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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

w niedziełe od 12 do 13-ej.

„Bziennik Wileński" lodzi     

Dnla 29 października (r. b.) pe krótkich lecz ciężkich cierpieniach opa-
trzony Sw. Sakramentami zmarł

P. |
- NIKODEM HRYNASZKIEGICZ

b. Inspektor farmaceutyczny na Województwo Wiieńskie
członek Wileńskiego T-wa farmaceutycznego, właściciel

‘ apteki w Siedlcach.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościsle „św. Kazl-

mierza w dniu 51 października o godzinie 10 rano poczem nastąpi od-
prowadzenie zwłok na cmentarz Rossa.

O tych smutnych obrzędach zawiadamia krewnych przyjaciół

|kolegów  ILEŃSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE.
KÓRZNOETOEEPEKAOEEIZ AIOCO ACZAEADTCE
CENAWRZE AITO TTK KTS STAITELTESTAI

WILENSKI  

    

  

 

316, 408, 445, 816.
. oraz do LITWY i ROSJI

 

PRZYPOMNIENIE NA

„Dzień Oszczędności” Il
Chrześcijnński Bank Spółdzielczy

NA ANTOKOLU

-z siedzibą w Wilnie przy ul. ZAMKOWEJ 18

° ° wkłady większe, z wypłatą procentów

przyjmuje co miesiąc.

przyjmuje drobne sA 1 złotego.

° s nowych członków poszukujących kre-
przyjmuje Gšytu: К

° ° czlonkėw, pregnących korzystać z Fun-

przyjmuje ga ROP (Kasy Pogrze-
bowej).

° pożyczki na cele produkcyjne z własnych

wydaje eis.
° ożyczki z kredytu rzemieślniczego nizko

wydaje oproosnioświne.

Z Funduszu Zapomogowego Bank wydał już 30 zapomóg
bezzwrotnych 36 rodzinom zmarłych członków, w ogólnej

sumie 58,400 zł.
Uczęstnictwo w Funduszu Zapomogowym

TO OSZCZĘDNOŚĆ
niebywałe korzyści dająca, wobec czego

przezorny ojciec
-. przezorna matka
przezorny mąż
przezorna żona

wszyscy powinni zapisywać się na Członków

Chrześcijańskiego Banku Spółdzielczego w Wilcie Zamkowa 16.    
- przed reformą konstytucji

 

"" PARYŻ, (Pat). Jak słychać, oto- sie dzisiejszego posiedzenia rady ga” przypuszczenie !

oka- binetowej będzie poruszona także Doumergue, nis mogąc „dojść do po-

sprawa reiormy paūstwa, Komunikai rozumienia z min. Herriotem, przed-

ogłoszony po posiedzeniu mówi jed- žožy mimo to swoje projekty parla-
się mentowi i krajowi, Dziennik uważa,

systemu że w każdym razie przed upływem

czenie premjera Doumergue'a
zuje zadowolenie z wyników kon-

gresu w Nantes. Na posiedzeniu ra- i

„dy gabinetowej, która odbędzie się nak, że ministrowie zajmowali

wie środę lub we czwartek, rząd ma jedynie sprawą zmiany

Telefon Redakcji,

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20do24-ej. Administracjaczynnawdnipowszednieed9doM-qj.

codziermie.

 

 

CENTRALA: _PRYWATNY BANK HANDLOWY S.A.  oDDzia:
Wilno, założony w 1873 r. Warszawa

MICKIEWICZA 8 Załatwia wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości Lida
Telefony Przyjmuje wkłady na oprocentowanie

Uskutecznia przekazy krajowe i zagraniczne Suwałki

Wynajmuje kasetki (safes) w podziemnym skarbcu stalowym.
i ж =

Kto szuka dogodnej, pewnej

P. K. O. konto 81.800, lub do

t j do Oddziału
Spoż,

przy ul.

