% L.Z.m. Warsz. >9—59,88.;
10'js L Z. m. Radomia 56,75
10%, L Z. m. Siedlec 53,75.
Terdencia mocniejsza.

Akcjer
Bank Polski 89. Cukier 19',, L ilpop

13,60—13'|,. Starachowice 8'|;—8, 25.
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: Ostatnie
DźwiĘKo- CASINO tame Wlasta Burian
WE KINO A | zrównanej podwójnej kreacji króla I jego sobowtó-

Wielka 47. tei. 15-14 ra w doskonałym arcy-przebojowym filmie p. t.:
młodzieży dozwolone.

na Žo seansów celem uniknięcia natłoku. Początek o godz. 4, 6,

IsSEANma NME TAS TND ORZEC NN IEC DE

„Pogromcy Przestworzy“
Spieszcie ujrzeć!

Wkrótce wielki fllm egzotyczny „CZŁOWIEK MAŁPA" reż. mistrza—mistrzów Van Dyke'a.
| RADO OS SLSIENOS

=————————— Mleszkanie 7-mio poko-

Pot. Romana RYBARSKIEGO)
nowa książka p. t.:

Lrzyszłość gospodarcza Świat

 

DZWIĘK. KINO-
TEATR -

UI. WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

  

   

OPAŁOWEGO

Zamkowa 18 __ Wilno   

 

Największy przebój
«PAN» | aty obecnej

ży dozwelony!

RRSO FTPARERZZOTZK WYTĘTTW

Hurtowa I detaliczna sprzedaż

WĘGLI | DRZEWAPA
«CENTROOPAŁ»

Tel. 17-90.
BEIKORZE

Ostatnie dnil

 

 

Wileńskie Prywatne Kursy

 

 

już opuściła

Zawiera następujące rozdziały:

i. Istotne fakty i zagadnienia.

sek Księżna Łowicka
ZŁOTEJ SERJI POLSKI

Ke„HELIOS“ Romantyezn
ul. Wileńska 38. $ Józef WĘGR

durach List. z r. 1831.

d t Wielk. Księcia Konstantego i pięknej Polki W rol. główn: Jadwiga SMOSARSKA, Sefan JARACZ,

ZYN, Al. ZELWEROWICZ. - Zdjęcia wojskowa. przy łaskaw. współudziaie Szkoły Podchorążych w nmun-

Arcydzieło to demonstr. jednocześnie z Warszawą. — Wszystkie honorowe bliety nieważ

ne. — Seanse o g. 4, 6, 8 i 10,15 w sobotę i niedzielę od godziny 2-ej.

bohater niezapomnianych filmów: „C. K. Feldmarszałek*, „On i jego sio-
stra“ I „Pod Kuratelą" ukaże się na naszym ekranie w swojej nowej nie-

Nad program: Urozmaicone dodatki
diklakoma: — Ceny od 25 gr. Dla

bywał ewodzenia, którem cieszy się ten film, Dyrekcja prosi o przybycie
Sio usa Pas 81 10,15 w anie świąt. o g. 2-ej.

«Król To Ja»

dzinie 2-ej.

prasę drukarską.

ii. Równowaga gospodarstwa

 

zdobył uznanie całego Wilna i całej naszej pra-
sy, bijąc rekord powodzenia! Dia młodzie-

Początek seansów o g. 4, 6,8 I 10,15. W niedzielę i święta o go-

i Lekarze-

Zęby sztuczne

 

dania Wiosenna 2/7 m. 1

brodawki, kurzajkiJowe z wygodami, nada- wę
jące się na biuro, urząd. ! wąśry. 102—0
szkolę | t. p. do wyna- f 3
Jęcia ul. Sw. Anny2m. 2. ; я

2] ROŻNE į
Do wynajęcia 2 dwu-| GOŁZURZEENGWNWAZM 2
pok. mieszkania z kuch- B d =
niami oraz mahoniowy
fortepian zagr. do sprze- |= ryn ZĘ

(obok kość. św. Piotra polecają:
1 Pawła.) 408 B-cia Gołębiowscy E
OAZA ul. Trocka 3. -, 8

; 508—0,o
| PRACA |
Z ZN"RUPNO

1 OFICER EMERYT tai Į Sprzedai
36 energiczny z prakty-

Dentyści,
 

Lekarz-Dantysta

О. FRYDMAN - JASZ
Wielka 28

cie | kauczuku.
. 223

 

majową - węgierską

Imari W |

"Na įesie
na zło-

 

Dla panów |
| AKUSZERKI 19
———— esa

AKUSZERKA *

ŚMIAŁOWSKA
przeprowadziła się.
Mickiewicza 4, m. 6.

