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4 W sobotę dnia 19 listopada b. r. o godz. S.ej wieczór
w sali Klubu Narodowego ui. Orzeszkowej Nr. 11

odbędzie się WIECZÓR TOWARZYSKI
z tańcami.

Wstęp tylko dla członków Stronnictwa Narodowego i wprowadzonych |
gości.

ROGREIRTRTZN

Sprawy polskie na listopadowej sesji
Ligi Narodów.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WASSZAWA. Na listopadowej sesji Ligi Narodów na porządku
dziennym ze spraw dotyczących Polski jest skarga obywateli
mieckich na przeprowadzenie reformy rolnej

nie-
w Polsce. Sprawa ta

była już na porządku dziennym Ligi, lecz na skutek oświadczenia
strony polskiej, że rzekome krzywdy zostaną rozpatrzone, zdjęto ją
z porządku dziennego. Obecnie rząd niemiecki zaktywizował sprawę.

Pozatem Senat gdański wystąpił do Ligi Narodów ze skargą na
wprowadzenie od 1 grudnia na
opłat kolejowych w walucie polskiej.

obszarze Wolnego Miesta Gdzńska
Ponieważ pełniący obowiązki

Kemisarża Ligi Narodów nie zastosował się do żądania Gdańska snu:
lowania rozporządzenia Rządu Polskiego, Senat Wolnego Miasta od-
wołał się do Ligi Narodów.

Wreszcie sesja listopadowa rozpatrzeć ma sprawę zatwierdzenia
Restinga na stanowisku Komisarza Ligi Narodów w Gdańsku, gdyż
pełni on te funkcje prowizorycznie do 1 grudnia r. b.

Budowa kolei Kolety-Gdynia.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. We czwartek odbyło
czelnej konsorcjum polsko-francuskiego budowy kolei

się posiedzenie Rady Na-
gdyńskiej.

Prace na linji mają być rozpoczęte od 1 stycznia r. b. Kwestja za-
kupu taboru kolejowego ma być rozstrzygnięta kompromisowo. Pra-
wdopodobnie konsorcjum zakupi od Ministerstwa kolei tabor na su-
mę 160 miljonów złotych a resztę ministerstwo wydzierżawi.

Rozmowy handiowe z Sowietami.
* |Telef. od własnego korespondenta]

i WARSZAWA. W celu kontynuowania rozmów o przėdluženie
umowy z Sowpeltorgiem przybędą wkrótce do Warszawy przedsta-
wiciel Wniesztorgu b. prezes Sowpoltorgu, Rozenszeln,

tudzież przedstawiciel sekcji polskiej Wnies:torgu,preżes Firso,
_ Kieinberg.

oraz obecny

|.

Kio będzie reprezentował Polskę
na Radzie Ligi Narodów?

Do tej chwili nie wiadomo
jeszcze, czy na posiedzeniu Ra
dy Ligi Narodów, które zbiera się
w Genewie 21 go b. m. wyjedzie
min Spraw Zagranicznych Beck,
czy też bawiący zagrenicą wice-
min. Szembek.

Prawdopodobniejsza
druga ewentuelność.

Czy redukcja katedr?
W kołach profesorów Un. Ja-

giellońskiego rozeszły się pogło-
ski o zamierzonej jakoby radukcji
katedr uniwersyteckich, przede
wszystkiem па wydziale |еКаг-
skim.

Nowy preliminarz budżetowy
ma, wedlug tych poglosek, prze-
widywać między innemi redukcję
katedr na tym Wydziale. Ofiarą
redukcyj padłyby: druga katedra
chirurgji (prof. Glatza), druga ka-
tedra chorób wewnętrznych (prof.
Tempki), druga katedra bskterjo-
logji prof. Gieszczykiewicze) i ka-
tedra patologji, nieobsadzona do
tej pory po śmierci ś. p. prof.
Kleckiego.

W ręce żydowskie.
„Moment' podaje wiadomości

ze Lwowa o przejściu 2 miejsco-
wych pism w języku polskim: ,„Ga-
zety Porannej” i „Gazety Wieczo-
rnej“ — w posiadanie posła żydow
skiego z sanacji, Jeger'a:

„Dzięki tej tranzakcji, mówią, wzmo
cnilo się stanowisko posła Jeger'a w ga-
licyjskiej sanacji On w ten sposób już
uaprzód zabezpieczył swój mandat po-
selski, gdyż sanacja nie będzie mogła
przecież zrezygnować z tak ważnego or-
ganu dla agitacji wyborczej, jak „Gaz.
Por" i „Gaz. Wiecz.“

jest ta

 

Stanowisko Anglji © sprawie rozbrojenia.
MOWA MiNISTRA SIMONA.

GENEWA. (Pat). Prezydjum
konterencji rozbrojeniowej zebrało
się w dniu 17 b, m. specjalnie dla
wysłuchania exposć Simona o sia-
nowisku Anglji w sprawie rozbro-
jenia. Simon oświadczył przede*
wszystkiem, że nie ma zamiaru
mówić o propozycjach francuskich
które wymagają dokładnego prze-
studjowania, oraz że nie złoży żad-
nego projektu.

Angiji w tej chwili chodzi o od-
nalezienie podstaw dla załatwienia
sprawy równości praw. Problem
zówności praw streszcza się w 4
punktach: 1) traktat wersalski
może być zmieniony tylko drogą
układu, 2) intencją autorów trak-
ialu było, że rozbrojenie Niemiec
ma być wstępem do doniosłych za-
rządzeń w dziele ogólnego rozbro-
jenia, 3) tymczasem inne narody
Die są związane zobowiązaniami
rozbrojeniowemi i mogą posiadać
broń, zakazaną Niemcom, 4) Niem-
cy jako członek Ligi mają prawo
do zasiadania w niej na stopie rów
ności, Jeżeli waham się co do tre-
ści układu — oświadczył mówca—
to nie dlatego, byśmy mieli utrzy-
mywać Niemcy na stopie nierów-
ności, lecz dlatego, że zadajemy
sobie z niepokojem pytanie, w jaki
sposób mogłaby być wykorzystana
nowa sytuacja i obawiamy się, że
mogłyby stąd wyniknąć niebezpie-
czeństwa dla spokoju Europy. Z
powyższych faktów wypływają na*

siępujące warunki załatwienia
problemu: 1) Wszystkie państwa
europejskie winny oświadczyć, że
w żadnej okoliczności nie będą
usiłowały rozwiązać jakiegoś
Sporu, uciekając się do użycia siły.
Mówca dodał, że rząd angielski
nie chce wykluczyć lub ograniczyć
metod zmian pokojowych bądź
drogą dyplomatyczną, bądź też
drogą odwołania się do art. 19 pa-
ktu, lecz jego celem jest zapewnić
iormalne wyrzeczenie się użycia
Siły. 2) Ograniczenia zbrojeniowe
Niemiec winny być wpisane do tej
sąmej konwencji, która określi
Ograniczenia zbrojeniowe innych
Państw. Artykuły części V byłyby
Więc zastąpione nowemi postano*
Wieniami. 3) Nowe ograniczenia,

Niemiec, miałyby ten
trwania i podlegatyby

tym samym metodom rewizji, co
ograniczenia, dotyczące innych
państw, 4) Co się tyczy listy broni,
to Niemcy żądają uznania zasady,
że rodzaje broni dozwolone innym
państwom mają być dozwolone
także i im. Mówca podkreślił, że
mówi o rodzajach broni, a nie o
ilości. Rząd angielski gotów jest
uznać tę zasadę, lecz jej planowa
realizacja nie może być natych-
miast gotowa. Celem konierencji
zie jest zwiększenie sił zbrojnych
jakiegoś państwa w imię równości.
Rozbrojenie może nastąpić tylko
elapami. Konierencja rozbrojenio-
wa musi utrwalić rozmiary pierw*
szego etapu. Poglądy Wielkiej
Brytanji na ten temat są następują-
ce: W dziedzinie morskiej Niemcy
winny być upoważnione do budo”
wania okrętów typu dozwolonego
innym państwom, jednakże kon-
strukcje niemieckie nie powinny
zmuszać innych państw do zwięk-
szania tonnażu. W dziedzinie zbro”
jeń lądowych Wielka Brytanja jest
za zniesieniem ciężkich czołgów,
utrzymaniem lekkich i zniesieniem
„iężkiej artylerji W. dziedzinie
powietrznej Wielka Brytanja wy:
powiada się za zniesieniem lotni-
ctwa wojskowego i bombardowa-
nia powietrznego, przy jednoczes:
nem zorganizowaniu kontroli lot-
nictwa cywilnego. Ponieważ reali-
zacja tego programu nastręcza
wielkie trudności, należy tymcza-
sem zmniejszyć siły powietrzne

głównych mocarstw* do poziomu

zbrojeń powietrznych Wielkiej
Brytanji, następnie zmniejszyć si

iy lotnicze świata już po tej re”
dukcji o '/s, wreszcie ograniczyć

ciężar własny aparatów lotnictwa

wojskowego. Rząd angielski uwa”

ża, że Niemcy powinny powstrzy”

mać się od domagania się lotni-

<lwa wojskowego. Co się tyczy

wreszcie rozbrojenia ilościowego,

lo rząd angielski uważa, że reor”

ganizacja systemu służby wojsko-

wej w Niemczech nie powinna do-

prowadzić do zwiększenia wojsko:
wej siły agresywnej Niemiec.

dotyczące
sam czas

ODDŹWIEK W PRASIE NIEMIECKIEJ.
BERLIN. (Pat). Mowa angiel-

iego ministra spraw zagranicz-
dych Simona wywołała silny od-

 źwięk na łamach prasy niemiec-
Kiej, Dzienniki podkreślają, że Si-
luienie Niemców zapomocą nowych
topozycyj do powrotu na obrady   

mon pierwszy na konlerencji zwró

«ił uwagę na niemiecki postulat

równouprawnienia. Celem, mowy

angielskiego ministra było — zda”

niem organów niemieckich — skło

10zbrojeniowe.

DEKLARACJE INNYCH
PAŃSTW.

GEQEWA. (Pat). Po przemó-
wieniu sit Johna Simona zabrał
głos przewodniczący konferencji
rozbrojeniowej Henderson, który
opierając się na propozycjach
francuskich i angielskich, wyraził

opinję, że uznanie równości praw
može stanowić podstawę dla dy-
skutowania, jak w praktyce zasa-
da ta będ:ie zrealizowana. Nale-
ży przedewszystkiem proklamo-
wać, że ograniczenia zbrojeń nie-
mieckich będą zawarte w przy-
słej konwencji. (dział Niemiec
jest w tym celu niezbędny. To
też przewodniczący ma nadzieję,
że rząd niemiecki przyśle z po-
wrotem swą delegację z Genewy.

Delegat włoski przyłączył się
do wywodów Hendersona.

Delegat francuski oświadczył,
że Francja przedstawi'a swój po-
gląd w ostatniem swem memo-
randum.  Ogranicza się więc
mówca do potwierdzenia tego
tekstu, a pozatem przyłącza się
do nadziei, wyrażonej przez prze-
w diiczącego w konkluzji jego
przemówienia.

Delegat Stanów Zjednoczonych
również spodziewa się powrotu
delegacji niemieckiej.

Zabrał głos również deleget
Polski „gen. Burhardt-Bukacki,
który oświadczył: Delegacja pol-
ska całkowicie przyłącza się do
złożonych tu deklaracyj, w-g któ-
rych poważny problem równości
praw powinien niebawem być
przedmiotem naszych prac w
bardzo ścisłej łączności z inne-
mi problemami organizacji _po-
koju,

Rząd polski będzie rad przy:
czynić się do rozwiazań, które
będą brały pod uwagę słuszne
interesy wszystkich państw tak,
aby zapewnić pokój i współpra-
cę międzynarodową.

Następnie złożyli deklaracje
inni członkowie prezydjum, w
szczegó!ności delegaci  Belgji,
ZSRR, Szwajcarji, Czechosłowacji
Aust rji.

Lot Amy Johnson.
LONDYN, (Pat). Amy John

son, która wczoraj opuściła Gao
nad Nigrem, wylądowała w Ango-
li, w miejscowości Berguella.

LONDYN, (Pat), Lotniczka Amy
Johnson Mollison przybyła do Mos-
sene,

+
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- Przesilenie gabinetowe w Niemczech.
NARADY GABINETU.

BERLIN. (Pat). W południe ga-
binet zebrał się na narady. Przed-
tem kanclerz prowadził dłuższe
konferencje z poszczególnymi mi-
tustrami,

Hitler wraz ze swym sztabem
bawi od rana w Berlinie. Słychać,

że konferencja przywódców naro*
dowos-socjalistycznych opracowała
memorjał, zawierający główne te-
7y narodowo-socjalistycznego prą-
gramu rządowego, ktėry wręczony
ma być kanclerzowi.

DYMISJA GABINETU von PAPENA.
BERLIN. (Pat). Obrady gabine-

fu Rzeszy trwały trzy godziny, O
$odzinie 5 po południu kanclerz
Papen przyjęty został przez prezy-
denta Hindenburga, któremu zło-
Ž dymisję całego gabinetu, Dy-

sja została przyjęta. Rozmowa z

Hindenburgiem trwała półtora go-
dziny.

Odpowiedź Hitlera na zapro-
szenie Papena do odbycia rozmo-
wy nadeszła dziś w południe na
Wilhelmsirasse, Hitler odrzuca
zaproszenie,

i CZY HITLER BĘDZIE KANCLERZEM?

| BERLIN. (Pat). Prasa popołud-
niowa do ostatniej chwili utrzymy”
wała opinię publiczną w przeko-
naniu, że gabinet nie zdecydował
EE" swej dymisji. Zwraca uwa-

gę wystąpienie „Deutsche Allge-
meine Ztg.“, która wyraźnie ape-

luje do prezydenta Hindenburga,
ażeby misję formowania nowego
rządu powierzył Hitlerowi. Rów*
nież narodowo'socjalistyczny „An-
griff' podtrzymuje żądanie odda-
nia teki kanclerza Hitlerowi.

