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Kiedy będzie zwołana sesja parlamentarna?
(Telefonem od własnego korespondentaj

WARSZAWA. Termin sesji
ustalony.

Przypuszczać naležy.
dniach b. m.

parlamentarnej nie został jeszcze

że zwołana ona zostanie w ostatnich

Sejm przystąpilby do pracy w plerwszych dniach listopada

Preliminowany budżet na 1933—34 r.
przewiduje 350 mijonów deficytu.

(Telefonem od specjalnego korespondenta.)

WARSZAWA. Preliminarz wydatków na r. 193334 przewiduje
około 2.450.000,000 zł., zaś dochodów — 2.100.000.000 zł.

Preliminowany deficyt wynosi zatem około 350 miljonów.

Bilety wycieczkowe.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Koleje polskie wprowadziły bilety wycieczkowe,
których cenn była ustalona według taryfy podmiejskiej, niższej od
normalnej o 25 proc.

Od 1 Istopada cena biletów wycieczkowych będzie obliczana
według taryfy normalnej z obniżeniem o 33'/, proc. w każdą strone.

Bilety te będą mogły być wydawane bez względu na odległość.
ędą one wydawane w soboty i dnie przedświąteczne

WSejmiejuż ruch.
W gmachach Sejmu i Senatu

niema jeszcze posłów i zebrań,
zjawiły się wszakże pierwsze zwia-
stuny rychłego wznowienia życia
parlamentarnego. Zwiastunami te-
mi są gorączkowe porządki, któ-
re od kilku dni absorbują całą
służbę pariamentarną. Powietrze
w gmachu sejmowym  przesyco-
ne jest terpentyną od froterowa-
nia podłóg i naftaliną od układa-
nych chodników i dyw: nów.

Pogłoska.
„Robotnik'” notuje następującą

pogłoskę:
„Jeden z przywódców konser-

watywnych pragnął podobno przed
niedawnym czasem spotkać się z
p. Piłsudskim i przedstawić mu
swoją — pesymistyczną z punktu
widzenia „sanacji'* — ocenę nastro
Jów, panujących w kraju. Jednak-
że otoczenie p. marszałka Piłsuds-
kigo potraktowało projekt takiej
rozmowy o tyle nieprzychylnie, że
ów polityk konserwatywny musiał
zrezygnować:ze swego zamiaru.

Sprawy podatkowe.
Minister skarbu-opracowuje

projekt nowelizacji ustaw o poda”
tku od nieruchomości i od lokali
w miastach:

Dotychczas wymiar i pobór.
tych podatków należał do kompe-
tencji władz miejskich. Obecnie
przygotowane projekty zmierzają
do tego, aby od pierwszego sty-
cznia wymiar i pobór przekazano
urzędom skarbowym. Wiadomości
0 tych projektach wywołały niepo
ój wśród miast i zarząd związku

miast postanowił podjąć odpowie-
dnie kroki.

KAPELUSZE
Jesien. w dużym wyborze od zł.

E. MIESZKOWSKI
MICKIEWICZA 22.
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* ZMIANY W PRAGMATYCE SŁUŻBOWEJ
URZĘDNIKUW. :

WARSZAWA (Pat). W Dzien-
niku Ustaw z dnia 14 paždziernika
ukazalo się rozporządzenie Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia
7 paždziernika 1932 roku w spra-
wie zmiany niektėrych postano-
wień ustawy z dnią 17 lutego 1922
roku o państwowej służbie cywil-
nej. Rozporządzenie zmieni mię*
dzy innemi artykuł 19 dotychcza-
sowej ustawy: który otrzymuje na-
stępujące brzmienie: „Stosunek
hierarchiczny pomiędzy urzędni-
kami pełniącymi obowiązki przy
wiązane do stanowisk danej kate-
gorji, zależy nie od posiadanego
stopnia służbowego, lecz od ro*
dzaju stanowiska, którego obo
wiązki pełnią”.

Również artykuł 20 ustawy o*
trzymuje brzmienie następujące:
„Dla każdego urzędnika państwo-
wego z wyjątkiem urzędników
zajmujących stanowiska kierowni-
cze, które określa prezes Rady
Ministrów w porozumieniu z wła-
ściwą władzą naczelną, prowadzi
władza służbowa listę kwalifika-
cyjną, obejmującą oceny kwalifi-

kacyjne urzędnika, Oceny kwali-
fikacyjne są sporządzane corocz-
nie z końcem każdego roku ka-
lendarzowego. Ocena kwalifika*
cyjna składa się zasadniczo z
opinij dwóch osób powołanych do
wykonywania nadzoru służbowe”
śo. Stopnie oceny kwalifikacyjnej
są następujące: dobra, dostatecz-
na i niedostateczna: O niedosta*
tecznej kwaliiikacji władza winna
urzędnika zawiadomić. — Roz-
porządzenie Frezydenta dodaje
m. in. następujący artykuł 65-a:
„Urzędnik, który w ciągu bezpo-
średnio po sobie następujących
lat 3, otrzymał dwukrotnie nie-
dostateczną ocenę kwalifikacyjną,
winien być zwolniony ze służby
przy zachowaniu nabytych praw
emerytalnych".

Tenże sam Dziennik Ustaw o-
głasza między innemi rozporzą”
dzenie Prezydenta z dnia 7 paźdz.
b. r. o organizacji komisyj dyscy-
plinarnych i postępowaniu dyscy”
plinarnem przeciwko funkcjonar-
juszom państwowym. *

Po naradach ferriota z Mac Donaldem.
REZULTATY: „NIEWIELKIE”.
LONDYN (Pat). Herriot opu-

ścił Downing Street w czwartek
o godzinie 18-ej min. 30, przyczem
na zapytanie dziennikarzy, jakie
były rezultaty narad, odpowie-
dziat: „Niewielkie“.

Agencja Reutera dowiaduje się,
že przedmiotem narad byly roz-
bieżności między poglądami An-
śljj a Francji co do żądań nie-
mieckich równouprawnienia zbro-
jeń. Poglądy mniejszych państw
europejskich były brane pod uwa-
śę przez Herriota i Mac Donalda.

KONFERENCJA 4 MOCARSTW
ODBĘDZIE SIĘ W GENEWIE.
LONDYN (Pat). Specjalny wy-

słannik agencji Havasa donosi, że
chociaż wiadomość ta nie jest
jeszcze oficjaina, zdaje się jednak,
że Herriotowi udało się przeko-
nać Mac Donalda o konieczności
obrania raczej Genewy niż Lon-
dynu jako siedziby projektowa*
nej konferencj! 4 mocarstw. Istot-
nie, Herriot, pomimo nacisku Mac
Donalda, nie mógł przyjąć for-
muły, prowadzącej do opuszcze-
nia konferenc;: rozbrojeniowej, a
pośrednio i Ligi Narodów. Ze-
branie zaś 4 mocarstw w Gene-
wie nie będzie nikogo raziło jako
dążenie 'do wyszukania między
krajami najbardziej zainteresowa-

Bolicja niemiecha to wojsko redularne.
GFNEWA. (Pat). W  komite-

cie stanów liczebnych konferencji
rozbrojeniowej  del:gat Francji
Massigli wygłosił w piątek prze-
mówienie na temat wojskowego
charakteiu policji niemieckiej —
„Schupo”. Komitet obecnie miał
zająć się kwestją, jakie są siły
zbrojne państw zwyciężonych, co
będzie stanowić podstawę porów-
nania. W/g plerwotnej „propo-

amerykańskiej należało u-
względnić tylko armję, a więc,
O ile chodzi o Niemcy, jedynie
Reichswehrę. Przemówienie de-
legata franzuskisgo miało na ce-
lu wykszenie, że należało wziąć
także pod uwagę niemieckie
Schupo. Mówca podkreślił na
wstępie, że w krajach rozbrojo-
nych na podstawie traktatów po-
kojowych policja osiągnęła sto-
pień organizacji i militaryzacji,
nieistniejący gdzieindziej, W kra-
jach tych policja spełnia zada
Nia, które gdzieindziej wykonywa
armja.

Przypomniawszy art. 162 tra-
ktatu wersalskiego, zakazujący
Niemcom posiadania siłpolicyj-
nych z 1913 roku oraz uczestni-
Czenia' funkcjonarjuszy policji w
ćwiczeniach wojskowych, delegat
francuski na szeregu przykładów
Wykazał, jak Niemcy naruszyly
traktat i w jakim stopniu połtcja
jest zmilitaryzowana, opierając
Się przytem wyłącznie na doku-

ORREREZY4BCZTTTIANOAETAWIJF?

Pa miętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.

mentach urzędowych oraz na in-
formacjach prasy niemieckiej.
l tak. z 80 tysięcy ludzi w 1913
roku policja niemiecka doszła
w roku 1930 do 140 tysięcy.
Schupo odbywa manewry wojsko-
we, używając do ich zamaskowa-
nia jedynie specjalaych wyrażeń.
Podczas gdy przy manewrach
wojskowych mówi się o armii
czerwonej i niebieskiej, to w
Niemczech mówi się o policji i
„bandytach”. Liczba tych „bandy-
tów” wynosi setki i tysiące ludzi.
Podczas ćwiczeń policja niemiec-
ka używa karabinów maszyno-
wych, masek gazowych it.p.

Podkomitet stanów liczebnych
odroczył swą pracę, powołując
podkomitet do zbadania charak-
teru policji wszystkich krajów re-
prezentowanych w komitecie.

Przemówienie: delegata francus
kiego Massigliego wywołało duże
poruszenie i zdenerwowanie w
tutejszych kołach niemieckich. Po
raz pierwszy odczuto niedogodne
dla Niemiec konsekwencje wyco-
fania się ich z prac konferencji
rozbrejeniowej. Delegaci  nie-
mieccy nie mieli okazji wytłuma-
czenia faktów przytoczonych przez
delegata francuskiego.

BERLIN, (Pat). W. związku z
wiadomościami, jakie ukazały się
w prasie zagranicznej o wojsko-
wym charakterze policji niemiec-
kiej, ukazało się w sobotę wie-
czorem wyjaśnienie biura Conti,
które utrzymuje, że między
Reichswehrą a policją nie istnie-
ją żadne służbowe czy organiza-
cyjne stosunki,

nemi podstaw układu, któryby
został następnie przedłożony do
ratyfikacji innych państw. Poza-
tem odbycie konferencji w Gene-
wie oszczędziłoby innym delega-
cjom obaw, że mogą się znaleźć
wobec fait accompli. Nie chodzi
dzisiaj bynajmniej o powzięcie
decyzji, która zostałaby następnie
narzucona innym narodom. Rezul-
taty narad zostaną zakomuniko-
wane innym rządom tak, aby do*
prowadziły w sposób naturalny
dó konterencji 4 mocarstw. Brano
pod uwagę kryzys. jaki przecho”
dzą mniejsze państwa.

KOMUNIKAT OFICJALNY,

LONDYN (Pat). Na krótko
przed godziną 10-tą w piątek
Herriot opuścił Downing Street.
Wkrótce potem wydano komuni-
kat oficjalny, stwierdzający, że
w ciągu dnia wczorajszego i dzi-
siejszego na Downing Street miały
miejsce rozmowy pomiędzy Mac
Donaldem, He:rriotem i Simonem
w sprawie propozycji angielskiej,
dotyczącej konferencji przedsta”
wicieli Wielkiej Brytanji, Francji,
Włoch i Niemiec, mającej na celu
przezwyciężenie trudności, na-
potkanych w Genewie. Ministro-

wie francuski i angielski zgodnie
uważają, iż rajodpowiedniejszem
miejscem konierencji 4 mocarstw
wymienionych' powyżej byłaby
Genewa. Kząd angielski stara się
o aprobatę dwóch innych rządów
dla tej propozycji. Konferencja
miałaby charakter przygotowaw-
czy i nieoficjalny. Celem jej by-
łoby odnalezienie i zaproponowa-
nie sposobów, które pozwoliłyby
na podjęcie w ramachLigi Naro-
dów wspólnego wysiłku konie”
rencji rozbrojeniowej.

Reuter dowiaduje się, że rząd
brytyjski już otrzymał odpowiedź
rządu włoskiego, który zgadza się
"na Genewę jako na miejsce kon-
ferencji. Niemcy w swej odpowie”
dzi zaznaczają, iż przynajmniej w
chwili obecnej nie są skłonne do
wyrażenia swej zgody na Genewę.
Koła angielskie są zdania, że
miejsce konferencji nie powinno
być uważane za przeszkodę nie

do przezwyciężenia dla dalszego
rozwoju konierencji Rząd an-
gielski nie przywiązuje większego
znaczenia do miejsca konierencji
i gotów jest wyrazić swą zgodę na
każdą miejscowość, która będzie
odpowiadała pozostałym uczestni-
kom obrad.

JAKI JEST PLAN ANGIELSKI?

PARYŻ (Pat). Specjalny wy-
słannik agencji Havasa donosi z
Londynu, że kierujący politycy
angielscy, odrzucając  jakiekol-
wiek nowe zobowiązania mię-
dzynarodowe, sugerować mają
następujące rozwiązanie:

1) rozejm polityczny, zobo”
wiązujący Niemcy do zachowania
status quo terytorjalnego na prze-
ciąg lat 10, 2) udzielenie Niemcom
swobody posiadania wszystkich
rodzajów broni, lecz w ilości 0-
graniczonej i 3) stopniowa re-
dukcja zbrojeń innych mocarstw,

KONFERENCJA 10 LISTOPADA
LONDYN (Pat). Havas dowia-

duje się, że przewidywana kon-
terencja genewska z udziałem
Anglji, Francji, Niemiec i Włoch
odbędzie się prawdopodobnie 10
listopada b. r.

STANOWCZA ODMOWA NIE-
MIEC WZIĘCIA UDZIAŁU W,

KONFERENCJI.

BERLIN (t'at). Rezultat obrad
Herriota z Mac Donaldem wywo-
łał w niemieckich kołach poli-
tycznych niezadowolenie ze wzglę
du na wybór Genewy jako miejsca
obrad. W] związku z tem biuro
Conti ogłasza komunikat, stwier-
dzający, że dia Niemiec sprawa
miejsca zebrania się konferencji
przedstawia specjalną wagę.
Niemcy mogą zgodzić się na Ge-
newę jedynie w tym wypadku,
gdyby zawczasu wyjaśniono sto-
sunek do znanych zastrzeżeń nie-
mieckich co ao zagadnienia rów-
nouprawnienia zbrojeń, w prze-
ciwnym bowiem razie istnieje
niebezpieczeństwo, że Niemcy po-
przez konierencję 4 mocarstw w
Genewie wciągnięte będą niejako
tylnemi drzwiami na konferencję
rozbrojeniową, bez uprzedniego
załatwienia sprawy równoupraw*
nienia. W dalszym ciągu komuni-
kat podkreśla,że dla Niemiec
obojętną jest sprawą, czy konfe-
rencja odbędzie się w Londynie,
czy w innem miejscu, byle nie za-
blisko Genewy, sugerując w ten
sposób Anglji, że wybór Londynu
jest raczej dla niej, więcej niż dla
Niemiec, sprawą prestiżu.
hugenbergowska wyraża przytem
nadzieję, że mimo wyznaczenia
Genewy jako ostatecznego miej-
sca zwołania konferencji. dojdzie
przedtem jeszcze do rozmów nib-
mieckorangielskich w tej sprawie.

