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ANTONI DOWGIAŁŁO
właściciel majątków Bitowtany I Konluchy

Po ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zasnął w
ogu w Wilnie dnia 29 listopada 1932 r. w wieku lat 63

Eksportacja z domu żałoby ulica Bobioczynna Nr. 2-a do kościoła
św. Ducha nastąpi we czwartek dnia 1-go grudnia o godz. 5-ej po po-
łudniu.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 2 grudnia o godz. 1l-ej
rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa.

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku
Dzieci, Wnuki, Siostry I Rodzina.

Osobne zawiadomienia rozsyłane nie bedą

Komunikat Kancelarji Prymasa Polski,
(Poznań KAP) Kancelarja Pry-

masa Polski komunikuje urzędo-

wo, że zupełnie bezpodstawne są

wszelkie wiadomości, podawane

przez prasę, o powołaniu Jego

Eminencji Księdza Kardynała Pry-

masa Polski do Rzymu, i že wsku-

tek tego nie mają żadnego uzasad-

nienia komentarze i wnioski, któ-

re prasa snuje w związku z rze-

komym wyjazdem Jego Eminencji
Księdza Kardynała Prymasa.

 

Po podpisaniu paktu francuske-sowieckiego
PARYŻ. (Pat). Po podpisaniu

francusko-sowieckiego paktu o
nieagresji Herriot wyraził zadowo-
lenie z powodu podpisania trakta-
tu w chwili gdy Polska ratyfiko-
wała swój układ z Sowietami.

Francja poczyni wszelkie wy-
siłki, aby uczynić skutecznym
układ, który w wypadku gdy bę-

dzie stosowany, wykazywać bę*
dzie całą swoją wartość. Dowga-
lewski zapewnił, że rząd-sowiecki
dołoży wszelkich wysiłków, aby
uczynić pożytecznym i korzystnym

dla obu krajów traktat, wyrażają”
cy pokojowe aspiracje narodów
francuskiego i rosyjskiego.

Litwinów o pakcie nieagresji.
MOSKWA (Pat). Ustęp wy

wiadu, udzielonego przez komisa-
rza ludowego spraw zagranicznych
Litwinowa korespondentowi „Pe-
tit Parisien', a dotyczący Polski
opiewa dosłownie jak następuje:

„Odpowiadając na pańską pro*
śbę, bym wypowiedział się z okazji
podpisaniń iecko - francuskie”
go paktu o nieagresji, nie mogę nie
wspomnieć 9 innem analogicznem
wydarzeniu, o wielkiej wadze mię-
dzynarodowej, które miało miejsce
kilka dni temu. Mam tu na wzglę-
dzie ratyfikację sowiecko - polskie
go paktu. Ow, akt, który winien
być zwrotnym punktem we wzajem
nych stosunkach między Z, S. R.
R. a Polską, ma głębokie znacze-
nie dla obydwu państw. Ale jego
znaczenie wielokrotnie wzrasta z
punktu widzenia zachowania pow*
szechnego pokoju, tembardziej, że
zwolennicy pogwałcenia spokoju i

antysowieckiej interwencji budo”
wali swe nadzieje i plany na za*
ostrzeniu się stosunków między
Związkiem Sowietów a jego najpo-
tężniejszym zachodnim sąsiadem,
Polską, i na ostatecznem pomiędzy
nami starciu. Nadziejom tym i pla
nom zadano obecnie cios ponie-
waż Związek Socjalistycznych Re-
publik Rad i Polska, zawierając
pakt, powiedziały sobie wzajemnie,
że pragną i zobowiązują się żyć w
spokju i ustalić między sobą sto-
sunki odpowiednio ich własnym ko
rzyściom i interesom: Jestem prze-
konay, że zawarcie paktu ustali
między nami a Polską lepsze wza-
jemne zrozumienie i otworzy drogę
do rozwoju również stosunków e-
konomicznych ku obopólnej korzy
ści. Podpisanie sowiecko * francu*
skiego paktu podkreśla znaczenie
ratylikacji paktu sowiecko - pol-
skiego i odwrotnie.

 

Z Rosji soweckej.
Aresztowanie wybitnego działacza komunistycznego

: w Mińsku.
Z Mińska donoszą, iż aresz-

towano tam wybitnego działacza
komunistycznego polskiej partji
komunistyczne Józefa Krzeszow-
skiego, b. sekretarza rejonowej
partji komunistycznej w Łodzi i
organizatora jaczejek  komuni-
stycznych na Śląsku.

Krzeszowskiego
a przywłaszczenie

aresztowano
10 tys. rb. w

złocie, które otizymał na dzia
łalność komunistyczną w okręgu
łódzkim, a które to pieniądze
roztrwonił, a w raporcie do Cen-
tralnego Komitetu Partji Komu-
nistycznej podał, iż pieniądze te*
skonfiskowały mu władze polskie.

Krzeszowski zbiegł do Mińska
w sierpniu r. b. przed areszto-
waniem na terenie łódzkim.

Nowa prowokacja antypolska.
ESSEN. (Pat). W Kolonji odby*

ło się manifestacyjne zebranie pod
hasłem: „Pogranicze niemieckie
zagrożone', W! zastępstwie min.
Gayla wygłosił referat przewodni-
czący związku Heimatstreuerów
Hoffman z Berlina. W' przemówie-
niu swojem podkreślił on między
innemi, że stan rzeczy jaki istnieje
obecnie na Wschodzie nie może

Niemcom nie pozostaje
nic innego jak walczyć przeciw
traktatowi wersalskiemu wszyst-
kiemi środkami. O Locarnie wscho
dniem, czyli o zgodzeniu się na o-
becne granice na wschodzie, nie
może być mowy. Zebranie miało
charakter antypolski i antyfran-
cuski.

pozostać.

Zajście w izbie rumuńskiej na tie
rozruchów antysemickich.

WIEDEŃ. (Pat). Z Bukaresztu
donoszą dzienniki: Na wczoraj-
szem posiedzeniu Izby, poseł žy-
dowski Weissman interpelował w
kwestji agitacji _ antysemickiej
wśród studentów rumuńskich. Po-

seł Cuza zaprzeczył twierdzeniu

Weissmana. Między obu posłami

 

doszło do śwałtownej sprzeczki w
czasie której Cuza wszedł na try”
bunę i uderzył Weissmana trzy”
krotnie w twarz. Posłowie roz-
dzielili walczących. Komisja dyscy
plinarna izby wykluczyła Cuzę z
20 posiedzeń.

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę dnia 4 grudnia b. r. o godz. 1 pop. w lokalu własnym

przy ul. Orzeszkowej 11 odbędzie się
Wielkie Zgromadzenie Publiczne

na którem złoży
sprawozdanie poselskie poseł Stanisław Stroński.

Wstęp za zaproszeniami.

 

3 KLUB NARODOWY.
Wbniedzielę dnia 4 grudnia o godz. 5-ej popoł. w lokalu własnym

przy ul. Orzeszkowej 11 odbędzie się
ODCZYT

PUBLICZNY prof. Stanisława Strońskiego|
o polskiej politycegzagranicznej.|

diefen Redakcji. !
|
 

    

    
  

 

Po wypadkach w miastach uniwersyteckich
Drobne zajścia w Warszawie.

WARSZAWA (Pat). W! dniu
30 bm. w godzinach między 11 a

13 na Politechnice warszawskiej

wynikły bójki między poszczegól-

nemi grupami studentów. Bójki od

bywały się na pięści, ponieważ za

rządzono pozostawianie lasek w

szatni. Grupy akademików nacjo-

nalistycznych usiłowały niedopuś-

cić akademików żydów do sal-wy*

kładowych. Około godziny 13 re-

ktor ogłosił zarządzenie, zawiesza-

jące wykłady i ćwiczenia na Polite

chnice, Studenci opuścili politech-

nikę, nie wywołując na ulicach nie

pokoju.

Również na terenie Wyższej

Szkoły Handlowej grupy studen-

tów nacjonalistycznych usiłowały
wywołać awantury, jednak zdecy*

dowana interwencja rektora nie do

puściła do ekscesów. Wykłady od

bywają się normalnie.

Zawieszenie wykładów. ж
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na terenie Po-

litechniki warszawskiej usunięto

studentów - żydów z kreślarni. O

godz. 12-tej zdemolowano szalkę

żydowskiej bratniej pomocy. Rek-

tor politechniki, prof. Chrzanowski

osobiście interwenjował i nawoty-

wał do spokoju.
Na Wyższej Szkole Handlowej

i w Szkole Głównej Gospodarstwa

Wiejskiego wykłady są zawieszo*

ne.
Na terenie uniwersytetu war”

szawskiego panował wczoraj spo”

kój. Studenci, którzy przyszli, za-

stali bramę zamkniętą. Woźni nie

wpuszczali nikogo. Po południu

rektor Politechniki zarządził zawie

szenie wykładów.

Bójki w Uniwersytecie Jagiellońskim.
KRAKÓW, (Pat). W dniu dzi-

siejszym grupki studentów usiło*

wały wzniecić na uniwersytecie

bójki z akademikami żydami. W

Collegium Medicum po wykładzie

anatomji doszło do bójki, w czasie

której kilku studentów żydów zo-

stało pokaleczonych.

Wiec ipochód w Poznaniu.
POZNAŃ (Pat). Dzisiaj przed*

południem odbyło się w kaplicy

Domu Akademickiego żałobne na-

bożeństwo za duszę ś. p. Grotkow

skiego, który zginął tragiczną

śmiercią we Lwowie. Po nabożeń-

stwie odbył się w gmachu Uniwet

sytetu wiec ogólno - akademicki z
udziałem z górą 2.000 akademików

sSpokoju. nie. zakłócono.

Na wiecu wygłoszono szereg prze-
mówień. Po wiecu młodzież ru-

szyła przez miasto chodnikami,

wznosząc okrzyki antyżydowskie.

Pochód

po przejściu przez miasto powró*
cił przed gmach Uniwersytetu i

tam się rozwiązał.

Nota brytyjska w sprawie długów
amerykańskich.

LONDYN (Pat). Nota brytyjska
w sprawie długów została dzisiaj
przedpołudniem definitywnie za-
akceptowana przez gabinet, który
obradował zaledwie godzinę. Obe-
cnie ministerstwo spraw zagrani-
cznych zajęte jest szyłfrowaniem
noty do Waszyngtonu albowiem
wbrew utartym zwyczajom, które
nakazywałyby raczej doręczenie
noty tutejszemu ambasadorowi a*
merykańskiemu nota zostanie prze
szylrowana do ambasadora brytyj-
skiego w Waszyngtonie, który od-
szyfruje ją i doręczy formalnie ju-
tro Stimsonowi. Odstąpienie od
zwyczaju spowdowane jest tem,
ażeby tym sposobem dać wyraz
praktyczny stanowisku, zajętemu
w poprzedniej nocie, w której am-
basador brytyjski w Waszyngtonie
upoważniony został do pertrakto-
wania w sprawie długów. Rząd
brytyjski chce tem samem upozo-
rować, jak gdyby pertraktacje te
już się faktycznie rozpoczęły.

Nota jest dokumentem bardzo
długim i przeto szyfrowanie jej w
Londynie, odszyfrowanie w Wa-
szyngtonie, przepisanie i doręcze-
nie Stimsonowi zajmie conajmniej
24 godzin czasu.

Ogłoszenie noty, o czem zade-
cyduje Waszyngton, będzie zatem
mogło nastąpić najwcześniej we
czwartek wieczorem a nawet w
piątek przedpołudniem,

Nota ma zawierać bardzo
wszechstronne wyjaśnienia kon-

sekwencyj gospodarczo - finanso*
wych, które nastąpią w razie doko
nania zapłaty i utrzymania w mocy
obecnego systemu długów.

Po pierwsze konsekwencji dla
kursu walut i dla cen, powtóre kon
sekwencji dlą widoków ogólnej po
prawy gospodarczej, po trzecie
konsekwencyj dla handlu w zwią*
zku z wysokiemi taryfami celnemi
i ujemnym bilansem handlowym po
czwarte konsekwencj dla układów
lozańskich, po piąte konsekwencji
dla przyszłej międzynarodowej
konfereńcji ekonomicznej.

Nota ma jedynie dotyczyć płat-
ności przypadającej w dniu 15 gru-
dnia br. jak również zasadniczej
rewizji długów.

Nota nie będzie zawierała żad-
nych aluzji co do decyzji gabinetu
brytyjskiego w sprawie dokonania
zapłaty lub odmowy, należy jednak
uważać za przesądzone, że w razie

nieustępliwego stanowiska Amery
ki rząd brytyjski dokona zapłaty
przeważnie w złocie.
W związku z faktem, iż decyzja

ta stała się wiadoma i upadły po-
głoski o kryzysie rządowym funt
doznał znacznej poprawy i z kursu
3,15 i '/s podniósł się do 3,21 do-
larów, spadając przy zamknięciu
giełdy do 3,19 i !/s, co jednak sta-
nowi poważną poprawę o 4 centy.
Na giełdzie panuje nastrój opty-
mistyczny i kursy obligacyj państ-
woych podniosły się nieco.

Francja nie może płacić więcej niż
otrzymuje od Niemiec.