 

WARSZAWA. (Pat). Dziś wpły-
nął do sejmu projekt ustawy skar-
owej wraz z preliminarzem budże-
towym na rok 1935/36. Preliminarz
opiewa po stronie dochodów na su-
mę  1.983.743.700 zł, po stronie
wydatków na sumę zi, 2.132.861.600
i zamyka się niedoborem w sumie
zł. 149.117.900. W, porównaniu do
budżetu z roku 34/35 nie zaszły zmia
ny w budzecie ministerstwa spraw
„wojsk., natomiast w innych działach
nastąpiły pewne zmniejszenia, nie-
znacznie zaś powiększył się budżet
ministerstwa przemysłu i handlu ze
względu na wydatki morskie. Pro-
jekt ustawy skarbowej przewiduje, 

 

  

że, o ile wydatki nie mają pokrycia

e

jest, že  premjer

zająć się ostatecznie sprawą projek- emerytur. Wiyuaje się rzeczą praw-: kilku dni nie będzie można się do-

tu rewizji konstytucji. Rada mini-| dopodobną, že istotnie sprawa ta

strów ustali ostatecznie projekt re- | zostanie poruszona dopiero na przy-

zolucji w tej sorawie i zdecyduje się szłem posiedzeniu rady gaoimetowej.

w. sprawie zwołania zgromadzeniaZa wydarzenie dnia uważane jest

narodowego. |więc nietyle posiedzenie rady gabi-

Z kolei projekt ma być złożony | netowej ile rozmowa, jaka przedtem

w biurze izby deputowanych w dniu | doszła do skutku pomiędzy mini”

zwołania izby, poczem zostanie  strem Herriotem a premjercm Dou-

przesłany natychmiast do komisji mengue. „Paris Soir' podkreśla że

meformy państwa. | premjer Doumergue zachowuje do-

Izba wypowie się na temat kon*| tychczas ścisłe milczenie co do swo-

kluzji, poczem projekt przyjęty :jego planu reformy państwa i nie

przez izbę deputowanych zostanie |zwierza się ze swoich zamiarów, nie

odesłany do senatu. czyniąc wyjątków nawet w stosunku

Rząd ma zawiadomić lzbę depu- i do niektórych członków gabinetu.

towanych że dyskusja budżetowa,|Wszelkie pogłoski w tej sprawie

która mogłaby się już rozpocząć, mamogą mieć tylko charakter hipotez.

być przesunięta i odda do dyskusji W! kołach parlamentarnych uważają

sprawę konstytucji. : |za możliwe trzy ewentualności: 1)

PARYŻ. (Pat). Minister Herriot PremjerDoumergue dojdzie do po-

powrócił dziś rano do Paryża i rozumienia z Herriotem co do pro”

oświadczył dziennikarzom co nastę- |„ektu pojednawczego, ktory zado-

puje: Jeszcze raz zwracam uwagę na woli senat i kongres radykałów, nie

niebezpieczeństwa, na jakie jest na”|znosząc całkowitego prawa senatu

rażona Francja z zewnąlrz i we- |w sprawie rozwiązania izby. 2) Za

wnątrz. Z tego właśnie powodu nie drugą hipotezę należy uznać ewen-

przestanę domagać się od wszystkich tualność odłożenia daty zgromadze-

stronnictw politycznych ścisłego|mia narodowego, które zebiałoby się

przestrzegania rozejmu partyjnego. |dopiero po uchwaleniu budżetu

Partja radykalna gotowa jest dla przez izby. W. ten sposób zostałaby

uratowania rozejmu pójść na jaknaj-|odroczona decyzja w tej sprawie, co

dalej idące ustępstwa. pozwoliłoby na odłożenie rozwiąza-

PARYŻ. (Pat), W, koiach poli-| nia trudnej sytuacji do bardziej po-

tycznych spodziewano się, że w cza- | myślnej chwili. 3) Trzecie wreszcie

|

wiedzieć niczego konkretnego

czaj poinformowanych kołach parla-
menitarnych sądzą że w razie osta-
tecznego ustalenia na radzie mi-
nistrów projektu reformy państwa i
powzięcia decyzji zwołania zgroma-
(dzenia narodowego, rząd zfożyłby w

/ izbie, w dniu jej powrotu z feryj, od-
powiedni wniosek, który zostałby
natychmiast odesłany do komisji re-
formy państwa. Izba: wypowiedzia-
łaby się następnie w tej sprawie na
zasadzie wniosku komisji, poczem
projekty zostałyby odesłane do pa-
iacu luksemburskiego. Porozumienie
między obu izbami musiałoby zająć
conjmniej kilka dni. W! ten sposób
zgromadzenie narodowe mogłoby się
zebrać dopiero około 15 lub 20 li-
„stopada, najwcześniej zaś 13-go.

