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Mikodem Hrynaszkiewicz
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach opatrzony Sw. Sakramentami

zmarł dnia 29 października 1934 r. w wieku lat 62

Eksportac;ja zwłok z domu żałoby przy ul Moniuszki 9 do Kościo=
ła św. Kazimierz. odbędzie się dnia 30 paźdz. o godz. 6 wieczorem

‹ Nabożeństwo zaś żałobne odprawione będzie w tymże Kościele dn.
paźdz. © godz. 10 rano, poczem nastąpi odprowadzenie zwiok na31

cnentarz Rossa
O tych smutnych obrzędach

1 znajomych

  

 

zawiadamiają Krewnych, przyjaciół

Żona, Córka I Svn.

 

W pierwszą boleśną rocznicę śmierci

FP,

T-1a NAPOLEONA LEORARDA JÓZEFA KOSZEWSKIEGO
Dyrektora Sanatorjum Kolejowego we Włodawie
odbędzie się Nabożeństwo Żałobne dnia 31 b. „m. o godz. 9,30 rano w

kościele Sw. Jakóba.
O czem powiadamia krewnych i przyjaciół

   ŻONA.

 

W. i E. Szumańscy
WILNO, UL. MICKIEWICZA 1.

Polecazek SKÓREK i BŁAMÓW "ifiatamęskie*
Ceny konkurencyjne.

GOTOWE FUTRA i PALTA DAMSKIE.
Wielki wybór kaloszy | śniegowców. Ceny fabryczne.

Telefon Redakcji,

codzienmie.

BERN (Pat). Wczoraj rano przed
tutelszym trybunałem rozpoczął się
proces z oskarżenia związku $min
żydowskich Szwajcarji, które doma-
gają się konfiskaty słynnych proto-
kułów mędrców Sionu, twierdząc, że
są one falsyfikatami. Wśsod powo-
łanych świadków znajdują się wy-
bitne osobistości ze świata «żydow-
skiego oraz niektórzy byli ministro-
wie rosyjscy z Milukowem na czele.
Świadkowie powództwa przedstawią
różne fakty, dowodzące, że doku-
menty nie były autentyczne. Były
dyrektor prasowej agencji żydow-
skiej, Wieizmarn, oświadczył, że na
kongresie w Bazylei w 1897 r. w
czasie którego rzekomo miały być
zredagowane te protokuły, nikt nie
wspominał o możliwości hegemonii
żydowskiej na świecie. Świadek
Chayla, który był w latach 1909—21

 

  

 

  

 

1934 r.
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Nr. 296

 

uda się wykryć rzeczywisie oblicze
żydostwa. Pozatem pragnął przez
ogłoszenie tych dokumeniow wply-
nąć na ustosunkowanie się rządu ro-
syjskiego do żydów. Świadek nie
wiedział wówczas, że gen. Rachow-
skij uchodzi za notorycznego fałsze-
rza Następnie zeznawał! świadek
Swatikow, zamieszkały obecnie w
Paryżu. W! 1917 r. był on wysłany
przez rząd Kiereńskiego do Paryża
w celu zlikwidowania rosyjskiej
ochrany zagranicznej Podczas swej
misji w Paryżu zetknął się z pewnym
agentem rosyjskim, który miał jako”
by brać udział w różnycn tałszer-
stwach gen. Rachowskiego. Celem
(gen. Rachowskiego było wzbudzenie
mieufności pomiędzy rewoiucionista-
mi a emigracją rosyjską. Frotokuły
spreparować miał z niejakim Goło- w Rosji, zeznał, że znał osobiście

Sergiusza Niłusa, który mu okazał
protokuły mędrców Sionu, zredago-,
wane po francusku. Według słów
świadka, Niłus nie uważai się za
aufora protokułów, które otrzymał
za pośrednictwem osób trzecich od
generała Rachowskiego. Tenže ge-

jperał miat je otrzymać od jakiegoś
Rosjanina, zamieszkałego we Fran-
cji. Świadek odczut, że Niłus ma
wątpliwości co do autentyczności
manuskryptów, lecz uważał, że przy

wyskin, "prowokator ochrany z
zawodu bibljofii. Protokuły -te na-
stępnie reprodukowano i ugłoszono
w licznych wydaniach. Po wybuchu
rewolucji rosyjskiej kolportowano je
wśród oficerów. białej armii w celu
zrzucenia odpowiedzialności za re
wolucję na żydów. Swatikow
oświadcza, że w procesie tym cho-
dzi nietylko o problem żydowski,
ale także o honor narodu rosyj-
skiego.

pomocy tego fałszywego dokumentu

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,
zagranicą 8 zł.

(Przypisek redakcji: Proces, o
którym mowa w powyższej depeszy,
jest niewątpliwie bardzo ciekawy i
napewno wzbudzi sensacię w świe-
cie. Organizacje żydowskie, jeżel:
istotnie są pewne że proiokuły są
sfałszowane, powinny były wywołać
taki proces conajmniej o 35 lat
wcześniej, kiedy łatwiej było zba-
dać sprawę. Dziś, kiedy od czasu
pojawienia się protokułów minęło

już 37 lat, trudniej jest dowieść ich
autentyczności, łatwiej natomiast
temu zaprzeczać.
nia świadków są jednostronne. Nie

rzuci pewne światło na kwestję pro
tokułów mędrców Sionu.)

 

Pogrzeb Ś p. M. Świechowskiego.
RYGA Pat. Z Kowna donoszą:

Dziś odbył się pogrzeb ś. p. Marja-
aa Swiechowskiego, w którym wzięli
liczny udział przedstawiciele ludno-
ści polskiej oraz przybyli z Wileń-
szczyzny przyjaciele zmarłego na
czele z senatorem Krzyżanowskim.
Na pogrzebie był również obecny
prezes T-wa wyzwolenia Wilna Mi-
chał Birżyszka.

Jak dotąd, zezna”,

jest jednak wykluczone, że proces.

 

GGŁOSZENIA: za wiersz millm. przed tekstem | w tekście (6 larmowe) 35 gr. za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

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

Protokuły mędrców Sionu |
Proces w trybunale szwajcarskim.

Terminy

Wiadomości.
telegraficzne

** Międzynarodowa konferencja
Czerwonego Krzyża w Tokio zo-
„stała zakończona. Następna konfe-
rencja odbędzie się w Madrycie w
„1938 roku. Cesarz ofiarował 100
tys. jen dla Międzynarodowego Zwią-
zku Czerwonego Krzyża.

** W Berlinie zmarł w wieku lat
78 wynalazca Herman Gansvindt,
który już w czerwcu 1883 roku o-
psatentował pewien typ aerostatku,
którym zamerzał lecieć na Marsa
Joświadczenia nie dały żadnych re-
zultatów. Gansvindt, który miał 21
dzieci znajdował się przez całe Žy-
cie w ciężkich warunkach finanso-
wych.

** Tajfun, który nawiedził wy-
'brzeża Anau poczynił wielkie spu-
stoszenia. Komunikacja kolejowa i
telegraficzna została uszkodzona.
Ulewny deszcz poczynił wielkie szko-
dy w zbiorach.

** Banda Chunchuzėw wykolel-
ła pocląg w pobližu miejscowości
Tunijac w Chinach. 14 osób zginęło
w katastrofie przeszło 20 jest ciężko
rannych. у

** W Esgen w procesie przeci-
wko 46 komunistom, oskarżonym
o zdradę stanu, zapadł wyrok ska-
zujący 40 oskarżonych na więzienie
do 3 lat. 6 oskarżonych zostało u-

i wolnionych.

 

Ważne decyzje w Austrji.
członków sejmu i rządów krajowych.
Ordynacja śmir:y wiedeńskiej przy-

WIEDEŃ (Pat). Bieżący tydzień
przyniesie ważne decyzje  we-
wnętrzno - polityczne. Kanclerz|stosowana będzie również do posta-

Schuschnigg i wicekanclerz Star- nowień nowej konstytucji. Miano-

hemberg$ wygłoszą we wtorek i śro- wicie z dniem 1/11 utworzone będą

dę mowy programowe, dotyczące w poszczególnych dzielnicach mia-

przeprowadzenia nowej konstytucji. sta starostwa jako władze pierwszej

 Własne pracownie: krawiecka i kuśnierska.

©D DNIĄ 1 LISTOPADA R. B.
CENA

 Kierownicy rządu o Anglji
za utrzymaniem stanu obecnego.

LONDYN (Pat). W. związku ze wszyscy podkreślali że W. Bry-

z przesyłką I

  

  

   

   

WARSZAWA. (Pat). Szet biura

prawnego p, prezesa Rady  mini-

strów p. Paczóski przybył dziś o

ta Rzeczypospolitej w: sprawie zwo- |
iania Sejmu na sesję zwyczajną z!

WARSZAWA (Pat), Z dniem 28

pm. weszło w życie rozporzdzenie

Rady ministrów o całkowitem uchy-

Lublina i
LUBLIN (Pat). Nowa rada miej-

ska obrała dziś prezydenta, wice-

prezydenta i 5 ławników, Jedynym

kandydatem był dotychczasowy ko-

misarz miasta Piechota z BBWR.

Zjawili się wszyscy radni w licz-

"bie 48, W dwuch pierwszych głoso”
wwaniach Piechota otrzymai 23 głosy
a 25 kartek oddano pustych. Dopie-
ro w trzeciem głosowaniu Piechota

dostał 25 głosów i temsaniuem został
wybrany prezydentem miasta Lubli-
na. Wiceprezydeniem wybrano eme-
rytowanego kapitana Liszkowskiego.

Pozatem wybrano 3 ławników z
BBWR 1 2 ze Stronnictwa Narodo-

_ wego.
W sobotę dn. 27 b. m. przy wiel-

kiem zainteresowaniu odbyły się wy
bory prezydjum m. Lwowa. Prezy-
dentem wybrano dotychczasowego
prezydenta Drojanowskiego, na któ-
rego padło 44 głosy przy 27 kartkach
pustych, Pierwszym wiceprezyden-
tem wybrany został prezes Związku
obrońców Lwowa dr St. Ostrowski
43 głosami przeciw 29. Kzndydatem
BB na drugiego wiceprezydenta był 

Od Administracii.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 Listopada 1934 r.

 

„DZIENNIKA OILENSKIEGO”"
w prenumeracie będzie znacznie zniżona

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

  
   

  

Zwołanie Sejmu i Senatu.
dniem 31 paździerinka br. :

W 10 min. pėžniej zarządzenie

identycznej tresci p. dyr. Paczóski

godz. 10 rano do gmachu Sejmu, doręczył zastępującemu nieobecne- |

gdzie wręczył p. marszałkowi Świ-| go pana marszałka „Senatu, wice”

talskiemu zarządzenie p. Prezyden-|marszałkowi Boguckiemu.
Zarządzenie p. Prezydenta nosi

datę 27 paździerinka.

Zniesienie sądów doraźnych.
samem uchylone zostało postępowa-
nie doraźne przed sądami powszech-
nemi, wprowadzone  rozporządze-

jeniu postępowania doraźnego. Tem- niem Rady ministrów z dn. 26/8 32 r.

Wybory prezydjum Rad miast
Lwowa.

dr. Wieryński, naczelnik wydziału ku
ratortjum szkolnego, przeciw którego
nie wysunięto żadnego kandydata.
Ale p. Wieryński przepadi, gdyż o-
trzymał tylko 32 głosy a 40 kartek
oddano białych. To znaczy, że 12
członków partji rządowej dało białe
kartki przysparzając kompromitacji
kandydaturze ustalonej przez swój
własny klub.

Podejrzewają, że działali tu pomi-
nięci w kombinacjach magistrackich
dotychczasowi wiceprezydenci, a
zwłaszcza pos. dr, Zdz. S:roński.

Wobec tego wyniku głosowania
przewodniczący natychmiast zam-
knął posiedzenie.

Amortyzacja pożyczki
konwersyjnej 1924 r:
WARSZAWA Pat. W „Monitorze

Polskim* z dr. 29 b. m, pozyzja
307, ogłoszone zostało obwieszcze-
aie ministra skarbu z dnia 24.10 r. b.
o zasadach losowań amortyzacyj-
swa 5 proc, pożyczki konwersyjnej
z Ё

wznowieniem w dniu 30 bm. powa- tanja nie može zaryzykowač nawro-
jkacyjnej sesji izby $min, w ponie- tu do dawnej polityki partyjnej i do
ydziałek odbył się bankiet politycz | walk partyjnych i wszyscy trzej wy-

my, zorganizowany przez $rupę zwo-, powiedzieli się za utrzymaniem na
lenników Mac Dona!da, noszącą na-, przyszłość obecnej platformy rządu
zwę narodowej Labour Party. W narodowego. Szczególnie duże wra-
bankiecie tym wzięli udział członko” | żenie zrobiła mowa Baldwina, prze-
wie rządu z Mac Donaldem, Baldwi-|wódcy konserwatystów, podstawo-
nem i Simonem oraz okoto 300 po-| wego stronnictwa rządu narodowe-
głów izby gmin i izby lordów ze| go. Po jego mowie stało się nazbyt
stronnictw popierających rząd. Prze- | jasnem, że przewódcy obecnego rzą-
mówienia wygłosili naczelni kie-| du będą usiłowali przeprowadzić na-
rownicy rządu narodowego, a więci stępne wybory do parlamentu na
Mac Donald, Baldwin i Simon i| obecnej platformie,

Kozmowa Doumergue'a z Herriotemg
° . e.

wyjaśni sytuację we Francji,
PARYŻ (Pat). Zdaniem kół poli- tychmiast po zakończeniu kongresu

tycznych, kluczem do rozwiązania ,w Nantes będzie zwołana rada gabi-

obecnej sytuacji wewnętrznej jest netowa, która zajmie się sprawą po-

rozmowa premjera Doumergue'a Z godzenia projextów Doumergue'a z

szełem partji radykalnej Herriotem. ' postulatami partji radykalnej. Wbrew

Przewidują, że obaj mężowie stanu oczekiwaniom minister Herriot nie

będą się starali o kompromisowe .wrócił bezpośrednio z Nantes do

wyjście, mogące pogodzić postulaty; Paryża, lecz udał się do Lyonu. Po-
! premjera Doumergue'a w sprawie, wróci on dopiero we wtorek i ze-
reformy państwa z dezyderatamira- | branie rady gabinetowej może odbyć
dykałów. Wi paryskich kołach poli-| się w godzinach przedpołudniowych.
tycznych spodziewane się, że na'|

kiocznica marszu faszystów.
RZYM, (Pat). Onegdaj w 12-tą W czasie rozdawania nagród na

rocznicę marszu na Rzym, Mussolini placu Weneckim zebrał się tłum

przyjął wielką defiladę włoskich oddziaiów młodzieży faszystowskiej
stowarzyszeń sportowych. i publiczności, do których Mussolini,

  

Mussolini zjawił się na czele pojawiwszy się na balkonie, wygło-
konnego orszaku, powitłany długo sił przemówienie.
niemilknącemi oklaskami.  Defila-; Wieczoreim odbyło się uroczyste

trwała. zamknięcie wystawy rewolucji fa-
blisko godzinę. szystowskiej na Via Nationale. Była

Po defiiadzie Mussolini udał się| to potężna manifestacja ku czci
samochodem na Plac Wenecki gdzie Mussoliniego i ideałów  taszystow-
odbyła się uroczystość wręczenia | skicł,
dyplomów i nagród pieniężnych ro- Wodza powitali u wyjscia mini-
dzinom rolników, którzy wykazali; strowie i najwyżsi dostojnicy pań-
się najdłuższem utrzymaniem roli wj stwowi.
rękach jednej i tej samej rodziny. |

da oddziałów sportowych

 

Skład materjałów wybuchowych
w okręgu kłajpedzkim,

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro czowania pni w lesie. Litewska
informacyjne donosi z Kowna, że agencja telegraficzna wskazuje, że
całaprasa litewska ogłasza w fonmie|chociażby materjał wybuchowy słu-
sensacyjnej wiadomości o wykryciu
składu materjałów wybuchowych u
właściciela dóbr rycerskich Hunds-

„doerfera, w miejscowości Koralisz-
ki, w okręgu kłajpedzkim. W. ogro-
dzie majątku Hundsdoerfera policja
wykryła trzy centnary mz2linitu, za-
kopanego na głębokości 1 m. Ma to
być materjał przeznaczony do kar-

jący na celu uwolnienie z więzienia
Voldemarasa i jego zwolenników. żył do wspomnianych celów, chodzi

tu jednak o ciężkie przekroczenie
przeciwko rozporządzeniu komen-
ddanta Kłajpedy o przechowywaniu
materjałów wybuchowych. Prasa li-
tewsika przedstawia wypadek ten
jako dowód niebezpiecznych dla
państwa machinacyj kłajpedzkich.