PARYŻ. W izbie Deputowa-
nych toczyła się dziś debata nad
kredytami dodatkowemi do bud-
żetu. Deputowasy Louls Marin

poruszył przy tej sposcbności
sprawę spłaty grudniowej raty dłu-
gów wojennych St. Zjednoczo-
nym. Marin w ostrych słowach
zwrócił się przeciwko zapłaceniu

St. Zjednoczonym w obecnych
warunkach jakiejkolwiek kwoty,
przypominając przebieg dawniej-
szych debat, podczas któtych u-
stalono clbrzymią większością, iż
Francja nie jest w stanie zapłacić
swym wierzycielom więcej, ani-
żeli sama otrzymuje ced Niemiec
tytułem reperacyj. „Są chwile"
oświadczył Marin, w tórych nale-

ży energicznie powiedzieć—nie”.
Deputowani Franklin Bouililon

oraz Leon Blum poparii w imie-
nu swych stronnictw wywody
Marina.

Oświadczenie Merina w spra:
wie spłaty długów wojennych
oraz ich ścisłej zależności od za:
gadnienia niemieckich odszkodo*
weń przyjęto przez całą izbę z
żywem zadowoleniem.

LECZNICA OCZNA
$-go Józefa

przy ui. Tyzenhauzowsiiej 16
przyjmuje chorych ccdzlennie od
godz. 8 m. 30 do godz. 10 m. 30 r.
Porada lekarska unormowana po

cenach przystępnych.

    
          

     

W Uniwersytecie Wileńskim.
Dziś na uniwersytecie panował

spokój i wykłady odbywały się nor

malnie.

Żydzi naogół nie przybyli i na

salach wykładowych była wyłą-

cznie młodzież chrześcijańska.

Na uspokojenie umysłów wpły-

nęła wiadomość o mającym się od-

być w piątek, wiecu na który ze-

zwolił J. M. Rektor Opoczyński,

Należy się spodziewać, że spo-

kój nie będzie zakłócony.

We Lwowie znacznie spokojniej. Drobne
zajścia uliczne, Wiec akademicki.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

LWÓW. W dniu wczorajszym

na ulicach Lwowa panował wzglę-

dny spokój. Znać duże przygnębie

nie. Policja obsadziła ulice w ten

sposób, że na każdej ulicy patrolu-
je posterunek, złożony z 3 policjan

tów, dwóch z poza Lwowa w keł-

mach i jeden lwowski. Na więk-

szych ulicach krążą silniejsze pa-

trole. Są również oddziały kon-

ne i samochody policyjne.

W kilku miejscach doszło do

utarczek policji z demonstrantami.

Wczoraj od godziny 7-ej rano

w różnych dzielnicach wydarzyły
się drobne incydenty. Na jednej z

ulic nieznani sprawcy wywrócili

wóz z mlekiem i wybili szyby w

mleczarni.
Wiedług dotychczasowych а-

nych w pierwszym dniu zajść ran-

nych było 62 osoby, w drugim dniu

80 osób, a we wtorek 120 osób.

W 60 wypadkach pogotowie ra

tunkowe zjeżdżało z pomocą.

Stan zdrowia rannego zecera

Sójki znacznie się pogorszył, nato-

miast student Zamorski ma się le-

piej i życiu jego nie grozi niebez-

pieczeństwo.

Kilka pism zanotowało pogłos”

kę, jakoby aresztowany został je-

den z przewódców młodzieży naro

dowej, p. Macieliński, prezes Ko-

mitetu akademickiego we Lwowie.

O godz. 10 m. 15 odbyło się na-

bożeństwo żałobne za duszę ś. p:

Jana Grotkowskiego z udziałem

ciała profeso1skiego.

Prócz tłumów młodzieży akade-

mickiej w nabożeństwie wzięły u-

dział niezliczone rzesze publiczno-

ści.

Podczas nabożeństwa pienia ża

łobne wykonał chór studentów we

terynarji.

O godz. 11-ej odbyl się wiec a-

kademicki w auli uniwersyteckiej

Bandycki napad U. O. W.
na urząd pocztowy. |

WARSZAWA (Pat). W dniu
30 listopada o godz. 17-ej 8 zama-
skowanych bandytów dokonało na
padu rabunkowego na urząd pocz-
towy w Gródku Jagiellońskim (wo
jewództwo lwowskie).
W momencie napadu w urzę-

dzie znajdowało się 3 funkcjonarju
szów pocztowych oraz kilku przy-
godnych interesantów.

Bandyci zasypali strzałami re-
wolwerowemi personel, probując
zrabować przekazy urzędu.

Dzięki bohaterskiej postawie
personelu napad odparto. W wyni
ku strzelaniny jeden z bandytów
został zabity. Drugi, ciężko ran-

ny, niebawem zmarł. Reszta na-
pastników zbiegła, skradłszy jedy-
nie stosunkowo nieznaczną sumę
w bilonie, około 3 tysięcy złotych.

Rany od kul rewolwerowych
bandytów ponieśli: kasjer urzędu
pocztowego Steblecki, kasjer Dę-
bicki oraz woźny Klimczak. Prócz
nich raniono 4 interesantów,

Za zbiegłymi bandytami wszczę
to natychmiast pościg.

Dotychczasowy wynik śledztwa
stwierdza, że zabici bandyci byli
członkami U. O. W. i że napad na
urząd jest niewątpliwie dziełem
tej organizacji.

 

Doniosłe posiedzenie gabinetu angielskiego
Grożące przesilenie zostało zażegnane.

LONDYN. (Pat). Wiczorajsza
narada gabineau trwała przeszło
2 godziny, Przed samą północą
ogłoszono komunikat, że nie ukoń-
czono rozważań na temat noty w
kwestji długów i że będą one kon-
tynuowane dziś rano, Równocze-
śnie podano do wiadomości prasy,
że Baldwin odjedzie dziś rano do
Szkocji, gdzie wieczorem. wygłosi
przemówienie na zebraniu konser-
watystów szkockich, wobec czego
nie będzie obecny na dzisiejszem
posiedzeniu gabinetu, oraz że pre-
mjer Mac Donald wraz z ministrem
Simonem odjadą do Genewy we
czwartek po południu. Wiadomo”
ści te wskazują na to, że przezwy-
ciężono kryzys i powzięto decyzję
o taktyce w sprawie długów. Dzi-
siejsze obrady gabinetu nie wnoszą
do odpowiedzi angielskiej nic no-
wego poza stylistycznem ujęciem
noty. Tak też pojmuje dzisiejszą

sytuację cała prasa londyńska,
twierdząc z pewną ulgą, że opano*
wano kryzys i że Baldwin zwycięć
żył Chamberlaina, który ustąpił ze
swego nieprzejednanego stanowi-
ska. Spodziewają się, że dzisiejsza
mowa Baldvina w Szkocji będzie
bardzo doniosłą enuncjacją poli-
tyczną i gospodarczą. Dzienniki
sądzą, że na wczorajszem posie”
dzeniu gabinetu zapadła ostatecz-
na decyzja aby zapłata dłagów do-
konana była w złocie. Gabinet li-
czyć ma na to, że wypadnie zapła- .
cić tylko procenty, czyli 65 milj.
dolarów stanowiących rėwnowar-
tość 13 milj. funtów w złocie. Ga-
binet miał podobno postanowić,
aby stosownie do propozycji gu-
bernatora banku angielskiego prze
słano Stanom Zjednoczonym 10
milj. funtów w złocie a rėwnowar-
tość 3 milj. w złocie wypłacono w
Nowym Jorku w dolarach.

Jebranie Młodiieiy Hozechyolkie
odbędzie się dziś o g. 8 wiecz. w iokalu przy

ul. Orzeszkowej 11.
Wstęp tylko dia członków Młodzieży Wszechpolskiej za okaza-

niem legitymacji przy wejściu na selę.

Ref. wygłosi
 

HAŁABURDA.

5-ta zniżka cen "r u deh święt 2
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naszej Polskiej Wytwórni Obuwia gwarant.
Dam. '|, but. na gum.
Czółenka sportowe 14.80
D. buciki na śllzgawkę 17,50 buv
Buciczki dziecinnei
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Fanrdsko-płk gowiecki
pak! nesa

Jak z depesz wiadomo, zostal

w tych dniach ratyfikowany pol-

sko - sowiecki pakt nieagresji, u-

zupełniony jeszcze paktem drugim,

koncyljacyjnym.

O korzyściach, jakie pakt za”

pewnia zarówno Rosji jak i Polsce,

pisaliśmy niejednokrotnie — pod

tym względem z rzadką zgodnością

wypowiada się u nas cała prasa,

wszystkich kierunków. Nie tai też
swego zadowolenia prasa sowie-
cka,

Ostatnio zaszedł jednak fakt,

który całej tej sprawie nadał zna-

czenie wszechświatowe—mamy na

myśli zawarcie podobnego paktu

między Francją a Sowietami. Że

zawarcie tego paktu zbiegło się

ściśle z ratyfikacją polsko - rosyj"

skiego paktu przez p. Prezydenta

Rzeczypospolitej, nie jest oczywi-

ście przypadkiem i świadczy o nie-

zachwianej — mimo wszystko har:

monji pomiędzy polityką polską a

francuską.

Pisząc o paktach, zgóry zazna”

czyć trzeba, iż zawarcie ich bynaj-

mniej nie oznacza jakiegoś „na-

wrócenia się'* Francji czy Polski

do ideałów bolszewickich, jak z

drugiej strony trudno posądzać

rząd moskiewski, by nagle zapło-

nął szczególną sympatją do państw

„burżuazyjnych”. Poprostu w Kre-

mlu powiedziano sobie, że Rosja

ma poddostatkiem innych kłopo-

tów, by miała je jeszcze zwięk-

szać, utrzymując chronicznie za-

palny stan na swej granicy zacho-

dniej. Co się zaś tyczy Polski, to

zdrowa opinja naszego narodu nie-

sympatyzując z ustrojem komuni-

stycznym, nigdy nie zamierzała

wtrącać się do wewnętrznych

spraw rosyjskich, tembardziej zaś

odegrywać jakiegoś Don Kiszota
narodów i nieproszona za cenę

własnej krwi „uszczęśliwiać”* na-

ród rosyjski. Nie potrzeba również

dodawać że i Francja nigdy nie za-

mierzała organizować jakiejś kru-

cjaty na Moskwę: Czasy Godfryda

de Bouillon dawno minęły i nikt

ich nie zamierza wskrzeszać.
Co się tyczy Sowietów, to nie

wierzymy, by się szczerze zrzekły

swych planów światowej rewolu-

cji: * 1 ‘

„na pogibiel wsiem buržujam

mirowoj požar rozdujem...“

Jednak to — muzyka przyszto-

ści. Na razie mają przed sobą swą

„piatiletkę“, od której zawisł byt

i niebyt gospodarczy Sowietów. W

imię onej piatiletki wyrzekła się

Rosja Mandżurji, wyciągnęła rękę

do Japonji i nie jest nawet wyklu-

czone, że na Dalekim Wschodzie
dojdzie do zawarcia podobnego

paktu nieagresji.

Tak zabezpieczona od wschodu

i zachodu, będzie Rosja w stanie

całkowicie poświęcić się sprawom

wewnętrznym, wykonaniu „piatile-
tki*. Czy w praktyce z tego coś

będzie — to już inna kwestja, któ-

ra nas mało obchodzi,

Znacznie ważniejszem jest dla

nas, że pakt z Sowietami zapewnia

nam tyły i pozwala całą uwagę

skupić na płonącej granicy zacho”

dniej. Pakt francusko - sowiecki

zaś, jeżeli nie przekreśla, to bądź

co bądź szachuje pakt zawarty on-

giś przez Rosję z Niemcami w Ra-

pallo. Pakt ten niejednokrotnie
wyzyskiwali Niemcy na terenie

międzynarodowym, używając go
jako straszaka przeciwko Polsce i
Francji. Dziś straszak ten przesta-

je straszyć, stąd w Niemczech

wielkie niezadowolenie.

Nieulega wątpliwości, że Fran-

cja, która dość długo ociągała się z

zawarciem paktu z Sowietami, u-

czyniła to niejako w odpowiedzi na
to, co się dzieje w Niemczech,

gdzie skrajny, hitlerowski kierunek

ostatecznie bierze gorę, zagrażając

pokojowi Europy.
Pakt francusko-sowiecki to jak

gdyby przekreślenie testamentu

Brianda, który, jak wiadomo wi-

dział przyszłość w zbliżeniu fran-
cusko - niemieckiem.  Rzeczywi-

stość obaliła te mrzonki i świat

coraz wyraźniej widzi, że prawdzi-

wym wrogiem i burzycielem poko”
ju są Niemcy, na które musi być

skoncentrowana uwaga wszystkich
prawdziwych przyjaciół pokoju.

latrndniaj pracownika Polaka.
Sekcja Pracy. (Metropolitalna 1, ll-gle
piętro, pokój Nr. 4) wskaże ci dobre

go I sumiennego pracownika.

DZIENNIE MILESSEI

Z prasy.
Co będzie robił Sejm?

Na pytanie to szuka odpowie-
dzi „Robotnik“.