LONDYN (Pat). Odmowa Nie-
miec wzięcia udziału w konferen-
cji 4 mocarstw w Genewie wywo*
łała, w londyńskich kołach rzą*
dowych przykre rozczarowanie.
O samej odpowiedzi Niemiec wia-
domo jest, że utrzymaną była w
tonie grzecznym, lecz zdecydo*
wanie odmownym. Niemcy od-
rzucają zarówno Genewę jako
miejsce zebrania się konferencji,
jak również nieobowiązującą for-
mę konferencji. Rozmowy londyń-
skie wywołały zgodność poglądów
Francji i Anglj. co do tego, że po”
między sprawami rėwnoupraw-
nienia zbrojeń i bezpieczeństwa
istnieje junctim i że sprawa równo*
uprawnienia będzie automatycz-
nie rozwiązana, o ile zostanie
uzyskana zgoda Niemiec w spra”
wie rozbrojenia i bezpieczeństwa.
Sytuację komplikują obawy przed
dalszym rozwojem sytuacji we-
wnętrznej w Niemczech w kierun-
ku restauracji monarchji w Ba-
warji i Prusach. Wrażenie ogólne
skłania się ku temu przekonaniu,
że powstał impas jeszcze wię-
kszy, aniżeli przedtem. W nie-
których kołach wysuwają możli:
wość odbycia konferencji 3 mo*
carštw, t. zn Anglji, Francji i
Włoch, co oznaczałoby całkowitą
izolację Niemiec, ‚
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Mamusiu pamiętaj!

w Polskiej Skład

—10

gimnastyczne

ZAMKOWA 9. — TEL. 6-46.

Kup mi koniecznie fartuszek szkol-
ny, mocne pończoszki i pantofle

nicy Galanteryjnej
Fr. FRLICZKI

 

Kto rządzi w Czechach.
Kto właściwie rządzi Czecho-

słowacją? Warto postawić sobie
to pytanie, ażeby łatwiej wytło-
maczyć sobie pozycję, jaką ten
kraj zajmuje w Europie. Minionej
zimy Czechosłowacja uzyskała po-
życzkę od Francji, a debata nad
pożyczką w senacie francuskim
dała asumpt do ogromnej manife-
stacji Francji na cześć Masaryka.
Teraz świeżo na pobojowisku w
Cernay w Alzacji odbyła się impo-
nująca manifestacja przyjaźni
francusko - czeskosłowackiej przy
udziale prezydenta Lebruna. Dzie-
je się to właśnie wtedy, gdy sto-
sunki polsko-irancuskie ulegają
widocznemu oziębieniu, a Polska
nie może nawet uzyskać drugiej
transzy na budowę magistrali wę-
glowej, do czego się kontrahenci
irancuscy zobowiązali.

Rządy w Czechosłowacji-są
par excellence - demokratyczne.
Ale i tam pariamentaryzm  prze-
chodzi kryzys. Podczas obrad par-
lamentu, przed wakacjami, zdarzył
się tam taki wypadek. Na sali po
siedzeń izby poselskiej znajdowa*
ło się dwu posłów (tak zresztą by-
wa normalnie. inaczej zaś jest, gdy
ma nastąpić głosowanie). Do głosu
był zapisany pewien poseł nie-
miecki, który prosił kolegów, by
wyszli z sali, gdy on wyjdzie na
trybunę. Tak się stało. I on zaczął
swe przemówienie:

—Panie prezesie — skierowu-
jąc się do prezydenta izby — i ty
pusta izbo!

Przewodniczący odebrał mu
głos, a izba potraktowała to wy-
stąpienie jako obrazę i wykluczyła
go na kilka posiedzeń, |

Szczegół ten wspominamy tu-
taj dlatego, żeby wskazać, że zbyt
niego entuzjazmu do parlamentu
dzisiaj w Czechosłowacji niema.
Parlament taksamo jest przez dłuż
szy czas niezwołany, a wszystkie
ważne sprawy załatwia się poza
parlamentem.

Żaden z rządów, kierujących
jakiemkolwiek państwem w Eu-
ropie, nie posiada tak ogromnej
za sobą większości, jak obecny
rząd p. Udrżala w Pradze, W оро-
zycji do rządu pozostaje tylko par”
tja komunistyczna oraz słowacka
partja ludowa ks. Hlinki, Wszy-
stkie inne wchodzą w skład koali-
cji rządowej. A więc: najsilniejsze
ugrupowanie czeskie: partja repu-
blikańska (agrarjusze), czescy na-
rodowi socjaliści, narodowi demo-

ikm a OGORKI

Z SOKOŁA h

Diś tobótła <SOKOLIC»
Początek o g. 9-ej.

Wstęp wyłącznie za zaproszeniami

Panowie płacą 1,50 gr., panie 1 zł.

apad komtnistów na procesję.
GRENADA (Pat.) Komuniści

napadli na odbywającą się tu
procesję. Na strzały dane ze stro-
ny komunistów  odpowiedziano
również strzałami Jedna osoba
została zabita, a kilkanaście od-
niosło rany.

 

kraci, czescy katolicy ks. Szram-
ka i czescy socjaliści: (razem 5
partyj czeskich) — tudzież dwie
partje niemieckie: socjalni demo*
kraci i niemieckie stronnictwo
mieszczańskie.

Faktycznie rządy w kraju spo*
czywają w ręku siódemki. To jest
mózg i wola rządu. Rada ministrów
jest poniekąd czynnikiem wtór*
nym: akceptuje to, co „siódemka
zdecyduje. A kimże jest „siódem*
ka'? To są przewódcy partji rzą”
dowych.

Prawda, że do gabinetu weszli
najwybitniejsi przedstawiciele po*
szczególnych stronictw rządowych
Sam premjer, Udrżal, jest szetem
partji republikańskiej .Benesz jest
de facto kierownikiem  partji na*
rodowych socjalistów, jakkolwiek
prezesem nadai pozostaje sędziwy
Klofacz.

Rząd nie uczyni żadnego posu-
nięcia ważniejszego bez uzyskania
aprobaty przewódców partyjnych.
Reszta partji to w wielkiej mie-
rze — już tylkc materjał do głoso”
wania.

Tu leży przyczyna braku zain*
teresowania dla obrad parlamen*
tarnych. Właściwie uchwały par-
lamentarne stanowią już tylko for*
malność, decyzje bowiem zapadły
wcześniej i gdzieindziej. Wywolu-
je to naturainie niezadowolenie
wewnętrzne w łonie samych par-
tj ale nie doprowadzają one do
ostrzejszych przejawów. Klasycz*
nym przykładem tego jest samo
czołowe stronnictwo rządowo-re*
publikańskie, w którem kierownik
klubu parlamentarnego, sekretarz
generalny i redaktor głównego or”
$ganu stanowią opozycję partyjną
w stosunku do oficjalnego kiero-
wania partji t. j. do Udrżala, a mi*
mo tego do rozłamów wewnę*
trznych nie dochodzi, a tembar-
dziej na zewnątrz jedność partji
j es tutrzymaną. *

Spory wszystkie i nieporozu-
mienia programowe muszą byč
zalagodzone kompromisem. Ukrė-
ca to naturalnie uprawnienie de-
magośji. Odpowiedzialność za los
kraju dzieli się pomiędzy wszyst-
kich.

Byłoby to wszystko niemożli*
we, gdyby w kraju całym nie istnia
ła wysoko rozwinęita samowiedza
i wysokie poczucie obywatelskie,
Siła leży przedewszystkiem w
demokratyzacj: społeczeństwa i w
jego uobywateleniu. Prawda, że
wielką siłę społeczną stanowi sam
Masaryk, jedna z najwybitniej-
szych postaci współczesnej Euro*
py i świata, ale i jego autorytet
okazałby się za mały, gdyby nie
zrozumienie interesów państwo”
wych w najszerszych masach.

Tu jest klucz do rozwiązania
zagadki, dlaczego Czechosłowacja,
— pomimo że jest państwem sto
sunkowo małem — posiada w
świecie taką pozycję. „Naród so*
bie“ — napis na Narodnim Divadle
w Pradze jest symboliczny, bar*
dzo głęboki i znajduje potwierdze*
nie we wszystkich dziedzinach ży*
cia:

H. w.

MEREOREFTRZORSAMA 2RPG PPS NSCSI 20 LBA)

PRZECIW REFORMIE USTROJU NIEMIEC.
BERLIN (Pat). Kanclerz Rze-

szy złożył w ciągu dnia wczoraj-
szego, jak donosi prasa, prezy”
dentowi Hindenburgowi sprawo-
zdanie o wyniku narad w Mona-
chjum. W kołach rządowych pa*
nuje przekonanie, że rokowania
te zaczęły się w nieprzychylnej
atmosferze, która uległa następnie
poprawie. Projekt reformy kon-
stytucjj w czasie stosunkowo
krótkich narad był bardzo mało
rozważany. Uspokojenie w ba-
warskich kołach politycznych
wniosło oświadczenie, że reforma
konstytucji nie będzie zarządzona
dekretem, lecz zostanie przepro”
wadzona w drodze parlamentar-
nej. Bawarskie koła polityczne
nadają podróży kanclerza Papena
znaczenie aktu  kurtuazyjnego,
który stanowi dopiero wstęp do
właściwych przyszłych  rzeczo*
wych narad.

Nawiązując"do mowy kancle-

rza, partyjna agencja bawarskiej
partji ludowej pódkreśla, że kraje
południowe mogą tylko wtedy
ustosunkować się pozytywnie do
projektu personalnej unji kancle-
rza, o ile zasadniczo powróci się
do zasad, które decydowały pod-
czas tworzenia Rzeszy w roku
1871. Zmiana Rady Państwa Rze*
szy, która jest obecnie organem
krajów związkowych, na Izbę
Wyższą stanowiłaby poderwanie
zasad federalizmu, przeciwko cze*
mu Bawarja będzie się broniła do
ostateczności.

BERLIN (Pat). Zarząd stron-
nictwa socjal-Uemokratycznego о-
głasza odezwę, występującą ostro
przeciwko kanclerzowi Papenowi
i określającą jego mowę mona*
chijską jako wypowiedzenie woj-
ny republice. Odezwa zapowiada
walkę z rządami baronów i za*
kusamii na obecny ustrój,

 
 



2

JUŻ WKRÓTCE
WKINIE

«HELI0 S»
ZE AO EO IIII ITA

FILM, KTÓRY WSTRZĄSNĄŁ SUMIENIEM
Film o niezwykłej wartości artysty

Dod oblicza fuszyzmu.
Jak wiadomo obchodzą obec

nie Włochy faszystowskie dziesię-

ciolecie pamiętnego „marszu na

Rzym”, a co zatem idzie — dzie-

sięciu lat dyktorskich rządów Mus

"__ soliniego. ь

Uroczystošci rozpoczęły się dn.

1-go października i trwać mają

prze cały ten miesiąc. Trzeba nie

małej pomysłowości, by taki kawał

| czasu wypełnić przeróżnemi mani”

festacjami, akademjami, odezwa-

mi, pochodami i tp. :

;Ё:сеяіа‹іаіцс pobieżnie prasę

włoską. mimowoli ma się wraże”

nie: czy jednak nie zadużo tej re”

klamy? Czy nie jest to wskazów-

ką, że coś zaczyna się psuć „w pań

stwie duńskiem”, i czy te jaskra”

we afisze i odezwy nie służą po to

tylko, by zasłonić rysy, „które po

dziesięciu latach poczynają się two

rzyć na gmachu faszystowskim?

Wprawdzie taki genjusz jak

Napoleon, nie gardził również re-

klamą, ale wiemy przecie, jakibył

jego koniec i co pozostało z jego

dzieła.
Dzieło, posiadające mocne fun-

damenty i naturalne warunki trwa

łości — nie potrzebuje „reklamy,

zwłaszcza tak przesadnej ||

Oceniając dzieło Mussoliniego

objektywnie, z pewnej perspekty-

wy, rozróżniamy tu dwa zasadni”

czo różne . etapy: Pierwszy

etap to wielkie, świetne zwy”

cięstwo Musscliniego nad rozkla-

dem, nad duchem anarchji, nad prą

dami bolszewickiemi, które oga”

rnęły Włochy powojenne.

Tu w całej pełni zajaśniał gen-

jusz Mussoliniego; wiadomo zaś, że

najgenjalniejsze pomysły są zara”

zem najprostsze. Mussolini nie sta

wiał Włoch do góry nogami—prze

ciwnie postawił je na nogi, tak jak

| chodzą wszystkie normalne istoty.

Przeciwko prądom międzynarodo”

wym oparł się na przyrodzonych

każdemu społeczeństwu instytu"

cjach narodowych. Nie złorzeczył

swemu narodowi, ale, wskazując

mu świetlistą przeszłość jego, prze

mawiając do ambicji jego, rozbu-

dził w nim najszlachetniejsze po”

pędy, poczucie własnej godności i

siły.
Zezijówańemu eksperymenta-

torstwu przeciwstawił — tradycję

i doświadczenie tysiącleci, rozkła-

dowi moralnemu — czystość oby”

czajów i nienaruszalność rodziny.

Ostatniem, wielkiem dziełem Mius-

soliniego była ugoda ze Stolicą A-

postolską. I tu właśnie zasługa

Mussoliniego polega na tem, że nie

silił się stworzyć czegoś absolutnie

nowego — był to także tylko czę-

ściowy nawrót do tradycji, do cza”
sów, gdy Rzym nie był wprawdzie

jeszcze stolicą zjednoczonej Italji,

ale za to stolicą świata chrześcijań

skiego. Mussolini, nie burząc ni-

czego w miarę możności pogodził

i połączył obydwie stolice.
Drugi etap pracy Musso-

liniego, poświęcony utrwaleniu rzą
dów faszystowskich, nosi na sobie

piętno wszystkich rządów dykta-
torskich: usunięcia perwiastku kry

ki i kontroli przez niesłychane
rępowanie prasy i stworzenie

absolutnie posłusznego sejmu. Nie
potrzebujemy tu tłumaczyć, jak
ważnym czynnikiem państwowym
jest opozycja. Głos jej niekiedy by-
wa przykry, irytujący, ale to prze-

- ważnie wtedy, kiedy ma rację.
Ppawdziwy mąż stanu potrafi stąd
wyciągnąć dla siebie zbawienne
wskazówki. Dyktator, który uwie-
rzył w swą nieomylność i bezwzglę
dną uczciwość swych pomocni-
ków, až do najmniejszego funkcjo-
narjusza w dół — zamyka jej bru-
talnie usta, zapominając, że przez
te usta przemawia często sumienie
narodu.

Do dalszych metod dyktator*
skich należy niesłychana wprost
centralizacja. Hasłem staje się:
wszystko przez rząd i dla rządu:
identyfikując błędnie rząd z państ-
wem i narodem. gdy rząd jest po-
słusznem narzędziem w ręku dy-
ktatora. Wiadomo, że Mussolini
nietylko własnowolnie wyznacza
i usuwa ministrów, ale często wo-
góle bez nich się obywa, jednocząc
w swem ręku po dwie i trzy teki.

Zaryzykujemy tu porównanie z
organizmem ludzkim, pod wieloma
względami przypominającym orga-
nzm społeczny 1 państwowy. W or-
ganizme ludzkim mózg jest wpra-

- wdzie centralą, prócz mózgu jed-
nak spełniają niejako autonomi-
cznie swe funkcje: serce, żołądek,
wątroba, niezliczone gruczoły...
każda komórka żyje swojem ży-
ciem, splatając je w jedną całość z
życiem całego ogranizmu.

.„_ Porażenie mozgu powoduje nie
chybnie paraliż całego organizmu,
ale z drugiej strony mózg nie RE
by przez chwiię pracować, gdyby
go serce nie zasilało wciąż nową
falą krwi, serce zaś przestałoby
funkcjonować, gdyby go żołądek
i płuca nie zasilały w świeże pa-
liwo i t. d.