KOMUNIKAT URZĘDOWY O PRZESILENIU.
BERLIN. (Pat). Ogłoszony zo-

stał następujący komunikat urzę”
dowy: Kanclerz Rzeszy złożył dziś
p%zydentowi Rzeszy sprawozda-
nie o wyniku rozmów, przeprowa
dzonych na zlecenie prezydenta z
przywódcami stronnictw celem
doprowadzenia do możliwie sze-
rokiej koncentracji narodowej.
Podczas gdy niemiecko-narodowi,
stronnictwo ludowe i bawarska
partja ludowa oświadczyli, że wej-
dą do koncentracji, która mogłaby
ułatwić ' pracę rządu Rżeszy, to
przywódcy partji centrowej wyra-
zili pogląd, że kierownictwo i
skład obecnego gabinetu uważają

za nieodpowiedni do zapewnienia
konsolidacji tych sił. Partja socjal-
demokratyczna ostro odrzuciła
propozycje kancierza w sprawie
nawiązania rokowań na temat
współpracy we wspólnocie naro-
dowej. ' Partja narodowo'socjali-
styczna nadesłała zawiadomienie,
iz tylko pod pewnemi warunkami
golowa jest nawiązać pisęmne ro-
kowania, przyczem zgóry odmawia
poparcia rządowych programów
politycznego i gospodarczego.

Prezydent przyjął dymisję rzą-
iu, poruczając gabinetowi dalsze

, prowadzenie agend.

i онВО maa AMANITAASK OZEPRO ЕОаИЕ ОЫЕа

Stany Zjednoczone a długi wojenne.
PARYŻ. Pat..— Korespondent

„Paris-Soir" w Waszyngtonie prze-
syła swemu pismu dłuższy ka-
blogram, w którym donosi, że
prezydent Hoover zdecydował
nie brać pod uwagę żądań Fran-
cji, Anglji i Belgji w kwestji od-
roczenia płatności długów w dniu
15 grudnia.

Jest rzeczą prawdopodobną—
zaznacza korespondent — że po
porozumieniu się z Rooseveltem
Hoover poinformuje zaintereso-
wane rządy drogą dyplomatycz-

ną o powziętej decyzji, powiada-
miając je jednocześnie, że wy-
stąpi z propozycją zwołania kon-
gresu na 4 grudnia w celu po-
nownego utworzenia komisji par-
lamentarnej dla rozpatrzenia dłu-
gów międzysojuszniczych.

WASZYNGTON. Pat.— Roose-
valt zawiadomiłte legreficznie Ho-
overa, że przybędzie do Waszyn-
gtonu w przyszły wtorek i nie-
zwłocznie uda się do Białego
Domu w celu omówienia sprew
długów powojennych.

POWSZECHNY RUCH STRAJKOWY
W HISZPANII.

PARYŻ.Pat.—Ruch strajkowy
w Hiszpanji staje się coraz bar-
dziej niepokojący nietylko w sa-
mej Andaluzji, lecz w całym kra-
ju, a przedewsżystkiem w Asturji,
gdzie 30 tysięcy strajkujących ro-
botników zapowiedziało, że będzie
kontynuowało akcję strajkową,
dopóki rząd nie uzna ich żądań.
Podobna sytuacja panuje także w
Sewilli, gdzie z dniem dzisiejszym
sirajk przybrał.charakter strajku
powszechnego, obejmując wszyst-
kich robotników, zatrudnionych w
przedsiębiorstwach transporto-
wych, piekarniach i t. dy. Ilość
strajkujących tu przekracza 25 ty
sięcy. Od samego rana doszło do
nowych starć. Strajkujący strzelali

do tramwajów, usiłując je podpa-
lić. Tramwaje kursują pod eskortą
policji, Strajkujący nie wpuszczają
do miasta mleczarzy i handlarzy
warzywem.  Piekarze  rozwożą
chleb pod obroną policji. W dziel-
nicy San Jose strajkujący stoczyli
wczoraj walkę z łamistrejkami.
Między syndykalistami a socjali-
stami doszło do gwałtownej strze-
Janiny, w której wiele osób odnio-
sło rany. W Barcelonie przystąpiło
wczoraj do strajku około 100.000
robotników zakładów tkackich.
Należy również podkreślić posta:
wę studentów, którzy w większo-
ści uniwersytetów przestali uczę-

szczać na wykłady.

Zajścia w uniwersytecie wrocławskim.
BERLIN, (Pat) Uniwersytet

wrocławski był we czwartek rano
widownią nowych zajść, wywoła-
nych przez studentów nzcjonali-
stycznych, w związku z objęciem
katedry prawa cywilnego i han-

prof. Cohna z
Frankfurtu n/Menem.

M'mo ostrych zarządzeń, wy-
danych przez rektora uniwersyte-
tu dla cchrony proof. Cohna,
studenci nacjonaliści wyłamali
drzwi, wdzierając sę do sali wy-
kładowej. Doszło przytem do
krwawej bójki. Kilku demonstren-
tów jest rannych,

Uniwersytet został zamknięty.

Przed gmachem gromadziły się
grupy manifestujących studentęw.
Policja interwenjowała, rozpędza-
jąc demonstrujących

WYWIAD z SCHEIDEMANNEM.
PARYŻ. (Pat). Współpracownik

„Le Capital“ mial wywiad z Schei-
demanem, ktėry w dniu 9 listopa-
da 1918 roku proklamowal repu-
blikę niemiecką. Jest rzeczą pew-
ną — oświadczył między innemi
Scheidemann — że usposobieniu
Niemców nie odpówiada ustrój de-
mokratyczny. Nie należy zapomi-
nać, że republika jest przez wielu
znienawidzona, ponieważ zrodziła
się z klęski. Ściśle rzecz biorąc, w
roku 1918 nie było w Niemczech
rewolucji. Proklamowałem repu-
blikę niemiecką tylko dlatego, aby
nie dopuścić do anarchji, oraz po-
nieważ trudno było stworzyć coś
na miejsce monarchji, która się
rozpadła w gruzy. Pomimo wszyst-
ko, Scheidemann nie wierzy w
możliwość restauracji monarchji,
chociażby dlatego, że odpowiednie
sfery nie mogą się jeszcze pogo”
dzić co do kandydata na tron Rze-
szy.

Na zapytanie korespondenta,
czy znajdują się w Niemczech lu-
dzie, gotowi przelać krew dla re-
publiki i nie dopuścić do przywró-
cenia monarchii, Scheidemann _od-
powiedział, że według jego osobi
slego zdania, jest to rzecz bardzo
wątpliwa.
Aлава НВ

Podróż p.Szembeka.
BRUKSELA. Pat. We czwartek

przybył do Brukseli wiceminister
spraw zagranicznych Szembeki
odbył w towarzystwie posła Ja-
ckowskięgo dłuższe konferencje
z premjerem belgjskim i mini-
strem spraw zagranicznych. Wie-
czorem minister Szembek wyje-
chał do Berlina.

Lwowska laba , Miwokacka.
We Lwowie odbyło się 12-go

bm. walne zebranie lwowskiej Iz-
by Adwokackiej już na podstawie
nowej ustawy o ustroju adwokatu-
ry. Izba lwowska została obecnie
powiększona o samborską i prze”
myską. W sali Sokoła Macierzy
kyło ponad tysiąc osób.

Wytworzyło się przed zebra-
niem porozumienie żydów — sjo-
nistów pod dowództwem p. Moj-
żesza Dogilewskiego z grupą ad-
wokatów z BB. i z adwokatami
ukraińskimi.

Z ramienia i głosami tego poro
zumienia przewodniczącym zebra
mia został sjonista pos. dr. Sommer
stein, który przewodniczył tak
niebywale, że adwokaci sambors”
cy złożyli oświadczenie i opuścili
salę obrad.

Wniosek  adw. dra  Long*
champs'a o wybór”t. zw. komisji
-— matki, celem porozumienia się
w sprawie wyboru do władz Izby,
został odrzucóny. Porozumienie
żydów i Ukraińców było zrobione
już przedtem. Wynik był taki, że
na 19 członków lwowskiej Rady
Adwokackiej obok żydów i Ukra-
ińców wybrano tylko 6 Polaków
prawie wyłącznie z BB., a na 14
członków Sądu Dyscyplinarnego
lylko 4 Polaków.

Porozumienie BB. z žydami i
Ukraińcami okazało się skuteczne
dia wybrania większości żydów i
Ukraińców do władz, ale już nie
zapobiegło powzięciu uchwały,
zwracającej się przeciw nowemu
ustrojowi adwokatury, jako uzale*
żniającej ją od ministra i dającej
dostęp do adwokatury osobom nie
przygotowanym.
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KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO

Dnia 20 b. m w niedzielę o godz. 12,30 odbędzie się tygodniowe

Zebranie Koła Miejskiego
Stronnictwa Narodowego

na którem przemawiać będzie

poseł ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI
Po odęzycie oćpędzie się dyskusja. — Wstępdla członków za Jegitymsejami,
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Oies i miasto.
Tydzień rolniczy, 'o którym

kilkakrotnie wspominaliśmy. za-

kończony został Zjazdem Delega'

tów w Warszawie. Miał on zała-
godzić zbyt przykre incydenty,

|tóre rozegrały się w wielu, bar”

dzo wielu miejscowościach. W

tym celu postarano się o specjal:

ny dobór delegatów — ostatecznie

przebieg zjazdu warszawskiego

był znacznie spokojniejszy od

zjazdów i zebrań prowincjonal-

nych, chociaż i tu nie obeszło się
kez pewnych tarć. Uchwały zja-

zdu, jakkolwiek przeważnie mają

charakter połowiczny i nie ujmują

zła panującego u podstawy, nie są

pozbawione znaczenia dla rolni:
clwa. Przytaczamy tu kilka waż-

niejszych postulatów:
Zamiana kredytów krótko i

srednioterminowych na dlugoter-

minowe;
obniżenie stopy procentowej;

cbniżenie cen towarów mono*

polowych i kartelowych;
wprowadzenie przymusowego

używania wyrobów krajowych

przez instytucje państwowe (woj-

skowość) oraz przez państwo sub”

wencjonowane i zależne od pań-

stwa;
zastąpienie do pewnego stop“

nia benzyny przez spirytus do ce-

'ów napędowych (komunikacja

samochodowaj;
obniżenie taryf kolejowych;

większe uwzględnienie intere-

sów rolnych w polityce celnej;

ograniczenie ubezpieczeń;
obniżenie podatków samorzą”

dowych;
obniżenie podatku spadkowego;

zniżenie podatku majątkowego;

Aczkolwiek spełnienie w zu-

pełności wszystkich powyższych

postulatów nie zmieniłoby rady-

kalnie katastrofalnego położenia,

w jakiem znajduje się rolnictwo,

przyniosłoby mu niewątpliwie

pewną ulgę — temu zaprzeczyć
nie sposób. Jakkolwiek Zjazd nic

nowego właściwie nie przyniósł,

jakkolwiek wszystkie powyższe

postulaty wielokrotnie wysuwane

i omawiane były, zwłaszcza w pra”

sie opozycyjnej — powtórzenie

'ch przez Zjazd, nie jest pozbawio-

ne znaczenia,

Chodzi obecnie o jedno tylko:
by uchwały te nie pozostały na

papierze. Jak dotąd, rząd nie uczy-

nił prawie nic w celu ich urzeczy”

wistnienia. Minister skarbu mówił

wprawdzie o zniesieniu jednorazo-

wego podatku majątkowego (któ-

ry jest neomal fikcją), jednocześnie

jednak obiecał zastąpić go podat-

kiem stałym, w wysokości 27 mil-
janów rocznie, co, zamiast ulgi,

stanowiłoby nowe, znaczne obcią-

zenie rolnictwa. Mówił też p. mi-

nister o rozpiętości cen, w istocie

jednak nie uczyniono nic w celu

ich obniżenia — z wyjątkiem nie-

znacznego potanienia spirytusu,

to zresztą spowodowane zostało

wyłącznie względami konkuren-

cji... z tajnem gorzelnictwem.

Przymusowe obniżenie stopy

procentowej, w zasadzie bardzo

pożądane, w praktyce uniemožli-

wia wszelki kredyt i powoduje

ucieczkę wolnych kapitałów do...

pończochy.

Użycie spirytusu do celów na-

pędowych (prowadzone w wielu

państwach), bardzo korzystne dla
rolnictwa, naraziłoby jednocześnie

przemysł naftowy na pewne stra”

ty — wątpimy, czy rząd się na to

zdecyduje, zwłaszcza że jedno-

czesnie wypadałoby znieść po-

datki i daniny tak niesłychanie
krępujące rozwój automobilizmu.

Nie mniej wątpliwie przedsta”

wia się sprawa obniżenia taryf ko”

lejowych oraz ograniczenia ubez-

pieczeń, które stanowią wciąż jak

gdyby nietykalną domenę.

Skoro tedy widoki na urzeczy“

wistnienie postulatów rolników

przedstawiają się dość stabo, bu-

dzi się mimowoli pytanie: poco by-

ło je uchwalać, poco organizować

zjazd i wogóle cały „tydzień rolni-

czy”? Jeżeli chodziło o to tylko,

by wykazać wsi, że „coś się robi“,

że się o niej myśli — to szkoda

doprawdy było czasu i zachodów.

Wieś nasza dość ma pięknych 516°

wek — potrzebuje ona czynów,

chociażby w skromnych grani-

cach, ale czynów realnych.

W tem tkwi właśnie główne

nieporozumienie, że się u nas stro”

mi od tych czynów, a wierzy wciąż

w magiczną siłę frazesu agitacyj-

nego.

Jakoż znamienną cechą całej

ostatnio zarganizowanej akcji rol-

Ki

——

Z prasy.
Nieudolne naśladownictwo,
Jeżeli są naiwni, którzy twier*

dzą, jakoby sanacja naśladuje fa-

szyzm, to są też i tacy (głównie z

pośród sanatorów), którzy powia-

dają, że sanacja ma także swych

naśladowców. 8

Sa nimi Niemcy od czasu obję-

cia rządów przez von Papena.
Niestety, są to nieudolni naśla”

dowcy.
Przynajmniej tak twierdzi „Ro-

botnik“.
„Nie, ci Niemcy to tępy naród. Tak

się już nasza „sanacja” cieszyła, że v.
Papen jota w jotę naśladuje marsz. Pił-
sudskiego, że podobnie wyraża się o
demokracji i  parlamentaryźmie, że w
taktyce swej wzoruje się na „sanacyj-

nych”, wypróbowanych wzorach. Tak
chwalono tego von Papena i jegorząd!

— A tu tymczasem niemieccy uczniowie
okazują się niepojętnymi. Nietylko nie
słałszowali wyborów do parlamentu, ale
i w sprawie t. zw. wychowania pań-

stwowego mają jakieś opacznepoglądy.