„Za tydzień zbierze się Sejm. Już

go nie będzie można odroczyć. Będzie

obradował. Prasa zadaje sobie pytanie:

nad czem? Budżet — oczywiście, ale co
pozatem? Konstytucja? Jeśli sądzić
można z oświadczenia „Gazety Pol-
skiej”, że stary projekt będzie wycoła-

ny, a ma być zgłoszony nowy — nie wy-

daje się możliwe, aby to się stało już w
czasie obecnej sesji. Ustawa samo-

rządowa. W tej sprawie, jak zresztą i
w wielu innych BB, jest pokłócone mię-
dzy sobą. Osławiona tak zw. ustawa
scaleniowa wywołuje z jednej strony
sprzeciwy tak zw. grupy robotniczej BB.
w części dotyczącej pogorszenia obec-
nych ustaw, a z drugiej protesty sfer ka-
pitalistycznych, wypowiadających się
przeciw ubezpieczeniu na starość. Trud-
no więc w takiej sytuacji będzie rządo-
wemu klubowi forsować którąkolwiekk
z tych ustaw, Wnioski opozycji, jako
niemiłe dla Rządu, będzie się „spła-
wiać”. Do dyskusji w sprawach gospo-
darczych, czy jakiejkolwiek innej w
miarę możności będzie się dopuszczać,
aby kraj zbyt wiele się nie dowiedział.

W tej sytuacji sesja sejmowa nie za-
powiada się interesująco. Sejm nie bę-
dzie mógł nic robić.

Na ten sam temat pisze także
„Wieczór Warszawski”.

„Sejm po długich wywczasach może
znaleźć się — bez pracy. Nie dlatego,
żeby nie było co robić, ale dlatego, że
„przemysłowcom” politycznym nie opła-
ca się uruchamiania tej „fabryki”. Jest
ona zanadto — głośna.

A u nas ostatniemi
raz więcej się cieszą.

Debiut.
Pod powyższym nagłówkiem

zamieszcza „ABC* artykuł po”
świętony pierwszemu wystąpie-
niu nowego ministra spraw zagra”
nicznych na terenie Ligi Naro-
dów.

Wystąpienie to znamionowały
ustępstwa na rzecz Gdańskaw
sprawie zarządzenia o używaniu
waluty polskiej w obrębie gdań-
skiej dyrekcji kolejowej, o opła”
tach szkolnych za dzieci pracow-
ników kolejowych itp.

Artykuł kończy się tak.
„Ale porozumienie w Genewie z

26-go listopada br. dołącza się pomyśl-
nie do protokułów pojednawczych w

czasy co-

Gdańsku z 13 sierpnia br.
Jednem słowem, szczęśliwe jest to,

że, wbrew zapowiedziom jednego z pism

obozu rządowego (Jutro Pracy) po mia-

nowaniu p. min. Becka, jakoby
— „„towarzystwo międzynarodo-

wych polityków, powiązanych  mię-
dzy sobą różnorakiemi węzłami, roz-
darło szaty, widząc, że do grona ich
wchodzi młody intruz o własnych
planach i własnych koncepcjach...
młody intruz okazał się po staremu

układny.
Uznanie należy się p. ministrowi

Beckowi za to, że nie chciał, nadmiarem
nagłych powodzeń, zrobić przykrości
swemu poprzednikowi p. Zaleskiemu.

Gdy cesarz austrjacki Ferdynand,
który jako niedołężny ustąpił w r. 1848
na rzecz młodego Franciszka Józefa, do-
wiedział się następnie w swem zaciszu o
klęskach austrjackich pod Magentą i
pod Solferino, powiedział:
— Das hattiich auch zusammen-

gebracht... Tyle to i jabym potrafił.

Na ironcie kartelowym.

Ostatnio w łonie obozu sana-
cyjnego wre walka o kartele. W
obronie karteli wystąpił prezes
Lewjatanu Andrzej Wierzbicki:

Odpowiada mu w „Gazecie
Polskiej" urzędowy „ideolog' go”
spodarczy obozu rządowego p. wi-
ceminister Starzyński, który m. i.
twierdzi, że.rząd posiada program
śospodarczy już od 6 (!) lat i że
program ten konsekwentnie prze-
prowadza. ‚

Jaki jednakže jest cel i kieru-
nek tego programu rządowego p.
Starzyński dyskretnie przemilcza.

Natomiast „Kurjer Zachodni“
tak pisze'+w sprawie możliwego
wyniku walk na froncie kartelo-
wym.

„Jak się skończy ta batalja kartelo-
wa? Nie chcemy prorokować. Żydzi,
którzy zawsze, a szczególnie obecnie,
dużo wiedzą, zapatrują się sceptycznie
na szanse zwycięstwa obozu antykarte-
lowego. Nie dlatego, że obóz kartelowy
jest lepiej zorganizowany i ma zdolnych
przywódców, ale przedewszystkiem dla-
tego, że rozporządza on tak grožnemi
argumentami, jak dalszy wzrost bezro-
bocia i deficyt bilansu handlowego.

Wynikałoby z tego, że skończy się
jakimś kompromisem, zbliżonym do sta-
nowiska Ministerstwa przemysłu i han-
dlu, a dalekim od żądań i nadziei rol-
nictwa”,

KEZZTTWOCEZ ZZO EDGE)CETODREGRZZAZER ZBŃROZOZEBOZEZER

Depresja gospodarcza załamuje się?
BERLIN. — Znany ekonomista

niemiecki prof. dr. Wagemann
dyrektor niemieckiego Instytutu
badania  konjunktur gcspodar-
czych, wygłosił dziś odczyt o
koniunkturze gospodarczej.

Dr. Wagemann oświadczył, iż

depresja gospodarcza, która osią-

gnęła swój punkt szczytowy, za-

czyna się załamywać Indeks pro:

dukcji światowej wzrósł z-67 w

lipcu na 71 we wrześniu biorąc

pod uwagę, iż w roku 1928 in-

deks produkcji Światowej wyno-
sił 100 Należy przewidywać, iż

indeks _ produkcji = światowej
będzie powoli wzrastał, chociaż

nie są niemożliwe pewne dość

znaczne chwilowe wahania w

kierunku pogłębienia kryzysu go-
spodarczego.

Zapasy surowców zaczynają
się powoli zmniejszać. W dale
ko większym stopniu zmniejszyły
się zapasy gotowych fabrykatów.

Z tego względu nie należy o-
czekiwać w gospodarce świato-
wej zmniejszenia produkcji na
wielką skalę.

Trwanie depresji gospodarczej
zależy od zmniejszania zapasów
surowców i stanu rynku pienię
żnego. Na rynku tym daje się
odczuwać w ostanim czasie lek-
kie odprężenie, którego dalszy
rozwój zależy od utrzymania sta:
bilizacji walutowej  wszystkiemi
możliwemi środkami.

ROZRUCHY GŁODOWE W BERLINIE
BERLIN (Pat). Przed jednym z

urzędów opieki społecznej w Ber-

linie doszło do poważnych zabu-

rzeń bezrobotnych.
Tysiączny tłum, krzycząc „Głód,

głód'' wtargnął do biura, przyczem
doszło do ostrej walki między de-
monstrantami a urzędnikami. Za-
alarmowane pogotowie policyjne
rozproszyło demonstrantów. Zabu-
rzenia powtórzyły się przed śma-

chem Urzędu Opieki Społecznej,
który musiano otoczyć kordonem
policyjnym. Do zaburzeń tych do”

szło z powodu odmówienia bezro-
botnym bonów żywnościowych.
Do podobnych zaburzeń doszło
przed ratuszem w dzielnicy połud
niowej Berlina. Równocześnie pra
sa donosi o szeregu strajków na
prowincji, jakie powstały na tle
walki o taryfę zarobków. Część
tych strajków uwięńczona została
powodzeniem, Między innemi do
strajku przystąpili robotnicy, zatru
dnieni przy wielkich piecach w za
kładach metalurgicznych Kruppa
w Essen.

Zajścia antysemickie na uniwersytecie
wiedeńskim.

WAEDEŃ. (Pat). Wczoraj, na
wydziale prawa tutejszego uniwer

sytetu doszło do zajść pomiędzy

socjaliści usiłowali wzbronić ży”
dom wejścia do jednej z sal wykla-
dowych i zaatakowali kilku stu-

narodowymi socjalistami a stu- dentów żydowskich. Blokada sali

dentami żydowskiemi. Narodowi trwała przeszło godzinę.

Paderewski koncertje, |
w Medjolanie.;

MEDJOLAN (Pat). W teatrze
San Carlo, staraniem Akademii
Muzycznej neapolitańskiej odbył

się w wypełnionej sali koncert Ig-

nacego Paderewskiego. Mistrz

powtórzył tu program, wykonany

w Rzymie, złożony z utworów Ba-

cha, Mozarta, Szopena, Liszta i

Debussego. Publiczność przyjmo-
wała owacyjnie wielkiego pianistę,

Krytyka nie szczędzi zachwytów

nad jego grą.
3

Hawe monety 5-ti0T
WARSZAWA (Pta). W najbliż

szych dniach zostaną wypuszczone
w obieg nowe monety 5-złotowe.
Mają one rysunek i układ napisu
identyczny jak monety 10 i 2 zło-
towe. Brzeg monety jest karbowa-
ny. Waga nowych monet 5-złoto-
wych wynosi 11 gramów, średnica
28 mm. Monety te mają moc zwal-
niania od zobowiązań ograniczoną
do kwoty złotych 500 przy każdej
wpłacie.

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

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

 

CZEMU NiE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

иа М, Пк
Bardzo ciekawemi wynikami

naukowemi, budzącemi jak najszer

sze zainteresowanie, poszczycić

się może ekspedycja angielskich

archeologów do dawniejszej nie-

mieckiej kolonji wschodniorafry:

kańskiej. Ekspedycja ta wykazała,

że znaleziony tam już dawniej

przez archeologa niemieckiego

prof. Recka szkielet ludzki wyso”

ce rozwiniętego człowieka pocho-

dzi, sądząc po warstwie ziemi, w

jakiej został znaleziony, z czasów

diluwium, a więc z przed 150.000

lat.

Odkrycie to ekspedycji angiel-

skiej spowoduje niewątpliwie re-

wizję teorji o wieku człowieka na

ziemi, który widocznie znacznie

już dłużej bytuje w dzisiejszej swej

postaci, niż dotąd przypuszczano.

Ponieważ badacz angielski Lea-

ky poza tem jeszcze znalazł w Ke-

nya, w Afryce wschodniej, inne

wspaniałe szczątki prymitywnego

człowieka, powstaje nowa hipote-

za, że kolebką ludzkości jest Afry-

ka a nie, jak dotąd sądzono, Azja

środkowa.

O samorząd szkół wyższych.
Prof. Emil Godlewski, znako-

mity uczony krakowski, laureat

naukowy Warszawy w rb. bardzo
obszernym wywodzie o projekcie

rządowym zmiany ustroju szkół

akademickich mówi m. in.:

— Każdy, co już przez długi

szereg lat pracował w uniwersy-

tecie i zżył się z jego organizacją,

odnosi po przestudjowaniu tego

projektu ustawy przedewszyst-

kiem wrażenie, że projektodawcy

postanowili skończyć z wszelkie”

go rodzaju samorządemwyższych

uczelni i to we wszystkich dzie-

dzinach, zarówno w organizacji

nauczania, jak z samorządem w

sprawach stosunku do młodzieży
akademickiej, jak wreszcie z sa-

morządem administracji i gospo”

darczym...
Rozporządzenie Prezydenta, wy

dane w ostatnich dniach paździer”

nika, dopuszcza przeniesienie da-

nego profesora w stan nieczynny.

Po uplywie roku zostaje on zwol-

niony zupełnie ze swego stanowi-

ska. I oto mamy pierwszy krok

w kierunku ograniczenia uniwer-

sytetów w organizacji nauczania,

bo gdy w uniwersytecie danym

będą, mimo jego woli, zwijane ka-

tedry, czy cale wydzialy, przeno-

szeni i zwalczani profesorowie, to

nie może być mowy 0 samorzą”

dzie w nauczaniu...
Projekt ustawy przewiduje

możliwość że rektorem będzie ktoś

kto nie miał za sobą absolutnej

większości głosów elektorów, je”

żeli go tylko minister, po odrzuce-

niu pierwszego elekta, zatwierdzi.

Czy tak wybrany rektor będzie

wśród ciał profesorskich otoczo-

ny tym szacunkiem i powagą, ja-

kie mieli byli i mają dzisiejsi rek-

torowie? Czy nie przyjdzie mo"

ment, że ten rektor, na którego

np. padły dwa głosy, a został mi-

mo tego rektorem (w myśl obec”.
nej ustawy jest to niemożliwe) po-
czuje się komisarzem rządowym,
narzuconym ciału profesorskiemu,
w którego skład mogą wchodzić
najpoważniejsi uczeni?...

Dotychczasowemi statutami
miał każdy uniwersytet zagwa-
rantowaną osobowość prawną w

zakresie swojej wiasności prywat-
nej. Obecny projekt traktuje uni-
wersytety tak, jak bezwłasnowol-
nych, będących pod kuratelą.Nie
wolno im niczego kupić, niczego
sprzedać, ani zaciągnąć długów,
ani przyjąć daru, z którym zwią-
zane są jakiekolwiek zobowiąza”
nia, na to wszystko trzeba pozwo”
lenia ministerjum...