LONBYN Pat. Dziś po raz pierw-
szy nastąpiło spotkanie wszystkich
trzech delegacyj do rokowań mor-
skich: angielskiej, amerykańskiej i
japońskiej łącznie. Zebranie nie mia-
ło charakteru formainego posiedze-
nia, lecz nastąpiło w ramach śnia- dania, ktre wydał ambasador ame-

 

  
  

 

        

OD DNIĄ 1 LISTOPADA R. B.

CENA

E „DZIENNIKA OILENSKIEGO"'
w prenumeracie będzie znacznie zniżona_

zamiast zł. 450 abonament miesięczny
będzie wynosił zł. 3,50

z przesyłką i odnoszeniem ;do domu.A

 

oszczędnošci—niesie je do

Banku „ Społem!"
Warszawa, Kiak. Przedmieście 16-10.

Zaułek Rossa 3, — tel. 56.

- Oprocentowanie—4 do 6' ..
Bezpieczeństwo i tajemnica zapewnione.
 

Projeki nslawy Slariowej wpłynął do Sejmu.

PARYŻ, (Pat). W, dobrze zazwy-

 

Rokowania w sprawe zbrojeń
morskich.

 

Października i934 r,

Cena numeru,_20 gr.

Nr. 297

  
 

Stan wyjątkowy
na Kubie.

HAWANA. (Pat). Ogłoszono tu)
stan wyjątkowy na skutek ostatnich'
krwawych walk, które -« się odbyły
między przeciwnikami politycznymi,
8 osób odniosło rany.

Władze bezpieczeństwa przepro-|
wadzają aresztowania ;

 
i celowej lokaty dla swoich

jego miejscowego Zastępstwa,

Związku Spółdz,
Rz. P.

—97

spraw  zaśr.

zagranicą 8 zł.

Prolokėly mędrców
BERN. (Pat). Na dzisiejszej roz-

prawie procesu mającego ustalić,
czy protokóły mędrców Syonu są
dokumentem autentycznym, zezna-
wali jako świadkowie były minister

tymczasowego rządu
rosyjskiego Milukow, wieiki rabin
Ehrenpreis i radca  Faberstein.
„Wszyscy oni stwierdzili, że protoku- 

w przewidzianych dochodach, będą
pokryte z rezerw skarbowych lub w
drodze operacyj finansowych, W
jednym ze swych artykułów projekt

ustawy skarbowej przewiduje sub-
wencję na popieranie krajowej pro”
dukcji filmowej do wysokości rze-
czywistych dochodów osiągniętych.
z opłat z pozwoleń na publiczne wy-|
świetlanie iilmów. |

STRASBURG. Według

reorganizacji i w najbliższym czasie|
będzie przedstawiać 24 korpusy,
czyli dokładnie tyle, co przed

LONDYN. (Pat). Reuter donosi
;z Berlina: Dziś popołudniu około 30,
wieśniaków bawarskich, reprezen-
tujących około 200.000 protestantów
bawarskich przybyło do urzędu kan-

| clerskiego, by poinformować kancle-
rza Hitlera o rzeczywistym stanie
|rzeczy w kościele ewangelickim.
| Reuter dowiaduje się, że delegacja
|włościańska miała rzekomo doma-
(gač się ustąpienia biskupa Muellera

(i dr. Jaegera, ponieważ doprowa-
| dzają oni do upadku kościół luterań-

 
 