Nie nauczyli się jeszcze wszystkiego, a
takie piękne mają wzory. Coś niecoś

wprawdzie” zastosowali z naszej „rado-

snej twórczości”, ale tego, czem jest

„państwowe wychowanie" — nie zro-

zumieli.
Bo oto, jakie to herezje ośmiela się

głosić minister spraw wewnętrznych —
von Gayl w wydanym przez się okólni-
ku na temat „wychowania państwowe-
go”. Trochę niby wzoruje się na na-
szych w tej kwestji pomysłach, ale znać
zupełnie nie zgłębił, nie pojął istotnych
myśli, jakie u nas na ten temat wygło-
sili pp. min. Jędrzejewicz, Jaworska i
inni”.

P. von Gayl pisze bowiem tak:
„Wychować młodzież w duchu naro-

dowym i państwowym to znaczy wycho-
wywać ją w duchu służby, w duchu od-
powiedzialności i ofiarności wobec ca-
łości”.

Ale tego mało, bo dalej poczy*
na sobie v. Gayl niczem jakis
polski opozycjonista-partyjnik i
pisze:

„Jeżeli każda większość parlamen-
tarna i każda nowa koalicja rządowa ze-
chce bezwzględnie przeprowadzić swoje
stanowisko także i na terenie szkolnic-
twa, to wyniknie stąd stały niepokój we-
wnętrzny i skrępowanie swobody osobi-
stej naauczycieli i uczniów, które unie-
możliwią wszelkie wychowanie. Stanow-
czość partyjna w polityce personalnej,
partyjnie zabarwione _ doświadczenia
szkolne, wprowadzanie partyjnych pod-
ręczników i szereg innych podobnych
błędów na terenie polityki szkolnej,
wzbudziły głęboką nieufność do szkoły
państwowej”.

„Robotnik“ te stowa von Gayla
zaopatruje w następujący komen-
tarz.

„Doprawdy niepojętny i tępy naród
są ci Niemcy. Gdyby taki von Gayl był
nauczycielem lub starostą w Polsce i
takie wygłaszał poglądy — napewno
dostałby dymisję, albo ze względu na
znaną łagodność naszych władz, wobec
istniejących okoliczności łagodzących
zostałby przeniesiony z pewną degra-
dacją.

Dłu$ wobec przyjaciół.

Wspomnienia, związane z rocz-
nicą 11 listopada, nie przestają
zajmować uwagi prasy.

„Polska Zbrojna“ zamieściła z
okazji tej rocznicy wyjątek z pa”
miętnika członka Rady Regen-
cyjnej, księcia Lubomirskiego, z

pierwszych dni po powrocie p.
Józeia Piłsudskiego z Magdebur-
śa w listopadzie 1918 r.

Ks. Lubomirski był, jak wiado”
mo, gorącym poplecznikiem p. Pił-
sudskiego.

Pisze on tak:
„Dekret o nominacji  Brygadjera

Fiłsudskiego Naczelnym Wodzem ——
stwierdza Ks. Lubomirski — podpisa-
liśmy 12 listopada 1918 r., w czwartek o
godzinie 5-ej po południu. Dekret ten
był podpisany również przez Piłsud-
skiego, dlatego, że w nim zobowiązywał

się utworzyć Rząd Narodowy, co stwier-

dził swym podpisem.
Widząc następnie, że podział

dzy między Radą regencyjną i Naczel-
nym Wodzem nie odpowiada duchowi
czasu, oraz coraz bardziej wzmagającą
się popularność Piłsudskiego, — 14. 11.
wydaliśmy drugi reskrypt, przekazujący
jemu pełnię władzy, również pod warun-
kiem, że stworzy Rząd Narodowy. Te-
go samego dnia jednakże mianował
premjerem gabinetu Daszyńskiego, le-
adera PPS., człowieka partyjnego. Już
jako człowiek prywatny udałem się na-
tychmiast do Piłsudskiego, prosząc o
wyjaśnienie jego decyzji. Oświadczył mi
dosłownie: „Byłem to winien moim przy-
jaciołom*. Na tem się nasza rozmowa

skończyła.
Po nieudanej misji Daszyńskie-

go, p. Piłsudski podpisał nomi-
nację p. Moraczewskiego, które-
go rząd też nie był Narodowym.

wła-

Naród wybrany i uprzywilejo-
wany.

Pod powyższym tytułem znaj
dujemy obszerny artykuł w „Gło-
sie Wileńskim", który podaje cie-

kawy dokument, charakteryzują”
cy stosunek władz do ludności ka-
tolickiej i żydowskiej.

Oto treść tego dokumentu:
Do

Wielebnego Księdza Proboszcza
parafji rzymsko-katolickiej.

Na pismo z dn. 28 X. r. b. Nr. 364
oznajmiam, że na naukę religji rzymsko-
katolickiej wyznaczyłem 14 godzin lekcyj
tygdniowo, t. j. na 7 kompletów (od-
działy Ila i IIb — liczące razem 53
dzieci, będą tworzyć jeden komplet)
zgodnie z przydziałem godzin, dokona-
nym przez Kuratorjum, którego nie mogę
przekroczyć. Dla dzieci wyznania moj-
żeszowego, których jest 95, wyznaczy-
łem 8 godzin tygodniowo na 2 komplety,
ponieważ Ministerstwo W. R. i O. P.
określiło 4 godziny jako normę na kom-
plet wyznania mojżeszowego, natomiast
dla dzieci wyznań chrześcijańskich jest

WZA norma 2 godziny na kom-
plet.“

Jest to pismo inspektora szkol-
nego jednego z powiatów kreso-
wych, ale „Głos Wileński” słusz-
nie zwraca uwagę, że

„nie jest to zarządzenie lokalne, wy-
dane przez kuratorjum czy też inspekto-
ra danego powiatu.

Mamy tu powołanie się na Mini-
sterstwo W. R. i O. P., a więc na wła-
dze centralne, na ministerstwo, w któ-
rem obowiązki wicemistra pełni kapłan
katolicki, profesor Uniwersytetu Wileń-
skiego, ks. Žongollowicz.“

A wiec, choč w rządzie zagja-
da ksiądz katolicki na nauczanie
:eligji chrześcijańskiej wyznacza
się 2 godziny na komplet, śdy jed-
nocześnie komplety dzieci wyzna-
nia mojżeszowego mają lekcję re-
ligii 4 godziny, a więc 2 razy wię-
cej.
 

Personalja monopolów państwowych.
niemi „Robot-

że czyni to
_ Zajmuje się I

nik* zastrzegając się,
nie z chęci dokuczenia wicemini--
utrowi Jastrzębskiemu, lecz wy”
łącznie w zamiarze wyświetlenia
przyczyn niedomagań —топоро-
lów.  Przedewszystkiem sięga
„Robotnik* do stosunków w mo-
nopolu spirytusowym.

„Za rządów p. Jastrzebskiego usu-
mięto czterech szefów działów z liczby
pięciu, stanowiących łącznie z dyrekto-
rem kierownictwo monopolu.  Usunięci
szefowie zajmowali swe stanowiska
przez szereg lat. Kto zajął ich miejsca?
Chemik, urzędnik małej fabryki laku i
farb zostaje po dwumiesięcznej prakty-
ce w monopolu szefem działu finansowe-
go. Dokonano tego w imię „usprawnie-
nia handlowego” monopolu. „Usprawnie-
nie'* to nastąpiło też w tempie szturmo-
wem; pokątni dyskonterzy zwracają już
vwagę funkcjonarjuszom monopolowym
na uchybiające powadze instytucji wy-
stawianie weksli w zbyt drobnych od-
cinkach w

Szefem działu produkcji zo-
stał

„po trzech miesiącach pracy w Mo-
nopolu chemik, mający za sobą jedynie
praktykę laboratoryjną. Zaraz po obję-
ciu nowego stanowiska, zarządził prze-
niesienie kierownika centralnego labo-
ratorjum chemicznego, wybitnego i ce-

nionego uczonego, do centralnego biura

monopolowego na stanowisko referen-

darskie, polecając mu... opracowanie wa-

runków technicznych fabrykacji skrzyń.

Fo kilku zaledwie miesiącach urzędowa-
nia, nowy, niedoświadczony, lecz gorli-

wy szef działu wystąpił z projektem zli-
kwidowania kilku zakładów wytwór-
czych. Wniosek ten, wymagający oględ-
nego traktowania i rozwagi, ma się ro-
zumieć zatwierdzono.

Szefem działu zakupów został były
inspektor pracy, były zaś urzędnik Ka-
sy Chorych — szefem działu sprzedaży.
Są to narazie niezapisane jeszcze karty.

Podobnież ma się sprawa w
monopolu tytoniowym.

„I tutaj również .p. wiceminister po-
został wiernym swym zasadom. Ze sta-
nowisk pięciu szefów działów, którzy
podobnie, jak i w Monopolu Spirytuso-
wym, łącznie z dyrektorem, stanowią
kierownictwo instytueji, usunięto  prze-
ważńie starych i zasłużonych urzędni-
ków, pozostawiając tylko jednego а-
chowca.

Stanowisko szefa działu produkcji
obsadzono młodym, niedoświadczonym
inżynierem. | tutaj również powstały

iantastyczne projekty zwinięcia szeregu

iabryk i budowy nowej, nakładem wielu
miljonów w Żyrardowie).

Dział sprzedaży powierzono ołicero-

wi intendentury, który przed zaangażo-

waniem do monopolu nigdy nie miał nic

wspólnego z handlem
Szefem działu finansowo-budżetowe-

go został urzędnik, którego jedyną kwa-

lifikacją na to stanowisko jest znaczna

dora sprytu i umiejętności „urządzania

się".

Na tem lista wyczynów perso-

ralnych podanych przez „Robot-

nika“ nie kończy się, ale cytować

wszystkich mie będziemy ze
względu na brak miejsca.

MENAS GERAS TATTTNAET RSA NATITSVES

niczej był właśnie charakter nie-

poważny, agitacyjny, przyczem

pomniejsi agitatorowie, których

słory całe wypuszczono na wieś,

niestety nie przebierali w środ

kach.

Tu właśnie poruszyć musimy

bardzo bolesny szczegół: taktem

niezaprzeczonym przez nikogo

jest fatalny stan wsi, co powoduje

znaczne rozgoryczenie ludności

wiejskiej. Zamiast powołać tę lud

ność do poważnej pracy nad uzdro-

wieniem stosunków gospodar”

czych, agitacja stara się znaleźć

ujście dla tego  rozgoryczenia,

skierowując ją demagogicznie prze

ciwko ludności miejskiej, jako rze”

komo winnej całej onej nędzy wsi.

Tak więc w odwrotnym po”

1ządku powtarza się smutny ob-

jaw, którego byliśmy świadkami w

pierwszych latach powojennych.

Wtedy miasta były ogłodzone, w

największej nędzy, podczas gdy

wies, mając produkty spożywcze,

znajdowała się względnie w lep

szej sytuacji. Socjaliści, posiadają

cy w miastach przemożny wpływ,

wyzyskiwali tę różnicę, judząc lud

ność miejską przeciwko „wyzy”

skiwaczom'* wiejskim. Był to stan

bolesny, cichej wprawdzie, bez-

krwawej, niemniej zażartej walki.

Dziś, gdy wieś jest w ostatecz”

rej nędzy, judzi się ją przeciwko

miastu, gdzie nie lepiej się dzieje.

Zasada „divide et impera“,

zawsze perfidna i nikczemna, mia”

Ją może rację bytu w takim zlepku

«ożnych narodowości, jakim była

przedwojenna Austrja.
W Polsce jest ona niedopuszczal

ra. Nie walka klas między sobą,

walka wsi z miastem, ale wspólny,

zgodny wysiłek wszystkich, może

usunąć zło nas gnębiące i do tego

właśnie dążyć musimy.

DZJENNIER MILENSKI

W sprawie sztuki chrześcijańskiej.
J. Em. Ks. Kardynał Kakow-

ski, arcyb. metropolita warszaw*
ski, wystosował do duchowienf-
stwa archidjecezji warszawskiej
List Pasterski w sprawie sztuki
chrześcijańskiej.

Ks. Prymas Polski powołał się
na dłuższą przemowę Ojca Św.,
wygłoszoną przy otwarciu nowej
pinakoteki Watykańskiej, w kie-
rej znajdują się bogate zbiory za-
bytków sztuki. Ojciec Św., po
napiętnowaniu w sztuce współ-
czesnej wszelkich zboczeń od
tradycyj chrześcijańskich i prze-
pisów prawa kanonicznego, pole-
ca Biskupom pilnie czuwać nad
tem, aby w poszczególnych dje-
cezjach w dziedzinie sztuki ko-
ścielnej były ściśle przestrzegane
wyraźne przepisy kodeksu prawa
kanonicznego, oraz aby „nic przy-
właszczającego sobie miano sztu-
ki nie obrażało świętości Kościo-
ia i ołtarzy, przeszkadzają poboż-
ności wiernych”.
W dalszym ciągu Ks. Prymas

rozważa rozwój sztuki chrześci*
jaūskiej, wreszcie zaznacza, że
współcześni artyści chrześcijańscy
winni przekształcać dzisiejsze kie-
runki sztuki, uszlachetniać je i
naginać je do poprzednich myśli i
ideałów Kościoła.

W. zakończeniu
Liście Pasterskim:
W wykonaniu autorytatyw-

nych życzeń Stolicy św. w myśl
wyżej wyłożonych wskazań, ogła*
szamy rozporządzenie nasze, do-
tyczące sztuki kościelnej wogóle
i w szczególności malarstwa, rzeź-
biarstwa tudzież budowy, odna-
wiania, upiększania świątyń, ołta-
rzy, naczyń, sprzętów i szat litur-
gicznych oraz polecamy  wszyst-
kiemu duchowieństwu  Archidie-
cezji Warszawskiej, zarówno
świeckiemu jak i zakonnemu, na-
wet temu, 'co ma przywilej
exempcii, a  przedewszystkiem
proboszczom, administratorom pa*
rafji i rektorom kościołów filial-
nych i zakonnych, ażeby się ści-
śle stosowali do poniższych prze-
pisów:

Io. Nie wolno z kościołów i
kaplic usuwać zabytków sztuki w
zakresie budownictwa, malarstwa,
1zeźby i wszelkiej innej ozdoby.
Natomiast należy je z pietyzmem
przechowywać i konserwować, a
to zgodnie z poprzedniemi rozpo”
rządzeniaami władzy kościelnej i
z postanowieniami Konkordatu.