Wyobražmy sobie, že w pew-
" mym organiźmie mózś przejąłby

wszystkie te funkcje: trawienia,
oddychania etc. — nie mówiąc już
o tem, jak potrafiłby to spełnić, z

 

konieczności musiałaby nastąpić

atrofja wszystkich pozostałych or”

ganów, jako już zbytecznych. Taka

atrofja. dotyka narody rządzone sy

stemem dyktatorskim: stopniowo

zamierają wszystkie najcenniejsze

siły życiowe, inicjatywa, przedsię-

biorczość, sziachetne współzawod

nictwo, Rząd, reprezentowany

przez jednostkę, staje się wszyst”

kiem — naród jest tylko dodat-

kiem do niego.

Do jakiego stopnia doprowadzo

no we Włoszech centralizację,

świadczy fakt, że nawet tak z na”

tury wolne i samodzielne dziedzi-

ny jak nauka, sztuka, służyć tu mu

szą ide i wielkości faszyzmu. Jako

przykład przytoczyć można sławe”

tny lot do bieguna północnego oraz

poszukiwania archeologiczne na

dnie jeziora Nemi, co pochłonęło

miljony i skończyło się całkowitą

kompromitacją. Rząd oczywiście

może niekiedy pieniężnie sukurso-

wać takie lub inne naukoweprzed

sięwzięcia, ale odpowiedzalność

za nie musi pozostawić specjali-

stom uczonym. Tak „postępuje

rząd angielski, finansując różne

wyprawy ar cheologiczne, "zaś

wzlot Picquarda do stratosfery nie

mniej był doniosłem przedsięwzię”

ciem, niż lot do bieguna, w razie

jednak niepowodzenia bynajmniej

nie skompromitowalby rządu bel-

gijskiego. ;

Są to jednak drobnostki w po”

równaniu z wielkiem dziełem ja”

kie Mussolini i faszyzm zapocza”

tkowali w życiu gspodarczem Е

talji. Mamy na mysli ustrój kor-

poracyjny, wpiowadzany tu syste“

matycznie od roku 1926. o syn-

dykaliźmie możnaby napisać „ob-

szerną rozprawę. Brak miejsca

każe nam strzeszczać się, System

ten ma obok ujemnych, niewątpli-

wie także dodatnie strony, które

rozwinąć może jedynie w warun”

kach zupełnej swobody, podobnie

jak całe życie gospodarcze wyma”

ga odrębnego traktowania i niemo

że być narzędziem w ręku polity-

ków dla wynagradzania zwolenni-

ków i pognębiania przeciwników

takiego lub inrego rządu.

Pius XI w swej encyklice

„Quadragesimo anno" oświadcza

iż państwo ma,mieć charakter

czynnika „pomocniczego w sto”

sunku do społeczeństwa w spra”

wach gospodazczych, a nie „państ:

wa — Miolocha.“ :

Włoski ustrój korporacyjny

poszedł właśnie w tym kierunku,

podporządkowując życie gospodar

cze całkowicie interesom i wido-

kom politycznym rządu:
A jaki rezultat?

Włochy są dziś jednem z tych

państw, które najciężej dotknięte

zostały kryzysem.
Jak wiadomo, Mussolini był w

zaraniu swej karjery politycznej

socjalistą, co mu zresztą nie przy-

nosi ujmy. Najwybitniejsi politycy

przechodzili różne ewolucje. Zda*

wało się jednak, w pierwszej
zwłaszcza fazie działalności Mus-
soliniego, po objęciu rządów, iż

wyzbył się człkowicie doktryny
socjalistycznej — w rzeczywisto”

ści tak nie jest. Wyznaje to sam.

w wywiadzie, udzielonym świeżo
współpracownikowi paryskiej
„L' Illustration":

„Sorel był moim nauczycielem. Tak

jak on, przyznaję, że w danym momencie
śwałt jest nieurikniony. Gwałt to mo-

ralnošė,“

Przy pomocy gwałtu, można
istotnie wielkich rzeczy dokonać

— ale trudno je utrzymać. Gwałt
z konieczności rodzi sprzeciw:

„Gwałt śwałtem się odpycha”.

ŚWIATA!
cznej!
genjalnego E. LUBICZA.

 

DZIENNIK WILEŃSKI

ominacja towych Sędziów.
Agencja PID. dowiaduje się, że
drugiej połowie października na

stąpić mają liczne nominacje w są
downictwie, naskutek ostatnich

przeniesień na emeryturę na pod-

stawie dekretu Prezydenta Rzpli-
tej. W. Warszawie obsadzonych
będzie blisko 50 stanowisk sędzio
wskich, z czego połowa przypada
na sądy grodzkie.

Według naszych informacyj ró-
wnież w miastach prowincjonal-
nych będzie sporo nominacyj.

Uspokojenie w Bel-
faście.

BELFAST (Pat) W sytuacji
nastąpiło znaczna odprężenie. Pa-
nuje niemal całkowity spokój.
Niemniej jednak aresztowno oko-
ło 100 kobiet i mężczyzn pod za
rzutem niedozwolonego grupowa-
nia się na ulicach i usiłowania
wywołania rozruchów.

Strajk głodowy Kosoli i Valleniusa.
HELSINGFORS (Pat.) 12 oskar-

żonych w procesie przeciwlap
powskim, między innemi Kosola
i były szef sztebu generalnego
Vallenius, przystąpiło dziś do
strajku głodowego na znak pro-
testu przeciwko — jak głosi ich
deklaracja—samowoli rządu, któ-

ry wbrew powtórnemu orzeczeniu
trybunału, stwierdzającemu brak
podstaw prawnych do dalszego
więzienia oskarżonych, uważa ich,
na zasadzie ustawy o ochronie
republiki, za więźniów stanu

Niepekeje w Barcelonie.

BARCELONA (Pat) 20 tysięcy

robotników przemysłu wlėkienni-
czego przystąpiło do strajku na
znak protestu przeciwko uwię
zieniu szeregu  syndykalistów,

przeciwko którym nie wniesiono

dotychczas oficjalnego oskarżenia.

Manifestanci przebiegali ulicami
miast», wywołując starcia z agen-

tami polieji. Wczoraj wieczorem

rzucono bombę, której wybuch

wyrządził znaczne szkody. Istnieje
obawa rozszerzenie się ruchu

strajkowego.

Minister Benesz w Paryżu.

PARYŻ. (Pat). Minister Benesz
przybył wczoraj do Paryża. Przy-
jazd jego pozosteje w związku z

uroczystością, jaka odbędzie się

we wtorek przyszłego tygodnia z
okazji stulecia Akademji Nauk
Moralnych i Politycznych. Jak
informują niektóre dzienniki, mi-
nister skorzysta z pobytu w sto-
licy Francji, aby omówić z Herrio-
tem oraz Paul Boncourem defini-
tywną reakcję planu konstruk-
tywnego, przy którego opraco-
wywaniu brał jak  najżywszy
udział.

Ks. Ludwik Napoleon
umierający.

GENEWA (Pat.) Książę Lu-

dwik Napoleon, który kilka dni
temu zachorował na zapalenie

płuc, jest umierający.

Statek w rękach piratów.

HONG KONG :(Pat) — Piraci,

którzy napadli na statek „Pheli

kon“, zamalowali kominy statku

w celu ukrycia jego pochodzenia.

Piraci wzięli 5 pasażerów jako

zakładników. Statek opuścili pi-
raci po 45 godzinach. Na pomoc

statkowi przybyły dwa torpedow-
ce angiclskie, jednakże pomoc
ich okazała się spóźnioną.
—

IE T RISE S EAS KETRS LTDSSRI

Nowy statut faszystów.
RZYM. (Pat). Ogłoszony został

nowy statut partji faszystowskiej.
Wzmacnia on osobisty charaketr
władzy Duce, kodyfikuje liczne
punkty dyscypliny wewnęrtznej,
przewiduje znaczne rozszerzenie
stanu liczebnego stronnictwa, za-
strzegając dla tych, którzy należą
do organizacji od samego jej zara-
nia znaczenie wyjątkowe, Duce
stoi poza i ponad partją. Młodych

ludzi, którzy wyszedłszy z organi-
zacyj faszystowskich dla młodzie-
ży, wstąpili do partji, umieszczo-
no na tym samym poziomie, co
pierwszych faszystów, lecz zwo-
lennicy partji, którzy przystąpili
do niej po zwycięstwie ruchu fa-
szystowskiego, wyłączeni są od
wszelkich stanowisk wewnątrz
stronnictwa.

POLITYCZNE TŁO SENSACYJNEGO
ZABÓJSTWA,

WIEDEŃ (Pat). Wiedeńska
dyrekcja policji otrzymała relacje
z Lipska o przesłuchaniu morder-
ców Dymitrowa.  Schirmer w
czasie aresztowania usiłował za-
żyć truciznę, czemu jednak zdo”
łano przeszkodzić. Z powodu sil-
nego rozstroju nerwowego Schir-
mera, musiano przesłuchanie od-
łożyć. Przesłuchiwano natomiast
jego szofera, którego zeznania
obciążają Schirmera w znacznym
stopniu i wykazują: że podłoże
zbrodni było polityczne.

WIEDEŃ (Pat). Dzisiejsze
dzienniki poranne przypuszczają,
że morderstwo Dymitrowa nastą-
piło z motywów politycznych,
jakkolwiek nie zaprzeczają, że
mogły także odegrać rolę mo-
menty osobiste,

_ „Neue Freie Presse” donosi z
Lipska, że szofer Schirmera sły”
szał, jak Schirmer zawołał do
Dymitrowa: „Ty, psie! Nie bę-
dziesz nas więcej zdradzał!' Na
zapytanie szofera Schirmer od-
powiedział, že  Dymitrow był
zdrajcą i szpiegiem, który wyrzą-
dził krajowi wielkie szkody i mu-
siał być z tego powodu sprzątnię-
ty. Na zapytanie urzędników po*
licyjnych szofer przyznał, że w
czasie sprzeczki między Schirme-
rem a Dymitrowem padły też
jakieś słowa o jakiejś kobiecie.
Co do osobistości Schirmera,
stwierdzono, że był on dyrekto-
rem fabryki rękawiczek w Sa-
ksonji i w tym charakterze od-
bywał liczne podróże zagraniczne,
przyczem jednak utrzymywał

 

CZŁOWIEK, KTÓREGO ZABIŁEM
W rolach głównych LIONEL BARRYMORE i urocza NANCY CARRQOL.

UWAGA! Arcydzieło to niema nic wspólnego z filmem „CZŁOWIEK, KTÓRY ZABIŁ”, który demonstrowano w jednem z kin wileńskich.

Listy z KOwna.
W październiku.

Cicho na miasto nasze zeszła
jesień. Mijają już dni słoneczne
babiego lata. Osypują się złote i
czerwone liscie z drzew na Pio;
trówce i Zielonej górze. Coraz
częściej niebo zaciągają ołowiane
chmury i na asfalty ulic Kowna
pada jesienny deszcz. Przyroda
szykuje się do snu zimowego, a lu-
dzie, wprost przeciwnie, ożywili
się nadzwyczajnie.

W mieście ruch, sklepy cieszą

się zwiększonymi obrotami, na tar-
gach ożywienie, widać przybywa-

jących z najdalszych zakątków
kraju wieśniakow, którzy zewsząd

tu ściąga nadzieja, że może uda

się w stolicy wziąć trochę drożej

za tak mało ćziś cenione produk-
ty. Najczęściej spotyka ich srogi
zawód, Czasami na targach ko-
wieńskich ceny są niższe, niż w
najbardziej zapadłych miastecz-
kach prowincj.*

Życie społeczne
nież bić żywszem tętnem, wciąż
odbywają się rozmaite zjazdy i
konferencje. W dzień 2 paździer-
nika obradował zjazd Związku
Wyzwolenia Wilna, później 7 i 8
tegoż mies. odbyła się konferencja
Centrum Akcji Katolickiej.

O pierwszym zjeździe mówiono
na mieście, że przeszedł w atmo-
sierze bardzo wzburzonej. Nie
dlatego, że uczestnicy poczuli się
szczególnie wrogo nastrojeni prze-
oiw Polakom, którzy „zagrabili”
stolicę, a dlatego, że idea ,,wyzwo.
lenia" Wilna w Litwie poprostu
bankrutuje, i 1.0 z winy samej or-
ganizacji, Uzbierane na cele wileń.
skie sumy zapodziewają się nie-
wiadomo gdzie, zarząd centralny
siedzi bezczynnie, propaganda
prowadzona bezplanowo nie daje
żadnych rezultatów. Przynajmniej
tyle można było dowiedzieć się z
tego, co przedostało się do prasy.

Burzliwie ininęła również kon-
ferencja Centrum Akcji Katolic-
kiej. Pierwszy raz podczas obrad
wyraziły się nastroje opozycyjne.
Poddano ostrej krytyće dotychcza.
sową działalność żarządu, szcze-
gólnie posunięcia na polu działal-
ności politycznej, Rozległy się gło-
sy, domagające się wogóle zaprze-
stania polityki i zajęcia się spra-
wami wyłącznie religijnemi, Człon
kowie organizacji na prowincji
skarżyli się, ze nie mogą zorjento-
wać się w sytuacji i nie wiedzą,
czy mają popierać narodowców
czy też ich bojkotować. Działacze
ź centrum podkreślali jednak w
swych przemówieniach stanowisko
opozycyjne organizacji, ostro pię-
tnując członków . księży, którzy
brali udział w uroczystościach
inaugurowanych przez rząd i po-
święcali sztandary organizacji na-
rodowych. Konferencja w rezulta-
cie do niczego nie doprowadziła;
nie powzięto zadnych pchwał, wy-
brano jedynie nowy zarząd,

Tautinincy (narodowcy, partja
prorządowa) mogą więc tryumfo-
wać, opozycja jest zupełnie zde-
zorjentowaną i zaczyna się dezor-
śanizować. Chrz. demokracja z
każdym dniem traci na sile, ponie-
PRIES ESSES SADASmo UA

Zupełna zmiana

zaczęło rów-

podręczników szkolnych.
U wiceministra oświaty Piera-

ckiego odbyła się konferencja, na
którą zaproszeni zostali przedsta”
wiciele świata wydawniczego i
księgarze. P, wiceminister zako
munikował wydawcom i księga-
rzom, iż nowe podstawy nauczania
wymagają zasadniczej i gruntow-
nej zmiany podręczników szkol-
nych.

Wydawcy z początkiem czerw
ca przyszłego roku otrzymają do-
kładne programy zreorganizowa-
nej szkoły polskiej. P. wicemini-
ster odradzał wydawcom wydawa
nia nawet dla wyższych klas pod-
„ręczników nieuwzględniających no
wego kierunku. Obecnie w mini-
sterstwie oświaty przygotowywa*
ne są podręczniki dla pierwszej,
drugiej i piątej klasy szkoły pow-
szechnej i pierwszej klasy, obecnie
trzeciej gimnazjum.

Rzecz naturalna wszystkie te
zmiany idą po linji „wychowania
państwowego”.
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takže tajne stosunki z osobisto-
šciami politycznemi pewnego pat-
stwa obcego.

„Neues Wiener Tagblatt“ do-

 

nosi, že Dymitrow po upadku
Stambulińskiego uciekł do Rosji

AE gdzie był przeszło
rok.