Tamże gabinet kosme-

tyczny poprawia cerę, u-

—

  

     

 

Art. 1977-27
Czarne sznurowane

buciki z mocnego bo-

ksu, ze silną skėrzaną podeszwą.

ką I doświadczeniem rol-
ne.n poszukuje piacy w _ Folwark-letnisko
majątku ziemskim za u. Sprzedaje się w pobliżu
trzymanie. Referencje o- Wilna. Obszar io I pół
sób poważnych. Łaska: ha. W tem poiowa lasu
we zgłoszenia do Adm, (dąb, lipa, sosna, jodła,
„Dz. ni.eńsk.” pod „kKa- DiZoza). Ziemia avbra,

pitan“, 425—0т wlasna, rzeczka. Budya-
Asieinan К W dobrym. stanie.
Młoda osoba |. 26 po- Miejscowość malownicza

szukuje posady kuchar. Dowiedzieć się w Adml-

światowego przed wojną i skutki wojny. Ill. Obroty handlowe
w powojennem gospodarstwie światowem. IV. Kredyty zagra-

niczne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI. Przysz-

łość gospodarstwa światowego. Vil. Racjonalizacja. VIII. Ró-
wnowaga przemysłu | rolnictwa. IX. Ciężary publiczne i spo-

łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka

i kryzys ustroju gospodarczego. Xi, Ruch naturalny ludności

a przyszłość gospodarcza. XII. Konsekwencje mniejszego po-

stępu gospodarczego. Xill. Ogólne wnioski i przewidywania.

  

  
Art. 1637-21

Na spacer: dobre
: męskie półbuciki z
czarnego lub bronzowago bokskalłu.

i motocyklowe.
Nauka na nowoczesnychimaszynach.

Opiaty za kurs žnižone.ž.4-4
Przy kursach warsztaty i stacja obslugi

dla samochodów | motocykll.
Kancelarja kursów i sala wykładowa”przy

ul. Ad. Mickiewicza 24, m. 10.
nistracji „Dziennika Wil." Garaże i warsztaty zauł. Bernardyński Nr. 8

grmóchodoce:R

 

W.Z.P.3 Nr. 19

ADAK KOZAK DIANA

 

H. M. STEPHENSON. 38)

Na nojwyższem wzgórz
Wreszcie wagon znieruchomiał na długą chwilę.

Zbieg wiedział, że nie na bocznej linji, bo widział

nad sobą lampy stacyjne. Drżał całem ciałem, tak

jakby napięcie nerwowe, w jakiem żyt przez dzie-

więć dni, doszło do punktu kulminacyjnego i nastą-

piło załamanie. Trwoga przyszła nagle, jak to

trwoga. ;

Lokomotywa parsknęła i pociąg ruszył. Powie-
dział sobie, że dłużej tego nie zniesie i wysiądzie,
jak się da tylko najprędzej. A potem? Czy warto
opierać się losowi? Koniec był nieunikniony. Taki
koniec! Uch, żeby móc tylko opanować to drżenie
i żeby noc nie była tak zimna. .

Zbliżała się czarna godzina 1 naokoło skazańca
zamykała się dolina śmierci. A pociąg turkotał i tur-
kotai. Minął Taunton i Bridgwater, tak jakby nie
miał się nigdy zatrzymać, lrwoga ustąpiia powoli
i wróciła nadzieja. Fostanowił walczyć, choćby tyl-
ko t.ochę dłużej.

Świt był niedaleko, Pociąg biegł na północ. Zbo-
€zył z linji londyńskiej i szedł najwidoczniej do Bry-
stolu. A gdyby zatrzymał się dopiero w centrum
miasta? Czyby jednak nie należato wyskoczyć? Bo
inaczej złapią jak szczura.

Dalekie czerwone światło zamieniło się nagle
w zielone i pociąg zwolnił biegu i stanął w polu.
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„Walters wydostał się z wagonu na bufor, z buforu na
tor i iegł między szynami. Nim dano sygnał, że droga
wolna, upłynęło więcej niż pięść minut. Wagony
przesunęły się powoli nad leżącym. Harry poczekał
jeszcze trochę 1 wstał.

Znajdowa' się na dnie wykopu, prawie pod wia-
duktem. Wszedł na wiadukt, przez który przecho-
dziła droga, wiodąca na wschód. Potrzebował teraz
ruchu, bo zesztywniał na kość.

O sto kroków dalej napotkał słup milowy. Za-
palił zapałkę i zobaczył, że idzie do Puritonu. Nie-
bawem ukazały się domy, rozrzucone po obu stro-
nach drogi. Przemaszerował przez wieś i w pół go-
dziny później doszedł do drugiej, dużo większej.
Było już tak widno, że przeczytai nazwę na urzędzie
pocztowym: Woolavington. Nigdzie nie było widać
żywej duszy, Szedł spiesznie dalej, Szarość nocy
przechodziła w jasność dnia i zboże stawało się żółte,
a trawa zielona.