Nowy spisek na Litwie?
RYGA (Pat). „Jaunakas Sinas”'Na czele spiskowców stat niejaki swobodnie wobec Chin i Sowietów.

donosi z Kowna, że litewska policja Szylejka, który niedawno opuścił Przewaga japońska ciążyłaby także
polityczna wykryła nowy spisek, ma-, więzienie i miał kontakt z admini!nad francuskiemi Indochinami i za-'

*

stracją więzienia.

W) ciągu 48 godzin nastąpi nomina-
cja członków 4-ch ciał doradczych

instancji. Drugą instancją będzie
burmistrz miasta Wiednia.

O równość zbrojeń morskich.
LONDYN (Pat). W czasie dzisiej-| pozycyj. Zebranie to miało charak-

szego spotkania delegacji japońskiej
z delegacją Stanów Zjedn, Japon“
czycy uzupełniali dalszenu szczegó-
iami swój punkt widzenia, podobnie
jak w rozmowach z delegacją W.
Brytanji. Delegacja iapońska wy-
jaśniła pozatem swą tezę, że za
jednostki ofensywne uważać należy
awiomatki, okręty linjowe i krą-
żowniki powyżej 10.000 tonn. Spra-
wa tonnażu ogolnego nie była wcale
w rozmiowach poruszana.

LONDYN (Pat). Rokowania mor-
skie prowadzone były dziś bardzo

j energicznie. W godzinach rannych
* odbyła się konierencja deiegacyj ja-
'pońskiej i amerykańskiej, na której
Japończycy zaznajomili Amerykę z
treścią swoich iotychczasowych pro-

walka O

 
ferencja morska w Londynie zajmuje
się sprawą, która może zadecydować
o władztwie na Oceanie Spokojnym.
Žmagają się tam dw:e og:»>mne po-
tęgi oceaniczne — Stany Zjednoczo-
ne i — Japonja. Potęga Japonji w
świecie występuje coraz wyrażniej.
Szuka ona rynków zbytu dia swej ta
niej produkcji i ziemi dla swych 90
miljonów ludzi, Zajęcie Mandżurii
przekonało polityków japońskich, że
Europa jest zbyt słabą, by mogła sta
wić tamę skuteczną ich planom za-
borczym.

Žada więc w: Londynie przede-
wszystkiem zrównania swych sił mor
skich z siłami Stanów Zjednoczonych
i Anglji Hasło „równość' jest dzi-
siaj modne; o równości zbrojeń lą-
dowych z Francją walczą przecież
Niemcy, o zrównanie swej floty z
francuską ubiegają się Włochy. Ileż
jednak w temi żądaniu mieści się o-
błudy. Japońska flota skoncentrowa
na jest w całości na Oceanie Spokoj

j nym, w pobliżu swych w;zsp ojczy-
stych i polinezyjskich, kióre służą
jej za wyborne bazy wypadowe.
(Flota amerykańska zaś obsługiwać

j musi dwa oceany, a jej perty ojczy-
28 leżą w odległości kilau tysięcy

!

 
kilometrów: od brzegów Azji, a tak-

jże od wysp Hawajskich i Filipiń-
skich, których musi chronić. Rów-
ność tloty byłaby więc wyraźną nie-
równością dla Stanów  Zjednoczo-

|nych. Dawałaby Japonji panowanie

 

ceanu,  Pozwoliłaby jei operować

| grażałaby Indjom holenderskim. E-
' wentualne zaś zwycięstwo Japonji w

Wstępna przygotowawcza kon*;

ег ściśle informacyjny. Popołudniu
odbyło się pod przewodnictwem Mac
Donalda posiedzenie pełuego skła-
du obu delegacyj brytyjskiej i ame-
rykańskiej wraz z rzeczoznawcami
morskimi. Posiedzenie to było po-
święcone rozpatrzeniu projektów
japońskich. Dyskusja wykazała
znaczną rozbiezność wustosunkowa-
niu się obu stion wobec żądań ja-
porńskich. Podczas gdy Amerykanie
zajęli stanowisko całkowicie nega-
tywne, Anglicy skłonni są do pewne-
go kompromisu. Delegacja amery-.
ikaiska opuścia po 1!/>-godzinnej
dyskusji Downing Street i nie ukry-
wała swego rozczarowania z powodu
słabego poparcia. jakie znajduje u
delegacji brytyjskiej.

насуйк.
wojnie ze Stauami oddatoby w ро-

siadanie rasy żółtej wcześniej czy
później wszystkie posiadiosci euro“
pe,skie na Facytiku oraz Uwa Domi-
nja brytyjskie: Australję i Nową Że-
landję. 4 niebezpieczeństiwem tem
liczy się poważine W. Brytanja, cze-

go dowodzi choćby. tożenie przez nią

ogromnych sum na budowę bazy
morskiej w Singapore.

Na wstępnej konterencji londyń-
skiej, która jest przygotowaniem do
oficjalnej konterencji mającej się ze-
brać w początkach roku przysziego,
Stany Zjednoczone opierają się sta”
nowczo zrównaniu flot. Hragnęłyby
utrzymać stosunek, ułożvny w r.
1922 w Waszynglonie, wyrażający
się dla Anglji, Ameryki, Japonii,
Francjil i Włoch w cytrach 5:5:3:
1.73 : 1.75, jeśli chodzi o tonaż okrę-
tów linjowych (pancernikow i krą-
żowników bojowych ponad 10.000
ton) Ameryka posiadalaby zatem
500 tys, ton, tyleż Angja, a Japonja
dalej 300 tys, ton. Postanowienia kon
ferencji londyńskiej, dotyczące ogra- 

nad zachodnią połową Wielkiego O-|

niczenia maksymalnego tonażu dla
łodzi podwodnych (bez ograniczenia
ich ilości) i wyznaczenia granicy wie
ku dla jednostek linjowych — mniej-
sze dla Japonji mają znaczenie.

| Stanowisko Anglii w tym sporze
„jest dosyć trudne. Angielska mary-
, narka zrezygnowała już ze swej prze
| wagi wobec Stanów, teraz żąda się
, od niej równości z siłami morskiemi
| Japonji. Admiralicja brytyjska opie-
ra się temu wedle sił, ale rząd lon-

| dyński nie angażuje się zbytnio. po-
, zostawiając Ameryce główną rolę w
j zwalczaniu żądań japońskich.

Jest rzeczą bardzo wątpliwą, aby
żądania Japonii zostały przez Ame-
rykę przyjęte,
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Šosja  parlameniarta. |
 Zostaly już ogłoszone dekrety

Prezydenta  Rzplitejj _ zwołujące,

zgodnie z konstytucją, Sejm i Senat

ma sesję zwyczajną. Zgodaie znowu

z ustalonym od lat kilku zwyczajem

wkrótce sesja ma być podobno od-

roczone. Jest rzeczą wszakże możli-

wą, że odbędzie się jedno posiedze-

nie Sejmu, na którem pizeprowa

dzona zostanie dyskusja ogólna nad

preliminarzem budżetowym.

A preliminarz ten nasuwa już

dziś wiele wątpliwości. w szczegól-

sości niezrozumiałem się wydaje

podwyższeme spodziewanych  do-

chodów o 22 miljony w porownaniu

z budżetem tegorocznym. W komu-

nikacie półurzędowej „lskry” wyja-

śniono, iż stało się to w świązku z

wpływami, które rząd spodziewa się

osiągnąć z podwyżki podatku od

cukru oraz z podniesieni: nadzwy-

czajnego dodatku od podatków, wy-

noszącego obecnie 10 procentów.

Szczegółowych wyjaśnień brak za-

równo co do jednego jak i drugiego.

Nawiasem trzeba przypomnieć,

iż cena cukru niedawno została ob-

miżona.  Wiprowadzenie podwyżki

podatku oczywiście musiałoby  po-

ciągnąć ponowry wzrost ceny си-

kru. A więc jeden krok naprzód,

«dwa wstecz.

Taksamo niewyraźnie wygląda

kwestja podwyżki 10 proc. dodatki

do podatk« Niewiadomo © jaki cho-

dzi podatek. Można się domyślać, że

dotyczyć to będzie wszystkich po:

datków, przy których pobiera się

10-procentowy dodatek ale równie

słusznym byłby domysł co do wy-

iąsznie podatku dochodowego.

Najważniejszy wszakże w tem

wszystkiem jest fakt n.czem nie-

usprawiedliwionego optymizmu rzą-

dowego w sprawie dalszego obcią:

żenia ludności podatkarai. Niema

absolutnie żadnych  objektywnych

danych na to, ażeby sytuacja gospo-

darcza kraju pozwalała na zwiększe-

nie ciężarów podatkowych. Zwięk-

szenie jalktejkotwiek pozycji podat-

kowej odbije się niewątpliwie na

innych wpiywach skarbowych, gdyż

wszelkie źródła podatkowe są wy-

czerpane. , 2
V ustabilizowanym od kilku lat

"deficycie budżetowym już nieraz

wspominaliśmy. W, prelininarzu na

„r. 1935-36 przewidziano około 150

- miljonów niedoboru. Ta stałość

niedoborów budżetowych zaczyna

niepokoić nawet prasę prorządową.

Nawet uległy , Czas” konserwatyw-

ny występuje z czemś w rodzaju

apozycyjnych upomnień wobec rzą-

du, pisząc, iż trwający od r. 1930

dekicyt wcale uie wzmacnia autory-

tetu „autoratywnego rządu, który

przecież ma lepsze warunki pracy

od rządu parlamentarnego, jako nie-

zależny ed partyj politycznych. Z

wynurzeń „Czasu” wynikzłoby, iż

*ćrupa konserwatywna w parlamen-

cie podejmie jakieś cta'ania czy

walkę o zrównoważenie budżetu, a

więc o obcięcie wydatków. Nie

wydaje się nam to prawdopodobne.

I referenci budżetu — są między ni

mi również.konserwatyści— i cały
ilub B. B. zachowasię w Sejmie i w

Senacie tak, jak tego żywy sobie

reąd. Rząd zaś, składając prelimi-

narz budżetu deficytowego, wyraził

już swą wolę. To też, jeśii chodzi o

budżet, nie należy się spodziewać

poważnych w nim zmian. Dyskusja

potoczy się tak, jak lat ubiegłych, z

prasy.
O mowie p. Sławka.

Ostatnia mowa pł Sławka w Ka-

towicach znajduje pewne odgłosy w

prasie. Prasa sanacyjna oczywiscie

pisze o niej z patosem i nawet radzi

„rozplakatowač“ ją, jakgdyby nie ro-

zumiejąc, że to właśnie o Jej włas-

nym obozie mowa. Prasa opozycyjna

dość sceptycznie traktuje te utarte

morały, które każdy oddawna zna.

W. „Słowie Pomorskiem znajdu-

jemy interesujące i słuszne uwagi o

tej mowie:
P. Sławzk bowiem mówi prawdę, od-

słania nagą a mizerną przez osiem lat nie-

fortunnie urabianą naszą rzeczywistość; z

jego wywodów przebija trwoga © przyszłość

obozu sanacyjnego.

Ale — sądzi „Słowo Pomorskie”

—nie do twarzy p. Sławkowi w roli

kaznodziei:
P. Sławek jest twórcą teżgcż obozu,

którego działalność wyrządza owo spusto-

szenie moralne w spoieczeństwie, na co dziś

p. Sławek w man'festacyjnych mowach jako

niebezpieczne zło wskazuje. P. Sławek jest

wyobrazicielem i reprezentantem systemu,

który zmierza do celów, nie mających nic

whpólnego z hodowlą zaradności obywatel-

skiej. Ten przecież system wychodzi z za-

łożenia, że obywatel jest niedojrzały, że

państwo władne jest uczynić wszystko.

Nie wypada tedy p. Sławlowi kazno-

dziei poiępiać to, co p. Sławek polityk uwa

ża za podstawę istnienia i rozwoju swej

partji. Jeżeli zaś p. Sławek chce być su-

mieniem swej partji, to albo musi przestać

nią kierować, albo też zerwać zupełnie z sy

temem, który hołduje światopoglądowi o

niepełnoletności obywatela i o wszechpotę-

dze państwa. Innej tu drogi wyjscia niema.

Ale wydaje się, że p. Sławek znalazł

się w sytuacji bez wyjścia. Jako uczciwy

obywatel i dobry Polak chciałby być rzecz-
nikiem zaradności społecznej, w niej. widząc

korzyści dla państwa; jako szef BB popiera

wszędobylstwo biurokratyczne. Jako mora-

lista domaga się siinego charak'eru u oby-

Znany działacz sanacyjny z tere-
nu rzemieślniczego pos. Idzikowski,
który z b. wicedyrektoreni departa-
mentu ministerjum skarbu  Michal-

 

Koligacje posła Idzikowskiego.

watela; jako polityk opiera system na śle-

pem posłuszeństwie. Są to sprzeczności tak

rażące, że ich nikt pogodzić nie potrafi.