A jeżeli przy zstosowaniu ar"
tykułu 2 zaczną się usuwania,
przenoszenia sił nauczycielskich,
jeżeli przy częstych w Polsce
zmianach na naczelnem stanowi-
sku ministerjalnem za każdym ra-
zem dobierać się będzie „jednoli-
cie skoordynowany personel pro-
fesorski', a usuwać się będzie do-
stosowanych do poglądów po”
przedniego ministra profesorów,
to takie ukształtowanie stosun-
ków nie wyjdzie na dobre polskiej
nauce, utrudni nauczanie, a obni-
żenie wpływu uniwersytetu na

młodzież i zmniejszenie powagi

uniwersytetów w kraju nie po”

większy autorytetu państwa, ani

wobec młodzieży, ani w społe-
czeństwie, ani
Polski...
W trosce o dobro powyższych

uczelni polskich, z któremi zwią-

zana jest duchowa przyszłość na-

szej Ojczyzny, przestrzegamy
tych, od których decyzji zależy

wniesienie i uchwalenie tej usta”

wy, przed grożącem niebezpie-
czeństwem-

 

Wypadki lwowskie
w świetle głosów prasy.

Wobec podwójnej konfiskaty
wczorajszego numeru „Dziennika
Wileńskiego", z powodu wiado-
mości o wypadkach lwowskich,
podajemy dziś w tej sprawie głosy

nieskonfiskowanej prasy  war-

szawskiej, rozpowszechnionej rów”
nież w Wilnie.

Przebieg zajścia.
O samym przebiegu

„ABC“ pisze tak:
Wieczory sobotnie poświęca lwow-

ska młodzież akademicka, zgrupowana w

korporacjach, t. zw. „sobótkom”*, Ub, so-

boty najstarsza korporacja lwowska,

„Lutico-Wenedja* odbywała taką ,„so-

bótkę'* w restauracji Kilińskiego przy pl.
Trybunalskim. Około godz. 23 „sobėtka“
skończyła się i uczestnicy spokojnie się

rozeszli.

Sześciu studentów wstąpiło jeszcze

na czarną kawę i dancinś do kawiarni

„Adrja“ przy ul. Szajnochy, gdzie bawili
się do godz. 1.20. Studenci byli w dosko-

nałych humorach, ale — jak stwierdzają

zgodnie świadkowie — „zachowywali się

zupełnie poprawnie".

O 1.20 opuścili „Adrję” i skierowali
się w stronę ul. Kopernika. Szli po dwuch

spokojnie, zabawiając się jeszcze śrą w

„уо-уо“, .
W tem z podejrzanego lokalu „Gro-

ta", gdzie się zbierają męty uliczne, we-

szło 5 osobników (4 mężczyzn i kobieta)

i zajmując całą szerokość chodnika, zbli-

żyli się ku akademikom. Byli to miano-

wicie: Mojżesz Katz, pomocnik rzeźnicki,

Szulim Keller, sprzedawca gazet, Nuchim

Szmer, czapkarz, Izrael Tune, kelner, o-

raz towarzyszka ich dotychczasowej za-
bawy, prostytutka, Stefanja Surówna,

Jeden z osobników, podobno Katz,

potrącił brutalnie akademika, Stanisława
Pietraszkę, który energicznie zareagował,

a wtedy ów Katz uderzył Pietraszkę w

twarz, Gdy przyjaciele pośpieszyli kole-

dze pomocą, bandyci wydobyli noże, Je-

den z nich ugodził nożem akademika Ja-

na Grotkowskiego, w prawą łopatkę, po-
czem z całym rozmachem pociągnął no-

żem w dół, przecinając płuco, Ciężko ran-

ny Grotkowski upadł na chodnik, bro-
cząc krwią i stracił przytomność.

Ranny został także akademik Stani-

sław Pietraszko. Otrzymał on na lewem

ramieniu ranę ciętą nożem, głęboką i na

19 cm. długą. Trzeci akademik, Jerzy
Szczepnowski, student prawa, został

stosunkowo lżej ranny, w głowę i w rę-

kę. Szczepanowskiego opatrzyło Pogoto-
wie. Pietraszkę zawieziono do szpitala

powsz., gdzie lekarz dyżurny na oddziele

chirurgicznym opatrzył ranę, uznaną za

ciężką.

Nieszczęśliwego Grotkowskiego, 0

którego ranie lekarz Pogotowia stwier-

dził, że tak bestjalskiego ciosu jeszcze

nie widział, zawieziono do szpitala, ale

w chwili, kiedy wnoszono go na kory-
tarz, Grotkowski życie zakończył.

zajścia

Zranienie studenta Z. Zamorskiego
Wypadek z ciężkiem poranie-

niem studenta Zamorskiego w cza”
sie demonstracyj we wtorek po
pogrzebie ś. p. Grotkowskiego
urzędowa P. A. T-iczna przedsta-
wia w sposób następujący:

Gdy młodzież akademicka rozpo-
częła demonstrację, nieobserwowany do-

tychczas agitator, który śledził ruchy

swych współtowarzyszy i stał w tym ce-

lu przy jednej z bram przy ul. Kopernika,

wyjął rewolwer. Ruch ten zauważył prze
chodzący w tym czasie ulicą akademik

Zygmunt Zamorski i usiłował chwycić go

za rękę, W momencie tym padł strzał,

który trafiając studenta Zamorskiego, roz

szarpał mu dłoń. Podczas szamotania się

padł drugi strzał, raniąc Zamorskiego w
szyję. Wskutek powstałego zamieszania

zamachowiec przy pomocy 2 towarzyszy
zdołał zbiec. Policja, opierając się na

wskazówkach przechodniów, dokonała
wielu aresztowań. Rannego studenta Za-

morskiego opatrzyło na miejscu pogoto-

wie i odwiozło go do szpitala powszech-
nego. +

P. A. T. takže zaznacza, že na-
stroje śród mas we Lwowie usilu-
ją wyzyskać agitatorzy komuni-
styczni. J0TWZ

Napad na zecera Sojkę.
O napadzie tym pisze nietylko

prasa warszawska, ale także „Głos
Wilenski“, w którego wczorajszym
numerze czytamy we wzmiance
p. t. „Nowa ofiara':

Na przechodzącego dziś o godz. 7.30

rano ul. Zygmuntowską Michała Sojkę
napadło dwu żydów, uzbrojonych w noże

Sojce zadano poważne rany nożami. Bro-

czącego krwią Sojkę odwiozło pogotowie
do szpitala powszechnego.

Student drugiego roku prawa Mie-
czysław Bóhm, który otrzymał w niedzie-
lę pchnięcie nożem w prawe płuco i sze-

reg ran kłutych, przebywa również w

szpitalu powszechnym. Wojewoda lwow-
ski zwrócił się do szpitala powszechnego

z prośbą, aby rannych studentów otoczo-

no troskliwą opieką.

Ujęcie napastnika.
Również w „Głosie Wileńskim**

znajduje się wiadomość o ujęciu
napastnika i stanie zdrowia ran-
nego Sojki:
+ W. poniedziałek władze bezpieczeń-

stwa przyłapały sprawcę napadu na aka-

demika Mieczysława Bóma, Bandytę sku-
tego w kajdany, w asyście policji, sprowa
dzono na oddział chirurgiczny szpitala

powszechnego i skonfrontowano go z

ciężko rannym Bóhmem, który poznał w
nim sprawcę napadu.

Stan zranionego Sojki jest bardzo

ciężki. Okazuje się, że nie jest on aka-

demikiem, ale praktykantem drukarskim,

Odezwa akademików lwowskich.
Również za prasą warszawską

cyłujemy odezwę akademików
lwowskich, która rzuca nieco
światła na przyczyny zajścia, w
wyniku którego padł ś. p. Grot-
kowski.

Bratnia Pomoc stud. Akad. Weter, i
Korporacja Lutico-Venedja wydała na-

stępującą odezwę:

Koleżanki i koledzy! Wszyscy je-

steśmy pod wrażeniem wstrząsającego

wypadku, który kosztował młode życie ś.
p. Jana Grotkowskiego stud. IV roku
Akademji Medycyny Weterynaryjnej. —
Wstrząs, który nas ogarnął, jako odruch

naszego serca jest zrozumiały, lecz są-

dząc z nastroju, może przybrać niepożą-
dane formy. Dlatego też pragniemy po-
dzielić się z Koleżankami i Kolegami oraz

starszem społeczeństwem informacjami,

posiadanemi przez nas,
$. p. kol. Jan Grotkowski zginął tra-

giczną śmiercią, napadnięty przez. grupę

znanych władzom przestępców pocho-

dzenia żydowskiego. Niestety do tej po-
ry nie znamy prawdziwych pobudek

zbrodniczego czynu, lecz kategorycznie

stwierdzamy, że zachowanie się naszych

Kolegów nie dało powodu do napadu.

Wszelkie inne wersje na temat wypadku

krążące są niezgodne z prawdą. Dzięki

energicznej interwencji władz sprawcy

zostali ujęci i ufamy, że spotka ich zasłu-

żona kara. Czcząc pamięć zamordowane-

poza granicami

SZKICE I OBRAZKI
KOBIECIARZE. :

Istnieje pewien gatunek ludzi co to
uchodzą w opinji ogółu i w opinji swoich
ciotek, za don Juanów.

— O powiadają... Ziutek, to

kobieciarz.
Dlaczego tak się dzieje i dlaczego

dwudziestoletni cherubinek, ma być po-

strachem wszystkich matek, córki po-

siadających, niewiadomo.

Dwudziestoletni bobo, nie odznacza

się bowiem, ani wybitną inteligencją,

(która coprawda w małym stopniu dzia-
ła na niewiasty) ani nie jast podobnym
do Romana Nowarro, albo goryla (co
wpływa na kobiety omdlewająco).

Ot jest sobie takim projektem na

człowieka, który mając lat trzydzieści
się żeni, mając lat czterdzieści choruje

na cukrzycę, w piędziesiątym roku ży-

cia wydaje zamąż córkę, a w roku 60
umiera pozostawiając „w nieutulonym ża-

lu* rodzinę.

Ziutek ma sławę pożeracza serc —

bo sam o tem mówi.

Chwali się.
— Znasz pannę Wandę?

— I jak, jeszcze,

Ziutek wydyma wargi i mruży cy-
nicznie oczy.

— Co to ma znaczyć?
— Jestem śgentlemanem więc milczę.
Opinja Bogu ducha winnej panny

Wandy zawisa na włosku z babiego lata.

Taki typ zwykle nosi z sobą kilka
fotograiji (kupione na tandecie za 10 gr.

tuzin) i o jakichś damach (fotografje ko-

biet trzydziestoletnich robione w 1897
roku) opowiada niestworzone historje.

Czasami zdarza się kawał, bo taki

pożeracz serc opowiada jakąś krwawą i

miłosną historję swojemu koledze, poka-

zując fotografję i ni stąd ni z owąd oka-

zuje się, że opowiadał o babce tamtego.
Czasami dostaje napomnienie w czu-

jest

łą i ambitną część ciała, czasami też

wylatuje za drzwi.

Najzapaleńsi jednak  „zdobywcy*

rekrutują się z roczników jeszcze niepo-

borowych (od óśmiu do 20 lat).
Ci zawsze najwięcej wiedzą i prze-

żyli.

Gdy jeden z takich młodzieńców,

obecny przy rozmowie starszych wtrącił
jakąś „łachową* uwagę o kobietach zi-

rytowany wujek zwrócił mu uwagę.

— Dzieciaku, co ty gadasz, nam lu-

dziom starszym, którzyby mogli się

kochać w twojej mamce.

— To niemożliwe!

— Dlaczego?
— Bo mine karmiono buteleczką.

Ziutek stracił swą sławę zdobywcy
serc. Nie wyraża się już cynicznie i dwu-
znacznie o kobietach.

Zakochał się i to z wzajemnością.

Wszystkie kobiety są dla niego te-
raz aniołami.

Tak zresztą zawsze bywa.

M. Junosza.

„Polskaatakuje”.
Niezwykle ciekawy wypadek

zaszedł w tych dniach we Wroc-
ławiu. Niedawno ukazała się tam
książka, skierowana przeciw Pol-
sce p. t.: „Polska atakuje”. Książka
jest jednem z licznych wydawnictw
alarmujących z powodu rzekomo
zaborczych zamiarów Polski. Mię-
dzy innemi została w książce tej
zamieszczona fotografja, przedsta”
wiająca żydów polskich, protestu-
jących przeciwko oddaniu Niem-
com korytarza.

Otóż „centralny związek oby-
wateli państwa wyznania  żydow-
skiego” zagroził wydawnictwu
wstrzymaniem przez żydów wszel
kich anonsów, jeżeli w miastach
sprzedawana będzie ta książka z
powyższą fotografją polskich žy-
dów. Jak widać, żydzi niemieccy
bardzo się obrazili, gdy przypisano
ich ziomkom w' Polsce protest
przeciwko oddaniu Pomorza Niem
com.
PATI KENSNSBAITOSUED

Popierajcie Polską

„Macierz Szkolną. =

godnością, jak przystoi każdemu studen-

towi Wyższej Uczelni i jakiej wymaga

powaga chwili.

Tadeusz Winiecki, prezes PAK. Lu-

tico-Venedja. — Władysław Borowiak,

prezes Bratniej Pomocy Stud, Akad. Med.

Wet.