Szukał kryjówki, ale okolica była nizinna. Nic
tylko zielone pola, poprzedzielane rowami. Na pół-
nocy widniała ciemna masa gór, jak się trafnie do-
myślił, Mendips. Znajdował się więc na równinie
Sedgemooru, która leży na wschód od Bridgwater.
Tutaj to król Jakób pobił armję Monmoutha. Była
to ostatnia bitwa na ziemi angieiskiej. Nigdzie nie
było widać pszenicy, tylko zielone pastwiska,
upstrzone bydłem.

Droga ciągnęła się w nieskończoność, prosta jak
strzelił, z rowami po bokach. Wschodzące słońce
zastało na niej znużonego wędrowca, który nie oba- 
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monowicza zam. w Boh: czasu odpalony konku-
aaniszkach un. się. 444 rent,

wiał się zaskończenia, gdyż widział wszystko jak na
dłoni w promieniu mili.

> [Wreszcie natrafił na pole, na którem rosły kępy
krzaków, Wyczerpany organizm domagał się nagwałt
wypoczynku i jedzenia. Walters przeszedł przez kil-
ka rowów i ukrył się tak bezpiecznie, jak mógł. Był
straszliwie wygłodzony i nie zważał już na szczu-
płość zapasów. Pożerał żarłocznie słoninę i gotowa-
ną pszenicę. Zaspokoiwszy głód, zasnął momentalnie
ciężkim snem.

‚ „Żar słońca i natrętne muchy obudziły go wcze-
śniej, niż chciał, Krajobraz był w dalszym ciągu ci-
chy i pusty. Zapalił fajkę i zastanowił się nad sy-
tuacją. Zasadniczo zamierzał skomunikować się z
zodłrey'em. Ale nawet gdyby kolega był w Sussex,
to takiplan przedstawiał ogromne trudności. A mógł
nie być, Z drugiej strony, skręciwszy na północ, zna-
lazłoby się z łatwością Cotsham.

czasie odwiedzin w więzieniu Thornton za-
pytał Harry'ego, czy wtedy na polowaniu chciał go
się poradzić w sprawie Millie. Harry odpowiedział
twierdząco i zobaczył, że twarz doktora wykrzywił
spazm bólu.

„Wierzył, że onby mu pomógł. Ale czy miał pra-
wo narażać go na niebezpieczeństwo? Nie. Ale znał
dobrze przyzwyczajenia starego doktora i wiedział-
by, jak się z nim skomunikować. Dotychczas masze-rował na północ i wschód. Podróżnicy z Devonshire
kierują się przeważnie na Brystoi lub Bath, a stamtąd
na północ lub wschód. Walters nie zdecydował się
jeszcze, kogo wyróżni wątpliwie zaszczytnym wy-
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borem, Godfrey'a, czy Thorntona. Do'tej chwili de-
cyzja nie była konieczna. Lecz Bath leży na północ
cd gór mendipskich, niewiele mil dalej. Będzie się
musiał zdecydować. Thornton na północ, Godfrey na
wschód, i

Tortura żaru słońca w połączeniu z natręctwem
much zaczynała stawać się nie do zniesienia. Minęło
gołudnie i cierpliwość nieszczęsnika dobiegła kresu.
Wyślądał jak wędrowny robotnik, który pracował
ostatnio przy węglu. Nikt nie mógł podejrzewać, że
był już w tej. stronie Somersetu. Postanowił zaryzy-
kować. Musiał być odważniejszy. W każdym razie
nie wytrzymałby w tej kryjówce ośmiu godzin do
wieczora. Wstat ostrożnie z ziemi,

Daleko na drodze widać było odjeżdżający wóz,
Harry umył twarz, oczyścił ubranie i wydostał się na
drogę. Sedgemoor należy do wyjątkowo pustych za-
kątków Anglji i ożywia się tylko w godzinach udoju.
W ciągu pierwszej pół godziny Walters spotkał tylko
kilku cyklistów, którzy nie zwrócili na niego naj-
mniejszej uwagi. Na polach było dużo bydła. Wal-
tersa dziwił brak farm i chat. Nie wiedział, że w
zimie podmokłe okolice zamieniają się często w je-
ziora i dlatego nie nadają się do celów budowlanych.
Niektóre stada pasą się w odległości sześciu mil i da-
lej od szop. To też dojenie odbywa się na pastwis-
kach, bo za daleko byłoby pędzić bydło do farm.
Walters zrobił to odkrycie pod wieczór.

(C. d. a.)
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