Il-o. Zabrania się odnawiać
budowli, rzeźb, obrazów, sprzętów
i szat liturgicznych nie uzyskaw-
szy uprzednio pozwolenia na pi-
śmie władzy  archidiecezjalnej,
która je wyda po zasiągnięciu o-
pinjj Komisji Architektonicznej
archidiecezjalnej.

III-o. Zabrania się wprowadzać
do kościołów i kaplic dzieł sztuki
i przedmiotów nowych, któreby

Or. Balesław Krysiewicz.
Fisma poznańskie przyniosły

żałobną wieść, iż dnia 13 bm,
zmarł w Poznaniu po długiej cho-
robie dr. Bolesław Krysiewicz.
Nazwisko to znane jest nietylko
w Wielkopolsce. Śp. dr. Krysie-
wicz naależał bowiem do najwy'
bitniejszych działaczy narodowych
slarego pokolenia. Śp. Zmarły u-
rodził się w Poznaniu w r. 1862,
rozstał się więc z tym światem,
mając lat 70.

W, życiu publicznem brał śp.
Zmarły wybitny udział. Widzimy
$o na rozmaitych stanowiskach w
wielu instytucjach społecznych,
jak w „Sokole”, w „Młodym Prze-
myśle'* itd. W polityce narodowej
ziem b. zaboru pruskiego dr. Kry-
siewicz odegrał wybitną rolę.
Najpierw należał on do grona lu-
dzi, kórzy skupiali się około
„Przeglądu Poznańskiego". Pismo
to redagował śp. dr. Władysław
Rabski. Po zjawieniu się w Wiel-
kopolsce ruchu demokratyczno-
narodowego śp. dr. Krysiewicz
wstępuje w jego szeregi i wysuwa
się na ich front. Bierze on czyn”
ny udział w pracach tajnej Ligi
Narodowej i pomaga pieniędzmi i
radą przy organizowaniu wydaw-
nictwa „Kurjera Poznańskiego”.

Podczas wielkiej wojny śp. dr.
Krysiewicz współdziałał w polity:

ce antyniemieckiej jako członek
Ligi Narodowej i tajnego również
Komitetu Międzypartyjnego. W
okresie rewolucji niemieckiej na-
ieżał do konspiracyjnego Komite*
tu Obywatelskiego, który kiero”
wał działaniami polskiemi, W
czasach przełomu, kiedy to Wiel-
kopolska zrzucała pęta niewoli,
rodacy powołali śp. Krysiewicza
na najwyższe stanowisko i wy”
brali go prezesem Naczelnej Ra-
dy Ludowej, który to urząd pia-
stował do czasu likwidacji tej in-
slytucji.

Po stworzeniu Związku Ludo*
wo-Narodowego šp. dr. Krysie-
wicz był prezesem jego zarządu
dzielnicy zachodniej.

Śp. Zmarły imponował przede”
wszystkiem kryształowym cha”
rakierem, nieugiętą wolą i wy”
trwałością w pracy narodowej.
Dlatego też śmierć śp. dra Bole*
sława Krysiewicza okrywa żałobą
cały Obóz Narodowy.

czytamy w

  

naruszały styl, charakter i piękno
dawnych ozdób i sprzeciwiały się
zasadom powyżej wyłuszczonym.

IV-o. Wprowadzone w ostat-
nich czasach do świątyń nowe
przedmioty i ozdoby, nielicujące z
powagą Domu Bożego i mogące
obrażać uczucia pobożne wier-
nych, należy przedstawić Komisji
Architektonicznej Archidiecezjal-
nej.

V-o. W szczególniejszy sposób
zabrania się sprowadzać do kościo
łów i kaplic obrazów i malowaideł,
rzeźb i figur, nieposiadających ża-
dnej wartości artystycznej, zwłasz
cza oleodruków.

VI-o. Projekty nowych kościo-
łów, kaplic, wież i budynków ko-
ścielnych, zanim zostaną przesła*
ne do zatwierdzenia władzom pań
stwowym, należy wprzód przedsta
wić wraz z kosztorysem do oceny
Komisji Architektonicznej Archi-
diecezjalnej. Przy budowie no-
wych świątyń winny być ściśle
przestrzegane przepisy Kodeksu
prawa kanonicznego (kan. 1164
S 1), oraz Synodu diecezjalnego,
(Stat. 128),

_ Vllo. Kapłani, przystępujący
do budowy świątyń i kaplic, zanim
wybiorą architekta i firmę budo-
wlaną, zasięgną uprzednio w tej
sprawie rady i opinji Kurji Metro-
politalnej,
3 VIII-o. Zabrania się bez spec-
jalnego upowažnienia Kurji spro-
wadzania z zagranicy oHarzy, or-
$ganów, dzwonów, figur, obrazów,
szat i naczyń liturgicznych oraz ma
terjałów budowlanych, gdyż nie
gorsze, a często lepsze znajdziemy
w kraju.

IX*o. Do budowy świątyń i ka-
plic należy używać materjałów
trwałych.i w dobrym gatunku. Ró-
wnież zwracamy uwagę na to, aby
nie używano do wyrobu szat litur-
gicznych materjałów nie odpowia-
dających przepisom liturgicznym,
nietrwałym, gdyż takie zwykle w
krótkim okresie czasu, nawet mi-
mo znacznych kosztów i nakładu
rracy, niszczeją natomiast szaty li-
turgiczne z materjałów trwałych,
sporządzone w dawnych czasach,
długie wieki przy częstrzem uży-
ciu przechowują się w całości i w
dobrym stanie.

X-o. Dla ściślejszego wykony-
wania powyższych przepisów, u-
słanawiamy w każdym dekanacie
specjalną komisję rzeczoznawców,
w której skład wejdą: ksiądz Dzie
kan miejscowy oraz dwóch księży
proboszczów, mianowanych przez
władzę -Archidiecezjalną.  Zada-
niem Komisji będzie dawanie rady
w sprawachsztukikościelnej, bu-
dowy i przebudowania plebanii, bu
dynków parafjalnych i ozdoby Do-
mów Bożych. Przedkładając Ku-
rji Metropolitalnej projekt budowy
lub remontu kościołów, kaplic,
cmentarzy i zabudowań plebań-
skich, kapłani najpierw zasięśną
opinji i rady wymienionej Komisji
Architektonicznej Dekanalnej, któ
ra swą opinię wyrazi na piśmie dla
przesłania Kurji,

 

Najwięcej żądana
na rynkach światowych

anų. HERRNTI LOMA
już ze świeżych zbiorów

jest do nabycia w hzndlach
kolonjalnych

Żółte opakowanie ŁAGODNA
Czerwone ‚ CIERPKA.

ROŹNY POŻAR
FABRYKI W ŁODZI.
ŁODZ (Pat) Wczoraj wieczo-

rem wybuchł groźny pozar w
farbiarni sukcesorów Cytryna przy
ul. Brzezińskiej. Pożar powstał na
pierwszem piętrze 3 piętrowego
gmachu fabrycznego, jednakże
wskutek nagromadzenia znacznej
ilości łatwopalnego materjału z
niezwyklą szybkością przerzucł
się na drugie piętro, a następn'e
i na trzecie.
W ciągu stosunkowo krėtkie-

go czasu cały budynek fabrycz-
ny, wraz z kompleksem przyle-
gających zabudowań, doszczętnie
spłonął. Pastwą płomieni padł su-
rowiec | wykończone towary. W
pewnej chwili szczytowa ściana,
nadwyrężona wskutek pożaru, ru-
nęła, grzebiąc pod swemi gruza-
mi dwa drewniane domki, sąsia-
dujące z fabryką i zamieszkane
przeż 14 rodzin robotniczych. Oba
domki zostały doszczętnie zmlaż-
d one.
Usunięto około 30 rodzin. W-g
prowizorycznych obllczeń, straty
sięgają około 800 tysięcy złotych.

   

SZKICE I OBRAZKI.

WADA SERCA.
Skończył medycynę w Oxfordzie, spe

cjalizował się pod kierownictwem naj-

siawniejszych profesorów Wiednia i Pa-

*yża, a gdy mu zaproponowano asysten-

turę u jednej ze sław medycznych świata,

powiedział, że go medycyna nudzi i po-
jechał do Rzymu, by stłudjować historję
sztuki...

 

Z dyplomiem w imieniu króla powró-
<'t do Paryża, a zobaczywszy, jak bardzo
utalentowani malarze sprzedają po dwa-
dzieścia franków arcydziełka malarstwa,
na moście Ludwika - Filipa skończył
kurs jazdy samochodowej i chciał doro-
$karzyć taksówką.

Wtedy jednak okazało się, że brak
mu już pieniędzy na dalsze studja, więc
powrócił do kraju, przywożąc z sobą
dwa dyplomy, zaczęte mydło do golenia
„Coty', nakręcaną małpkę (12 franków),
„ekki bronchit, ciężką nudę i kacenjamer
życiowy.

W stolicy złożył wizyty:
Ciotce, która pisywała wiersze i by-

ja dewotką, siryjowi, który nie pisywał
wierszy, ale miał stosunki w M. S, Z-ecie
" dwu kolegom, z których jeden miał zo-
siać dyplomatą, ale handlował krowami,
i drugiemu, który miał ojca rzeźnika, ale
by! konsulem...

2 Dnia pewnego wysluchal powažnie i
ciotkę stryja i dwu kolegów,drugiego dnia
Fowziął do nich odrazę, a trzeciego dnia
postanowił zerwać z nimi stosunki,

Czwartego dnia spotkał w alejach
Fwunię...

— Poznałaś mnie Ewciu?
= Gdybym cię nie poznała, udawała

mym, że czuje się dotkniętą zaczepką ob-
<ego mężczyzny...

— Wiele to lat nie widzieliśmy się?
— Tyle, ile byłeś za granicą.
— Zestarzałem się.
— To nie szkodzi. Nie lubię smar-

laczy.

Ewunia była przyjaciółką jego sio-
stry, bawili się kiedyś razem, a w ósmej
klasie on dla niej pisywał wiersze, któ-
rych ona przyjąć nie chciała, a które on
Fo trzech latach ofiarował (w tłomacze-
uiu francuskiem) ciotce Szacha Perskiego
w Paryżu.

— Czy można cię odwiedzieć?
— Owszem, mama bardzo się ucie-

szy.

— Aty?

— Ja także.
W nocy postanowił ożenić się z E-

wunią, a dnia następnego w czarnym gar
niturze i z białemi chryzantemami był w

jej domu. й

— Chciałem panią prosić o rękę.

— Nawet o dwie, bardzo proszę.

« — Ale ja chciałbym się z panią oże-
а6.

— Nie spytał się mnie pan, czy pa-
na kocham.

— Czy to konieczne?

— Mam wrażenie.
— Kocha pani kogo innego?
— Pytanie za pytanie. A jak tam

ż pańskim sercem?

— W zupełnym porządku. Średnia

diugość w stanie miernego napełnienia o-

koło 12,5 cm., szerokość 9. Pojemność o-

Aclo 280 centymetrów sześciennych. Tę-

tnice wieńcowe w porządku.  Valvulae

t1icuspidales i bicispidales w porządku.

Mie przechodziłem nigdy ani anginy pec-

toris ani endocarditis...

— Dosyć, rozumiem. Jest pan

zdrów i jest pan normalnie zbudowany.

Ale to w tym wypadku przemawia na

niekorzyść pana.

—Więc nie chce mnie pani?

—Jeszcze nie. Jest pan za zdrów.

— Dobrze więc, będę jadł chininę

Lilogramami, by zachorować.
Poszedł...
Zdziwiony był i zaniepokojony. Ewu-

nia odmówiła.

Mała Ewunia o której nikt nie sły-

szał.

Primadonna wiedeńskiej operetki,

Ltórą oklaskiwała cała Europa środko-

wa oraz trzy półwyspy, sama zapropono-

wał mu małżeństwo.

A jednak mała Ewunia odmówiła.

Najpierw był zdumiony, potem, po-

szedł na obiad, a po obiedzie zaczął my-

śleć o małej dziewczynce. Wieczorem |

myślał jeszcze o niej i zmierzył gorącz-

%ę, bo myślał, że zachorował niebezpie-

cznie. Dnia następnego nie przestał my-

sleć, zaczął natomiast podejrzewać sam

w siebie obłęd.

Wyjechał na wieś.

Jesień i myśl o Ewuni doprowadziła
go do tego słanu duszy, w którym czło-

wiek nie potrafi logicznie myśleć, więc

pisuje wiersze..
Po dwu tygodniach zbadał puls i

tęlno serca.

Biło nieregularnie.
Biło nieregularnie.
Napisał więc list do Ewuni.

— Jestem chory. Cierpię na osła-

bienie klap sercowych, co powoduje za-

burzenie w myśleniu _ Myślę ciągle o

Tobie.

W odpowiedzi nadeszła depesza.
— Zwracam się do pana, jako do le-

Larza. Jestem chora. Symptomy podo-
Ene do pańskich. Proszę przyjechać.

Więc pojechał...
M. Junosza.

URRWOTSWSKTREWOZY OWEZEDOZZOAWINOSZOZODOCORZEMOSZEAOWCFYOŻA

Małżeństwo królewny włoskiej
z Habsburgiem?

WIEDEN (Pat.) Za prasą wę-

gierską donoszą dzienniki miej-

scowe, że w kuluarach parla-

mentu węgierskiego mówiono

wczoraj wiele o zakulisowych ro-

kowaniach, toczących się w Rzy-

„mie w sprawie małżeństwa pią-

tej najmłodszej córki włoskiej

pary królewskiej Marji, urodzonej

w roku 1914, z Ottonem Hebs-

burskim. Jest to rzekomo ulu-
piony plan Mussoliniego. Także

iw kołach watykańskich krążyły

pogłoski o bliskich zaręczynach.
Węgierskie koła poinformowane

nazywają pogiskę tę przedwczesną

PARYŻ (Pat) Wydanie pary”
skie „New York Heralda", za“

mieszczając depeszę z Budape“

sztu o projektowanych zaręczy”

nach, dodaje, iż związek ten po”
ciągnąłby rzekomo za sobą zgo”
dę Italji na restaurację monarchji
w Wegrzecų. :

 

 

  



  

 

 

 

KRONIKA.
Wilenska Izba Przemystowo-Handlowa
projektuje rozłożenie zaległości podatkowych na 10 lat.