Jeszcze o przyczynach zajścia.
W sposób wyczerpujący wy-

świetla początek zajšė „ABC“,
które w Nr. 347 pisze:

Prasa żydowska usiłuje przedstawić
zajścia w nocy z soboty na niedzielę, ja-
ko wynik bójki o kobietę. Należy stwier-

dzić, że żadnej kobiety w towarzystwie
studentów nie było. Zachowywali się oni
zupełnie spokojnie i rozchodzili się już
do domu. Nieprawdą jest również, jako-

by studenci zamierzali iść do nocnej
restauracji „Grota“. Najlepszym dowo-

dem, że studenci nie mieli zamiaru uda-
wać się na żadną dalszą zabawę, jest

fakt, że przy wszystkich pięciu znalezio-
no razem zaledwie 1 zł. 20 gr.

diszkodowanie dla „ofiar rozrucbów
antyżydowskich we Lwowie.
Ministerstwo opieki społecznej

przekazało jak donosi żydowski
dziennik „Chwila'* — w związku z
ekscesami antyżydowskiemi, jakie
miały miejsce na terenie Lwowa,
pewną kwotę do dyspozycji woje”
wody lwowskiego, który kwotę tę
przesłał Izr. Gminie Wyznaniowej
z poleceniem rozdzielenia jej po”
między najuboższych właścicieli
sklepów, którym w czasie eksce”

go Kolegi, zachowajmy się z powagą i sów wybito szyby.
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Piebiscyt Sportowy „Dziennika Wileńskiego
Dziś piąty dzień głosowania. — Wyciąć i wypełnić kupon.

KRONIKA.
Epidemja szkarlatyny nie wygasa.

 

leka-Mimo energicznej akcji
szko-rzy szkolnych sytuacja w

łach powszechnych jest nadal
groźna. llość wypadków zasla-
bnięć na szkarlatynę nie maleje.
O:tatnio ze wzaledów zapobie-

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

„O :zachmurzeniu zmiennem

przy słabych, potem umiarkowa-

nych wiatrach południowo-zachod-

nich. Nocą przymrozki, dniem

ocieplenie.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

Rocznica konsekracji

Arcypasterza archidjecezji wi-

leńskiej. W przeddzień roczni-
cy konsekracji J. E ks. Arcybi-

skupa Metropolity Romualda Jal-

brzykowskiego duchowieństwo

miejscowe i Kapituła wileńska

złożyła Frcypasterzowi serdeczne

życzenia.
W tymże dniu w godzinach

wieczorowych Hrcypasterz podej-

mował Kapitułę skromną her-

batką.
W dniu jubileuszu Arcypaste-

rza podejmował obiadem ducho-

wieństwo.
— Adoracja. Zarząd Kato-

lickiego Związku Polek przypo-

mina, że 2-go grudnia jako w

pierwszy piątek miesiąca odbę-

się w kaplicy Serca Eucharystycz-
nego (Mickiewicza 19—2) Ado
racja Przenajświętszego Sakramen-

tu od godz. 4 i pół do 7 i pół

zakończona _błogosławieństwem
Przen. Szkrame-t=m'

SPRAWY MIEJSKIE.
— Zakończenie robót kana-

lizacyjnych na ul. Zarzecze.
Prowadzone od dłuższego czasu
na ul. Zarzecze roboty kanaliza-

cyjne zostały już zasadniczo za*

kończone.
W ciągu najbliższych dni upo-

rządkowana zostanie jezdnia
MIASTA.

— Otwarcie Wystawy-poka-

Zu Drobiu nastąpi w dniu dzi-
siejszym.  Wystawa-pokaz trwać

będzie do 4 b. m. włącznie od

godziny 8-ej rano do godziny 8

wieczó”

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Wyłlegitymowywanie że-

braków. Starostwo Grodzkie po-

leciło policji, ażeby każdego spot-

kanego na ulicy żebraka legity-
mowano.

Zarządzenie to ma zapobiec

osiedlaniu się w Wilnie żebraków

prowincjonalnych. :

— Meldowanie noworodków.
Biuro ewidencji ludności przy-
pomniało, że każde dziecko naj-

później w 48 godzin po. urodze-

niu musi hvć zemeldowane.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Nowy zastępca d-cy 6

p. p. leg. Zastępca dowódcy 6
p. p. leg ppułk. dypl. Stanisław
Bworzak mianowany został sze-

fem sztabu D. O. K 8 w To-
run'u.

Zastępstwo dowódcy 6 p. p.
leg. objął ppułk. dypl. Zygmunt

Henryk Berl'ng. !

— g-cl turnus rezerwistów.

Wcielenie do szeregów ostatnie-
go turnusu rezerwistów nastąpi w
dniu 3 stycznia r. prz. W turnu:
sie tym powoływana jest prze-
ważnie artylerja.
Karty powołania są już rozsyłane.

„POLONJA”

gawczych zamknięte zostały dwa

oddziały w szkole 16 oraz jeden

z oddziałów w szkole Nr. 9. W
wypadku stwierdzenia zaslabnię-
cia na szkarlatyne przeprowadza-

na j-st ścisła izolacja dzieci.

SPRAWY PODATKOWE.
— Starania o rozłożenie

należności za patenty. Orga-
nizacje gospodarcze zwróciły się
do władz skarbowych z memor-
jałem, w którym wobec zbliżają
cego się okresu wykupu šwia-
dectw przemysłowych na rok
1933, proszą o rozłożenie należ-

noścl na dwie raty płatne1 stycz-
nia i 1 kwietnia.

Ostateczna decyzja władz skar:

bowych w sprawie tej nie zosta:
ła jeszcze powzięta.
— Różnice poglądów na

stosowanie ulg. Jak się do-
wiadujemy, wprowadzenie ulg po-

datkowych w najbliższym okres'e
jest prawie przęsądzone w sensie

negatywnym. Wszelkie interwen-
cje w tym kierunku pozostały
bez uwzględnienia. Tak więc
pr.edewszystkem nie będzie zmia-

ny w wymiarze podatku ryczałto-
wo pobieranego od drobnych

płatników, pozatem innych ulg

dotyczących zaległości podatko-

wych.
Władze stoją na stanowisku,

że na podstawie istniejących prze-

pisów lzby Skarbowe mogą w wy-

padkach indywidualnych stosować

ulgi.
Pogląd organizacyj gospcdar-

czych jest inny. Uweżają one, że

ulgi nie raležy traktować jako

wyniku złego stanu jednego przed:

siębiorstwa, ale jako konieczny
rezultat ogólnego pogorszenia
koninkturv

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— z Wileńsko-Nowogródz-

kiej izby Lekarskiej. Dziś od-
będą się wybory do Rady Wilen-
sko Nowogródzkiej lzby Lekar-
skiej w godz. od 10ej do 7ej.

W pomienionym czasie listy kan-

dydatów do Rady liby winny być

złożone w lokalu Izby (Wilenska

25—3) osobiście. W wypadku

nieotrzymania przez  wyborcę

karty wyborczej i koperty należy

zwrócić się po takową do kance-
larji Izby.
— Polskie Towarzystwo Ta-

trzańskie — Oddział Wileński
prosi PP. Cłzonków Towarzystwa,

którzy pragną korzystać z legity-

macyj turystycznych i kolejowych
w okresie świątecznym, by zło-

żyli je celem prolongaty wraz ze

składką roczną 12, 10 zł. (za le-

gitymację kolejową osobno 2 21.)
do dnia 3 b. m. w Księgarni św.

Wojciecha, Dominikańska 4.
ZEBRANIA i ODCZYTY,

— Z Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk. W piątek nadchodzą-
cy 2 grudnia r. b. o godz 7 wiecz.

w gmachu Towarzystwa ul. Lele-

wela 8 odbędzie się 95 posledze-
nie miesięczne, poświęcone 100-ej
rocznicy zgonu Waltera Scotta.
Prof. Manfred Kridl wygłosi od-

czyt o Walterze Scotcie, poczem

prezes T wa rektor Alfons Par-

czewski podzieli się ze słuchacza-

mi wspomnieniami swojemi ze

Szkocji, związanemi z pamięcią

Waltera Scotta. Wstęp wolny. Go-
ście nader mile widziani.

" NOWY PRZEBOJOWY
DZIŚ ARTYSTYCZNO-KABARETOWY PROGRAM ZOBACZYĆ!

 

Fachowy I Oszczędny Radjoamator |

 

jest klijentem firmy

MICHAŁ GIRDA
Zamkowa 20, telef. 16-28

SPRAWY AKADEMICKIE
— Zebranie Młodzieży

Wszechpolskiej. Na dziś zosta-
ło zapowiedziane w lokalu przy
ul Orzeszkowej 11 zebranie dy-
skusyjne Młodzieży Wszechpol-
skiej z referatem p. K. Hałabur-
dy i z udziałem gości z innych
organizacyj. Jednakże wobec
zgłoszonych zastrzeżeń ze strony
władz adminlstracyjnych władze
Koła zawiadamiają, iż odbędzie
się zebranie jedynie dla c:lon
ków (za okazaniem legitymacyj
przy wejściu na saię).

Początek zebrania og. 8 wiecz.
Stewiennictwo wszystkich człon:
ków bezwzględnie konieczne.

Sekretarjat Koła czynny jest
od g. 6-ej. W tych godzinach
kandydaci, którzy złożyli dekla-
racje, będą mogli otrzymać legi-
tymacje członkowskie.
— Z Koła Polonistów St.

U. 5. B. Zarząd Kola Polonistów
zawiadamia wszystkich, którzy in-
teresują się teatrem, że nie-
dzielę dn. 4 grudnia (godz. 11) w
sali Seminarjum Polonistycznego
(Zamkowa 11) odbędzie się dy-
skusja na temat: „Teatr w Wilnie
dziś”. Zagają: Folejewski, Putra-
ment, Zagórski, Maśliński, Szre-
der, Goście mile widziani.

 

Uroczysta premjera „Zygmunta Augusta“
Dziś o godz. 8 wiecz. w Teatrze na

Pohulance odbędzie się uroczystość ju-*
bileuszowa 25-lecia zgonu St. Wyspiań-
skiego, na którą dane będzie po raz
pierwszy w Polsce, potężne dzieło St.
Wyspiańskiego „Zygmunt August'*,

Udział bierze cały zespół dramatycz-
ny, w rolach czołowych Alfred Szymań-
ski (Zygmunt August), M. Szpakiewiczo-
wa (Bona) i H. Biernacka (Barbara).

Pomysłowy układ scen, jak i cała
inscenizacja i reżyserja dr. Ronard Bu-
jańskiego. Stylowe dekoracje Makojnika.
Nowe, wspaniałe kostjumy podlug oryg.

fotografji i sztychów. Solowy śpiew p. W.
Hendrichówny i prof. Ludwiga. Piękny
akompanjament muzyczny dr. T. Szeli-

gowskiego. Tańce dworskie pomysłu J.

Hryniewickiej. Personel pomocniczy —

Instytut dramatyczny, chóry.

„Premjera „Žygmunta Augusta“ wzbu

dzila niebywale zainteresowanie i stanie
się z pewnością wielkiem świętem arty-
stycznem.

2,314 grudnia „Zygmunt August“
po raz drugi, trzeci i czwarty.

„Zbyt prawdziwe, aby było dobre”
na niedzielnej popołudniówce. Komedjo-

satyra, „Zbyt prawdziwe. aby byłodobre“

grane będzie w Teatrze na Pohulance w
niedzielę o godz. 4 pop.

Teatr muzyczny „Lutnia”, Popularne
przedstawienia  „Śzaleństwa  Coletty”.
Dziś po cenach zniżonych efektowna

operetka Stolza „Szaleństwa Coletty” z

M. Gabrjelli w roli tyt.
Najbliższą premjerą Teatru „Lutnia“

będzie czarująca operetka  Kalmana

„Fiołek z Montmartre'u w reżyserji M.

Tatrzańskiego, z gościnnym występem

primadonny operetki stołecznej Janiny

Kulczyckiej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 1 grudnia 1932 r.

11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.

Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 12.30: Kom.

meteor. 12.35: Poranek szkolny. 15.00:

Piosenki włoskie (płyty). 15.15: Giełda

roln. 15.25: Kom. Akad. Koła Misyjnego.

15.35: Tydzień przedświęczny. 15.50: Kon

cert dla młodzieży (płyty). 16.35: Lekcja

francuskiego. 16.40: „Przyrost ludności w

latach kryzysu” — odczyt. 17.00: Muzyka

kameralna (płyty). 17.40: „Odsiecz Lwo-

wa w listopadzie 1918 r." 18,00: Muzyka

lekka. 18,40: Codzienny odcinek powie-

ściowy. 18.55: Kom. litewski. 19.00:

„Skrzynka pocztowa”. 19.30: „Nowa lite-

ratura w nowej Polsce”.- 20.00: Muzyka

lekka. 20.55: Wiad. sportowe. 21.30: Słu-

WARTO

 

Manja w
W dniu 15 bm. znany psycholog

żydowski, twórca teorji poznania
człowieka, dr. Fiszel Szniurson,

przybył z Ameryki, wygłosił w

Warszawie dla publiczności ży”
dowskiej referat pod tyt. „Wła-

dza słabego, lub psychologja spo”

łeczna komunizmu i pionieryzmu
sjonistycznego”. „Moment“ г @,
17 bm, zawiera sprawozdanie z
tego referatu. Referent rozpoczy-
na od wskazania, że żydzi przeży-
wają obecnie kryzys we wszyst-
kich dziedzinach:

„Żydostwo światowe przeżywa 0-
becnie kryzys w różnych dziedzinach.
W takich ciężkich chwilach powstaje
myśl, czy taka znikoma mniejszość, jak
żydzi może przeciwstawić się obecnemu
frontowi”. .

