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Wyjazd premjera Wegier.
WARSZAWA (Pat). Premjer wę: ka kościół Marjacki, histo:yczną wy-

gierski Gómbóspras: z Warsza- stawę legjonów, Muzeum Narodowe,
wy o godz. 7,30 do Krakowa. , Bibljotekę Jagiellońską, katedrę na
KRAKÓW Pat). Wczozaj o godz. Wawelu, gdzie złożył wieniec na

1315 przybył do Krakowa premjer sarkofagu Stetana Batorego, dalej
węgierski Gómbós. Na dworzec skarbiec i zamek. ©О godz. 16rej
przybyli na powitanie przedstawi-| t-wo polsko-węgierskie podejmo-
ciele władz z wojew. krakowskim| wało premjera węgierskiego herbat-
Kwaśniewskim, prezydentem Krako-| ką w Grand-Hotelu.
wa Kaplickim 1 @са dywizji gen. KRAKÓW (Pat), O godz. 21,40
Mondem na czele. Po krótkim odpo-| premjer Gómbós, żegnany serdecz-
czynku w przygotowanych aparta*|nie przeż przedstawicieli władz i
mentach, premier Gómbós zwiedził| kolonię węgierską, opuści: Kraków,
wi t-wie posła węgierskieżo w War”| udając się w drogę powro'iią do Bu-
szawie Malouski i wicemin, Szembe-| dapesztu.
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Zbliżenie łotewsko-litewskie.
KOWNO. Nowy poseł łotewski w W dziedzinie gospodarczej w naj-

Kownie, Seja, w wywiadzie praso- bliższych dniach rozpoczną się
wym, mówiąc ostosunkach litewsko-| obrady nad zmianą umowy handlo-

oświadczył iż sprawa| wei łotewsko-litewskiej, kióra obec
zbliżenia pomiędzy Łotwą 1 Litwą| nie kształtuje się na korzyść Litwy.
będzie szła w trzech kieruikach: po”| Termin obecnej umowy upływa z
litycznym, gospodarczym : kultural-| końcem. grudnia r, b.
nym. Wreszcie w dziedzinie kultural

W]| dziedzinie politycznej naj: nej w Kownie po raz pierwszy w
prawdopodobniej w listopadzie od-, dniu 18 listopada będzie wyjątkowo
będzie sie w Tallinie zjazd mini: | uroczyście obchodzone święto naro-
strów spraw zagranicznych państw, dowe łotewskie,

co lziemmte.

   
  

  

  
 

   

 

WARSZAWA (Pat). Rada mini-
strów w dniu 19 b. m. uchwaliła kil-
ka rozporządzeń, dotyczących poglę-
bienia zapowiedzianej już od kilku
miesięcy akcji oddłużeniowej w rol-
nictwie. Rozporządzenia ie nor:
mują cały skomplikowany materjał
wedle następujących działów:

1) Rozporządzenie o konwersji i
uporządkowaniu długów ioiniczych
obejmuje specjalnie pomyślany sy-
stem uig przewidzianych dla posia-
daczy gospodarstw wiejskich, któ-
rzy są obciążeni zobowiązaniami po”
wstałemi przed 1. 7. 32 r..

2) Rozporządzenie o zmianie u-
stawy z dnia 24, 3. 33 r. o ułatwie-
niach dla instytucyj kredytowych,
przyznające dłużnikom ulgi w zakre-
sie wierzytelności rolniczych obej:
muje stosunki pomiędzy Bankiem
Akceptacyjnym z jednej strony a in-
stytucjami kredytu zorganizowanego
dlą dłużników tej instytucji z drugiej
strony, ‘

3) Rozporządzenie o ulgach w
spłacie długów posiadaczy gospodar”
stwa wiejskieśo oraz  rciniczych
przedsiębiorstw i instytucyj w ban-
kach państwowych.

4) Rozporządzenie o uregulowa'
niu zobowiązań rolników wobec fun-
duszu obrotowego reformy rolnej.

Pierwsze z tych rozporządzeń da-
je zasadnicze pojęcia określające, co
jest długiem rolniczym kto jest po-
siadaczem gospodarstwa wiejskiego»
w jalki sposób nonmy uchwalone re-
śulują poszczególne zakresy zobo-
wiązań ze względu na ich charakter.
Zasadniczą rzeczą, biorąc dług rolni
czy, jest dług pozostający w związ-
kw z nabyciem. rozporządzeniem lub
prowadzeniem ' gospodarstwa wiej:
skiego, lub też dług pochodzący z
tytułu indosu albo poręczenia.
Zwrócić należy uwagę, że każdy
dług, który obciąża posiadacza go-
spodarstwa wiejskiego a którego
zawodem jest prowadzenie tego go-
spodarstwa. jest długiem rolniczym. bałtyckich. : |

 

Wobec tego wierzyciel mus: udowo-

 

Dokoła zamachu marsylskiego.
Zeznania dr. Pawelicza i Kwaternika.
ZAPRZECZAJĄ UDZIAŁU W ZAMACHU MARSYLSKIM,

ZURYCH (Pat). Doktor Pawelicz ternik oświadczył: że odrzuca z po-
i Kwaternik, którzy podejrzani są o gardą wszystkie oskarżenia, które
udział w zamachu marsyiskim, zło: | bezwarunkowo nie mogą go doty-
żyli swoje pierwsze zeznania przed czyć. Zaznaczył on, że ostatnie 10
urzędnikiem policji w Turynie. Pa"| miesięcy, to jest od czasu, gdy znaj-
welicz oświadczył kategorycznie, że| duje się na wygnaniu, spędził u
nie ma nic wspólnego z zamachem.| swoich przyjaciół w Berlinie. Dalej
Jak twierdzi, nie był wcale we| podkreślił, że nie zna aresztowanych
wrześniu w Marsylji i nie zna zu:| spiskowców we Francji i że nigdy
pełnie tego miasta. W dalszych ze”| nie występował pod nazwiskiem
znaniach  Pawelicz przedstawił|Kramera. Ostatnie tygodnie Kwater-
szczegółowo, w jaki sposob spędził| nik spędził w Padwie u pewnego
ostatnie kiiką iygodni, podkreślając,| przyjaciela studenta, którego na-
że w tym czasie przebywał tylko w| zwiska nie chce wymienić.
Turynie, Medjoianie i Brescii Kwa-

WYROK SMIERCI NA KRÓLA. |
PARYŻ (Pat). Schwytany w Le- Chorwatów belgijskich spisek: $dy-

odjum terorysta Pericz vel Perczac by nie udał się zamach na króla w
przyznał się do do tego, że był głów: Paryżu. W ręce policji wpadł akt,
nym pomocnikiem dr. Pawelicza i że z którego wynika, że organizacja
zadaniem jego było zorganizowanie chorwacka w Serainś na zebraniu
stowarzyszenia  terorystów wśród 1. IV. wydała wyrok smierci na kró-
emigrantów chorwackich. Ze znale-: la Aleksandra, domagając się jedno-
zienia przy nim większej sumy pie- cześnie od dr. Pawelicza jaknaj-
niężnej wysnuwają przypuszczenie, prędszego wykonania tego wyroku.
że miał on zorganizować wśród .
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Podstawy rządu jugosłowiańskiego,
BIAŁOGRÓD. (Pat). Wychodząc wowemi zasadami tej polityki są|

z pałacu po audjencji, która trwała monarchja i dynastja Karadżordże- |
godzinę. premjer Uzunowicz oświad wicze. jedność narodowa. istniejąca
czył przedstawicielom rpasy, iż mi- obecnie konstytucja - organizacja |
sja, którą mu powierzyła regencja, państwa jugosłowiańskiego jedynego'
zawiera tylko jedno zastrzeżenie: i niepodzielnego.
Przy tworzeniu nowego 1ządu nie W! stosunkach międzynarodowych,
może być brany pod uwagę nikt kto dodał Uzunowicz, polityka ta jest
wyraźnie i bez żadnych zastrzeżeń polityką polkoju opartą na krajach
nie oświadczy się za polityką dotych sprzymierzonych oraz na utrzymaniu
czasową. stanu rzeczy stworzonego przez

Uzunowicz podkreślił, że podsta- traktaty pokojowe,

Koncentracja wojsk w Asturji.
PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono- MADRYT (Pat). W. okolicy Lan-

szą: Ministerstwo spraw wewn. do- $reos w czasie przewożenia broni i

nosi, iż koncentracja wojsk w Astu- | amunicji, zabranej powstańcom, na”
rji została dokonana bez oporu. Od-|stąpił wybuch kilku skrzyń dyna-|
działy wojsk rządowych zajmują| mitu. transportowanego samochoda-
prawie. wszystkie ważniejsze pun-|mi ciężarowemi. Ofiarami wybuchu:
ikty. Władze policyjne i wojskowe| padło 32 zabitych i wieli: rannych'
odebrały iudności przeszło 3 tys.
karabinów. którą jechał samochód, była podmi-

nowana przez powstańców.
1

 

DALSZE ARESZTOWANIA
I NOWE ZEZNANIA.

PARYŻ, (Pat). W: Dieppe aresz-
towano niejakiego Artukowicza oby-
watela jugosłowiańskiego urodzone-
go w roku 1889, przybyiego z Anglji,
skąd go wydalono za propagandę i
organizowanie ruchu ustaszystów.

Artukowicz był w posiadaniu
paszportu węgierskiego, wydanego
w. budapeszcie 5 lutego 1954 roku.

Rzekomo brał om udział w za-
machach na pociągi, które organi-
zował z Kwaternikiem i Nowakiem.
Aresztowanego pod konwojem ode-
słano do Paryża.
DIEPPE (Pat). Aresztowany wczo-.

raj przez władze francuskie Jugo”
słowianin Artukowicz, podejrzany 0
kontakt z chorwacką organizacją te-
iorystyczną, jak się okazuje, miał w
swojej walizie dokumenty politycz-
ne, dotyczące spraw chorwackich.
Artukowicz: którego aresztowano na
terytorjum Francji zaraz po przy-
jeździe z Anglji, oświadczyi, że do-
kumenty te miaty mu służyć do na-
pisania książki w sprawie sytuacji
politycznej w Chorwacji.
LEODJUM. (Pat). Pericz przyznał

się w czasie badania, iż podczas po-
bytu swego we Francji spotkał się
z Kwaternikiem  aresztowanym о-
statnio w Turynie,

„Journal "de Meuse' donosi, że
Pericz przedstawił dnia 17 b. m, w
banku w Leodjum czek na 4.000
trarików. Wystawcą tego czeku był,
jak widać z podpisu niejaki Bubala,
zamieszkaty w berlinie. Czek opie--
wał na nazwisko Anicza, jednego z
kierowników komitetu  Ustaszów.
Czek wystawiony: był dnia 9-go b. m.

BUDAPESZT (Pat). Węgierska
agencja telegraiiczna donosi. że dziś
w południe poseł jugosłowiański
przybył do ministerstwa spraw zagr.,
gdzie złożył notę werbalną, domaga-
jącą się podjęcia poszukiwań i aresz-
towania pewnego Chorwata, który
na zasadzie zeznań jednego z aresz-
towanych we Francji może być po-
dejrzany o współudział
marsylskim. Władze

szeroką skalę zakroione poszukiwa-
nia.

dnić, że dług nie ma charakteru rol-
niczego. Gospodarstwem wiejskiem
w zrozumieniu rozporządzenia jest
nietylko gospodarstwo rolne, ale
również leśne, ogrodowe, nasienne,
hodowlane, pszczelne i rybne. Po-
siadaczem zaś jest właściciel użyt:
kownik i dzierżawca. Jeś'! chodzi o
zakłady i warsztaty przemysiowe, to
uważa się je za gospodarsiwa wiej-
skie, jeżeli są prowadzone w zakre”
sie tego gospodarstwa. Prócz tego
w pojęciach ogólnych. odrazu na
plan pierwszy wysuwą się podział
gospodarstwa na grupy. Grupą A
są gospodarstwa o obszarze nie prze-
wyższającym 50 ha, grupą B nie
przewyższające 500 ha, grupą C po”
zostałe.

Ministrowie skarbu oraz rolni-
ctwa i reform rolnyca mogą podwyż”
szać w drodze rozporządzeń granice
obszaru ustalonego dla poszczegól:
nych kategoryj gospodarstw. Rozpo-
rządzenie w braku odmiennego prze-
pisu nie stosuje się ani do wierzytel-
ności, ani do długu następujących
osób i instytucyj: skarbu państwa,
ubezpieczeń społecznych, związków
samorządów  terytorjalnych Banku
Polskiego, banxów i przedsiębiorstw
instytucyj państwowych iub komu-
nalnych, przedsiębiorstw  banko-
wych, centralnych kas gminnych, kas
pożyczkowo - oszczędnościowych i
spółdzielni kredytowych.

SYSTEM ULG,

Na jedno z pierwszych miejsc w
systemie przewidzianych ulg wysu-
wa się możliwość zapłaty długów

rolniczych pajierami wartošciowe-
mi, W, ciągu lat trzech od: dnia. wej-
ścia w życie rozporządzenia, dług

rolniczy, przewyższający 500 żł., bę-
dzie można spłacać papierami war”
tościowemi które oznaczy minister

skarbu w porozumieniu z ministrem
rolnictwa i reform rolnych. Pod-
kreślić należy: że jeśli chodzi o dług,
to rozporządzenie regulują długi po
wistałe tylko przed 1. 7. 32 r.
W rozdziale trzecim rozporządze-

mia jest przewidziana następująca
ulga, a mianowicie konweisja dłu-
gów rolniczych na kredyt długoter-
minowy w listach zastawnych.

Konwersja ta polega na tem,
że dług rolniczy, zabezpieczony na
nieruchomości ziemskiej, może być

w ciągu trzech lat od dnia wejścia

w życie rozporządzenia skonwerto-
wany bez zgody niższych wierzycieli
na dług w 4i pół proc. listach za-
stawnych, które będą umorzone w
okresie. niedłuższym niż lat 55. Na-
leżność wierzyciela będzie spłacana
listami po kursie al pari. W: załeż-
mości od grup, do których dane go-
spodarstwo należy, różna może być
zastosowana konwersja.

Do przeprowadzenia konwersji
będą uprawnione instytucie kredytu
długoterminowego: oznaczone przez
ministrą skarbu w drodze 1ozporzą-
dzenia.

Następte rozporządzenie zawiera
przepisy, które mają znaczenie za*!
sadnicze ze względu ną obowiązu-

cie postępowanie likwidacyjne obej-

dług postępowania kodeksu cywil-
nego ze zmianami wprowadzonemi

na celu przyśpieszenie procesu li-

ULGI W STOSUNKU DO DŁUŻNI-
KÓW! BANKÓW PAŃSTWOWYCH.

państwowych ulgi polegać będą, przy
stosowaniu ogólnych zasaś
ściowem
rozterminowaniu należności,przenie_ |
sieniu spłaty do nowych okresów
umorzenia oraz na obniżeniu opro
centowań,
przez banki. Dla celów oddłużenio-
wych zostaną utworzone rozporzą:
dzeniem ministia skarbu w FPaństwo-

 jące prawo hipoteczne w trzech
byłych dzielnicach kraju. W: każdym|
razie intencją tych przepisów jest|
zasada polegająca na tem, aby insty-|
tucjom uprawnionym do dokonywa-!
nia konwersji nie stwarzac żadnych!
przeszkód w całymi procesie zamia'/
my długów hipotecznych na długi w
listach zastawnych. !

