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     Wileński" hodzi

OD DNIĄ 1 LISTOPADA R. B.
CEN A

„DZIENNIKA OILEŃSKIEGO"
w prenumeracie będzie znacznie zniżona

zamiast zł. 4,50 abonament miesięczny
będzie wynosił zł. 3.50

z przesyłką | odnoszeniem do domu.

  

  

  

  

Od Admi

ma z dniem; 1

Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy

szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

nistracji.
  

   

  

zmu-

Listopada 1934 r.

Ambasady w Warszawie iBerlinie.
WARSZAWA (Pat). Rząd polski

oraz rząd niemiecki wspólnie posta-
nowiły poselstwa swoje w Warsza-
wie i Berlinie podnieść z dniem

1 listopada do rangi ambasad. Am-
basadorami zostali mianowani do-
tychczasowi posłowie.

_Zmiany wojewodów.
Ustąpienie p. Jaroszewicza ze

stanowiska wojewody stołecznego
uchodzi w kołach rządowych za
rzecz pewną. Utrzymuje się nadal
pogłoska, ze p, Jaroszewicz obej-
mie województwo lubelskie.

Jako kandydat na stanowisko
wojewody stołecznego wymieniany

jest p. Dziadosz, b. dyrektor kance-

larji Sejmu, obecny wojewoda kie-

iecki.

 

Proces „bractwa bałtyckiego .
czech a na jej czele stał Otton Kur-jRYGA (Pat). W tutejszym są-

dzie okręgowym rozpoczęła się dziś
rozprawa przeciwko 41 członkom
„bractwa bałtyckiego”. Większość
z pośród oskarżonych stanowią
przedstawiciele mieiscowej  inteli-
gencji niemieckiej, jak lekarze, pa-
storzy, nauczyciele, studenci itd.
Oskarżenie zarzuca im udział w
związku mającym cele polityczne i

by mieszkające stale
Wedle zebranych przez oskarżenie
dowodów centrala „bractwa bal-
tyckiego' znajdowała się w Niem-

sel z Berlina. Oddziały „bractwa

| bałtyckiego” w poszczegóinych pań-
stwach bałtyckich kierowane były

| przez specjalnych pełnomocników.

 

m. in, istniała sekcja polityczna, ko-

lonizacyjna polityki zagranicznej i

| związku z macierzą niemiecką.

V „Bractwo baltyckie“ wiązato człon-'

kierowanym przez instytucję i oso-| ków na całe życie i dobrowolnie nie'

zagranicą.| można bylo wystąpić z iej organi-!
zacji. Proces budzi w Rydze wieikie

| zainteresowanie.

zbrojenia NiemcówI Sowietów
e> Referat gen. Brissaud de Demaillet.

PARYŻ (Pat). „Ere Nouvelle"

ogłasza raport, który wygiosi gene”

rał Brissaud de Demaillet na kon-

gresie radykałów w: Nantes w imie-
niu komisji obrony państwa partjira-

dykalnej. Referent stwierdza w
swoim raporcie że w ciągu ostatnie”

g0 roku sprawa rozbrojenia nie po-

stąpiła naprzód, pomimo iż Francja
zgodziła się na duże ofiary w tej

przyjmuje zabiegi ministra wojny w
celu zaradzenia spadkowi efektów'
„wskutek zmniejszenia się liczebności
roczników poborowych. W, zakoń-

| czeniu generał, powołując się na
(ogólne zbrejenia, utrzymuje, że nie
„można przeprowadzać dalszych kom-
.presyj budżetowych a nawet może
się okazać konieczne zdecydowanie
'się na poniesienie dalszych ofiar.

Telefon Redakcji,

codziermie.

Organizacja dzieliła się са sekcje,

dziedzinie. Tymczasem Niemcy zbro-, Jedynie konwencja rozbrojeniowa

ją się i wydają 10 do 11.000.000.000 przyjęta bcz żadnych ukrytych my-

frs. rocznie na zbrojenia. Niemcy Śli przez wszysikie państwa mogłaby

mogą wystawić 90 dywizyj. Uzbroje- | temu zaradzić. Niestety trzeba bę-

nie jest już w */4 gotowe dia 60 dy- dzie jeszcze wiele dokonać dla

PARYŻ (Pat). Wczoraj otwanty
został w Nantes w obecnosci około
2000 delegatów 31 kongres radyka-
łów. Ranne posiedzenie miało cha-
rakter formalny. Wyłoniono 4 ko-
misje do spraw reformy usiroju pań:
stwa, polityki zagranicznej, odrodze-
nia gospodarczego i polityki we-
wnętrznej. Wybrano również ko-
misję redakcyjną do opracowania
tekstu ogólnej dekllaracji partyjnej.
Po ukonstytuowaniu się komisje
przystąpiły niezwłocznie do pracy.
7е względu na to, że kongres posta-
nowił wysunąć na czoło sprawę re-
wizji konstytucji, ogólna uwaga skie:
rowała się na prace komisji, po
wołanej do zbadania tego zagadnie-
nia. Okoio południa zuana była
uchwała tej komisji. Postanowiła
ona przeciwstawić się projektom гга`
dowym: w zalkresie przyznania prezy-
dentowi republiki i prezesowi rady
ministrów wyłącznego niemal prawa
1ozwiązania izby bez uprzedniego
odwołania się do senatu Komisja
zdecydowała utrzymać wszystkie
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' BERLIN, (Pat). Wiczoraj wieczo-
rem ogłoszono następujący komyuni-

kat urzędowy o wizycie ambasadora

Pońceta u kancierza Hitlera.
! Wódz i kandlerz Rzeszy przyjął

"dziś w obecności ministra spraw za-
granicznych von Neurahta ambasa-

dora francuskiego Francois Ponceta,į

Przed plebiscytem w Saarze.
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa|

donosi z Genewy: Komitet między”

narodowy, złożony z działaczy rady-
kalnych, przediożył Radzie Ligi Na-
rodów memorjał, w którym stwier-

dza, że liczba osób uprawnionych do

głosowania w plebiscycie Zagłębia

cy turecko bulgarskiej,
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prerogatywy senału w tym wzglę-
dzie, Komisja wypowiedziała się
również za wzmocnieniem autoryte-
tu państwowego w dziedzinie poli-
tycznej ekonomicznej i administra-
cyjnej. Reforma w tym zakresie
winna być jednak przeprowadzona w
ramach istniejącej konstytucji. Ce-
lem ostatecznego opracowania rezo-
iucji, która ma być przedstawiona
kongresowi, wyłoniono specjalną
podkomisję, która przedstawi wy-
niki swoich prac dopiero dziś. Po"

południowe posiedzenie plenarne

kongresu rozpoczęło się O godz.
14-ej. Herriot oświadczył, że pro-

$ramowe przemówienie wygłosi do”

piero w sobotę. Prezes st. onnictwa

ograniczył się jedynie do powitania

delegatów i powołał na przewodni-

czącego kongresu byłego premiera

Chautempsa, podkreślając jego wiel-

kie zasługi dla partji. Następnie de- 

Ulęcie terrorystów macedońskich.
SOFJA. (Pat), W pobliżu $rani- krycie rachunku i

bułgarska jednego z zagranicznych towarzystw.,Z ruchu powstańczego w khiiszpanji

putowany Cornu wygłosił referat o

reformie ustroju państwa, broniąc

tez wyłuszczoswych onegdaj wobec

parlamentarnej grupy radykałów.

Ambasador Francji u Hitlera.
Ambasador wyraził przy tej okazji
podziękowanie francuskiego prezy-

denta państwa i rządu francuskiego

za współczucie okazane ze strony
Niemiec w związku z zamordowa-
niem francuskiego ministra spraw
zagranicznych Barthou.

Saary, obiiczona na 530 tys. osób,

jest zbyt wygórowana. Memoriał
stwierdza, że komisje municypalne
świadomie wpisywały fałszywe da”
ne, omijając tych, którzy posiadali
prawo. Komisje w ten sposób fawo-
ryzowały t. zw. front niemiecki.

 

wręczyli bon

(straż graniczna zażrzymała w chwili dobroczynnych.

przekraczania granicy 2osobników.

Nastew, członkowie centralnego ko-

mitetu rewolucyjnej organizacji ma-

cedońskiej, najbliżsi współpracow-

nicy Michajłowa, poszukiv,ani ostat-

nio przez władze bezpieczeństwa

Bułgarji.
Aresztowani przewiezieni zosta-

ną do Soiji celem ustalenia ich iden-

tyczności.
SOFJA. (Pat). Premjer teorgjew

oświadczył przedstawicieóm — prasy,

iż schwytani na granicy bulgarsko

tureckiej  macedońscy  lerroryšci,

Drangow i Nastew, należą do najwy-

bitniejszych _ przedstawicieli tego

ruchu, Pierwszy z nich uwazany był

|
|

| Prawdopodobnie są to Drangow i agencja ielegraiiczna donosi, že wla-

\

BUDAPESZT (Pat). Węgierska

dze węgierskie poddały badaniu i

umieścity pod nadzorem policji kil--
ku przebywających na Węgrzech

emigrantów chorwackich, Dalsze
sledztwo w toku.
BUDAPESZT (Pat). Węgierska

agencja telegraiiczna donosi: Opie-

rając się na doniesieniach pewnej

agencji zaśranicznej, niektore dzien-

niki zagraniczne ogłosiły wiadomość,

że policja budapeszteńska zatrzyma”

ia pewnego osobnika, którego aresz-

towania domagało się poselstwo ju-

gosłowiańskie w nocie z dnia 22. X.

zagranicą 8 zł.

PARYŻ (Pat). Senatorowie ra-
dyikalni odbyli w Nantes posiedzenie,
na którem jedaogłośnie postanowili
wyrazić mocne życzenie: 1) niezry-
wania rozejmu politycznego, 2) za-
znaczyć swoją chęć do współpracy
w dziele reformy mającej na celu
wzmocnienie władzy wykonawczej,
organizacji prezydjum rady mini-

lamentarnej, zapewnienie uchwale-
nia budżetu w normalnym czasie i
unikanie wszelkich wydatków, naru-
szających rezerwy finansowe pań-

stwa. Senatorowie radykalni skłonni
są rozważyć w duchu pojednawczym
wszelkie środki, zmierzające do tego
celu, ale zmuszeni są uczynić jaknaj”

sprawie zniesienia prerogzlyw sena-

tu w zakiesie rozwiązania izby.
Albowiem senatorzy radykalni ży-
wią pełne zaufanie do premjera

Doumergue'a, ale obawiają się nie“
bezpieczeństw, jakie mogłyby wy-

niknąć dla ustroju republikańskiego

w razie nadużycia prerogatyw przez
jakiegokolwiek premjera, pragnące-

go sobie zapewnić władzę osobistą z
uszczupleniem dla swobód republi-
kańskich.

Zatarg Egiptu
LONDYN (Pat). Między W. Bry-

tanją a Egiptem powstai zatarg, kto:
'ry moze wywoiac daleko idące na”
| stiępstwa polityczne i stać się ponie-

w Egipcie.

brytyjskich. premjer Egiptu Zwrocii

się niedawno do rezydenta W. Bry-
 

tanji w Kairze, prosząc o udzielenie
przez rząd angielski rady, co uczy”
nić w razie, gdyby choreba króla
Fuada przeciągata się.
chory krol nre komunikował się

„wprost z rządem a łącznikiem była
tu kamaryla dworska, „która mogła

| narzucać swoje zdanie, utrzymując,
'że jest to wola króla. Gavinet bry-
| tyjski udzielił rządowi egupskiemu
radę przetorsowania nominacji spe-

|
1

strów, polepszenie metod pracy par- 9

bardziej stanowcze zastrzeżenie w*

! kąd próbą sił « wpływów brytyjskich
Jak iwierdzą w «ołach

Mianowicie 
PARYŻ. (Pat). Z Madzyiu dono-

szą: Wszczęto dochodzen'« przeciw|
ko cudzoziemce, która występowała|przybyli ministrowie

pod pseudonimem Fleur de Lys. Jest| wiedliwości i
ona oskarżona c to, że pertiaktowa-| którzy biorą udział

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,

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

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

Partja radykałów francuskich |
o reformie ustroju Francji.

Terminy

Wiadomości
.

telegraficzne
ZAGRANICZNE.

** Bawiący w Wiedniu węgierski

minister spraw zagr. Kanya złożył

wizytę kancierzowi Schuschnig-
gowi i ministrowi spraw zegr. Ber

gerowi. Przedmiotem rozmów, jak

głosi komunikat urzędowy, były

sprawy dotyczące stosunków au-

strjacko-węgierskich.
** Gen. Georges, który był ran-

ny podczas zamachu marsylskie-
0, czuje się obecnie o tyle lepiej,

że za kilka dni będzie mógł być

przewieziony do Paryża, gdzie do-

„konana zostanie operacja awyjęcia

kuli z lewego płuca.
| ** Władze w Szanghaju, prowa-

dzące obecnie zajadłą walkę z han-

dlarzami opjum, skazały na karę

śmierci nałogowego palacza opjum

obywatela chińskiego Shangu. Wy-
rok został niezwłocznie wykonany.

Również zapadł wyrok śmierci w

sprawie (czterech innych palaczy
opjum.

Zgon dr. Purickisa.
RYGA Pat. Z- Kowna donoszą:

Dzisiejszej nocy zmarł w Kownie na

udar serca prezes litewskiego związ-

ku dziennikatzy i prezes bałtyckiej

ententy prasowej dr. Purickis. W

1921 r. dr. Purickis był ministrem
spraw zagranicznych.

 

.

z W. Brytanią.
cjalnego szefa gabinetu króla. Tym-

czasem onegdaj król Fuad przyjął na

dłuższem posłuchaniu w Aleksandrji

premjera. Po iej audjencji premjer

egipski oświadczył, że ma caikowite

zaułanie króla i zaatakował prasę

brytyjską, twierdząc, że nigdy nie

zwracał się do rezydenta z propo-

zycją udzielenia rady, a zarazem

oskarżył rezydenta o inspirowanie

kampanji antybrytyjskiej w prasie

egipskiej. Sytuacja jest teraz deli-

katna. Ze strony. brytyjskiej pod
kreślają, że rząd brytyjski udzielił

rady na prośbę premiera egipskiego.

W tych warunkach wydaje się wąt-

pliwem, aby gabinet mógł uniknąć

kryzysu rządowego, iub uniknąć po-

głębienia konfliktu z W, Brytanią.