To jest tragedia ludzi którzy chcie

liby naprawy w łonie BB Z tej tra-

gedji wszakże wynika, że takie ka-

zania, jak to katowickie p. Sławka,

nie przekonywiją nikogo i przemija-

ją bez echa.

Czego chce „szary człowiek”. ›

Wiele się mówi dziś o tak zwa-

nym „szarym człowieku”, podczas

gdy ucichło zupełnie o „elicie“.

Wszyscy dziś zabiegają o iego sza-

rego człowieka, wszyscy się do nie:

go przyznają w Bloku Bezp., zarów-

no konserwatyści, jak lewica.

„Gazeta Warszawska* pisze mię-

dzy innemi o „szarym człowieku”:
„Sfery sanacyjne zabiegają c „szarego

człowieka. Gotowe są robić 1óżne nie-

przyjemności niektórym przeds!awicielom

wielkiego kapitału, latyfundystom i poten-

tantom przemysłowym, byle wygiądało, że

idą z masą, ludem itd. Ale nielatwo zdo-

być zaufanie które się utraciło. Obiecy-

wało się bardzo wiele „szaremu  człowie-

kowi“ we wszystkich jego odmianach.

„Szary“ robotnik miai korzystac z lilwi-

dacji bezrobocia i ustawodastwa społeczne-

go, prz>prowadzonego na olbrzymią skalę.

„Szary“ wloscianin mial otrzymac kredyt i

wysokie ceny zboża; „szary” konsument

niskie ceny środków żywności* „szary” u-

rzędnik zwyżkę pensji i stabilizację. Jeżeli

się dzisiaj mówi, że państwo nie powinno

zbyt wiele obiecywać, a obywate: wyciągać

ręki do państwa o pomoc, to przeczy się

jaskrawo swojej własnej przeszłości.

Czego naprawdę chce ta masa ludzi,

dziś niezadowolonych, o której względy

wszyscy zabiegają? Chce pracy i chleba.

Chce, bo jej pozwolono pracować, by nie

Chce, by jej pozwolono pracować, by nie

krępowano każdego jej ruchu. I nietylko

chec pracy. Bodaj, że w jeszcze wyższym

stopniu chce panowania prawa.

j nawet Herszber$owi, że otrzyma on
mandat poselski w bloku bezpartyj-
nym, o ile będzie nadal z nim ół-
pracować. skim, dokonał szeregu nadużyć, za

co dziś odpowiada z więzienia, ma
bogatą przeszłość za sobą.

Stał się on specjalistą od spraw
podatkowych z ramienia 1ady izb
rzemiesiniczych, a następnie jako
wiceprezes związku izb. rzemieślni-
czych wyzyskiwał swoje stanowi-

różnych aferach.
Ciekawa rzecz, że pos. idzików-

ski, występujący jako obrońca rze-
miosta chrzešcij, przez żonę swą,
Pfefenberg, był skuzyncwany ze
zmaułym już adwokatem Herszber-
giem, który, o dziwo. reprezentował
w: związku izb, rzemiosło żydowskie!

W] ten sposób Idzikowski wraz z
Herszbergiem tworzyli sojusz  ro-

dzinny na terenie rzemieślniczym.
Podział wpływów był ustalony. Je-
den z kuzynów — Idzikowski „opie-

kował się” rzemiosłem chrześcijań-
skiem. Herszberg załatwiał sprawy
rzemiosła żydowskiego. Wydali oni
nawet wspólną broszurkę o dosta-

wach rzemieślniczych, które, jak

wiadomo, Idzikowski chciai zmono-
polizować w swojem ręku,

Podobno Idzikowski obiecywał

Jak wiadomo, sprawa adwokata

żyda Rajnberga, który | zadenuncjo-

wał kolegę, by móc zająć jego sta-

nowisko, jest przedmiotem  docho-

dzenia dyscyplinarnego, prowadzo-

przez mec. Rudzińskiego.
Już obecnie jednak napiywają do

Rady pisma od zrzeszeń adwokac-

kich, ostro i bardzo - kategorycznie

piętnujące postępek żyaowskiego

adwokata. Ostatnio oddziały „war“

szawski i lubelski koła adwokatów

R. P. (K.A.R.P.) nadesłały do zarzą-

du głównego tej organizacji uchwa-

ły, w których m. in. czytamy:

„Z wiadomości prasowych, któ- 
tą zapewne tylko różnicą, iż w mo-,

wach: przedstawicieli rządowych

posłów prorządowych będzie sporo! nych zarysach nie odbiegają oneod

efektów, przeznaczonych dla „sza-! stanu

rego człowieka”.

Natomiast strona druga, opozy-

cyjna, będzie miała w czasie trwa-

nia sesji budżetowej możrość poru

szenia z trybuny sejmowej kilku

pierwszorzędnej wagi spraw, które

wypłynęły w przerwie między po-

przednią sesją a obecną.

Jesi jasne, iż obok polityki  g0-

apodarczej i finansowej rządu, która

„będzie mogła być omawiana w dy-

skusji budżetowej, sporo materjału,

wymagającego oświetlenia, narzu-

cają stosowane metody w polityce

wewnętrznej. Wybory samorządo-

we w różnych dzielnicach kraju,

wprowadzenie komisaryczzych pre“

zydentów i burmistrzów zamiast

wybranych przez Rady miejskie, de-

waet Prezydenta Rzetzypospolitej о

obozach izolacyjnych it. d. znajdą

aiewątpliwie swoje echo w Sejmie

: Senacie.

Nie mniej

gaje polityka zagraniczna

powodów da debat
Drogi jej
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re dotąd nie doczekały się żadnego

zaprzeczenia, COpozwala „Się „do-

„mniemywać, iż: przynajmniej wogól-

rzeczywistego, wynika, że

mamy do czynienia z przypadkiem

zgoła wyjątkowym, rażąco godzą”

cym w podstawowe zasady etyki ad-

wokackiej i również kolidujących z

dobremi obyczajami".

Dalej uchwała podkreśla, że jest

rzeczą konieczną, „by adwokat,

przeciw któremu ciężkie podniesio-

no zarzuty, gdy przytem już "w po-

czątkowem postępowaniu ważkie na

poparcie tych zarzutów zebrano

dowody, nie mógł zawodu swego

wykonywać”,

Zarząd główny K.AR.P. przesłał

uchwały obu kół do naczeinej Radyj

i metody, używane w ciągu wiosny

i lata roku bieżącego, wprowadziły

bardzo wiele niejasności w naszych

stosunkach z sojusznikami Polski

i z iej sąsiadami, Krytyka postępo-

wania ministerstwa spraw zagra-

nicznych zarówno w prasie jak i

w obradach sejmowych musi mieć,

z powodów zrozumiałych, znacznie

bardziej ograniczone ramy, niż ta | opozycja skorzysta z trybuny sejmo-

Įsama krytyka w dziedzinie za-

sko, ciągnąc z iego rozmaite zyskiw|

Sprawa adw. Rajnberga.

nego w imieniu RadyAdwokackiej!

i wszechstronnego wyjaśnienia i omó-

Cały szereg taktów jes! o tyle
trudny do ustalenia, że adw. Hersz-
berg już dziś nie żyje jak również
zmarł prezes Związku izb, śp. K.
Wendt. Mówi» jednak o tem, że
Idzikowski przy słynnej zbiórce na
rzecz prezentu dla Michalskiego,
miiał pomocników.

Po ujawniemu afery Idzikowskie-
go na terenach rzemieślniczych
przeprowadzana jest obecnie swe-
go rodzaju „czystka'.

Wybrany na prezesa izby rze-
mieślniczej w Warszawie, pos:
Snopczyński, zwoinił nietylko dy-
rektora tej Izby, ale i trzy czwarte
personelu do woźnego włącznie. Jak
wiadomo b. dyrektor izby, p, Pro-
enowski, ma sprawach rzemieślni-
czych zupełnie się nie znał i dostał
się na to stanowisko tylko dzięki
swoim stosunkom w sanacji.

Poprzednio pracował w PKOi
jego kwalifikacją na stanowisko dy-
rektora izby rzemieślniczej było
chyba bliskie sąsiedztwo gmachu
PKO z lokalem Izby rzemieślniczej,
gdyż oba mieszczą się przy ulicy Ja*
snej. 
Adwokackiej, załączając list, w któ-
rym czytamy: ы

„Chodzi
wszślędnie o spóźnienie lub niedo-

iężne reagowanie na akty takich

postępków kolegów, które są znane

ogólnie i zohydzają nasz stan w o
pinji publicznej,

„Przesyłając wymienione pisma,
pragniemy zwrócić uwagę Rady Na-
czelnej nietylko na konksetne fak-
ty, ile na zjawisko braku odpowied-
niej represji ze strony naszych władz
korporacyjnych wobec adwokatów,

DZIENNIEMIELSSAI -

tu o  niercagowanie,,

Zbrojenie Niemiec
Zbrojenie Niemiec nie jest chime-

rą, jak niektórzy sądzą, ani wymy-

ełem prasy francuskiej. Wieiki dzien

nik niemiecki w Szwajcarji „Natio-

nal Zeitung' podaje wiadomości

wprost alarmujące. Dr. Szacht, dy-

rektor finansowy i ekonomiczny Nie

miec, twierdzi, że wierzyciele zagra-

niczni Rzeszy powinni zrezygnować

z odsetek 1 amortyzacji pożyczek, u-

dzielanych Niesncom.
Gdy rząd poddaje państwo regi-

mowi ograniczeń i „erzatzów”na ze

wnątrz, to jednocześnie ukrywa sta-

rannie istotne położenie i maskuje

olbrzymie zaopatrywanie Rzeszy w

surowiec, który się gromadzi i za któ

ry płacą gotówką. W lipcu 1934 ro-
ku, Szacht oświadczył, że w kraju

jego jest taka nędza, że nie może wię
cej dać dostawcomi, niż 5 proc. de-
wiz przez nich żądanych. Rzesza w
tym samym czasie importuje za 360

miljonów marek towarów, a z tej su-
my za 20 miljonów surowców. Im-

port gumy i miedzi za pierwsze dwa

miesiące 1934 roku przekracza od 40

proc. do 75 proc, ilości z 1933 r. Mi-

mo to w handlu rzedko się da wi-

dzieć gumę, a przemysł uskarża się

na brak miedzi. Import bawełny, weł

ny i skóry wzrosł w tym samym sto-

sunku od stycznia 1933 roku. Jest

więc rzeczą oczywistą, że „towary”

przeznaczone są na czas wojny, lub

blokady.
Co się tyczy zbrojenia, to kores-

pondent „National Zeitung” dodaje,

że Niemcy rozwijają lotnictwo woj-
skowe w rozmiarach niestychanych.

W/ obecnej chwili około 15.000 lot-
ników wojskowych jest w przesziko-
ieniu. W głębi lasów lub magazy-

nów podziemnych ustawiono apara-

ty myśliwskie i przeznaczone do

bombardowania z motorami, które
mogą być w każdej chwili zamienio-
ne na inne. Awionetki jednoosobowe
są wyrabiane serjami i kadry mło-
dych ludzi ubranych po cywilnemu

(są to oficerowie i podoficerowie z

Reichswehry) ćwiczą się w lataniu.

Większość wieikich fabryk przerwa
ią produkcję przemysłową i pracuje

dla celów wojennych. U Kruppa ro-

botnicy pracują na trzy zmiany, bez
przerwy dzień i noc. Fabryki loko-

motyw i samochodów. przerzuciły się
do produkcji armat różnych kali-
brów i lekkich czołgów, które osią-

gają szybkość 120 kilometrów na go-
dzinę. Nowe mitraljezy wyrzucają
pociski, które przebijają płyty stalo-
we 8-milimetrowej OŚCI.

Dziennik szwajcarski wnioskuje,
że jeżeli w ostatnim roku postępy
militarne Francji były dość znaczne,
to już w niedalekiej przysz!ości Niem
cy ją przewyższą. Całe Niemcy w
czasie uroczystości narodowych są
przejęte intensywnem pizygotowa-
niem  wojskowem, przemysłowem
handlowem i finansowem, — wszyst-
ko w przewidywaniu długotrwałej
wojny.
Wobec powyższych fakiów, jakie

znacznienie mają deklaracje  uspa-
kajające Fiihrera, lub Neuratha?
To też opinja angielska zaczyna
wreszcie poważnie troszczyć się O
uzbrojenie; oburza się oma, widząc
jak import angielski w Niemczech
jest nieopłacony, wówczas, gdy za-
pasy surowca gromadzi się za go-
tówkę. Handel brytyjski jest bezpo-
średnio dotknięty, — to bardziej
przekonywa Anglików, niż wszelkie
rozumowania lub statystyka. „Je-
żeli Niemcy zgóry mogą płacić za
motory lotnicze nabywane w Amery
ce, — to dlaczego nie regulują
ieżności ?" — zapylu
„Daily Telegraph". Na wyspie rów-
nież zaczynają rozumieć, że Niemcy
przygotowują Europie wielkie nie-

powiedzi przedwyborczych
Jeszcze nie przebrzmiały echa za

z mów

kandydatow na radnych — a już mie-

mal na każdym kroku spotykamy ta-

kie anormalje życiowe, Ze wprost

wzdrygać się cztowiek musi na ich

widok,
Oto przykład:

Istnieje podobno uchwała Rady

Mi.jskiej według której mięso w każ

dej tormie, przywożone do Wilna,

musi być ponownie badane (stempio

wane) no i musi uiszczac ponowne

oplaty za to badanie. Narazie abstra

kujemy od słuszności tej zasady —

kolej i na nią przyjdzie, dzis chodzi

o co innego.
Otóż jeden z dostawców wojsko*

wych nadesłał pod. adresem jednego

z pułków wilenskich wagon słoniny.