Dalsze rozporządzenia przewidu-|
ją rozłożenie spłaty i obniżenie' 

w zamachu; zz.
węgierskie|

żołnierzy. Jak przypuszczają, droga,|podjęły niezwłocznie energiczne,na |

oprocentowania długów roiniczych z:
mocy samego prawa. i

Ulgę. wypływającą z samego
prawa, stosuje się w długach rolni-
czych posiadaczy gospodarstw wiej-,
skich grup A i B. Ulgi te polegają|
mą zapłacie długu w 28 równych ra"!
tach półrocznych, przyczem pierw-:
sza z tych rat przypada na dzień'
1. 4. 35 r. Rozloženiu temu podlega
nietylko kapitał długu ale i procen-
ty prowizje, koszty itp. należne za
czas od 1. 11. 34 r. Odseik1 od dłu-'
gów, nawet jeżeli już są zasądzone,'
obniża się do 3 proc. w stosunku
rocznym. Ponadto przepisy przewi-
dują, że przy przedterminowej spła-
cie będzie stosowana bonifikacja, |

Podobne ulgi mogą byc jednak

uwzględniający położenie majątko-'
we zarówno diużnika ja: 1 wierzy:!
iela, uzna, że zdolność płatnicza i
położenie gospodarcze pozwalają'

| tychmiastowego

wieszone, jeżeli urząd rozjemczy,'

zagranicą 8 zł.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 58,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 25 gr, za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca oe 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

wypełnić zobowiązania na warun-
kach dla wierzyciela koizystniej:
szych. Nasiępnie, jeżeli dłuż powstał
z tytułu odszkodowania. Wreszcie,
„eżeli dłużnik pogarsza zabezpie”
czenie rzeczowe lub w inny sposób
zmniejsza bezpieczeństwo wierzytel-
ności.

W; końcu rozporzadzeie przewi-
duje ulgi, które będą przyznawane
przez urzędy rozjemcze. Podkreślić
trzeba, że postępowanie układowe
obemiuje cały majątek dłużnika, na-
tomiast postępowanie lit«widacyjne
obejmuje tylko gospodarstwo wiej-
skie,

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE.
Wedle specjalnej procedury moż-

na będzie zawrzeć układ w odnie-
sieniu do gospoda:stw wiejskich,
których posiadacze bądź skorzystali
z ulg, lub nie skorzystali bez wzglę-
du na stopień zadłużenia, jeżeli za-
przestali płacenia swoich zobowią-
zań prywatno-prawnych i publiczno”
prywatnych. W: procedurze przewi-
dziane jest otwarcie postępowania
sprawdzenia wierzyteln. i omówie-
nia zasad projektu układu. Wresz-

muje zasady likwidac;i gospodarstwa
wiejskiego w drodze przymusowej
jeżeli układ nie został zawarty, bądź
jeżeli nie został zatwierdzony przez
urząd rozjemczy, bądź jeżeli został
unieważniony. Likwidacja odbywa
się przez , sprzedaż nieruchomości
wchodzących w skład gospodarstwa
wiejskiego w drodze egzekuoji we-

rozporządzeniami. Zmiany te mają

kwidacyjnego.

W stosunku do dłużników: banków

na czę”
umorzeniu sumy dłużnej,

branych dotychczas  
wym Banku Roinym i Banku Gospo

Akcja oddłużeniowa w rolnictwie.
darstwa Krajowego specjalne „łun-
dusze oddłużenia* tych banków
których łączna wysokośc przekro
czy prawdopodobnie zł. 100.000.000.
W zakresie kredytów długoter-

minowych przewidywane są w szcze
gólnych wypadkach pewne umorze-
nia kapitału sumy długu Ogółem
ulgi polegać będą na konwersji za”
iegłych rat kredytu długotermino-
wego, na nowem oszacowaniu lub
też na rozłożeniu spłaty naieżności
na dogodne dla dłużnika iaty,

ULGI W STOSUNKU DO DŁUŻNI-
KÓW FUNDUSZU OBROTOWEGO

REFORMY ROLNEJ. в
Wielkošė i charakter ulg, udzie-

lonych dłużnikom funduszu obroto-|

wego reformy rolnej, uzaležniona jest

przedewszystkiem od źródła, z któ-
rego powstało zadłużenie. (W: za”
kresie umorzenia najpoważniejsze
ulgi przewidziane są dla dłużnych

zobowiązań z tytułu nabycia ziemi

czy z majątku jas czy z
prywatnej parcelacji. pierwszym
wypadku ulgi udzielane będą na
podstawie nowego szacunku, przy-

stosowanego do wartości nabytych
gruntów i zabudowań. W. wypadku
drugim nastąpi obniżenie sumy głów”
nej o 55 proc. W szczególnych wy-
padkach, przewidzianych w rozpo
rządzeniach odnoszących się do
dłużników zadłużonych bardzo wy-
soko, zastosowane zostaią dodat-
kowe ulgi według zasad ustalonych
przez ministrą rolnictwa i reform
rolnych. . Ogólza wysokość umorzeń
przekroczy prawdopodobnie zł.
350.000.000 . to jest o taką sumę
zmniejszy się zadłużenie rolnictwa
w stosunku do funduszu obrotowego
reformy rolnej. Ą

ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI
BANKU AKCEPTACYJNEGO.
Przedewszystkiem Bank Akcepta-

cyjny otrzyma prawo emitowania
własnych obligacyj, które służyć
będą do przyjmowania wierzytelno-
ści roiniczych instytucyj. kredyto-
wych. Obligacje te są poręczone
przez skarb państwa Rozważane są
przepisy, które unormują stosunki,
wytworzone w związku z wierzytel-
nościami i zabezpieczeniami, które
służą jako podkład kredytu akcepta-
cyjnego. е

Emil Burć o polityce Francji,
PARYZ. Pat. Naczelny redaktor

dziennika "I'Ordre“, Emil Bure za-
mieszcza artykuł poświęcony zaga-
dnieniom francuskiej polityki zagra-
nicznej Minister Leval zdaniem pis-
ma, zamierza kontynuować pol'tykę
ministra Barthou który działając w
zupełnej zgodzie z odpowiedzialny-
mi kierownikami armji francuskiej
postanowił nie odrzucać propozycji
Rosji sowieckiej, zaniepokojonej
działalnością hitlerowskich Niemiec.
W przeciwieństwie do Brianda

Laval jest realistą i dlatego pragnie
przedewszystkiem spotkać się z Mu-
ssolinim, gdyż »daje sobie sprawę z
tego, że aljanse Francji z państwa-
mi bałkańskiemi będą miały pełną
skuteczność dopiero wtedy gdy
Włochy nie tylko przestaną się ich
obawiać, ale nawet udzielą im swej
aprobaty.

Rywalizacja Włoch i Jugosławii
może wyjść na korzyść tylko Niem-  com, którzy rozwinęli zresztą ostat-
nio niezwykle silną działalność pro-

pagandową w Jugosławii.
Król Aleksander obawiał się

szczególnie skutków tej propagan-
dy i dlatego zdecydował się na po-
dróż do Paryża.

Podcbnież propaganda niemiec-
ka pracuje również w Rumunji. Ru-
munja znajduje sę obecnie w cięż-
kiem położeniu gospodarczem, dla-
tego można się obawiać że młode
pokolenie rumuńskie może w przy-
szłości nie okazać tyle poświęcenia
dla utrzymania sojuszu z Francją i
nie zdobędzie się na materjalną a-
bnzgację.

Publicysta Bure kończy artykuł
podkreśleniem, ź: w trudnych chwi-
lach należy poszukiwać nowych
przyjażni, ale przedewszystkiem na-
leży się jednak starać o zachowanie
tych które się już posiada. Fran-
cuski minister spraw zagranicznych
powinien więc dóstarczać tym przy-
jaciołom francuskim środków do
oparcia się pokusom niemieckim.

Reforma konstytucji francuskiej.
PARYZ Pat. Rada ministrów roz-;

ważać będzie na jutrzejszem posie-
dzeniu sprawę przedstawienia parla-
mentowi projektu reformy ustroju
państwa. Premjer Doumergue zaraz
na pierwszem posiedzeniu izby w
dniu 6 XI zgłosi wniosek o zwołanie
Zgromadzenia Narodowego, celem
uchwalenia zmian w konstytucji.
W projekcie przewidziane są takie
zmiany: , Ma być utworzone stano-
wisko pierwszego ministra (czyl:
premjera), któryby w razie konfliktu
z większością parlamentu mógł za-
żądać od prezydenta republiki na:

rozwiązania izby.
Jedynie rządowi ma przysługiwać
prawo inicjatywy w wydatkach pań-
stwowych. Rząd winien mieć mo-
żność przedłużenia budżetu państwa
z roku na rok w wypadku, gdyby par-  lament nie uchwalił go w terminie.

W ustawie konstytucyjnej winien się
znależć statut urzędników i funkcjo-
narjuszów państwowych. W kołach
politycznych twierdzą, że premjer
Doumergue gotów jest rzucić na
szalę cały autorytet i postawić kwe-
stję zaufania.

————ms

w Chinach.
BERLIN. Pat.— Niemieckie biuro

informacyjne donosi z Tokio, že na
odcinku Pekin—Mukden bandyci wy-
koleili pociąg.

Pomiędzy eskortą wojskową a
napastnikami wywiązała się strzela-
nina, podczas której wiele osób zo-
stało zabitych i rannych.

Bandyci uprowadzili 5 obywateli
mandżurskich i 2 Japończyków.   
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Dciolnitosasi poliką.
Dyskusja na jedrej ze śród lite

rackich, wysiąpienie w niej

iednego z profesorów naszej Wszech

nicy (sprawozdanie podaliśmy w

czasie właściwym) wysunęiy znowu

na porządek dzienny sprawę zda-

wałoby się całlkowicie już pogrzeba

ną, mianowicie sprawę dzielnicowo-

ści w Polsce.

Naraz  dzielnicowość stała się

znowu aktualna, Redakcja naszego

pisma, a także redakcje innych pism

wileńskich, zasypywane są listami

czytelników, domagających się gło-

su (niektóre pisma wileńskie głosy

te druxująją odezwał się również
„l. Kurj. Codz. ' w Krakowie i to w

sposób tak niekulturalny, a zara-

zem bezsensowny, że choć jesteśmy

w tem odezwaniu zaczepieni. nie

uważamy za możliwe zniżać się do

dyskusji na tyn: poziomie

Jednak sprawa musi być chyba

jeszcze żywotna, skoro budzi aż tą-

kie zainteresowanie, a nawet za

cietrzewienie, Dlatego poświęcamy

jej niniejsze uwagi.

Nasze stanowisko zasadnicze w

sprawie t. zw. dzielnicowości nie-

jednokrotnie już wyjaśnialiśmy: u-

ważamy, że im rychlej różnice dziel

nicowe w Polsce się zatrą, lem dl:

Polski będzie lepiej. Wymianę ludz:

pomiędzy dzielnicami uważamy za

pożądarą pod każdym względem w

szczególności zaś, jeśli idzie o Wil:

oraz

no, uweżamy: że napływ kulturalne.|aj, pretensję. Ale publicyście

(go elemeniu polskiego z innych czę REC DEAL

ści Posski może być poprcstu zba Czołowy publicysta „Naszego Przeglą: |

wienny. du“, p. S. H. — opieramy się o szereg jego

Obok naszych / dezyderatów| artykułów — wytworzył sobie bardzo

istnieje jednak stan faktyczny, na naiwną wizję świata. Działają a

który nie możemy zamykać oczu OCE: o BRA. NY
2 $ i aaa Pierwsza jest nacjonafistyczna, antyse-

Polska jest naprawdę wielkim micka i przeto groźna dla żydów. Druga

krajem, a naród polski wielkim na

rodem. Na przestrzeni, którą za

mieszkują Polacy w ilości dwudzie-

stu kilku miljorów, muszą zachodzić

między nimi pewne różnice.

Niedawno zdawaliśmy w ,Dzien.

Wil." oprawę z książki proi, Czeka-

nowskiego o rasach ludzkich i stwier

dzilišmy. że nawet antropologicznie.

a więc fizycznie, Polacy poszczegól

nych okolic różnią się między sobą.

Zachodzą także i mne różnice, wsku

tek czego nie można wszystkich

Polaków zrównać pod jeden stry

chulec. Ale mimo wszystko Polacy

stanowią naogół naród wyjątkowo

zwarty i jedno'ity. We Francji np

różnice między ludnością połnocy i

południa, zachodu i wschodu są ©

wiele dale: sięgające. To samo do

tyczy Niemiec gdzie Sas Bawar

czyk, Prusak i t. d. wykazują o wiele

więcej różnic między sobą, niż ja-

cykolwiek Polacy.
Dzielnicowość była nieśdyś w

Polsce bardzo zakcrzeniona i była

oną jednym z tych złych nałogów

szlacheckich. które — dzięki Bogu—

należą dziś do przeszłości.

Szlachcic z pod Rawy, uważał się

za coś lepszego od  podlasiaka, |i-

twina iub wielkopolanina, Famiętni

ki Paska są istną skarbnicą odpo

wiednich przykładów. Tex» separa

tyzm powiatowy, czy wojewódzki

był wynikiem warunków ówczesne

go życia: domatorstwa i związanego

z tem Lrasu okazji do p:znania in

nych dzieluic i innych Polakow,

Caly wiek XIX był dla Poiski ży

ciemi w dzielnicach, mocno odsepa

rowanych od siebie, utrudniających

wymianę myśli, ludzi i szeczy i w

ten sposób sprzyjał powstaniu pew

nych odrębności: Należy raczej po

dziwiać, że te odrębności są w śrum

cie rzeczy tak. drobne.

Po odzyskaniu  niepodiegłości

kiedy kordony pękły, przywrócona

została normalna wymiana sił mię

dzy dzielnicami. Czekaliśmy tej

chwili z niecienpliwością. Jak bar

dzo np. przydałaby się innym dzie!

nicom tężyzna gospodarcza Wielko

polski, żełazna wytrwałosć Šląza

ków. Duże walory wnieś:i i wnoszą

Polacy z pod zaboru austrjackiego,

oraz z pod zaboru rosyjskiego.

Czemże więc wytłomaczyć wy

stępujące tu i ówdzie objawy wza

jemnej niechęci? Naszem zdaniem

są one smuinem dziedzictwem

obecnego pokolenia, stojącego w te

raźniejszej chwili u steru życia w

Polsce. Pokolenie tc było wycho

wane w warunkach niewoli i bardzo

często tak przywykło do alicesorjów

ewego więziema, że dziś gioryfikuje

nieraz rzeczy, których następujące

po nas pokolenie wstyd”.:ć się bę

dzie, :

Tem sie tłomaczy między innemi

akcja podkreślania sepavatyzmów

dzielnicowych, z łubością uprawiana

Pomiędzy lewicą sanacyjną a ży-
dami wywiązuje się interesująca po-
lemika. Żydzi mają skłonność do u-
dzielania ,„dobrych“
stom, to lewicy sanacyjnej, jak mają
postępować, aby zachować czystość
ideałów lewicowych, co jest dla ży-
dów równoznaczne z protegowaniem
żydostwa, albo wręcz ze służeniem
mteresom żydowskim, Rola taka
czasem jest krępująca i nic dziwne-
go że od czasu do czasu ktoś z

publicystów radykalnych polskich
pragnie się odgrodzić od żydowskich

wskazówek i da... po łapie. P. W.