į. BERLIN. (Pat). Niemieckie: biuro
| mformacyjne komunikuje, że kan-

i oświaty ludowej,

ły są falsyfikatem. Ehrenpreis i Fa-
berstein, którzy brali udział w kon-
gresie bazylejskim w 1897 roku,
oświadczyii, że jedynym. dokumen-
tem pozostałym po tym kongresie
są protokuły oficjalne. (W, dalszym
ciągu procesu przesłuchany został
„Włodzimierz Burcew, słynny ze zde-
„maskowania  prowokatora Azefa,
Świadek liczy 72 lata, mieszka obec-
mie w Paryżu. Przed 30 laty miał

24 korpusy armji niemieckiej. |
(Pat). wojną.

informacji strasburskiego biura pra-| W] związku z powyższem tery-
sowego, armiją niemiecha uległa: torjum Rzeszy ma być podzielone

wkrótce na 16. okręgów wojsko-
wych, w których znajdować się bę-
dą siedziby dowództwa korpusu.

Ferment w kościele ewangelickim Rzeszy
„clerz Hitler przyjął dziś w obecności
ministra spraw wewnętrznych Fri-
cka trzech ewangelickich biskupów
krajowych Marahrensa z llannowe-
„ru, Meisera z Bawarji i Wurmu z
,Wirtembergji, z którymi konfero-
wał. Równocześnie donoszą urzędo-
wo, że dr. Jaeger, który ostatnio zło-
żył swój urząd doradcy prawnego
niemieckiego kościoła ewangelic-
kiego, ustąpił obecnie ze stanowiska
dyrektora ministenjalnego i kierow-
nictwa wydziału duchownego w
pruskiem ministerstwie nauk, sztuki

d diskai

Pogrzeb šp. Šwiechowskiego w Kownie.
RYGA. Pat. —Z Kowna donoszą:

W związku z pogrzebem ś. p. Mar-
jana Swiechowskiego przybyło z Wi-
leńszczyzny do Kowna 13 osób,
wśród których znajdują się rektor (ISB

| Staniewicz, wiceprezydent miasta
„Wilna Nagórsk:, senator Krzyżanow-
„ski, redaktor Okulicz i in. W: kon-
, qukcie żałobnym prócz pizedstawi-
pieli wszystkica mieiscowych orga-
nizacyj polskich wzięli rownież u-

rykański w Londynie, a na które
zaprosił kierowników i rzeczoznaw-
ców wszystkich trzech delegacyj.
Mimo to do zebrania tego przywią-
zują duże znaczenie, albowiem stwo-
rzyło ono okazję wspólnej płaszczy”
zny, na której nastąpiła pewna wy-
miana poglądów.

dział wybitni działacze litewscy na
czele z rektorem uniwersytetu iko-
wieńskiego Romerem  prolesorami
Czepinskisem, Birżyszką, Joninasem
i Zemajlisem. Również obecni byli

były premjer Slezewiczjus, kontroler
państwa inż, Szakenis, były prezy-
dent miasta Kowna inż, Graurogkas
i wielu innych. Urzędowa „Lietuvos
Aidas“ w dzisiejszym nuunierze po-
święca ś. p. Marjanowi Swiechow-
skiemu specjalny artykuł pióra prof.
Żemajtisa, w kiórym podkreśla, że
zmarł działacz polski, który zawsze
hołdował konieczności współpracy
narodu litewskiego i polskiego na
polu politycznem i  kwituralnem.

„Niech Ci będzie lekka ziemia li-
tewska, Койсху artykuł prof. Że-
amajtis, ta ziemia, której interesy ro-
zumiałeś inaczej, niż my, ale którą
gorąco kochałeś”, 

 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) 85 gr za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca © 25 proc. drożej.

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

Terminy

jom pried Sądem.
sposobność widzieć kopję protoku-
łów, co do których z kót policyjnych

mosyjskich słyszał, że są one stał”
szowane. Manuskryptów sam nigdy
nie widziai, a co do Nitūsa twierdzi,

że nie można go nazwać ani fanaty-

kiem ani talsytikatorem, lecz czemś

pośredniem. Wedle zeznan świadka,

cesarz miał osobiście zabronić roz-

przestrzeniania protokułów. Na jego

10zporządzenie przeprowadzono śle-
dztwo, które ustaliło że protokuły

są stałszowane, czego Machowski
„bynajmniej nie zaprzecza. Następny
świadek historyk rosyjski Borys Ni-
koiajewskij zeznaje na temat stosun-
ku żydów do rewolucji rosyjskiej.