30 tysięcy karabinów, używanych w

armji szwajcarskiej. Do Oviedo
wojay, spra-

robót publicznych,
w dochodzeniu

ia w Szwajcarji w sprawie zakupu! prowadzonem przez władze sądowe.

| MELBOURNE (Pat). Wylądowali
'na 'tutejszem lotnisku Cathcart i
;Waller. Jest to już czwarty samolot,,

Walasiewiczówna w Japonii.
TOKIO (Pat).

j godz. 10,15 przybyła do Tokio Wa-
We czwartek o

 

Lot Anglja— Australija.
który pomyślnie przebył caią trasę
z Londynu do Austrialji.

wała na zawodach w Kioto 1 ustaliła
nowy rekord światowy w biegu na

Wedle iniormacji z preiektury po"; jazjewiczówna, która uprzednio- ba-; 250 m., uzyskując. wynik 32,3 sek.
licji budapeszteńskiej policja buda” 1

peszteńska wydała ' niezwłocznie
wszelkie możliwe zarządzenia, ce-
łem wykrycia miejsca pobytu i
aresztowania wspomnianego osobni-

przez prasę jugosłowiańską za łącz-

nika między organizacjami chorwac

kiemi a macedońskimi ic:rorysta-

|wiła w Kioto. Na dworcu w Tokio Poprzedni rekord gorszy był o prze-

| Walasiewiczównę powitali przedsta-| szło sekundę i należał do Angielki

|wiciele japońskiego związku lekiko- Edwards, Ponacto Walasiewiczówna

1 atletycznego oraz olbrzymie tłumy| w tycl: samych zawodach wygrała

| publiczności, Jak donosi japońska|bieg na 80 m. w bardzo dobrym cza- 
 

wizyj. Również Związek Sowiecki
rozbudowuje intensywnie swą armję
a inne państwa nie pozostają w tyle
w wyścigu zbrojeń. Wi dziedzinie
obrony narodowej referent wysuwa
pewne żądania i z zadowoleniem

„zwalczania nieufności między.pań-
stwami. Tymczasem dziś należy się
,zdecydować na zachowanie wszyst-
„kich środków umożliwiających od-
parcie ataków,

Równośći zbrojeń morskich
„dopomina się Japorja.

PARYŻ (Pat). Na temai prowa-

dzonych w Londynie rozmow angiel-

Havasa donosi, že delegacja japon-

ska domaga się właściwie absoiut-

nego wyrownania ogólnego tonnażu

z Ameryką i W. Brytanją. Keprezen-

tanci japonscy zapewniają, że chodzi

jedynie o uzyskanie prawa, z które-

go jednak nie będą korzystali w ca-

tej pelni, iecz które byłoby dla Ja

ponji stwierdzeniem jej wielko-

mocarstwowego stanowiska. Strona

amerykańska zdecydowana jest jak

się zdaje, kategorycznie odizucić żą-

danie Japonji. Co się tyczy Wiel-

kiej Brytanji, to aczkolwiek wważa

ona roszczenia japońskie га nieuza-

sadnione, to jednak nie traci na-

dziei, że uda się osiągnąć porozu“

mienie.
,' LONDYN (Pat). Norman Davisi

radca ambasady Stanów  Zjedn.
Atherton udali się dziś rano do Mac

sko-amerykańsl:o-japońskich agencja| Donalda, z którym konferowali 45°

'шкіпц-і. Agencja Reutera dowiaduje

się że w czasie tej rozniowy obie

strony porozumiały się co do tego,

aby zażądać od Japonji przyśpiesze-

nia przedstawienia dalszyca szcze-

gółów propozycyj japońskich. Mac:

Donald i Norman Davis są podobno
za przyśpieszeniem rokowań mor”
skich, co mogłoby się nie podobać

| Japończykom, którzy jeanakże w
| takim razie byliby odpowiedzialni
| za przewlekanie rokowań. Fakt, iż
, Norman Davis i Mac Donald poro-
' zumieć się mieli co do żądania do-

, kładniejszych informacyj i żądania
przyśpieszenia rokowań, inlerpreto-
„wany jest jako pierwsza odznaka
| współpracy anglo-amerykańskiej w

obecnej sytuacji morskiej. isić miał dłuższe przemówienie,

mi.
PARYŻ (Pat). Policja paryska

ustaliła, że sprawca zamachu mar”

sylskiego Kelemen wraz z Beneszem

i Kwaiernikiem zatrzymali się w

lipcu/wrzesniu w jednym z pensjo-

natów genewskich. Przy przedsta-
wieniu rachunku oświadczyli oni, że
nie mają zadnych środków na po- 
dniach zauważyć się daje masowy

„ wiańsko * francuskiego.
Białogrodzie z t-wa orzyjaciół Fran-
cji wystąpiło około 150 członków

| Jugosiowian. W! Skoplje oddział te'
igo t-wa został wogóle zamknięty.
| Świadczyłoby to. o zmianie nastro-
„jów w społeczeństwie jugosłowiań-

Litwinow o królu Aleksandrze.
Wezystkie święcone pamięci króla, w którem|  BIAŁOGRÓD (Pat).

pisma dzisiejsze zamieściły na wi-

 
Zmiona nastrojów © Jugosławji

wobec Francji? |
| . BIAŁOGRÓD (Pat). Wostatnich skiem w stosunku do Francji

odpływ członków z tiwa jugosło- | tu pogłoska, że poseł jugosłowiański
W. samym|w Paryżu Spalajkowicz zostanie od-,

ka, jednakże ten, według danych. :

ustalonych przez śledztwo, zniknął agencja Rengo,

z SĘ ze swego wan w
niu 13. X. Dotychczas nie z О. :

wykryć, gdzie się obecnie znajduje.,Obepiė
Wydano szereg dodatkowych zarzą-|
dzeń, mających na celu schwytanie
tego osobnika.

Walasiewiczówna

Zawalenie

z porzuconego szybu.

BIAŁOGRÓD (Pa:). Rozceszła się

zwołanie sesji sejmowej. W zwią-
wołany ze swego stanowiska. Że
względu na osobę Spala;kowicza,
który był zannym zwolenuikiem so-
juszu  jugosłowiańsko *fra: cuskiego
wiadomość ta wywarła w iutejszych
kołach duże wrażenie,

"ogół w tych zainteroswaniach bar-
dzo małą rolę odgrywa,

zajdą dość znaczne zmiany, zwłasz-
cza w klubie rządowym. z którego

senatorów wzgl z którego sami wy”
z entuzjazmem wyrażał się o zasłu- stąpili, aby uprzedzić

„we wszystkich klubach zajdą zmia-

AJ pewnej chwili sklepienie przyj ców pozosiaje jeszcze
wejściu zawaliło się uni+możliwia-' szybu. + ‚

"zku z tem uwaga publicznosci zwró- |
ciła się nieco ku Sejmowi, który na-

W! obu izbach ustawodawczych

ostatnio wykluczono kilku posłów i)

ej ; : ‚ 3 : wykluczenie ,

, docznem miejscu jednobrzmiący te-| gach zmariego dla pokoj: europej', za nieuczciwe machinacje. Pozatem:

legram z Tallina o uroczystościach,| skiego i dla swojego narodu. Zamie-

Walasiewiczówna| sie 10,4 sek, Wreszcie brała również

startować będzie w dniu 28 b. m. w) udział w rzucie dyskiem zajmując i

| Tokio w meczu Polska — Japonia.
starto-

w tej konkurencji pierwsze miejsce.

się szybu.
NOWY JORK. (Pat). W okolicy. jąc chłopcom odwrót.

Plainvillė w stanie Pensylvanja.11|
chłopców usiłowało wydobyć węgiel| townicza wydobyła trupy 3 chłop-

Przybyła niebawem drużyna ra-

| ców oraz 2 ciężko rannych. 6 chłop-
wewnątrz

|--PRZED ZWOŁANIEM SESJI SEJMOWEJ.
Za parę dni nastąpi ustawowo. Młodych Narodowców. Uszczuplony

zostanie także Klub Ludowy.
Do kancelarji sejmowe; wpłynął

<zereg wniosków prokuratorskich o
wydanie sądom szeregu posłów tak

i rządowych jak i opozycyjnych, pierw
szych za przestępstwa natury krymi-
nalnej i z oskarżeń prywatnych, dru-
gich za przestępstwa polityczne. M.
:п. sądom * ny zostanic ostawio-
ny pos, Idzikowski, znajdujący się o-
becnie w areszcie śledczym. Pos.
Idzikowski został coprawda wyklu-

| czony z klubu rządowego, nie usłu-

"które miały się odbyć w Moskwie szczenie depeszy w prasie jugosło” ny naskutek śmierci kilku posłów i; chał jednak wezwania do złożenia

"ku czci króla Aleksandra
" cz
j cz

Na uro”
ystości tej Litwinow w obecności|dziwość,
łonków rządu sowieckiego wygło-| wszechnie jako pierwsza zapowiedź Stahla i Dembińskiego. kiórzy” two-| prokurator...

po*' uznania Sowietów przez Jugosławię.'rzą nową grupę poselską Związku

wiańskiej bez względu na jej praw- senatorów. Klub Narodowy pomniej-
komentowana jest po” szy się o 3 posłów, Piestrzyńskiego,

| mandatu. Chciał zasiąść w Sejmie
jjako „dziki*, Temu przeszkodził
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Północ Europy spo° Między swoimi. w płaszczyźnie tych aktów i zarzą-

Zbrodnia marsylska odwróciła Konserwatyzm krakowskiej gru-, dzeń ostatnich umów, które zmie-

uwagę naszej prasy od szeregu bez-| py „Czasu* zawsze się wydawał —| rzają do zdobycia dla sanacji przez

pośrednio obchodzących nas ża) jak to sam pisze — redaktorowi | specjalne ulgi. finansowe mas  wło-

$adnień politycznych, a między in- įKurjera Porannego” fikcją. P. SE a 2 kasi OE

nemi rych, które zaprzątają państwa za A > Ra ės NE M

skandynawskie i Finlandję. Zwła- R Dies Lands „Czasu na rzecz Charakterystyczna tu jest głębo-

szcza Fiplandja rozwija żywą akcję

połityazną w Szwecji i Norwegii w
zwiągiku z wejściem do Ligi Naro-
„dów Rosji sowieekiej.

Przyjęcie Związku Raa Sowiec

kich do Ligi Narodów nietylko nie

wpłynęio uspokojająco na Finlandję

1 Sawecję, lecz przeciwnie obudziło

w nich czujność i zaniepokojenie,

Pisma finlandzkie „Uuci Suomi“

i „Satą Kunnan Kansa* wystąpiły z

artykułami, wskazującymi na nie

bezpieczeństwo, grożące Finlandji
wskutek  napręžonych stosunków

niemiecko-sowieckich i nieuniknio-

nej między temi państwaiui rozpra-
wy orężnej. (W związku z tem Fin-

landja domaga się coraz głośniej re-

wizji konwencj. międzynarodowej z
1921 r. о demilitaryzacji wysp

Alandąkich, położonych pomiędzy

morzem Bałtyckiem a zatoką Bot-

nicką.
Grupa wysp Alaudzkich, posia-

dająca wielkie znaczenie strategicz-

ne, była decyzją Ligi Narodów

{921 r. zdemilitaryzowana. Swego

cżasu przeciwko uzbrajaniu wysp

Ailandzkich stanowczo występowała
Szwecja. Obecnie wpływowe pismo
tinlandzkie „Aftonbladet' pisało, iż

inflacji w momencie, gdy rząd wchodził już

na drogę uporczywej obrony złotego, miała

mało konserwatywne zabarwienie W ostat-

nich czasach też nie brakowało rewolucyj-

konserwatyzmu.

Na czem polegały te „rewolucyj-

ne' wystąpienia  konseiwatystów,

dutor nie wyjasnia stwierdza tylko,

że grupa ta reprezentuje i wyznaje

światopogląd klasycznie partyjny,

zamknięty w kręgu interesów fabry-

kanta i większego właściciela ziem-

skiego. l dalej p. Stpiczyński po-
ucza:

„Wydaje mi się, że konserwaiyzm mo-

że być również państwowy, nietylko kapi-

talistyczny. Konserwatyzm* państwowy

miałby za zadanie kierować w ien sposób

życiem i polityką kraju, by nie doznało

uszczerbku żadne z osiągnięć + dziedzinie

odbudowy potencji państwa, a co już z te-

go !'ogicznie wynika — pracowac nad jej

wzbogaceniem. Taki konserwatyzm nie

mógłby się zamknąć w żadnym partykula-

ryzmie, w opłotkach jakiegokolwiek klanu,

stanu, klasy lub warstwy, lecz musiałby, —

mając przed oczyma całą rzeczywistość

cuchową, społeczną i gospodarczą kraju, a

w głowie jeden ideał: siły zhiorowej, —

harmonizować wszystkie interesy i dążenia

według praw naturalnego rozwcju. Taki

końserwatyzm w Polsce istnieje Reprezen-

tują go: Sławek. Prystor, Jędrzejewicz,̀

  „Finlandja i Szwecja będą walczyły

iamię przy ramieniu z sąsiadem

wschodnim“.

Pomiędzy Szwecją i Finlandją

osiągnięto już porozumien.e w spra-

wte fortyfikacji wyspAlaadzkich,

Równocześnie rząd  linlandzki

pązygotowuje obronę granicy wscho*

dniej. Prasa sowiecka z niepokojem:
|tacza pretensje grupie „Czasu“, že

śledzi za nastrojami w państwach

bałtyckich. Zwraca przytem uwagę

na częste wizyty wybitnych wojsko-

wych państw sąsiednich w Finlandji.

Po niedawnym pobycie w Finlandji

naczelnika szwedzkiego sztabu ge-

neralnego, gen. Nigrena, d» Helsinek

przybył szei esiońskiego s:iabu ge“

neralnego, gen. Reek, wkróice potem

wizyty złożyli dowódca armji łotew-

ekiej gen. Penikis i naczelnik sztabu

ажой łotewskiej gen. Hartman. Zda

niem „Prawdy, celem tych wizyt

były inspekcje fortytkacji na granicy

wschodniej finiandzkiej, t. j. na gra”

nicy z Rosją sowiecką,

Niezależnie od wizyty naczelnika

szwedzkiego sztabu generalnego,

Szwecja wysłała do Finlandji jeszcze

dwóch wybitnych oficerów, puł

kownika Erenburga i majora Ekstró-

mą na dłuższy pobyt w Finlandji

„dla badania, jak pisało pismo „„Jusi

Suomi“, kwestji organizacji obrony

śranicy wschodniej Finlandji".

Jeżeli dodamy do tego iż niedaw-

no bawiła wFinlandji japońska misja

wojskowa a wysłannicy niemieccy są

częstymi gośćmi w Helsingforsie, bę-

dajemy mieli obraz. nastrojów, panu-

"Kozłowski, Koc, Kościałkowski,  Miedziń-

ski, niżej podpisany i cała nasza gromada *

| ideowa.”

Grupa krakowska „Czasu' jest
jednym z klijentów pracy 1 wysiłku

| tych rzekomych konserwztystów z

|pp. Sławkiem, Miedzińskim i Stpi-,
czyńskim na czele. Tak podobno

odczuwają tę sprawę wszyscy Ci“

wymienieni, „Kurjer Poranny” wy-,

właśnie wysiłek tych ludzi uważa za,
„kurs na lewo“ i za „radykalizm“.