   

waż rozkładają ją waśnie we-
wnętrzne, a w drugiej partji opo-
zycyjnej — ludowców również za-
czyna się rozłam. Dawno w niej
utworzyła się grupa niezadowolo-
nych z dotychczasowego progra-
mu, z byłym posłem Kwieską na
czele. Teraz grupa Kwieski wy-
stąpiła z żądaniem rewizji progra-
mu ludowców i zbliżenia się z na-
rodowcami celem wspólnej walki
z klerykalizmem. Ponieważ Kwie-
ska ma sporo zwolenników w
łonie partji, więc żądania jego sta-
ły się przedmiotem obrad central-
nego komitetu W rezultacie po-
siedzeń  postańowiono stosować
dotychczasowy program.

Opozycja nie uspokoiła sięi
wystąpiła z nowem żądaniem zwo-
łania walnego zjazdu partji, na któ
rym kwestja programu i stosunku
do rządu musi być ostatecznie
rozstrzygniętą.

Bieżąca sesja Ligi Narodów w
prasie litewskiej nie odbiła się
żywszem zainteresowaniem, po-
nieważ nie roztrząsano tam żad-
nych spraw tyczących się Litwy.
Jedynie pewien oddźwięk znalazła
skarga ukraińców na Polskę, zło-
żona w tych dniach przez posłankę
Rudnicką. Prasa litewska z zado-
woleniem podkreśliła fakt przyję-
cia p. Rudnickiej przez prezesa de
Valera, Pewne zainteresowanie
obudziła również mowa o spra-
wach mniejszości min. Neuratha.

W, dniu 9 paźdz. obchodzono
tradycyjny dzień żałoby po „utra-
cie' Wilna. Odbyło się wszystko
według corocznego programu. Do-
my udekorowsno žalobnemi ilaga-
mi i „minuta milczenia”, obchody,
kwesta, Wszystkie pisma zamie-
ściły odpowiednie artykuły. W
związku z tą rocznicą prof. Wal-
demaras pisze w swym organie
„Tautos Balsas“, że po zdobyciu
Wilna Polska usiłowała Litwę
osłabić od wewnątrz przy pomocy
powstań pleczkajtisowców i t. p.
Przekonała 'się jednak, że na tej
drodze Litwy nie opanuje, Więc
dziś politycy polscy zmienili swą
taktykę, usiłują izolować Litwę
na zewnątrz, wyzyskując w tym
celu błędne posunięcia dyplomacji
litewskiej i pogorszenie się stosun-
ków Litwy z Rzeszą i Watykanem.
Dzisiejsza polityka Polski jest
mądrzejsza. Niebezpieczeństwo
dla Litwy przekształcenia się w
prowincję Polski nigdy nie było
„tak wielkie, jak w obecnym cza-
sie. Prof. Woldemaras wzywa
Litwinów do zastanowienia się
nad sytuacją.

M. Worański,

šo. kniela Tułodziędia
Dnia 11 października zmarłe w

79 roku życia š. p. Aniela Tuło-
dziecka, byla przewodnicząca
N. O. K. w Poznaniu i członek
honorowy N. O. K. całej Polski.

Ze śmiercią ś p. Tułodzieckiej
schodzi do grobu jedna z najza-
służeńszych kobiet Wielkopolski
z czasów niewoli, założycielkai
długoletnia przewodnicząca Tow.
„Warta”, mającego na celu tajne
nauczamie języka polskiego, któ-
re uratowało dla sprawy narodo-
wej tysiące dzieci polskich. ;Ska-
zana przez władze pruskie za tę
działalność na każń więzienną, po
opuszczeniu więzienia nie załama-
ła się w pracy dla umiłowanej

„idei, której poświęciła wszystkie
swoje siły. Ojczyźnie wyzwolo-
nej służyła z równym zapałem aż
do ostatnich lat, wreszcie uległa
ciężkiej niemocy.

Tałizywe monely 10-;łotowe.
WARSZAWA (Pat.) W osta-

tnich dniach pojawiły się w obie-
gu falsyfikaty monet srebrnych
10 złotowych. Falsyfikaty te wy:
konane są ze stopu cyny, cynku
i antymonu sposobem odlewu
i posrebrzane. Są one znacznie
lżejsze od monet prawdziwych a
posiadają dźwięk zbliżony do
dźwięku monet prawdziwych. Wy-
gląd zewnętrzny fałsyfikatu: ząbki
na otoku monety są miejscami
zalane i naogół niewyraźne, co
jest najbardziej charakterystyczną
cechą falsyfikatu. Kanty monety
fałszywej są nierówne. Litery na-
pisu „Rzeczpospolita Polska. Zło-
tych 10* są nieostre, lecz zao-
krąglone. Wizerunek głowy ko-
biecej oraz kłosy są mniej wy-
ražne, niż na monecie prawdzi
wej. Przy bardziej szczegółowych
oględzinach falsyfikatu widoczne
są na obydwóch jego stronach
miejsca zaiane i chropowate, co
jest cechą właściwą odlewom.

Projekt ustawy o huchalterach.
Opracowany został projekt u-

stawy, która ma na celu unormo-
wanie sytuacji buchalterów. Usta”
wa dzieli buchalterów na zwy-
kłych i na dyplomowanych, przy”
czem buchalierzy dyplomowani ko
rzystać będą ze specjalnych upra-
wnień. Bilanse sporządzane przez
buchalterów dyplomowanych uzna
wane mają byc przez władze pod-
czas gdy bilans sporządzony przez

 

 

„wiek pije, że na chleb nie starczy. Zare-

w-g powieści ROSTA ND A.
reżys. mistrzowska realizac ja

SZKICE | OBRAZKI.
TEMATY.

Pytają mnie moi znajomi skąd ja
czerpię tematy do „szkicėw“.

Odpowiedź jest niesłychanie prosta.

Ludzie, wszyscy moi bliźni, a na-

stępnie życie samo jest skarbnicą te-
matów nie do wyczerpania.

Ponieważ jednak najtrudniej po tra-

gedji jest pisać ieljeton, trudność pisania

nie polega na sawym temacie, ale na uro-

bieniu odpowiedniej formy jego.

Możnaby to porównać do pieczone-

go zająca, Zając, zawsze zającem pozo-

staje, — mimo to jednak niepodobna go

podać na stół surowego, obdartego ze
skóry i ociekającego krwią.

Niktby go w podobnej formie nie

zjadł, tak samo, jak budziłyby odrazę

sprawy człowiecze (człowiek jest jeszcze
obrzydliwszy od zająca bez skóry na su-

rowo), gdyby ich nie spreparowano.

Zdarza się jednak, że wypadek ja-

kiś, czy typ ludzki podaje się bez przy-

prawy, tak jak się podaje ostrygę, na su-

rowo, komentarze zaś autora są jak cy-

tryna, której do takiej ostrygi się używa.

Takim typem au naturel jest mój są-

«siad pan Agapit.

Człowiek ten tak dalece cierpi na
zgagę chorobliwą, że wypija w domu i

poza domem wszystko, co pod rękę

wpada.

Ponieważ jednak skonstatowal, že

wódka na cierpienie jego wpływ zba-

wienny wywiera, biedaczyna ten grzmo-
ci alkohol, jak organista.

Staje się wtedy jednak skrajnym pe-

symistą.
Wchodzi,

glową.
— Žle, panie, teraz na šwiecie, takie

przeciągi po ulicach chodzą, aż mnie za-
wiało.

— To z wódki, panie Agapicie,

— Ale, z wódki, ze zmartwienia, eta-

tyzacja i już!

Nędza w kraju, ze zmartwienia czło-

siada na krześle i kiwa

jestrowany jezdem bezrobotny, to wiem.

Sama teraz na świecie opozycja i wy-

mysły bolszewickie. W Chili to aż trzę-
sienie ziemi agitatory zrobiły. Antyreli-
gijniki i reforma rolna można powiedzieć.

— Ależ pan nie jest bezrobotnym,
pan pracuje!

— Ale co z tego, kiedy się robić nie
chce. Takie teraz ludzie. Tylko nasz ma-

gistrat można powiedzieć pracowity...
Co dziurę wykopie na Zarzeczu, to ją wo-

da zaleje i tak panie dookoła. Źle jest,

wiem, bo mi wrożka z Ostrobramskiej
mówiła, ta sama, co Hindenburgowi ab-

dykację przed wojną przepowiedziała.
— Znów pana zgaga męczyła?

— Zgaga i Hitleryzm. Antysemicki
teraz świat się robi i szlus, Płakać chce |
się, bo na znaczkach pocztowych jakieś

żydy, judejczyki, hebrajczyki drukują.
— Na jakich znaczkach?

— Pocztowych — powiadam. Zna-
czek kupuję, a gęby obce na nich. Py-

tam, kto to taki, a te' mi powiadają:

Własyngton jeden, Bunimowicz drugi i
Rabin-Dranat-Tagorc trzeci... I może być
tu dobrze w Polsce, gdzie spójrzysz—sa-
me żydy.

Życie narodowe zamiera. Niechby
tak kogo z naszych wydrukowali. Pana
Czyża prezedenta, browar Szopena, czy

Moniuszki — jużby lepiej było.
— Są znaczki z królem Sobieskim,

— Toś pan utrafił — Sobieski — no
i co! Turków panie mordował, że w Wil-

nie tylko jeden z piekarnią został na
Trockiej, A jakby pogromów nie było, to

 
i chleb byłby tańszy. ka

—Chleb i tak jest tani. ko
— Ale zagrycha do niego droga. po

Człowiek to nie pchła, która byle czem | Zb
się pożywi. Do chleba śledzika trzeba i w
ogóreczek, i kieliszeczek, i to, i tamto | nję

też... ga

— No. pan ma wymagania, kła
— Demokrata jezdem  uświadomio-

ny, prawa swoje znam, Z żoną doku-
mentnie dwadzieścia lat żyję, do sejmu

$glosowałem, święta pułkowe i narodowe | dz:
przestrzegam — to wiem.

— Ale wódeczkę to pan lubi? w;
— Bo mi zapachem wodę kolońską m

przypomnia. Już taki jezdem od maleń- że
kości. Petronjusz albo Perykles, król so- ws
domistów i nubijczyków — co w wodzie m

kolońskiej żonę i matkę utopił, A wszy- try

stko przez żydów. bo się okazało, że ba- z |
ba antyrządowe semickie „Momenty Ch

prenumeruje. do

— (o się panu pomięszało, panie ter

Agapicie. złe

— Piołunówkę z miętową. Zawsze Na
powiadam nie mięszač, ale z žalošci pi- po

łem, bo w knajpie same narodowe ka- ste
wałki grali, radość jak własna żona za ga
kark mnie ułapiła. Słuchaj pan: „My Tó'
pirsza brygada nie rzucimy ziemi, skąd po

ty to masz dziewczyno z Hawai, szkoda m
twoich łez, wszystko ma swój kres”, OJ Će:
jak cudnie. sić

Pan Agapit wstał i skierował się ku ne
drzwiom. '

Za progiem dowodził jeszcze:

—Przez żydy wszystko. I prąd dro- mi
żeje i bruki z macy robią i wódkę z wo- W
dą mięszają. Powiadam, že za Aleksandra
było lepiej. Amep. \  

  

  
Oto jeden z żywych tematów mój;

czytelniku. `
Chciałem Ci opowiedzieć jak się pi--

suje szkice i feljcton spreparowałem na:
poczekaniu,

Muszę jednak teraz unikać pana
A$apita, który po przeczytaniu tych szki-
ców gotów się na mnie obrazić,

M. Junosza.
NTT T STTS,I ISI

buchaltera zwyklego nie jest žad-
nym dokumentem. Projekutuje się
rėowniež utworzenie izby buchalte-
rów.
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     ; Bakanowski Jėzef, kanonier
3P. A.C. w Wilnie wyrokiem
sądu doraźnego przy Wojskowym
Sądzie Okręgowym w Wilnie ska-
zany został za zbrodnię szpiego-
stwa na rzecz ościennego pań-
stwa na karę śmierci przez roz-
strzelanie. Ponieważ Pan Prezy-
dent Rzeczypospolitej z prawa
łaski nie skorzystał wyrok wyko-

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Rankiem mgły lub opary, W
ciągu dnia pogoda słoneczna o
zachmurzeniu umiarkowanem, na-
ogół wzrastającem, oraz miejsca-
mi deszcze. Dość ciepło. Słabe,
Później umiarkowane wiat'y z kie-
runków południowych.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwo żałobne.
pierwszą bolesną rocznicę

śmierci ś. p. ppułk. Antoniego
Doboszyńskiego, prokuratora przy
wojsk. sądzie okręg. D. O. K. III
w Wilnie, odbędzie się żałobne
nabożeństwo dnia 17 b. m. o g.
9.30 w kościele Sw. Jakóba.
O powyžszem  zawiadamiają

žona i dzieci.
— Nowe organy w Ostrej

Bramie. W tych dniach ustawio-
ne zostały na galerji Ostrej Bra-
My nowe organy. Wczoraj w po:
łudnie z galerji rozległy się po-
tężne, pierwsze tony nowych
organów.

Tłumy wiernych z zachwytem
Drzysłuchiwały się tym cudnym
dźwiękom.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Klinkier aż do starego

ratusza. W związku z zamiarem
przedłużenia jezdni klinkierowej
aż do starego ratusza Magistrat
zwrócił się do państwowych za-
kładów klinkieru w lzbicy o do-
datkowe nadesłanie 50.000 cegie-
łek kinkierowych.
— 0 dawne książki meldun-

kowe. Dnia 15 lipca r. b minął
ostateczny termin do jakiego
wszystkie osoby prowadzące mel-
dunki obowiązane były przeds'a-
wić do archiwum biura meldun-
kowego dawne książki meldunko-
we. Obecnie okazuje się, że nie
Wszyscy rządcy dostosowali się
© tych przepisów. Biuro mel-
dunkowe przeprowadzając kon-
trolę zgłoszonych ksiąg meldun-
owych pociąga winnych do od-

Powiedzialnošci karno administra-
€yjnej.
— Wygórowane opłaty na

rzeźni. Nadmiernie wygórowane
Opłaty, jakie pobierał Magistrat
2a korzystanie z rzeźni miejskiej,
Oddawna już budzą wśród rzeźni-
Ów stałe rozgoryczenie i skargi,

tembardziej, że nie znajdują one
Wytłumaczenia w obenej kalkula-
€ji cen. Magistrat postanowił po-
dobno cpłaty te poddać rewiji.
prawa ta poruszona będzie na

posiedzeniu radzieckiej komisji
gospodarczej w najbliższy wtorek.
płaty mają być zmniejszone o
lisko 20 procentów i po zatwier-

dzeniu przez plenum Rady Miej-
skiej wejdą w życie. Prasa daw-
No już pisała o nadmlernych o-
płatach na rzeźni.

Z MIASTA.