Daiej zeznaje dr. Henryk Sliosberg,
były radca prawny rosyjssiego ma
nisterstwa spraw wewnętrznych, za-

mieszkały obecnie w Paryżu, który
specjalnie był upoważniony do zba-
dania autentyczności protokułówi
miał możność przekonania się, że
były one sialszowane w celu walki
z żydowstwem i tendencjami liberal-
nemi w Rosji, M, in. miaty być użyte
przez reakcjonistów. rosyjskich prze-
,ciwko ministrowi Wittemu, Kabin
Ehrenpreiss, urodzony we Lwowie,
obecnie zamieszkaiy w Stokholmie,

brał udział w pracach przygoto-
wawczych do kongresu w Bazylei w
1897 r. Poza rozważaniami natury
ogólnej na temat żydostwa rabin
Ehrenpreis twierdzi, że na kongresie
nie odbywały się posiedzenia tajne i
protokuty zostały siałszowane przez
antysemitów. „W tym samym sensie
zeznawał znany historyk 76-letni
Paweł Milukow. Był on ministrem
spraw zagr. w Rosji w r. 1917, O-
świądcza on na wstępie, że wszyst-
kie rządy rosyjskie byiy antyse-
mickie, a nawet rząd bolszewicki
ma znikomy procent żydów. Zda-
niem świadka, protokuły są w 40
proc. skopjowane ze znanej broszur-
ki Jollyego. Jego zdaniem autorem
iego fałszerstwa nie jest Nilus, Pro-
tokuły były spreparowane, celem
obudzenia antysemityzmu wśród in-
teligencji rosyjskiej i wpłynięcia na
policję i rząd w tym samym duchu.
Są one w pewnej mierze przyczyną
„późniejszych pogromów. Jako jeden
z główniejszych świadków zeznawał
jeszcze Teodor  Tobler, właściciel
słynnej szwajcarskiej fabryki czeko-
dady, członek loży masońskiej „Do-
bra Nadzieja” w 33 stopniu wtajemni 

, stosunku / masonerji

 
czenia. Wypowiedział się on co do

` do žydėw i
twierdzi, że nie odgrywają oni w ru-
„chu masońskim tak decydującej roli,
jaką im się ogólnie przypisuje,

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

Jałmużniczych „Caritasu",
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Doustechne sakolaiciyo
żydowskie w Wilnie,

Nie wszyscy prawdopodobnie
Milnianie wiedzą o tem że w Wil

nie istnieją bardzo charakierystycz

ne stosunki w powszechnem  szkol-

nictwe żydowskiem.

Betnieją więc przedewszystkiem

publiczne szkoły powszecine dla

żydów. Nauka w tych szkołach od-

bywa się w jęz. polskim. Od innych

szkdł publicznych różnią się one

tem, że młodzież w tych szkołach  jes: wyłącznie żydowska, nauczy-

ciele żydzi, szkoły świętują szabat,|Ś0

w
|

a pracują w niedzielę; ponadto

programie nauki uwzględnione

t zw. przedmioty judaistyczne.

Kosz: utrzymania tych szkół spa-

da — zgodnie z ustawą —- częścio-

wo na państwo, częściowo na

morząd, tak iż nauka w nich jest w

zasadzie bezpłatna, t. zn że pobie-

rane są tylko bardzo drobne opłaty,

takie same, jak w innych szkołach

są

sa”

powszechnych.