Stpiczyūski („Kurjer Por.*) z okazji
polemiki o traktat mniejszościowy

usiłuje osadzić na miejscu żydowski

sjonistyczny „Nasz Przegląd“ i w art.

p. t. „Lewica prawica i jeszcze parę

nonsensów' pouczą skolei publicy-

stów: żydowskich:
Narazie mamy do czynienia ze zjawi-

skami tak dziwacznemi i nienormalnemi,

jak lączenie žydowskiego nacjuralizmu i

konserwatyzmu _ gospodarczego z jakąś

pseudo-lewizcwością, wypełniają.ych szpal-

ty „Naszego Przeglądu” oraz — <o już jest

rażącą przesadą — pretensją do odgrywania

roli jakiegoś samozwańczego trybunału,

powołanego do wystawiania laurek i udzie-

lan:.a przygan poszczególnym kierunkom

myśli politycznej w  pelskiem społeczeń-

stwie. Co chwila jakiś—przewaznie zresztą

zawsze ten sam — bakalarz *asiada przy

biurku redakcyjnem „Naszego Przeglądu" i

stawia stopnie polskim publizystom, lub

tylko poucza ich, jak powinni prowadzić

politykę polską.

Nawiasem warto wtrącić, iż od-

nosiło to przecież czasami skutek.

Nic przeto dziwnego. że żydzi teraz

„jest „postępowa”, i dla żydów 'askawa.Wo

bec czego trzeba, by żydzi dobrze pilnowali

iewicy: żeby się przypadkiem nie wykolei-

ła, bo co wtedy będzie z żydami? Żeby się

zaś nie wykoleiła, winna — wealug p. S. H.

— dbać o jednolitość swojej iewicowości

we wszystkich dziedzinach polityki, także

i zagranicznej. Tę swoją teorję demonstruje

LONDYN (Pat).
trzymane z lotu Anglja—Australja
do godz. 10:00 przedstawiają się na”

stępująco: Lotnicy brytyjscy Scott 3

Campbell, którzy wyiecieli w nie-

dzieję o godz. 11,50 wedle czasu

Ureenwich 'w poniedziaiek godz.

5,42, czasu miejscowego, oczekiwani

są w porcie Darwina w Australii.

(według oiicjalnego biulziynu me-

teorologicznego warunki atmosie-

ryczne na tym odcinku lotu są do-

skunaie, Lotnicy holenderscy F'ar-

mentier i Moll odlecieli z Singapore

o godz. 1,18, czasu Greenwich. Lot-

nicy amerykańscy łurner 1 Pang:

bourn przelecieli nad: Ragoon dziś

nad ranem w kierunku Zingapore.

Loinicy nowozelandzcy Hawitt i Key

wylecieli z Bagdadu dziś o godz. 7,22

czasu Ureenwich.
LONDYN (Pat). Anglik 5cott wy-

lądowai w porcie Darwin o $odz.
19,07. Но!епаггу Parmentier i Moll

przybyli do Batawji © 10,36 a © godz.

1i-ej dalej polecieli. Amerykanie

Macgregor i Walker o godz, 2,17

przybyli do Busziru. Lotnicy Turner
i Pangbourn widziani byli nad Victo-

ria Point o 8,10.
Lotnik Scott ze swoim towarzy”

szem dokonał lotu z Anglji do Au-

stralji w rekordowym czasie 2 dni

4 godz, i 38minut. Poprzedni rekord,
ustanowiony przez lotnika Ulma
mniej więcej przed rokiem. wynosił
6 dni 17 godz. i 45 minut,
LONDYN (Pat). Scott oświadczył,

że w ostatnim etapie lotu jeden z
silników przestał działać, wobec
czego przez 2'/2 godziny ieciał na
jednym silniku. Wedle ostatnich
wiadomości Scott naprawił uszko'

ydzenia i o 1335 wyleciał z portu

Darwin w dalszą drogę. Holendrzy
Parmentier i Moll przelecieli nad
Senerangiem na Jawie o 12,35. Tur-

ner i Pangbourn opuścili Simgapore

o 15,27, zamierzając bez lądowania
doirzeć do poriu Darwin 1 dopędzić
Holendrów Parmentiera iMolla po
drodze.

LONDYN (Pat). Między załogą
amerykańskiego u „Being
Transport' z Turnerem i Pangbour-
nem a zaiogą samolotu holender-
skiego „Douglas“ z Parmentierem i
Mollem toczy się zacięta walka o
zdobycie drugiego miejsca w emocjo-

(LATKSS TATTOAdi ZACK

przez niektóre pisma. Rubryki w ga-
zetach w rodzaju „Zz pod czapki
Monomacha'*, lub wielkopołskie wy
mysły na ,Galicjaków z Kongresó-

wy' świadczą tylko c braku szer:
szego poglądu ua sprawę u różnych

domorosłych „kulturtrigerów", któ:

rych rażą pewne rzeczy, dla nich
nowe. bo. poza obrębem ich więzie- 

rad to socjali-| szego

DZIEBNIE MMILZRSKI
 

z prasy.
Coś niecoś o „zboczeniu z drogi*.

on na przykiadzie rozgrywki polskiej w

sprawie traktatów mniejszościowych. „Ku-

Nominacje profesorów:
zwyczajnych iWw |

Szkołach Akademickich.

W ostalnich tygodniach na wnio-

|rjer Poranny * otrzymuje od mentora z „Na- sek ministra wyznań religijnych i

Przeglądu” surową wymówkę za oświecenia publicznego Frezydent

przyznanie słuszności dążeniu rządu pol- |Rzeczypospolitej mianował  nastę-

skiego do uwolnienia Polski od ciężarów i

niebezpieczeństw słanu wyjątkowego, ja-

kiemu podlega ona w dziedzinie traktowa-

nej ochrony mniejszości.

„Nasz Przegląd* nie pozostaje

jednak dłużny. Twierdzi, że dawniej

nieco inaczej bywało:
my przywykliśmy uważać pr Stpiczyń-

skich i Rzymowskich za promotorów pol-

skiego radykalizmu, i przypuszczaliśmy, że

znajdując się w  Sanacji nietylko nie wy-

rzekli się swych dawnych poglądów, lecz

pragną aby ich kierunek stał się także do-

minującym w Sanacji Pod tym kątem u-

czynimy „Kurjerowi Porannemu' szereg

konkretnych zarzutów, przytaczając przy”

kłady świadczące, że się sprzeniewierzył

'dei postępowej.

Żydzi „przywykli”* i niema na to

| rady, Mlanowce polemiczne p. Stpi-

czyńskiego są wielce charaktery-

styczne dla przemiany, jakąprzeszła

dawna lewica, po organicznemwcie-

leniu się w sanację''. Mimo to jednak

„Nasz Przegląd" nie traci nadziei, że

„Kurjer Por.“ jest wyrazicielem po-

stępu przeto:
Hoidując tedy sami postępowi, mamy

zupełni» prawo zabierać głos w sprawie

polityki stronnictw polskich, ktore także

się uważają za postępowe, podobnie jak

„Kurjerowi Forannemu* wolno poddawać

krytyce doktrynę i taktykę stronnictw žy-

dowskich.

Sanacja wogóle nie może stać po:
nad krytyką czyjąkolwiek także i

iewica sanacyjaa. | oto niestety —

„w całym szeregu posunięć z dziedzi

ny polityki wewnętrznej lewica sana-

cyjna zachowała się wstecznie“.

„Nasz Przegląd“ przyznaje:
Nik! jak demokracja žydowska nie jest

tak zainteresowany w tem, aby wśród rzą-

dzącej obecnie Sanacji istniało potężne

skrzydło lewicowe, które popycha rząd w

kierunkn postępu. Tylko więc życzliwość

powodowała nami, gdy ”wróciłiśmy uwagę

ra pewne usterki czy błędy, które sprawia-

ją wrażenie, że lewica ta zbacza z właści-

wej drogi.

Zrobili coś, co się niepodoba ży-
dom, albo pochwalili coś takiego, a
więc „zbaczają z drogi".

Nam się też zdaje, że „zboczyli”,
ale niewątpliwie wrócą,

 

 

Przelot z Anglji do Australji
w 2 dni 4 godz. 38 min,

Wiadomości, o-. nującym wyścigu Londyn-4
ne. Mimo, że „Douglas* wiezie 5

podróżnych, ma onw tej ciwili nad-

wyżkę 3 godzin nad „being Trans-

|port*. O ile jedak Holendrzy kie-

rują się naRambang, zakresiając łuk,

| Amerykanie zamierzają lecieć w
linji prostej na port Darwin, aby

nadrobić okoła 500 km. © pierw-
sze miejsce toczy się obecnie walka

pomiędzy Scottem a Campbellem.
Obaj bez zatrzymania i odpoczynku
kierują się na Charleville, a potem
dalej do Melbourne. gdzie na lot-
misku oczekują już lotnikow wielo-

tysięczne tłumy.

LONDYN (Pat). Lotnik Gillman,
|biorący udział w wyścigu Londyn—

„Melbourne, roztrzaskał wtzoraj sa”

molot w pobliżu Palazzo san Gerva-

sio w prowincji Potenta. W. chwili

upadku objęły samolot płomienie.
Załoga poniosia śmierć. Uillman w

! dniu dzisiejszym. opuścił Rzym, uda*
jąc się do Aten.

LONDYN. (Pat). Korespondent
Reutera z Singapoore zaprzecza po-
głoskom o katastrofie, której rzeko-
mo miał uledz samolot wiozący. ko-
misję kontrolną zawodów powie-
trznych, na trasie Londyn—Melborn.

Komisja ta według krążących
pogłosek miałą zginąć wsaz z pilo-
tem samolotu i samolot rzekomo
został doszczętnie rozbity.
Prawdopodobne jest, że samolot z

komisją kontrolną przymusowo lą-
dował w dżungli niedaleko  Singa-
poore. Na poszukiwanie zaginionego
samolotu wyruszyło kilka aeropla-
nów. i

SINGAFORE (Pat). Samolot woj-
skowy, lkontrolujący przebieg wy-
ścigu Londyn Melbourne, co do
którego krążyły pogłoski że uległ
wypadkowi odnalazł się. Aparat
jest silnie uszkodzony, 1ecz cała
załoga wyszła bez szwanku.

Zgon: klęcia: Wołkośskiego,

 

kapłana-konwertyty.

(MIASTO WATYKAŃSKIE, 20
iernika KAP) Dziś. zmarł na-

gle kapłan Aleksander. książę Woł-
koński. Zmarły pochodził ze znanej

arystokratycznej rodziny rosyjskiej.
Urodził się w Petersburgu w 1866 r.

Do wybuchu rewolucji był attachć
wojskowym przy ambasadzie rosyj-
skiej w Rzymie. Porzuciwszy służ:
bę wojskową oddał się pracom na-
ukowym i wykładał język oraz lite-
raturę rosyjską w Papieskim Insty-

w r. 1930 przyjął święcenia kapłań-
skie w obrządku bizantyńsko-sło
wiańskim. Wi ostatnich latach ogło-
sił szereg prac historycznychi. apo-
logetycznych. Życzliwą opieką ota- nia powstałe, / czał swych rodaków emigrantów,

pujących profesorów:

Wi Uniw. Stefana Batorego w

Wilnie: prof. dr. Maksymiljana Ro-'

sego profesoremi zwyczajnym  neu-|

sologji 1 psychjatrji na wydz, lekar-'

skim; prof. dr. Mieczysława Lima-'

nowskiego proiesorem zwycz. ge0-|

śrafji hzycznej na wydz.matem.- |

przyrodn.; doc. dr. Ignacego Abra-;

mowicza profesorem tytularnym na|

wydz. lekarskim;

w Uniwersytecie Jana Kazimie-

rza we Lwowie: doc. dr. Tadeusza|

Bigę proiesorem  tytulainym na!

wydz. prawnym; doc. ks. dr. Bolesła |

wa Rosińskiego profesorem tytular-|

nym na _ wydz. humanistycznym;

doc. dr. Franciszka Smolkę profeso-

rem tytularnym na wydz. humani-

stycznym;

w Uniwersytecie warszawskim:

prof. dr. Feliksa Erbricha  profeso-

rem zwyczajnym na wydz. lekar-

skim; prof. dr. Romana Kozłowskie-

go profesorem zwyczajnym paleon-

tologjii na wydz. matem.-pi zyrodn.;

w Uniwersytecie poznańskim:

prof. dr. Czesława Znamierowskiego

profesorem zwyczajnym teozji i filo-

zofji prawa na wydz. prawno-ekono-

micznym.

о. Jan: Czekanawaki
rektorem uniwersytetu

Iwowskiego.
WARSZAWA. Pat. — Prezydent

Rzplitej zatwierdził wybór dr. Jana

Czekanowskiego, prof. zwycz. antro-
pologji i etnologji, na rektora UJK

na lata akademickie 1934-35 i 35-36

Amnestji nie będzie.
Czynniki decydujące w Minister-

stwie Sprawiedliwości przeciwne są
jakiejkolwiek amnestji ogólnej. «Mi-

 

Imo zbliżającej się rocznicy niepod-
iegłości, nie są podobno opracowy-

wane żadne projekty, amnestyine.

Ministerstwo Sprawiedliwości stoi
na stanowisku, iż należy raczej sto-
sować ułaskawienia  indy widualne.

WARSZAWA Pat. Pierwszy etap|
reformy ubezpieczeń w postaci de-
kretu Prezydenta Rzplitej, uchwalo-
nych na posiedzeniu Rady mini-
strów w dniu 19 b. m. a nowelizu-
jących przepisy ustawy o ubezpie-
czeniu społecznem z dnia 28 3.1933
roku, polega głównie na zmianie
organizacyjnej tych ubezpieczeń.

Istniejące dotychczas cztery odrę-
bne zakiady oraz izba ubezpieczeń

społecznych zostaną połączone w
jeden zakłać ubezpieczeń społecz-
nych.
W ramach wszakże tego jednego

zakładu istnieć będą odrębne fun-

dusze w liczbie 5-ciu dla poszcze-
gólnych rodzajów ubezpieczenia

więc ogólny fundusz.ubezpieczenia

wypadek choroby, fundusze ubezpie-

czenia emerytalnego i na wypadek

braku pracy pracowników umysło-

wych, fundusz ubezpieczenia eme-

rytalnego robotników oraz fundusz
ubezpieczenia od wypadku. Wymie-

mione fundusze są osobami prawa

publicznego.
Majątex tych funduszów służy

tylko do pokrywania świadczeń od-

„owiedniego rodzaju ubezpieczeń.

Siedzibą zakłacću ubezpieczenia spo”
łecznego będzie Warszawa. Władza-

mi jego będą: rada naczeiny dyrek”

tor. komisja rewizyjna oraz komisje

rozjemcze. Komisje rozjemcze będą

rozstrzygały odwołania od decyzji

dyrektora zakiadu w sprawach

świadczeń, udzielanych z wyżej wy-

mienionycn funduszów. Kada bę

dzie organem uchwałodawczym za-

kłądw i za pośrednictwem prezesa

rady będzie wykonywała nadzór

nad działalnością naczelnego dyrek-

iora. Skład rady będą stanowić w

połowie przedstawiciele usezpieczo-

dawców i w /: członkowie miano-

wani przez ministrą, opieki społecz”

nej. Poza reformą organizacyjną

omawiany projekt dekretu zawiera

przepisy, na których mtcy pewne

grupy pracowników będą wyłączo-
ne z obowiązku ubezpieczenia,

Ogłoszone przez prasę dane w tej
sprawie nie są szczegółowe. Miano”
wicie będą następujące grupy pra-

cujących: 1) ze wiszystkich rodza-

jów ubezpieczeniowych: osoby za-
trudnione w rstwach domo-
wych, Iktėrych  zatrudnienie w po-
szczególnych gospodarstwach domo'
wych jest z natury rzeczy. krótko- 

tucie Wschodnim. Głęboko religijny.

trwałe, jeżeli u tego samego praco*
dawcy nie trwa ono dłużej, niż dwa
tygodnie, 2) z ubezpieczenia choro-
bowego: pracownicy i «abotnicy,
których zarobek miesięczny prze”
kracza zł. 725, 3) z ubezpieczenia
chorobowego i emerytalnego: pra-
cownicy. samorządowi ‚отай.praco”
„wnicy zakładów i przedsiębiorstw
samorządowych, o ile przysługuje im
prawo do świadczeńw zakresie nie-
mniejszym, niż przewidzianym w
ustawie o ubezpieczeniu społecznem,

 

Ъ, i edstawiciei A
nych, „r. ау NOR. | resztowanych, a trzech z nich prze-

poświęcenie kościoła W Podhorzu.
Tłumy wiernych, — Procesje z Ejszyszek ! Olkienik.