Wileńska Izba Przemyslowo-
Handlowo opracowała projekt,
który niewątpliwie przez płatni-
ków, zalegających w opłatach
podatkowych będzie powitany z
całem uznaniem. Projekt ten

dotyczy rozłożenia na 10 lat ter-
minu płatności wszystkich zale-
głych należności podatkowych,

"które w myśl projektu mają ulec
łącznej komasacji i płacone by-
łyby i spłacane po 2 | pół pro-
cent kwartalnie.
W sprawie tej Wileńska lzba

Przemysłowo - Handlowa interwe-
njować będzie u miarodajnych
władz skarbowych.

Radcy panów radców.
Krążą pogłoski, że w niedale-

lekiej przyszłości przy Magistra-
cie m. Wilna ma powstać Rada
Oszczędnościowa, w której skład

weszliby przedstawiciele samo-
rządu, instytucyj społecznych itp.

Rada ta współpracowałaby ści-

śle z delegatem rządowym przy

Mag'stracie Wileńskim p. A. Pił-
sudskim w kierunku usprawnienia
i urealnienia finansów i gospo-
darki miejskiej.

W sferach samorządowych
wymieniane są nawet kandyda-
tury osób, któreby weszły wskład
ewentualnej Rady.
 

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Najpierw chmurno i mglisto.
Miejscami możliwa jeszcze dżdża,
potem stopniowe polepszenie się
stanu pogody. Po nocnych przy:
mrozkach dniem temperatura do
5 stopni. Słabe wiatry północno-
zachodnio i zachodnie, przecho-
dzące w miejscowe.

Z MIASTA.
— Na budowę kościoła. W

sobotę 19 listopada b r. Dźwię-
kowe Kinog Kolejowe „Oganisko”
wyświetlać będzie przepiękny film
p. t. „Neapol Spiewające Miasto*
z Janem Kiepurą i Brygidą Helm
w rolach głównych Początek se-
ansów: 4, 6, 8, 10 po pol.

Całkowity dochód przeznaczo-
no na budowę kościoła w Kolo-
nji Kolejowej.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Spór o piony elektryczne.

Latem roku ubiegłego głośną była
sprawa zamiany kabla elektryczne
{0 zagranicznego na krajowy przez

warszawską firmę Z. T. E., która
z ramienia Magistratu przeprowa
dzała na terenie Wilna instalację
pionów elektrycznych. Po ujawnie
niu wykroczenia Magistrat nie-
zwłocznie zerwał umowę i nie wy*
zównał rachunku za poprzednio
wykonane roboty. Miagistrat wy”
chodzi z założenia, iż podstępna
zamiana kabli zwalnia go od wy”
wiązania się zawartej umowy. Na
odmiennym stanowisku stanęło -je
dnak Z. FT. E. udawadniając, iż z
tylułu przeprowadzonej zamiany
miasto nie poniosło żadnych strat.
Spór ten coraz bardziej się zaost-
rza. Pretensje Z. T. Е. były przed-
miotem obrad dwóch ostatnich ko
iejnych posiedzeń Miagistratu —
nie doprowadziły jednak do wyja*
śnienia sytuacji. Przyczyni się mo-
że do tego wyjazd do Warszawy
delegata finansowego Rządu p. A-
dama Piłsudskiego, który na miej”
scu porozumie się z przedstawicie-
lami Z. T.E.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Zmlana na stanowisku

starosty pow. Brasławskiego.
Pan Minister Spraw Wewnętrz-
nych mianował dotychczasowego
starostę powiatowego w  Brasła
wiu, p. -elisława Januszkiewicze,
starostą powiatowym w Bielsku
Podlaskim w województwie biało-
stockiem. Na opróżnione stano-
wisko starosty powiatowego w
Brasławiu p. Minister Spraw We-
wnętrznych mianował p. Stanisła-
wa Trytka ze starostwa powiate-
wego w Horodance województwa
stanisławowskiego.
— Narzędzia miernicze: przy-

miary (miary długości), pojemni-
ki (miary objętości), odważniki,
wagi i t. p., używzne i przecho-
wywane w zakładach handlowych
i przemysłowych, w sklepach, na
targach, w gospodarstwach roł-
nych, w których odbywa się ku-
pno, sprzedaż lub wydawanie or-
dynarji, jak również w aptekach,
lombardach, zaklahach jubilers-
kich i zegarmistrzowskich, muszą

być zalegalizowane, t j. opatrzo-
ne niewygasłą cechą Ulrzędu Miar.
W związku z tem rozplakato-

wano onegdaj na murach miasta
obwieszczenie rzędu Miar, w

którem wspomniany urząd wzywa
zainteresowanych mieszkańców
Wilna, ażeby najpóźniej do dnia 31
grudn'a roku bież., zgłosili narzę-

dzia miernicze, nie posiadające
cech legalizacyjnych z lat 1931 i
1982, do miejscowego. Ulrzędu
Miar w Wilnie, Trocka 10, celem
ich zalegalizowania.

OSOBISTE.
— Inż. K. FalkowSki dyr. ko-

lei wyjechał w sprawach służbo-
wych do Warszawy i powraca
19 b. m.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Marjańska U.

$. B. zawiadamia, że J. E. ks. Ar-

cybiskup R. Jałbrzykowski od-

prawi w niedzielę dn. 20 b. m.

o godz. 8ej rano w Ostrej Bra-
mie mszę św. dla młodzieży aka-

emickiej.
r = z Fa kademickiego Koła

Misyjnego. Dn. 20 b. m. o go-

dzinie 10 odbędzie się zebranie

ogólne A. K. M (Wielka64).
Porządek dzienny: 1) Odczyta-

nie protokólu. e) Referat ks. Sup.

Jana Rzymełki p.t.: „Chrześcijań-

stwo w Japonji”. 3) Sprawozda-
nie ze Zjazdu. 4) Sprawy bieżące.

5) Wolne wnioski. Obecność

członków konieczna.

SPRAWY SZKOLNE.
— Obchód ku czci Kono-

pnickiej. 19 b. m. odbędzie się
w Sali Gimn. im. Lelewela ob-
chód ku czci Marji Konopnickiej,
urządzony staraniem Stow. b.
Wych. gim. św. Katarzyny w Pe-
tersburgu. Na program złożą się:
odczyt, orkiesra, chór, obrazki
sceniczne, dekiamacje młodzieży
szkolnej i śpiew znanej artystki,
p. Wandy Biszewskiej-Swiętochow-
skiej. Całkowity dochód przezna:
Cza się na dożywianie najbiedniej-
szych dzieci. Początek o godz.
17 m. 30.

— (Ciężka sytuacja gimnazjum
rosyjskiego. Wobec tego, iż gim-
nazjum rosyjskie w Wilnie znajdu”
'e się w ciężkiej sytuacji finanso-
wej, w dn. 20 bm, odbędzie się nad
zwyczajne zebranie członków Wi-
leńskiego Towarzystwa Rosyjskie-
go, zwołane celem obmyślenia spo
sobów uratowania gimnazjum i zna
iezienia środków na pokrycie zna”
cznego deficytu.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zebranie Kasy Koleżeń-

skiej Szewców. Onegdaj w lo-
kalu Centrai  Chrześcjańskich
Związków Zawodowych przy ul.
Metropolitalnej 1 odbyło się wal-
ne zebranie członków Kasy Kole-
żeńskiej Szewców pod przewo-
dnictwem prezesa Chrz. Zw. Zaw.
Szewców p. Zukowskiego.

Na zebranie przybyli przed-
stawiciele Centrali Cbrześcjańskich
Związków Zawodowych ks. mgr.
Aleksander Mościcki i sekretarz
Władysław Ostrowski.

Tematem obrad była sprawa
reorganizacji Kasy. W sprawie tej
powzięta szereg "uchwał. Między
innemi postanowiono obniżyć
składki członkowskie, azeby dać
możność najbiedniejszym  rze-
mieślnikom należenia do Kasy.
W końcu dokooptowano do

zarządu p. Leona Lenkiewicza.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Gmina żydowska wobec

zarzutu wymuszenia.  Przed-
wczoraj odbyło się nadzwyczajne
posiedzenie Zarządu Gminy Ży-
dowskiej w celu ustalenia stano-
wiska wobec skargi o rzekome
wymuszenie 4,200 złotych, złożo-
nej do władz przez rodzinę Ka-
mieniów (Mickiewiczo 35). Na po-
siedzeniu przyjęto do wiadomo-
ści wyjaśnienia Komisji cmentar-
nej, która twierdzi, że należność
pobrana została według kosztów
miejsca i o żadnem wymuszeniu
mowy być nie może.

RÓŻNE.
— Jak gotować dobrze i tanio,

olo pytanie, narzucające się co-
ziennie każdej oszczędnej gospo”
dyni, na które trafna odpowiedź
następić winna niezwłocznie. Jak
niezmiernie ważnem jest racjonal-
ne odżywianie dla otrzymania
zdrowia i sił, wie najlepiej każda
rani domu. Dlatego też wskazać
rależy na bajeczne uzupełnienie
choćby najskromniejszego obiadu
bardzo lubianym budyniem Oet-
kera, który dzięki swym składni-
kom jest nadzwyczaj zdrową i
łatwo strawną przystawką o deli-
katnym aromacie.

ZABAWY.
— Z gSokoła*. „Wydział Sokolic“

zaprasza na zabawę taneczną, która od-
ZE się w sobotę dnia 19 listopada

r.

Panie otrzymują upominki. Wiejście
wyłącznie za zaproszeniami, które można
otrzymywać w sekretarjacie w godz. 19-
21.

Początek o godz. 21.
— „Sobėtka w Ognisku Akademi-

ckiem*”, Dnia 19 bm. w Salonach Ogni-
ska Akademickiego (Ul. Wielka 24) od-
będzie się jedna z ostatnich „Sobótek”
przed adwentem. Referent Ogniska za-
wiadamia, że wstęp do Ogniska przysłu-
guje jedynie studentom za okazaniem le-
gitymacji, dla gości zaś. za okazaniem
karty wstępu, które wydaje Sekretarjat
Bratniej Pomocy (Ul. Wielka 24) w godz.
19 — 20 w piątki i soboty.

Czy Pani wie?
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DZIENNIK MILERSĘ!

O DOBRĄ KSIĄŻKĘ.
Obchodzona niedawno uroczy”

slość Chrystusa-Króla zwróciła u-
wagę społeczeństwa polskiego na
Fardzo groźny moment w życiu na
szego narodu. Jest nim coraz
większy postęp zepsucia moral-
nego.

Narody, których ciało i duch
stoczone są przez tego robaka,
niezdolne są do życia. Zginą, cho-
ciażby miały największą kulturę.
Dlatego jednem z zadań naszego
patrjotyzmu winna być: walka z
pornografją w widowisku, obraz*
ku, książce.

W dniu 30 października rb.
nabożeństwa, kazania, manife-
stacje, akademje, rezolucje wska-
zały narodowi niebezieczeństwo,
ale go nie obronią,

Do przeciwdziałania trzeba
świadomej opinji w tym kierunku
społeczeństwa oraz natychmiasto-
wych, praktycznych kroków w
działaniu.

W, tym wypadku pozwolę so-
bie zwrócić uwagę na jedno, mia-
nowicie na przeciwdziałanie do
brą książką. Chodzi mi o ten mo-
ment dlatego, że najwięcej zła
płynie ze złej książki. Spotykałem
ię truciznę zdawałoby się w naj-
bardziej głuchym zakątku kraju
(Kresy Wschodnie — pogranicze),
nieraz w najgłuchszej wsi.

Przyczyny tego nie należy szu-
kać zbyt daleko. Nie są tu winne
czasy powojenne, ani brak ide-
ałów i zainteresowań poważniej-
szych u młodzieży, ani zdegenero-
wanie społeczeństwa. Poprostu
zła książka jest tania, .a dobra
droga.

* szeroki

Przeciętna zdrowa powieść
kosztuje 4 — 12 złotych. Dzisiaj
na wsi trudno o 50 groszy, więc
gdzież tam myśleć o tak drogiej
książce, kiedy nie stać na nią na:
wet urzędnika.

Nie myśleć o książce, a głów-
nie o powieści, społeczeństwo
(biorę zdrowo—wszystkie stany)
nie może, bo potrzebna ona cho*
ciażby np. dla rozrywki. Kupuje
się więc pierwszą lepszą książkę

cyklu: „Sławni kochankowie”
jub „Znakomici detektywi” i t. p.
rietylko dlatego, że nieraz w К10-
sku na dworcu prowincjonalnym
tylko tego rodzaju są książki, ale
i dlatego, że bajecznie niska,
„groszowa“ cena tego rodzaju
wydawnictw  „skusi* czytelnika.

Marnuje się grosz, zabija się
siebie i innych (wypożyczanie
znajomym), odrywa się zaintere-
sowanie narodu (bo dziś aż tak

zasięg tej trucizny) od
kwestyj powanżiejszych, a nade-
wszystko zatruwa się duch naro"
du, a „to dopiero bolów ból”, jak
mówi Mickiewicz.

Musimy dać narodowi dobrą i
tanią powieść, polską i katolicką
z ducha i treści. Od zwycięstwa
na tym froncie zależy zwycięstwo
ogólne ze zśubnemi wpływami
trzeróżnemi nurtującemi naród.

Pomijam tu kwestję, jak wiel-
kie korzyści dałaby rozkolpórto”
wana szeroko tania, dobra po-
wieść (np. historyczna). Stwier-
dzam tylko, że zbyt droga nasza
zdrowa powieść — to ogromna
strata narodowa.

Zeti.

Ze środy na środę.
Ostatnią tradycyjną środę (w Zwią-

zku Zawodowym Literatów) wypełnił re-
ierat prof. U. S. B., Manireda Kriedla „o

pięknie poezji romantycznej”, Proi. M.

Kriedl w długim, sucho i naukowo potra-

ktowanym referacie, analizował na wstę-

pie historję literatury najnowszej, zwra-

cając uwagę na absolutne wyeliminowa-

vie pierwiastka historycznego z twórczo-

ści i tematów utworów literatury współ-

czesnej,

Po wyczerpującym i może zbyt su-

cho i za mało popularnie wypowiedzia-

nym wstępie prof. Kriedl przystąpił do
właściwego tematu o pięknie poezji ro-

miantycznej.
Prof Kriedi poddał analizie twór-

czość A. Mickiewicza, roztrząsając kolej-

no i porównawcze utwory poety. Miało

się jednak wrażenie, że fachowo potra-

„ktowana z punktu widzenia historykali-

teratury, analiza, ma raczej za zadanie

wykazanie nie piękna, ale usterek utwo-

rów' Mickiewicza... 4
Po omówieniu twórczości Mickiewi-

cza przystąpił prof, Kriedl do analizo-
wania twórczości J. Słowackiego, pod-
kreślając, że poeta starał się przemawiać

do ludzi jedynie tylko efektami czystej

sztuki, która była tak bardzo charakte-
»ystyczną dla Słowackiego.