Działacze żydowscy w wielu
krajach wątpią już 0 możliwości

walki:
„Nie raz daje się słyszeć u amery-

kańskich żydowskich działaczów  spo*-

łecznych pytanie: co należy czynić? Je

steśmy owieczką wśród wilków Naszą
główną warstwą jest stan średni, który

obecnie traci grunt pod nogami. Rzeczy-

wistość jest przeciw nam.”
Ta sama wątpliwość powstaje,

gdy się porusza sprawę dzialalno-

ści pionierów sjonistycznych w
Erec Izrael, komunistów žydow-
skich w Rosji:

„Garść pionierów rozpoczęła budo-
wę kraju żydowskiego, przeciw którym
stoi świat arabski. W Europie Wschod-
niej komuniści postawili sobie za zada-
nie — przebudowę całego świata... Czy
to nie jest paradoks?" Ё

Czy żydostwo posiada dość si-

ły, ażeby stawić czoło trudno-

ściom? 8

Autor odróżnia dwie kategorje

siły: 1) prymitywną destruktywną

siłę i 2) pozytywną siłę życiową.
Siłę mechaniczną można nabyć,
siła żywotna, witalistyczna, jest

KRONIKA POLICYJNA.

— Aresztowanie kolportera fałszy-
wego bilonu. W dniu wczorajszym, w $o-

dzinach porannych, jeden z wywiadow-
ców wydziału śledczego, pełniący służbę

na rynku Zarzecznym, poinformowany

został przez. straganiarzy, iż na rynku

uwija się jakiś nieznany osobnik, usiłują-

cy puścić w obieg fałszywą złotówkę.

Wywiadowca zaczął obserwować te-

go osobnika i w pewnej chwili zatrzymał

go, kiedy usiłował coś kupić za fałszywe

pieniądze u jednego z przybyłych na ry-

nek włościan.
Podczas rewizji osobistej znaleziono

przy zatrzymanym 8 fałszywych monet

jednozłotowych, zresztą bardzo źle wyko-

nanych. 5

Podczas badania zatrzymany nie

mógł się wytłumaczyć, skąd i od kogo

otrzymał fałszywe monety.
Ze znalezionych przy zatrzymanym

dokumentów ustalono, iż jest to niejaki

Josel Szemiawiec bez stałego miejsca

zamieszkania.
Kolportera fałszywego bilonu osa-

dzono w areszcie policyjnym do dyspo-

zycji władz sądowo-šledczych. Dalsze

dochodzenie w toku.

chowisko. 22.15: Muzyka taneczna. 22.55:
Kom. meteor.

Piątek, dnia 2 grudnia 1932 r.

11.40: Przgl. pras. polsk. Kom. met.

Czas. 12.10: Muzyka. 15.00: Utwory Schu-
berta (płyty). 15.15: Giełda roln. 15.25:

Kom. LOPP-u. 15.35: Lekcja angielskiego.

15.50: Muzyka popularna (płyty). 16.40:

„W kraju czarnych koszul'—odczyt., 17.00
Piosenki w wyk. chóru Dana. 18.00: Mu-
zyka lekka. 18.40: Codzienny odcinek
powieściowy. 18.50: Rozmaitości. 19.00:
Polakom na Kowieńszczyźnie. 19.20: „O
lnie i wełnie" pogad. 19.30: „Zwierzęta,
ludzie i maszyny” — felj. 20.00: Pogad.
muzyczna. 20.15: Koncert symfoniczny.
22.40: Wiad. sportowe. 22.55: Kom. met.
23.00: Muzyka taneczna.

PAMIĘTAJ
o potrzebach organizacyjnych

STRÓANICTWA NARODÓWŁÓO
i wpłać składzę do P. K, O.
na konto czekowe 180.785 *

lub w Sekretarj:cie (Orzeszkowej 11)
w godzinach od 11 do 3 i od 6 do 7w.

codziennie prócz niedzi:l i św'ąt.

ielkošci16 osci.
wrodzona; ona jest właśnie źród-
łem władzy, odwagi:

„Do źródeł władzy i odwagi przy-
chodzimy z siłami witalistycznemi...“

Na pytanie jak mniejszość mo-
że przeciwstawić się całemu
światu? — prelegent odpowiada:

„Mechanicznie jest to rzeczywiście
niemożliwe, natomiast, jeżeli posiadamy
siłę witalistyczną, to wówczas, nie tylko
możemy, lecz musimy przeciwstawić się
całemu światu, gdyż witalizm jest klu-
czem do siły i ten klucz posiada tylko
mniejszość, która jest witalistyczna...”

Teraz jest okres, w którym na
widownię wybijają się  mniej-

szości:

„Żyjemy obecnie w czasie, kiedy
mniejszości występują na arenę świa-
tową... ` Ы

Tak w głównych zarysach
przedstawia się, według sprawo”
zdawcy, treść referatu wymienio”
nego psychologa żydowskiego.

Słowem, żydzi nie są zwyczajną
mniejszością, a są „mniejszością
witalistyczną”, dzięki czemu po*
siadają „klucz” do siły, @0 ма”
dzy.

Nie tylko mogą, lecz „muszą”
oni przedstawić się całemu šwia-
tu, „muszą“ dążyć do „przebudo*
wy świata”...

Jak ta „przebudowa wygląda
— wiedzą o tem ci, którzy intere-
sują się bliżej Rosją...

Gdy się czyta informacje o ta-
kich nowych teorjach, przychodzą
na myśl słowa Grinbauma z jego
referatu w 1929 r. w Lublinie:
„my jesteśmy narodem chorym..."
Dodajmy do tego: chorym, prze-
wszystkiem na manję wielkości,
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Afera Kwinty.
Jak już donosiliśmy, po ujawnie

niu miljonowej afery, Kwintę аге-
sztowano i osadzono w więzieniu
na „Pawiaku“.

Dzięki usilnym staraniom rodzi-
ny bankiera, prokurator zgodził
się na zwolnienie oszusta z więzie-
nia za kaucją 150.000 zł.

Ponieważ rodzina twierdziła,
iż pieniędzy nie posiada, przyjaciel
Kwinty, p. Polkowski dal zabez-
pieczenie tej sumy na hipotece
swego majątku w okolicy Miłosny;
bankiera przed kilku tygodniami
zwolniono z więzienia.

Tymczasem śledztwo ujawniło
nowe szczegóły w aferze bankie-
ra. Następnie, wyszło na jaw, iż za-
bezpieczenie hipoteczne p. Polkow
skiego nie ma wartości. Majątek
pod Miłosną jest tak zadłużony, iż
długi hipoteczne przenoszą jego
wartość.

Okoliczności te skłoniły sędzie*
go śledczego Przewłockiego, do
wydania zarządzenia aresztowania
Kwinty.
е

1260 dolarów spłonęło w piecu.
W Sołoturnie koło Sambora ku

piec, Aron Schwagier schował w
piecu większą sumę pieniędzy.

Gy pobożny kupiec zanosił mo”
dły w bożnicy, służąca napaliła w
piecu.

Tysiąc dwieście dolarów uległo
zniszczeniu. Zrozpaczony kupiec
poderżnął sobie gardło i zmarł.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

 

SPORT.
Plebiscyt sportowy «Dziennika Wileńskiego»

Dziś drukujemy już 5-ty ku
pon do głosowania, a więc po-
zostaje nam jeszcze delszych pięć
dni do głosowania, w czasie któ-
rych  fekwencja  pleblscytowa
zwiększy się jeszcze bardziej.

Urny. wyborcze znajdują się
w następujących 4-ch punktach

miasta:
1) Redzkcj» "DzienniFa Wi-
2) Polska Składnica Sportowa

leńskiego" — ul. Mostowa 1.
„Start“ — ul. Królewska 1.

3) Ch. Dinces — ul. Wielka 15.
1 4) lokal z wystawionemi na-

grodami — ul. Miickiewicza 6.

BE: ROGOWOGW:ZE:SED

KUPON
PLEBISCYTU SPORTOWEGO „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO”

GŁOSUJĘ
NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WILNA
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Prolegomena do
<Zygmunta Augusta»

Wyspiańskiego.

Dramat Wyspiańskiego o ostat"

nim Jagiellonie był pisany przed

samym zgonem poety w lecie i je-

sieni r. 1907. Jeszcze w dzień 0-
statni myśl twórcy wracała doń i
Wyspiański dawał wskazówki co
do jego wystawienia.

Rzecz ta, za życia poety ogło”
szona jeno w paru ułamkach, wy”

stawiana na scenie była też jeno
cząstkowo. Więc 14 marca 1908
jedną scenę pt. „Zgon Barbary

Radziwiłłówny” wystawiono w

Krakowie za dyrekcji Solskiego,

zaś 2 paźdz. 1915 wystawiono

trzy sceny (I, II, i VI) w Teatrze

Polskim w Warszawie.
Całość dramatu (jeśli można

te luźne fragmenty zwać całością)

ogłosił dopiero w r. 1931 prof. L.
Płoszewski i w tymże roku (w

skrócie). transmitowano to przez

radjo w interpretacji rozgłośni

lwowskiej w dzień Wielkanocy.

Na scenie wogóle po
raz pierwszycałość ma

się ukazać dopieo te
raz w Wilnie.

Budowa utworu jest dość luž-
na. Sceny (a jest ich właściwie

jednaście, acz autor zamyślił jesz-
cze jedną), obejmują niemal całe

panowanie Zygmunta Augusta i

posiadają ogromną ilość pierwiast-

ka lirycznego. Trzy sceny są o”

parte o obrazy: Matejki (rozmo-

wa króla z Barbarą, oraz akt

Unji Lubelskiej) i Simmlera

(śmierć Barbary): Sądy krytyki są

rozbieżne: jedni głoszą, że dramat

ten jest zapowiedzią nowych moż-

liwości twórczych, których poeta

nie zdążył już wyrazić; inni twier”

dzą, że znamionuje on wyraźnie

wyczerpanie się talentu artysty.

Bliska inscenizacja dramatu —

mamy nadzieję — ukaże naocznie,

kto tu ma rację. :

Akeja utworu rozpoczyna się

jesienią r. 1547. We wrzešniu t. r.

odbyl się potajemny šlub mlode-

go, 27 letniego króla, (już korono-

wanego, acz jego sędziwy, 80 let-

ni, ojciec żył jeszcze) z wdową po

Gasztołdzie, w kaplicy Królew-

skiej (dziś Niepokalanego Poczę-

cia) w Wielkiej Katedrze. Tere-

nem akcji jest ogród przy pa”

łacu radziwiłłowskim nad Wilją.

Do tego pałacu August kazał zbu-

dować galerję, czy też most po”

nad ulicą i Wilenką (która na-
onczas płynęła dzisiejszą ul. Ar"
senalską), prowadzący przez o”

grody, i tą drogą z Zamku Dolne-
go, leżącego na terenie dzisiejsze”

go Cielętnika, wymykał się wciąż
do Barbary.

Scena druga odbywa się wła”
śnie w tym Zamku Dolnym w

dniu 17 kwietnia 1548, gdy do Wil-

na przychodzi wieść o zgonie
Zygmunta Starego i młody król
zawiadamia panów litewskich o
swem małżeństwie,

Scena III odbywa się w listo-
padzie t. r. na Zamku w Piotrko-
wie, gdy król się ściera ostro o
Barbarę z panami koronnymi. Te
trzy sceny są całkowicie wykon-
czone, i tworzą faktycznie prze-
szło połowę utworu. Reszta po-
wstała jedynie we fragmentach:

Takim (prześlicznym!) szkicem
jest króciutka sielanka w Wiśni-
czu (sierpień 1550), jak gdyby
zrękowiny królewskie. Następna
piąta scena, opuszczona i niewy*
konana, miała, zdaje się, jak przy”
puszcza p. Płoszewski, przedsta”
wiać koronację Barbary, która się
odbyła 7 grudnia 1550 r. W scenie
VI widzimy zgon Barbary w Kra*
kowie, dnia 8 maja 1551 o godz.
12 w południe. August tu zapo-
wiada:

Na litewskie puszcze, bory,

precz zabiorę cię, niebogo,
precz zabiorą cię, niebogo,

coś mi była lubym kwiatem.

Rozbrat biorę z żywym światem.

Zmilkło ptaszę urodziwe.

Kędy pójdę, pójdą ze mną
łzy gorące, łzy upiory,

z jedną żalów smutną śpiewką,

za Barbarą, za Litewką.
Pójdę pieszo długą drogą

od Krakowa aż po Wilno,

aż do Niemna, aż do Niemna...

Na trumnie Barbary, jakeśmy
się teraz przekonali, August ka-
zał na srebrnej tabliczce wyryć
ten napis:
Barbara que tegitur tumulo: Regina sub

isto
Augusti coniunx altera Regis erat
Commoda multa tulit multis in commoda

nulli
A qua se lesum dicere nemo potest —

Im matura obyt decima trieteride cepta
Bis viduos fatis linquere iussa thoros,

Occidit ante diem; at quam vis Anus

illa fuisset

Diceret Augustus: occidot ante diem.

Coronata 7 Decembris Anno 1550

obiit 8 Maeii 1551.
(Po polsku: Królowa Barbara, co

pochowana pod tym nagrėbkiem, byla
drugą żoną króla Augusta. Dużo dobre-

$o czyniła wielu, nie szkodziła nikomu,

nikt nie może mówić, że go obraziła.