„Czas“ demonstruje często * w różnych

warjantach następujące rozumowanie:

Wszystkim obywatelom w  panstwie nie

może dziać się dobrze. Powiada on: „Rów-

nošė  spoleczno-gospodarcza, zrównanie

klas zamożnych z proletarjates: może być

osiągnięte, ale równość ta będzie równo-

ścią na poziomie nędzy”. Wyraźnie: „nę-

dzy”.- Ponieważ więc wszyscy dobrobytu

zażywać nie mogą. społeczeństwo musi się

przedewszystkiem wysilić, na  podtrzyma-

nie i utrzymanie możliwie silnych „klas

zamożnych”, a więc przedewszystkiem za-

pewnić obfity dochód fabrykantowi i więk-

szemu właścicielowi ziemskiemu.

Dyskusja, jak widzimy, toczy się

Równocześnie z akcją oddłuże-
niową w. rolnictwie przystępuje rząd

do akcji oddłużeniowej samorządow.

Rada Ministrów rozważyła już

projekt rozporz. Prezydenta Kzplitej

o poprawie gospodarki i finansów sa

morządowych.
Powszechne normy odałużenia,

są następujące:
Krótkoterminowe pożyczki, udzie

lone związkom samorządowym przez

BGK przed dniem 1 kwietnia 1934

r. oraz wszelkie zaległości z tytułu
wszelkich pożyczek, / udzielonych jąsych w państwa h skandynawskich

i Finlandji. |

Prasa fińska, popierająca ruch

lappowców, prowadzi od dłuższego

czasu propagandę antisowiecką, do-

magając się zwrotu Karelji wscho-

dniej i oparcia polityki zagranicznej

na porozumieniu z Niemcani, Szwe'

cją i Japonią.
Resja sowiecka czyniła wysiłki

zjednania sobie opinji publicznej

finlandzkiej, jednakże nadaremnie.

Pomimo zaproszenia do Moskwy

dziennikarzy finalandzkici:. grupy

rolników i wyczeczki inżynierów, na-

strój w prasie fimlandzkiej nie uległ

zmianie i Helsingfors coraz podej:

rzliwiej zapatruje się na posunięcia

Sowietów w polityce europejskiej.

Finłandczycy potrafili wzniecić za”

niepokojenie w Szwecji, ktorej prasa

otwarcie oświadcza, że w przyszłym

konflikcie europejskim narodowi

szwedzkiemu nie uda się już utrzy:

mać neutralności bez narażania na

szwank żywotnych interesów pań-

stwa. i

Warto zwrócić uwagę na te zja*

wiska w państwach północnych, ja-

(ko na dowód nagrzewania się atmo-

stery politycznej w całej Europie —

od morza Śródziemnego do morza

Lodowatego.

ESEKIKETAL PETDRGO AIA TA

liu mieszkańców liczy
‚ — Warszawa. 3
Podług danych , Miesięcznika Sta

tystycznego Zaiządu Miejsniego" na

1 września r. b, stolica liczyła ogó-

tere 1,215.181 mieszkańców.

przez BGK oraz banki komunalne

| przed dniem 1 kwietnia 1934 r., pod-

jlegają konwersji. Odsetki za zwło”

| kę za czas od 1 stycznia 1932 r. ule-

gają umorzeniu. Zasady i warunki
' konwersji ustali rozp, Min. Skarbu z
l tem, że oprocentowanie pożyczek

| nie będzie przekraczać 5 i pół proc.
Spłata długów hipotecznych zwią

zków. samorządowych (z wyjątkiem

| długów wobec instytucyj kredyto-
| wych) zostaje odroczona do 1-$0

| stycznia 1938 r, a oprocentowanie
| ustala się na 5 i pół proc.

| Podobnie uregulowana — zostaje

|spłata kredytów. udzielonych przez

IKKO. z funduszów instylucyj kre

dytowych i prawa publiczaego. In-

stytucje te przejmą wierzytelności

K. K. O. ' SÓW

Pożyczki, udzielone związkom sa

morządowym przez K, K U, będą

spłacane na warunkach, które ustali

rozp. ministra Skarbu, obligaciami

banków komiunalnych, bądź obliga-

cjami, wypuszczonemi pizez same

związki,

Minister Skarbu zostaje upoważ-

niony do udzielania ulg oraz czę-

ściowego lub całkowitego umarzania

należności Skarbu Państwa z tytułu

pożyczek z funduszow skarbowych.

Minister Op. Społ. upoważniony

zostaje do udzielania ulg w spłacie

oraz do częściowego lub całkowitego

umarzania należności instytucyj u-

bezpieczeń społeczaych od związ-
ków samorządowych,

Poza powyższemi normami, prze-

widziana została możność oddłużenia

się związków samorządowych na za-

sadzie specjalnego postępowania.
Dla tego celu powołane będą spe

cjalne komisje oszczędnościowo-od-

nych wystąpień z tej strony i ts takich, na grupy, w której imieniu przemawia

jakie ni» pozwala sobie nawet „Legjon Mło| p. Stpiczyński, pozbycia się z BB

dych”, mimo, że jest stale 1' przeważnie krakowskiego balastu konserwa-

nieslusznie karcony z krakowsl:«j trybuny| tywnego.

ka różnica poślądów i pojęć dwóch
grup, wchodzących w skład jednego

obozu, a jeszcze bardziej charakte-
rystyczne serdeczne pragnienie tej

W „Legjonie Młodych.

Sanacyjny Legjon Młodych prze-

chodzi obecnie, jak wiadosno, okres

rozłamów . „czystkę'. Walka, które

wynikają na tem tle, musiały ostat-

nio nabrać szczególnej ostrożności.

Na łamach „Państwa Pracy”, organu

oficjalnego Legionu Młodych, poja-

wiają się artykuły o akcentach na-

miętnie bojowych, o których śmiało

można twierdzić, iż stanowią zupeł-

ną nowość w ideowych walkach

młodzieży. Pod adresem secesjoni-

stów, którzy jeszcze do niedawna

zajmowali w Legjonie Młodych ćzo-

łowe stanowiska, sypią sių leraz e-

pitety o soczystości wręcz bezprzy-

kładnej.
„Jest rzeczą normalną — czytamy w

„Państwie Pracy' — że przy wstrząsach

crganizacyjnych, które na szczęście mamy

już poza sobą następuje niepewność,

Normalne zaś jes: to, że znajduje się w

crganizacji parszywa banda, która niepew-

ność i zwątpienie takie chce podtrzymywać

i agituje za niewiarą i wszystkie siły wytę-

ża, aby wpoić, że nie wszystko idzie nor-

malnym torem.
Czepia się ona przytem byle jakich

pretekstów, mając jedno tylko na celu: po-

wodzenie osobiste.

Dalej jest mowa o tem, że w

Białymstoku wystąpili z Legjonu

ludzie, którzy yli jedynie balastem,
poczem czytamy:

„Nie spodziewaliśmy się, że znajdą się

ludzie, robiący podziemną, krecią robotę

wbrew własnej organizacji i siejący wśród

Legjonu zwąipien'e w najbliższą przyszłość

jedynie po to, aby mieć okazję do kradzie-

ży, uskutecznianej w formie czy to „niedo-

patrzeń”, czy pokątnych zysków z umów z

szantażystami w rodzaju  Zundelewicza..."

Kończąc, organ Legjonu Młodych
woła:

Nadszedł czas, abyście zdali sobie do-

kładnie sprawę z tej wędrującej hołoty

«przedajnej, która stara się was bałamucić.

Nadszedł czas, abyście bili w mordę
tych, którzy wśród was chcą zaszczepić

niewiarę za brudne, niecne pieniądze,

DZIENNIE gUDEASAI

Szybkość pocią
Znay na terenie naszego miasta,

b. prezes dyrekcji kolejowej, p.

Landsbierg. zamieszcza na łamach

„Kurjera Polskiego“ interesujące, fa

chowe uwagi w sprawie żywo dziś

omawianej, mianowicie przyśpiesze-

nia komunikacji kolejowej w Polsce.

W zarzutach na zbyt powolny bieg
pociągów w Połsce — pisze p. Lands

ber$ — przebija odrazu niefacho-

wość, bezpodstawność podejmowa-

nej krytyki, brak elementarnej zna-

jomości wogóle gospodarki kolejo-

wej, w szczególności zaś techniki

kolejowej. Niestety, cały szereg

dzienników bezkrytycznie przyjmu-

je i drukuje różnego rodzaju bzdur-

stwa, wypisywane przez _„specjali-

stów od spraw kolejowych”, które

wprowadzają w błąd opinię publicz-|

ną i wyrządzają krzywdę inżynierom

Ministerstwa Komunikacji

Maksymalna dopuszczalna na da-

nym szlaku koiejowym techniczna

szybkość pociągu nie zależy od wi-

dzimisję jakiegoś inżyniera drogo-

wego, lecz zostaje ustalona na pod-

stawie obliczeń, tak samo, jak dro-

gą obliczeń ustala się największe

dopuszczalne obciążenie każdego

mostu, fundamentów pod domami i

innemi budowlami i t. p.

Dopuszczalna maksymaina tech-

niczna szybkość pociągów zależy w
pierwszym rzędzie od konstrukcji i

stanu nawierzchni kolejowej, od i-

lości podkiadów, typu podsypki, wa-
gi szyn i typu złącz, stopnia zuży-

cia nawierzchni, nacisku na tor osi

parowozu i t. p. Z drugiej strony

bierze się pod wwagę maksymalną

dopuszczalną szybkość danego typu.

parowozu. Otrzymana powyższą |

drogą szyokość większa jest kry- |

tyczną — nie wolno jej p

bez narażenia na szwank bezpie-

czeństwa ruchu,

 
kość pociągów na sieci P. K. P.

może być doprowadzona do szybko-

Sprawa Sen.Wyrostka
Donosiliśmy już przed kilka dnia”

mi, że sen. ,sanacyjny”, adwokat Wy

rostek złożył mandat. Kez ygnacja p.

Wyrostka z mandatu senatorskiego

pozostaje w bezpośrednim związku z

podniesionemi przeciwiko niemu za-

rzutami ze strony prezydania War-

szawy p. Starzyńskiego, ktory zarzu

cił p. Wyrostkowi, iż dopuści się on

nadużycia stanowiska radnego

Warszawy, przez rezprezentowanie

wobec Zarządu miejskiego interesów Nadszedł czas, abyście wypędzali ich

kijem, jako najgorszego rzędu swołocz, że-

rującą na waszych sympatjach i sentymen-

tach..."

Mocno i soczyście, nie ma co!
mówić...

Długi samorządów.
Rady Ministrów, Ponadto powołany
będzie również Urząd Rozjemczy do
Spraw Kredytowych Samorządu Te-
rytorjalnego. :

Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej
«WB LWOWIE,

We wtorek dn. 23 października

 

| odbyło się pierwsze posiedzenie no-
wo - obranej Rady Miejskiej we Lwo
wie. ‚

Ze starych :adnych pozostala za-
ledwie nieiczna garstka, siedmiu.
Reszta — to ludzie nowi,

Punktualnie o 19 wchodzi na salę
p. Prezydent Drojanowski i otwiera
krótkiem przemówieniem pierwsze
posiedzenie. Zkolei ogłasza porządek
dzienny i proponuje ustalesie liczby
wiceprezydentów, jakoteż wysokość
wynagrodzeń dla prezydenta, wice-
prezydentów i członków Zarządu

- miasta.
Referent, dr. Brzeski proponuje

Radzie imieniera grupy sauacyjnej 0-
znaczenie liczby wiceprezydentów
na trzech, a ławników — w myśl u
stawy — na ośmiu.

Na trybunę wchodzi prezes Klu-
bu Radnych Katolicko - Narodowych
dr, Jan Pieracki. Pojawienie się
przedstawiciela obozu narodowego
budzi ogóine zainteresowanie, Dr.
Pieracki imieniem swej grupy, za-
równo ze względów  oszczędnościo”
wych, jak i zasadniczych, zgłasza

tów do dwu. Przy pomocy 8 ławni-
ków, prezydenta i dwu wiceprezy-
dentów, zarząd miasta potoczyć się
winien sprawnie, a oszczędność nie
będzie tylko słowem,

Po wyjaśnieniach prez. Droja*
nowskiego za wnioskiem mec. dr.
Pierackiego oświadczają się człon-
kowie Klubu Katolicko - Narodowe-
$0 (5) zaś za wnioskiem referenta
głosuje sanacja „ławą'”.  Socjaliści
wstrzymują się od głosowania. Lwów
zatem będzie miał 3 wiceprezyden-
tów. i a! 4

A teraz wynagrodzenia. Uchwalo
no je w myśl referatu dr. Brzeskie-
go (BB). Wynagrodzenie prezydenta
miasta wynosic ie miesięcznie
według kategorji III, — 12511 zł.
do czego dochodzi 30 proc. dadatku
reprezentacyjnego, a ponadlo djety dłużeniowe w każdem województwie

oraz Centralna Komisja Oszczędno-;

ściowo « Oddłużeniowa przy prezesie wyjazdowe według IIl kategorji, któ
re jednak nie mogą przek'aczać 850

wniosek ograniczenia wiceprezyden-,

kamiecznika Rojsena, którynacią“

gnął magislrat warszawski nakilka-

set tys. zł.
W wyniku tych zarzutów p. Wy”

rostek zwrócił się do prezesa Sław-

ka z prośbą o przeprowadzenie do:

chodzenia i skierowania sprawy do

sądu partyjnego BBWR,

Sąd BB. długo badał sprawę sen.

MWyrosika, Kilkakrotnie sprawa ule-

gaia odroczeniom, wreszcie zapo-

wiedziano, iż ogłoszenie wyroku na-

stąpii w pierwszych dniaca listopa-

da.

P. Wyrostel: nie czekając na ogło

szenie wyroku złożył mandat sena”

torski. Podobne decyzja ta podykto-

wana jest niekorzystnym dla sen.

Wyrostka przebiegiem sądu partyj-
nego. P. Wyrostek chcąc uprzedzić
potępiający go wyrok, wola zgłosić
rezygnację z mandatu senatorskiego
wzamian za nieogłaszaniie sentencji

wyroku.