Reierat prof. Kriedla wywołał żywą
dyskusję, w której przemawiali pp. prof.

Glixelli, p. Romer-Ochenkowska, prof.
Massonius, Zagórski, a wreszcie i sam

prelegent.

Następna środa będzie poświęcona

St. Wyspiańskiemu, ku uczczeniu 25-le-

<ia zgonu wielkiego artysty,

ef - de.

Woda gorzka „Franciszka Józeia'"—
świetny środek czyszczący przy zaburze-

niach żołądka i kiszek.
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Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki na Pokhulance, Dziś

jutro i pojutrze „Zbyt prawdziwe, aby
było dobre* — pocz. o godz. B-ej.
— Teatr muzyczny „Lutnia*, Osta-

tnie występy E. Gistedt, E. Gistedt wy-
stąpi jeszcze kilkakrotnie przed swoim
wyjazdem zagranicę. A więc dziś, dana
będzie po raz 27-my „Wiktorja i jej hu-
zar* (ceny miejsc zniżone), jutro „Księż-
niczka czardasza” (ceny miejsc również
znižone).

— Premjera operetki „Szaleństwa
Coletty", Wobec przedłużonych wystę-
pów E. Gistedt przesunięta została na
wtorek 22-go bm.

„ — Przedstawienie popołudniowe
„Krysi leśniczanki* z występem E. Gi-
stedt odbędzie się w niedzielę 20 bm, o
godz. 44ej po poł. Zaznaczyć należy, że
„Krysia leśniczanka” jest odpowiednią o-
peretką dla młodzieży.

— w Teatr Objazdowy Teatrów
Miejskich ŻASP. w Wilnie zawita dziś
ze świetną komedją „Roxy“ — do Stoło-
ców.

— Jutrzejszy recital Bilesława Kona
wywołał w sterach muzycznych żywe za-
interesowanie.  Wileńskie Towarzystwo
Filharmoniczne umożliwi nam bezpośred
nie zetknięcie się z tegorocznym polskim
laureatem Konkursu Szopenowskiego, o
którego mistrzowskiej grze z entuzjaz-
mem się odzywa krytyka muzyczna. Sub
telnej jaźni artystycznej p. Kona szcze-
gólnie odpowiadają utwory Mozarta i Szo
pena, których rcydzieła m. i. wykona p.
Kon w swoim jutrzejszym recitalu forte-
posz Koncert odbędzie się w Sali
onserwatorjum (Wielka 47). Bilety w

„Orbisie“ (Mickiewicza 11-a) od 9 rano
do 7 wiecz.

— Koncert oratoryjny, We wtorek
dn. 22 listopada odbędzie się pierwszy
koncert oratoryjny w wykonaniu wileń-
skiego zespolu špiewaczego „Echo“ pod
kierownictwem znanego muzyka prof. Wł:
Kalinowskiego. Wykonane zostaną: o-
ratorjum Wiltbergera p. t. „Święta Cecy-
hi”, oraz oratorjum Dworzaka „Stabat
Mater". Utwory te zostaną wykonane po
raz pierwszy w Wilnie. Jako soliści wy-
stąpią: pp. W. Hendrychówna, J. Narko-
L prof. A. Ludwig i M. Artimien-
0.

Koncert odbędzie się w teatrze Wiel-
kim na Pohulance. Początek o godz. 20-
tej.

Kino i fiino i film.
„Sto metrów miłości”,

„Casino“,
Wczorajsza premjera pierwszej spor-

towej komedji wyświetlanej obecnie w
kinie „Cosino” odniosła oczekiwany suk-
ces.

Miłości w komedji tej jest chyba naj-
mniej, ale wątek erotyczny służy do po-
wiązania luźnych fragmentėw doskonale
podpatrzonych scen życia sportowego.

Film rozpoczyna się imponującą chwi
lą otwarcia olimpjady, a tuż zaraz prze-
suwa się przed nami scena na podmiej-
Sa boisku, gdzie biedna dziatwa gra w
piłkę.

Bohaterem jest Dodek Barczyk, z
którego mecenas sportu „Moniuk recte
Mieszek Oszczep — Sardinenfisza" chce
zrobić przynajmniej Kusocińskiego. Ma
się rozumieć Dodek ma sympatję, która
ubóstwia doskonale zbudowanego spor-
towca. Dodek cierpi katusze w szkole
Mońka. a uczenie się sportu stwarza sze-
reg komicznych scen.

Dodek uczy się wiosłować, pływać
i biegać, a po treningu trafia w ręce „o-
prawcy” masażysty, który wyśniata nie-
miłosiernie wszystkie mięśnie.

Nareszcie nadchodzą zawody. Zbiera
się tłum, ale na starcie brak jest „gwiaz-
dora“. Dodka rywale podstępnie upoili.
Nic to jednak nie przeszkadza, by po
chwili otrzeźwienia z bukietem kwiatów
przerwać taśmę.

Tak, mniej więcej wygląda treść ko-
medji,

Nie sposób jest pominąć gdy arty-
stów. Doskonale udawał sportowca Dym
sza, a mecenas Tom, jako wspólnik skle-
pu sjortowego Rybkesa gromadził dokoła
siebie adeptów sportu. Lawiński wspa-
niale odegrał rolę żyda sklepikarza, który
za wszelką cenę chciał wydać za mąż
swoją siostrę, czującą iskerkę miłości w
sercu Mońka.

„Sto metrów miłości” jest beztroską
komedją, jest to bodaj jeden lepszy z lep
szych filmów produkcji polskiej, który
jednak posiada jeszcze dużo usterek tech
nicznych. я

Przeszarżowana scena w magazynie
mód mogłaby być wycięta i spalona, a
śpiew Pogorzelskiej powinien być zastą-
piony przez bardziej utalentowany.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 18 listopada 1932 r.
11,40: Przegl. pras. Kom. meteor.

Czas. 15.00: Muzyka operowa. 15.40: Ko
munikaty. 15.50: Chór murzynów. 16.15:
Lekcja angielskiego. 16.30: Kom. LOPP'u.
16,40: „Na szlakach eteru" — pogad.
14.00: Koncert. 18.00: „Przegląd prasy
rolniczej, krajowej i zagranicznej”. 18.10:
„Polakom na Kowieńszczyźnie”. 18.25:
Rozmaitości. 18.30: Audycja z okazji
święta łotewskiego. 19.30: „Handel w
Ameryce", felj. 19.45: Pras. dzien. radj.
20.00: Pogad. muz. 20.15: Koncert kom-
pozytorski Sergjusza Prokofjewa. 22.40:
Wiad. sport. Dodatek do pras. dz. radj.
Kom. meteor. 23.00: Muzyka taneczna.

 

Sobota, dnia 19 listopada 1932.
11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.

Czas. 13.10: Kom. meteor. 13.15: Pora-
nek szkolny. 15.00: Nowe płyty. 15.40:
Komunikaty. 15.50: Wiad. wojskowe.
16.00: Audycja dla dzieci. 16.25: „Wilcze

Kły Radjowe” 16.40: „Stefan Żeromski
(w 7-mą rocznicę zgonu) odczyt wygł.
prof. M. Górski. 17.00: Aud. dla chorych.
17.30: Kom. 17.40: Odczyt aktualny: 18.00:

Muzyka lekka. 18.50: Rozmaitości. 19.15:

„dak to w samolocie ładnie!" felj. 19.30:
„Na widnokręgu”. 19.45: Pras. dz. radį.
20,00: Koncert kompozytorski Sergjusza
Prokofjewa. 20.45: Kom. Wied. sport.
Dod. do pras. dz. 20,55: Godzina życzeń.
22.05: Koncert chopinowski. 22.40: „Ba-
nalność doskonała” — felj. 22.55: Kom.
meteor. 23.00: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Audycja łotewska.

Dzisiaj, w piątek z okazji narodowe-
go święta łotewskiego, odbędzie się w
radjo audycja pieśni łotewskich, które
wykona pieśniarka p. Lidija Blumentals,
oraz utworów fortepjanowych w inter-
pretacji pianisty p. Władysława Burkatha
W muzyce łotewskiej niezwykle żywa
jest kultura śpiewu chóralnego i pieśni.
JJednym z jej pionierów był zmarły nie-
dawno Andrzej Jurjanis muzyk, ksztal-
cony w Rosji, ale dąžący konsekwentnie
jeszcze ubiegłego stulecia do wprowadze-
nia pieśni łotewskich do literatury mu-
zycznej. Czołowym muzykiem o wielkim
autorytecie i działającym na kierowni-
czych stnowiskach jest Józef Witols.
Pierwszą operę do tekstu łotewskiego na
pisał Alfred Kałnińsz, piszący mniej wię
cej w stylu Griega. Najpopularniejszym
autorem-pieśni jest Emil Darzinsz, nowe
kierunki w muzyce łotewskiej reprezen-
tują Jan Zalitis i Jan Meditis. Utwory
tych kompozytorów usłyszymy dzisiaj na
koncercie muzyki łotewskiej, o godz.
18,30,

*
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NOWA FALA EKSPANSJI LITEWSKIEJ
NA WILNO.

Dochodzą wciąż alarmujące
wieści o postępującym wykupywa-
niu posesji miejskich i wiejskich w
Wileńszyczyźnie przez litwinów.
Fierwsze objawy takiej akcji zdą-
żającej do gospodarczego opano*
wania Wileńszczyzny zauważyli-
śmy w roku zeszłym, na co też
zwróciliśmy uwagę społeczeństwa.
Litwini zarówno kowieńscy, tak i
wileńscy zaprzeczyli stanowczo i
w sposób zdradzający, że nasze
spostrzeżenia są zupełnie trafne.
Prawdy naszych przypuszczeń do-
wodził styl napastliwych artyku-
iów prasy liewskiej, pieniący się z
gniewu na „Dziennik“, že w porę
spostrzegł i zdemaskował ich ma-
chinacje. Szczególnie ciekawy był
artykuł w tej sprawie umieszczony
w grganie „Zw. Wyzwolenia Wil-
na — „Musu Wilnius“, zatytulowa
ny: „Idźmy właściwą, chociaż
przez wroga wskazaną drogą .
Autor tego artykułu z oburzeniem
odpiera rewelacje „Dziennika”, w
zakończeniu jednak przyznaje się
pośrednio do prowadzenia akcji
wykupu, dowodząc, że samo społe
czeństwo polskie idzie Litwinom
na rękę, ponieważ odnośne organy
litewskie w Wilnie otrzymały sze-
reg propozycyj od wielu Polaków,
ziemian Wiileńszczyzny. Między
innemi „Musu Wilnius“ podaje na-
zwisko b. ministra p. Meysztowi-

Krzyże zasługi. к
(Pat). Prezes Rady Ministrów na-

dał srebrne krzyże zasługi za zasługi na
polu pracy społecznej:

Annie Brzezińskiej, emeryt. naucz.
pow. w Nowych Święcianach, dr.

Habdankowi, lekarzowi
1ej. w Świrze, Edwardowi Kostro, dyr.
Państwowej Szkoły Rolniczej w Żyrowi-
cach, Aleksandrowi Kwaśniakowi, dyr.
Banku w Nowowilejce, inż. Janowi Le-
chowiczowi, inspektorowi miernictwa w
Nowogródku, ks. Janowi Mysakowskie-
mu, prefektowi szk. powsz. w Nowo-
gródku, Janowi Oberlejtnerowi, kierow-
nikowi szk. ćwiczeń Seminarjum Na-
uczycielskiego w  Święcianach, Marji
Koemerowi w Nowogródku, Antoniemu
Kutkiewiczowi, technikowi w Głębokiem,
Stefanji Sobierajskiej w Nowogródku,
Stanisławowi Walterowi, kontrolerowi
«uchu Dyr. O. K. P. w Wilnie, — dalej
za zasługi na polu pracy społecznej i sa-
imorządowej — Bolesławoi Goślinowskie-
mu, kier. Biura Wydziału Pow. w Świę-
<cianach,  Bronisławowi  Hryniewiczowi,
kier. działu kasowo-rachunk. Wydz. Pow.
Sejmiku  Dziśnieńskiego, Kazimierzowi
Leśniewskiemu, wójtowi gminy Kucewi-
cze, pow. oszmiański, inż. Kazimierzowi

Michalskiemu, burmistrzowi w Słonimiu
* Józefowi Skrzypczyńskiemu, rolnikowi
w Lachowiczach, — dalej za zasługi na
polu pracy samorządowej: Aleksandrowi
Gaillardowi, wójtowi gminy żodziskiej,
Tózefowi _Gajewskiemu, sekretarzowi
starostwa

Stanisławowi Rudnickiemu-Sipajłło, za-

stępcy starosty w Nieświeżu, Henrykowi

Sylwestrowiczowi, zastępcy starosty w

szk.
Bolesławowi

Oszmianie, — za zasługi na polu pracy

żawodowej: Adeli Cielewiczównie, na-
uczycielce w Kozaczyźnie, — za zasługi

w służbie pocztowo-telegraficznej: Alek-

sendrowi / Bujewiczowi- Wyżlatyńskiemu,

p. 0. nacz. Urzędu  Telegraficznego w

Głębokiem, Antoniemu  Kalinowskiemu,
inspektorowi i Janowi Około-Kułakowi,

asesorowi w Dyr. Poczt i Tel. w Wilnie,

— dalej za asługi w służbie kolejowej:

Janowi  Czapkowskiemu, zawiadowcy
odcinka i Kazimierzowi Nowaczkowi

st. technikowi w Dyr. O. K. P. w Wilnie
i Konstantemu Onoszce, kontrolerowi
mechanicznemu Dyr. O. K. P. w Wilnie,

— za zasługi przy ochronie mienia kole-

jowego: Teodorowi Myślińskiemu, st.

asesorowi Dyr. O. K. P. Wilno, dalej za

zasługi na polu administracji sądownic-

vwa: Stefanowi Eblowi, nacz. sekretarzo-
w. Sądu Apelacyjnego w Wilnie, — za
zasługi na polu pracy społeczno-oświa-

icwej: Irenie Durejkowej, kierowniczce

szk. powsz. w Lebiedziewie, Marji Ja-
strzębskiej, naucz. szk. powsz. w Stołp-

sach, JJózefowi Milenkiewiczowi, kier.
szk. powsz. w Druji, Józefowi Świątkowi,

kier. szk. powsz. w Kowalach, Edwar-

dowi Aluchnie, naucz. szk. powsz. w
Noewowilejce, Antoniemu Dulembie, kier.

szk. powsz. w Koreliczach, Stefanji Bo-
jerskiej, nauczycielce w Baranowiczach,

Maciejowi Filowi, kier. szk. powsz. w
Grodnie, Halinie  Kaczyńskiej, kier.

szk. powsz. w Wilnie, — dalej za wyjąt-

kowo gorliwą i owocną pracę w admini-

stracji lasów państwowych: Janowi Ko-

strowickiemu,  asesorowi Dyr. Lasów

Państwowych w Wilnie, — dalej za za-

sługi na polu przysposobienia rolniczego

Hipelitowi Popławskiemu, kier. szk.
powsz. w Szkuncikach pow. dzišnien-

skiego, — za asługi około rozwoju rol-
nictwa Władysławowi Jelskiemu, rolni-

kowi w Derewiańczycach pow. słonim-

skiego, wreszcie za zasługi w pracy w

zakresie dydaktyki Alinie Onoszkowej,

naucz. szkoły powsz. w Wilnie.