(Od specjalnego korespondenta).

Podborze: to nie miasteczko, an:

też wieś, lecz klucz folwarków,

osiedli i wiosex, złączonych razem,
które zamieszkują potomkowie daw

nej szlachty, rdzenni i najbardziej

narodowi Polacy, najistotniejszy e-

lemient w kraju, zdolen oprzeć się

każdej inwazji ducnowej; religijnej

czy językowej, Położone jest na pa”

ru niewysokich wzgórzach, otaczają

je takież wzgórza, porosłe miesza-

nemi lasami, oraz rozległe łąki,

ciągnące się niekiedy całemi kilo-

metrami, Niegdyś znajdował się tu
majątek Jundziłłów, po ktorym prze

trwały do dziś tylko dwa pomniki

na cmentarzu, zniszczone i pókryte

lak gęsto mchem, że trudno jest od-

czytać napisy. Na jednym z nich

widnieje eszcze niezatarty napis:
„1832. 1.7

Z biegiem czasu posiadicšė prze-

szła w ręce sędziego Łopaity, póź-

niej, w drodze zamiany, nabył ją Ś.p.

| Adam Mickiewicz, który, tinierając,

przeznaczył ją na cele Kościoła Kar

tolickiego.
Gdy w r. 1920, wikrótce po zwy-

cięstwie nad bolszewikami pod War

szawą, odprawiono w iedaym z bu-

dynków majątkowych Mszę św.

dziękczynną, zrodziło się u miejsco-

wych parafjan pragnienie posiadania

własnego kościoła. Narazie urządzo-

no w tym budynku kaplicę prowizo-

ryczną, gdzie z początku 16 pewien

czas, a później stale, odprawiane by-

ły nabożeństwa
IW r. 1925 na stanowisko pro-

boszcza przyszedł ks. Fugenjusz

Zasztowt, młody, pełen sił i energii

kapłan. Objął paratję. postanawiając

zbudować duży ikościół murowany.

Gdy nowy proboszcz przed 9 laty

zwierzył się ze swego postanowienia,

wszyscy, a nawet jego protektor, ks.

kan. Lubianiec. aczkolwiek  podzi-

wiali lę piękną  inicietywę, jednak

mie przypuszczali sbv mogła być
szybko zrealizowana. Zresztą isto-

tnie trudna było poniyśleć, aby pa-

rafja licząca 1762 dusze, mogła zdo-

być fuadusze na wzniesienie takiej
budowli.

Ale ke, Zasztowt nie miał na

myśli ściągania na ten cel pieniędzy

od paraijan, Postanowił dckonać te-

go dzieią zgoła innym sposobem,

gdzie nie obcą mu była pomysło-

wość i energja. W. tym celu zaiożyt

cegielnię paraijalną i przy pomocy

paraijan wyrabiai tanim kosztem

cegły, które rozchodzity się nietylko

po paraiji podborskiej, olkienickiej,

ejszyskiej, raduńskiej czy ranej są”

siedniej, lecz również węd'cwały aż

do Wilna. Nadto dostarczał do Wil-

ną opai. Przewóz nic nie kosztował,

dostarczali zawsze рагаЦаше.

Gdy z tego wpłynęło kilkanaście

tysięcy ziotych, ks. Łasztowt posta”

nowił swój zamiar urzeczywistnić,

zwłaszcza, że materiał budowlany

nic go ież nie kosztuwai; na polach

znajdowato się mnóstwo kamieni, a

cegię sam wyrabiał, W. tym celu

skmunikował się z inż, archi. Janem

Borowskim, twórcą wielu pięknych

kościojów na Wfiieńszczyzuie, pro:

sząc go o sporządzenie planów. Pla-

ny zostały sporządzone i wkrótce

rozpoczęła się budowa, W 1929 r.

poświęcono kemień węgieiny, a w

r. bież. budowę zakończono.

Dzis wznsi się tam potęzna, ma”

sywem swych murów aż pizytłacza”

jąca, budowla w typie barokuwspół

czesnego ż uwzględnieniem jednak

wszystkich cech regionalnych, które

jeszcze dość często spotyka się w

budownictwie na  Wilerszczyźnie.

Oryginalność zaś kościoła polega i

na tem, że zamiast kosztownych i

często niepotrzebnych wież, ścianę

frontową budowniczy przekształcił

na ścianę dzwonową, „iewysoką,

płaską, lecz masywną, ti:yłowatą,

która czyni budowlę okazalszą, po”

„większa ją na tle lasu i pór. Dolna

kondygnacja, zbudowana Z ogrom-

nych kamieni polnych, masywna, o

grubości blisko dwumetrowej, służy

jednocześnie konstrukcyjnie jako

oparcie skiepieniu beczkowemu, któ

re przykrywa wewnętrzną nawę.

Ściana ta ma i tę dotrą stronę, że z

powodzeniem zastępuje nieprak-

jtyczne i kosztowne szkarpy ze-

wnętrzne, które nadto zajsnują dużo

miejsca w obejściu kościeluem. Gór”

| na kondygnacja, podtrzymująca stoż”

kowaty, kryty blachą dach, niemniej

masywna, niż dolna, wzniesiona jest

z cegły i kamieni. Fasada ma cha”

rakter rozłożystyi bardzo dobrze Reforma ubezpieczeń społecznych.
padkach gdy ministerstwo opieki
społecznej w porozumieniu z mini:
sterstwem spraw wojskowych wyłą-
czą pracowników tych z obowiązku
ubezpieczeniowego.

SZCZAWNICKA woda MAGDALENA
leczy katar kiszek.

P. Wyrostek złożył
mandat senatorski.
WARSZAWA. Pat. — Senator dr.

Michał Wyrostek złożył mandat se-
natorski.

(Głośną była niedawno sprawa
senatora Wyrostka, przeciwko które-
mu wystąpił m. inn. prezydent War-

szawy, p. Starzyński, z powodu za-
warcia niekorzystnej dla miasta u-
mowy w czasie; gdy był radnym
Warszawy. Odbył się sąd klubowy
B. B. W wyniku zapewne tego są-
du p. Wyrostek zmuszony był zło-

żyć mandat senatorski Red.) >

Mio będzie prezydeniem
m. Łodzi.

Donosiliśmy już, że przed paru
dniami odrzucono protesty przeciw

wyborom iodzkim i że w ten sposób

wybory te zostaty uprawomocnione.
Miopec tego nalezy oczekiwac w

najbliższych dniach zwołania Kady
miejskiej celem wybrania prezyden-

ta i wiceprezydentów.
Aczkolwiek wybory w Łodzi

przyniosły zdecydowane zwycięstwo

Stronnictwu Narodowemu. które
otrzymało absolutną większość man-
datów, jednak Rada miejska nie bę-
dzie miała prawdopodobni:  zdecy-
dowanej potrzebnej większości dla

wyboru głowy miasta, ponieważ

4-ch radnych marodowców jest zaa-

bywa w więzieniu już od kuku mie-

sięcy. Poza narodoweami żadna inna

grupa radziecka, ani też wszystkie

one razem wzięte rownież większo

ści nie stworzą.
Wobec tego. prasa sanacyjna ian-

|suje myśl wyznaczenia pizez min,
|spraw wewnętrznych. komisaryczne
go prezydenta m. Łodzi,

Miałby nim podobno zosiać obec-
ny komisarz rządowy p. inż. Wacław
Wojewódzki, RUE

HURAGAN.
nad Pacyfikiem.

NOWY JORK. (Pat). Busza, któ-
rą szalała nad brzegami Pacyfiku
wyrządziła w etanie Oregon bardzo
poważne straty materjalne. 12. osób
utraciło życie. Statek rybacki zato-
nął. 2 parowce są poważnie uszko-
dzone.
NOWY JORK, (Pat), Huragan:

który nawiedził amerykańskie brze-
gi Pacyfiku wyrządził również wiel-
kie szkody: w Seatle, Parowiec Ma-
dison został zerwany z kotwicy i za- 4) z.ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego: pracownicy _zalkła

dów i wytwórni wojskowych wprzy-

tonął. 2 inne parowce są uszkodzo-

ne. 9 osób zatonęło.

j wyśląda na tle czarnej ściany, ciąg”

'nącego się tuż za kościołem boru.

|Z prawej strony znajduje się nie”

| wielka dobudówka, w stórej jest

urządzona kaplica ku czci Chrystu-

i sa Króla, '
Wnętrze nie jest jeszcze całkowi-

| cie urządzone. Zbudowano iylko oł-

tarz główny: według projektu inż.

Borowskiego, dwa ołtarze boczne

oraz urządzono chór

Budowa, ktora normalae musia”

łaby kosztować blisko 150 tys. zło”

tych, ze względu na bezpiatny ma-

terjał 1 tanią robociznę, wyniosła

około 50 tys: złotych. Roboty mu”

rarskie wykonali znani w Polsce

murarze iwienieccy, Klinkowie i Bu-

rak, stolarskie — Wojsiat, a krzyże

zewnętrzne wykuł ślusarz miejsco”

wy Gajdis. Prace rzeźbiarskie wy-

|lkonał Noworyto z Wilna, Kościół

jest pod wezwaniem Najświętszej

Maryi Panny. Pomieścić może do

2.000 osób,
Wobec zakończenia budowy w

ubiegłą niedzieię odbyło się poświę”

cenie tej świątyni i oddamie jej do

użytku. O charakterze i znaczeniu

uroczystości może rajlepiej šwiad-

czyć to że wzięto w niej uuział po”

nad 5000 osób, gdy tymczasem pa-

ratja nie liczy jeszcze 4UUU wiernych.

4 Olkienik i Ejszyszek przybyły Dar”

dzo liczne procesje. Na ten dzień do

Podborza zjechało się duchowień-

stwo, przybyli przedstawicieie władz

i goście z caiej okolicy. O godz. 9 r.

przybył J. E. ks. Arcybisikup-Me-
tropolita, niezmiernie radośnie wi-

tany z początku na granicy parafji, 4

później u bram Podborza przez miej"

scową ludność i dziatwę szkolną:

Arcypasterzowi towarzyszyli — Кб.

kan. Cichoński i ks. dyr. Mościcki,

Po przybyciu Arcypasterz udał się

do prowizorycznej kaplicy, gdzie

wysłuchał sprawozdania ks. prob.

Zasztowta i odprawił nabożeństwo
żałobne za zmarłych parafjan, Póź-
miej udał się w towarzystwie liczne”

go duchowieństwa przed nowy ko-

ściół _ odmówił okolicznościowe
modlitwy i poświęcił świątynię z ze”

wnątrz i wewnątrz, Następnie pro-
cesjonalnie przeniósł Przenajświę”

tszy Sakrament z kaplicy do kościo-

ła i wygłosił przemówienie, dając w

niem wyraz swej radości z powodu

ukończenia budowy i polecając ją
opiece proboszcza i parafjan. W
obecności Arcypasterza ks, dziekan

Mpczulski odprawił sumę, + ks. ka“
nonik Lubianiec wygłosił "azanie.

Po poświęceniu rozpoczęło się
40-godzinne nabożeństwo. Uroczy”

stości zalkończył wspólny obiad na
plebanii, po którym goście rozjechali

SIĘ

na uroczystości do Podborza przybył
z odległej o kilkadziesiąt kaiometrów
miejscowości 102-letni starzec, pa“
miętający — jak sam opowiadał —
powstanie, poto tylko, aby móć
zbliska zobaczyć Arcypasterza,

m.rS, | 
   

           

  

   

    

Trzeba tu jeszcze zazaaczyć, ŻE
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"KRONIK:
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Chmurno i mgliste z przejaśnie-

niami w ciągu dnie, zwłaszcza w
dzielnicach południowych. Ciepło.
Umiarkowane wiatry południowe.

DYŻURY APTFK.
Dziś w mocy dyżurują

apteki:

| czas

|

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef,|
2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W,
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr.
Chróścickiego -— ul. Ostrobramska Nr. 26,

oraz wszystkie me przedmieściach, prócz

w kościele św. Michała
I św. Rafała. We środę 24 b. m.

w kośc. św. Michała i św. Rafała

przypada doroczna uroczystość św.
Rafała Archanioła.

Rafał—Raphael (z hebrajskiego
oznacza uzdrowienie Boże) jest jed-
nym z trzech aniołów, których imio-
na podaje Pismo Sw. i jednym z
siedmiu, którzy stoją przed tronem
Pana (Tob. 12, 15) Był w ludzkiem
ciele posłany od Boga do Niniwy
na pomoc cierpiącemu Tobijaszowi,
któremu przywrócił wzrok, a Tobi-
jaszowi młodszemu towarzyszył w
podróży, uwolniająć przyszłą jego
żonę Sarę od mocy czartowskiej.
Dlatego Kościół czci go jako pa-
trona podróżnych lekarza i uzdro-
wiciela od chorób. Sztuka chrześci-
jańska przedstawia Rafała jako piel-
grzyma w towarzystwie z Tobija-
szem lub samego tylko z kijem
i flaszą lub z rybą.
„Nabożeństwo w kościele św. Mi-

chała odbędzie się w nestępującym
porządku: we wtorek 23 o g. 6 (18)
nieszpory; we środę 24 o godz. ?-ej
Prymarja, o godz. 9 Wotywa io g.
10.30 Suma z kazaniem, a o godz.
6 (18) Nieszpory z kazaniem.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Projekt zaangażowania In

żyniera urbanisty. Zarząd miejski
zamierza zaangażować specjalnego
inżyniera urbanistę. Pieczy jego po-
wierzony będzie dział regulacyjny.
Zadaniem nowego inżyniera będzie
opracowanie szczegółowego planu
rozbudowy Wilna.
— Nie będzie delegata finan-

sowego rządu. W związku z wy-
borem nowego Zarządu miejskiego
zlikwidowane zostanie w Magistracie
wileńskim stanowisko komisarza fi-
'nansowego rządu. Stanowisko to,
jak wiedomo, pełnił p. Adam Pil-
sudski, który obecnie wybrany ‘10-
stał wice-prezydentem miasta. Obej-
mie on najprawdopodobniej sekcję
finansową.
— Wybory do K. K. 0. w Wil-

nie. Wobec wyboru nowych władz
miejskich w kołach samorządowych
oczekiwane jest w najbliższym cza-
sie odwołanie komisarza w Komu-
nalnej Kasie Oszczędności i rozpi-
senie nowych wyborów do Zarządu
Komunalnej Kasy Oszczędności
w Wilnie.
— Niwelacja ulicy Suchej. Ma-

gistrat przystąpił do niwelacji ulicy
Suchej na Antokolu. Ulica ta otrzy-
ma jezdnię i chodniki.
— Z Pogotowie Ratunkowego.