Zmarła niedojrzała, rozpocząwszy dzie-

siąte trzylecie porzuciła z rozkazu
losu dwakroć owdowiałe łoże, Umarła
przed czasem, lecz śdyby nawet była

matroną powiedziałby August, że umar-

ła przed czasem).

W trumnie Barbary znalezio-
no jeszcze jedną tabliczkę, glo-
szącą, że zmarła „anno aetatis
suae vicesimo octavo nondum
completo' (czyli że nie miała jesz”
cze lat 28 skończonych), o godz.
18 czyli w samo południe.

W; następnej scenie VII August
przemawia sam jeden, i tylko
chór, złożony zdaje się z trzech

sióstr, mu odpowiada. Rzecz
dzieje się na zamku w Krakowie,
bezpośrednio po zgonie królowej.

Scena ósma, krėciutka, to roz-
mowa, bardzo ostra, między kró-
lem a Boną; dzieje się w lesie w
Kozienicach. Dalsza scena, w
Knyszynie, niewiadomo kiedy, to
rozmowa króla z siostrą Anną.
W scenie X, znowu tylko dwu-

stronicowej, odbywającej się je-
sienią 1568 pod Radoszkowiczami
koło Mińska, król, który stanął
tam na czele wojsk przeciw Mo-
skwie, toczy rozmowę z Radzi-
wiłłem Rudym.

Dwie sceny ostatnie dzieją się
w r. 1569 w Lublinie.. W pierwszej
rozmawia (uważny czytelnik do-
strzegł zapewnie, że słowa te:
„rozmowa“ czy „rozmawia“ użyte
zostały w tym artykule już kilka-
kroć, bo dramat jest w akcję
dziwnie ubogi, natomiast, prócz
liryki, triumfuje tu retoryka), tedy
rozmawia król naprzód z kardy-
nałem Hozjuszem (którego zresz-
tą faktycznie wtenczas w Lubli-
nie było), oraz z innymi dygnita-
fzami.

Scena ostatnia, odbywająca się
dnia 1 lipca, jest poetycką inter-
pretacją Malejkowskiej Unji Lu-
belskiej Przemawia tam tylko
August. Scena króciutka, -lecz
silna.

Powtarzam, że trudno dziś
jeszcze przesądzić o tem; czy się

uda wydobyć z tego fragmenta-
rycznego dramatu Wyspiańskie-
go wartości sceniczne, jak np.
ftrafnie to ktos określił) trudno
ocenić wartość witrażu na płótnie.
Zobaczymy to już za parę dni
w teatrze. Dziś już jednak można
i należy podnieść piękno po
etyckie utworu, bogatego, ja-
keśmy mówili, w momenty lirycz-
ne, ot, np. przytoczmy śliczną po-
chwałą mowy polskiej, włożoną
w usta Zygmunta Augusta:

О mowo polska, ty ziele rodzime,

Niechże cię przyjmę w otwarte ra-

miona;

Ty będziesz kwieciem tych pól ubar-

wiona,

ty osłodą żywiczną lasów,
ty zbożnym kłosem na roli,

ty utęsknieniem wszystkich czasów
pojmująca, czująca co boli...

O polskie dźwięki, tak spójnie zwią-

zane,
Będę się uczyć z was słów mowy

zboru,

W was mając skarby wyboru,
w was same najsłodsze miody,
kwiat najwonniejszy urody,

co najwybraiszą spuściznę:

jak ratować ojczyznę,

jakiej prawdy chodzić drogą,

jak serdeczną krew ubogą
szanować, jak jej szafować,

by rządzić spólnych dusz harmonją...

Stanisław Cywiński.

—

 

 



Z KRAJU.
Wyrok śmierci w Łunińcu,

MW dniu 25 b. m. Sąd Okręgowy
w Pińsku na sesji wyjazdowej w
Łunińcu rozpoznawał sprawę Szy-
mona Szejki, Stefana Tarasiewicza
i Józefa Matwiejki sprawców napa
du rabunkowego na dom Jana Kar
czewskiego, m-ca Hancewicz, w
czasie którego (napadu dokonano
30-X1 31 r.) zamordowana została

dwoma strzałami żona Karczew*
skiego oraz zrabowano 2280 rb.
ros. w złocie, 200 dol. i 4000 zł. W
wyniku rozprawy zapadł wyrok
skazujący Szejko Szymona na ka-
rę śmierci, Tarasiewicza Józefa na
10 lat c. więzienia i Matwiejenkę
Józefa na 5 lat więzienia.

Tępienie łapownictwa w Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej.

Prezes wileńskiej dyrekcji kole-
jowej p. inż. Falkowski wydał roz-
porządzenie zawieszenia w czyn-
nościach służbowych kierownika
oddziału białostockiego dyrekcji

Podpalenie domu

Wilńeska Dyrekcja Kolejowa
została powiadomiona, iż w dniu
29 listopada r. b. na 213 klm. szla-
ku kolejowego Łuniniec—Łachwa,
nieznani sprawcy podpalili dom
drożnika - wartownika. Podpalony

Aresztowanie działacza

Z Brześcia donoszą, iż z pole”
cenia władz sądowych aresztowa-
ny został członek zarządu Związku
Międzykomunalnego Opieki Spo-
łecznej w Brześciu Zygmunt Woj-

kolejowej p. Chodźki, dwóch kan-
celistów Piekuta i Boguckiego oraz
woźnego. Wszyscy oddani zostali
pod sąd dyscyplinarny za lapow-
nictwo.

drożnika-wartownika.

dom spłonął doszczętnie, W! czasie
podpalenia w domu tym nikt nie
znajdował się z domowników.

Straty poniesione przez kolej
wynoszą 1,200 zł.

samorządowego w Brześciu.

dopuścił się poważnych nadużyć.
Zaznaczyć należy, iż Wojciula-

nis należał do całego szeregu zwią-
zków gospodarczo-spolecznych i
cieszył się w Brześciu nieposzla-

DZIENNIK MILEŃSKI  

u pogranicza.
Rewizja w pociągu międzynarodowym.

Ze Stołpców donoszą, iż onegdaj
w pociągu międzynarodowym, zdą-
żającym z Moskwy do Stołpców,
przeprowadzono trzykrotnie lotną
rewizję osobistą wśród pasażerów.
Funkcjonarjusze G. P. U. poszuki-

wali kogoś ze zbiegłych wybitnych
działaczy sowieckich-

Rewizji uniknęły jedynie osoby
jadące za paszportami dyploma-
tycznymi.

Dezercja dwóch żołnierzy sowieckich.

Na granicy polsko-sowieckiej
kolo  Zaostrowicz zatrzymano
dwóch żołnierzy sowieckich. De-

zerterzy wyrazili chęć zaciągnięcia
się da szeregów wojsk polskich.

Przemytnicy cukru polskiego.

Na pograniczu polsko-łotew-
skiem w rejonie Turmont ujęto kil-
ku przemytników, trudniących sę
przemycaniem cukru polskiego z
Łotwy.

Zatrzymani są włościanie ma*
łorolni, którzy z braku odpowied-
niej pracy trudnią się przemyt-
nictwem.

Wędrówki stada dzików w Suwalszczyźnie.

Na terenie odcinka granicznego
Łoździeje zauważono kilka stad
dzików. Dziki wędrują w kierunku

lasów sejneńskich.
Okoliczni włościanie wypadek

ten komentują jako ostrą zimę,

EAiaE i S

Profanacja kaplicy w pow. Wilejskim.
nej, zaś ogrodzenie zniszczyli.

Jako sprawcę, zatrzymano Sta-
nisława Jakumianisa, który jednak
do winy nie przyznał się.

ciulanis. Wojciulanis pałniąc odpo-  kowaną opinią.
wiedzialne stanowisko w zarządzie

X W. ub. wtorek we wsi Kalwa-
ryszki gm. wiszniewskiej w pow-

Wilejskim nieznani sprawcy zama-
zali napisy na kapliczce przydroż-

LDS ROCAROR PSDR RI

Popierajcie Polską

 

Zagadka śmierci Stalinowej,
Wiadomości o życiu i pracy

zmarłej żony Stalina Nadieżdy Al-
lilujewny są nadzwyczaj skąpe. O-
becnie jednak po śmierci małżonki
dyktatora sowiesckiego, można o
niej dowiedzieć się więcej, niż by-
ło wiadomem za jej życia. Znajomi
Alliłujewny zamieszczają obecnie
w „Prawdzie“ artykuł, w którym
piszą, że zmarła urodziła się w ro-
ku 1901 i że w r. 1918 wstąpiła do
partji komunistycznej jako dziew-
czę ośmnastoletnie. Od r. 1919 pra.
cowała w sekretarjacie Lenina. W
czasie wojny domowej przebywała

Chciał zarobić
na ubezpieczeniu.

Od dłuższego czasu Antoni
Stefanowicz był w tarapatach ma-
terjalnych. Nie wiedząc jak złemu
zaradzić, postanowił podpalić
łaźnię swoją, która stała już sie-
dem lat bez użytku, a była w swo-
im czasie ubezpieczoną na 200 zł.
Postanowienie swoje wprowadził
Stefanowicz w czyn i przedwczoraj
duża łuna ukazała się nad folwar-
kiem Łuśkiewo, pow. lidzkiego.

Na miejsce pożaru pośpieszyła z
pomocą miejscowa straż ogniowa,
która już wiele zdziałać nie mogła.
Łaźnia Stefanowicza spłonęła pra-
wie doszczętnie. Przeprowadzone
dochodzenie policyjne ujawniło
podpalenie, gdyż pod jedną ścianą

na froncie carycyńskim; potem
pracowała w redakcji „Rewolucja
i Kultura", skąd odesłano ją na
studja do akademji przemysłowej.
Studja te miała Alliłujewna ukoń-
czyć 1 listopada.
W innym artykule „Prawda*

rozpisuje się о nadzwyczajnej
skromności żony dyktatora so-
wieckiego.

Wspomnienia o  Alliłujewnie
zamieszczają również współpra-
cownicy sekretarjatu Lenina. Piszą
oni, że pracowała codziennie do
późnego wieczora, niekiedy zda-
rzało się, że do późnej nocy sie-
działa przy maszynie do pisania,
odczytując telegramy w latach woj
ny domowej. Jej powierzano naj-
tajniejsze prace w komisarjacie, a
Lenin nadzwyczaj cenił swą ma-
szynistkę.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 30 X11932 r.

Gdańsk 173,60—174,03 —173,17.
Holandja 358,80—359,70—357,80.
Londyn 28,12—28,15—28,28—27,99,
Mowy York kabel 8,927—3,917—3,907.
Paryż 34,831—34,97—34,79.i
Szwajaarja 171,60—172,03 —171,17.
Włóchy 45,30—45,52—45,08.
Berlin w obr. prywatnych 211,90.
Tenden"ja niejedrolita,

Pożyczka inwestycyjna 98.50
5'|, konwers. 40,50.
4% dolarowa 50,70—50,75. |
5%, stabil. 53,38—53,75—54 —54,25.
4'|,|, L. Z. ziem. 37.
8% warszawskie 55,75—56,25.
Tendencja mocniejsza.

Macierz Szkolną. znaleziono dużo słomy. BankPolski 8750.
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ko CASINO į
Wielka 47. tai. 18-14.

 

   
  

    

      

  

  RESTAURACJA ST.

Wszystko po cenach znacznie zniżonych.

CENY NAJNIŻSZE—GABINETY.

Telef. 4-84 i 15-09.

 

Z POWODU OBECNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

POLECA NA GWiAZDKĘ

KOŁDRY
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty

Własnego wyrobu po cenach niebywale nizkich

 

Dziś premjera! Największy sukces
kinematogrzfji europejskiej!

nego! Ceś nisosiągalnego! Coś niebywałego! By pojąć trzeba ujrzeć... By ujrzeć trzeba przyjść!! Nad program: gnik
Urozmalcore dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej.

kosztów obrazu ceny nieznacznie podwyższene.

 

GEORGES AD. MICKIEWICZA _20.

OTWARCIE SEZONU ZIMOWEGO | grudnia 192 rola.
Donosząc o całkowitej zmiane dawnego kierunku naszej Restauracji, podajemy, że pozosta-

wiając dotychczasową doskonałą kuchnię obniżyliśmy znacznie ceny.

Dania od najskromniejszych do najwykwintniejszych.
Obfita piwnica win i wóask.

Bar ciepłych dań i duży wybór zakąsek.
Od 1 grudnia nowy i najlepszy zespół muzyczny w Wilnie

REWELERS0WO—DANCINGOWY.

Sala na zamówienia zbiorowe. -— Podczas obiadu przygrywa Zespół Koncertowy.

 

 

 

«Pieśń Nocy» vs:iżwny Jan Kiepura nadzwyczaj: Mody mętczyzna zgimn.

Dla młodzieży dozwolone.

| RYC WEDELPROKSZE.DZTS FWDASTATTO

wejściz w podw. parter.
224—1

 

NN Sn b. urzę-
rzutki, energlezn

Pomimo ogromnych poszukuje jakiejkolwiek
racy w blurowości lub
andlu, ewent. akwizycji.
Może również wyjechać

 

 

Deko 40 gr.
poleca:

-lo Ludwisarska 12,

CENY NAJNIŽSZE- GABINETY.

   

  

 

MIŁOŚĆ i POWODZENIE
Brzemniy, dlugotrwa yzapach „LÓRSOTIŚ

Władysław TRUBIŁŁO
POLSKI SKŁAD APTECZNY

Tamże inne zapachy wód kolońskich 28 odmian.