— Lustracja sanitarna pie-
karń. Władze administracyjne d>-
konały ostatnio lustracji piekarń,
położonych na terenie miasta.
badano szczegółowe 39 piekerń
W czasie pracy. Stwierdzono, iż
nie wszystkie piekarnie przestrze-
gają przepisów sanitarnych i za-
kłady te znajdują się w opłaka-
Nym stanie higjenicznym. W zwią-
zku z tem kilkunastu właścicieli

 Piekarń pociągnięto do odpowie-
dz'alności karno-administracyjnej.
— Organizacje koncesjono-

Wanych monterów | elektro-
Monterėw stwierdziły ostatnio,
że osoby, nie mające często nic

wspólnego z tym zawodem, przyj-
mują do wykonania roboty elek-
tryczno-instalacyjne. W związku
z tem w ostatnich dniach do
Chrześcjańskiego Związku Zawo-
dowego monterów i elektromon-
terów wpłynął szereg skarg na
złe wykonanie robót monterskich.
Na odbytem w dniu 14 b. m.
posiedzeniu zarządu związku po-
stanowiono przeprowadzić segre-
gację monterów „i elektromonte-
rów koncesjonowanych. Pozatem
postanowiono sporządzić wykaz
monterów ielektromonterów kon-
tesjonowany: h]i wykaz tenfwywie-
sić w lokalu wydziału Elektrycz-

nego i w Elektrowni Miejskiej

SPRAWY PODATKOWE.
— Opłata od kwitów ko-

Mornianych. Komunikują nam:
W dniu 15 b. m. upływa termin
wpłacania do Kasy Miejskiej przez
właścicieli nieruchomości przypa-
dających opłat na rzecz funduszu

pomocy bezrobotnym od nale-
żności komornianych,  wniesio-

nych przez lokatorów za pokwi-
towanłem lub bez pokwitowań w
miesiącu wrześniu b. r.

Przy wpłacie należy złożyć na
odpowiednich drukach wykaz sum
komornego, otrzymanego w u-
biegłym miesiącu wraz z oblicze-
niem przypadających opłat. Druki
można otrzymać w Kasach Miej
skich.

Przekroczenie powyższego ter-

"minu

KRONIKA.
Skazanie i stracenie szpiega.

nany został w dniu 14 b. m. na
Antokolu, o godzinie 16-ej w o-
becności podprokuratora Sądu
Wojskowego kpt. Jana Piątkow-
skiego. Sprewa rozpatrywana by-
ła w dniu 12 b. m, wyrok zaś
po zatwierdzeniu przez Dowódcę
Kurpusu został ogłoszony w dniu
14 b. m.

 

spowoduje wymiar opłat
przez Magistrat i pobranie łch w
drodze przymusowej wraz z od-
setkami i karami za zwłokę oraz
kosztami egzekucji.

Niezależnie od tego, winni
wykroczenia przeciw Rozpo-
rządzeniu Prezydenta z dn.
23-VIII 1932 r. (D.UR.P. Nr. 74,
poz 664) będą karani grzywną
do 200 zł, o ile dany czyn nie
będzie ulegał karze surowszej we-
dług innych przepisów.

SPRAWY SZKOLNE.
— Szkoły dzienne dla pra-

cowników młodocianych Wła-
dze szkolne projektują dla pra-
cowników młodocianych urucho-
mić szkoły doksztełcające dzien-
ne, a nie jak dotychczas wieczo-
rowe.

ZEBRANIA i ODCZYTY.
— Odczyt prof. Cywińskiego

o święcie Chrystusa - Króla.
W pon'edziałek, dnia 17 b. m.
o godz. 16 m. 45, profesor USB.
p. Stanisław Cywiński, w Polskiem
Radjo wygłosi odczyt na temat:
Co to jest Swięto Chrystusa Króla.

ŻYCIE AKADEMICKIE.
— Zarząd Sodalicfi Marjań-

skiej Akademików zawiadamia,
że dn. 16 b. m. o godz: 8 w ka-
plicy sodalicyjnej (ul. Wielka 64)
odbędzie się Msza św. z Komun-
ją, poczem w lokalu sodalic. (ul.
Wielka 64) zebranie ogólne z re-
feratem W. O Dąbrowskiego T.
J. p t. „Myśli o Sodalicji“.
— Akademickie Koto Ło-

dzian w Wilnie. W niedzielę 16
b. m. o godz. 12-ej w lokalu Pol-
skiej Macierzy Szkolnej przy ul.
Wileńskiej 23 m. 9 odbedzie się
poranek dyskusyjny A K. Ł. na
temat „Zagednienia społeczne
wśród młodzieży akademickiej”.
Dyskusję zagii kol. U. Kotlicki.
Obecność członków obowłązko-
wa. Goście mile widziani.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— (hrześc. Zw. Zaw. Szew-

ców w Wiinie. W dniu 17 b.m.
w Sali przy ul. Dominikańskiej 4
o godz. 19-ej odbędzie się zebra-
nie Szewców.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— & Poisk. Czerwonego

Krzyża. W dniu 13 b. m. odby-
ło się w lokalu Polskiego Czerwo-
nego Krzyża przy ul. Zawalnej
zebranie Zarządu Okręgowego,
któremu przewodniczył płk. dr.
Kiakszto —v. prezes Zarządu, wy-
znaczony obecnie przez Zarząd
Główny P. C K. na prezesa o-
kręgu. 2

Na zebraniu był obecny rów-
nież prezes Komitetu Okręgu Wi-
leńskiego P. C K., wicewojewoda
Jankowski, oraz delegat Zarządu
Głównego.

Po załatwieniu szeregu spraw
bieżących omówiono szczegó'owo
dalsze kroki, zmierzające do upo:
rządkowania gospodarki Zarządu
Okręgowego P. C. K. Zostanie
powołana przez Komitet Okręgo-
wy specjalna komisja, składająca
się z 4 członków Komitetu oraz
delegata Zarządu Głównego, któ-
ra przy udziale rzeczoznawców-
fachowców ustali dokładnie stan
faktyczny dotychczasowej gospo-
darki Zarządu. Wyniki prac tej
komisji — stojącej w najbliższym
kontakcie i współpracy z obec-
nym Zarządem, który przyczynił
się do wykrycia nadużyć w Wi-
leńscim Okręgu, zostaną przedło-
żone do decyzji Walnemu Zebra-
nłu Komitetu Okręgowego, które
się odbędzie w dniu 30 paździer-
nika r. b.

— Walne zebranie T-wa
Przyjaciół Państwowej Szkoły
Technicznej. „Na zasadzie $ 16
Statutu T-wa Przyjaciół Państwo-
wej Szkoły Technicznej w Wilnie”
Zarząd T wa zwołuje na dzień 16
października 1932 r. w gmachu
Szkoły Technicznej na Antokolu
przy ulicy Holendernia 12 o godz.
12.30 Walne Zebranie, na które
zaprasza rodziców lub opiekunów
ucznia.

Porządek dzienny: 1. Wybór
Przewodniczącego Zebrania; 2.
Sprawozdanie z działalności T wa
za rok ub.; 3. Sprawozdanie ka-
sowe. 4..Wybór 5 członków Za-
rządu i 3 członków Komisji Re-
wizyjnej; 5. Wolne wnioski
— 2 tow. pedjatrycznego.

Dnia 17 b. m o godzinie 20 ej
w loka u Kliniki dziecięcej naAn-
tokolu odbędzie się posiedzenie
Wil. Oddz. Polsk. T-wa Pedja-
trycznego. Porządek dzienny: 1)
Odczytanie protokółu poprzednie-
go posiedzenia. 2) Dr. P. Lidzka:
Równowaga kwasowo-zasadowa i
jej znaczenie w klinice dziecięcej
(streszczenie zbiorowe). 3) Dr. H.
Bikus Borowska: Sprawozdanie le-
karskie z działałności Koionji lecz-
niczej dziecięcej w Druskienikach
za rok 1932 4) Wolne wnioski.
Goście mile widziani.

DZIENNIK WILEŃSKI

Stopniowe zmniejszanie autobusów
w mieście.

Przed paru tygodnłaml dyrek-
tor „Arbouu", p. Massalski, zwo-
łał konferencję prasową, na któ-
rej między innemi mówił o zmia-
nie marszruty autobusów oraz o
wycofaniu z biegu kilku maszyn,
które udadzą s'ę do remontu.
Jak się obecnie dowiadujemy,
ilość autobusów znowu ulegnie
zmniejszeniu. W dniu wczoraj-
szym Magistrat miał zaakcepto-
wać nowy projekt „Frbonu*, we
dług którego po mieścia kurso-
wać będzie zaledwie 25 wozów a
mianowicie na linji Nr. 1 auto-

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S$, P. w Wilnie
— Teatr Pohulanka. „Dzika pszczo-

ła”, na kilka dni zejdzie z repertuaru,
kto więc jeszcze nie widział tej sztuki
powinien dziś lub jutro o godz. 8-ej w.
znaleźć się w Teatrze na Pohulance, aby
podziwiać świetną grę artystów i pię-
kną wystawę tej wysoko wartościowej
komedji.

Zespołowy koncert gry aktorskiej
podtrzymują role główne w osobach pp.:
Niedżwieckiej, Wiesławskiej, Koronkie-
wiczówny, Grólickiego, Szymańskiego,
Szymańskiego i Janowskiego.

—Teatr Pozo Teatrów Miej-
skich Z. A. S. F, w Wilnie. Doskonała
komedja Kiedrzyńskiego „Szczęście od
jutra” cieszy się wszędzie powodzeniem.
Już 14 miast Wileńszczyzny miało spo-
sobność poznać się z artystycznym po-
ziomem Teatru Objazdowego i świetną
rą.

$ Dziś Teatr Objazdowy gra w Haj-
nówce, 16. bm. w Wołkowysku, 17. bm.

w Słonimiu, 18 bm. w Baranowiczach.
— Na żądanie publiczności popołu-

dniówka „Przeprowadzki* — odbędzie

się na Pohulance, w niedzielę 16. bm.
o godz. 4-ej pp. z udziałem wybitnych

sił dramatycznych, wśród których pierw-

sze miejsce przysługuje M. Szpakiewi-

czowi, Lodziūskiemu i Paszkowskiej —

znakomitym wykonawcom roli Franka

Szywały, Felka 1 Zośki.
— Nieodwołalnie ostatnie przedsta-

wienie „Przeprowadzki* — odbędzie się
w poniedziałek 17 bm. o godz. S-ej w.,

w niezmienionej obsadzie premjerowej.

Ceny biletów wynoszą od 20 gr. do 2. zł.

— Czarodziejski „Niebieski ptak*—

ukaże się niebawem! Fantastyczna baśń

Maeterlincka, pełna czaru i poezji, z o-

gromnym nakładem kosztów i pracy jest

przygotowywana w Teatrze na Pohulance

Premjera w najbliższych dniach.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Osta-
tnie dni przedstawienia „Wiktorji“.Dziś

— melodyjna operetka Abrahama „Wi-

ktorja i jej huzar“ ukaže się po raz 13-ty

Zniżki akademickie wydawane są w ka-

sie codziennie od godz. 7-ej wiecz.
— „Wiktorja” na przedstawieniu

popołudniowem. Jutro w niedzielę 16 b.
m. ujrzymy świetną operetkę „„Wiktorja
i jej huzar” na przedstawieniu popołu-
dniowem, o godz. 4-ej. Ceny miejsc nor
malne.

— Najbliższa premjera w „Lutni“,
Najbliższą premjerą będzie operetka
Kalmana „Księżniczka czardasza” w wy-
konaniu wybitniejszych sił zespołu ar-
tystycznego z Elną Gistedt w roli tytu-
łowej. Reżyserja Karol WyrwiczWich-
rowski.
— Rozpoczęcie „Dni Szopenowskich

w Wilnie. Dziś w sali Konserwatorjum
(ul. Wielka 47, wejście od ul. Końskiej)
odbędzie się pierwsza impreza „Dni
Szopenowskich* w Wilnie, mianowicie:
Recital fortepianowy znakomitej pia-
nistki warszawskiej, Zofji Rabcewiczo-
wej. Świetna wirtuozka, niezrównana
odtwórczyni dzieł Chopina, grać będzie
najcelniejsze utwory genjalnego kompo-
zytora. Szczegóły w programach.  Bi-
lety w biurze „Orbis'* (Mickiewicza 11a)
od godz. 11 r, do 7 w., zaś później w ka-
sie Konserwatorjum. Początek o godz.
8 wiecz.

 

ZABAWY.
— Z życia „Sokoła”. Dziś

o godz. 9-ej odbędzie się zabawa
taneczna,  urządzana staraniem
„Wydziału Sokolic”. Wstęp wy-
łącznie za zaproszeniami.
— Sobótka w Ognisku Akad.

Dziś w salonach Ogniska Akade-
mickiego (ul. Wielka 24) odbędzie
się sobótka taneczna. Do tańca
grać będzie kwartet akademicki,
bufet na miejscu zaopatrzony
obficie.
— Ku czci „Młodej Polki".

Dnia 8 b. m. staraniem S$. M. P.
im. ks. Dąbrówki, odbyła się
Akademja ku czci „Młodej Polki”
w |lokału związkowym przy ul.
Metropolitalnej 1.

Rozpoczęto Akademję odczy-
tem p. prof. St. Świeckiego, któ-
ry w starannie opracowanym re-
feracie przedstawił życie kobiety-
matki w dawnej Polsce, w cza-
sach Polski porozbiorowej, kiedy-
to odegrała dużą rolę w zacho-
waniu: języka, uczuć religijoych
i patrjotycznych. Dalej mówił o
czasach obecnych.

„Młoda Polka”
„Kobieta-Matka”,
winna o tem,

jako przyszła
pamiętać po-

by spełnić swe
szczytne zadanie. Po odczycie
odbyło się kilka  deklamacyj,
zgodnych z tematem wieczoru,
w wykonaniu druhen Stowarzy-
szenia.

Chór „Hasło” pod batutą p.
prof Żebrowskiego był niejako
uwieńczeniem całego wieczoru,
gdyż wykonanie było artystycznie,
a zarazem proste i piękne.

Na zakończenie programu pa:
rę deklamacyj i jtaniec krako-
wiaka ludowego wykonały druch-
ny ze Stowarzyszenia. Wyglądało
to bardzo ładnie.

Wieczór zakończono zabawą
towarzyską i tańcami, pod wodzi-
rejostwem druha Wacława Ryn-
kiewicza, prezesa męskiego Sto-
warzyszenia im. Alojzego. Bawio-
no się do godz. 12-ej.

Zarząd S. M. P. im. ks. Dą-
brėwki sklada wyrazy najglębsze-
go podziękowania p. prof. St.
Swieckiemu za wygłoszenie od-
czytu na Akademji oraz p. prof.
J. Zebrowskiemu z chórem „Ha-
sło” za wspaniałe wykonanie pro-
dukcji śpiewnych,

busów—10 (co 5 miaut), na linii
Nr. 2—6 autobusów (każdy co
7 min.), na linji 3 wozów—5 (co
7 min.), na linji 4—1 wóz (6 ra-
zy dziennie według planu jazdy),
na linji Nr. 5—1 autobus (co pół
godz), Nr. 6—1 autobus (co 16
min. i przytem 9 godz. dziennie),
Nr. 7—1 autobus (co 24 min.)“

Magistrat m. Wilna przz spo-
rządzeniu umowy z Arbonem po-
pełnił kardynaloy błąd, a miano-
wicie nie omówił i nie zastrzegł
w umowie, ile autobusów ma
kursować w Wilnie. „A bon” co-
raz bardziej zmniejsza ilość wo-
zów. Z chwilą uruchomienia miej-
skiej komunikacji w Wilnie kur-
sowało 38 wozów oraz jeden dla
wycieczek. Z 38 autobusów po-
zostało teraż już tylko 32 Obzc-
nie wediug nowego projektu kui-
sować ma w mieście zaledw.e
25 wozów, kilka ponadto musi
być w rezerwie.
EEABOCJORIU.KIRÓDRELORZYZZREWEERE

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dn 13 października.