Jednocześnie podobno p, Wyro

walki z prezydentem Starzyńskim,
Sąd partyjny BB. ma jednak po-

dać do wiadomości publicznej me-

rostka, którego wobec tego będzie

czekała jeszcze jedna sprawa przed

wojskowym sądem honorowym. gdyż

p. Wyzostek jest pułkownikiem re-

Bezrobocie wzrasta.
Na dzień 20 b. m, w cdłym kraju

było 291.876 bezrobotnyca, zareje-

istrowanych w państwowych  urzę-

dach pośrednictwa pracy. Czwarty

już tydzień skolei liczba  bezrobot-
nych w Posce wzrasta. W! ubiegłym

tygodniu zwiększyła się ona o 591

( osób. W, Warszawie było 25.063 bez-
robotnych, czyli o 467 osób więcej,

w Łodzi liczba bezrobotnych wyno-

siła 20.156 osób czyli o 129 więcej,
jedynie na Górnym Śląsku zarejestro
wano bezrobotnych 90,134 czyli o
127 osób mniej niiż w ubiegłym ty-
godniu, PŚm» Вк

l 15

  

zł. miesięcznie. Wiceprezydenci ho*
norowani będą według IVkategorji
płac, t. j, 933 zł. 24 gr. miesięcznie,
plus 15 proc dodatku reprezentacyj-
nego i djety za wyjazdy, które znów

nie mogą przekraczać 425 zł. mie-
sięcznie, '

Lawnicy honorowani będą tylko
za każde posiedzenie sumą 25 zł, a
w wypadku, gdyby czynności ich
przynosiły uszczerbek ich zawodowi,
otrzymają odszkodowania według
płac V kategorii. Porządek wyczer-
pany. W sobotę odbyć się ma wy-

 

E.| wych pomiędzy Berlinem a Ilambur-

m.

stek zobowiązał się do zaprzestania !

ritum orzeczenia w sprawie ten. Wy!

gów w Polsce
ści, istniejącej na  linjach kolejo-

giem, Paryzem a Calais i t. d., py”
tanie tylko, jakim kosztem?

Nie jest chyba sekretem dla ni-
kogo, że posiadamy znacznie lżej-

sze szyny niż linje podane wyżej,
posiadamy na wielu unjach na-
wierzchnię mocno zużytą, posiada-

my tylko wyjątkowo ,lnje z czystą

podsypką  szutrową, przeważająca

zaś część linji posiada podsypkę

żwiru.  Parowozów, któreby rozwi

jały szyboxšė 140 — 160 klm., nie
posiadamy wcale Nie posiadamy
na większości linji kolejowych od-
powiedniej sygnalizacji i centrali-
zacji sygnałów i zwrotnic, niezbę-
dnych przy intensywnym ruchu i du-
żych szybkościach. Wreszcie, posia-
damy szereg starych 'mostow, jak również  prowizorjów mostowych,
nieodbudowanych dotychczas po woj
nie na których szybsość niusi być
znacznie redukowana. ;

Zaręczam, że usuwając wszystkie
powyższe braki i dostosowując na-
wierzchnię kolei do szybkości stoso-
wanych na zachodzie, . bez trudu
szybkości te osiągniemy. Co to bę-
dzie jednak kosztować?  Rozchody
ma ten cel wyniosą nie dziesiątki,

ale setki miljonów.
Czy takie rozchody znżjdują uza-

sadnienie w kraju, który żes! najbied
niejszy, oraz którego dochód społecz
ny jest najniższy wśród wszystkich
innych państw europejskich, — któ-
ry posiada niezmiernie rzadką i nie
dostateczną sieć kolejową? czy wogó
le potrzebr.e i uzasadnione są w Pol-
sce te same szybkości które zostały
zastosowane dla połączeń takich
centrów, jak Berlm z Hamburgiem,

szekraczać, Paryż z Londynem przez Calais i tp.?

Wi! obecnych warunkach ciężkie-
go kryzysu, który przeżywają rów-

Z punktu widzenia teclinicznego nież i naszc koleje, ostrożna i oszczę

niema rzeczy niemożliwych, — szyb- dna gospodarka, kolejowa jest naka-'

zem chwili

AZER FAZ RE ITI TIK TITIIS

Poznań walczy
o prezydenta z wyboru

1

Donoszą z Poznania. że na wtor- |

kowe posiedzenie rady miejskiej w,

Poznaniu wpłynął wniosek nagły na

rodowego klubu radzieckiego o wnie

" sienie skargi do Najwyższego Trybu

nału Administracyjnego na decyzję

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

| niezatwierdzającej wybór p. Rataj-

skiego na prezydenta miasia.

aBabskie rządy»
w Mielnie.

Rada gminy Mielnia, w powiecie

chojnickim (na Kaszubach) będzie

zapewnejedynąradą w Polsce, skła-
dającą się z kobiet, Tego bowiem

dotąd jeszcze nie było u nas, by ra-

da gminna, licząca 12 radnych, skła-

dała się z 11 kobiet. Pod tym wzglę-

dem gmina Mielno osiągnęła nieby-

wały rekord.
Przewodniczący komisji wybor-

czej w Mielnie otrzymał listę kandy-
datów do rady gminnej, na której fi-
gurūje na 12 kandydatów, 11 ko-
biet.

Poniew:ž dotąd nie wpłynęła
inna lista i zapewne nie wpłynie,
przyszłe rządy gminy Mieina, będą
kobiece, jedyne w Polsce.

 

Kowno wybiera
Radę miejską

Prasa kowieńska donosi, że w

i lokalu akcji wyborczej do Rady m.
, Kowna zgioszono ogółem 16 list wy-
borczych w iej liczbie dwie listy
polskie, a mianowicie: Lisia Pola"
ków Bezpertyjnych i Polska Lista

„ Ludzi Pracy.

 
Każdy, kto interesuje się sprawą

żydowską, słyszał o Biro-Bidżanie
czyli o tworzonej przez Sowiety auto
nomicznej republice żydowskiej na
Syberji. Ostatnio ukazał się nowy de
kret w tej sprawie, idący w kierunku
utworzenia dla Biro-Bidżanu spraw-
nie działającej bazy žywuošciowej,
budowy wielkiej ilości pomieszczeń
mieszkalnych i instytucyj  kultural-
nych, oraz eksploatacji ogromnych
bogactw naturalnych tego rejonu, jak
ziemia, lasy, złoża cennyci metali,
węgiel i t. p. Dekret ten jest entuzja-
stycznie komentowany pizez prasę
tę"=а.

osja rozporządzająca olbrzymie-
mi, słabo zaludnionemi tym
czyni w ten sposób krok w kierunku
rozwiązania lkwestji żydowskiej na
swoim. terenie.

Słyszeliśmy też nieraz c tem, że
w: Polsce prowadzona jest wśród ży-
dów akcja werbunkowa, mająca na
celu zjednanie kolonistów dla Biro-
Bidżanu, który ma zupełnie inne mo-
žliwošci Ikolonizacyjne niz Palesty-
na. dostępna jedynie dia żydów, po-
siadających gotówkę (za sam „certy-
fikat" czyli prawo wjazdu do Palesty
ny, trzeba zapłacić prawie 2.000 zło-
tych!), Słyszeliśmy też, że ta akcja
we owa na rz Bi:o-Bidżanu bór prezydjum m. Lwowa.

 wa brita kijasA „yk

nie spotyka się w Polsce z nazbyt&

"FET WYIEi5

Humor i konjunktura
„na „Srodzie“.
Niema to jak humor.

Jakżeż przyjemnie jest pisic 0 „Šro-

dzie” literackiej takiej, jak przedwczoraj-

sza, o której przytem możnaby powiedzieć

„humorystyczna“.

Nie to, co tydzień temu. Wiedy w pu-

stej prawie sali w bardzo nielicznem

milieu, ograniczonem do niecałych 2-ch

dziesiątków osób wśród nudy i drzemki

unosił się świetny duch Norwida,

A przedwczoraj — jakaż metamorfoza!

I publiczności ponad pół setki, i śmiech, i

ściąśnęło uśmiechniętą publiczność?

cśiągnęło uśmiechniętą publiczność?

K. J. Gałczyński, „ceniony poeta i saty-

ryk”, jak głosiły komunikaty pism.

Personalja: młody przystojny brunet z

Warszawy. Tam w swoim czasie pracował

w „Kwadrydze* i w „Cyruliku*. Stamtąd

przywiózł poczucie humoru, a wrodzony

spryt warszawiaka nie pozwolii zapomnieć

nawet na niewdzięcznym gruncie wileńskim

o tem, — jak to sam powiedział w jednym

ze swych wierszy, — że `

„Talent to dużo szterlingów*...

Wprawdzie w Wilnie płacą  złotemi,

ałe dzisiaj wałuta to wcale nie gorsza od

angielskich iuntów.

W myśl powyższego, po przybyciu do
Wilna, autor wczorajszej „środy* był nie-
zwykle czynrym w ciągu zeszłego sezonu,

c'est A dire „okazał wyjątkowa ruchliwość
i inicjatywę". Drukował w b. p. „W niszy“,

w „Zaulku“, nawet w „Żagaraęh', recyto-

wał na zeszłorocznych „Środach”*, korzystał

z gościny „Radja” i zdaje się że miał nawet

wieczór autorski w Uniwersytecie. Zawsze

z poczuciem. twardego realizmu, zawsze z
modlitwą do Boga:

„Mnie daj poczucie konjunktury,

„Willę, marmury, sławę Kiepury.

„I żebym miał jednakową pasję

„Czy proletarjat śpiewam, czy białą 
akację...”*

jak to w r. zeszłym drukował w  „Żaga-

rach“.

Zgodnie z „poczuciem konjunktury* po

: „nudnym i niezrozumialym“ Norwidzie wie-

czór Gaiczyskiego  wyglądai beztrosko i

wesoło.

„‚ Z tem wszystkiem główny urok odczy-

*anych utworów polegał przeważne na dość

dobrze opanowanej sztuce recytacji,

zwłaszcza poezyj, których, notabene, usły-

| szano niewieie.

 

! Humorystyczne opowiadanie „Przygody

„młynka do kawy, w którem próżnoby

się doszukiwać sensu, — mowa o opowia-

caniu, bo młynek oczywiście ma swój

sens, — (cóż winue są młynki że dzieci

głodne idą do szkół?), — porywa jednak

plastyką fantastycznych obrazów.

Recybowane wiersze wzięły słuchaczy
lirycznym nastrojem, wywołanym oryginał-

nością przenośni i bezpośrednią świeżo-

ścią ujęcia. Stosowanie różnych nowoczes-

nych tricków poetyckich utrwala literacki

sens istnienia tycn utworów, które, nawia-

sem mówiąc, przypominają irzchę teksty

piosenek rosyjskiego poety-śpiewaka Wer

ityńskiego. Zwłaszcza „List z nad rzeki
Limpopo“, „Romans“, „Servus madonna“

mniej już „Miła moja”.

Nie opuszczające autora widać nigdy

poczucie konjunktury umożiiwiło mu zor-
ganizować na miejscu doraźnej sprzedaży

„poetyckiego komiczniaka“, — 16-sto stro
nicowej broszurki po cenie 2 zł. łącznie z

autograiem.

Jednak „szterlingi* szły słabo Widocz-
nie autograi to jeszcze nie taient.

L.

Koleį Ptock — Slerpc.
W. drugiej połowie listopada r. b.

uruchomiona zostanie nowa linja ko-
łejowa Płock — Sierpc dłużości 35,5
km Całkowity koszt budowy wynie-
sie około 4 milj. złotych, Budowa li-
nji rozpoczęta została ieszcze w ro-
ku 1919, jednak wskutek działań wo
jennych przerwana zostaia w roku
1920; wznowiono je dopiero w roku
1931 w związku z akcją zwalczania
bezrobocia na ierenie okregu 'płoc-
kiego, ,

 

Werbunek Polaków do Biro-Bidżanu
przychylnem przyjęciem ze strony
żydów, że niektórzy z nich już
stamtąd uciekają, nie możąc znieść
ostrych zim syberyjskich i bardzo
twardych warunków pracy.

Natomiast zupełnie nowa jest
wiadomošė: kturą  uzyskai „Kurjer
Poznański" przypadkowo z kół žy-
dowskich, iż wobec niewiełkiej ilości
żydów, zapisujących się na wyjazd
do tej nowoutwofzonej, autonomicz-
nej republiki żydowskiej rozpoczęty
zstał obecnie intensywny werbunek
wśód rdzennie polskiej ludności, Już

jazd obywatelom polskim, chcącym
kolonizować republikę żydowską.
Tymczasem sporządzane są listy
kandydatów. Informowano, iż zapis
polskich kandydatów ze sier robot-
niczych i z pośtód bezrobotnych od-
bywa się z ogromnem powodzeniem
i napływ chętnych jest nadspodziewa
nie wielki,

Nie wiemy, czy nasze czynniki
rządowe są poinformowane o tej ak-
cji. Uważamy; iż niezależnie od ta-
*ich czy innych pogladów na kwestję
żydowską, sprawa powyżcza jest
pierwszorzędne; wagi, wymaga bar-
dzo starannego zbadania zajęcia
wobec niej zdecydowanego stanowi*

i ska przez czynniki miarodajne, które
napewno nią się zainteresusą, Żak
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JAKA DZIŚ BęDZIE POGODA?
Mglisto i chmurno z rozpogodze-

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicra
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie ma przedmieściach, prócz
Snipiszek.

,. WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— 10-lecie instytucji kredytowej.

W. niedzielę 28 bież. mies. o
11 rąno w kościele św. Piotra i Pa-
wła ks, prob. Zawadzki Tadeusz od-
prawi solenne nabożeństwo z okazji
10-lecia istnienia Chrześcijańskiego
Banku Spółdzielczego na Antokolu.
W. czasie Mszy św. ks. mśgr. A. Mo-
scički wygłosi kazanie okoliczno-
ściowe,

po de" Z MIASTA.
— „Dzień oszczędności”, Stara-

niem Komitetu „Dnia Oszczędności
w Wilnie" zostaną urządzone w dniu
międzynarodowego święta oszczęd-
ności, 31 bm, poranki muzyczno-
wokalne, poprzedzone przemówie-
niem o znaczeniu oszczędności, dla
dziatwy szkół powszechnych. Po-
ranki odbzdą się o godz. 13 w Te-
atrze na Pohuiance i w kinie „Re-
ма” oraz o godz. 16 w Teatrze „Lu-
tnia“, 5

m. Redukcja płacy w Ubezpie-
czalni Społecznej. dniem 31 b.
m. upływa termin wypowiedzenia
pracy lekarzom i pracownikom (-
bezpieczalni Społecznej w Wilnie.
Z dniem 1 listopada r. b. uposaże-
nia wszystkich lekarzy i pracowni-
ków administracyjnych oraz służby
obniżone zostają od 20—30 proc.
miesięcznych poborów.

Lekarze oraz pracownicy, j|którzy
nie zgodzą się na zaofiarowaneim
płace, utracą pracę.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Przeniesienie rynku antokol-

skiego na ul, Tramwajową. Wobec
regulacji ul. Tad. Kościuszsi, rynek,
mieszczący się na placu przed ko-
ściołem św. Piotra i Pawia, został,
jak wiadomo, przeniesiony na plac
koło t. z. ryneczku. Obecnie magi-
strat postanowił rynek ten również
przenieść ze względu na bliskość
szkoły powszechnej. Rynek więc
antokolski ostatecznie zainstaluje
się na ul. Tramwajowej.
— Budowa hali rybnej przy ul.

Ponarskiej. Magistrat przystąpił do
budowy hal dia sprzedawców na
rynku rybnymi, mieszczącym się
przy ul. Ponarskiej.

SPRAWY SANITARNE.
— Waika z epidemją tyfusu.