Z dniem 1 listopada r. b. d-r Kazi-
mierz Kodź pełniący zastępczo fun-
kcje kierownika Pogotowia Ratun-
kowego obejmuje kierownictwo Po-
gotowia na stałe.

Z MIASTA.
— Zbiorniki benzyny. wydano

nowe zarządzenia w sprawie usta-
wiania nowych zbiorników benzyny
na ulicach miasta. Nowe zbiorniki
będą ustawiane w odległości 10 mtr.
od sklepów, budynków itp. Dotych-

 

Na iekcjaca języka iavińskiego
w nowem jimnazjum częstsze są, niż
dotychczas dygresje historyczne, w
celu scementowania i uzupełnienia
skąpych wiadomości o świecie sta-
rożytnym,  potraktowanym przez
auwrorów reformy szkolne; powierz-
chownie, obrazikowo, a poznawanym
na wykładach historji w tempie
challenge'owem.

Istotnie w stu godzinach iekcyj-
nych kursu klasy I-ej zawarto: dzie-
je Wschodu, mity helleńskie, Grecję,
Macedonię, Rzym, pierwsze wieki
chrześcijaństwa, dzieje Bizancjum.
narodziny : ekspansję Islamu, charak
terystykę średniowiecza aż do cza-
sów Karolą Wielkiego.

Autor więc podręcznika  łaciń-
skiego dla klasy Il-iej o tyle odpo-
wie swemu dwustronnemu zadaniu,
o ile teksty łacińskie i poiskie będą
ułożone cyklicznie,  uwypuklając,
ilustrując i tłumacząc najważniejsze
przejawy greckiego i rzymsniego du-
cha.

Pogłębienie bowiem pragmatycz-
ne znajomości kultury starożytnej
winno się zacząć już w klasie ll-iej,
eliminując oczywiście, zagadnienia
zawilsze, jak: ewolucję wyobrażeń i
pojęć religijnych, filozofję moralną,
plastykę grecką i dramat charakte-
rystykę prawa rzymskiego, rozwój
gospodarczy Rzymu i t, p, te kwe-
stje wraz z korelacją tematów

|
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|

[Na wydział zaś matematyczno-przy-

 
 

 

 antycznych aż do powsciągliwej

  

 

zbiorniki, które nie odpowia-'
dają tym przepisom zostaną usu-
nięte.
— Zmiana trasy autobusowei

linji Nr 7. Zarząd .komunikacji au-
„|tobusowej w Wilnie komunikuje, że

następujsce |jOd dnia 23 października r b. auto-
busy linji 7 będą kursowały ulicą,
Kijowską do Cechowej, Cechową do,
Nowogródzkiej, Nowogródzką da,
Dobrej Rady, Dobrą Radą do Pc-,
narskiej i Ponarską do szpitala kc-,

| lejowego.

WIADOMOŚCIKOŚCIELNE. SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Na wydziale lekarskimI stu-

djum roiniczem. W roku bieżącym
na | rok wydziału lekarskiego (ISB.
przyjęto 116 nowych słuchaczy.
Kandydatów było przeszło 250. Wo-
bec ograniczonej liczby miejsc kan-
dydaci poddani byli badaniu psy-
chotechnicznemu. Na studjum rol-
nicze przyjęto 70 nowych słuchaczy.

rodniczy—155.
— Stypendja, ale dla kogo?

Ministerstwo W. R. i O. P. przy-
dzieliło na nowy rok akademicki
dla USB. 85 stypendjėw każde po
1200 zł. dla niezamożnych studen-
tów i studentek tegoż uniwersytetu.
Szkoła Nauk Politycznych przy la:
stytucie Badań Europy Wschodniej
otrzymała 3 stypendja, które rozda-
ne zostaną najzdolniejszym, a nie-
zamożnym słuchaczom.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posiedzenie Sekcji Historji

Sztuki odbędzie się w dn. 24 b. m.
o godz. 8 wieczór w sali Semina-
rjum Archeologji Klasycznej U.S.B.
ul. Zamkowa 11 (drugie podwórze
w prawo). Na porządku dziennym:
Referat prof. Janusza Iwaszkiewicza
„Losy obrazu Bacciarelliego“ (Na-
danie konstytucji przez Napoleona).
Prof, Marjan Morelowski „Rzeźbiarz
rzymski Ruscone a rzeżba w ko-
ściele" św. Jana w Wilnie. Wolne
wnioski. Dla gości wstęp wolny.
— Jutrzejsza środa literacka

będzie wieczorem autorskim cenio-
nego poety i satyryka K. I. Gał-
czyńskiego, który odczyta szereg
swych niedrukowanych utworów.
Szczegóły podamy jutro.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Marjańska A'czek

USB. powiadamia ogół Akademiczek,
że od dn. 1.XI. do 4.XI. * włącznie
odbędą się w Czarnym Borze reko-
lekcje zamknięte, które poprowadzi
O. Kazimierz Kucharski. Wyjazd da.
31 b. m. o godz. 18.50. Zapisy
przyjmuje się codziennie do dn. 24
b. m. włącznie w Ognisku Sod.
Marį. A-czek — Ūniwersytecka 9—9
od godz. 19—20.30.

!
Przepiękne stylowością iragmen-

tów swej f
wielkoscią tradycji
ralnej, mury wszechnicy Batorowe;
pozyskują nową; wzruszającą zna-
czeniem swem artystyczną i pa-
miątkową ozdobę zewnętrzną.
W tych dniach w dziedzińcu Sar-

biewskiego, na budynka ożnaczo-
nym Nr. 5, została wmurowana oka-

| zała tablica pięknie wykonana, ku
czci jednego z najsławniejszych  lu-
minarzy dawnej akademii jezuickiej

Macieja Kazimierza Sarbiew-
skiego, profesora poetyki, genjalnego
pieśniarza ziemi naszej i tych rodów,
które swego czasu były solą tej zie-
mi.

Tablica rzeczona jest wazięcznem
dziełem dłuta utalentowanego arty-
sty-rzeźbiarza Popławskiego. obec
nego asystenta prol. Bałzukiewicza
na Wydziaie Sztuk Pięknych U, S. B.

Na tabiicy, z jasno-szarego mar-
muru, wykonany jest opowiedni
łaciński napis, pod «tóry.m umiesz-
czona podobizna Sarbiewskiego z
laurem złoconym na głowie.

Tablicę umieszczono nad bramą
wyjściową podwórza Sarbiewskiego
wprost wspaniałej ściany gmachu z
wysokiemi szkarpami i przyległą do
niej arkadą. Miejsce dla t"zlicy do-
brano trafnie, spokojne larmonją
prostolinijnego tła.

Szkoda, że nie dostrzeglismy przy
uroczystości wmurowania, autora
onej pięknej pamiątki rzeźbiarskiej.

Na dziedzińcu Skargi niezadługo
ma być również wmurowana tablica
ku czci innego luminarza Wszechni-
cy Batorego — Biskupa Walerjana
Protasewicza.

L- -sław.

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 23 października.

 

6.45: Pieśń, Muzyka Gimnastyka, Mu :
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań

dumu. 14.50: Pogaa. społeczna i gietda roln.

"1.51: Czas. 14.00: Hejnał. 14.03: Wiad.

meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Mu-
„yka taneczna. 12,45: Wierszyki i bajeczki
ala dzieci. 13.00. Dzien. poł. 13.05: Mo-

zart — Symfonja S-dur (płytyj. 15.50:

Wiad. o eksporcie. 15.35: Codz. odc. pow

15,45: „Bandyci na falach eteru — rewja
16.30: Muzyka z płyt. 16.45: Skrzynka
P. K. O. 17.00: Koncert kameralny. 17.25

„Czy jest dziś więcej nędzy mż dawniej?
— pog. 17.35: Pieśm. 17.50: Skrzynka po-

sztowa techniczna. 18,00: Koncert rekla-
iaowy. 18.15: Recital fortepiacowy. 18.45:
„Nasz przyjacieł — Paweł Cazin'. 19.00:

Audycja muzyczna. 19.20: Pogaa. aktualna.
19.30: Kwadrans pieśni artystycznej (płyty)
„9.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport.
20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien. wiecz.
20,55: Jak pracujemy w Polsce? 21.00: Re-
portaż muzyczny. 22.00: „Angielskie soboty
i niedziele”. 22.15: Muzyka taneczna. 22.45:
ixoncert reklamowy. 23.00: Wiad. meteor.

| 23,05—23.30: Muzyka taneczna. Teatr I muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka.  Dzisiej-

sza premjera „Firmy”, Dziś o godz. 8 wiecz.
wchodzi na ałfisz Teatru Miejskiego dosko-

nała komedja psychologiczna Marjana He-

mara „Firma”. Jako reżyser i wykonawca

głównej roli wystąpi Jan Bonecki, stwa-

izając znakomity typ człowieka  intersów.
rzeżywającego wielką miłość. , Partnerką

jego będzie H. Skrzydłowska w roli prima-

donny. Pozostałe role w wykonaniu: L. Ja-

s.ńskiej-Detkowskiej, Leona Wolłejki, M.
Węgrzyna, J. Budzyńskiego, T. Surowy i S
Śródki. Dekoracje — W. Makojnika.
— (Opera Pucciniego „Siostra Ange-

lica“ — została odłożona do dn. 29 bm.
— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dziś o

godz. 8.15 wiecz. słynna operetka Abraha-

ma „Bal w Savoy'u”, z udziaiem J. Kul-
czyckiej oraz całego zespołu artystycz-
nego. Dzisiejsze przedstawienie zostało
przeznaczone dla garnizonu wileńskiego.
vutro w dalszym ciągu „Bal w Savoy'u”.
— „Madame Pompadour*. Codziennie

cabywają się przygotowania do wystawie-
тла czarującej operetki Falla „Madame
Pompadour". Opracowanie reżyserskie М

Domosławskiego.

aktualizacji włącznie, przypadłyby
na kurs kiasy Ill-iej i IV-e;.
W klasie Il-1iej natomiast należa-

łoby powrócić do dziejów rozkwitu
i upadku demokracji atenssiej oraz
walki plebsu rzymiskiego z patrycja-
item,  zanalizować treść hasła
ustrojowego „SPQR”, ideę „Pax Ro-
mana, zawartą w nieśmiertelnej

formule: paci imponere mo-
rem*, wystawiającej we właściwem
świetle sprawę terytorjalnej ekspan-
sji Rzymu omówić stosune« Cezara
do senatu i proces przeistoczenia
rzeczypospolitej w cesarstwo.

 

Z tą stroną programu dialogi ćwi-
czeniowe w podręczniku „luvenis
Romanus'' są niejednokrotnie w roz-
dźwięku.

Nie o wybó» tematów mi chodzi,
(byłaby to sprawa sporna, ale o ich
ujęcie i układ.

Nieskoncentrowane, często ra-
żąco płytkie, iście ollendostowskie
(r. III, XXXI XXXV, LI), liciio skleco-
ne lub niekonsekwentne (iil, 3, 4 8,
IX, XIX, XXIX) kompozycyjki budzą
niesmak.

Nie są one — w dodatku — bez
skazy ani pod względem składni (r.
VI, XXVI. XXIX, LVI) ani —
leksykalnie, frazeologicznie, stylowo
(XVIII, XXII, XXXVI XXXI“, L),
Osiemnaście rozdziałów, popraw-j nych pod każdym względem, — na

ogólną ilość 83 — to zamało,

Środa, dnia 24 października.

6.45: Czas. Piesń. Muzyka. Gimna-
styka, Muzyka. Dzien. por. Muzyka.
(hwilka pań domu. 7.50: Koncert rek!.
7.55: Giełda roln. 11.57: Czas. 12.00: Hej-
nał, 12.03: Wiad. meteor. 12.10: Muzyka
„aneczna, 13.00: Dzien. poł. 13.05: „Z daw-
nych oper“ (płyty). 15.30: Wiad. ekspart.
15.35; Codz. odc. pow. 15,45: „Mała skrzy-
neczka”. 16.00; Muzyka lekka. 16.40: Pro-
gram dla dzieci starszych. 17.00: Orkiestra
cęta. 17.25: „Z fabryki nad morze”
pog. dla kobiet. 17,35: Koncert reweller-
ców. 17.50: Poradnik sportowy.
Koncert reklamowy. 18.15: Koncert
młodzieży (płyty). / 18.45: „Inwestycje w
walce
19.00: Muzyka lekka. 19.20: Pog. aktualna.
19.30: D. c. muzyki lekkiej. 19.50: Wiad.
sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: Kon-
cert (płyty). 20.45: Dzien. wiecz. 20.55:
„Jak pracujemy w Polsce?" 21.00: Koncert
chopinowski. 21.30: „U.S,B. w świetle ju-
piterów” — felj. 21.40: Recital spiewaczy.
2200: „Poeci wileūscy“ (I) — felj. liter.
22.15: „Żałosne dzieje piosenki“ — aud.
"muzyczna. 22.55: Rezerwa. 23.00: Wiad.
nieteor. 23.05—23.30: Muzyka taneczna.

Z kart książki wieje chłodem
sztucznej mowy, stabrykowanej ,ad
usum Delphini: jeden raz tylko (w
r, XV-ym) przemawia tu starozyt-
ność pięknym fragmentem utworu
Cycerona. Pominięto jędrne, barw-
ne przysłowia łacińskie, 1 gnomy,
uwypuklające strukturę myśli i za-
iety charakteru Rzymianina.

Atutem bijącym wszystkie  do-
tychczasowe łacińskie wstępne czy:
tanki, miały być realia — część
polska książki — piora A. Kowal-
walskiej.

Złożyły się na ten dział. szkice o
zabytkach rzymskich, klechdy, coś-
niecoś z dziedziny rytuału 1 wojsko-
wości, powiastki z życia ludu.

Przewidywany atut okazuje
achillesową piętą podręcznika:
tandetą zarówno pod wzglęaem tre-
ści, jak formy,

Kardynalnem zadaniem

się

studjum
| łacińskiego jesi —"poza stroną lin-
świstyczną — ujawnienie umysłowi
dziecka genjuszu Rzymian w jego
głębi i majestacie.
Temu zadaniu rzemieślnik literac-

ki nie sprosta.
W opowiadaniu A. Kowalskiej o

szczątkach starożytnego Rzymu razi
bezduszny muzealny szpaler nazw:
tabularium. świątynie Komkordji i
Wespazjana portyk deorum consen-
tium,... templum Castoruni, osiedle
westalek, Regia,.. świątynia Ceza-
ra... Comitium...

Autorka nie umie wyczarować z
tych ruin poezji ducha kwisytów, co
zechcieli i potrafili siłą myśli poli-
tycznej zorganizować znaczną część
ludzkości, wychowując ją w kulcie
mis.ernych norm rzymskiego prawa
i strzelistej myśli greckiej,
Powódź tytułów (bez uwzględ-

BZIENNIK WILENSKI

arcnitektury, pr”ebogaie;
dziejowo kuitu-|

18.00:|
dla

z bezrobociem” — odczyt gosp.|

Dochodzenie w' sprawie* zabój-,
|stwa handlarza lzraela Gilinskiego
objąt prok. Dowbor.