11.50 Kom. meteor, Czas. Wiad. pras.
12.20: Muzyka z płyt gramofonowvch (ta-
neczna. 12.40: Kom. meteor. 12.45: Wyją-
tki z oper Pucciniego (płyty). 13.10. Pora-
nek szkolny. 15.15: Progr. dz. 15.20: Utwo
ry Haydna (płyty). 16.00: Słuchow. dla
dzieci. 16.25: Gwiazdy kabaretu (płyty).
13.40: Odczyt etnograficzny. 17.00: Kon-
cert. 17,45: Odczyt aktualny. 17.55: Progr
na niedzielę. 18.00 Muz. ian. 18.25: „Ży-

dowska chwila. 19.00 Muzyka żydowska:
19.10: Rozmaitości. 19.15: „Tydzień litew
ski". 19.30: „Na widnokręgu”. 19.45:
Pras. dzien. radj. 20.00 Muz. lekka, 20.55:
Wiad. sport. Dod. do pras. dzien. 21.05:
Koncert życzeń (płyty). 22.05: Koncert

chopinowski. 22.40: „W wielkim hotelu"
— felj. wygł. J. Warnecka. 22.55: Kom.
meteor. 23.00: Muz. tan.

Niedziela, dnia 16 października.

10.00: Nabożeństwo. 11.35 „Paź-
dziernikowa niedziela misyjna” — od-
czyt. 11.58: Czas i komunikaty. 12.15:
Poranek symf. z Filharm. Warsz. 12.55:
Transm. ze stadjonu Legji w Warsz.
biegu Kusociūski—Izo Holo na 5 klm,
13.10: D. c. poranku symf. W. przerwie
„Żywienie się pracownika umysłowego”,
odczyt. 14.00: Komunikat P. I. M. „Po-
rady weterynaryjne”. 14.25: Muzyka.
14.40. „Zimowe żywienie krów* — od-
czyt. 15.00: Muzyka. 16.00: Audycja dla
młodzieży. 16.25: Muzyka popul. 16,45:
„Kobieta ma głos” — pogad. 17.00: Au-
dycja dla wszystkich. 18.00: Muzyka
lekka. 18.55: „Co się dzieje w Wilnie?"
— pogad. wygł. prof. Mieczysław Lima-
nowski. 19.15: Rozmaitości. 19.25: Słu-
chowisko. 20.00: Koncert. 20.55: Wiad.
sport. 21.05: Ill-ci Konkurs muzyczny
Rozgłośni Wileńskiej. 22.00: Muzyka ta-
neczna. 22.55: Komunikaty. 23.00: Muz.
taneczna.

Z ZA KGTAR STUDJO.
Odczyt dr. St. Lorentza.

Q godz. 16.40 zostanie nadany z roz
głośni wileńskiej na wszystkie stacje pol
skie odczyt konserwatora Stanisława
Lorentza p. t. „Jak zwiedzieć Wileńsz-
czyznę'. W odczycie tym prelegent po-
da miłośnikom krajoznawstwa i turystyki
szereg praktycznych wskazówek dla wy-
cieczek, podkreślając zarzem najbardziej*
godne uwagi miejscowości naszego kra-
ju.

Sobota chopinowska.

Solistą dzisiejszego recitalu chopi-

nowskiego będzie prof. Paweł Lewiecki

który wykonan na wstępie Rondo- Kra-

kowiaka op. 14, utwór napisany w War-
szawie w r. 1828 na fortepjan z towarzy-
szeniem orkiestry (tym razem partję or-
kiestrową wykona na drugim fortepja-
nie prof. Ludwik Urstein (Pozatem w pro
gramie dwa Mazurki, Nokturn G-moll
i Walc de - dur (pośmiertny).

 

ROŻNE.-
— Zakup ziemniaków dla

bezrobotnych. Komisja Między-
misterjalna zaprojektowała przy-
dzielić do dyspozycji Wojewódz-
kiej Komisji do Spraw Bezrobo-
cia na tegoroczną akcję pomocy
bezrobotnym znaczniejszą _ ilość
ziemniaków, licząc po 3, 5 zło-
tych za centnar z warunkiem, iż
© ile istnieje możliwość zakupu
po tej cenie w Wilnie to należy
to uskutecznić na miejscu.

Wojewódzka Komisja zwróci-
ła się bezpośrednio do kilkudzie-
sięciu miejscowych producentów
rolnych z propozycją podjęcia
się dostawy na werunkach usta-
lonych przez komisję międzymi-
sterjalną. Ponieważ jednak po-
mimo usilnych starań ze strony
komisji dotychczas żadna oferta
nie wpłynęła. Wojewódzka Ko-
misja czuła się zmuszona zwrócić
się do władż centralnych o nade-
słanie do Wina narazie 7.500"
W związku z powyższem Wo-

jewódzka Komisja zwraca się do
wszystkich zainteresowanych osób
z prośbą o rychłe zgłaszanie
swoich ofert na dostawę ziemnia-
ków po cenie 3, 5 zł. za centnar
loco stacja towarowa Wilno, ewen-
tualnie4grosze za klg. loco skład
Komisji.
— Qdjazd p. ministra Piłsud-

skiego. P. minister spraw wojsko”
wych odjechał wczoraj o godzinie
23.25 do Warszawy, żegnany na
dworcu przez p. wojewodę Becz-
kowicza, inspektora armji gen.
Dąb-Biernackiego, szefów władz
państwowych, cywilnych i woj-
skowych.
W dniu odjazdu w piątek po

południu p. minister wyjeżdżał do
Pikiliszek i spędził tam kilka go-
dzin.

Inż. Edward Woynicki ofiaro-
wał wczoraj p. Piłsudskiemu
wspaniały okaz sępa atrykań-
skiego," o rozpiętości skrzydeł
2 metry 95 cm. Ptak będzie umie”
szczony w muzeum Belweder-
skiem. Inż. Woynicki upolował
tego sępa na Wileńszczyźnie w
Oszmiańskiem. w lecie b. r.

SKARGA PRZECIWKO WYDAWCY
«WIECZÓR WILNA».

Jak się dowiadujemy, policja
śledcza miasta Wilna prowadzi
obecnie dochodzenie przeciwko
wydawcy pisemka  brukowego,
p. n. „Wieczór Wilna” i jedno-
cześnie redaktorowi tegoż pisem-
ka p. Janowi Jaskulskiemu, prze-
ciwko któremu wpłynęła skarga
4 byłych pracowniczek tego
przedsiębiorstwa, Janiny Tarasz-
kiewiczówny zam. przy ulicy Piw-
nej 17, Palczewskiej (Ostrobram-
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ska 25), Morawskiej (Zórawia 7)
oraz Juchniewiczówny, które o-
skarżyły  Jaskulskiego O przy-
właszczenie pobranych przy an-
gażowaniu ich jako pracowniczek
kaucyj: od  Taraszkiewiczówny
300 zł, od Morawskiej 250 zł.,
od Juchniewiczówny około 50 zł.
oraz od Palczewskiej 150 zł.

Według skargi, na prośbę jed-
nej z poszkodowanych, by Ja-
skulski pobraną od niej kaucję
złożył, zgodnie z przepisami de-
krelu P. Prezydenta Rzeczypo-
spolitej w przedmiocie pobiera-
nia kaucyj, do Banku Polskiego,
Jaskulski nie zgadzał się na to,
twierdząc, że jest osobą zaufaną,
redaktorem pisma stojącego na
straży interesów warstw pracują-
cych, wobec czego nie może być
mowy o tem, by jej kaucji za
grażało jakiekolwiek  niebezpie-
czeństwo. Pomimo to wszystkie
4 pracowniczki dostały wymówie-
nia, lecz wpłaconej p. Jaskul-
skiemu kaucji z powrotem nie-
otrzymały.

Interwencja przedstawicieli Izby
Przemysłowo-Handlowej
w sprawie dostaw dla wojska.

W dniu 12 bm. przyjęci zo-
stali przez p. Wojewodę pp. pre-
zes lzby Przemysłowo-Handlowej
Ruciński i dyrektor lzby Barań-
ski, kt-rzy informowali się u p.
Wojewody o rezultatach konfe-
rencyj, zwoływanych w ostatnich
czasach w rzędzie Wojewódz-
kim w sprawie dostaw dla woj-
ska. Powołując się na panujące
z tego powodu zaniepokojenie
wśród
wych, przedstawiciele Izby wska-
zywali możliwości prawidłowego
rozwiązania kwestji dostaw dla
wojska i ich wpływu na poziom
cen rolniczych bez potrzeby ucie-
kania się do ryzykownych, a pod-
ważających żywotne interesy han-
dlu prywatnego poczynań, mo-
nopolizujących dostawy wojsko-
we dla nielicznej grupy uprzywi-
lejowanych instytucyj.

Przedstawiciela lzby podnosili
następnie chęć ze stron lzby
kontynuowania praktykowanej do-
tychczas ścisłej współpracy z rol-

nictwem nad rozwiązaniem za-
gadnień z dziedziny polityki ogól-

nogospodarczej w myśl uchwał
zjazdu samorządu gospodarczego

sfer przemys'owo handlo= ,

jego ciężaru z jednej grupy go- .
spodarczej na drugą, lecz skoor-
dynowanie wysiłków wszystkich
grup gospodarczych w myśl jed-
nolitego, wspólnie uzgodnionego
planu. Przedstawiciele l:by ape-
lowali do p. Wojewody, aby lzba
P.H. była w przyszłości również
powoływana do wszelkich obrad
nad zagadnieniami, dotyczącemi
spraw gospodarczych.

P. Wojewoda przyrzekł udo-
stępnić Izbie materjały, dotyczą-
ce obrad i uchwał konferencyj i
obiecał rozpatrzeć ewentualne
kontr, ropozycje

£IDOL

 

w Warszawie oraz z padaiėšja:
niem zasady, że reakcją na kiy-

zys nie może być przerzucanie ULUBIONA PASTA DO OBUWIA

Gorączka kompensacyjna.
Gorączka kompensacyjna, jaka

obecnie ogarnęła cały świat, wy-

daje się być jednym z ostatnich,

najbardziej krańcowych, objawów
rozszalałeśo protekcjonizmu. Po
ograniczeniu klauzuli największe-

go uprzywilejowania, po wprowa-
dzeniu do międzynarodowych sto-
sunków gospouarczych zasad pre-
ferencji, przyszła obecnie kolej na
tranzakcje kompensacyjne, spro-
wadzające się w istocie swej do
zwykłej wymieny towarowej. Śla-
dem innych państw i Polska zaczy
na coraz szerzej stosować kom-
pensacyjne tranzakeje. Nawrót do
tej prymitywnej formy wymiany
towarowej związany jest jednak z
szeregiem niebezpieczeństw, któ-
re zwłaszcza w Polsce przy obec-
nym układzie stosunków politycz-
nych występują szczególnie jaskra
wo.

Obroty kompensacyjne  stoso-
wane były, jeszcze przed rozsze-
rzeniem się gorączki kompensa-

cyjnej na całą Europę, przez pań-
stwa posiadające monopole handlu
zagranicznego, a więc w pierw-
szym rzędzie przez Rosję i Persję.
Kompensacyjny typ obrotu towa-
rowego jest z istoty swej odpo-
wiedni dla takich właśnie orga-
nizmów gospodarczych. Przejęcie
obrotów kompensacyjnych przez
państwa, nie posiadające monopo-

lu handlu zagianicznego, pociąga
dla nich konieczność zwiększenia
ingerencji państwowej w stosunki
gospodarcze.

Taką zwiększającą się falę
etatyzmu obserwujemy obecnie w
Polsce. Gabinety i kuluary Mini-
sterstwa Przemysłu i Handlu stały
się obecnie terenem ciągłych tar-
gów nietylko z przedstawicielami
państw zagranicznych, ale też z
różnego rodzaju agentami i po-
średnikami _ międzynarodowymi.
Objaw ten buazić musi szczególne
zaniepokojenie, jak uczy bowiem

DOWIEDZIONO:
KAWA ">poierntо°
„BRAZYLJA“ Warszawa
mieszanki o 7 zł za Kg.

stale świeża

Wyłączna sprzeda
1. St. BANEL iS-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 6-19

  

    

  

    

 
WYPADKI

W dniu 13 bm. w
klatce schodowej domu nr. 3 przy ul.
Szopena znaleziono podrzutka płci mę-
skiej w wieku około 2 tygodni. Podrzu-
tka umieszczono w przytułku: Dzieciątko
Jezus,

— Podrzutek.

wych,

dotychczasowe doświadczenie,
przy ingerencji óbecnego rządu w
dziedzinie obrotu towarowego z
zagranicą wchodzą często w grę
różne względy uboczne. Przykła-
dów przytoczyć by można bardzo
wiele, ale wystarczy wspomnieć
Radziwiłłowskie gęsi, szmaty
Strzelca, czy wreszcie historję syn
dykatu ryżowego.

Jak dotychczas,  tranzakcje
kompensacyjne wyjęte były całko-
wicie z pod kontroli publicznej:
jeśli praktyka nowopowstającego
towarzystwa handlu wymiennego
pójdzie również po drodze konspi-
racji, działalność tego towarzy-
stwa nasunąć musi poważne oba-
wy.

Drugiem  niebezpieczeūstwem,
wynikającem 4 wejścia przez Pol-
skę na drogę kompensat, jest praw
dopodobieństwo niekorzystnych
przesunięć w naszym bilansie
handlowym. Kompensaty  inicjo-
wane są z reguły przez państwa, z -
któremi posiadamy wysoce aktyw.
ny bilans handlowy. Wysuwając
zasadę Kompensaty, dążą one do
osiąśnięcia sównowagi obrotów
budżetowych z Polską, Wysoce
wątpliwem jest natomiast, czy

rząd nasz zdobędzie się na energję
konieczną dia wyzyskania go-
rączki kompensacyjnej do wyrów*
nania, względnie poprawy bilan-
sów handlowych z państwami, z
któremi nasz obrót handlowy
kształtuje się biernie. Słabość na-
szej polityki / kontyngentowej,
dzięki której ponosimy ciężkie
straty na rynkach międzynarodo-

nie daje bynajmniej śwa-
rancji, iż potrafimy zdobyć się na
politykę mocnej ręki przy zawie-
raniu tranzakcyj kompensacyj-
nych. Już obecnie zawarte tran-
zakcje budzić muszą poważne za-
strzeżenia. jak np. przyznanie Buł-
garji znacznegc dodatkowego kon.
tyngentu na winogrona. Zachodzi
więc obawa, iż nasi kontrahenci
zagraniczni, wzamian za odbiór z
Polski artykułów pierwszej po-
trzeby, zmuszać nas będą do od-
bioru artykułów całkowicie zbęd-
nych.

Należy więc domagać się, by
tranzakcje kormpensacyjne podda-
ne były konireli publicznej, a
przynajmniej odpowiednich czyn-
ników fachowych, podobnie jak
i działalność nowopowstajacego
polsko-żydowskiego towarzystwa
handlu wymiennego.

atrudniaj pracownika Polaka,
Sekcja Pracy. (Metropolitaina 1, Il-gle
piętro, pokój Nr.4)wskaże cl dobre-

go I sumiennego pracownika.
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Z KRAJU.
Kościół w Zaostrowieczu.

NIESWIEŻ. (Pat). W niedzielę
16 października w Zaostrowieczu
odbędzie się uroczystość založe-
nia kamienia węglowego pod
nowobudujący się kościół w mia-
steczku Zastrowieczu powiatu nie-

świeskiego. Swiątynia ta powsta-
je z funduszów dobrowolnych
ofiar miejscowej ludności katolic=
kiej, głównym zaś fundatorem
świątyni jest ksiąže Albrecht Ra-
dziwiłł.

Nowy Starosta w Nieświeżu.

NIESWIEŻ. (Pat). W dniu 13
bm. przybył do Nieświeża nowo-
mianowany starosta p. Konstanty
Witold Czachowski preeniesiony
z Łunińca i w obecności woje-
wódzkiego inspektora starostw p.