Miejskie władze lekarsko sanitarne,
wobec wzrastającej stale liczby za-
słabnięć na tyfus brzuszny, postano-
wiły wszcząć starania u wiadz nad-
zorczych o wyasygnowaaie 15.000
złotych na walkę z grożącą miastu

>

"KRONIKA.
niami w ciągu dnia. Nocą miejscami
przymrozki. Dniem temperatura
około 15 C. Słabe wiatry połu-|
dniowe. ;

URZĘDOWE.
— Nowy dyrektor Izby Skarbo-

wej. We czwartek przybyi do Wil-
na nowomianowany p. o. dyrektora
Izby Skarbowej w Wilnie, płk. Na-
wrocki. Na dworcu dyr. Nawrockie-
go imieniem urzędników Izby powi-
tał naczelnik pierwszego wydziału

Izby pan Szczęsny,
SPRAWIY UNIWERSY TECKIE.
— Nowy proiesor U.S.B. We

wczorajszej depeszy o nowych mia-
nowaniach sił profesorskich na na-
szych  wszecanicach  P.A.T-iczna
podała przekręcone nazwisko prof.
studjum biblijnego na U.S B. Powin-
no być: ks. dr. Paweł Nowicki, a nie

SPRAWY KOLEJOWE.
— Powrót delegacji koiejowej

z Jugosławii. Z Dubrownika (Ju-
gosławja) powróciła delegacja wileń-
skiej dyrekcji kolejowej, która brała
udział w międzynarodowej konfe-
rencji kolejowej nad zmianą rozkła-
du biegu pociągów” międzynarodo-
wych.

"HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Cukier 1 zł. 28 gr., naita 44 gr.

Starosta grodzki wileński zwołał
konierencję rzeczonzawców, poświę-
coną ustaleniu ceny cukru. Konie-
rencja odbyła się w dniu 25 b. m. z
udziałem dyrektora wileńskiego od'
działu Banku Cukrownictwa oraz
przedstawicieli kupiectwa, na której
cenę cukru za kilogram określono na
1 zł. 28 gr. Cena ta nie jest ostatecz-
na, albowiem starosta grodzki zde-
cydował doprowadzić w najbliższym
czasie do dalszej obniżki ceny. Ma*
ksymalna cena nafty, ustalona ostat-
nio na konferencji 4w starostwie
grodzkiem, nie może przekraczać
44 gr. za litr.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Projekt budowy domu rze-

mieslniczego. Na najoližszem posie-
dzeniu Izby Rzemieślniczej, które
się odbędzie w początkach istopada,
omawiana będzie m,in. sprawa zor-
ganizowania a w przyszłosci i bu-
dowy domu rzemieślniczego, w któ:
rym znajdą pomieszczenie wszyst-
kie wileńskie instytucje 1 organi-
zacje rzemieśliuicze, biura Izby, in-
stytut rzemieślniczy oraz <entralna
szkoła rzemieślnicza  zawodowo-
dokształcająca. Szkoła tu zorgani-
zowana jest na podstawie nowego
statutu Izby i rozpoczyna swą dzia”
łalność w pierwszych dniach listo-
pada.
— Obrady Chrześcijańsk, Związ-

ków Zawodowych. W. dn. 19 b. m.
obsadował pod przewodnictwem ks.
mgr. Mościckiego sejmik Chrześc.
Związków Zaw. w Wilnie, w którym
udział wzięła Rada Główna Centr.
Zw. Chrześc. oraz 70 dele$atów po-
szczególnych związków.

Sejmik, po przyjęciu do wiado-
mości sprawozdania z działalności
zarządu Centr. Zw. Chrz. i wyrażeniu
podziękowania dotychczasowemu
wydziałowi Rady na czele z mec.

godz.|Bowicki.

borów.

epidemją tyfusu. Należy przypusz-
czać, że wobec groźnej sytuacji żą-
dane kredyty zostaną wyasygno-
wane. W. ciągu ubiegłego tygodnia
w Wilnie zanotowano 11 nowych
wypadków zachorowań na tylus
brzuszny, 3 na tyfus plamisty i 71 na
płonicę (szkarlatynę).

— Lotne inspekcje sanitarne.
Wobec stwierdzenia antysanitarne-
go stanu licznych zabudowań i po”
dwórzy przy ul. Nowogródzkiej,Ki
jowskiej, Ponarskiej i sąsiednich,
władze sanitarne nałożyły szereg

Mościckiego, Ostrowskiego, Kielisz-
ka, Ćwiklińskiego, Waszkiewicza,
Piłaszewicza, Paszkowskiego, Swo-
robowicza i Arcimowicza.
dokonano wyborów komisji
zyjnej.

Arcybiskupa, by kapelanzm miano-
wał ks. mgr. Mościckiego.

Na zakończenie omówione zosta-
ły dalsze prace oraz sposoby popra* karnych mandatów przyczem posta-

nowiły przeprowadzanie lotnych in-
spekcyj sanitarnych na tych ulicach.
NZ,

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

wy bytu robotników i rzemieślni-
ków.
— Walne zebranie cechu rze-

mieślników krawieckich. Wczoraj
w Związku Zrzeszeń Rzemiešlni-
czych odbyło się walne zgromadze- 

STANISŁAW CYWIŃSKI,

Barok w Polsce.
Niez:ozuriiały już dziś dla nas przesąd przez cały wiek XIX kazał

| odwracać się z pogardą od baroku. Narazie to czyniono na rzecz t. zw.
klasycyzmu od czasów jednak, gdy w literaturze zatriumfował roman-
tyzm, powstała moda na gotyk, który uwielbil nietylko ów Krzywosąd

| (w Ludzia.h Bezdomnych Żeromskiego), ale nawet skądinąd tak rozumny
i krytyczny Kraszewski, nie zdający, sobie sprawy że gotyk wtórny jest
stylem maztwym, bez porównania mniej żywotnym od baroku, Dopiero
tuż przed wojną w V Roczniku T. Przyjaciół Nauk w Wilnie (1914) Ta-
deusz Mankowski rozpoczyna swój rewelacyjny artykuł o architekturze 

   

   
  

     

    
   

      

Wilna słowama: `

„ „Ježeliby mię pytal o Wilno ktos, komu zaležy na charakterystyce
miasta ze stanowiska sztuki i architektury — to musiałbym je określić
jako miasto polskiego baroku”.

, We irzy iata potem Dr. Paul Weber, profesor historji sztuki w Je-
nie, wydae tu w Wilnie wspaniały album, ozdobiony 137 ilustracjami
pt. Wilna, eine vergessene Kunststatte, gdzie stwierdza:

„Die Backsteinkirchen mit wenigen Ausnahmen in der Barockzeit
umgebaut werden. Daher erscheint Wilna heute vorwiegend als eine
Stadt des Barock und zwar des italienischen Barock“,

„ („Kościoły murowane z małemi wyjątkami zostały wzniesione w
Wilnie w czasie baroku. Dlatego Wilno jawi się przedewszysthiem jako
miasto baioku, włoskiego baroku wprawdzie'),

l rzeczywiście już przy wjeździe do miasta widza uderza typowo
barokowa attyka połska na kaplicy Ostrobramskiej, a dalej idą rzędem
długim świątynie barokowe, jak św. Teresy (bud. 1635—50),św.Kazimie-
rza bud. 1604—15), Dominikanów (1748—70), Augustjanów (1768), św.
Stefana (1600), W.W. Świętych (1620 — 21), Kaplica św. Kazimierza (1624
-36) przy Bazylice (i figury barokowe w przysionkach), kościół św. Ra-
а1а (1702 — 9) św. Jakėba (1737), św. Krzyża (1635), kapli.zka Suzi-
nowska p.zy ul. Trockiej (1655), oraz częściowo barokowe koscioły: św.
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Pesianowiono prosić J. E. ks.!

Przed Swiętem
Wobec zbliżającego się dnia uro-

czystości Święta Chrystusa Króla je-
szcze raz przypominamy program
uroczystości.

Jutro o godz. 22 p. dyr. K. Ni-
żyński wygłosi przed mikrofonem
Polskiego Radja pogadankę na te-
mat święta.
W niedzielę w godzinach. ran-

nych we wszystkich kościołach m.
Wilna uroczyste nabożeństwa.
W godzinach popołudniowych

wierni zbierają się o „oznaczonej
przez swego proboszcza godzinie
przy parafjach, skąd udają się w,
procesji-pochodzie na plac Łukiski.

Dla uświetnienia procesji pożą-
dane jest, aby wszyscy uczestnicy
zaopatrzyli się w świece. Pożądane

niecechów rzeimieślniczycii krawiec*
kich polskich i żydowskich. Tema-
tem zebrania była akcja przeciwko
kupcom futrzarskim, którzy ostatnio
dają liczne zamówienia krawieckie
krawcom  tandeciarzom, unikając
krawców specjalistów,  prowadzą-
cych warsztaty pracy.

W! wyniku zebrania uchwalono
kilka rezolucyj, przyczem postano-
wiono wszcząć akcję przeciwko tym
kupcom futrzarskim, którzy bojko-
tują wykwalifikowanych krawcówi
tem samem pogłębiają kryzys w
rzemiosie xrawieckiem.

Ż ZYCIA SIUWARZYSZEŃ.
— tentrainy Związek chrześc.

Zw. Zaw. w Wilaie wzywa cbrze-
ścijańskie Związki zawodowe do
wzięcia udziałuw uroczystej proce-
sji Swięta Chrystusa Krola.

Zbiórka chrześc. Związków zawo-
dowych w Wilnie wyznacza się na
godz. 16 min. 30 w niedzielę przy
ul. Metropolitalnej Nr. 1. Członko-
wie Związków, nieposiadających
sztandarów pójda za sztandarem
Rady Głównej Centralnego Związku
Chrześcijańskich Związków Zawodo-
wych w Wilnie. ›
— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej. Zebrnie ogólnie Z.P.LK.
odbędzie się w poniedziałek dn. 2ć
bm. o godz. 7-ej wieczorem punktu-
alnie w lokalu Tow. „Przezorność,
ul. Mickiewicza Nr. 24. ;

Prof. Dr. P. M. Puciata wygłosi
referat dyskusyjny pt. „Nauczanie
religii, a Światopogląd miodzieży”.
Wstęp dla członków i wprowadzo-
nych gości.
— Zarząd Wil. Twa Opieki nad dziećmi

riniejszem składa gorące podziękowanie
T-wu Popierania Pracy Społecznej za bez-
interesowne udzielenie lokalu na loterję
tantową na rzecz Towarzystwa, firmie p.
M. Girdy za bezpłatne urządzenie, na miej-
scu odbywającej się loterji, instalacji do
nadawania płyt gramofonowych oraz gro-
nu osób, które dopomegły T-wu w orga-
mzacji loterii i kwesty.

Czysty dochód z loterji i kwesty wy-
nosi zł. 436.27.

RÓŻNE.
Qddział wileński „Legjonu 

Engielem, dokonał porownych wy-'

Z. weszli prezesi wszystkich Chrz. scytowych terenach Śląska o zgła-|chłodno i bez
Związków Żaw., zaś do Rady Głów:|szanie się codzień w godzinach od, Brandta aż karykaturalna — co mo-
nej wybrano pp.: mec, Eagiela, ks,! 16 do 18 pod adresem: Wilno — Za-|

Również 4
rewi-!
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śląskiego*. Niżej podpisani, uczest-
nicy walk 0  niepodległosć Śląska
Piastowskiego (powstań  górnoślą-
skich) upoważnieni przez Centralę
„Legjonu Sląskiego“
do zorganizowania Oddzialu na ob-
szarze Kresów Wschodnich — wzy-
wają niniejszem wszystkich towarzy

W skład Rady Centr. Zw. Chrz./ szów broni i współpracy na b. plebi-

w Warszawie;

DZIENNIK MIEESSKI«

Chrystusa-Króla.
jest równiez, aby mieszkańcy do-
mów przy ul. Zamkowej i Mickie-
wicza udekorowali obrazami i świe-
cami okna swoich inieszkań.
O godz. 18:ej na placu Łukiskim

odbędą się wielkie uroczystości ku
czci Chrystusa Króla. Uroczystości
odbędą się według następującego
programu:

1. Spiew chóralny. 2. Przemó-
wienie ks. kan. Żebrowskiego. 3. Li-
tanja do Najświętszego Serca Jezu-
sowego. 4. Błogosławieństwo Paster-
skie J. E, ks. Arcybiskupa Metropo-
lity Wileńskiego Romualda ;Jałbrzy-
kowskiego. 5. Spiew chóralny. 6.
Spiew ogólny: „My chcemy Boga"
i „Boże coś Polskę". 

|. Teatr Miejski
| „Firma' kom. w 3 aktach Marjana

Hemara,
„Natura ciągnie wilka do lasu".

Tą naturą dwe;ga bohaterów sztuki
| Hemarna są: kupca Brandta środowi
| sko iniererów. tranzakcyj -handlo-
wych, importu towaru, konkurencji,
składu, skiepu, kantoru eic., šrodo-
„wisko,w którem tkwi od dzieciństwa,

| z którem się zżył, które ma we krwi,
| które mu ,ednak śmiertelnie ciąży i
| zawadza od chwili, gdy przez różowe
szkła miłości ujrzał nagle viaczające
go życie innem pełniejszeni, bujniej-
szem niż to, które od 40 lat stanowi
treść jego istnienia.

Zas sympatycznej, utaiertowanej
aktorki Heleny Otockiej „naturą”,
która ją „ciągnie', jest teatr, wży-
wanie się w coraz "to ini.ą postać,
stworzoną przez autora a przez nią|
ucieleśnianą. | choć *em podwójnem|
życiem zwykłego człowieka i tysią-|
cem swych wcieleń jest nieraz śmier
telnie znużona wyczerpana aż do hi-,
sterycznego płaczu, choć tęskni do
cichej przystani domowego zacisza;
gazieby nie było kulis, szminek, ko-
iegów, recenzentów, reporterów i
ciągłego przenoszenia się z miejsca
na miejsce — io jednak, żiy uśmie-
chnie jej się nowa, odpowiadająca jej
rola, zapomina o wszystkiem, jak pi
jak wraca do swego nafogu, upajając
|się powstawaniem w niej zupeinie
różnej od poprzednich koncepcji no-
we; postaci scenicznej.

Dwoje tych ludzi, nieśmiały, źle

ubrany, niezaradny życiowo gauche

towarzysko, bogaty 1  zako-,
chany poraz pierwszy w zyciu ku”
piec i urocza artystka w osresie jed-
nej ze swych depressyj psychicz-

nych, spotykają i poznają się. Lecz
zanim węzeł muości z jednej, sympa-
tji z drugiej strony zdołał się zacie-
śnic, juz błazen - los niesie ich w

przeciwne strony. Kupiec, po stłu
mionym siią woli bolu i krótkim bun

| cie. wraca do swego świata i jakoś
znow: czuje się w nim dobrze w roli
pana rozległych inieresów, szeła liicz
nych, zaleznych od jego skinienia
podwładnych; aktorka zaś do teatru,|
do upajającej atmosteru tryumiów i
okłasków, bez których minio wszyst
ko żyć nie może. Krotkotiwaly epi-
zod spotkania na jednej ze ścieżek
życiowych nie zostawił śladu,
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© t-mie Michał Girda,
; Zamkowa 20, tel. 16-28.
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Teatr | muzyka.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”*. Dziś p.

raz 13 ustatnia nowość reperluaru słynna

cperetka Abrahama „bal w Savoy“, ktėra,

cieszy się wyjątkowem powodzeniem.