Dawniej te przesyłki, jakie do put-

ków nadchodzity i przez wojskowe

torgony - auta były przewcżone nie

podlegały tej dodatkowej opłacie,

Mógł dostawca zwrócić się do tej tor

macji wojskowej i prosić, za zwro-

tem opłaty, o przewiezienie towaru

autami wojskowemi, a jeśli tego nie

zrobił, to jedynie dlatego, że chciał

dać zarobić kilkadziesiąt złotych

1urmanom wileńskim, którzy w so-

botę odczuwają całkowity zastój,

Skoro więc tylko towar wyłożony

nar czterech dużych platformach 0+

puścił wojskową stację towarową i

znalazł się na ul. Ponatskiej, zatrzy-

many został przez urzędaików ma-

gistratu i przy pomocy asysty policji

zażądano od konwojenta by odsta-

wił towar do Rzeźni dla osiemplo-

wania. Ponieważ właścicie: towaru

znajduje ssę w Wołkowysku — a

przedsiębiorstwo jego podiega orga-

nizacyjnie niżej podpisanemu, przeto

konwojent zwrócił się do mnie z

prośbą o pomoc.
Wypadło najprzód udać się nie-

zwiocznie na ui. Ponarską, gdzie po
długich pertraktacjach z dyrektorem

Rzeźni okazało się, iż ten, jako or-

gan wykonawczy zastosuje się do

wszelkich dyrektyw Magistratu.

Z kolei potrzeba było odbyć dłuż
szą konferencję telefoniczną z p.

nacz. Piątkowskim któremu te spra-

wy podlegają i któremu przedstawi-

łem że to przesyłka, której odbiorcą

jest wojsko, że towar ma być dziś od

dawany, że jest on już badanyi

stemplowany, a list przewozowy jest

poparty świadectwem wetenaryjnem

z Wołkowyska. że wreszuie chodzi
tu o pośpiech, (badanie i siemplowa-
nie 9 tys. kilogramów pajiauje do
2-ch dni) — a jeśli ma już koniecznie

podlegać opłacie ponownej, to wo”

bec tego, że konwojent est uie przy-

gotowany na ten kilkuset złotowy

wydatek a wiłaściciel znajcuje się w

Wołkowysku, natenczas podpisany

oświadcza że śwarantuje, iż Magi-

strat nie poniesie uszczerbau mater-

Chodzi tylko o zwolnienie od pod-
wójnego stempiowania.

P. Piątkowski skłaniał się ku te-
mu stanowisku jednak po rozmowie

z przedstawicielem rzeźni zasięgnął

opinji p. prezyd. Maleszewskiego,

który widać nie zgodził się na tę pro

pozycję, bo dyrektor rzeźni zaów po

rozmowie z Magistratem negatywne

zajął stanowisko.
Wobec tego zwróciłem się do lz-

by Rolniczej, wskazując, iż chodzi tu

o jednę z b. organizacji rolniczych—

obecnie przechodzącej na własność

banku państwowego. To spowodo-

waio, iż z ramienia Izby Rolniczej

zwrócii się do  Magistiatu nacz.

wydz. hodowlanego, p. inż. Ponia-

towski, z interwencją w tej sprawie.

Oświadczono p. Poniatow:kiemu, że
prezydent miasta uzależnia wydanie
zezwolenie na zwolnienie z dodatko
wego stemplowania od uzyskania

gwarancji uzyskania zapłaty. „Czy

lzba Rolnicza zagwarantuje? Na co
p. inż, Poniatowski wskazał (słusz-

nie), iż do udzielenia śwaiancyj jest

powołany Zwiazek Rewizyjny.
Sprawa ta zresztą była drugorzę-

dna, gdyż o formie gwaranui opłaty

mógł ostatecznie decydować dyrek-
tor rzeźni, który opłatę pobiera i e”

wentualnyah kredytów iest odpowie
dzialny.
Po oirzymaniu wiadomości od inż.

Poniatowskiego (godz. 12.52) zadzwo
niłem niezwłocznie do p. necz. Piąt-
kowskiego. a następnie do p. prezy-

denta, iecz okazało się, że choć to

było przed pierwszą, już nikogo nie
można było zastać, jakkolwick spra-
wa ta uprzednio wszystkich wyżej
wymienionych absorbowala od pół-
torej godziny,

Okazało się więc wreszcie że nie
badanie czy też stemplowaiie jest
istotą tego całego konflik'u, ale do”
datkowa opłata (ok. 900 zł., wzglę-
dnie 270 zł.). Następnie okazało się,
że zaproponowana przezcinnie de-
klaracja, gwarantująca wplaię w cią-
gu 3-ch dni tego co cstatecznie Ma-
gistrat ustali, zadawala dyrektora
rzeźni. — Ale już w gabinetach o-
sób, których po rozmowie z p. inż.
Poniatowskim obowiązkiem moral-
nym było zalkkomunikować to swoje
stanowisko dyrektorowi rzeźni, ..ni-
kożo nie było,

Czy to tak się robi?
Brak dyrektyw zmienionych po-

ciąśnął za sobą obowiązex złożenia

na składzie w "rzeźni całeżo towaru.

— powstają nowe koszty — nowa

ususzka towaru, a co najważniejsze
odstawa towaru nie mogła być ter-
minowo datowana. /Czy Magistrat
bierze pod uwagę, jakie to konsek-

wencje na podatnika ściąga swojem

biurokiatycznem ządaniem drugiego

stempla?
Wł. L. Mazurkiewicz ialnego i ustaloną taksę otrzyma.

wyrok w

fx WARSZAWA Pat. Wczoraj sąd

okręgowy ogłosił wyrok w sprawie

grupy osób, oskarżonych o należe-

nie i działalność nielegalną organi-

Na mocy wyroku skazani
Witold Rościszewski na 1i pół roku

WARSZAWA (Pat). 7 dniem
1/11 wchodzi w życie obnizka taryf
na przewóz węgla w komunikacji

wewnętrznej.

wynosi w zależności od odległości

od 10—26 proc.: do 200 km, 10 proc.,

od 201—250 km. — 14 proc., od Szczęście.
EP

(MNA FLOTA WOJEMA |
najlepsza gwarancja

 

 iamiących zasady uczciwości i ho-
noru“. еа ' j

Żydzi
J. Heftman wypowiada obawy:

szego losu żywiołu żydowskiego w

krajach małych:
„Polityczny chaos, panujący obecnie w

swiecie, brak jasnej orjentacji w stosun-

kach międzynarodowych, a co najważniej-

, SZe; osłabienie autorytetu Ligi Narodów,

wszystko to wytworzyło ciężką sytuację dla

naszych drobnych skupień w krajach ma-

łych, szczególnie w tych, które powstały

po wojnie światowej”.

| Ludzie przyzwyczaili się do du:
|żych liczb, drobnych nie cenią i

| dlatego żydom trudno jest spowodo-

wać interwencję Anglii, Francji itd.:
„Można  interwenjować u wielkich

mocarstw tylko wówczas, gdy chodzi o

 
„ gadnień wewnętrznych. Stan obec-

ny naszych stosunków mięazynaro”

dowych a także kilka' pierwszorzęd-

nej wagi faktów z niedawrej prze-

szłości wymagają nawet w tych

szczupiejszych ramach dolładnego i

wienia i ze strony rządui ze strony

opozycji parlamentarnej. Zapewne

w małych państwach.

(„Moment“ Nr. 231) z powodu dal-!

niepodiegłości

 

całe skupienia, wywołujące silne wrażenie°

swojemi dużemi liczbami”.

Sytuacja żydów w maiych  kra-

jach staje się coraz cięższa. Niedaw-

mo Turcy wyrzucili setki rodzin ży-
dowskich, ale na tem nie koniec:

„Powoli podważa się byt żydowski w

Grecji. Wprowadza się w życie rozporzą-

dzenia, skierowane przeciw żydom w

Austrji, której rząd jest rzekomo „antyhi-

tlerowski'. Kraje bałtyckie, w. których
doniedawna istniały czynne ośredki żydow-

skie, są ogarnięte przez judofobję. I nawet

w wolnem mieście Gdańsku, najdującem

się formalnie pod opieką Ligi Narodów,

wprowadza się zupełnie otwarcie ustrój hi-

tlerowski.

Jedno jest pewne w każdym razie: im

mniejszy kraj, tem śmielszy i  czelniejszy

jest w swojej polityce wobec żydów. Po-

winniśmy utrwalić to w swojej pamięci".

Słowem, małe państwa dla ży-
dostwa nie są pożądane

 

PRZYGOTUJ
dia powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

251—400 km. — 21 proc., od 401—
500 km. — 24 proc. i powyżej 501

km. — 26 proc. Stawka z Zagłębia

do Warszawy potaniała średnio 0
| 4 zł, z 17.20 na zł. 13.20. Dla Wi-

 

Zniżka przewoźnego |nowym

Radca Izby Przem.-Handlowej w Wilnie

(ONE TASTEVESRIO PORI L SNad ak 0»

procesie

wiezienia, Tadeusz Zawadzki 1 rok
więzienie, Piotr Piotrowski i Niko-

dem Bancorz na rok aresztu z za-
wieszeniem kary na przeciąg 5 lat,

zacji obozu narodowo-radykalnego. |Jan Kawiecki na 6 miesięcy aresztu

zostali! z zawieszeniem wykonania kary па
przeciąg lat 5.

Zniżka taryf przewozu węgla.
leńszczyzny i „Kresów W,„chodnich”
dochodzi do tych ustępstw jeszcze

dodatkowa zniżka o 10 proc. W.
systemie taryf węglowych

przyjęto zasadę. że powyżej 351 km.
opłata za jednę tonnę usialona jest

niezależnie od odległości przewozu
na zł. 14 a dla Wileńszczyzny i „Kre-
sów Wschodnich* zł. 12.60. Ponadto
udzielono obniżki dla miału od
4—14 proc i dla koksu o 5 proc.

Sensacyjny proces szpiegowski.
PARYŻ. (Pat). Odbywający się

Beiforcie proces o szpiegostwo na

rzecz Niemiec obiituje w momenty
dramatyczne. Przed pałacem spra-

wiedliwości zbierają się tłumy: cie-

kawych.
Oskarżony intendent Froge jest

byłym kombatantem który dzielnie
walczył pod Verdun.

Onegdaj zeznawał szpież niemiec-
ki Stanisław Krauss, który katego-
rycznie twierdził, iż ten właśnie in-
tendent Froge udzielał mu informa"
cyj. W Paryżu Froge wręczyć miał
Krauzowi progiam wykładów szko-
ły wojennej w Belforcie oraz szereg
dokumentów, dotyczących obrony
państwa, zaco otrzymał odpowied-  nie honorarjuni.

PO ABDYKACJI
SINGAPORE. (Pat). Abdykacja

króla postawiła rząd Sjamu w bar-
dzo trudnej sytuacji. !
Gabinet obradował onegdaj przez

cały dzień. W kołach politycznych
Sjamu panuje przekonanie, że po-

szeregPomimo tych oskarżeń
Belfortuwybitnych osobistości z

wierzy w niewinność Froga.
Charakterystyczne zeznanie zło-

żył. między in. świadek Della Torre,

śktóry służył w wywadzie irancu-

skim i stykał się z różnymi agenta-
mi. Nabrał on przekonanie, że cała
sprawa przeciwko ińtendentowi
Frogowi jest ntoczona podejrzaną
lajemniczošcią.

Obecny na rozprawie ksiądz
"Augri powiedział: „Zdaję sobie spra*
wę z powagi przysięgi, przysięgam
więc, że jestem przekonany niezbi-
cie iż Froge jest niewinny”.

Wyrok zapadnie prawdopodob-
nie dzisiaj.

KRÓLA SJAMU.
stanowienie krola jest niecdwołalne,

i że na tron wstąpi jeden z młod-

szych członków rodziny królewskiej.

Dotychczas nie powzięło żadnej

konkretnej decyzji. W' kraju panuje

spokój.

Sądy wojenne w Hiszpanii. PolskiCzerwony Krzyż 
wej, aby do tego doprowadzić, !

 

zabiera i wysyla.

 

PARYŻ. (Pat). Z Madiytu dono-

szą, że sąd wojenny skazał w ostat-
nich dniach w Asturji na śmierć 21
osób;
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JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

tem z większemi rozpogodzeniami
w ciągu dnia. Dość ciepło. W dziel-
nicach północnych umiarkowane,
pozatem słabe wiatry z kierunków
zachodnich

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-18), Jurkowskiei * Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr 3, Ponowicza —
Nr. 2 (telef. 16 31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr, 23 (tele, 3-29) i Rostkowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
$o — ul. Wie!ke 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie « przedmieściach, prócz Snipisrek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Akademja ku czci Cnrystu-

sa w parafji Niepokalanego P.N.
M. P. w Wilnie. Dnia 22 paździer-
nika r. b. o godz. 6 p. p. w sali
parafjalnej odbyła się uroczysta aka-
demja ku czci Chrystusa Króla zor-
ganizowana przez parafjalny oddział

KRONIKA.
i SPRAWY PRASOWE.

Konfiskata pisma litew-
sklego. W dniu 29 b. m. starostwo
grodzkie dokonało zajęcia czaso-
pisma w języku litewskim wycho-
dzącego w Wilnie „Vilniaus Rytojus”
Nr. 85 za umieszczenie nieprawdzi-
wych wiadomości o działalności
miejscowych władz administracyj-
nych. Redaktor tego pisma pocią-
gnięty zarazem został do „odpowie-
dzialności sądowej.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Opóźnienia pociągów osobo-

wych. W, ostatnich dniach zanoto-
wano znaczne opóźnianie się pocią-

|gów osobowych, zwłaszcza pocią-
$ów, kursujących na szłaku War-
szawa—Wilno. W ostatnim tygodniu
niemal codziennie pociągi z Warsza-
wy przychodziły z opóźnieniem.
związku z tem władze koiejowe wy-
daly. obostrzoie przepisy służbie
kolejowej.

HANDEL I PRZEMYSŁ.|

Wczoraj odbyła się w starostwie
$rodzkiem zapowiedziana konferen-

icja porozumiewawcza między wła
scicielami zakiadów piekarskich a
delegatami komisji strajkowej w
sprawie likwidacji strajku. 3

Chociaż na posiedzeniu lem pra-
codawcy poczynili ustępstwa, doma-
gając się obniżki płac nie o 20 proc.,
jak było na poprzedniej konferencji,
lecz "tylko 0.10 proc., robotnicy nie
zgodzili się na przerwanie strajku,
żądając pozostawienia stawek w do-
tychczasowej wysokości. Z

więc względu konferencja nie dała Wyjazd delegacji wileńskiej

|  Wizoraj wieczorem odjechała
|do Łodzi delegacja cechu krawiec-
| kiego, ceiem porozumienia się z

tekcyjnych w Łodzi w sprawie po-
wzięcia zamówienia dla Wilna na

juszycie 1000 garniturów.
Już od dłuższego czasu krawcy

__BZIENNIKMiEBASKI«

Stralk piekarzy trwa dalel.