Kazjmierza Milewicza przejął u-
rzędowanie od byłego starosty p.
Eugenjusza Cedzyńskiego prze-
niesionego na takież stanowisko
do Łunińca.

z pogranicza.
Konferencja polsko litewska w sprawie meijoracji gruntów.

Na odcinku granicznym Wiżaj-
ny odbyła się polsko-litewska
konferencja graniczna, poświęco-
na sprawom meljoracyjnym. Na
konferencji omówiono i uzgod-

 

niono sprawę odwodnienia łąk i
gruntów wsi Cześliniaki, Grzywiec-
ka Góra i zaścianków Szymcewo
i Januliszki.

Rosja państwem bez chleba.
Po jedenastu latach od czasu,

kiedy przed iozpoczęciem nowej

polityki gospodarczej i nadejściu
nowej ery w gospodarczem życiu

Rosji panował głód, państwo to

staje się znów „państwem bez chle
ba”. Kryzys zbożowy w ZSSR. da
je się odczuć obecnie bardziej, niż
w jesieni ub. roku, chociaż jesień
jest okresem zbiorów, kiedy nowe
zboże przychodzi na targ. Jakość
chleba w miastach wcale się nie
poprawia, przeciwnie, chleb jest o
wiele gorszy, ponieważ piekarnie
z powodu bezustannej podwyżki
cen zmuszone są mieszać mąkę z
różnemi namiastkami:

Nie ulega wątpliwości, że tru-
dności zbożowe będą się powięk-
szać, co sądzić można chociażby z
tego, że zasiewy jesienne postę*
pują bardzo powoli. Według ofi-
cjalnych danych do 20 września
obsiano w całym Związku Sowie-
ckim 20,979 hektarów, co stanowi
tylko 51,2 proc. ogólnego planu za
siewów jesiennych. Trzeba zazna.
czyć, że w póinocnych krajach Ro-
sji wcześnie następują chłodne
dmie a na początku października
ziemia jest juz pokryta śniegiem.

Wprost katastrołalne jest opó-
žnienie zasiewów na Ukrainie,
gdzie w tym roku obsiano o 3 mil-
jony hektarów mniej, niż w roku
ubiegłym. Również znacznie póź-
niej, niż w roku ubiegłym, zasiewa
się w południowym i środkowym
kraju nadwołżańskim, na Kauka-
zie północnym i krajach zachod-
nich. O wiele gorszym, niż w
roku ub., jest stan orki, Tu plan

spciniony został tylko na 10 proc.
loskiewskie  „Izwiestija“ = pod

 

krzyczącemi tytułami alarmują, że
„obsiano tylko połowę obszarów,
przeznaczonych na zasiewy jesien
ne“. Łatwo wyobrazić sobie, jak
będą wyglądały zbiory w przy-
szłym roku, gdyż niemożliwością
jest, aby to co zaniedbane zostało
w jesieni, naprawione było w cza-
sie zasiewów wiosennych.

Ff W, związku z kryzysem zbożo-

wym rząd sowiecki poczynił pe-

wne zarządzenia. Tak np. ogłoszo

no dekret, mocą którego nie bę-

dzie się przydzielało zboża na za-

siew gospodarstwom kolektywnym

i sowieckim, W dekrecie powiada

się, że kołchozy i sowchozy mu-

szą postarać się o zboże na zasiew

z własnych środków. Na zasiewy

wiosenne gospodarstwa te również

nie otrzymają zboża z rezerw pań-

stwowych. Przewodniczącymkole
ktywów polecono, aby poczynili
starania, by zboże z tegorocznych

zbiorów zarezerwowano na zasie-
wy. Taki sam rozkaz wydano dy-
rektorom sowieckich gospodarstw
rolnych.

Zarządzenia te są wielce cha-
rakterystyczne, bowiem dowodzą,
że komisarjat rolnictwa nie liczy
na to, iż udałoby mu się zebrać ta-
kie rezerwy zboża na zasiewy, jak
w latach poprzednich, kiedy jesz-
cze można było przyjść z pomocą
gospodarstwom kolektywnym i so
wieckim.

 о—

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
ed 11—3 | od 6—8 wiecz.

 

 

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Musimy wygrać!

Jutro na boisku przy ulicy Wi-
wulskieśo o godz. 14 min. 30 od-
będzie się decydujący dla piłkar”
stwa wileńskiego mecz rewanżo*
wy o wejście do Ligi między Legją
poznańską, a mistrzem Wilna 1. p.

p. leg.
Pierwsze spotkanie, które od-

było się tydzień temu w Poznaniu
Wilno prześrało 5:3, ale obecnie
na tym meczu mówią, że w drugiej
połowie mieliśmy przewagę iz
Legją mecz rewanżowy możemy
wygrač.

Piłkarze wileńscy zdawać bę*
dą jutro swój egzamin. Będzie to
mecz, jakiego jeszcze nigdy nie
widzieliśmy, bo przecież od wyni-
ku niedzielnego uzależniony jest
dalszy los piłkarstwa wileńskiego.
Jutro rozstrzygnie się denerwujące
pytanie, czy będziemy mogli ubie-
gać się w dalszym ciągu o prawa
sportowe do Ligi:

Musimy wygrać jutro różnicę
trzech bramek, inaczej w finale
grać będzie zamiast 1 p. p. leg. —
Legja poznańska.

Szanse nasze są w danej chwili
idość znaczne. Mecz możemy wy-
grać, ale wszystko zależy od na-
stroju drużyny. 3

Przeciwnik nasz, chociaż ma
za sobą wynik 5:3, jednak jest on
równorzędnym zespołem, z którym
można wygrać nawet różnicę

trzech bramek.
Rogow na bramce będzie za”

pewne bardziej zrównoważony
psychicznie, niż w Poznaniu i ро-
stara się dołożyć wszelkich starań,
by mieć dobry dzień, by przy”
tomnie łapać wszystkie piłki.

Chowaniec z Poznania grał b.
dobrze, był on postrachem ataku
Ligi i razem z Manieckim tworzyli
trudny do przełamania mur. Obro-
na musi jednak bardziej planowo
podawać piłki pomocnikom.

Na środku pomocy grać u nas
będzie Puzyno, a po bokach Wy
socki i Bilewicz. Linja pomocy jest
u nas najsilniejszą częścią drużyny
Puzyno jednak będzie zapewne
trochę zmęczony drogą z Ostrowia
Mazowieckiego. skąd przyjedzie
dopiero dzisiaj. Puzyno musi siły
swoje rozłożyć odpowiednio na
cały mecz i grać równo przez cały
czas zawodów. Bilewicz czuje się
ostatnio słabo i znacznie ustępuje
Wysockiemu, który jest nadzwy-
czaj pracowity i niezastąpionym
graczem mistizowskiego zespołu
(Wilna.

Atak wileński gra bardzo nie”
równo. Zależy wszystko od dnia,
od nastroju. Środkową trójkę sta”
nowią: Naczulski, Pawłowski i
Zbroja. Najsłabszym obecnie jest
Pawłowski, który spadł z formy i
kto wie, czy nie lepiej zagra od

eniego Drąg. Naczulski nigdy nie
schodzi z boiska, nie strzeliwszy
bramki, a Zbroja to cała nasza na*
dzieja. Na skrzydłach grają: Brow-

ko i Połubiński. Z obu skrzydło”
wych bardziej wartościowym jest
Browko, którego cechuje szybkość
i celność strzału jest on podporą
całej drużyny, gra równo aż do
ostatniej chwili meczu. Połubiński
gra zasadniczo słabo, ale cechą
dodatnią jego jest zgranie się ze
Zbroją. Połubiński w Poznaniu
strzelił b, ładną bramkę. Zdobywa
on z każdym dniem coraz więcej
zaufania do siebie, a staranność
jego zasługuje na specjalną uwagę.

Jest to najlepszy skład, na jaki
nas stać.

Poszczególni gracze są w dobrej
formie i niewątpliwie przemawia
wszystko za tem, że jutrzejszy
mecz z Legją wygramy.

 

Będziemy mieli nowy klub
sportowy.

Tworzy się w Wilnie nowa or-
ganizacja sportowa, która w sze”
regach swoich gromadzić będzie
pewien odłam inteligencji pracu”

jącej.
Nawy klub ma powstač Zz po-

śród pracowników sądowych. Bę-
dą więc członkami tego klubu:
prokuratorzy, sędziowie i urzędni-
cy sądowi.

Inicjatorem jest prokurator
Dowbór, który jest w Wilnie do-
skonale znany ze swej ruchliwej
działalności sportowej z czasów
pierwszego okresu organizacyjne”
go sportu wileńskiego.

Powstanie zrzeszenia sporto”
wego przy sądzie należy powitać
z radością, bo niewątpliwie orga”
nizacja ta spełniać będzie duże
znaczenie propagandowe = wśród
starszego społeczeństwa, która
uprawiać będzie sprot dla samego
sportu, dla wewnętrznego zadowo
lenia, jak również z myślą utrzy”
mania przez dłuższy czas bezpo”
średniej łączności ze sportem.

Wielkie zawody w Warszawie.

Dziś w Warszawie rozpoczyna”
ją się wielkie zawody lekkoatle-
tyczne z udziałem mistrzów olim-
pijskich. :

Na starcie obok Kusociūskiego
stanie Iso - Hollo. Będzie to po-
jedynek dwóch asów bieżni. Pra-
sa Finlandji twierdzi, że mecz wy-
gra lso - Hollo W ten sposób Fin-
landja chce udowodnić, że Kuso-
ciński zbyt wcześnie odziedziczył
spadek sportowy po Nurmim.
Bieg ten odbędzie się dzisiaj na
boisku „Legji na 2 mili angiel-
skie.

Prócz tego biegu. startować bę
dzie na 200 mir. Walasiewiczów-
na, która przedstawi się dzisiaj
publiczności warszawskiej.

Ponadto piogram urozmaicony
będzie biegiem 110 mir. przez pło-
tki, biegiem 50 mtr. przez płotki
pań, 5,000 mtr., 800 mtr., 4 X 400
mtr., skok o tyczce i rzut oszcze-
pem,

Telegraf powodem krzyżowej drogi.
(List do redakcji).

Dnia 31 sierpnia r. b. o godz.
8:55 do Urzędu Telegraficznego w
Głębokiem nadeszła depesza „Oj-
ciec zmarł dzisiaj Władysław”, dla
doręczenia na odległość 9 klm: O
ile mnie wiadomo, posłaniec był
opłacony przez nadawcę. Zamiast
odesłania depeszy — włożono ją
do mojej skrytki pocztowej na sku-
tek czego oiizymałam ją dopiero
1 września o godz: 16 czyli z 31 g.
opóźnieniem.

Z Głębockiego Urzędu Telegra-
ficznego 1 września koło godz. 19
nadalam depe:zę do Konwaliszek:
„Przyježdžamy Kazimiera“. Po
przybyciu nazejutrz o godz. 10 do
Konwaliszek depeszy mojej nie
zastalam i nie bylo jej wcale do
czasu mojego stamtąd wyjazdu, t.j.
do 2 września godz. 16,50.
W rezultacie z powodu niedorę

czenia na czas depesz, a na sku-
tek tego bezowocnej, a tak bardzo
męczącej mojej po świecie gonit-
wy (byłam w drodze długich jak
wieczność 35 godz.) — na pogrze-
bie Ojca nie byłam. Oczekiwano
bezskutecznie mojego przyjazdu w
Konwaliszkach prawie dwie doby
i wywieziono do Bystrzycy koło
Wilna, dokąd już na czas dojechać
nie mogłam.

Za wyrządzoną mnie w ten spo-
sób moralną krzywdę, której nikt
niczem wynagrodzić nie może, zo*
stawiam wymiar sprawiedliwości
Sądowi Bożemu, a zaś o ukaranie
winnych niedbalstwa i zwrot strat
wynikłych z podróży oddałam spra
wę do Dyrekcji Poczt i Telegratów
w Wilnie.

Po miesiącu otrzymałam odpo”
wiedž:

„Na zażalenie z dnia 5/9 r. b.
zawiadamia się, iż nadeszły pod ad
resem Pani dnia 31. VIII. r. b. o
godz. 8 m. 55 telegram nr. 2 z Kon-
waliszek, urząd pt. Głębokie nie
miał możności doręczyć Pani nie-
zwłocznie, albowiem nadawca te-
go telegramu nie opłacił umyślne-
$0 posłańca, którego użycie było
w tym wypadku niezbędne ze
względu na to, że miejsce zamiesz-
kania Pani — folwark „Osinówek*”
położony jest w pozamiejscowym
okręgu doręczeń urzędu pt. Głębo-
kie, zaś nikt z ludności nie zgodził
się na dostarczenie Pani tego tele-
śramu wskutek braku zapewnie-
nia, że doręczyciel taki za tę czyn*
ność zostałby cpłacony przez Pa-
nią,

Ze względu na to: jak również z
powodu nie oirzymania w swoim
czasie od Pani wskazówek, jak na-
leży doręczać nadchodzące pod
Jej adresem telegramy, nie posia-
dające określonego sposobu dorę-
czania, urząd p. t. Głębokie stoso-
wnie do postanowień $ 110 ordy-
LLS]

Jutro zaś: Kusociński spotka
się z Iso - Hollą na dystansie
10.000 mtr., a Walasiewiczówna
pobiegnie w biegu na 100 mtr.

nacji telegrałicznej potraktował
ów telegram w sposób ustalony dla
zwykłej korespondencji listowej
i zarządził opuszczenie go do
skrytki pocztowej, abonowanej
przez Panią, co i wywołało opóź*
nienie tego telegramu.
_ Co się tyczy nadanego przez
Panią dnia 1. IX. rb. telegramu
nr. 7 do Konwaliszek, to telegram
ten nie osiągnął celu z winy tele-
grafistów w urzędach pt. Bienia-
konie i Konwaliszki,
W tej ostatniej sprawie Dyrek-

cja wydała zarządzenie, zmierzają”
ce do zapobiezenia dalszym tego
rodzaju wypadkom przy przesyła”
niu telegramów, jak również pole”
ciła urzędowi pt. Głębokie zwró-
cić Fani opłatę taryfową za ten te-
legram w sumie 1 zł. 55 gr.

Dalsze pretensje materjalne Pa
ni o zwrot strat poniesionych rze”
komo przez Nią wskutek zagubie”
nia powyższego telegramu, Dyrek-
cja oddala, albowiem stosownie do
postanowień $ 129 ordynacji tele-
graficznej, przedsiębiorstwo państ”
wowe „Polska Poczta, Telegraf i
Telefon" nie przyjmuje materjalnej
odpowiedzialności za telegramy od
dane mu do przesłania i doręcze”
nia i nie wypłaca żadnego odszko*
dowania za straty, które mogą wy
niknąć z powodu zagubienia, znie-
kształcenia, lub opóźnienia tele-
gramu.“

Podpisany prezes. *
Po przeczytaniu nasuwa się PY”

tanie: w jakim celu mamy w Pol-
sce telegraf, skoro na podstawie
nieznanych ogółowi paragrafów te
legramy mogą być traktowane jak
zwykłe listy?

I jeszcze jedno pytanie pod ad-
resem pana Prezesa: Dlaczego Dy
rekcja jest niekonsekweniną, za-
rządzając zwrot 1 zł. 55 gr oraz
wydając zarządzenie, zmierzające
„do zapobieżenia dalszym tego ro”
dzaju wypadkom przy przesyłaniu
telegramów”', skoro — jak w swem
piśmie na podstawie odnośnych
paragrafów wyjaśnia — prawo na
to wszystko zezwala?