— Przedstawienie popoiuaniowe w

„Lutni*. Niedziele przeastawienie popo-'

iudniowe po cenach propagandowych wy-

petni ogóinie lubiana operetka „Lehara

„Hr. Luxemburg” z J. Kulczycką i K, Dem-

bowskim w rolach głównych. Początek o

į. 4 popol. |

2 iai, Pompadour“  w „Luini“.|

Po przebojowym „Balu w Navoy' wejdzie

na repertuar jedna z najpiękniejszych ope-

retek stylowych Leo ralla „Madame

Pompadour”.
— [eatr Miejski Pobulanka, Dziś ©

godz. 8 świetna komedja współczesna Mar-

jana Hemara „Firma“.
— Poranek w Teatrze na Pohulance.

W niedzielę o godz. 12 w poł. śiiczna bajka

dla dzieci „Słowik'. Ceny propagandowe.

— Niedzielna popoiuaniowka. W nad-

chodzącą niedzielę o godz. 4 doskonała

komedja współczesna Volpiusa „Źwycięży-

łem kryzys'. Ceny propagandowe. й

— Upera Pucciniego „Siostra Angeli-

ca” — w Teatrze na Pohuiance. Unia 29%,X

na rzecz ociemniaiych m. Wilna sceniczna

opera Pucciniego „Siostra Angelica“.

Polskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 26 października.

6.45: Vieši, Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Uhtwuka pan

domu. /.50: Koncert reklamowy. /.33: Uiei-

aa rolnicza. 11.5/: Czas. 14.00: riejnał.

14/05: Wiad. meteor. 14.03: Fizegi. prasy.

iż,lu: Muzyka lekka. 12.45: „Jak ustrzec

dziecko od gruźlicy  — pog. dla kobiet.

14.00; Dzien. pot. , 134.05: Muzyka popularna

iptytyj. 15.50: Wiad. eksport. 10,00: Codz.

«dc. pow. 1545: Muzyka lekxa, 10.43:

Audycja dla chcrych. 17.13: Koncert ka-

meralny. 17,50: rogadanka L.U.F.F. (Ub-

wód miejskij. 18.00: Aud. dla dzieci: „irzy

rudzielce' — opow. 15.15: Pieśni poiskie.
15.45: „Szympans. 1900: Moncert dla

miodziežy (ptytyj. 19.20: Hogad. aktualna.

 

 19,350: J. c. koncertu dla miodzieży. 19.50

Wiad. sport, 19.56: Wal. wiad. sport. 20.23.

Pogad. muzyczna. 20.15: Koncert symło-

niczny z M, Ortowem. Dzien. wiecz. „Jak

pracujemy w Koisce?“ D. c. koncertu !

«2,30: Recytacje poezyj. 22.40: Koncert re-

kamowy. 23,50: Weekend. 23.00: Wiad.

meteor. 23,05—23,30: Muzyka taneczna.

Sobota, dnia 27 października 1934 r.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-|

zyka.  Dzian. por. Muzyka. Chwilka pań,

domu. 7.50: Konc. rekl. 7.55: Gielda rolni-

cza, 11,57: Czas. 12,00: Hejnał. 12:03: Wiad.!
meteor. 12,05: Przegl. prasy. 12.10: Muzyka

iekka. 13.10: Dzien. pot. 13,05: 1. Muzyka

zydowska (płyty), 2. Muzyka Sameraina
'ałyty). 15.50: Wiad. eksport. 15.35: Codz.

odc. pow. 15.45: Nowe płyty. 16.30: Słucho-

wisko dia dzieci. 17.00: Recital iurtepiano-
wy. 17.30: Arje i pieśni. 17.50: „Zepsuty

obiad”, 18.00: Koncert reklamowy. 18.15:

Koncert. 18.45: „Wycieczka do Pru

Wschodinch. 19.00: Muzyka iekka. 19.20:
Pogadanka. 19.30: d. c. muzyki lekkiej
9,90: Wiad. sport. 19,56: Wil. wiad. sport
20.00: Muzyka lekka. 20,45: Dzien, wiecz,
20.55: „Jak pracujemy w Polsce”. 21.00:
Koncert popularny. 21.45 „W rocznicę u-
rodzin Żeromskiego”. 22.00: „W, Chrystusie
cdkupienie, w Chrystusie odrodzenie”.
42.10: Koncert reklamowy. 22.15, Muzyka
taneczna. 23.00: Wiad. meteor. 23.05: „Ku-
kułka Wileńska. „Pół godziny dla zdrowia”,

   

BRAK LOSÓW.
Generalna Dyrekcja Loterji Państwo*

|wej otrzymuje liczne reklamacje z powodu

niemożności nabycia losów loteryjnych w
kolekturach.  Wypowiadane są przypusz-

, czenia, iż losy są przędmiotem jakiejs spe-

kulacji 1 dlatego niesumienni , sprzedawcy

| wycotali je z obiegu.

Jak się dowiadujemy od Generalnej

Dyrekcji Loterji Państwowej, przypuszcze-
nia te są mylne. Rzeczywiście bowiem
wszystkie losy zostaty przez kolektorów
rozsprzedane, nie ponoszą więc oni żadnej
winy. ien stan rzeczy iest wynikiem nie-
stosowania się części grających do wę-

zwań, podawanych za pośrednictwem pra-

sy radja, do terminowego wykupywania lo-

sów. (udyby gracze nie odkładali kupna na
cstatnie ani, Dyrekoja  Loterji

możność normować podaż losów stosownie
do ' zapotrzebowania.

a aOEr

Z ZA KOTAR STUDJO.
Kwintet Zarembskiego w radjo.

Jednym z największych polskich talen-

ótw muzycznych w drugiej połowie XIX

wieku był młodo zmarły Jan Zarembski,

twórca poematów fortepianowych, odzna-

czający się indywidualnością i pięknem

harmonji. Op. 34 wykonany zostanie przed

mikrofonem  radjostacji Warszawskiej w

piątek dnia 26 października o godz. 17.15.

Wykonawcą będzic jeden z najlepszych ze-

społów kameralnych w składzie: Irena

biska, Tadeusz Ochlewski, Mieczysław

Szaleski, Zofja Adamska i Janina Wysoc-

ka Ochlewska.

Ludowe pieśni polskie w opracowaniu fran-
cuskiegc kompozytora.

Pośród wybitnych nazwisk współczes-

nych muzyków francuskich imię Franciszka

Poulenc jest szeroko komentowane, jako

kompozytora, którego twórczość odznacza

е& cechami głębokiego indywidualizmu,

połączonemi z prostotą i świeżością prawie

dziecięca. Prawdopodobnie dzięki temu

poczuciu prostoty zwrócił na siebie uwagę

kompozytora ludowe piosenki polskie

wzruszające swym szczerym wyrazem i

barwnością folkloru. Usłyszą je słuchacze

w opraccwaniu Frahciszka Pouienc, odśpie-

wane przez p. Zofję Wyleżyńską. Audycję

tę nadaje Wilno dn. 26 października o go-

dzinie 18.15.

Mikołaj Orłow w koncercie symionicznym
przez radjo.

W piątkowym koncercie symfonicznym,

transmitowanym z  Konserwatorjum War-
szawskiego przez rozgłośnie Polskiego Ra-

dja, wystąpi, jako solista znakośnity piani-

sta rosyjski o wysokiej kulturze muzycznej

1 „aksamitnem uderzeniu'—Mikołaj Uriow,
który wykona III Koncert Fortepianowy

d-mol Rachmaninowa i dwa preludja, oraz

„Przeloiną wizję” i „Toccatę' Prokofjewa.

%/ części orkiestrowej koncertu poświęco-
nego muzyc2 rosyjskiej I Symionję Igora

Stawińskiego i „Obrazki z wystawy”, Mus-

sorgskiego w opracowaniu Ravela wykona
Orkiestra Filharmoniczna pod dyrekcją
Walerjana Bierdjajewa.

Jak żyje szympans.

W. szeregu pogadanek Dyr. Ogrodu Zo-
ologicznego Zabińskiego w piątek dnia 26.X
o godz. 18.43 będzie mowa о życiu, przy-
zwyczajeniach i inteligencji szympansa,

którego tak często mamy możność widywać

miaiaby,

Rzecz napisana zgrabuie,
polotu, Postać kupca

że tylko do pewnego stopnia leżało
|w zamierzeniach autora, a co pod-
( kreśliła aż do groteski interpretacja

Osoby z poza Wilna proszone są; aktorska. Niektóre sceny o rozwle-
zgłaszanie swego uczestnictwa | kłym, mało barwnym djalogu dłużyły

pod powyższym adresem na piśmie|się miejscami wywołując uczucie
z dołączeniem dokumentów, stwier | nudy, rózwiewane od czasu do czasu
dzających udział w powstaniach, iskierkami hunioru. ‚
górnośląskich. Julja Lewandowska; Doskonały typek garJerobianej|
urzędniczka Kuratorium O. S$. Wil. | Jędrzejewskiej, buhaltera Chyliczka,
Wacław Skibiński, Instruktor P. dwóch pracowaików firmy ożywiają
Szk, Techn. w Wilnie. | akcję, wprowadzając kiika weso-
— Rozłam wśród komunistów. iych epizodów isytuacji.

Z dobrze poinformowanego Źródła| Sztukę wyreżyserował i grał w
donoszą nam, iż w partj: komuni: |niej z wielką rozmaitością charakte-
stycznej okręgu wileńskieżo powstał; rystycznych szczegółów, acz może
rozłam. Wielu wybitnych komuni- | groteskową tworząc figurę, p. Bo-
stów wystąpiło z partji. necki. Czyż Brandt, mimo wszystko,

rzecze, ul. Popowska Nr. 9 m. 2, ce-
iem zarejestrowania się.

 
Jana (przeważnie rokoko, ślacy gotyku 1737 — 40), św. Jerzego (połą-
czenie z rokok:em), św. Katarzyny (1703, podobnie), Bernardynów (1594

w ogrodach zoologicznych, czy też na are-
nach cyrkowych.

Audycje lokalne.
W związku z niedzielnemi

23.35: Muzyka taneczna (płyty). 24.00: Mu-
zyka taneczna.

 

и "= Е uroczysto-

musi aż tak karykaturalnie wyślą: ściami ku czci Chrystusa Krola prezes

dać? Akcji Katolickiej dr. K. Niżyński wygłosi
jrzed mikrofonem wileńskim w sobotę o
godz. 22 przemówienie na temat „W Chry-
„łusie odkupienie, w Chrystusie odrodze-
nie“.

Miłą, trochę rozkapryszoną aktor
ką Otocką, była p. Skrzydłowska,
jednak w montentach uczuciowych
(pod lustrem) nie czuło się szczeroś-
ci.

Wdzięczną rolę garderobianej
miała p. Jasińska-Detkowska i wyl
wiązała się z niej z humorem i u-
miarem. Doskonałe momenty miał p.
(„Wołłejko w roli Chyliczka. P. Śród-
ka reportera przejaskrawił — to sa-
mo p. Węgrzyn Krzepińskiego, Do-
peiniali obsady w epizodach pp. Ma-
iatyński, Budzyński, Surowa. scowości Aestliverpool w stanie
Oprawa dekoracyjna Makojnika—] Ochio w czasie utarczki z policją.

to dośc. Pilawa. ь
°

 

Lastrzelenie gangstera Eloydla.
WASZYNGTON. .(Pat). Departa*

ment sprawiedliwości zawiadomił
prasę, że groźny gangster Fioydt, t.
zw. wróg publiczny Nr, 1. który to
tytuł odziedziczył po  Dillingierze.
został śmiertelnie ranny koło miej- 

równo styl epoki i wszystkie jego objawy pozostają ze sobą w związku
Mi wykazują wspólne znamiona.. 03, poc B |

podobnie), wreszcie barokowa fasada św, Michała (1594—%6). Nad wszyst a W kościele barokowym urugiej połowy 17-go wieku *iakira jest koś-2

T jednak wileńskiemi świątyniami góruje i olśniewaprzepysznym roz| ciół wileneki św. Piotra i Pawła na Antokolu, zarówno dobrze można
witłym, acz spoko'mym baroxiem kościół św. Piotra i Pawła na Anto- ; sobie wyobrazić tłum szlachty w sarmackich strojach, iak i zebranie

kolu, wzatesiony sumplem Paca w 1. 1668 — 84 przez Jana Zaoia. Nawet
zresztą cerkiew prawosiawna św. Ducha, wzniesiona w r, 1638, niewolna
jest od wpiywów barokowej świątyni II Gesu, zbudowanej w 1. 1570 — 80
w Rzymie przez da Vignola i della Porta, a będącej prototypem niemal
wszystkica budowli barokowych jezuickich w Europie.

Także gmach Uniwersyżetu, zwłaszcza dziedziniec Skargi, dalej
Alumnat Papieski (1622), oraz pałac Słuszków, Sapiehów, Radziwiłłów
noszą na sobie wyraźne piętno baroku. Słowem, powtarzamy za Mań-
kowskim, „Wiino jest miastem: polskiego baroku jest niem całe prawie,
ma jego charakter i nieliczne wyjątki charakteru tego nie psują .

Tezę tę «ozwijają dziś już liczni badacze Wólna, najpopularniej nie-
dawno zmarły Juljusz Kłos z którego przewodnika po Wilnie biorę daty,
dotyczące wzniesienia poszczególnych kościółów wileńskich; jednak nikt
- si tego równie wymownie i przekonywująco, jak właśnie Mań-
OWSKI.

Pisze on: į š į 1 ,
3 „Barok wileńskich budowli i kościołów nie jest owym ciężkim i po-

ważnym >arokiem, panującym do połowy 17-go wieku. Kolo tego czasu
dotychczesowe formy baroku nabierają lżejszych kształtów. Cechy te no-
szą też p: -eważnie budowle wileńskie. )

|, Cechy stylu późnego baroku harmonizowały z naturą polską, w któ-
rej tkwiła predyspozycja do przyjęcia tego stylu za 'własny, Analogję sztu-
ki barokowej z typem Polaka wieku 17-g0 można odkryć w wieiu kierun-
kach. Rozlewność natury polskiej, połączona z fantazyjnością czyż nie
Poe owego rozwichrzenia linji i płaszczyzn w barokowych deko-
racjac

Dale; dotyka autor niektórych cech szczegółowych baroku, ujawnio-
nych np. w literaturze. „Makaronizmnp. to sposób wypowiadania się,
pełnego szczegółów ubocznych, które wszystkie razem mają popierać
myśl główiią. Wszystkie bowiem pola kultury i cywilizajoji za-

modą zachodnią przybranych osób. Mimo, że Sarmata niechętnie patrzał
na szlachc:ca, który przyswoi” sobie strój cudzoziemski, to jednak, gdy
byśmy obu postawili na tle barokowej architektury — z artystycznego
punktu widzenia byliby oni ze sobą w zgodzie. Formy baroku stosują się
zarówno do jednego jak i do drugiego. Barok bowiem najbardziej może
ze stylów i form architekionicznych, jakie przez po:skie ziemie przecho-
dzity, był dostcsowany do polskiego ducha, naywięcej też może wchłonął

okresie jego rozpowszechnienia.