Akcji Katolickiej. Po zagajeniu przez
ks. Antoniego Bachurzewskiego wy-
głosił obszerny referat major Pil-
czewski o znaczeniu tegorocznego
obchodu.  Ulroczystość zakończyły

 deklamacje i śpiew.
— Dorocznym zwyczajem w

Dzień Zaduszny odprawione zo-
stanie żałobne nabożeństwo za po-
ległych żołnierzy i policjantów, po-
czem na cmentarzach Rossie i Woj-
skowym na Antokolu złożone zo-
staną na grobach wieńce i kwiaty.
W Dzień Zaduszny na cmentarze
wileńskie uruchomione będą spe-

— Walka z handlem w godzinach
niedozwolonych. Starosta grodzki,
p. Tadeusz Wielowieyski, przyjął
delegację Stowarzyszenia Kupców i
Przemysłowców Chrześcijan która
złożyła memorjał wskazujący, że na
ierenie Wilna szereg skiepów nie
przestrzega ustawowych godzin han-
dlu, na czem cierpi ogół kupiectwa
branży spożywczej.

Chodzi tu mianowicie o sklepy
owocowe i mleczarnie, którym wol-
mo prowadzić handel do godz. 23-ej,
a które pod szyłdami „Owocarnia'”

— W drugim dniu „Tygodnia
Miłosierdzia  Chrześcijańskiego"
przeprowadzano w dalszym ciągu
zbiórkę datków. Kwesty odbywają
się w obrębie parafij poszczegól-
nych kościołów wileńskich.
— Dzień Oszczędności obcbo-

dzony będzie jako międzynarodowy
dzień oszczędnościowy w naszem
mieście w dniu 31 b. m. W związku
z tem Centralny Komitet ,Oszczęd-
nościowy Rzeczypospolitej Polskiej
rozplakatował na murach naszego
miasta odezwę, wzywającą spoie-
czeństwo do oszczędności jako Środ-
ka do poprawy bytu, zdobycia nie-
zależności i zabezpieczenia spokoj-
nego jutra.
— Delegacja straży łotewskiej

na zjeździe w Wilnie. Dnia 30
b. m. do Wilna przybywa delegacja
przedstawicieli pożarnictwa  łotew-
skiego z Rygi i innych miast Łotwy.
Delegacja weźmie udział w zjeździe
straży pożarnych, który odbędzie się
w tym dniu w Wilnie.

SPKAWY MIEJSKIE.
Nowowybrany ŻZarząa m.

Wilna wobec zatwierdzenia przez
ministra spraw wewnętrznych z

| dniem 1 listopada obejmie urzędo:
wanie. Podział resortów gospodarki

_ miejskiej pomiędzy prezydenta i
 wice-prezydentów dokonany zosta:
nie w najbliższych dniach.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Rocznica powstania Policji

Państwowej. Dnia 10 listopada r.b.
z okazji rocznicy powstania policji
państwowej w kościele św. Kazimie-
rza odprawione zostanie nabożeń-
stwo żałobne w obecności przedsta-
wicieli P. P., korpusu oficerskiego,
podoficerskiego i ich rodzin. Po na-
bożeństwie na cmentarz Rossa wy-
ruszy pochód policjantów na czele
z komendantami wojewódzkim P. P.
i miasta Wilna celem oddania hołdu
poległym policjantom i złożenia

cjalne autobusy. Będą one odcho| względnie „Mleczarnia prowadzą

dziły z Placu Katedralnego i ul.| handel wszelkiego rodzaj: artyku-

Królewskiej. z TA. łami spożywczemi, podczas gdy
wszystkie sklepy spożywcze zamy-
kane są o godz. 19-ej,
+ Delegacja kupiectwa w związku
z tem prosiła p. starostę o wydanie
odpowiednich zarządzeń celem zli-
kwidowania tego stanu rzeczy.

udzielić swego daleko idącego po”
parcia.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zatarg w rzeźni miejskiej. W)

rzeźni miejskiej wybuchł zatarg.
Zastrajkowali robotnicy zatrudnieni
przy zdzieraniu skór.  Strajkujący:
robotnicy uniemożliwili piacę in-
nymi:i w związku z tem uboj bydła
nie odbywał się przez kilka godzin.
Strajk trwa w dalszym ciągu,
— Taksy egzaminacyjne są za

wysokie. lzba Rzemieślnicza w Wil-
nie podjęia starania o obniżenie
taksy egzaminacyjnej przy egzami-
nach mistrzowskich i czeladniczych.
Jak się okazało, zbyt wysokie staw-
ki za taksę egzaminacyjną spowodo-
wały znaczne zmnie'szenie się osób
zgłaszających się do egzaminów rze-
mieślniczych.

' Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Z Tow. Przyjaciół Nauk.

Posiedzenie wydziału I-go odbędzie
się jutro (w środę) o godzinie 18 ej
w lokalu seminarjum polonistycz-
nego (Zamkowa 11). Porządek dzien-
|ny: prof. J. Otrębski — Imiennictwo
słowiańskie.
— Kat. Stow. Kobiet. Onegdaj w

lokalu [Instytutu Akcji Katolickiej
odbyło się zebranie delegatek po-
szczególnych  parafij wileńskich.
Przybyło przeszło 20 osób. Obradom
przewodniczyła p. Hawetxowa, W
wyniku narad postanowiono zorga-
nizować w Wilnie „Okręgowe Kato-
liokie Stowarzyszenie Kobiet, obej-
„mujące swoją działalnością całe mia-
sto, Następnie wybrano władze
związku w osobach pań: Marji Ha-
welkowej, Sturgińskiej i  Klima-

P. starosta obiecał w te, sprawie *

| wileńscy wysyłają do firmy ekspor-
| towej w Londynie próbne lanie ubra-
nia które na tamtejszym rynku cie-

„ szą się dużem powodzeniem.
Eksporterzy londyńscy zawiado-

„mili centralę eksportową w Łodzi,

| Radjoodbiornik

  

SPRAWY SZKOLNE.
Napływ kandydatów do

szkół państwowych. Na terenie
wileńskiego kuratarjum szkolnego
w roku bieżącym dał się zauważyć
niezwykle duży napływ kandydatów
do szkół państwowych. Zjawisko to
tłumaczy się masowem przenosze-
niem dzieci urzędników państwo-
wych ze szkół prywatnych. W wię-
kszości gimnazjów utworzono po
dwie, a niekiedy nawet po trzy
równoległe klasy pierwsze.
— Zniżki kolejowe na Ilsto-

padowe święta. Kuratorjum Szkolne
upoważniło wszystkie dyrekcje szkół
średnich do wystawiania znizek ko-
lejowych dla młodzieży szkolnej w
okresie Wszystkich Świętych i Dnia
Zadusznego. Równocześnie (lniwer-
sytet Stefana Batcrego będzie udzie-
lał 50 proc. zniżek akademikom,
wyjeżdżającym z Wilna.
— Kolonje zimowe w Drus-

kienikach. W okresie zimowych
wakacyj zorganizowane zostaną Ko-
lonje zimowe sportowe dla młodzie-
ży gimnazjalnej. Z Okręgu Szkol-

w największym wyborze,
po najniższych cenach

w i-mie MICHAŁ GIRDA,
Zamkowa 20, tel. 16-28.

 

oczekiwanych rezultatów.
| Wieczorem w lokalu domu chrze-
scijańsko-ludowego przy ui. Metro
politalnej 1 odbyło się zebranie
strajkujących. W obradach brali
udział piekarze wszystkich związ-
ków zawodowych, zarówno chrześci-
jańskich jak i żydowskich.
W wyniku dłuższych narad po-

stanowiono nie  odstępować od
swych żądań. Toby wskazywało, że
w razie niezaiatwienia zatargu na
drodze polubownej, strajk jeszcze

tego się bardziej zavstrzy.

Wilno będzie dostarczało gotowe ubrania
dla Londynu.

do Beigji, Francji i Anglji.
która posiada koncesję na eksporto“
wanie wyrobów konfekcyjnych do
Anglj, aby .nadesłać wileńskim

W | syndykatem eksportu towarów kon' krawcom zamówienie na 1000 par
| ubrań.

Wkrótce wyjedzie do  Bełgji,
|Francji i Anglii delegacja oddziału
,eksporiowego przy Wileńsxiej Izbie
Rzemieślniczej, która zabierze prób-

„ki towarów, nadających się ną eks-
port. Przeważnie będą to próby

| obuwia, rękawiczek, wyrobów try*
kotarskich, sportowych itp,

i i radjosprzę

     

  
 

| Teatr | muzyka.
j — Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o'

| godz. 8 wiecz. doskonała komedja psycho-

| logiczna Hemara „Firma”. Świelua gra ze-
į*polu > J. Boneckim (rola główna — ku-

|piec Brandt) i H. Skrzydłowssą (Otocka)

— na czele. Wspaniałe dekoracje — W.

Makojnika.

Jutro o godz. 8-ej w. „Firma“.

— Czwartkowa popołudniówka w Te-
atrze na Pohulance! W czwartek dn. i.X1.
o godz. 4 dana będzie na przedstawienie

popołudniowe wyborna komedja współ-

czesna Volpiusa pt. „Zwyciężycłm kryzys”.

Ceny- propagandowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś po

niem słynna operetka Abrahama „Bal w

Savoy“. W roli głównej Janina Kulczycka.

Cały zespół artystyczny bierze udział w

wykonaniu tego barwnego utworu. Zniżki

ważne. S

— Madame Pompadour, w „Lutni“.

Przygotowania do wystawienia, pełnej uro-

ku, stylowej operetki Falla „Madame

Pompadour" — w całej pełni. Operetka ta

з а

WYPADKI.
= kowy wypadek z zatrutą ko-

bietą. Przy ul. Wileńskiej w bramie domu    Nr. 10 znaleziono kobietę z oznakami sil-
nego zatrucia. Koło zatrutej zebrał się
tłum gapiów. W pewnej chwili z tlumu wy-
dostał się pewien osobnik, który oświad-
czył, iż zatrutą zawiezie do Pogotowia
Ratunkowego. Chorą ulokowano wogol

   

   

ANG Ą
i CHOROBAMI
2 PRZEZIĘBIENIA

A DAJTYLKI

   

te i nieznajomy polecił jechać do Pogoto-
wia. Po pewnym czasie zjawiła się policja
która zwróciła sią do Pogotowia z zapy-
taniem, czy przywieziono zatrutą. Z Po-
gotowia otrzymano opdowiedź, iż nikt nie
|rzywoził żadnej chorej.

SOS TINEEEPAGEŠEIIKETINi 7 SSRVAS S ati AAS

Procesy „Dziennika Wil.” I „Głosu Wileńskiego"

W dniu wczorajszym w CE listy zostały odebrane pod:

SUKC.WARSZAWA  

Grodzkim p. sędzia Bocheński roz- |.czas napadów, dokonanych na zbie-

patrywał sprawy redaktorow „Dzien| rających podpisy.

nika Wileńskiego" i „Głosu Wileń- Sąd Grodzki odrzucił wszystkich

skiego”, oskarzonych z ast. 170. zgłoszonych świadków. którzy mieli

Według aktu oskarżenia, chodziło| stwierdzić, iż były rzeczywiście na-

o umieszczenie wzmianki, nadesła- |-pady i odbieranie list. Sprawy: zo-

nej do tych pism podczas wyborów| stały rozpatrzone i Sąd Grodzki w

I do Rady Miejskiej przez Chrześci-| obu sprawach wydał wyrok skaązu-

jańskie Związki” Zawodowe, wzywa- tygodnie

jącej członków do ponownego pod-
pisywania list wyborczych gdyż po-

jący redaktorów na 2
aresztu.

Obrona zapowiedziała apelację.

 

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 30 października,

| 6.45: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka.

( Dzien. por. Muzyką. Chwilka pań domu.

1.50: Koncert reklamowy. 7.55. Giełda rol-

 
nicza. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03:

| Wiad. meteor. 12.05: Codz. przegl. prasy.

112.10: Muzyka lekka i taneczna. 12.45:

„Jak się maia Ludmiia do szkoły śpieszy-|

ia“ — opow. dla dzieci B. Heriza. 13.00:

Dzien. poł. 13.05: D. c. muzyki lekkiej.

15.30: Wiad. eksport. 15.35: Codz. przegl.

prasy. 1545: Muzyka lekka. 16.45: Skrzyn-

ka P.K.O. 17.00: Recital śpiewaczy. 17.25:

Skrzynka językowa. 17.35: Lekkie utwory

W. toku. akcji rządowej obniżania
cen na ratykuły monopolowe i skar-
ielizowane, po obniżce cen soli, cu-

(kru, węgla, nafty, w najbliższych
dniach manastąpić obniżka cen wy-

| robów  monopolowych: papierosów i
tytoniu. Droższe gatunki: papierosy

| Papierosy stanielą.

 

średnie gatunki mają stanieć o 1
grosz na sztuce. W wynisu obniżki
papierosy Ergo“ będą kosztowały

„Hel” w cenie po 7 i pėl gr, zaś

raz 16-ty ciesząca się wielkiem powodze-|!

na fortepian. ae RE Z 4 gr., „Obstalunkowe“ 5 gr. Nieza-

18.00: Pogad. L.O.P.P. (Obwod miejski).| от Ii ы

18.15: Koncert Wil. Kwartetu im. Karło- OEod obniżki zostaną wprowa

wicza. 18,45: „Nasz przyjaciel — Paul Ca-| Uzone papierosy tanie w cenie po
2i4 gr

Ponadto wydane zosta”ąspecjal-
ne papierosy „He!' w cenie po 7 1

pół gr. za sztukę. Będą to papierosy
opjumowane. +

zin”. 19.00: Piosenki w wyk. ilanki Ordo-
nówny. 19.20: Pogad. aktualna. 19.30: Kon-
cert Warsz. Chóru Miesz. 19.50: Wiad.
sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: Utwo-
ty QOffenbacha (płyty). 20,45: Dzien. wiecz.
70.55: Jak pracujemy w Polsce? 21.00:

 

 

Opera BA E Ravela.

22,05: 4 ię dziej ilnie7" — pog. 2

22.20: koks, NAK 2245: Koncert Rozpowszechniajcie

reklamowy. 23.00: Wiad. meteor.  23.05—

 

23.30: Muzyka taneczna. įbany lałmużnicze „Caritasu
——A

I Śroad, dnia 31 października. "łu żadnych aryj, żadnych koloratur, drama-

! 6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu- tycznych napuszeń, a mimo to jest to

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań dzieło melodyjne, barwne, żywe i zabawne.

domu. 7.50: Koncert reklamowy. 7.55: Wykonawcami będą: L. Arnoult — tenor,

Giełda rolnicza. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. J. Aubert — baryton, J. Krieger — sopran,

112.03: Wiaąd. meteor. 12.10: Muzyka lekka H. Dufranne — bas, R. Gilles — tenor,

‘ tan. 13.00: Dzien. poł. 13.05: Muzyka o-, crk. opery paryskiej pod dyr. Grzegorza

регома (płyty). 15.30: Wiad. eksport | Tru'a.
15.43: Przemówienie z okazji „Dnia Audycję poprzedzi słowo wstępne dr.