K. Rudominowa.
GIEŁDA.

WARSZAWĄ (Pat.) 13 X 1932 ;
Holandja 38,40—359,30— 357,50.
Londyn 30,70—30,68—30,83—30,57.
Nowy York 8,915—8,935—8,895,
Nowy York kabel 8,92—8.94—8,90
Paryż 34,66! „— 35,05—34,88,
Praga 26,41—26,47—26,35.
S:wajearja 172,10—172.53 —171,67.
włochy 45,65—45,87— 45,43
Berlin 211,85.
Tenden ja niejed olita.

3, poź. budowlara 38,40—38,75.
4%, inwestycyjna 96'/,.
5, konwers. 40'|,.
6%, dolarowa 56',.
40, dolarcwa 49,70.
7 i, stabil. 53,25—54,25—53,38.
10%/, kolejowa 108,C0.
8 ł, obl. bud. B. G. K. 93.
4'|,%6, L.Z. m. Warsz. 45,25
8*:, L. Z. m. Warsz. 59,75—58'/,—53,83
55 L. Z. m. Częstochowy :9%,
Tendencja mocniejsza. A
Bank Polski 88,75—88. Hzberbuse

45. Tendencja słsbsza.
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DŹWIĘKOWY Muzykal Spiew! Tańce! Przepych! Ulubieńcy Publiczności najwytworniejszy mężczyzna, oficer gwardji cesar-. Osoba w starszym wie- Folwark-leti pabaisa

KINO- k L ŁOS» skiej, kia Brdów, IWAN PETROWICZ i rozkoszna, czarująca ANNY ONDRA w wspaniałym przeboju muzycznym ku poszukuje posady ku- sprzedaje się ua (MU! ю 5

TEATR ZEMSTA NIETOPERZA !*“>'2, к0 мка „JANA STRAUSSA. — Atrakcje dźwiękowe charki lob gospodyni. Wilna. "Obszar -15 | pól ARE ok
ulica Wileńska 38, tel. 926. Początek Seansów o g. 4, 6, 8 I 10,15. — Na 1-szy seans ceny zniżone. Posiąda referencje. Swie- ha. W tem połowa lasu KS!Waryjska2(pierwszy entyści.

tlana 5 m. 3, gr! (dąb, lipa, sosna, jodła dom za Zielonym mo-

brzoza). Ziemia dobra, stem) do  wynejęcia Lekarz-Dentysta

 

"PN O” «PAN» i

QI. WIELKA 42. Tel. 528.

 

e CASINO| nice:
Wielka 47. tel. 15-14.

dregi szpiegostwa międzynaredowego. Nad prog

 

BŹWIĘKOWY I U X“ Niu żądania Sz. Publiczności będzie
i

a. Miebordam Me. 11 tel 15 62 | | azer Dziś i Jutro
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Brygida Helm i Willi Fritz

 

 

są na ustach całego Wilna. To jest

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

GSA‹

Hajda Trojka
Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. 1-ej.

OŚWIADCZENIE. = Absolwentka _ Seminar- Polecamy bardzo gorą-
% jum Nauczycielskiego u- co inteligentną młodą pa-

Oświadczamy niniejszem, iż informacj: zło- i PRACA i dzielać będzie korepe- nienkę  umiejącą pisać
żone w doniesieniu do Pana Prezydenta miasta Z|momzmmuzzzwzwai tYCYJ (MożŻE do 2-ga dzie- na maszynie, poszukują-
dnia 20 IX-1932 r. o rzekomych nadużyciach w be-
toniarai miejskiej, jakoby dokonane przez p. Ada-
ma Brzozowskiego, nie polegają na prawdzie, a
doniesienie owo zostało wywołane fałszywem po-
informowaniem nas przez Mojź:sza i Motela Ry
baków, którzy @а celów osobistych tendencyjnie
wprowadzili nas w błąd. Co podpisami swemi
stwierdzam

w > Paweł Michałowski,
Bronisław Michałowski
I Jan Rudziński.

na

Kucharka

 

Inteligentna młoda pan-
poszukuje jakiejkol-

wiek pracy,

zas PROW: pod „Absolwentka“. 335

nia: Wilno, ul. Beliny 5
m. 14 od g. 2 do 4. 445-1
 

poszukuje posady. Pesia- sady. Łaskawe oferty do 10 zł.

cij w zakresie 3-ch klas,
za mieszkanie i obiady.
Łaskawe oferty do Ad-
ministracji „Dz. WiL“

cą posady za skromnem
wynagrodzeniem.  Infor-
macji udziela  Admini-
stracja „Dz. Wil'* mię-
dzy 10—3 g. śr.

chętnie w

Zgłosze-
 

Inteligentny młody czło:
wiek ukończył szkołę

rutynowana handlową poszukuje po-

Polecamy gorąco starusz-
kę do pomocy w domu
albo jako nianię za 5 —

mies. Uczciwa,
d dect ini ji „Dz. Wil” miła, ita, ul. Po-

UA AGAOLANDŲ žamiowa 330 306pod'nUrzędnić: * ge. narska16m2” ge

H. M. STEPHENSON. 2.48 cał na swoje ulubione wiejskie drogi i starał się trzy-

Na nojoyższem wzgórzu.
Dokładał do ognia przez całą noc, dopóki nie

zaczęło świtać. Ciepło działało pokrzepiająco, a szu-
kanie suchych gałązek zajmowało ręce i umysł. Pa-
procie 1 zarośla zakrywały płomienie, a było za
ciemno, żeby kto mógł zobaczyć dym. Najgorsze nie-
bezpieczeństwo groziło od gajowego, który mógł po-
czuć dym zdaleka i przyjść zbadać przyczynę ognia.

Ale na szczęście, nie zjawił się żaden gajowy.
Na pierwsze oznaki świtu Harry zgasił ogień i wrócił
do swego legowiska, tym razem zaopatrzony w butel.
kę wody. Najgorszą jego troską stanowiła w danej
chwili zupełna nieświadomość, jak się rozwijał po-
ścig. Nie mógł się dowiedzieć, czy go poznano w So-
merset, czy jemu przypisano kradzież roweru, czy go
„widziano w Bath, a nadewszystko, czy znaleziono ro-
wer, ukryty w lesie, w odległosci miecałych dwóch
mil od jego stanowiska. "

Wychodzić na drogę, nie wiedząc o niczem, by+
łoby zbyt zuchwałem kuszeniem opatrzności. To też,
śdy zapadła noc, ruszył przez pola. Przy okazji skrę-

mać na południe od linji kolejowej Brystol—Londyn.
Avon przebył w bród między Chippenhamum i La-
cockmum, trzymając ubranie nad głową. Następny
dzień spędził pod lasem, parę mil na północ od De-
vizes.

Las był bukowy, jak to lasy w tej okolicy i na
równinie salisburskiej. A lasy bukowe nie mają pod-
szycia. Ale pod lasem rozciągał się ogromny, najmniej
sześćdziesięcio akrowy łan jęczm'enia. Jest to zboże,
które kosi się najpóźniej i tylko w wyjątkowych la-
tach przed wrześniem, Na wypadek gdyby do prze-
zroczystego lasu bukowego zajrzała jaka ludzka isto-
ta, miał zapewniony odwrót do jęczmienia. Ale żadna
ludzka istota nie zakłóciła mu spokoju, Las był pusty
:. cichy, jak tylko może być las bukowy. Tego dnia
Walters usłyszał dalekie bicie w dzwony. Była to je-
go druga niedziela na wolności i dwunasty dzień
ucieczki.

(Wieczorem ruszył w drogę i nad ranem znalazł
się w mieszanym lesie westwoodskim, który rozpo-
ściera się na przestrzeni jakichś dwóch tysięcy
akrów, o trzy mile na zachód od lasów Savernejskich,
porastających góry nad Malborough,

Westwood jest oddalony od najbliższego traktu
o trzy miie i zazwyczaj zupełnie pusty. Zażywszy po-

celu. 17,060 osób film ten już oglądało Z powodu wysokiej war-
tości artystycznej filmu wejście na widownię tylko na początki seansów 2, 4, 6, 8 i 10,15. Bilety honorowe niewaźne.

UWAGA! Dziś I Jutro od godz 12 do 2-е! poranki po cenach zniżonych

 

nadprzebeju» 1: CSZPIEG i KOBIETA»
wejny światowej otwieia przed nami tajniki tragicznych zmagań się mocarstw Europejskich i uplastycznia upiorne

ram: Urozmalcorńe dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. Początek oAy

 

# О1да Czechową *.;! "t
jeszcze nie widział niech'śpieszy ujrzećl;

 

 

tim fr każd
m trapijacy. w. každym dobrze gotująca potrzeb- ki

Służąca do wszystkiego własna, rzeczka. Budyn
w dobrym

na oraz niania, która już Miejscowość malownicza
była_ przy rocznem dziec- Dowiedzieć się w Fdmi-
ku. Zgłaszać się ze świa- nistracji „Dziennika Wii*

mieszkania: jedao 4 po=
koi, jedno 3 pokoi I je-
den niewielxi sklep. 312

О. FRYDMAN - JA$7
Wielka 28

Zęby sztuczne na złó-
cie | kauczuku.

stanie.

Mieszkanie 5 pokoi, po-
dectwami ed 10—12Kró- od godz. 10—1, gr4 kój dla služby dwa wej- 223—10

Elas lewska 3 m. 7. m ścia, suche, ciepłe, el--

snuły na tie SCUW | Mieszkania su PwFilipa _ AKUSZERKI !
į NAUKA i pokoje|| 6 m. 6 koło Kościoła Św.

й Jakėba. 311-1 AKUSZERKA

Mleszkania do wyneję- ŚMIAŁOWSKA
Maturzysta z inteligent-
nej rodziny udziela ko-
repetycyji Mostowa 11
m. 6 od 8—10 i 15—17.

168

godami ul.

S лаЫERA
Kupno {

Sprzedaž ;
Zredukowana wycho-
wawczyni seminarjum,
znająca niemiecki i go-
spodarstwo domowe po-
szukuje zajęcia w domu
prywatnym lub instytucji
publicznej. Pierwszorzęd”
ne referencje. Oferty do
Administracji pod „Wy-
chowawczyni'. 457—2

Do sprzedania Encyklo-
pedja Kościełna 28 to
mów Ks M. Nowodwor
skiego cena 220 zł. Um
bras: Wilno, ul. Mickie-
więza Nr. 27 m. 6. od i2—-4

 

Potrzebna ekspedjentka De sprzedania
z kaucją 500—700 zł. do natychmiest całkowite u-
samodzielnego prowadze- rządzenie 2 pokojowe
nla sklepu. Oferty do dowiedzieć się Wileńska
Adm. „Dz. Wil* „pewne 30 m. 8 od g. 16 — 15.
zabezpieczenie”. 498—1 301—2

domu.

siej snu Walters przedostał siv na jego wschodni
skraj.

Dkoło drugiej tego dnia zaczął padać rzęsisty
deszcz. W godzinę ziemia rozmiękła, a ubranie zbie-
śa przemokło do nitki, trząsł się z zimna. Gotowana
pszenica nie mogła wystarczyć człowiekowi, podró-
żującemu w takich warunkach. W dodatku nie byłą
schowana w odpowiedniem naczyniu i zamieniła się
w zimną, rzadką, kleistą, nieapetyczną breję.

Deszcz spędził z pól żniwiarzy i okolica wyda-
wała się pusta. Walters postanowił przebyć trzy mile
wiejskiej drogi, dzielące Westwood od Savernake.
Największe niebezpieczeństwo grozilo mu od kape-
lusza. Sioūce i deszcz wygryzly Zoprawda pierwotną
ciemną barwę, ale i tak stanowił on prawdopodobnie
najbardziej charakterystyczny szczegół rysopisu, nie-
wątpliwie rozgłoszonego przez policję! Jakże głupio
postąpił, że nie zabrał z chaty farmera wszystkich
jego kapeluszy! Mógł zakopać zbywające i policja
musiałaby zgadywać, który sobie zatrzymał, Toby
jej utrudniło podanie rysopisu.

Uszedł już dwie mile, kiedy zobaczył coś, co wy-
wołało na jego usta mimowolny uśmiech. Na środku
pola stał strach na wróble — tyka z poprzeczką, na
której wisiała kurtka cała w łachmanach, Wierzcho-
łek tyki zdobiła równie o di j-RIO, a. Harry rozej
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Mostowa 1,
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w Wilnie.owaт
  

    

  

cia z 6 i 3pok. z wy-
Jak Jasiń*

skiego Nr. 7.

 

Mieszkanie 2 pokojowe,
suche, słoneczne do wy-
najęcia Jasna 10 m. i.

Do wynajęcia miesz:
kanie 5 pokojowe, 2
balkony, wszelkie wy-

 

z: Do wynajęcia mieszka-
nie: 2 pokoje, przedpo- jątku Galin. Komunika-
kój I kuchnia. Wiadomość
Sadowa 21 u właściciela

przeprowadziła się.
Mickiewicza 4, m. 6.

Tamże gabinet kosme-
tyczny poprawia cerę, u-

Odiaje Się W ÓLiETŻAWĘ 1wągey. 0. ua
majątek Galla o18 ке ИНННИНННОНИНННОННННИННЙmajątek Galin o 18 kilo-
metrów od Wilna, A DRUKARNIA
zdrenowanej ziemi | INTROLIGATORNIA

aanzaa MIE,

| DZIERŻAWY |
484

315

dziesięcin w tem 6 dzie-
gody ul. Piłsudskiego dach panowDYS.
d, 20 m. 3. lnfor- erty listowne zgłasza ьmac 4 właścicielki pod adresem Wilno, Mosiowa UI. 1. Tel' 12-44

1] Sto Jerski zaułek 3 m. PRZYJMUJE DO DRUKU
4 Węcławowiez. Osobiś- DZIEŁA, BROSZURY
cie rozmówić się w ma- BJLETY WIZYTOWE,

ZAPROSZEŃNIA,
I ROŻNE KSIĄŻEI
DO OPRAWY
WYKONYWA

cja z Wilnem autobuso-
wa w kierunku Mejsza-

495—2 goły. 3:0—2

MAKAKMUMIO Pa nx TOALNIE.
LLSAS
 

rzał się, czy go kto nie widzi, i przedostał się na pole.
| parę minut później maszerował drogą z czapką

w kieszeni.
Deszcz towarzyszył mu do samego lasu. Ale

drzewa nie dały osłony przed wilgocią. Woda lała się
z nich prawie tak samo obłicie, jak z otwartego nieba,
paprocie, wysokości wzrostu człowieka, tormalnie
ociekały. Ziemia kląskała pod nogami. O zapaleniu
ogniska nie mogło być mowy. Sama myśl o brei z go-
towanej pszenicy przyprawiła Waltersa o lekkie
mdłości, Przyszło mu wreszcie do głowy, że posługu-
jąc się takiemi metodami, jak dotychczas, nigdy nie
dotrze do miejsca przeznaczenia.

Ale gdzież byio to miejsce przeznaczenia? Jakże
mógł znaleźć Malling w hrabstwie o rozległości
osiemdziesięciu mil na trzydzieści pięć. Czy teraz nie
byłoby bezpieczniej skierować się do Cotsham?
Droga Bath — Worcester była prawdopodobnie pod
czujną obserwacją. Czyby policja zgadła, że jej zwie-
„rzyna zboczyła na wschód aż do Marlborough, a po-
tem skręciła znów na północo-zachód, przez berk-
shirskie wydmy, przez północne Cotshwoids do
Worcestershire?

(C. d. n.)

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW. NIECIECKI,  "
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