Zreszią i tło polityczne należy wciągnąć w przyczyny, dla których
barok stac się nam musiał szczególnie swojski”.

I tu autor szerzej dowodzi, że barok. wykwit katolicyzmu, triumfu-
jącego nad reformacją, spłótł się ściśle z przywiązaniem Polakow do re-
ligji katolickiej. „Wzwyczajenie się i opatrzenie ludności z tym stylem w
kościołach, które dawniej były dla wielu wyłącznem miejscem, co ich
ze sztuką iączyło, co czarowało prze pychem,. związało formami kultu re-
ligijnego i duszę wznosiło ku wyższym celom — to wszystko wyżłobić
musiało w duszy Polaka rysy, wiążące go z barokiem!”.

Rozważariia swe kończy Mańkowski temi fascynującemi słowami:
„W każdym razie pokrewieństwo włoskiego baroku z polskim du-

chem mogło sprawić, że formy barokowe w architekturze i życiu zdoła-
liśmy sobie przyswoi: jak żadne dotąd formy kultury zachodniej, i przez
to barok o włoskim kolorycie stał się nam szczególnie swojski, nabrał
pewnych cech, które mianem polskiego baroku pozwalają go określić,
a którego niektóre ślady pozostały w żywym jeszcze najbliższą, prawie
wczorajszą tradycją, typie architektonicznym t. zw. dworku polskiego”.

Jakicż tedy cechy posiada, specjalnie na gruncie wileńskim, psy-
chologja srodowiska, ukształtowanego na modłę baroku? O tem napisze-
my w nas:ępnym felietonie, 3 
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ZKRAJU.
Zjazd Macierzy szkolnej w Pińsku.

PIŃSK, (Pa:). W. tych dniach
odbył się w Pińsku ziazd delegatów
kół Polskiej Macierzy Szkolnej z
województwa Poleskieśo. W zjeź- Zjazd uznał za najpilniejsze za-

dzie, któremu przewodniczyi biskup|danie zakładanie szkół powszech-

poleski ksiądz Bukraba wzięli udział |nych Macierzy Szkolnej w okręgach

oprócz delegatów przedstawiciele|bezszkolnych i odwołał się do pomo-
urzędu wojewódzkiego i kuratorjum|cy kół Macierzy w województwach
dyrektor Macierzy p. Józef Stemler.|centralnych o pomoc, bez której nie
W czasie obrad wygłoszono kilka|będzie można zaspokoić nawet naj-

referatów. w których poruszono po-|bardziej koniecznych potrzeb.
trzeby Polesia zarówno w zakresie W zakończeniu obrad dokonano

oświatowymi jak i gospod:rczym. wyboru zarządu wojewódzkiego P.
Ze sprawozdania z działalności|M. S. powołując ponownie na prze-

Macierzy na terenie Polesia, wyni-| wodnczącego ks. biskupa Bukrabę.
ka, że Macierz prowadzi tam jedno

Aresztowanie agentów litewskich.

Ze Święcian donoszą, iż w nie-;, działalność antypaństwową, Przy za*
których gminach pogranicznych po- trzymanych znaleziono literaturę,
wiatu  święciańskiego
kilku emisarjuszy litewskich, którzy do Polski dla agitacji antypolskiej.
wśród ludności litewskiej prowadzili

gimnazjum, 5 szkół rzemieślniczych,
28 — powszeci:nych, 92 bibljoteki,
18 kursów dla dorosłych ild.

Stan chorób zakaźnych w Wileńszczyźnie.
W) okresie od 14 do 20 paždzier-

nika rb, na terenie Wileńszczyzny
zanotowano następujące wypadki
zachorowań: 32 wypadki duiu brzu-
sznego (1 śmiertelny), 1 — czerwon-
ki, 85 — płonicy (1 śmiertelny),

24 — błonicy, 4 — odry, 5 — róży,
6 — krztuśca, 2 — zakażenia poło*
$owego (1 śmiertelny), 19 — gružli-
cy otwartej (3 zakończonego zgo-
nem), 66 — jaglciy, 7 — ospy wietrz*

nej, 1 — grypy.
Aresztowanie oszusta.

GŁĘBOKIE. (Pat). Organa policji
powiatu dziśnieńskiego zaaresztowa-
ły niejakiego Brunona Oparycz Ło-
sickiego, bez stałego mlejsca za-
mieszkania, z zawodu akwizytora,
który dopuścił się szeregu oszustw.
Łosicki obchodził miasteczka Kre-
sów Wschodnich i pobierał od na-
iwnych osób zadatki na różnego ro-
dzaju przedmioty, które miał później
dostarczyć. Gdy termin dostarczenia
przeciągał się coraz bardziej, zain-
teresowani zameldowali o oszustwie
władzom policyjnym. Łosicki chcąc
wzbudzić zaufanie, posługiwał się
sfałszowaną legitymacją jednej z

firm, która, jak się później okazało,
zupełnie nie znała Łosickiego,
nie posiadała rzeczy, na które ten
przyjmował zamówienia.
wane sumy przez Łosickiego sięgają
znaczniejszych kwot.

 

NAK FLOTA НОЛЕН
najlepsza gwarancja

niepodległości
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DZ1ENNIi|

Tajemnica Kopca
Krakusa w Krakowie.

Prace nad rozkopaniem kopia Krakų-

sa, są wedle doniesień „Kurjera” iwowskie-

go, w pełnym toku, przynosząc dzień po

dniu nispodzianie wdzięczne wyniki, Oka-

zało się, że do zupełnego rozwiązania za-

gadki kopca krakowskiego muszą się przy-

czynić nietylko prehistorycy, ale także ge-

ografowie, geolodzy, etnografowie, lingwi-

ści, histerycy, numizmatolodzy, antropo-

lodzy i botanicy, Wyniki wszystkich łą-
czy w całość doc. U. J. dr. JózetŻirowśla.|
prebistoryk, główny badacz kopca.

Kopiec zbudowany jest na podkładzie
skalnym jurajskim Na nim leży

warstwa humusowa, pochodząca z dawnej
roślinności, na nicj wreszcie kilka warstw

ziemi, zwłaszcza rumoszu z sąsiedniej od-

krywki „lłibanowskiej”, Warstwa na samym

spodzie zawiera w sobie materjały łużyc-

kie, co dowodzi, że sam kopiec pochodzi z

czasów późniejszych, niż epoka iużycka. Z

jednej strony jest sylwetka kopca naruszo-

ua. Prawdopodobine są to ślady wkopywa-
nia się do wnętrza kopca któregoś z ofice-

zatrzymano pochodzącą z Kowna, pizemyconą| rów załogującego tu kiedyś wojska austrjac
kiego.

Dotychczas zdjęto ze szczylu 4 m. na-

sypu. Na stokach kopca znaleziono  kilka-

dziesiąt monet z różnych epok, ostatnio

monetę Bolesława II., brata Dątrówki, kró-

la czeskiego. Ponieważ monety te znajdo-

wafo tylko na samych stokach nasypu, na-

leży wnioskować, że są to pozostałości po

zabawach „rękawki”, jaka tu zdawiendaw-

na była obchodzona. W głęboknsci 2 m, od

| poziomu dawnego szczytu nasypu natrafio-

no na korzenie ogromnego, bardzo starego

i ściętego dębu. Dąb ten rósł pierwotnie

na kopcu, potem został ścięty « nadomiar
zasypany dwumetrową warstwą ziemi,

pewnie poto, by wszelki ślad po nim zagi-
nął. Prawdopodobnie dzieło to rąk chrze-

ścijańskich z czasów  wykorzeniania po-

gaństwa.

Stojący opodal kościołek romański
pod wezwaniem św. Benedykta pozwala
się domyślać, że postawiono go celem za-

stąpienia wiosennej uroczystości: pogańskiej

chrześcijańską.

Pod korzeniami odkopaneżo dębu i
wśród masy śliny jurajskiej rozpoczyna się 

 

warstwa piasku, wchodząca w jądro kopca

"ich zwiększyła się pięciokrotnie, W tym

| samym czasie ludność na całej kuli ziem-

cienka|

„EILENSKI

RUINA EKONOMICZNA ŻYDÓW.
Z recenzji prasy żydowskiej 0 Najsilniej uwydatnia się ten prąd w pań

książce ekonomisty żydowskiego stwach nowych, które musiały dopiero stwo

„Gaz, Wausz.“ cytuje niektóre dane| rzyć przemysł, mogący konkurować z prze-
o żydach, interesujące czytelników mysłem państw dawniej istniejacych. Nie

polskich: mając kapitałów prywatnych, z keniecznoś-

Sto lat temu na całym świ.cic było za-| ci tworzyły ją przy pomocy kayiiałów pań-

ledwie 3 miljony żydów, od tei pory ilość| stwowych i jako państwowe przedsiębior-

stwa.

Proces ten jest ogólny, lecz ostrze jego

najboleśniej ugodziio w żydów. Istniała na-

przykład branża tytoniowa, znajdująca się

całkowicie w żydowskich rękach. żydzi byli

jabrykantami, komiwojażerami, iachowcami

i robotnikami. Dziś tytoń jest artykułem mo

nopolowym, i odrazu cała branża wymknęła

się z rąk żydowskich. \

skiej zaliedw'e się podwoiła, zaś specjalnie

w Europie — wzrosła trzykrotnie.
Gospodarczo i kulturalne równie szyb-

ko wzmogła się w tym okresie potęga ży-

dowska. а
Sto iat temiu žydzi byli przeważnie

szynkarzani, pachchiarzami i handla

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,65—123,96—123,34. Berli.: 213,30
—214,30—212,30. Gdańsk 172—/2—-..3,18—
172,32. Holandja 358,40—355,30 — 357,50

Londyn 26,38—26,51—26,25. Nowy Jork 5,28
—5,31—5,25. Nowy Jork 5,28—5,31—5,25.
Kabel 5,28'/2—5,31'/:—5,25'/+. Paryż 34,91—
35,05— 34,82. Praga 22,10— 22,15—22,05
Stokholm 136,00 — 136,65—135,35. Szwaj-
carja 172,74—173,17—172,31. Włochy 45,38
—45,50-—45,26. — Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Budowlana 48—
41,95—48,00. Konwersyjna 67,75. Dolaro-
wa 74,25—74,38. Dolarówka 54,40. Stabili-
zacyjna 78,38—78,75 (drobne 79,25—78,88).
Tendencja dla pożyczek przeważnie utrzy-
mana, dla listów — niejednolita.

 

rzami, albo nędzarzami, włóczącymi
się po wsiach i dworach, Po stu la-
tach widzimy ich jako robotników
przemysłowców, właścicieli przed-
siębiorstw i w zawodach nteligent-
nych.

Pod względem geograficznym też
zaszły przesunięcia. Sto lat temu  

ELEURG
POUDRE.

FORYIL
Do tych przyczyn objekiywnych,

które uderzyły w żydowstwo przy-
były również subjektówne, w postaci
ruchów nacjonalistycznych:

Już w najlepszych iatach „prosperity

miała miejsce wędrówka ludności wiejskiej

do miast. Wówczas jednak ta ludność wiej-

ska była traktowana, niby jakaś reniejszość,

prawie wszyscy żydzi koncentrowali która musiała dopasować się w mieście do

się na terytorjach «słowiańskich, a- tego stanu posiadenia żydowskiego, jaki za
rabskich i tureckich — dziśprzeszło stawała. Dziś ta iudność jest uznana jako

40 proc. znajduje się na terytorjach większość, której należą się przywileje,
anglosasko - niemieckich, a najwiek- koncesje, praca. « Ponieważ zaś w dobie

   
sze skupisko żydów, cztery i pół mil- kryzysu ludność wiejska też napływa do

„miast w poszukiwaniu roboty, a o robotę

Do wojny żydowstwo wzrastało coraz trudniej, więc chwyta się ona różnych

szybko ilościowo i gospodarczo. Od drobnomieszczańskich
wojny konjunktura załam*ła się dla żydów.

jona, zgrupowało się w Ameryce.

żydów gwałtownie. Zaczęła się ruina
gospodarcza. Początek dała Rosja, w czesne godzi w żydów,
której przewrót społeczny 1 pogromy 1uinie, Proces, który gwałtownie, jak burza,

zrujnowały tamtejsze żydowstwo.
W. innych krajach nie iepiej u- bywa się wszędzie. prowadząc do tego sa-

kształtowało się żygie żydów wsku-, mego rezultatu. }
tek zwycięstwa etatyzmu nad libe-,
ralizmem gospodarczym, Obecne
państwo staje się największym przed
siębiorcą, najw:'ększym najemcą pra
cy ludzkie;

ama 75 | (22 Się rozumieć genewskim) w celu za-

wąskim lejem. To, zdaje się, jest nasyp na

grobowcu.

Tajemnica zatem grobowca Krakusa

rychło odkryje się dzięki badaniom Pol-

skiej Akademji Umiejętności i pracy oraz

wiedzy krakowskiego uczonego —

Jėzeia Žurowskiego.
doc. starają się wysunąč Anglję, jako na-

zajęć, wypierając

współ-
ich ku

Tak to z różnych stron życie

kierując

zmiótł żydów w Niemczech, powolniej od. .

Anglija protekteratką żydów?
„Haint“ (Nr. 231) donosi: 2
„Lord Eden oświadczył, że przygoto-

wuje akcję naąterenie międzynerodowym

   
WONNY PNEOPIĘGIU
WYBRANYCH KWIATÓW

bezpieczenia raz na zawsze praw žydow-

skiej mniejszości, szczególnie w Niemczech

i w Polsce", \

Czy w istocie tak jesi — przy-
szłość pokaże, W każdym razie jest
niewątpliwe, że czynniki żydowskie

składa się na doskonały puder roś.

linny 5 Flevrs, Forvil.

Miałki, dobrze przylega, nie szkodzi

eerze, nadając jej świeżość i wdzięk

młodości, a przytem posiada subtelny,

naturalny i trwały zapach kwiatów.

rzędzie swojej polityki w Genewie. 5 FLEURS POUDRE FORVIL

Ostatnie dni fllm-cud „MIŁOŚĆ TARZANA".

 

Н
Ceny: Balkon od 257gr., Parter od 54 gr., Dziecinne 25 gr.

Gorczynska, Mankiewiczówna, Krakowski, Jarossy, Tom, Znicz

„CO MÓJ MĄŻ ROBI W NOCY? *—wkrótce.