Oszczędności”. 15.45: Pogad. muzyczna.| Emilja Elsner.
O „Madame Sans Gene“ w radjo.
W dniu 28 paždziernika o godz. 12.05

w ramach „przeglądu teatralnego” p. Jan
Kleczyński omówi przed mikrofonem sztu-

kę Sardou, której premjera odbędzie się

„iebawem w  Wiiinie — „Madame Sans-

Gene“.
Boy o Pawle Cazin przez radjo.

Znakomity tłómacz dzieł francuskich
na język polski Tadeusz Boy-Żeleński mó-
wić będzie przez radjo w dniu 30 paździer-
nika, o godz. 18.45 o Pawle Cazin wielkim

16.00: Muzyka lekka. 16.45: Kwadrans dla
ponurych. 17.00: Przemów. p. premjera dr.
Leona Kozłowskiego. 17.50: Poradn. spor-
towy. 18.00: Koncert reklamowy. 18.35:
Ravel — „Cyganka“ (płyty). 18.45: „Aby
więcej kupować — trzeba mieć więcej do-
chodu* -— odczyt. 19.00: Recital śpiewaczy.
19.20: Pogad. aktualna. 19.30: Muzyka
lekka. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil
wiad. sport. 20.00: D. c. muzyki lekkiej.
20.45: Dzien. wieczorny. 20.55: „Jak pra-
tujemy w Polsce?" 21.00: Koncert chopi-
nowski. 21.30: Pogad. 1. Łubiakowskiej —| przyjacielu Polski, który przyswoił litera-

„Zielony salon”, 21.40: Recital śpiewaczy.| lurze francuskiej arcydzieło polskie tej

72,00: „Poeci wileńscy” (I) felj. 22.15: Pły-| miary co „Pan Tadeusz“ pozalem dzieła
Weysenhoffa, Orzeszkowej i innych.

Radjowa lekcja tańca.
Atrakcją, która przyciąga ludzi do

adja jest w pierwszym rzędzie muzyka.
To też kierownictwo radja zwraca wielką
uwagę na rodzaj : jakość audycyj muzycz-

ty. 22.30: Koncert kameralny. 23.00: Wiad.
meteor. 23.05: Muzyka taneczną (płyty).
24,00—1.00: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
otrzymała pierwszorzędną obsadę ról, oraz

całkowicie nową efektowną wystawę. W

roli tytułowej wystąpi J. Kulczycka. Opra-

cowanie reżyserskie M. Domosławskiego.
Premjera w końcu bieżącego tygodnia.

nego Wileńskiego do kolonij w Drus-
kienikach i Rabki—Zdroju wyjedzie
około 400 uczniów.

— Towarzystwo Kursów Technicznych
iw Wilnie prowadzi następujące kursy
wiecz.: 1) Meljoracje, 2) Miernicze, 3!
Drogowe, 4) Radjotechniczne, 5) Korespon-
cencyjne, budowlane i drogowe o poziomie
średnim, 6) Samochodowe (amatorskie i za-

KRONIKA POLICYJNA.
— Napad w ogrodzie po-Bernardyń-

skim. Wczoraj wieczorem ną przechodzącą

„Hiszpańska godzina”. opera Ravela
w radjo.

Dnia 30.X o godz. 21.00 nadaje radjo-
stacja warszawska z płyt „Columbia” operę
Ravela p. t. „Hiszpańska godzina” wedłuś
tekstu Nohain'a.  Jestto opera komiczna,
iednoaktowa, której za treść słuzy zabawna
Listoryjka o młodej żonie zegarinistrza, wy-
korzystującej nieobecność sweżo męża w
ten sposób, że przyjmuje u siebie swych
adoratorów...

ny h, stosując przedewszystkiem w tej dzie
dzinie pewną ukrytą dyktaturę, która dąży
do rozbudzenia zamiłowań muzycznych
przez podawanie audycyj na coiaz wyższym
poziomie. Dla tych początkujących niejako
miłośników muzyki radjowej, którzy  słu-
chając modrych wtworów chcieliby trochę
potańczyć, radjo wprowadza tytułem
próby lekcje tańca od dnia 5.X] br. Lekcje

będa odbywać się dwa razy w tygodniu od
| godz. 2215 do 22.35. Czas pokaże, rzy no-

 
wodowe) z warsztatami. Wykłady będą po-
iączone z zajęciami praktycznemi.  Intor-
macji udzieia kancelarja od godz. 17 do
19 (oprócz świąt i sobót). Aares: Wilno,
Holendernia 12.

SZCZAWNICKA woda MAGDALENA
leczy choroby dróg żółciowych.

  

przez ogród po-Bernardyński Jadwigę Ka-
linowską (Wiłkomierska 87) napadli dwaj
chłopcy 1 wyrwali jej z ręki torebkę z pie-
niędzmi. Jednego z młodocianych złodzie-
jów, 9-cioletniego Czesława Stankiewicza
iKrupnicza 5) schwytano. Drugi zaś na-
pastnik, 14-letni Tomasz Jarosz zbiegł z
wyrwaną torebką, «. # a

   
    

 

   

     

   
  

                 

wieńców na ich grobach. szewskiej,

 

STANISŁAW CYWiŃSKI,

D wolny pom Kikiewica i Słowackie.
Słowacki spędził-w Wilnie razem lat 14: narazie jako małe dziecko

lat trzy (od początku września 1811 do schyłku października 1814j, potem
zaś lat blisko jednaście (od września 1817 do czerwca 1828). Pierwsze
też wspomnienie poety, wyraźnie określające jego charakter, dotyczy
owej tragicznej przysięgi, złożonej Bogu w katedrze wileńskiej ( najpraw-
dopodobniej w. barokowej kapiicy św, Kazimierza), o czem ou sam tak
pisze:
‚ „Osiem lat mając, przysiągłem Bogu w kościele katedralnym, że nie
będę przed grobem moim nicz.go żądał, ale zato za grobem o wszystko
się upomaę', Chwiii tej, kiedy „biegł miastem zamglonem ku ciemnej
opoeta nigdy snać nie zapomniał, bo jeszcze na schyłku żywo”
*a wołał:

Kościee,w myśli dziś wstający cieniach,

Z twemi złotemi krzyżami, pod chmurą,
Na zagaszonych Perkuna płomieniach
Stojący: śdziem ja wziął ducha mego tęczową naturę...

To stwierdzenie przez samego poetę, że tęczową naturę swego du-
cha wziąi on w obliczu wileńssich ołtarzy, nadaje Słowackiemu wyraźne
Piętno wiieńskiego poety, co w pełni potwierdza analiza jego twórczości.
Prawda, nie odrazu doszedł poeta do samego siebie. Przyzna sam, że
przez czas dłuższy ulegał rozmaitym wpływom: ! ‚

Gdzie tylko ducha znalaziem krynicę,
Tilem ją usty — obracałem w swoją.

Ale przecież nareszcie wszedł na drogę własną i mógł w Królu

Moją własną kwitnącą пайцта
у Nieznare dotąd oceany poię.

Naturą tą był właśnie barok, wchłonięty przez poetę w Wilnie.
Mysi i świadomość, analiza i skłonność do intelektualizowania

Drzeświecały przez poezję Słowackiego niemal od jej zarania. Jednak
Wyraźna skłonność do baroku pojawia się „właściwie od Beniowskiego,
dzie „rym tętniący bieży, jakoby w. rzymskiej ruinie kaskada, co skrzy,
1 błyska, i dymi, i śnieży, i piacze, i grzmi, i jęczy, i*gada*. Najpierw
Więc posłusznem narzędziem myślil i żywym wyrazem stylu czyni poeta
Język, któremu stawia znane wymagania giętkości i wszechstronności.
„blicie też posługuje się poeta efektem typowo - barokowym, polegają-
„ym na spiętrzaniu określeń i obrazów, zwłaszcza przymiotników. Czy-
Riąc to artysta ma na celu możliwie wszechstronną charakterystykę da-

ъ

 

   

nego przedmiotu czy pojęcia przez sumienne oddanie wszystkich jego
cech. (Efekt ten znamy np. z litanji, czy chociażby z drugiej części anty
iony Pod Twoją obronęj. Poeta nie uła bowiem intuicji, działającej jak
błyskawica, lecz stara się rzeczywistość poznać jalinajdokładniej i obej-
rzeć ją ze wszech stron. (Jakże inaczej poczyna sobie Mickiewicz, który
odrazu jednym błyskiem osa ujmuje rzecz, wierząc w swą.intuicję w
swoje „oko''!].

Barokowa tendencja tłumaczy nam także przebieranie Słowackie-
go w formach liryki, epiki i dramatu, jego fenomenalną zdolność wczu-
wania się w różne sytuacje, charaktery i nastroje, najbardziej zdawałoby
się obce zamemu twórcy, dalej objektywne i mistrzowskie operowanie
kontrastami. Poczucie całości bytu pozwala mu łączyć komizm i tragizm,
patos i potzuc.e pospolitości, 'iryzm i epickość, co może najwybitniej się
przejawia w Królu Duchu, gdzie absolutna wolność i subjektywizm koja-
rzą się z zasadami objektywnego poznania; plastyka malarska — z sen-
nemi widzeinami; bajka—z prawdą historyczną i psychologiczną; wresz-
cie marzenie — z przekonaniem. Poeta tu spaja w jedno życie ńarodowe
z życiem osobistem, przez co nadaje dziejom piętno niebywałej bliskości,
oraz wiąże świat zmysłowy z zaświatem, zacierając niejako między nie-

mi granicę. Wszystko to umożiiwia przenikanie się wzajemne pierwiast-

ków napczór rupełnie sobie obcych i realizację absolutnej wolności po-

etyckiej, która jest przecież naczelną tęsknotą baroku.
Zagadnienie stylu łączy się zawsze, w wypadku Słowackiego może

\ najwyraźniej, z oddziaływaniem formy na treść poezji, na wybór tematów
i ich prze:abianie, dalej na rozwój pojęć i wyobrażeń, wreszcie w danym
razie, na przeiwarzanie się pod wpływem wzrastających tendencyj ba-
rokowych nawet postawy życiowej poety.

Pozostaje to w związku ze stosunkiem Słowackiego do Mickiewicza.
Ten był stale dla autora Anhellego twórczem: i niepokojącem „me-

mento“. Niewatpliwie, najbardziej palącem zagadnieniem jego życia i
twórczości było to: zachować cześć dla Mickiewicza, a nawet uznać jego
wyższość nad sobą, nie tracąc jednocześnie nic z własnej niepodległości
i wewnęt:znej wolności; oto jak stawiał zagadnienie Słowacki. ;

Znaczna część jego twórczości — to korektywa i uzupełnienie poezji
Mickiewicza i jego działalności życiowej, Więc on także pisze swego
Konrada Wallenroda, swego Pana Tadeusza, swoje Dziady. W: Fantazym,
w Złotej Czaszce w Beniowsk'm bardzo wyraźnie stara się pogłębić pro-

; blem Pana Taaeysza, np. przez mistrzowską kreację przepięknej postaci
| niewieściej, Diany Respektówny, gdy Mickiewicz typu niewieściego właś-

ciwie nam nie daje. Lecz przedewszystkiem zagadnienie stosunku jedno-
stki do narodu, zasadniczy problem Mickiewicza, postawiony przezeń w

| Improwizacji rozwija Słowacki daleko głębiej w Poecie i Natchnieniu, a
| zwłaszcza w I rapsodzie Króla Ducha,malując katastrofalne a nieodpar-

 
Akcja groteskowa pełna humoru, oraz wa audycja Polskiego Radja przyjmie się i

całe dzieło obfituje w nader barwne i do-; czy słuchacze będą z niej zadowoleni.
wcipne pomysły muzyczne, rozporządzając Audycje wileńskie.
świetnemi efektami orkiestralnemi i ogrom- Jutro w środę dr. Kazimierz Niżyński

rą werwą. Poszczególne sytuacje i typy są! wyśłosi odczyt z cyklu orgainzowanego

znakomicie muzycznie scharasteryzowane,| przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlo-

słowo opracowane jest nadzwyczaj staran-| wą, na temat „Aby więcej kupować trze-

nie i ponad wszystkiem panuje, prawdziwie|ba mieć więcej dochodu”. To aktualne za-

hiszpański, pełen temperamenlu nastrój.| gadnienie kryzysowe poruszone będzie

Styl tej opery odbiega daleko od utartych! przez prelegenta o godz. 18,45 przed mi-
form operowych zeszłego stulecia. Niema krofonem wileńskim. 

KI TA IIS ESET ES e 6 EIS

te konsekwencie despotycznych poczynań genjalne; jednostki, Także w

| Anhellim pod:'nuje problem Ksiąg, dając pesymistyczny obra7 emigra-

cji, tak rózay, 2 0 ileż prawdziwszy od optymistycznej wizji Mickiewicza,

Jednak :-ctedvą wyzszość Słowackiego nad Mickiewiczem i jego zmysł

rzeczywis.ości widziriy przedewszystkiem w różnicy ustosunikowania się

dwu poetów względem towiainzmu. Wolność, salmodzielność duchowa

Słowackiego, ow stały krytycyzm, którym zawsze tak wybitnie on się

odznaczał, były nawskroś obce atmosferze przymusu moralnego, panują-

cej w Koie, to też nie dziwnego, że Słowacki pierwszy zerwał więzy or-

ganizacyjae, łączące go z adeptami Towiańskiego, gdy Mickiewicz do-

piero w lat kitka poszedł w jego ślady.

 

zawodnikiem — to o wiele wiaściwsza ocena sztuki której do.końca po-

eta pozosiał wierny, nie popeiniając tragicznego błędu Mickiewicza, któ-

ry sztukę zlekceważył i opuścił.
Tak tedy twórczość Słowackiego, będąca wyrazem stopniowo rozwi-

jającego się baroku, jest dziś dla nas koniecznem sprostowaniem tych nie-

bezpieczeństw; które mogą tkwić w jednostronnem poddaniu się wpływo”

wi Mickiewicza, bo dopiero poezja Słowackiego stwarza dokoła nas ową
atmosferę wolności, bez której dalsza twórczość jest zgoła nie ao pomsyś-

lenia. Doziero wtedy wpływ Mickiewicza jest prawdziwie pożyteczny,

jeśli się załamuje w duszy tak, jak się układał w duszy Słowackiego.

Dla Wiina wypływa stąd wielki obowiązek. Oto nie możemy i nie po-

winniśmy zapominać, że właśnie Słowacki był poetą najbardziej wileń-

| skim i że słusznie wielki kult ala Mickiewicza, który żywi to muasto, po-

winien się stale łączyć i kojaszyć z niemniej żywą czcią dla Słowackiego.