Według inłormacyj, przez nas
uzyskanych przebieg zajscia był
następujący:

Funkcjonarjusze P. P. otrzymali
informacje, iż w mieszkaniu Giliń-
skiego przy ul. Koziej znajduje się
skład mięsa nieostemplowanego, a
pochodzącego z tajnego uboju. W
związku z tem do mieszkania Giliń-;
skiego udało się dwóc'. funkcjo”;
narjuszów P. P. celem przeprowa: |
dzenia rewizji. Podczas rewizji je”|
den z posterunkówych udai się na
dół, zaś policjant Kaube zamierzał!
wstąpić na saikę, gazie znajdował
się skiad nieostemplowanego mięsa.
Giliūski starai się niedopuscić po-
iicjantą na salkę, w przypuszczeniu,
że syn jego zdąży wyniesc mięso.
Gdy jednak policjant w dalszym
ciągu usiłował dostać się na salkę,
wówczas Giliński porwat u6ż. któ
rym zamierzał ugodzić stroża bez-
pieczeństwa. Między Gilińskum a po”
licjantem wywiązała się waika. Zma-
śania się Gilińskiego i policjanta
usłyszał syn handlarza. który ol
spieszyl ojcu z pomiocą. Poiiojant za-
atakowany został z obu strun. Wów-
czas wydobył rewolwer, zainierzając
zastraszyć napastników, lecz ci w
dalszym ciągu atakowali policjanta i
usiłowali niedopuścić ge do salki,
W pewnej chwili stary, Gińiński nóż
podsunął do szyi policjania, zaś sym

j Gilińskiego porwai go za rękę z za-
|miarem odebrania policjantowi re-
wolweru. W tym czasie padł strzał,
przyczem kula wgodziła w plecy Gi-

| liūskiego, przepijając mu na wylot
j płuca. Widząc to, syn wszczął alarm,

| ZZA KOTAR 3IUDJO.
Boy o Pawle Casin przez radjo.
We wtorek, dnia 23 października o

godz. 18.45 Tadeusz Boy-Żeleń.ki zabierze|

 

  

głos w prelekcji o Pawle Casin, wielkimi
przyjacielu Polski, który ostatnio przy-i
swoił literaturze francuskiej „Fana Ta-į
ueusza', tłumacząc go prozą.

„Czy jest dzisiaj więcej nędzy,
miż dawniej?

| Czy jest dzisiaj więcej nędzy, niż daw-
niej? — Pytanie to będzie trescią djalogo-
wanej pogadanki p. Jadwigi Krawczyńskiej
w dn. 23. X. o godz. 17.25, któia stwierdzi
w swej prelekcji, iż dawniej tan samo —

Szczegóły zabójstwa handlarza
Gilinskiego.

wzywając na pomoc sąsiadów i mie
szkańców podwórka. W pewnej
chwili podwórko zaległy iłumy ży-
dów, zamierzających rozbroić po-
licjanta. Dopiero rezerwa policji po-
iożyła temu kres, rozpędzając tłum.

Wczoraj z kostnicy szpitala św.
Jakóba wydano zwłoki zastrzelo-
negoprzez policjanta handlarza Gi-
tińskiego.

Sprawę niewątpliwie ostatecznie
wyświetlą władze sądowe,

   
   

  

 

ANGINĄ

i CHOROBAMI
Z PRZEZIĘBIENIA

CHRONIĄ
DAJTYLKI

LAB GHEM.FARM. MAG. A BUKOWSKI SUKC.1 WARSZAWA

 

Jak Kryminaliści przeprowadzili rewizję
"w potajemnym banku.

We wrześniu rb. polic,. sledcza
w Warszawie zdemaskowata bandę
kolporterów fałszywych  20-i0 10-
cio, 5-cio 1 2-u złotowych monet, W
związku z tem osadzono w więzieniu
26 osżb, 40 zaś osób zostaic odda
nych pod nadzór policji.

„Składnica” fałsyfikatów mieści-
ła się u Pauliny Rupp. Na strychu
nad mieszkaniem R., w specjalnych
schowkach pod podłogą i w  ścia-

KRONIKA POLICYJNA.
— Napad rabunkowy na ulicy

Raduńskiej. Dia przechodzącą ul.
Raduńską Helenę Kowzan (Kydza
Smigłego 40) napadło kilku osob-
ników, którzy pobili bezbronną ko-
bietę, a następnie zrabowali jej to=
rebkę z zawartością 25 zł. Na wszczę-
ty alarm 2-ch napastników  zatrzy-
mano. Są to Aieksander Tcbery
(Trakt Raduński 8) i Stanisław Chty-
sewicz (Raduńska 73). Za trzecim
zarządzono pościg.
— Zajście, które mogło za-

kończyć się tragicznie. wczoraj
po południu w aomu przy ul. Po-
łockiej 28-a, doszio do zajscia, któ
re na szczęście nie pociągnęto 2
sobą smutnych następstw. Miano-
wicie ao jeaaej z mieszkanek tego
aomu'przyszedi z wizytą Konstanty
Ńasmowski (Wiosenna 7). Po sutej
libacji Kasmowski wyszedł na po
dwórze i po pijanemu zaczął napa
stowac bawiące się tam dzieci, a dc

uciekających zaczął strzelać z re
wolweru. Na szczęStiz Kule nikomu

krzywdy nie wysządziły. Zawezwana
policja spisała protokui : pijanego
odprowadziia do Ńomisatjatu. jak dzisiaj nędza niszczyła ludzi, umierają-

cych z głodu i chłodu, tylko że poprostu;
na to zwracano mniej uwagi. Dzisiaj su-|

mienie spoieczne reaguje na krzywdę
człowieka i czuje się za nią odpowiedzial-|
ne. Do tych fachowców walki z nędzą na-
jeży zespół pracowników Sekcji Opieki
nad Matką i Dzieckiem Obywatelskiego
Komitetu Pomocy Społecznej, ktory dał już
społeczeństwu realne pozycje w postaci
cdrodzonych rodzin i odżywionych dzieci
26 również podniesie w swej pogadance
prelegentka.

j „Wędrowne' ptaki”.
1 Artystka operowa,“ p. Celina Nahlik,
speakerka i autorka sżeregu pięknych re
Jortaży muzycznych, wystąpi przed mikro-
tońem we wtorek, dnia 23 października o
godz. 21.00 z nowym swym reportażem p. t.
„Wędrowne ptaki* (artyści polscy zagrani-
cą). Będą to iłustrowane muzyką z płyt
„ylwetki artystów polskich, którzy koncer-
tują zagranicą, m. in. mistrza J. Paderew-,
skiego, sławnej śpiewaczki koiaraturowej'
Marceliny Sembrich Kochańskiej, świetne-|
go skrzypka Br. Hubermana, Jana Kiepu-|
ry, Ewy Turskiej-Bandrowskiej, J. Korole-
wicz-Waydowej, A. Rub'steina, L. Muenze-|
ra i szereg innych. Wielcy artysci, bawią-
cy obecnie we Lwowie, sprawią radjosłu-|
chaczom niespodziankę i staną osobiście|
przed mikrofonem. {

Wiedeńskie Potpourri.
Wiedeńskie potpourri układu Tadeusza

Seredyńskiego, nadane przez Lwów w
ubiegłym miesiącu, spotkało się z ogromnie
żywem i serdecznem przyjęciem ze strony
:adjosłuchaczy, spragnionych mazyki tchną-
cej wdziękiem i niezwykłym czarem. We
wtorek, 23 października b. r. o godz. 20.00

| nada Lwów drugą audycję p. t. „Wiedeń-
„kie potpourri* od Straussa do Lehara

imienia jednak zabytków zasługują
cych na szczególną uwagę jak łuki:
Tytusa, Sewera i Konstantyna) spły

(nie po wyobraźni młodegv czytelni-
„ka, pozostawiając'jedynie 'os2d znie-
po

Wyczerpujący regestr topograficz-
ny przydałby się tylko turystom, ci
jednak zaopatrzą się raczej w nieza-
wodny baedeckerowski przewodnik,
wolny od błędów. i niejasności. Tekst
bowiem A. Kowalskiej, która nie
zna widocznie Rzymu z autopsji,
jest dość bałamuitny.

Na str. 45-ej mówi autorka o
trzech wzgórzach Kapitolińskich;
na 47-ej czytamy: „Wzgórze Kapito
lińskie miało d w a wierzcitołki...* na
49-ej znowu: „Na środkowem
wzgórzu Kapitolińskiem..."

| Bezowocnie usiłuje autorka zgal-
wanizować swój szkic  pustemi
pseudoklasycznemi tyradami, fraze-
ologją paietyczną i mętną: („Bogo-
wie nie mogliby stworzyć nic pięk-l

, niejszego”. — Pod trawą forum leży
| zakopane sercz świata”. — „Niebo
> także rzymskie),
„Dem Złoty Nerona" — pisze

JA. K.: — „o rozmiarach osobne-|
$o miasta,.. zburzono: żeby.
nic nie zostało..." (sti. 50 i 89).

W rzeczywistości osada Domu.
Nerona nie była rozleślejsza od wi-'
leńskiego placu Łukiskieżo, pałac|

 

 

i

| skiemi

— Fabryczka „politurki', W czasie re-
wizji w mieszkaniu Adama Rajszysa (Kal-
waryjska 125) policja znalazia aparat do
wyrabiania samogenu z politury.  Caie

vrządzenie do pędzenia samogonu opieczę-
towano.

— Kradzieże mieszkaniowe. Ub.eglej
nocy w mieszkaniu Jerzego Wiiki (Mo-
nsuszki 11), w czasie nievbecności do-
riowników, nieznani sprawcy, przedostaw-
sy się przez okno, skradli pieniądze i bi-
zuterję, ogólnej wartości 50U zi.

W czasie nieobecnosci domowników w
' ,nieszkaniu Józefa Czerwińskiego (Dobra źj
nieznani sprawcy po otwarciu okna dostali
się do mieszkania, skąd skradiu garderobę
męską i damską, wartości 720 zł.

Dzisiejszej nocy nieznani sprawcy dc-
stali się do sklepu spożywczego Menesa
Wersockiego (Pionierska 16), skąd skradli
garderobę męską, zegarek oraz towar ogól-
nej wartości 472 zł.

WYPADKI.
3 Samobójstwo nieznanej kobiety.
Z mostu strategicznego przy ul. Dzielnej
rzuciła się do Wilji nieustalonego na-
zwiska kobieta, którą wydobyto z wody
ze słabemi oznakami życia. Skierowano ją
do szpitala św. Jakóba. Narazie nieusta
iono jej nazwiska, ani miejsca zamieszka-
u:a.

PRZYGOTUJ
dia powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż
zabiera i wysyła.

tamy o zniknięciu Kreuzy — żony
Eneasza (str. 55):

„Eneasz stracił przybraną
matkę, a Anchizes — żonę”.

Ponurą humoreskę o rekordowej
dekadencji rodu Fabjuszów (306 si-
wobrodych starców — i jedno nie-
mowlę) należałoby, jako zbędną, u-
sunąć ze zbiorku; podanie zaś o
Korjolanie — wyzyskać, jako od-
skocznię do uzupełniającego wykła-
du o walce plebsu Zz paliycjatem.
A. K., jakby dla uniknięcia tego te-
matu zniexształca podanie, zaciera-
iąc zasadniczą jego myśl polityczną.

Szkic o świętach rolnych sprawia
wrażenie dziecinnego wypracowania.

„W/ kwietniu, maju zbliżały się
żniwa; wtedy... Bracią Rolni.. po-
dawali sobie... kłosy świeżo zżę-
te..."

Z chaotycznego nieco opowiada-
nia o westalkach dowiadujemy się
że one strzegły „pewnych przed-
miotów świętych”.

Niefortunne ramotki A. K. nale-
żało zastąpić utworami, oznaczonemi
stygmatem talentu: sienkiewiczow-

szkicami o Rzymie antycz-
nym wspaniałemi essay'ami Blasco
Ibanez'a („W] krainie sztuxi'), frag-
mentami monografji Mirka Jelusich'a
o Cezarze..)

Na szczególne podkresienie za-
sługuje osobliwy dialekt A. K.

Dziś kiedy nietylko prostacy, ale
zaś po śmierci znienawidzonego ce- często i ludzie wykształc ni niedba-
sarza został splondrowany i dziś le traktują własną mowę: kiedy wy-
jeszcze nakształt przew*óconej gi- padki „mają miejsce” czynów „do-
gantycznej czaszki, wyzieia oczodo-, konywuje się”, „wraca się spowro-
iami portali na Via Labicana. | tem” kiedy nawet dydaktycy „kore-

| lują', (wysnuwając ten dziwotwor

nach znaleziono kilkadzicsiąt tysię-
cy złotych w fałsyfikatach.

W) loku dochodzeń poddani zo-
stali obserwacji znani tałszerze: Pa-
"wel Giomberg vel Grombka (pseu-
|do: „Pawełek) z Łodzi Muzimierz

| Sobierajski ze wsi Piekseiko, gm.
Jabłonna oraz Wacław Jasirzębski,
wielokrotnie karany więzieniem,

| Wymienieni „zawodow-y” |Wy-

jechali z Warszawy do Łodzi i tam

dokonali, niesłychanej aleiy. zao-

patrzywszy się w papier, soperty i

ieczki pieczątnę lakową z literami

„U. S* (Urząd Skarbowy) 1 umun-
durowanie dla oficera policji.

Paweł Gromberg miał udawać

naczelnika urzędu skarbowego, zna-

ny kryminalista Sobierajski miał

grać roię sekretarza pana naczeini-

ka, dygnitarzem w'mundurze ofice-

ra policji miał być fałszer: Jastrzęb

ski.
Podzieliwszy w ten sposčb roje i

mając odpowiednie informacje тге-

komi „przedstawiciele władzy” udali

się do mieszkania Łai Traube przy

ul. Piotrkowskiej 22, gdzie mieści się

,potajemny bank'. Na nuejscu za-

stano kilkanaście osób 1

Kryminauści — „rewideenci' przy-

stąpili energicznie do pracy, zacho-

wując /przytem wszelkie potrzebne
formalności. в

Cate mieszkanie Łai 1.aube zo-

stało jaknajszczegėlniej przetrzą”

śnięte, wszyscy obecni zrewidowani

— tak że w rezultacie „iewizorzy

zalkwestjonowali (czytaj | ukradli)

4000 zł. 5500 lej rumuńskich, 4.850

trir, 1.000 koron czeskich, 4.000

dol. am. i 1500 marek niem.

Całą tę walutę ułożono w ko-

perty, które następnie zalakowano

pieczęciami „U. S.' spisano proto-

kół, wszystkich obecnych wylegity-

mowano i polecono im zgiosiė się

do Urzędu Skarboweg. pczem trójka

„dygnitarzy z ęla za sobą
drzwi i czemprędzej wraz ze zrabo-

waną gotówką ulotniła się.
Caia ta aferą wydała się zaraz

następńego dnia po sensacyjnej re-

wizji, gdy Łaja Traube wraz ze

, świadkami udała się do Urzędu

Skarbowego ceiem złożenia wyja-

' śnienia.
" Policja iódzka w porozumieniu z

j policją warszawską wdrożyła b. e-
| nergiczne poszukiwania.  Wszyst-

| kich z wyjątkiem ukrywającego się

' Sobierajskiego, pochwycono, lecz

zrabowanych z potajemnego banku

| pieniędzy nie zdołano ujawnić.
j Ostatniego członka wielkiej ban-
dy oszustów i fałszerzy Sooierajskie
go zatrzymano w tych dniach w

 

Warszawie w mieszkaniu niejakiej

Szukowej.
S. w areszcie przy Urzędzie

Śledczym w Warszawie usiiowat s0-
bie odebrać życie przez powiesze-
nie. Zamach ten udaremniono i nie-
dosziego  dešperata, | kryminalistę
odstawiono do policji w Łodzi.