Koncert z udziałem S. Prokofjewa.
W koncercie wieczornym, trasmito-

wanym o godz. 20,15 z Filharmonji War-
szawskiej wystąpi wybitny kompozytor
rosyjski Sergjusz Prokofjew jako wyko-
nawca własnego, nowego koncertu for-
tepjanowego nr. 5. Pani Iłubera Proko-
fjewa odśpiewa „Brzydkie kaczątko” (po-
dług znanej baśni Andersena, utwór re-
cytaacyjny z towarzyszeniem orkiestry)
w części symfonicznej usłyszymy dwa cy
kle z utworów scenicznych Prokofjewa,
mianowicie cztery portrety orkiestrowe
z opery „Gracz” (podług Dostojewskiego
i suitę z baletu „Szut' (Błazen) wcześniej
sze dzieło kompozytora. Na zakończe-
me Sergjusz Prokofjew odegra solowych
kilka utworów fortepjanowych.
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Powiatowego w Święcianach, :

cza, który rzekomo proponował Li
twinom sprzedaż swego majątku.

Ostatnie wzmianki o postępie
akcji wykupu w „Dzienniku* też
wywołały zaprzeczenia w prasie
litewskiej. Mimo to, fakty pozo-
stają najlepszym dowodem, że rze”
czywiście w Wileńszczyźnie jest
prowadzona akcja, zakrojona na
szerszą skalę, reżyserowana i finan
sowana z Kowna, wytrwale zdą-
żająca do jasno wytkniętego celu
—-opanowania gospodarczego tej
połaci Rzeczypospolitej. Litwini
postanowili wyzyskać depresję go
spodarczą, ogólne zubożenie kraju
uderzając w najmniej odporną, naj:
czulszą stronę materjalną. Rozu-
mują oni, że wycieńczone ogólną
biedą społeczeństwo nie oprze się
pokusom i względy materjalne we”
zmą górę nad patrjotyzmem.

Litwini rozporządzają znaczne
mi środkami materjalnemi uzbie-
ranemi na cele „wileńskie'* przez
Zw. „Włyzwolenia* Wilna. Składa
ją się na to składki członkowskie,
dochody z imprez, dobrowolnych
podatków, rozmaitych  wydaw-
nictw, paszportów wileńskich i
znaczków. Wszystko to wpycha-
ne społeczeństwu litewskiemu w
cposób dość natrętny, czasem pod
przymusem moralnym daje Zwią*
zkowi dość poważne sumy. Stąd
też pochodzą napewno fundusze
przenaczone na akcję wykupu.

Związek ,„Wyzwolenia* Wilna
operuje na terenie Wileńszczyzny
za pośrednictwem swych ekspozy-
lur. Nie będziemy dalecy od praw
dy, twierdząc, że taką ekspozytu-
rą jest każda placówka, czy orga-
nizacja litewska. Nie zarzucamy
im tem współpracy formalnej,
twierdzimy jednak, że łączność mo
ralna z tą organizacją wybitnie an-
typolską musi istnieć i istnieje.
Wszystko to jest jednak niesłycha-
nie zakonspirowane i trudno u-

 

rhwytne. M. Surwiłło,

Nowe biankiety
wekslowe.

Przepisy wykonawcze do usta-
wy stemplowej przewidują wypu-
szczenie nowych blankietów we-
kslowych. Dotychczasowe blan-
kiety będą w obiegu tylko do
końca marca przyszłego roku.
Nowe blankiety zaopatrzone ma-
ją być w znaki dla utrudnienia
fałszerstwa.

Ddpowiedzialność majątkowa
komorników.

W związku z wydaniem nowej
ordynacji egzekucyjnej wprowa-
dzono odpowiedzialność majątko-
wą komorników za wykonywaną
czynność.

Osoby poszkodowane przez
nieprawidłowe sprawowanie czyn-
ności przez komorników będą
mogły wytaczać procesy o od-
skodowanie w terminie 2-letnim,

Komornicy żądają podwyżki
Zrzeszenie Komorników wszczę

ło w min. Sprawiedliwości starania
o rewizję taryfy opłat za czynno”
ści egzekucyjne. Komornicy doma
śają się podwyżki 10-procentowej,
motywują to zaś tem, że przecież
i inne opłaty sądowe zostały w o*
statnich latach podwyższone.

Widocznie apetyt rośnie w mia
rę jedzenia. Opłaty sądowe zosta-
ły podwyższone ze względów bud-
żetowych, komornicy należą i tak
do warstwy najlepiej w Polsce za-
rabiającej, a chcieliby jeszcze za-
rabiać więcej!

ńłotówka jako protest przeciwka .
nieotrzymywanii należności.
W  „Robotniku* czytamy o

rozpaczliwym strajku w jednej z
fabryk pończoch w Łodzi.

Robotnicy, którzy od szeregu
dni przebywali w lokalu fabrycz-
nym postanowili wkońcu rozpo-
cząć głodówkę na znak protestu
przeciwko niewypłacaniu im za-
robków. Od poniedziałku rano
do wtorku w południe nie przy-
jęli oni żadnego pokarmu —i
rozpoczęły się wypadki zasłabnięć
z głodu.

Zemdlonym nieśli pomoc inni
robotnicy, dopiero gdy fabryka
zdecydowała się wypłacić robot-
nikom połowę zaległości, a resz-
tę pokryć w ratach tygodniowych,
robotnicy zgodzili się na przerwa-
nie strajku.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
od 11—3 i od 6—8wiecz.

KRONIKA POLICYJNA.
,— Kradzież kożucha. W dniu 16 bm.

z niezamkniętego mieszkania przy ul. Ko
lejowej nr. 40 na szkodę Smoleńskiej An-
ny, została dokonana kradzież kożucha
wartości zł. 40. Ustalono, iż kradzieży
tej dokonał Jezierski Antoni, zam. przy
ul. Trockiej nr. 11, którego ze skradzio-
nym kożuchem zatrzymano.

WYPADKI.
— Nagłe zgony. W. mieszkaniu wła-

snem przy ul. Rydza-Śmigłego 32 nagle
zmarła 72-letnia Estera Frydberg, zam.
taamże. 0

Również w tymże dniu nagle zmarł
dozorca domu nr. 5 przy ul. Makowej,
51-letni Teodor Gancewski.

  



Z KRAJU.
Organizacyjne posiedzenie Komitetu Bibljotecznego.

nizowania bibljoteki, która miała'Dnia 16 bm. z inicjatywy P.
by nazwę: Publiczna BibljotekaChmielnickiej, Szaniawskiej, na”

_DZIENNIK WILEŃSKI|

SPORT.
Za tydzień rozpoczyna się plebiscyt

«Dziennika Wileńskiego».
Łódzka Firma „Olmar* nadesłała parę nart.

litewskiego w rejonie Kołtynian z
granic Litwy

Ż pogranicza.
Wysiedienie nauczyciela polskiego z granic Litwy.

45 letni Łukasz  Wiśniaczek, b.
nauczyciel szkoły polskiej w Po-
niewieżu.

Na terenie pogranicza polsko-

został wysiedlony

 

uczycielek miejscowego Seminar"
jum Nauczycielskiego i księdza pre
tekta W. Potrzebskiego odbyło się
w Trokach organizacyjne posiedze
nie Komitetu Bibljotecznego.

W. zebraniu licznie wzięło u-
dział miejscowe społeczeństwo,
przedstawiciele prawie wszystkich
oiganizacyj w liczbie 30 osób.

Ksiądz Potrzebski zagaił zebra
nie, przedstawiając jego cel, a mia
nowicie — zorganizowanie w Tro'
kach publicznej bibljoteki.

Następnie instruktor oświaty
pozaszkolnej pow. wileńsko - tro-
ckiego p. Edward Aluchna wyglo-
sił krótki referat o organizacji bi-
bljotekarstwa.

Zebrani postanowili przystąpić
do organizowania tak potrzebnej
dla ogółu mieszkańców Trok bibljo
ieki i w tym celu wyłonili tymcza-
sowy Komitet Bibljoteczny, który
otrzymał dyrektywy: 1) przejęcia
inicjatywy p. Chmielnickiej zorga

im. Ad. Mickiewicza w Trokach;
2) dążenia do oparcia tej bibljote-
ki pod względem prawnym i go-
spodarczym 0 miejscowy samo*
iząd miejski, jak to ma miejsce w
wielu gminach powiatu wileńsko -
trockiego; 3) możliwie najszybsze
uruchomienie bibljoteki i czytel-
ni.

Należy nadmienić, že dzięki u-
miejętnemu krzątaniu się około
tych spraw wspomnianych inicja-
torów dotychczas zebrano wśród
społeczeństwa trockiego 120 war-
tościowych książek, uzyskano ż
Powiatowej Komisji Oświaty Poza
szkolnej Sejmiku Wileńsko - troc-
kiego zapomogę 60 zł. na bibljote-
kę i 30 zł. na czytelnię przy bibljo
iece. Bibljoteka narazie będzie ko
rzystać z lokalu Seminarjum Nau-
czycielskiego, uprzejmie na ten cel
zaołiarowanym przez dyrektorkę
Seminarjum p. Rutkowską.

SIĘa " wo

Runięcie rusztowania w nowobudującym się domu.

Podczas budowy domu miesz-
kalnego we wsi Turki gm. żukojń-
skiej w pow. SŚwięciańskim zała:
mało się rusztowanie wraz ze
znajdującymi się na niem dwo-
ma cieślami Michałem Szotkinem

i Bolesławem Krasielonkiem.
Szotkin uderzony belką w

głowę został zabity na miejsuu,
zaś Krasielonek odniósł ciężkie
obrażenia ciała.

Worek monet rosyjskich z czasów napoleońskich.

SŁONIM. (Pat). W maj. Pru-
sowszczyzna gminy  żyrowickiej
podczas pracy w polu znaleziono
worek monet rosyjskich z czasów
Napoleona i Katarzyny II. O zna-
lezleniu monet zawiadomiono sta-

rostwo. Ponadto właściciel ma:
jatku p. Łętowski doniósł o zna-
lezieniu skarbu miejscowemu Od-
działowi Twa Krajoznawczego,
który żywo zainteresował się tym
wypadkiem.

Bobry na rzece isłoczy.

„i WOŁOŻYN, (Pat). — W tych
dniach na rzece. Isłoczy w do-
brach Benedykta hr. Tyszkiewicza,
na terenie gminy Pierszaje, poja-
wiły się bobry, które — jak wi-
dać ze śladów — pracują nad

 

  
MELI

TEATR. LI0S»° «
ATR. HE 26, tel. 926. dła ludzi o silnych nerwach.

budową swych kryjówek. Bobrów
jest kilka sztuk. Miejscowe wła-
dze administracyjne wespół z To-
warzystwem Łowieckiem wyda-
ły odpowiednie zarządzenia o-
chronne.

Dziś! Gigantyczne, tryumfalne, genialne w sw
arcydzieło króla reżyserów

Od dziesiątek lat zaufaniem miljonów pań cieszy się

br.Oetlcera proszełsdopieczemiea„IB ACEGEN*.
IPani osięgnie korzyści, gdy piec będzie według wypróbowanych przepisów Dr. Oetkera.

Każdy otrzyma zbiór moich przepisów u swego kupca, a gdy zabraknie, wysyla bezpośrednio za

Br.A.Qefiser-Oliwa.

 

e| prawdzie
ECILL'A DE MIĆLE'A

Rozeszła się po całej Polsce
wiadomość o plebiscycie sporto-
wym „Dziennika Wileńskiego”,
«tóry wywołuje coraz większe za”
interesowanie wśród szerszych
nas społeczeństwa sprotowego.

Najlepszym dowodem ogólnego
zainteresowania: jest przychylny
stosunek firm handlowych, które
nadsyłają do Wilna cenne nagro-
dy.

Wczoraj Redakcja „Dziennika
Wileńskiego” została powiadomio*
na, że firma „Olman* z Łodzi nad-
syla parę nart. Mają to być narty
pierwszej klasy z drzewa jesiono”
wego, koloru czarnego. Firma „Ol
mar' jest największą wytwórnią
rakiet tenisowych, a ostatnio za:
częła wyrabiać narty. Przedstawi-
zielem „Olmara'”* w Wilnie jest Ch.

iIO SNESATSSAS

Nóż rozstrzyga Spory
rodzinne.

W mieszkaniu Stefana Źwirki
we wsi Piotrowicze gm. rakow-
skiej na tle nieporozumień ro-
dzinnych i majątkowych doszło
do bójki, w czasie której żona
Zwirki, Marja, otrzymała kilka ran
nożem. W stanie ciężkim odwie-
ziono ją do szpitala w Iwieńcu.
Przeprowadzone natychmiast do-
chodzenie ustalilo, że w bójce
brali udział szwagier i teść Zwir:
ki — Jan i Tomasz Szukiewiczo-
wie. Nie udało się w czasie
śledztwa ustalić mlejsca pobytu
samego Zwirki, gdyż zaraz po
zajściu Zwirko znikł. Istnieją po-
dejrzenia, że został zabity i zwło-
ki gdzieś ukryto, lub też istnieje
możliwość, że po zadanych ra-
nach żonie Zwirko, bojąc się od-
powiedziałności, zbiegł.