TOWARZYSTWO

IURSÓW TECHNICZNYCH
ota rekordowa ebsada najnowszego

przeboju POLSKIEGO

 

KATASTROFA CZELUSKINAPAN
TEATR - KINO

Największy Światowy przebół 1934-35 -

'—х | mek pro. ANESOLA ZUZANKA” "at"7 dukcji p. t:

do wyprawy, podczas katastrofy | uratowania wyk.

nych „Czeluskinowców*.

1 Fay Wray w arcycie-
kawym fllmie p. t

OSTATNIE DNI

 

Fenomenalny fllm. Niebywała treść. Niewidziana wystawa. Olśniewające rewje Pierwszy I niezwykły występ

Marjonetek „Teatro del Piccoli“
z Vallace Beery.

na ekranie fenomenal-
nego zespołu Włoskich

Wkrótce „VIVA VILLA“

DZIS. Najlepszy | najnowszy arcyfilm Z. S. S. R. prod „SOJUZKINO“

Otto Szmidta — Muzyka, tańce, śpew | mowa w jęz. rosyjskim.—Autentyczne zdjęcia przygotowań
przez uczesta. w wyprawie, jednego z uratowa-

Nad program: Najnowsze aktualja. Uprasza się o przybycie na początki
seansów punktualnie: 4. 6, 8 i 10.15.

Wkrótce MOZZUCHIN jako „CASANOVA“.

Balkon 25 gr. — OTWARCIE SEZONU ZIMOWEGO. — Najpiękni:jsza para kochanków

Gary Cooper
«Na Fali Wspomnień»
czeń z tęsknoty I miłościżdla ukochanej koblety.

Nad program: 1) Tygodnik aktualny, 2) Kubuś w klubie za>ijaków, 3) Miniaturowa rewja

W WILNIE
Swiatowe arcydzieło nie mające absolut

prowadzi nastęrujące kursy wiecz.nie ne wspólnego z oglądanemi reporta-

koniczyną) ziotą z chry-[esa

| NA
| ZGUBY emaljowaną kupię. Ofer- UKA
POZWANY | Meras do „Dz. Wil"|

* sub „wannę*. 2246—1 STUDENTKA
ZGUBIONO broszkę sta- ; : 2

roświecką (podkowa z polonistyki udziela lek-
cyj. Specjalność: polski
i francuski. (Przygoto-

żami wyprawy „Czeluskina* z udz. prof.

Dzieje człowieka, który prze-
szedł pasmo cierpień I udrę-

z zajęciami praktycznemi.

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

Informacji udziela kancelarja od godz.
17 do 19 (oprócz świąt I sobót).
Adres, Wiino, Holendernia 12.

 

 

Przekonajcie się
że wszelkiego rodzaju obuwie

zolitami. Łaskawego zna- I pokole ;
lazcę uprasza się o zwrot | = P J e 0 ""2'"{7)- Ceny

do Admin. „Dzien. Wil”, | ARKMŁ o

Speed ara POSZUKUJĘ  |7amws mi
i eis mieszkania Polecamy nauczycielkę,
Kupno posiadającą wieloletni3—4 pokojowego z wy- : na

Sprzedaž godami w  srėdmiešciu odam
—————| |ub 2 pokoi nieumeblo- polski M. ZYK

wanych. Zgłoszenia w E i oże do dzieci
Kupię Administracji „Dz. Wi- wee p gg

przedsiębiorstwo ać leńskiego" pod R. W.  , wyjazd. Bliższe infor-
we, lub przemyslowe.! ——————— macje w Administracji
Oferty sub „Handlowiec” MIESZKANIE | „Dziennika Wileńskie-
do Adm. „Dz. Wil“ + 5 pokojowe, b. iadnie od- , Ė0““ 5

remontowane, ze wszel- LIST
kiemi  wygodami, sło. | WYKWALIFIKOWANA
neczne, solidnym lokato- nauczycielka, o zdolno-

šciach literackich, udzie-
* T. - z k. -Sol ao BAM la lekoli w. „sakedkiejowe maleńkie mieszka-

2320
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 Jednorazowa próba przekona każdego pala-
 

Rewelacyjne zniżki cen na wyroby
fajansowe

„T. ODYNIEC“
WILNO, UL. WIELKA 19 — TEL. 4-24.

Wystawa serwisów i „$. I. C.“ na pietrze.

6-cio pokojowe
mieszkanie

z wygodami i kasą ogniotrwalą
do wynajęcia za 140 zł.

informacje u dozorcy, Jagiellońska 8.

 cza paolerosów, że gilż

E. PASCHALSKIEGO | $-ka
P. n. „ABADIE"—z bibułką francuską

sr: „DLA ZNAWCÓW*—z 3-ma watemi
Wlekszą ś 8 1 „FLIRT ,

dostawę
są co do jakośći najlepsze.

nabiału  (mieko, masło,

RÓŻNE |
 

   

Zwiedzanie bez obowiązku kupna.

POLECAMY GORĄCO b. biedną uczciwą rodzi-

nę, która błaga o obuwie dla chłopaka ucznia,

iat 10, kl. II i uczenicy, lat 8, kl. L Adres: No-

wo.Popławska 28, m. 6, Macander, lub w Admi-

nistracji „Dziennika Wileńskiego”.

JJ NO ОН НОНЫННЫ ЦЯ

niema odżywiania potrzebnego.

 

D. G. WODEHOUSE. 19)

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

ROZDZIAŁ IV.

PRZYKRA SCENA W KLUBIE TRUTNIÓW.

Tymczasem w klubie Trutniów miała miejsce pewna przykra sce-

na. Psmiih, powróciwszy pod dach budynku, udał się do umywaini, gdzie

przez chwilę studjowai z zainteresowanie swe rysy w lustrze, następnie

przygładził wiosy, nieco zburzone przez deszcz, i oszyścił ubranie z nie-

zwykłą starannością. Potem poszedł do garderoby po kapelusz, Gdy

wszedł dozorca garderoby zaczą mu się przyglądać z miną cziowieka,

którego umysł nie jest w zupełnym spokoju,
— M;. Walderwick był iu przed chwilą, Sir — rzekł dozorca.
— Czy tak? — spytał Psmith ze średniem zainteresowanie, — Ener-

giczna i czynna dusza, ten koiega Walderwick, Zawsze gdzies jest. Raz
tu, raz tam ”

— Pytał o swój parasol — ciągnął szatniarz z odcieniem chłodu w
głosie, --

— Naprawdę? Pytał o swój parasol?
— Narobit dużo hałasu o ten parasol, sir.
— I słusznie — rzekł Psmith z uznaniem, Szanujący się człowiek

kocha swój parasol.
— Oczywiście musiałem mu powiedzieć, że pan wziął parasol, sir.
— Me życzyłbym sobie, aby było inaczej — zapewnił Psmith ser-

decznie, — Lubię taką otwartość. Niie powinno być żadnych niejasności
i wykrętow między panem a xolegą Wialderwickiem. Niech wszystko

..  Iydawca. ALEKSANDERZWIERZYŃSKI |

Dobrym sercom
naszych czytelników polecamy porzuconą przez
męża Łukaszewiczowę z dzieckiem 1 rocznem, bez
żadnych środków do życia. Dziecko jest chore, a

— Łaskawe ofia-
ry prosimy kierować do Administracji „Dz. Wii"

lub na miejscu; Sawicz 13 m. 17.

 

'

i

 

 

Ceny konkurencyjne.

2263—5 sery, jaja) z majątku

Nabywać można we wszystkich sklepach tytunio-

przyjmę (bez pośredni:

_wych I kloskach.

OPIECE NASZYCH Czytelników polecamy
ctwa). Oplata gotówką i

regularnie. Oierty do Ad

 

Plac
pod budowę domu po-
trzebny, pożądany z o-
grodem. Do 500 m*, tyl-
ko niedrogo. Adresy zo-
stawić w „Dz. WilL* dla
„Wielkopolanina“. — 249

ROGEI

 

do wynajęcia z catkowi-
tem utrzymaniem dla 2
osob, Węsławscy. Nie-
miecka 3 m. 9. 5

 

| PRACA i
 

POTRZEBNA
SŁUŻĄCA

do wszystkiego, do 2-ch
osób, uczciwa, zaradna,
koniecznie umiejąca do-
brze gotować. Nie star-
sza 35 lat.  Rekomen-

z praco- и i szlzoł jiLiljana Harvey m W.PUPIALLOj MMM nis dle malej rodziny.| samych Rana gia ан
У wu —lu lampowe z т nych, Moż

Jest eleganckie,modna, tanie |gearantowane.|| głośnikiem okazyjnie ku | wskaże) osny, przysiępae,Žėlo
P.P. Oflcerom polecam buty I sztybiety. i е E DEy y. ZA Pee Wa a Duży pokój Wil.“ dla St N. 2

RODOWITA NIEMKA
ze znajomością muzyki,
b. nauczycielka  gimna-
zjalna w Wilnie, poszu-
kuje korepetycji ewen-
tualnie miejsca bony do
dzieci w miejscu lub na
wyjazd. Adres: ul. Su-

 

bocz 5 m. 6-b. —3

PARYŻANKA

naucza dorosłych, mło-
dzież mówic poprawnie
w 30—40 lekcjach. Me-
toda własna. Wszystkie

młodą panienkę 22 lat chorą na ostrą gru-
źlicę płuc, znajdującą się w skrajnej nędzy.

ministracji „Dz. WiL*

pod „sumienny*. 246—2

KAKA
tonina. 

będzie szczere i nawierzchu.
— Poszeuł pana szukać,
— Zawsze lubię pogawędzić z kolegą

Psmith. - «Zawsze.
Wyszedł z gardercby i udał się do hallu, gdzie zażądał, aby portjer

sprowadzii mu taksówkę. Gdy auto zajechało przed klub, zeszedł ze
stopni i niiał właśnie wsiąść, gdy za jego plecami rozległ się ochrypły 0-
krzyk, a przed drzwi frontowe wypadł młodzieniec zarumieniony z obu-
rzenia. WS i „й XA

—Hej! Psmith! Do djabła! POWY
Psmith wsiadł do auta 1 spoglądał dobrotliwie na nowoprzybyłego.
— Ach, kolega Walderwick! — rzekł. — Cóż nami dolega?
— Gdzie mój parasol? — zapytał zarumieniony młodzieniec, — Do-

zorca garueroby powiada, że wziąłeś mój parasol, Żart żantem, ale to był
djabelnie dobry parasol. ;

— lstotnie był porządny — zgodził się Psmith serdecznie. Może cię
zainteresuje wiadomośc, że wybrałem go jalko jedynie możliwy z pośród
wielu współzawodników..Obawiam się, że ten klub zaczyna schodzić na
psy, kolego Walderwick. Ty ze swym czystym umysłem zaledwie uwie-
rzyłeś, ja pocie były niektóre parasole w garderobie.

— Gdzie jest?
— Garderoba? Wejdziesz giówną bramą, skręcisz na lewo i....
— Mój parasoi do djabła! Gdzie mój parasol?
— Widzisz — rzekł Psmith i odcień męskiego żalu zabrzmiał w jego

głosie — tu mnie złapałeś, Dałem go pannie na ulicy. Gdzie ona jest w tej
'chwili, nie potrafię powiedzieć,

Zarumieniony młodzieniec drgnął lekko.

— Dałeś mój parasol jakiejś dziewczynie? +
— Bardzo niedokładne określenie. Gdybyś ją był widział, nie mó-

wiłbyś o aiej tak lekkim tonem. Kolego Walderwick, ona jest cudowna!
Jestem piosty, tępy i twardy człowiek, nie ulegam zwykle delikatnym
wzruszeniom, izcz wyznaję otwarcie, że poruszyła we mnie strunę, która
rzadko się odzywa. Potratiławywołać drżenie mego starego, zużytego

Walderwickim rzekł

smUŃĄ ma kam OZNA vp P AECPORAьльныы —"7 iprakaenia” A; Zolezzyyikódkk: аба оао Ka. K WZA Y 4

Łaskawe ofiary do Administracji lub do; | R
domu: Kalwaryjska 5, m. 8. Janowska An-! używany damski niedro-

Kema AK A NS | Studenta”,

 

 dacje przynajmniej od
roku konieczne. Zakre-
towa 11 m. i.

wyższe francuskie egza-
miny. Widzieć 10—11
rano i 5—7 wiecz., o-
prócz świąt.  Łukiszki
ul. Pańska 19. 2361—1

2! go kupię. Adresy zosta-
"-£, wiać w „Dz. Wil'* dla

248   AALAABAADA aa
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serca, kouego Walderwick. Niema na to innego okreslenia. = Wiywolala
drżenie mego serca.

Psmiih wyciągnął rękę i złożył po ojcowsku na ramieniu młodzieńca

—Bądź dzielny, kolego Walderwick! — powiedział. — Przyjm to
jak mężczyzna! Przykro mi, że przezemnie straciłeś doskonały parasol,
lecz zapewne zrozumiesz, że nie miałem innego wyjścia, Padai deszcz,
ona tam stała skulona rozpczliwie pod markizą tego sklepu. Pragnęła
wyjść, lecz ulewa czyhała, aby zniszczyć jej kapelusz. Cóż miałem ро’
cząć? Cóż miał począć każdy prawdziwy mężczyzna? Nic, tylko iść do|
garderoby, porwać najlepszy parasol, jalki mógł znaleźć i zanieść jej!
Twój był Lezvzględuie najlepszy. Inne nie mogły się absolutniie z nim
równać, Daien: go jej, ona poszła uszczęśliwiona. To tłuma:zenie —
rzekł Psnith —: zapewne zmaiejszy twój zrozumiały żal, Straciieś para“
sol. kolego Waiderwick, lecz w jakiej sprawie! W. jakiej sprawie, kolego
Walderwick! Dlożesz się teraz porównać z sir Filipem Sidneyem i z sit
Walterem Raieighiem. Porównanie z tym ostatnim jest bardziej może
historycznie ścisłe. On rościelił swój płaszcz, aby królowa nie zamoczyła:
nóg. Ty zaś — podobnie — ofiarowałeś parasol, aby ocalić kapelusź
dziewczęc.a. Przyszłość będzie dumna z ciebie, kolego Walderwick, Bar”
dzobym się dziwił, gdybyś nie stał się tematem legend i pieśni. W przy”
szłych wiekach dzieci tuląc do kolan dziadków, będą prosić: „Opowied?
nam, dziąduniu, jalk wielki Walderwick straciił parasol!*, On im opowie
a one odejdą podniesiore na duchu, lepsze.., Teraz zaś widzę że szof
opuścił cho>rągiewkę licznika i obawiam się, że muszę skończyć tę p
gawędkę, stora mnie przynajmniej sprawiła rzetelną przyjemność. Niech
pan jedziei — wychylając się — do Międzynarodowego Biura Pośredni”
ctwa Pracy Ady Clarkson, na Shaftesbury Avenue.

Auin ruszyło. Pan Hugo Walderwick rzuciwszy za niem wściekł”
‚› spojrzeni, zor entował się, że moknie na deszczu i powrócił do klub

-- (d. c. a.) 
msmт — WWE ) konw„AO

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, |
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