* s:

Bric a Brac
Z-serji nowych podręczników.

(J. Kowalski, M. Golias, A. Kowalska. „luvenis Romanus" Lwów 1934
Państwowe wydawnictwo książek szkolnych).

niej entuzjazmu styl barokowy ani
nawet rodyjska kwiecistosć; szuka
ona mowy attycko prostej. zwartej i
nieskazitelnej.

Na tem tle niechlujstwo podręcz-
nika szkolnego jaskrawo się uwy-
datnia. '

Mniejsza o archaizm „Dydona
zabolala“ (str. 57), o prowincjona-
lizm (?) „bałtarzany” (str. 62), wy-
magający komentarza; mniejsza o
drobne usterki, jak „z zwierząt”
(str. 73] „w Pompejach" (10), „La-
rom składała suknie" (75), „syn. lub
krewny” (77), „odwiedzano statki"
(93); ale niepodobna nie napiętnować
jekceważenia słownika literackiego,
fleksji i frazeologii.
Do wyrażeń, urągającyca zasadom

poprawnej polszczyzny, należą: „u-
prowadza ją zdala od miejsca...”
(65), „opiotki serwjańskie" (omu-
rze $.), ,węgliki* zamiast: wę-
gieiki (79), węglik jest to żwiązek
węgla z innym pierwiastkiem;

„słucnliwe powietrze (84),
„wyścierać stół” (89),
wywodzić wojnę bramą”

(66)
„Simylus wdychuje zapach“

(80),
„niėost się stuk mtotkow“ (84).

Niezły dobór ilustracyj zapowia-
dą wyśmienitą ucztę dla myśli i wy-
obraźni, tekst zaś poziomem daleko
od tych auspicyj odbiega.

Zapomniano snač, že:
„„„trešė i formasąjak brat ze sióstrą,
„Niech ci żadne nie będzie jako pan W nędznem streszczenia ,Enei-|językowy z rzeczownika — korela-

dy“, (do głębszych poxładów tej epo- | cja], młodzież nasza ceni mowę po-
pei sięgnąć nie potrafiła A. K, czy- prawną i tęskn: za nią: nie budzi w

ii woje
„ Lange).

„luvens Romanus" nadaje się...
do archiwum osobli i,

Ant. S. — S,

  



ZKR
Dziesieciolecie K. 0.

WI! medzielę 14 listopada Niemen-
czyn był świadkiem uroczystości

jubileuszowych 10-lvcia swego Ba-

taljonu K, O. P.

Od samego -ana miasteczko, zbu-

dzone uroczystą pobudką. przybrało

wygląd świąteczny: domy przybrane

flagami i zielenią, a ulice rychło za-
ludniły się wojskiem i organizacjami.

Na krótko przed godziną 9 Ba-
taljon w pełnem uzbrojeniu zebrał

się na placu przed košvioiem pa

rafjalnym. W kilka minut potem

przybyi dowódca Bataljonu pł płk.

P. Sosialuk, Po przyjęciu raportu pp.
oficerowie i żołnierze weszli do

kościoła.
Nabożeństwo uroczyste celebro-

wał miejscowy ksiądz proboszcz Je-
rzy Andrukonis, który wygłosił pod-
niósłe kazanie na temat: „Przetoż
wežmijcie pełną zbroję Bożą, abyś-
cie mogli dać »dpór w dzień zły”.

Po nabożeństwie i dziękczynnem
„Te. Deum' wojsko, organizacje,
przedstawiciele miejscowych urzę-
dów i przybyli goście oraz mnóstwo
publiczności zebrali się na placyku
przed budynkiem Zarządu gminnego
gdzie przemawiał dowódca Bataljo-
nu p. ppłk. P. Sosiulak, wyjaśniając
znaczenie dnia i wiefkie zadania, ja-
kie spełniał i spełnia K. O. P.

DZIS PREMJERA. Najlepszy | najaywszy arcyflin Z. S S. R. prod „SOJUZKINO“

KATASTROFA CZELUSKINA
Qtto Szmidta — Muzyka, tańce, śpew i mowa w jęz. rosyjskim.—Autentyczne zdjęcia przygotowań
do wyprawy, podczas katastrofy | uratowania wyk. przez uczestą. w wyprawie, jednego z uratowa-
nych „Czeluskinowców". Nad program: Najnowsze aktualja. Uprasza się o przybycie na początki

ameryk. pro*

 
Dziś wielka sensac ja!

Największy światowy przebó! 1934-33

DZIENNII.

W) dniu 22 bm, rozpoczyna obra-
dy w Brasiawiu konferencja eksper-
tów meljoracyjnych mieszanej pol-
sko - łotewskiej komisji granicznej
przy współudziale delegatów mini-
sterstwa rolnictwa obu państw.

Obradom przewodniczy przewo”
dniczący polskiej delegacji radca J.
Medyński.

AJG. |
P. w Niemenczynie.
W zakończeniu swego przemó-

wienia pan putkowmk złożył uro-
czystą dekiarację i obietnicę, że pp.
oficerowie i poaolficerowie Bataljonu
ze składek własnych zbudują dla
Niemenczyna dom ludowy.

Następnie przemawiał w imieniu
Komitetu i ludności wójt miejscowy
p. A. Balcewicz, wysoko podnosząc
zasługi K. O. P. dla pasa pogranicz-
nego wogóle i dla Niemenczyna w
szczegolności. Kończąc przemówie-
mie złożył p. wójt Bataljonowi -Nie-
menczyn od Komitetu i ludności dar
iw postaci srebrnych fanfar.

Po przemówieniu odbyły się de-
ikoracja zasłużonych, defilada, wspól
ny obiad żołnierski akademia dla
dziatwy szkolnej, strzelanie O, O. 5.
oddziałów P. W. i ludności cywilnej.

Uroczystości jubileuszowe  za-
kończyłą wieczorna akademja, przed
stawienie i zabawa ludowa.

«Katastrofa w zakładach zbożowych.
BIAŁYSTOK (Pat). Dziś w go” botnicę. Po 2-godzinnej axcji ratun-

dzinach rannych wydarzyła się ka- kowej wydobyto zwioki robotnicy.

tastroła budowlana w zakładach Na miejsce przybyła komisja sądo-

zbożowych wskutek nagrodmadzenia wolekarska, która opieczętowała

zapasu zboża na 1-szem piętrze skła”|skład.
du. Runęła podioga 1 zboże zasypało
znajdującą się na parterze składu ro-

W. ub. tygodniu na obszarze Wi-
ieńszczyzny zanotowano. 175 wy-
padków zachorowań na czerwonkę,
117 na błonicę, 87 na płonicę, 112
na odrę i 18 na tyfus brzuszny.

Zwiększyły się wypadki zacho”

MOŁODECZNO. Na tosze kole-
jowym między Mołodecznem a Po-!
łoczanami, pod wsią Żurewicze zna”|
leziono potłuczonego żołnierza w,

stanie nieprzytomnym. Paranionego |
odwieziono do szpitala w Mołodecz-|
nie, gdzie dochodzenie wykazało,
że żołnierz ów, Bolesław Olejczak

'а 86 pp., jadąc bez biletu z Moło-

 

 

Swiatowe arcydzieło nie mające absolat=
nie ne wspólnego z oglądanemi reporta-
żami wyprawy „Czeluskina”* z udz. prof

seansów punktualnie: 4. 6, 8 i 10,15. Bilety hon>rowe nieważae

 

 

„kILERSKI

Konferencja meljoracyjna polsko-łotewska.
Po zakończeniu uczestnicy obrad

zlustrują dotychczasowe prace me-
ljoracyjne na granicy polsko-łotew-
skiej, które ze strony polskiej są
prowadzone przez wileński urząd
wojewódzki.

przyszłym.

Stan chorób zakaźnych w Wileńszczyźnie.
rowań na czerwonkę, płonicę i bło-
nicę, natomiast uległy zmniejszeniu
wypadki zachorowań na tylus pla-
misty. Nowych wypadków tylusu
brzusznego mie zanotowano,

Ofiara jazdy bez biletu kolejowego.
deczna do Horodźki, wyskoczył z
wagonu w pełnymi biegu chcąc uni-
knąć kontroli biletów. Stan Olej
czaka jest bardzo poważny,

 

Zagadkowy strzał.
ŚWIĘCIANY. W okolicy zaścian-

ka Horodyszcze gminy kiemieliskiej,
znaleziono rannegs w prawą nogę

mieszkańca zaścianka, Osipa Dzie-
miidowicza. Ranny w czasie prze-
wożenia do szpitala zmarł wskutek
upływu krwi. Władze policyjne
przypuszczały, że Dziemidowicz sam
postrzelił się, natumiast Dziemido-
wicz przed śmiercią ośw:adczył, że
został postrzelony przez nieznanego
sprawcę,

UI) Nowe niebywałe
przygody  „Czło-
wleka Małpy"

 
 

W rol. gł. niezapomn. bohater filmu

Rozłam w Kościele ewangelickim.
BERLIN (Pat). Zgrupowani w

t zw, Bekenntniss Sinode opozycyj-
ni pastorzy i biskupi niemieckich
kościołów ewangelickich uchwalili
w Berlinie

 
wystąpić z oficjalnego|

Mueller. Tymczasowym kierow ni-
kiem ugrupowania  secesjonis.ów
wybrany został biskup Kaci. Nowy
synod podjąć ma rokowania z rzą-
dem Rzeszy. « Ministrowie Hess i

P T : : ‚ — kościoła ewangelickiego Rzeszy. Od| Guertner długo konierowali z Hitle-

OC oL A> śranicy „ XJ opozycyjne gminy ewangelic- rem na temat sytuacji w kościele

zostaną zakończone dopiero w roku kię nie będą wszczać podziku reli- ewangelickim.
gijnego do kas kościoła ewangielic-
Ikiego, na którego czele 'sioi biskup

'еннооетеееннееееенеенннн

Pyendoniny w Niemczech.

|

 

 

Kto wyarał na loterii?
WARSZAWA (Pat). Dziś w 4-ym

dniu ciągnienia 31-ej polskiej рай-
stwowej loteri klasowej następu-

W Niemczech wyszło rozporządzenie, :qce większe wygrane padiy na n-ry:
które zabrania artystom-muzykom  używa-

nia pseudonimów obcych, wzślędrie brzmią

cych z cudzoziemska. Tego samego wzbro-

niono również

nym, gdzie przyjęty jest zwyczaj posługi-

wania się nazwami takiemi, jak: „Har-

monja", „Lira“, „Orieusz“ itp, Wszystko

ma teraz brzmieć „ur-deutsch“ z pra-

germańska, np. „Wotański Grzmot“ lub

„Róg Siegirida". Do 31 paździeznika mu-

szą być nazwy zmienione.
To już raczej szowinizm, niż patrjo-

tyzm, Jest to jedna z ulubiczych  pasyj

hitleryzmu, podobna do tej, która usunęła

aliabet łaciński z gazet i książck niemiec-
kich, która zastępuje starorzymskie nazwy

miesięcy nazwami germańskiemi itd,

Idąc tak dalej, wypadnie z kolei znieść
i system metryczny i znaki pierwiastków

chemicznych, nawet planet itp. Wszystko
zastąpi się w Niemczech dźwiękiem nazw

czysto niemieckich.

stowarzyszenicm muzycz-
'

20 tys. zł. — 138.656.
10 tys. zł. — 99.958.
5 tys, zł. — 140,254,
2 tys. zł, — 2,224 63.841, 140.237,

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty.

Belgja 123,65—123,96—123,34. Berlin 213,25
—214,25—212.25. Gdańsk 172,75—173,18—-
72,32. Holandja 358,70—359,60—357,80. Ko-
panhaga 116,35—117—115,70. Londyn 26,04
— 26,17—25,91. .Nowy Jork 5,26'/—5,29'/s
—5,23!/s, Kabel 5,265/s—5,295/s—5,235/s. Pa
ryż 34,901/+—34,99—34,82. Praga 22,10—
'2,15—22,05. Stokholm 134,30—134,95—
133,65. Szwajcarja 172,72—173,15—172,29.
Wiochy 45,38—45,50—45.26. — Tendencja
iiejednolita.

Akcje: Bank Polski 96,50—96,75—96,50.
Cukier 27,50. Lilpop 11.10.

Papiery procentowe: Budowlana 48.
Konwersyjna 67,85. Dolarowa 75. Dolarėw-
ka 54,50—54,35—54,50. Stabilizacyjna 79,38
—18,88—79. Listy ziemskie 54,25—54,75, —
Tendencje: dla pożyczek niejednolita, dla
listów przeważnie mocniejsza.

 

Ceny zn'żone na wszystkie seanse.

„Człowiek Małpa” jeden

20.000 osób oglądało I podz'wiało, PIERWSZY RAZ w WILNIE Film cud Gigantyczne arcydzieło e 'okowe.

„Miłość Tarzana”
i jedyny JOHNNY WEISSMULLER | urocza

Maureen Osullilvan 3000 zwierząt, 1000 niewidzianych przygód. Nadprogram: Atrakcje. „Przycho ižeie I po=
dziwiajcie. Na 1 seans ceny zniżona. Honorowe bilety nieważne.
 

TEATR-KINU" Balkon 25 gr. — OTWARCIE SEZONU ZIMOWEGO.

Gary Cooper
Najpiękniejsza para kochanków

 

[MOi BO! sake kali AMĆ © LIIJANA Harvey
Fenomenalny film. Niebywała treść. Niewidziana wystawa. Olśniewające rewje Pierwszy I niezwykły występ
na ekranie fenomenal-

i Fey Wray м arcycie- Dzieje człowiexa, któ -
kawym filmie p. t e 1 ае

szedł pasmo cierpień I -
czeń z tęsknoty i miłościędia ukochaaej kobiety. ; 3 у

|  2 REWJA «Na Fali Wspomnień»  
 

 

   

 

 

   

 

 

 

: & 5 .
nego zespolu Włoskich Marjonetek „Teatro dei Piccoli "S% Nad program: 1) Tygodnik aktualny, 2) Kubuś w klubie za>ijaków, 3) Miniaturowa ao

* POTRZEBNY POKÓJ u-' |Swetry,pulewery, kamizelki, rękawiczki, AKWIZYTORÓW
ZarządWiieńskiego Towa- TOWARZYSTwo r w a. > ończoc y I wszelką bieliznę ciepłą RÓŻNE 1 AKWIZYTOREK RS” poPm

i „ni i, - i : ь * Ё i
rzystwa. Dobroczynności r ika iai ads p NI ol YĆ a с ii zawodowych poszukuje NENAD

niniejszem podaje do wiadomości, że zwy- inteligentnej rodzinie z O NAJNIZSZYCH CENACH POTRZEBNA  OCHMI- 799289 firma. Zarobek W ME OZONU
z ”

° ` и KLA]

czajne Walne Zgromadzenie członków T-wa ae p:|| pnie „ŹRÓDŁO NOWOSCI“ STRZYNI do dużego GOKU saa te) KOJĄCYM BÓLE

SPRA EC opa OE ока в AM „Dz Wil" pod „Że.| WŁ. Z. JANKOWSKA| Koeczm owa zas. | m1 odis o AAA
godz: 6 wieczorem w lokalu T-wa przy ul. mianka”, 446—3 WILNO, WIELKA 15. ооа 27. R

Wileńskiej Nr. 23. Będzie ono prawomocne
na zasadzie $$ 17 i 20 statutu T-wa przy

, każdej ilości członków przybyłych.
Porządek dzienny obejmuje:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez
Prezesa Zarządu lub jego zastępcę.