Policja prowadzi dochodzenie.
Obaj Szukiewiczowie zostali za-
trzymani.

nadesłaniem znaczków pocztowych

1-szy seans ceny zniżene.

«в Пэ«н э сав
„Вудат tego vewną, že Dr. Oetkera proszek
do pieczenia nie zawiedzie/'*

«Bezbożne Dziewczę»
młedzieży. Najgłeśniejsi artyści. Tysiące statystów. Kto tego filmu nie widział—ten nie nie widział. Film ten tylko że

Początek seansów o godz, 4, 6,8 I 10,15, w sobotę ! niedzielę o godzinie 2. Na

Dinces.
Jak widzimy z powyższego, że

Łódź zainteresowała się tak jak i
Zakopane plebiscytem „Dz. Wil.“,
który rozpocznie się 27 listopada,
a skończy się 6 grudnia. W tym
okresie dziesięciu dni drukowane
będą kupony do głosowania.

Najlepszy uczeń otrzyma
nagrodę „Startu”.

Wczoraj Polska składnica spor
towa „Start” przy ul. Królewskiej
wyznaczyła imienną nagrodę dla
pierwszego sportowca — ucznia,
który znajdzie się na liście wyróż”
nionych sportowców. у

Nagroda „Startu“ przedstawia
płaskorzeźbę lekkoatlety na ładnej
tablicy. Nagroda ta przechodzi po
jednorazowem zdobyciu na włas-
ność.

Niebawem podamy wyczerpu-
jącą listę nadesłanych nagród.
—

Dziś zebranie wioślarzy.

W lokalu kasyna oficerskiego
3 p. a. c. odbędzie się dzisiaj zebra
nie Wil. Kom. Tow. Wioślarskich,
na ktėrem nastąpi wręczenie na-
grody przechodniej imienia M. Za
lika, klubowi, który zdobył naj-
większą ilość punktów.

Klubem tym w tym roku jest
Р К&

Zgromadzeni wioślarze nara-
dzać się będą nad sprawami nastę
pnego sezonu, a niewątpliwie po”
ruszy się również kwestję urządze-
nia zimowego basenu treningowe-
go.
„ Początek zebrania wyznaczono
na godzinę 19.

Jutro turniej gier sportowych.

Nareszcie doczekaliśmy się po
długiej (bardzo długiejf) śpiączce
zorganizowanie turnieju gier spor“

życ

kuchni
róg Kijowskiej.

 

Tragiczne prze Pokój z wygedami wej-
ja dzisiejszej ście niekrępujące

być z używalnością
Bankowa 2 m. 4 >

Masonerja a młodzież.
(Kap) Na kongresach świato”

wej ligi masońskiej niejednokrot-
nie już poruszano sprawę ustosun”
kowania się wzajemnego maso”
nerji i młodzieży. Na kongresie w
Wiedniu (1928) ustalono nawet
specjalną sekcję dla badania tej
kwestji. Sekcja ta zajęła się roz-
patrywaniem sprawozdań o ruchu
młodzieży, nadesłanych z Francji,
Niemiec, Polski, Austrji Holandji,
Szwajcarji, Czechosłowacji oraz
Stanów Zjednoczonych. Wyniki
tych badań nie zostały opubliko-
wane. Kwestja młodego pokole
nia i jego stosunku do masonerji
zawsze była sprawą pierwszorzęd-
nego znaczenia dla czynników
kierowniczych zasiadających w
Lożach masońskich. Obecnie w
Niemczech założone zostały spe:
cjalne związki pośród młodzieży
uniwersyteckiej, mające na celu
zjednywanie jej dla  masonerji.
Niedawno ukazała się nawet o-

towych, który zostanie rozegrany
w sali „Sokoła* przy ul. Wiłeń-
skiej 10.

Turniej ten, który rozpocznie
się jutro, wzbudzi zapewne zainte-
resowanie chociażby z lego wzglę-
du, że nie wiadome są składy por
szczególnych drużyn.

Zapewne po turnieju „Sokoła”
będziemy świadkami dalszych i sta
łych rozgrywek.

Dotychczas zgłosiły swój udział
wszystkie najlepsze zespoły na cze
le z „Ogniskiem“, „Strzelcem“, A.
Z. S., „Šokolem“ i S. M. P.

Początek turnieju o godz. 16.30.

Dokończenie nastąpi w niedzie”

lę o godz. 2 min. 30.
Turniej prowadzony będzie sy”

stemem punktowym.

 

mo- dna siła,

 
LEKARZE

 

szybko I tanio suknie ba-
iowe od 10 zł. Wielka 2

Gdezwa takiej nowej loży, powsta-
lej w Bonn n. R., w której ta по-
wo utworzona placówka zawiada-
mia wolnomularzy oraz sympaty-
ków o swem istnieniu, prosząc
jednocześnie о zainteresowanie
się zarówno moralną jak materjal
ną stroną tej imprezy.

Również masonerja polska wy*
ciąga macki i na naszą młodzież
akademicką choć bez wielkiego
powodzeniaa.

Kto wygrał na loterii.
WARSZAWA, (Pat). W lym

dniu ciągnięnia | klasy 26 Pol-
skiej Państwowej Loterji Klasowej
główniejsze wygrane padły na
numery:

20 tysięcy zł. — 103454.
15 tysięcy zł. — 57254.
10 tysięcy zł. — 64155, 67893.
5 tysięcy zł. — 138186, 147025,
 

GTEŁD A.
WARSZAWA iFat.; 17. XI 1932 r

Holandja 358,30—359,20—357,40.
Londyn 29,37—279,40 —29,51—29,24
Nowy York 8,92—8,94—8,90,
Paryż 34,97—35,06—34,88.
Przga26,41—26,47—26,35.
Szwajcaria 171,70—172,13—171,27.
włochy 45,70—45,92—45,48
Berlin w obr. prywatnych 212.
Tendencja niejed olita, -

Pożyczka budowla-a 39,25—39
Inwestycyjna 100.

> 5|, konwers. 42,50.
6, dolarowa 57.
4% dolarowa 5',60.
7% stabil. 55,75—56,50—55,75.
81 L. Z. B.GK. i B R.obl. EGK 94.
Te same 74, 83,25.
8 |, ziem. dol 49,50.
4,91, ziem 37,50—00.
5%, Warszawy 48
8'% Warsz. 57,63 —*8,10—57,63
8'|,L Z Łodzi 55,75—53,50,
10%% L. Z. m. Siedlec 52,50.
6%, obl. m. Warszawy 1926 VI em.—

33,75.
Bank Polski 90—91. Liipop 13.
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Dužy pokėj ladnie unie- Dr.Zeldowicz
blowany z telefenem i CHOR. WENERYGCZNE,

670—2 m. B. 677—1 ЪКАЮ…:'.’Ё"':pokciku.
E roku jest bez dachu
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biuro, skład, pracownię klijentelą. Dow. się Wi- LEKCJI Mieszkanie elektrycznością przy ul. wynajęcia ul. Artyleryj: wej kilo 4,20 przy 2-ch gacyj państwowych przyj: redakcji Dz, Wil. 1
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H. M. STEPHENSON. 66 stanowić żadnej wskazówki, ale cel jej był jasny. mętów Paryża, Chicaga i Nowego Jorku. Zniknął tak  dycja angielskiej szkoły,która zmusza instynktow- :

в A Miała dawać do myślenia, że Welters opuścił Anglję kompletnie, jakby go pochłonęło morze, lub grób, nie człowieka do opowiedzenia się po stronie swo” :

NU nó 0 2420 (0Zg0LZ tego samego dnia. W; rzeczywistości mógł równie Stopniowo sprawa uległa połowicznemu za” ich, ale zaważyła również nadzieja honorowego wyj” :

dobrze wyjechać jak nie wyjechać.  Mėgl juž być w pomnieniu. Narodziły się nowe sensacje i stare po” ścia z życia. Bezczelny i nieco przedwczesny triumf I

Jak Harry przewidział, adresaci przekazali li* drodze do Ameryki. Mógł bawić w Europie. Krótko szły na dalszy plan. Jedna zwłaszcza wstrząsnęła Hearst'a i innych pism filogermańskich umocnił go i

sty władzom śledczym. lnspektor Jackson poświęcił mówiąc, Jackson zrozumiał, że padł ofiarą nowej całym światem i zmiótłszy z jego powierzchni grani” jeszcze w powziętem postanowieniu. 1

tej nowej iazie sprawy niewiele czasu. Oddał listy sztuczki człowieka tak samo przebiegłego jak on i ce, uznane niemal za wiecznotrwałe, dała początek Przeszedł przez granicę kanadyjską z gromadą

ekspertowi-grafologowi, (który orzekł, że nie były — 2е dochodzenie zagadki byłoby niepotrzebną stratą kolosalnym przeobrażeniom. Е sympatykówbrytyjskich, których uczucia przybrały | I

podrobione) i kazał zbadać, gdzie bawili Godfrey i czasu. Nie zastanawiał się nawet, tak jak inni, co Pod powierzchnią codziennego życia pracowały  iormę praktyczną. Nim wrzesień dobiegł końca, zo” 1
Thornton w dzień ich nadania. Okazało się, że ża” sklonilo Waltersa do napisania tych listow, czy im:  nieodparcie złowieszcze siły, widoczne dla tych, stał przyjęty*jako rekrut do piechoty kanadyjskiej. I

den z nich nie był tego dnia w Folkestone i na tem puls uczciwości, czy złośliweg otriumfu, czy wresz- którzy umieli patrzeć. Potęgi przeciwstawiały się — yjeżdżając z Kansas napisał do matki. Wrzu- 1

się urwało. cie chęć zbicia pościgu z tropu. Przeważyła opinja, potęśom, aż wreszcie wybuchła burza. Austrja po” cił list po drodze, w Nowym Jorku. Dużo nie pisał r

Nie było wykluczone, że Walters sam rzucił li- że najprędzej to drugie i w rezultacie zbieg stracił słała Serbji niemożliwe ultimatum i świat spłonął ze względu na ewentualną cenzurę policyjną. Nie ‹

sty w jakiem bezpiecznem przebraniu, ale inspektor na popularności. wojną. E : mógł się zwierzyć matce ze swego zamiaru i nie ‹

nie wierzył w tę możliwość. Daty na listach zgadza” Jackson spostrzegł, że w tem nowem  stadjum Waltersowi, który w dalszym ciągu prowadził wspomniał o Kansas przez ostrożność. Chciał jej R

ły się z pieczęciami pocztowemi, ale to nie dowodzi” sprawy dawne poszlaki straciły wszelką wartość. auto ciężarowe w Kansas City, wypadki europej” poprostu dać znać, że żyje i czuje się bezpieczny. :

ło, że nie bkiy napisane dużo wcześniej. Tak samo Mógł jeszcze wpaść na trop zwierzyny, ale teraz za- skie wydawały się dalekie i nierealne. Nikomu nie Wspomniał też w niezręcznych słowach, ale tak, że ‹

lakt, že papier byt pochodzenia angielskiego, nie leżało to tylko od jej nierozwagi, lub od przypadku. przyszło do głowy, żeby i Ameryka mogła się wmie- go zrozumiała, że jegomiłość „dla niej uchroniła go ‹

dowodzil nieczego. Wydawało mu się, że Walters napisał te trzy listy szač do wojny. Na tym kontynencie życie płynęło od cynizmu i goryczy i pozwoliła żyć uczciwie i uni: <
pozornie dawnym trybem. kać występków. Zrozumiała również, że Harry czuł, {Jedno tylko zainteresowało Jacksona, miano-

wicie wniosek, że Walters zwerbował sobie nowego

wspólnika. lnspektor dawno się tego domyślał, lecz

nie udało mu się wpaść na żaden ślad, Był pewny,

że musiał to być któryś z przyjaciół Godirey'a. Ale

Godfrey miał wielu przyjaciół i trudno było zgad-

nąć, który to mógł być. Dwaj pozornie podejrzani

okazali się niewinni. Jackson nie wiedział o istnie-

niu Huntera, a tem bardziej o jego przyjaźni z God-

irey'em.
Pieczęć pocztowa z Folkestone także nie mogła

Wydaw a: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

bez koniecznej potrzeby i to go trochę pocieszalo.
To, co się robi bez potrzeby, jest głupie. Bezkarność

mogła popchnąć zbiega do dalszych niepotrzebnych
posunięć i pomimo, że był szalenie sprytny, mógł

palnąć wkońcu jakieś głupstwo.
Ale upływały miesiące, a on nie dawał znaku

życia. Ani policja kontynentalna, ani kolonialna, ani
amerykańska nie mogły wpaść na żaden ślad i nie
było podstaw do przypuszczenia, że poszukiwany

człowiek mógł się ukrywać raczej w tym, czy innym
kraju. Napróżno szukano $o wśród kryminalnych

Zaczęły nadchodzić wieści o wielkich zwycię
stwach niemieckich. Prasa filogremańska (a przy-
najmniej na Zachodzie większość prasy popularnej

opowiadały się za Niemcami), radowała się otwarcie
szybkim podbojem Francji i zupełnem upokorzeniem
Anglji. Amiens upadło. Lille poddało się bez jedne-
go wystrzału. Rząd francuski uciekał z Paryża i upa”
dek stolicy był kwestją dni. Potem przyszła Marna.

Walters powziął postanowienie, może szalone.
lecz rieodwołalne. Może odezwała się w nim tra-

LOT B„paai

Drukarnia A. Zwierzyśskieśo, Mostowa 1;

Koj
 

M2 /   

   
  

 

    

 

   

  

iż jej miłość macierzyńska ostała się pomimo wszyst*
ko, co przez niego przecierpiała.

List ten nie dostał się w ręce policji, jako że
obława uległa likwidacji. Inspektor Jackson zbierał
laury. Był jednym z szefów policji tajnej, która
utłukła tyle niebezpiecznych organizacji politycz”
nych wewnątrz kraju, a byłaby dokazała więcej,
gdyby jej zostawiono większą swobodę działania.

okresie wojny ignorowano zwyczaajnych, nie po”
litycznych przestępców.

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKĄ,