STSm waniem, (dobrze piszę I

I. I. ОЛИ I Fū

na wieš Jako zdolny wy-
chowawca - korepetytor
(posiada znajomość mu-
zyki I jęz. obcych). Ła- =

ozyskasz, używając
Gody kolońskiej

wo

Zaca

ŽŽ AO
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skawe zgłoszenia sub: _
WY student“ do „Dz.
Wil“, gr

 

Mogę byč wožną, gof-
Tag ZAjArakia), сет lub służącądowszy- twice

stkiego z dobrem goto- licytacja

rachuję) mam referencje
wiek średni, sametna. —
Dowiedzieć się od 4 —61
pp. Sw. Michalski 12 m.

UWAGA! 

  

 

 

Wileński Lombard „KRESOWJA*

od Ni 50,000 do Ma 100,000IodM1 do

LICYTARTK 222

Wilno, Hetmafska 1 (rėg Wielkiej 52), tel. 7 22,

Ра ОНУ ГВЯ р ой оЙ medeaь A dzie się w lokalu lombardų.

niewykupionych i nieprolongowanych zastawów
25,500.

W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard nie
dzie przyjmować.  

ZARZĄD. 3. Mogę na wyjazd. grl raugų ogrodnik: dużo mówić I kledy kiw-
> re. z ukeńczeną szko- nę głową to znaczy, że

WILNO, UL. WIELKA Nr. 19. Osoba w średnim wie- łą ogredniczą i długolet- Kas ma oe do 4KMUSZERKI i
Mieszkania 6 pokojow:| pojęca: serwisy, garnitury, wazony, figury,| ku poszukuje jakiejkol- nią praktyką, posiadają: mnie.
z wygodami do wynaję- kryształy e. c. ł. jako podarki gwiazdkowe wiek pracy zna się na €y chlubne śwadectwaz — A to zupełnie tak esi SAKEUSE
cla. Gdańska 6, spytać Od dnia 1 grudnia na okres przed- gospośsratwie wiejskiem dotychczasowej pracy -- samo jak ja: jak pokrę. AKUSZERKA
dozorcy. 769—2 0 n 9 P rób, hodowla, mleczar- poszukuje jakiejkolwiek cę głową to znaczy, żeai świąteczny 750] stwo. Zamkowa 3—7. posad и пгібт zawo- mi się nie chce. M. BRZEZINAmieszkanie - z ile. Zwirowa 18 - ьZ RABATEM 00 10';, DO 50'/, 10 między 3-4 lubw pe, MEZKNIENNUNEGHNONG przyjmuje bez przerwy5 pokojowe do wynaję-
 

<ia. Komorne niżej de-
kretu.

428—8 o
 

Antokelska 50. Pierwszorzędna pracownia ubiorów damskich pro- Młeda, inteligentna pa-
wadzona przez b pracownika firm zagranicznych nienka poszukuje posady

J. ZAKRZEWSKIEGO
Wilno, ul. Wileńska Ne 37.

 baciarni dla
Dobroczynny

do dzieci, może na wyjazd
lub na przychodnią do
dzieci. Adres w Adm. grl

318—5 o
wiązki Bac

 

ZNANA .

FIRMA B-cia c H A N U gt N sin a
yńcze wzgl. po- le, zniżone.

Wiino, Niemiecka 23, firma egzystuj: od r. 1890. dwójne, duże słonęczne eny znacznie, zniżone

Duże kołdry od 12 21.

 

Również wyrabia się kałdry na puchu.
€o tyduień otrzymujemy ostatnie rowości materjałów na kołdry.

z wszelkiemi wygodami,
z łazienką | telefonem
de wynajęcia na stale

b. tanich w hotelu „Ermi- ! Jubilerstwa wchodzące.
 

Chcesz być zdrowym i oszczędnym? Tak Więc ik swetry, pulo-
eliz.bonjourki, rejtuzy | ciepłą

tylko w polskiej Firmie

„ĮANUSZEK“
ulica S-to Jańska Nr. 6.

Największy wybór.

MEBLE
nowoczesne pierwszos

rzędnej jakości
poleca firma:

«. ŁOKUCIEWSKI»

wery, nę

 
ciepły

 

Ceny bardzo niskie. A. O

 

H. M. STEPHENSON.

ia najoyższem Wzgórzu.
ROZDZIAŁ XXXII

— Niech pan siada, panie majorze, nie potrze”

buję panu mówić, że moj czas jest bardzo cenny,

Nie chcę być niegrzeczny, ale prosiłbym, żeby mi

pan przedstawił swoją sprawę możliwie zwięźle.

—Dobrze. Najprzod chciaibym pana ministra

prosić o zapewnienie, że to, co powiem, nie będzie

użyte w żadnym wypadku przeciwko człowiekowi,

o którego mi idzie.
Minister spraw wewnętrznych spojrzał na

wręczony mu przez Godirey'a. : 9 2

— Ojciec pański zaszczyca mnie swoją przyjaž“

nią — rzekł. — Przychodzi pan z jego polecenia i wi-

dzę z listu, że ojciec wie, o co chodzi. Ale nim przy”

chylę się do pańskiej prośby, muszę się dowiedzieć

czegoś więcej.
— Ja nie proszę pana ministra o posłużenie się

iniormacjami, już znajdującemi się w policji, tylko o

zachowanie dla siebie tych, z któremi przychodzę,
— A więc to sprawa dotycząca policji! —dygni-

tarz zmarszczył brwi i potrząsnął głową. —Nie, nie

mogę dać panu takiego zapewnienia. Mam nadzieję,

że pan nie przyszedł do mnie wstawiać się za jakim

obcokrajowym szpiegiem.
— Nie, panie ministrze,

list

Mój przyjaciel dał we

AWydawcu: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Najniższe ceny.

OZY,

Mieszkania

i pokoje£
Potrzebny w centrum robiona klijentela, dobry Okazyjnie do sprzeda-
miasta duży, słoneczny, punkt — do sprzedania.

pokój z wygoda
ml, bez mebli. Zgiosze-

Wilno, Wiienska 23. nia do „Dz. Wil.” pod

taż" Biskupia 4 m. 13 Ceny niskie. — Ul. Zamkowa № 26. * 313—8 o gdyż

najskromnie
Nowootwarty Chrześcijański Zakład Jubllersko- Zred. urzędnik, b. stu- Šias bież na

Grawerski L. SIKORA I B. MADEJ
lub na doby po cenach Wykonuje wszystkie robety w zakres grawerstwa kąkolwiek pracę, choćby

dent prosi bardzo o ja- wyjazd. Pro)

fizyczną, byle zaraz Kaka! Dai
nędza

wprost ]uż w oczy z

— Rob ta solidna. — |

 (Plac Katedralny) tele- braku środków do życia P9SZukuję
 fon 14-67.
W celu reklamowym wykonuję solidnie-niedrego

ubraria męskie.

Łaskawe zgłoszenia sub: Ż4Ce], do

 

Kupno Zakład Krawiecki Fr. MUCHLADY w Administracji Dzienni-
319—2 Wileń „ 25. | ka Wileńskiego lub her- 1a wylazd.

5 Sprzedaž k ® °_ A baclarni dla inteligencji m. 2.
>MT ATSS р

3 Sprzedaje się płaszcz T===z="=unmr> ALI . zag || Panów wymownychI

Sklep kolokjalno- męski na pižmowcach, #
ul. Jakóba Jasińskiego
Nr. 7 m. 4, 711—1| SPOŻYWCZY

Koncesja tytoniowa, wy-

nia męskie palto mało

Adres w Administracji. ką karakułewe Sniadee-
B £r-2 kich Nr. 3 m. 31.

E UIN
PRL,aliRI ii IIS ID OAZAZOOPRZTEZYOAK WO IISUTIIIEKSA ISTATTS

Flandrji najwyžsze dowody patrjotyzmu.
— W takim razie, dlaczego pan się za nim

wstawia?
— Dlatego, panie ministrze, że był skazany w

swoim czasie na więzienie, z którego zbiegł.
— Proszę jego nazwisko!?
— Harry Walters.
Minister wstał rozgniewany.
— Przypominam sobie tę sprawę, majorze. Mu-

szę panu powiedzieć, że w związku z nią był pan w
swoim czasie poważnie skompromitowany. Powiem
panu szczerze, że gdyby policja zebrała dostateczne
dowody, to ani moja przyjaźń dla pańskiego ojca,
ani inne względy nie uratowałyby pana od sądui
kary. Sprawiedliwość, jaką dzierżę w rękach, nie
liczy się z jednostkami. Domyślam się, czego pan
chce ode mnie żądać i uprzedzam, że to jest niemoż-
liwe. Dalsza dyskusja nie przyda się na nic. Żegnam
pana.

Godfrey wstał również.
— Panie ministrze, ja przyszedłem jako rzecz-

nik sprawiedliwości. Na miłość boską, niech mnie
pan wysłucha. Mój ojciec zna tę sprawę szczegóło-
wo i powiedział mi, że moim obowiązkiem jest
przedłożyć je panu. Pan minister zna ojca i wie, że
onby nie powiedział takiej rzeczy bez poważnej
podstawy.

Minister przeszedł się kilka razy po gabinecie,
poczem zwrócił się do gościa.
— Dobrze, mjaorze, Niech pan mówi. Daję ра-

  

  

Dakar Ža
%

jako nianię lub do po- | Suknie Poszukuje posa-
mot

używane kołnierz | czap- p larstwie za utrzyma- lub Jako pomecnica pa-
ne. Uczciwa

716 oddana ioszczędna. ul. na—Zgłaszać się proszę
Ponarska 16 m. 2. 91

GNEIAAANA też Zakretowa 7—10.

 PRACA į

w domowem go- dY Stałej przy dzieciach

wytrwała, "! domu—uczciwa—pan- че

do Redakcyi Dziennika Pani |
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nu pięć minut czasu, według tego zegara.
Panie ministrze, Walters zabił tego szantażystę,

ale to nie było morderstwo. Człowiek, który zamie-
rza zabić, przynosi z sobą broń. Śledztwo wykazało,
że łotr został zabity pagrzebaczem, który znajdował
się w pokoju. Bójkę zaczął zmarły. On pierwszy po-
chwycił za pogrzebacz, Nie mogę tego dowieść, ale
wiem, że tak było. Wybitny prawnik powiedział mi,
że powinno się było przedstawić przysięgłym alter-
natywę zabójstwa bez premedytacji, a to nie miało
miejsca. Wialters powinien był wyznać prawdę. Nie
uczynił iego ze strachu i to było jego rzeczywiste
przestępstwo. Niech pan minister nie zapomina, że
miał wtedy dziewiętnaście lat. O, łatwo jest go po-
tępić ludziom, którzy żyją bezpiecznem życiem.

Wyrwał się z więzienia i uciekł, Tak, pomog-
łem mu w ucieczce i zaopatrzyłem w pieniądze. Nie
przyszedłem tu bronić siebie. Wiem, że z winy oko-
liczności jestem niefortunnym orędownikiem.

Kiedy wybuchła wojna, Walters poniechał
wszelkiej ostrożności i powrócił, żeby walczyć za
kraj,który obszedł się z nim tak srogo — ale to był
jego kraj. Dwa razy już uprzednio zyskał odznacze-
nia za waleczność. Miesiąc temu nieprzyjaciel za-
atakował nasze pozycje w najkrytyczniejszym punk-
cie. Walters uratował prawie beznadziejną sytuację
i ocalił całą kompanję od pewnej śmierci, za cenę
strzaskanej nogi i innych ran. Za ten czyn, panie mi-
nistrze, został odznaczony Krzyżem Wiktorji,
— Krzyżem Wiktorji? Naprawdę?

iego, Mostowa 1.
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Sługa.

Godfrey nie zwrócił uwagi na te słowa. Dano
mu tylko pięć minut czasu i musiał je wyzyskać do
ostatniej sekundy:

— Czy byłoby sprawiedliwem osadzić tego
rannego zpowrotem w więzieniu? Wszyscy wiedzą,
że uciekł. Wszyscy się dowiedzą, jeżeli go znów
uwiężą. Stanie się bohaterem narodowym, a ci co
wymierzają sprawiedliwość, okażą się automatami
bez duszy i miłosierdzia. Przyszedłem żądać łaski
dla Harry'ego Waltersa w imię — sprawiedliwości.
— Pod jakiem nazwiskiem Walters zdobył to

odznaczenie?
— Sierżant Bruce'a z n-tego piechoty kana-

dyjskiej.
Nastąpiło milczenie.
— Przychylam się do prośby, z jaką pan wystą-

pił na wstępie — rzekł wreszcie minister. — To, co
pan powiedział, nie będzie użyte przeciwko pańskie-
mu przyjacielowi. Co do reszty, to muszę załatwić
się wszechstronnie i naradzić z przedstawicielami
sądownictwa. Dam panu znać o swojej decyzji, sko-
ro tylko je powezmę.

Godtrey udał się natychmiast do
którym leżał Harry i powiedział mu o
audjencji u ministra.
— Może już cię nie zobaczę — rzekł przy po-

żeśnaniu. — Mój urlop kończy się jutro. Załącz ode
mnie matce wyrazy głębokiego szacunku. Cieszę się,
że ją poznałem. Bywaj zdrów, chłopie, i niech ci los
sprzyja:

szpitala, w
rezultacie
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