Sądzę, że najbardziej pożądanym wyrazem symbiozy tych dwu wielkich
poetów w duszach wilnian byłby symboliczny gest: postawienie na terenie

! miasta jednego wspólnego pomnika dla Mickiewicza i Słowackiego.

Wszakżew Wieimarze w r. 1856 postawiono wspólny pomnik Goethemu
SM Schillerowi, dłuta Rietschla. Podobnież w Strasburgu odsłonięto w: r.

1931 wspolny pomnik Wiiktora Hugo i Lamartine'a, roboty Henryka Bo-
charda. AprzecieżMickiewicz i Słowacki, w wielu najgłębszych wartoś-
ciach, są o wieie bardziej z sobą złączeni i zbliżeni, niż Goethei Schiller

| niż Hugo 1 Lamartine! Projektowany przez Kunę pomnik Mickiewicza

| postławićby należało w Nowogródku, który jest rzeczywiście grodem twór
'

!

 
cy Pana Tadeusza. W Wilnie winien stanąć wspólny pomnik dwu najwięk-

" szych jego poetów.  Tembardziej, że w Poznaniu stoją już obok siebie
Mieczysław I i Bolesław Chrobry, którzy wedle pięknej koncepcji Sło-
wackiedo w Królu Duchu, wyobrażają właśnie.., jego samiego 1 Mickie-
wicza! „ О

 

Ostatnia wreszcie w; źszość Słowackiego nad swym wielkimwspół
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Z KRAJU.
Szosa Wilno—Kobylnik.

Budowa szosy. Wilno—Kobylnik
zostanie ukończona w początkach
czerwca r. p.

„oddana
| użytku.

i w tymże miesiącu|

do  puolicznegobędzie

Powiatowa wystawa przysposobienia
rolniczego.

BRASLAW (Pat). Wobec staro-
sty powiatowego p. Trytka,
ktora przysposobienia rolniczego
Wiieńskiej Izby Rolniczej p. Świac-
kiewicza i przedstawicieli miejsco-|
wych organizacyj rolniczych otwarto
w Braslawiu powiatową wystawę
przysposobienia rolniczego. Mysta-

W. ubiegłą niedzielę władze gmin-

ne otwarły wystawy rolnicze w

Gierwiatach, powiat wileńsko-trocki

i w Budsławiu, pow. wilejski, Są to

Burza na jeziorze Narocz.
Na jeziorze Narocz onegdaj zer-

wała się silna burza, która przewró-
ciła 6 łodzi rybackich. 8 rybaków
znalazło się w wodzie i po przeszło

Spotkanie drwali
W) lasach Kłoniewskich w: rejonie

Łunińca drwale Jan Koźmicki i Ste-

fan Jezirow podczas pracy dostrze-

gli zbliżającego się niedźwiedzia.

Drwale do tego stopnia przerazili

inspe-|nych i hodow'anych

| młodzieżowych A
| iniarskich gospodyń wiejskich.

 

| rolniczej.

|

Rejonowe wystawy rolnicze.

azy produktów rol-
16 zespołów

4 zespołów

wa obejmuje ok

oraz

W/ czasie trwania wystawy od-

bywały się egzaminy ze sprawności

iejonowe wystawy rolnicze, mające

na celu zobrazowanie wyników, prac

młodzieży w konkursach przyspo-

sobienia rolniczego. * :

20 minutach zmagania sią z falami

zdołali się uratować przy pomocy

innych łodzi i rybaków Wszyst-

kich uratowano,

z niedźwiedziem.
"się, iż porzucili siekiery i zbiegli.

| Zaznaczyć należy, iż w lasach po-

leskich znajduje się kilka niedźwie-

dzi, które żyją spokojnie w lasach,

| unikając jednak ludzi

Żydzi białostoccy
kupują stare mundury hitlerowskie. |

Sprawa bojkotu towarowpocho-

dzenia niemieckiego przechodziła na

ierenie Rzeczypospolitej różne fazy.

Ostatnio bojkot ten osłabł 1 poszcze-

gólne firmy sprowadzają towaryjak.

za dawnych czasów. szczególnie

tam, gdzie akcja bołkotowa nie

miała nigdy specjalnego natężenia.

Ostatnio wieice zabawna historja,

Otóż w środę z rana nadszedł

do Białegostoku dla agenta szmat H.

Sołowiejczyka wagon szmat pocho-

dzenia niemieckiego i został zmaga-

zynowany w jednej z tamitejszych

fińm ekspedycyjnych. W wagonie

tym: mieściło  eię kilkadziesiąt bel

zniszczonych brunatnych mundurów

hitlerowskich...

_RZĄENNIE

| Tegoroczny nienrodzal Zbóż.
W Polsce zbiory zbóż — według

| tymczasowych obliczeń Głównego
Urzędu Statystyczneśo — przedsta-

|wiają się jak następuje: W porów-

naniu do zeszłorocznych zbiorów,

urodzaj żyta jest w bież. roku mniej- |

| szy o 20 procent, pszenicy o 20 i pół,

proc. jęczmienia o 10 proc., owsa o

15,2 proc. Ponieważ urodzaj zbóż w

roku zeszłym dał ogółem 133 milj.

500 tys. centnarów, wypada więc,

że mamy tego roku o 24 miljony

centnarów niższe zbiory, jak w ub.

roku.
Tegoroczne

czterech zbóż razelm wzięte są od 7

iat najmniejsze i odpowiadają zbio-

'rom z roku 1927. Przypomnieć nale-
,ży, że w r, 1927 okazał się niedo”

' bór zboża w Polsce i trzeba było je
sprowadzać z zagranicy w wysoko-

ści zgórą 3 milj. centnarów. Z tego

„można wnioskować, że zapotrzebo-
| wanie ogólne zboża w Poisce wyno-
si jakieś 112—115 miljonów centna-

rów, gdy tymczasem urodzaj tego-

roczny 'wynosi 109 i pół milj. cent.

Choćbyśmy wzięli pod uwagę spa:

, dek spożycia chleba o 22 proc., jak

to wykazują obliczenia Instytutu

Badania Konjunktur, to jednak mu-

„simy także uwzględnić blisko  pół-

miiljonowy roczny przyrosi ludno-

,ści, który ten spadek spożycia wy-

-« równa.

Okazuje się więc że jesteśmy na

, granicy samowystarczalności pro-

dukcji zbóż, może poniżej jej, i jeżeli

nasz wywóz będziemy forsować, jak

to ma dzisiaj miejsce, może się oka”

zać potrzeba sprowadzania zboża

na chleb na przednówku. Tymcza-

sem u nas za wszelką cenę szuka się

rynków zbytu na zboże. I tak w r.

1933-34 sprzedaliśmy zagranię 4

miilj, 640 tys, cent. żyta, 1 milj. cent.

miąki, 286 tys. cent. pszenicy i znacz

mą ilość owsa. ! jęczmienia. Do wy-

zbiory _ wszystkich

 

LBILERSK1

| Zabicie przemytnika na polsko-łotewskiej.
BRASŁAW. Na granicy polsko wikrótce potem zmarł, Jest to mie-

jotewskiej w okolicy wsi Kardelisz- szkaniec wsi Szaszkiszki, gminy

ki, gm. plusskiej, patrol K.O.P, w po- plusskiej, Jakób Jagan który prze”

ścigu za dwoma przemytnikami zra- miycał z Łotwy sól. Towarzysz Ja-

nił jednego z nich tak ciężko, że ten gana — Nestor Anuszonek, zbiegł.

Lot Londyn—Melbourne.
* C. Scott, zwycięzca raidu Londyn — siebie pasy ratunkowe, ale niewielka to

Melbourne, natychmiast po wylądowaniu była pociecha, gdyśmy sobie uświadomili,

udzielił telefonicznego wywiadu londyń- że morze jest pełne rekinów. Żaden z nas

skiej prasie. Na falach telefonu bez drutu nie wiedział, czy motor wytrzyma, toteż

popłynęły poprzez lądy i morza do redakcji gdyśmy wylądowali w porcie Darwina, о-

„News Chroincle“ następujące siowa: bydwaj westchnęliśmy z ulgą — Dzięki

A więc jesteśmy w  Meibourne. Od Bogu!

chwili śdyśmy wylecieli z Mildzahali, upły- Ogarnęło nas wówczas szalcne znuże-

nęło 72 godziny 58 minut. Przyjęcie nie- nie. Oto jesteśmy na przedostalnim etapie

słychanie serdeczne. Siadamy za chwilę do i nie wiemy czy zdołamy przylecieć na czas

pierwszego posiłku, potem  zapakują nas do mety, Zdawało się, że cel oddala się od

do łóżek. | Das, jak niedosięgłe marzenie. irudno by-

W chwili, gdyśmy wylądowali,wręczo- | ło uwierzyć, abyśmy zdołali wystartować

ro nam telegram od Ich Królewskich Mo-, z portu Darwina na jednym motorze, gdyž

ści z życzeniami. Odpowiedzieliśmy: Camp- drugi był uszkodzony. Groził: nam nie-

belle, Black i ja wielce sobie cenimy za- chybna katastrofa, w chwili gdy samolot

szczyt, jaki nas spotkał. Czujemy się zna- | osiągnie pewną wysokość. W każdym ra-

komicie. zie trzeba było się śpieszyć, bo Holendrzy

|

 

Black'owi i mnie chodziło przedewszyst-, zbliżali się do portu.

kiem o to, by spełnić powierzone namza- | Postanowiliśmy zaryzykować. Skoro

danie szybko i sprawnie. Sprawa przyby- samolot jął się podnosić w górę, aż nam

cia do mety przed innymi była dla nas dru-| dech zatkało, tak byliśmy niespokojni, ale

gorzędna. Jesteśmy jednak bardzo szczę-|poczciwy motor jakoś wytrzymał i pozwo-

śliwi, że osiągnęliśmy dobry wynik. lił samolotowi osiągnąć odpowiednią wyso-

Gdyśmy startowali z lotniska w  Mil-| kość, Najcięższe momenty przeżyliśmy na

denhall, Australja wydawała się nam tak| ostatnim odcinku. Im bliżej byliśmy celu,

odległą i niedostępną! Czuliśmy się jednak| tembardziej dręczyła niepewność. Wreszcie

pewniejsi siebie, skoro samolot wzbił się| ujrzeliśmy plac, na którym aż czarno było

w niebo. Spoczątku lecieliśmy w chmurach,| od tłumów. Przekroczyliśmy dwukrotnie

nie widząc niczego. Raz tylko nad Holandją| (dla pewności) linię finiszu i dopiero wtedy

przejaśniło się i dostrzegliśmy w mgnieniu| zaczęliśmy lądować.

oka brzegi Holandji, później ukazał się Pierwsza myśl, jaka przeleciała mi

nam poprzez zasłonę chmur siebrny pas| przez głowę, byia myśl o zwycięstwie an-

Dunaju niedaleko Budapesztu. gielskiego samolotu, Oto świat się dowie,

I ponad Turcją leciało się w gęstej

mgle i chmurach.
W sobotę wieczorem mus'elismy opu-

ścić się niżej, ale po przebycu Kirkuku

wzbiliśmy się znowu wysoko, zaś o 9-ej

wieczorem wylądowaliśmy w Bagdadzie,

gdzie wszyscy byłi jeszcze pod wrażeniem

den motor spełnił zadanie, które powierzo-

ne było dwu motorom. Pomimo uszkodze-

nia samolot leciał z szybkością 140 mil, na
godzinę. Angielska kometa przynosi za-

Szczyt swym konstruktorom. 4

co potrafią nasze angielskie maszyny. Je-|

Sport.
! Sukcesy Walasiewiczóway

: w Japonji

 

| TOKIO (Pat). W nieazielę od-
| były się w Tokio międzynarodowe
|zawody lekkoailetyczne z udziałem
Stanisławy Walasiewiczówny. Wy-

|stęp naszej rekordzistki wywołał w
pa wielkie zainteresowanie i
zgromadził na stadjonie przeszło
20.000 widzów.  Walasiewiczówna
została powitana entuzjastycznie
przez zgromadzone tłumy. Polka
startowała w czterech konkuren-
cjach, zajmując cztery pierwsze miej-
sca. W: dwuch konkurencjach Wala-
siewiczówna, która znajduje się
obecnie we wspaniałej formie usta-
nowiła nowe rekordy światowe. Na
100 m. Walasiewiczówna pobiła ofi-
cja!lny rekord światowy wynikiem
11,7 sek. Na 500 m, Polsa pobiła
rekord światowy, uzyskując czas
1:17,3. Pierwsze miejsce zajęła Pol-
ka również w biegu na 60 metrów i
w rzucie dyskiem, Po zawodach
tłum zgotował  Walasiewiczównie
burzliwą owację, Wvstęp naszej za-
wodniczki w Japonii. uznany jest za
największą sensację sezon...

Komplikacje.

WARSZAWA. (Pat). MW. zawo-
dach o wejście do Ligi zasziy nowe
komplikacje, Revera bowieni, która,
jak wiadomo, zdobyła mistrzostwo
śrupy wschodniej, wystawiła podob-
no na mecz z 7 p.p. leg. w Chełmie
dwuch nieuprawnionych graczy, W
tym wypadku inecz został zweryfi-
kowany 3:0 na korzyść 7'p. p. leg. i
mistrzostwo grupy: przypadło w
za ze Lwowa. Sprawa

a. zostanie wyjaśniona w najbliż-
szych dniach. > ao

Giełda.

 

Niezwykła ta przesyłka wywo”

żała zrozumiałą sensację w Białym-

stoku.

świadcząca o „owocnej”  dziatalno-

ści komitetu bojkotowego wydarzy-

ła się w Białymstoku.  
——

Z POGRANICZA.
Ludność Mińszczyzny broni zapasów

żywności.
Ze Stołpców donoszą, iż w okręguj zione do centralnej Rosji. Zabudo-

kojdanowskim zanotowano kilka wy-| wania w jednym z kołchozów koło

Kojdanowa spłonęły doszczętnie.

 

padków sabotażu w koichozach| Kojda : : ;

państwowych sowieckich. Nieujaw- Milicja sowiecka w związku z temi

nieni sprawcy podpalili kilka skła-| wypadkami aresztowała kirikunastu

dów ze zbożem, ziemniakami i ja-

1zynami, które miały być wywie-

BETERGTRZTa

włościan.

nem w r. 1934
Przygody głośnego awanturnika,

jak w bajce. Nad program: Swietne dodatki.
uwodziciela, kcchanka

„co MOJ MĄŻ
Rekordowa obsada: Gorczyńska,

DZIŚ
N PREMJERA

Il l | Przeb. piosenki: Jerzy Petersburski.

cześnie z Warszawą. Nad program: Atrakcje.