2) Wybór. przewodniczącego i sekretarza.
3) a) uczczenie pamięci zmarłych człon-

ków T-wa: $. p. Aleksandra Brochockiego,
Sergjusza Łopacińskiego, Stanisława Łopa-

cińskiago, Jana Oskierki i Józefa Rychle-
wicza i zakupienie za nich Mszy św. z ogło-

szeniem o tem w prasie miejscowej;
b) zakupienie również Mszy Św. za

wszystkich zmarłych ofiarodawców i dobro-
czyńców T-wa i ogłoszenie v tem w pra-
sie miejscowej.

4) Odczytanie protokółu ostatniego Wal-
nego Żgromadzenia.

5) Sprawozdanie Zarządu z działalności

T-wa za czas od 1-IV-1932 r. do 1-IV-1934 r.

‚ 6) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie preli-

minarza budżetowego na rok następny.
8) Wolne wnioski.
9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

najcie si >
Reno os S ais obuwie

"mW. PUPIAŁŁOwni

[ (UL. OSTROBRAM;KA 25,
Jest eleganca c, modn:, t»nie I gwarantowane.

P.P. Oficerom polecam buty I sztybiety.

-8
 

W WILNIE
prowadzi następujące kursy wiecz.

1) Meljoracyjne, 2) Miernicze, 3) Drogowe,

4) Radjotechniczne, 5) korespondencyjne,

budowlane i drogowe o poziomie średnim,

6) Samochodowe (amatorskie i zawodowe)

z warsztatami. — Wykłady będą połączone

z zajęciami praktycznemi.

informacji udziela kancelarja od odz.
17 do 19 (oprócz świąt i SObÓt),

 

| PRACA i
 

OSOBA inteligentna, w;
średn. wieku, poszukuje,
pracy. Może samodziel-
nie zająć się domem.
zna dobrze kuchnię, al-
bo jako gospodyni w ka-
вуше, w _ pensjonacie,
ewent. ochmistrzyni w
majątku, chętnie zajęła-
by się dziećmi, ma kwa-

 

lifikacje, umie szyč.Adres, Wlino, Holendernia 12. Wymadesia || skioaimė.
Sein Poważne świad. i rel.
co Pogotowie Krawieckie TPrainia |-——| UL Bakszta 11—5. —3
e Chemiczna =. mr

«© c«PÓLONIAP, wino, Zawalna 6. en NAUKA
"=|Nicowanie, Przeróbki, Reperaeje, Pianie ©
a chemiczne, Farbowanie I.td. © 

 

 

ataka
, Mieszkania ;

   

 
DO WYNAJĘCIA 2 po-,
koje ze wszelkiemi wy-|

WYKWALIFIKOWANA
nauczycielka, o zdolno-
šciach literackich, udzie-

i i pokoje i $odami, z  niekrępują- la lekcji w zakresie;
Di cem wejściem i užywal- : szkoly i Becis) Н

nošcią kuchni Micki. ' nižszyc! gimnazjal- |
Duży pokó wicza 44—18, — 2341—1 | nych. Można komplety,|

do wynajęcia z całkowi-| - L | ceny przystępne. Zgło-
tem utrzymaniem dla 2 ° szenia do Admin. „Dz,
osob. Węsławscy. Nie- | , Wil.“ dla St. N. 2
miecka 3 ш, 9. 5| ad SN Aa

p t ) RODOWITA NIEMKA
Mieszkanie e A muzyki,

i 8 & „ nauczycie! imna-
osobny domek, 3 pokoje, A „ A-pokojowe ата м Wilnie, S
ciepiy i suchy, Z OgrO-| Šių ŁSó yć Z; kuje korepetycji ewen-|
dem. Zwierzyniec. Fa: Aum aa. = do tualnie miejsca bony do,
bryczna 40. 2325—3 WarazawianićRpa dla dzieci w miejscu lub na

318-1
 -—— | bocz 5 m.6-b.

wyjazd. Adres: ul. Su- nińthinihifehee' .9

Wi-lei wybór bonżurek,

 

 

Kupno
Sprzedaż

Kupię |
domek

niedrogi z ogrodem o-
wocowym i warzywnym |
na przedmieściu, — Bez |
pośredników. Oferty do
Adm. „Dz. WiL* dla
„emeryta. 244—2

Dom
Nowy

aa Zwierzyńcu

o 2-ch mieszkaniach
3-pokojow. do sprzeda
nia zaraz, ul. Stara 43—1

2340—2  

«KRESOWIANKA»
{ Portowa Nr. 6

| Przyjmuje wszelką garderobę do  nicowania,
przeróbek, odświeżania, reperacji i prasowania.|

PRASOWANIE 1 ZŁ.
/ Pranie chemiczne garniturów, sukni i płaszczy
jod 2 zł. — Tamże specjalny dział kušnierski

Wyżonanie szybkie i solidne.

koszul i krawatów.

 

  
DO SPRZEDANIA |

D O M DREWNIANY
©  2-ch mieszkaniach:

15 i 3 pokojowych, plac
600 s. kw. Cena 11.000 zł. |
Położony koło Rynku ]
Kalwaryjskiego. Infor-
macje: ul. Mickiewicza '
Nr. 46—9, od godz. 3—4
po poł. 2338—3'

j ZGUBY |

ASROCK!

Zeinął
pies doberman, uszy i
ogon obcięte, wabi się
„£bój”, Łaskawego zna-|
lazcę uprasza się o po |
danie adresu w „Dzier.
Wi.“ 443 ,

mowego, wszelkich prze-
tworów i hodowli dro-
biu. Wymagane poważ-
ne relerencje. Oferty z
odpisami świadectw
składać w  „Wzienniku
WiL* dla S. J.

Polecamy  nauczycielkę,
posiadającą wieloletnią
praktykę, najnowsze me-
tody nauczania i język
polski Może do dzieci
iw wieku przedszkola i
szkolnym. _ Chętnie na
wyjazd. Bliższe  infor-
macje w Administracji
„Dziennika _ Wileńskie-

5go”.

GOSPODYNIĘ

INTELIGENTNĄ

na wieś do kawalera
poszukuję. Oferty proszę
kierować do Administra-
cji „Dz. Wil' pod „,nie-
skazitelnie uczciwą”.
Tamże bliższe iniorma-

cje. 348—1

większą |
dostawę

nabiału  (mieko, masło,
sery, jaja) z majątku
przyjmę (bez pośredni:
ctwa). Opłata gotówką i
regularnie. Oierty do Ad
ministracji „„Dz. WiL*
pod „sumienny*, 246—2

 

 

Pałaię
duży, wyżeł, maści siwej,
nakrapiany, czarne iaty
Do odebrania:
bjaniszki, gm. Rzeszań-
ska, A. Purkiewicz.

2349—0

Stolarz
przyjmuje wszelkie ro-
boty wchodzące w za-
«res stolarstwa jak rów-
nież reperacje i opako-
wanie mebli. Wykonanie
solidne, ceny niskie. ul.

; Mickiewicza 24 m. 17,
J. Chmielewski. 812
——
Młoda panienka— sie

„rota znajdująsa się w
| krytycznych warunkach
. materjalaych prosi o po-
moc w opłaceniu poło-
|w opłat szkolnycn w
Seminarjum Ochroniar-
skiem. Sprawdzone przez
3 Konf. Antokolską T-wa
Pań Miłosierazia Św. W.
a Paulo. Łaskawe ofiary
do Adam. „Dz. W.”, adres
tamże. 2
>

Kucharz
z dłujoleinią praktyką
poszukuje posady, Mie-
džwiedzia 6 m. 1 (Solta-
niszki.) 2
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BÓLE ZĘBÓW.
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WÓZAWAWOTINS

D. G. WODEHOUSE.

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLINŃSKIEGO.

— Powinnaś napisać do niego, w jak przykrych warunkach żyje-

cie. Może jemu się zdaje że ciągle opływasz w dostatki i nie potrzebu-

jesz zupełnie pomocy. Ostatecznie dopóki miu tego nie doniesiesz, może

nie wiedzieć. Co do mnie, poprosiłabym go wprost o ratunek. Przecież

to wcale nie wina Mike'a, że się tak ziożyło, Ożenił się, mając zapewnio-

ne bardzo dobre stanowisko, wyglądające na rzecz trwałą: i utracił je

nie ze swe; winy. Napisałabyn: na twojem miejscu, Phyll. Nasmaruj w

mocnych siowach. ‘

: — Już to zrobiłam. Dziś napisałam. Mike'owi zdarza się wspaniała

sposobność. Farma w Lincolsshire, rozumiesz? Krowy i tak dalej. To

właśnie co lubi i przy czem umie pracować z zamiłowaniem. Potrzeba

nam tylko trzech tysięcy funtów, aby dostać tę dzieržawę.., Boję się jed-

nak że nic z tego nie będzie.
—Przez ciotkę Konstancję?
— Tak.
— Musisz coś takiego zrobić, aby się udało, — Ewa podniosła pod-

bródek do góry. — Wyglądała jak bogini determinacji. Na twojem
miejscu napastowałabym ich na ich własnych schodach. Daliby pienią-

dże: żeby się anie pozbyć. Pomyśleć tylko, żeby w dzisiejszych czasach

ktoś pozwalai sobie na takie absurdalne wyrzucanie ludzi na bruk. Dla-
czego nie miałaś wyjść za człowieka kochanego? Na twem miejscu ucze-
piłabym się ich płotu i wyłabym jak pies, dopóki nie wybiegliby z ksią-

żeczkami „zekowemi dla święiego spokoju. Czy oni mieszkają w Lon-

dynie?
— Obecnie są w Shropshire,

Castle.
„ Ewa aż podskoczyła.
— D'andings Castle? Wielki Bože!
— Ciotka Konsiancja jest siostrą lorda Emswortha,
— Ależ to nadzwyczajne! Przeciež ja jadę do Blandings za pa-

rę dni, ' 3 + EPE z

16)

w miejscowości zwamej Biandings

 

 

dua A Zwierzyśskiego, Bilno, Mostowa Nr.1. 2

— Nie może być!
— Zaangażowano mnie do skatalogowania bibljoteki,

SB Więc chyba żartowaiaś Ewo, prosząc Clarkie o wyszukanie ci
Os” Onape zupełnie serjo.

ie nie żartowałam. Wyjazd do Blandings ma wną prz
stronę, Znasz chyba bardzo dadza tę ias? н

—Często tam bywalaim. Piekna rezydencja.
— Musisz zatem. znać młodego syna lorda Emswortha, Fredzia

Treepwooda? i 3
— Oczyvušcie,

S Otoz on jest właśnie tą przykrą stroną. Chce się zemną ożenić, a
ja bynajmniej vie mam zamiaru wychodzić za niego. Rozmyślam ciągle
nad tem, czy takie miłe, łatwe zajęcie, które pozwoli mi przeżyć wygod-
nie dowrześnia: będzie na tyle pociągające, aby zrównoważyć nudę i
przykrość ciągłego zadawania ciosów Fredziowi, Powinnam była
zaraz z początku pomyśleć o iem, gdy mnie napisał i radził starać się o
tę posadę, byłam jednak tak uszczęśliwiona nadzieją stałej pracy, że mi
to do głowy nie przyszio. Później zaczęłam się zastanawiać, Fredzio
jest taki uparty. Oświadcza się od wczesnego rana i to często.

— Gdzie go poznałaś?
— W teatrze. Dwa miesiące temu. Mieszkał wtedy w Londynie,

lecz nagle znikł, potem otrzymałem od niego rozpaczliwy list. Donosił
mi. że narobił długów i tak dalej, a ojciec zmusił go do powrotu do Blan-
dinga, repiezentującego piękło, jak się zdaje w pojęciach Fredzia. Świat
jest pełen krewniaków o twardych sercach.

—-O, lori Emsworth bynajmniej niema twardego serca. Polubisz
go. To taki marzyciel i roztargniony człowiek. czas grzebie w
ogrodzie. Nie wiem, czy bardzo lubisz ciotkę Konstancję, ale chyba nie
często będziesz ją widywać.

— Kogoż zatem będę często widywać — sz Wyjątkiem Fredzia
oczywiście?

— Pana Paxtera, sekretarza lorda Emswortha. Nie lubi i
trochę, To człowiek jaskiniowy w okularach. a
° = To nie brzmi bardzo zachęcająco. Ale imiejscowość jest ładna.
jak mówisz? ‚

— Wspaniała. Na twojem miejscu, pojechałabym, Ewo.
Soc Widzisz, miałam zamiar nie jechać, Lecz teraz, gdyś mi opowie-

działa o panu Keeble'u i o ciotce Konstancji, zmieniłam zdanie. Musz
zajść jutro do Clarkie 1 powiedzieć jej, ` :

 
 

@

 Užskies

buję pomocy. Mam zamiar zająć się twoją sprawą: kochanie. Pojadę
do Blandings 1 przyczepię się do twego ojczyma... No muszę już iść, Od-
prowadź mnie do drzwi, bo gctowam zabłądzić w tych wspaniałych ko-

| rytarzach... a gdybym tak stiukla tego porcelanowego psa na odchod-
| nem? Oca, dobize już, chciałam tylko spytac na wszelki wypadek,

W nallu wyskoczyła mata służąca i zaraportowała:
— Žipo miałam powiedzieć, psze pani, że był tu jeden pan z wi-

zytą. Powiedziałam mu, że pani niema.
—Dobrze, Jane,
— Powiedział, że nazywa się Smith, psze pani.

ь — U, cėž za skandai — zawoiata Phyllis z niezadowoleniem. —
Specjalnie chciałam, abyś go poznała, Ewo. Szkoda, že nie wiedziałam.

— Smith? — spytała Ewa. Nazwisko wydaje mi się znajome. Dla-
czego tak barazo pragniesz, abym go poznała?
,,,— To najlepszy przyjaciel Mike'a. Mike ubóstwią go. To syn pana
Smitha, o którym ci opowiadaiam — razem z moim mężem byli w szkole
w Cambridge. Strasznie miły : napewno polubiłabyś go Ewo. Zupełnie
w twoim guście. Szkoda, że nie wiedziałyśmy. A teraz wyjezdżasz do
Blandings. Bóg wie na jak długo, i nie będziesz mogła go poznać...

— Jaka szkoda — powiedziała Ewa z uprzejmym brakiem zainte-
resowania.

— Tak mi go żal.
— Diaczego?
— Gz e w firmie handlującej rybami.

— Biedaczek niecierpi iego zajęcia. Po bankructwie jednak, pozo-
stał tak jak my, bez niczego, a jego wuj, caś w rodzaju rybnego magnata,
umieścił go w tej firmie,

,, — Pocóż więc siedzi. jeśli tak niecierpi tego zajęcia? — powie-
działa z oburzeniem Ewa. Nie znosiła bezradnych mężczyzn. Nienawi-
dzę ludzi nie mających ani za grosz przesiębiorczości.
ię:R A mu można zarzucić brak przedsiębiorczości,
iśdy nie miatam takiego wrażenia... isz konieczni ё

wrócisz do Londynu. я : LB
— Dobrze — rzekła obojętnie Ewa, — Jak chcesz. Mogłabym obu-

dzić w nim zainteresowanie do pracy. Bardzo lubię ryby. 
że już miam posadę i nie potrze-

3 (d. c. a.)

 

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, ,  
 