Dziś premjera w kinach „CASINO“ i „ROXY“

dziele kt

Росг, о 4€j, ost.

NAJWIĘKSZY FILM WSZYSTKICH CZASÓW

„VIVA VILLA“
w roli głównej

WALLACE BEERY
Walczył jak szaleniec... Kochał jak

Bandyta, król I uwodziciel... Ży!, Jak dziki ezłowiek..

BIl honorowe nieważne. Uprausza się o przybycie па

początki seansów panktualnie: 4, 6, 8 I 10,15.

Dziś. — Najnowszy przebój POLSKI

ROBI W NOCY?"
Krukowski, Mankiewiczówna, Znicz, Jarosy, Tom, Gieras'eński i inni.

Duet wokaino-taneczny Džekobson Krasin. Film demonstro «any Jedno-

wozu zboża i mąki przyczyniły się porażki Mollisonów:  premje eksportowe, których rząd

wypłacił około 48 miljonów złotych.

Wi samym roku 1933 sprzedaliśmy
3 milj. 660 tys. cent. żyta za blisko
40 milj. zł. Wypadło więc za 100 klg.

żyta po 10 zł. 70 groszy, jeśli zaś u-

względnimy koszta przewozu do

miejsca sprzedaży, to okaże się, że

za 1 centnar żyta uzyskaliśmy koło

'5—6 zł. Jest to zatem kispski inte

res.

Lot z Bagdadu do Allahabadu trwał

godzin dwanaście, przeważnie w mroku,

poczem leciało się znowu dwanaście godzin

do Singapore.

Teraz dopiero rozpoczęła się najuciąż-

liwsza część lotu. Nie chciałbym powtó-

rzyć koszmarnej podróży ponad morzem

Timor, kiedy to w każdej chwili groziła

Był to naprawdę niesamowity sen.

 

cieliśmy w ulewnym deszczu, w blasku Popierajcie Polską Macierz

Szkolną. jących grzmotów. Black i ja włożyliśmy na 
     

 

  
     

API PASCHALSKIEGOGILZ som SLA ZNAWCÓW”

WGATUNKACH: Блбыр orat dlugie

królowych. Olśniewający przepych wprost г luna wałami

6-cio pokojowe
mieszkanie

z wygodami i kasą ógniotrwałą
. Seans 10.15. — Honor. bilety nieważne. 46 wynajęcia 26-140 zł.

Uiztlacs

BEERY . Mieszkania    

 

5pokojowe, b. ladnie od-
remontowane, ze wszel-
kiemi wygodami, — 510-'
neczne, solidnym lokato-|
rom. Tamże 3-y роКо.!
jowe maleńkie mieszka-
nie dla małej rodziny. |

50 gr. i 80 śr.

wej, wejście

 

 

 

oślepiających błyskawic, do wtóru oglusza-|

1 Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ

nam śmierć, a wszystko zależało od spraw- Kursa wieczorowe dla dorosłych —

ności i wytrzymałości jedynego motoru. |cedziennie od godz. 9 — 1. 5

Blisko trzysta mil ponad morzem Timor le- |-

{
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iwan Mozżuchin `

„CASANOvVA“

Informacje u dozorcy, Jagleilońska В.

TSPa ООО 2263—5

|| RÓŻNE | być do pomocy pani do-
I LŽ I pokoje | 1 mu na wsl i w mieście

‚ { > w gospodarstwie lub pr2y| Aatokoje
MIESZKANIE DOSKONAŁE  DOMO., lzieclach, za male wy- р

WE OBIADY па тайе, ладгойгеп!е. Аагез ma-
z 2-ch dań i 3-ch dań: tkl:

Portowa ! m. 4.
14, wprost ul. Stycznio-|

od ulicy, !
Przyjdź i przekonaj się.

WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:
Belgja 123,60—123,91—123,29. Berlin 213,05
—214,05.—212,05. Gdańsk 172,73-—173,16—
172,30. Holandja 358,40 — 359,30 — 357,50.
Londyn  26,21—26,34—26,08. Nowy Jork
1.285/s—5,315/—5,255/s. Nowy Jork kabel
5.29'/s—5,321/s—5,261/s, Paryż 34,89'/>—34,98
—34,81. Praga 22,10—22,15—22,05. Stok-
kolm 135,20 — 135,85—134,55.  Szwajcarja
172,63—173,06—172,02. Szwajcarja 172,63—
173,06—172,20. Włochy. 45,36—45,48—45,24.
Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 96,50. Lilpop 11.
Starachowice 13,90. — Tendencja utrzy-
mana.

Papiery procentowe: Budowlana 48. Do-
larowa 74. Dolarówka 54,50. Stabilizacyjna
19—79,50. Listy ziemskie 54,25—53,50. —
Tendencja dla pożyczek utrzymana, dla li-
stów niejednolita.

DŁO PRACY! z trzyletnim kursem

krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu

trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-

czennic do Bursy i do Szkoły i na

Zarząd Radv Certralne
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego a Paulo. 
 

ь —=—

OD LAT KILKUDZIESIĘCIU wazy,| Kupno | AA
DOŚWIADCZENI PALACZE UŻY WAJĄ ZNAKOMITYCH Sprzedaż !

Posiadłość
miejska

2 domy z pięnym ogro-,
dem 4.000 m*, Sprzedam
na 9 "4. Iniormację Po-'
powska 26. 2369—2

Plac
pod budowę domu ku-
pię, do 500—700 m* tyl:
ko niedrogo. Pożądany
z ogrodem w okolicy

Zarzecza, lub
Zwierzyńca. (Nie bardzo
daleko). Adresy zostawić
w Administracji „Dzien.
Wil.” dla „K M * 96—3

_ К

Student
teologji

udziela korepetycji
SPECJALNOŚĆ ŁACINA
Wilno, _ Kazimierzowski
11 m. 4. 2315—2

=
Młoda

panienka posiada szkołę
zawodową poszukuje pra-
cy w charakterze ekspe-
djantki do kioskų, do
dzieci lub też do pomo-
cy w pracy domowej.
Zgodzi się na wyjazd
Wiine, Ul. Subocz 7—5.

bon
posady portjers, wožne-

4 go, lub dozorcy domu
za b. skromnem wyna-
grodzeniem. Referencje
b. dekre. Justyn Juch-
niewicz Końska 20. 2

 

Dziewczynka lt 0
skończyła

szkołę gospodarczo-rol-
niczą w Antowilu może 

zauł. S-to Jerski 3
2

 

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-

Potrzebni |2241 ;

djabeł Zginął jak bohater... Film, który zdumiewa cały, świat. Przewyższa Ben-hura, i A AS

' AA ies Horna, Wleiką Peradę. — Na | szy Seans ceny zniżone. a do 11 (dozorca| pOTRZEBNA dwaj w aPe

SDE CA dnienia, chociażby cza-
Balkon 25 gr.

Najwspanialszy epokowy fllm produkcji francuskiej,

„. зОп1а КО 5
Nad program: Film pe- „Cztowlek z doli

łen sensacji I emocji

TEATR- KINO

REWJA
Z powocu wysokiej wartości artystycznej dla młodzieży dozwolone.

 

D. G. WODEHOUSE.

Zaufajcie, Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

Drzwi oiwartły się znowu i tym razem weszła mlissa Clarkson we

własnej osobie. Niejasne sprawozdanie panny Informacji złożone przez

tubę, nie zadowoliło jej, wobec czego przyszła przekonać się sama, dla-

czego maczynerja biurowa stanęła. ;

— 0, muszę już iść — powiedziała Ewa, zobaczywszy ją. — Prze-

szkadzam pan w pracy. : :

— Ach, jak to dobrze, że jesteś tu jeszcze, kochanie — rzekła miss

Clarkson. Przejrzałam jeszcze iaz moje papiery i znalazłam przecież wol-

ne miejsce dla ciebie. Miejsce pielęgniarki rzekła miss Clarkson tonem:

proszącym o przebaczenie. ;

— Ach, nie — rzekła
Ikuję jednek za trud.

Uśm echnęła się czule do właścicielki biura, drugim uśmiechem о-

darzyła „smitha, gdy otwierać jej drzwi i wyszła.  Psmith wrócił ode

drzwi z wyrazem zamyślenia na twarzy. ‚

— Czy to młoda dama jest pielęgniarką? — spytał.

— Uzy pan życzy sobie pielęgniarki? — zapytała miss Clarkson,

odrazu w:aca,ąc do roli właścicielki biura.

— Życzę sobie tej pielęśniarki — rzekł Psmith z przekonaniem.

— Žachwycająca dziewczyna — rzekła miss Clarkson z entuzjaz-

mem. To jest miss Halliday, córka bardzo zdolnego lecz oryginalnego li-

terata, który umarł parę lat temu. Znam miss Halliday doskonaie, ponie-

waż dawniej byłam asystentką w Wayland House, dokąd uczęszczała.

Jest to zachowywająca, impulsywnadziewczyna o $orącem sercu. Lecz

pana zapewne niewiele to obchodzi.

Ewa. Naprawdę nie potrzebuję posady. Dzię-
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ZWIERZYŃSKI.|| -
 

Biydawca. ALEKSANDER REA

reżyserji genialnego mistrza TURZAŃSKIEGO

—Przeciwnie — rzeki Pschmi th_—Mógłbym słuchać godzinami, Na

do wszystkiego,

-pokój| do 2-ch
osób, uczciwa, zaradna,|

sowego w Wilnie i nafolwark niewielki w ład- prowineji dla * bezrobot-  Miłosne dzieje syna Napoleona I koniecznie umiejąca do- ; jągen do chleba cru \ »u gi| nej miejscowości, w po-| nych swych członków.
według Edmunda Rostanda. brze OO Nie star-| do bu'ek, UI. 3-go Maja| bliżu stacji kolejowej. — ZUłoszania: oleje

ś E j*" W rol. gł. TOM TYLER| do wynajęcia х wygo- dacje > asia ZSZ 97| ©ferty kierować da Ad- Adiministraeje „Dziennl-

ny mierc w 8 akt. dami. Mickiewicza 42| roku konieczne. Zakre-' ministracji „Dz. Wil." pod ka Wileńskiego”,
Si 2362| towa 11 m. 1. | AaTS|„Folwars”. 951|Makadiaa

trafiła pani na mój ulubiony temat,
Miss Clarkson spojrzała na niego nieufnie i zdecydowała, że naj-

lepiej będzie powrócić do ton: urzędowego, ‚
—Jeśli, jak pan powiada, potrzebuje pan pielęgniarki,

chodzi panu o pielęgniarkę szj:italną.
— Moi przyjaciele nieraz mi to doradzali.

to. może

guwernantka. Г
— Guwernantka byłaby również dobra — zgodził się Psmith

z łatwością.
Miss Clarkson zaczęło si; zdawać, że nareszcie wypłynęła z głębin.
— Jakim wieku są pańskie dzieci? — spytała.
— Obawiam się — rzeki Psmith — że pani zajrzała do tomu dru-

giego. Ta powieść dopiero się zaczęła.
—Przykro mi — rzekła miss Clarkson znowu kompletnie zbita z

ną —aie nie rozumiem pana dobrze. Czego właściwie pan sobie ży-

czy |
Psmith strzepnął pyłek z rękawa.
—Pracy — powiedział, !
— Pracy! — powtórzyła jak echo miss Clarkson,

cym się ze zdumienia, ‘
Psimith wzniost brwi do gėry.
— Ždaje się, že pani jes: tem zaskoczona. Czyż to nie jest biuro

pośrednictwa pracy? -
— Istotnie to jesi biuro pośrednictwa pracy — zgodziła się miss

Clarkson.
— Wiedziałem o tem, wiedziałem o tem — rzekł Psmith. — Po

czem ja to pozna.em? Zapewne po szyldzie nad drzwiami z nadpisem:

głosem łamią-

kach, które przekonałyby największego sceptyka. Tak, miss Clarkson,

ją wynajdzie. Umiešcitem wprawdzie w gazetach ogloszenie, wyražające łem powątpiewać, czy to wszystko doprowadzi do bogactw i sławy. W

Drukarnis A. Zwierzykskiego, Wilno, Mostowa Nr 1.

  

— Panna Halliday ma oczywiście największe doświadczenie jako !

„Biuro pośrednictwa pracy”, a następnie po tych pošwiadczeniach w ram- |

życzę sobie pracy i mam przeczucie, że pani będzie tą kobietą, która mi '

moją gotowość do podjęcia się jakiejkolwiek pracy, lecz później zaczą- !

pr"

7ROWNARONGKOR CABK" eTASKai V DZIA LDAA IRASPAE

, każdym razie dobrze jest zaatakować ten wielki świat i z innej strony,
przychodzę zatem do pani, .

| — Wybaczy pan, ale ta prośba wydaje mi się bardzo niezwykła.
! —Dlaczego? Jestem: młody, energiczny i kompletnie zbankruto-
wany. i : ‘ з

у — Lecz pańskie — pańskie — ubranie...
Obejrzał siebie z zadowo.eniem, patrząc na bez zarzutu ieżącą ma-

, rynarkę i strzepnął znowu pyisk z rękawa.
i — Uważa mnie pain za człowieka dobrze ubranego i eleganckiego
, — powiedział. — Być może, ma pani rację, być może, ma pani rację. Lecz
; niech pani zważy, miss Clarkson. Jeśli ktoś chce znaleźć zajęcie w tych
| czasach, musi być czysto i elegancko ubrany, Pracodawcy nie lubią wy”
pchanych na kolanach spodni, Szykowna marynarka więcej dla nich

| znaczy, niż szlachetne serce. Ten piękny kant na spodniach uzyskałem:
prasując je pod materacami, na których przewracałem się bezsennie 07|

| statniej nocy w moim pokoiku na poddaszu.
— Nie mogę brać pana aa serjo.
— Proszę nie mówić tego.

|

 
 — Czy pan ae chce, abym znalazła panu pracę?

— Wolałbym określenie „posadę”.
Miss Clarkson wydobyła notatnik.
— Jeśli pan naprawdę nie traktuje tej sprawy jako żantu..,
— Zapewniam panią, że nie. Cały mój kapitał składa się z okoł

dziesięciu funtów.
— Może zatem zechce m: pan podać swe nazwisko. )
— Aha! Sprawa zaczyna ruszać z miejsca. Nazwisko moje jeś

Psmith. P jest nieme.
ж Fsmith?
— Psmith.

| Miss Clarkson rozmyślała o tem 'niemal obraźliwie długo , wres%
cie pochwyciła znowu wymykający się jej z rąk tok sprawy.

(d. c. a.) J

© Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

 

  
  

   

  
 