Większość ugrupowań  politycz-

nych żydowskich ten typ szkół

gwałtownie zwalcza; wychodzą. te

koła polityczne z założenia, że pu-

pliczne szkolnictwo jest wstępem

do asymilacji żydów a grup poli-

tycznych żydowiskich, stojących na

gruncie asymilacji, obecrie w Pol-

see niema.
W! szkolnictwie żydowsk:em, mi

mo'agitacji kót politycznych, szkoły

pubiiczne znajdowały duże uznanie
i z roku na rok ilosć młodzieży w

tych szkołach wzrasta. Ostatnio jed-
nak, przy tegorocznych zapisach

dzieci do szkó! powszechnych, za-

uważono mniejszy napływ kandy-

datów. Przyczyny tego zjawiska w

chwili obecnej nie są znane,

Poza szkołanst publicznemi istnie-

ją w Wilnie żydowskie prywatne

szkoły powszechne. Są one kilku

typów, o różnych językach wykła-

dowychi, różnych kierunkach nau-
czania. Są więc szkoły puwszechne

hebrajskie i żydowskie (t. zn. żargo-
nowe). Są szkoły świeckie i są szko-

ły religijne.

Szkolnictwo prywatne żydowskie

ma charakter społeczny. Istnieje

kilka centrali t. zn. organizacyj Žy-

dowskich, posiadających własne

szkoły. Pomiędzy poszczególnemi

centralami toczy się walka 0 wpły-

wy wśród społeczeństwa żydow-

skiego. Który kierunek zwycięży

dzść powiedzieć trudno. Zarówno

świeckie szkolnictwo żydowskie

(žargonowe), jak i religijne  hebraj-

skie 'wykazują spory zasob energji.

Bardzo ważna kwestja, mteresu-

jąca nietylko społeczeństwo żydow-

ме ale i całą ludność chrześcijań-

sle, jest sprawa podstaw materjal-

nysh żydowskiego szkolnictwa pry:

wanego. Dotyczy ona nietylko ży

dów dlatego, że prywatne szkolnic-

two żydowskie w: Wiilnie jest już od

lat 15-tu subsydjowane przez mia:

sto. |

W. zasadzie w prywataych szko-
łach żydowskich poberane są opłar

ty. Wpływy z opiat są maturalnie

niewielkie, Do szkół prywatnych

żydowskich posyłają 'dzieci ludzie

często  niezamożni; pozatem zaś

świadomość, że publiczne szkoły są

bezpłatne nie sprzyja ugruntowaniu
przekonania, że za szkołę płacić

trzeba. Skutek jest taki, że żadna
centrala żydowska szkół swoich z

wpisowego utrzymać nie :noże.

W poszukiwaniu źródei pokrycia

niedoboru, cen:rale oświatowe zwró

ciły się do dwóch źródeł: gminy

żydowsiijej i samorządu miejskiego.

Do gminy żydowskiej szturmują cen

trale o opłatę nauczycieli, do samo-

rządu miejskiego 0 świadczenia

rzeczowe. .
Jak się wywiązuje gmiva žydow-

ska z obowiązku oplacania nauczy-

cieli, świadczą notatki prasowe o

strajkach nauczycieli żydowskich, o

oblężeniu członków zarządu gminy

podczas obrad przez demonstrują-

cych nauczycieli itp. Pensje na-

uczycieli żydowskich są teoretycz

тйе wysokie, wyższe niż nauczycieli

w szkołach publicznych, aie wypła-

cane są tyiko częściowo 5 to od lat

lflku t. zn. od czasu, gdy subsydja,
napływające od żydów  amerykań-

skich, zmalały, lub ustaży całko-

wicie.
Postulat żydów, by samorząd

miejski w Wilnie dawał subsydja na

рейтус!е wydatków rzeczowych

prywatnych szłzół żydowskich, zo-

stał — jak już wspomnieliśmy —

pełniony. Rozwiązanie sprawy by-

io jednak odmienne w okresie ka:  

Obywatele i
Coraz bardziej i wsze istronniej

doświadczamy tej prawdy, że prze-

znaczeriem naszego życia jest zma
$anie się z jego trudnościami, Naka-

zem bezpieczeństwa dla państw, na-

rodów i jednostek jest gotowość i

zdolność odparcia ciosu z każdej

strony.

Narody, które posiadają zabez-

pieczenie w sile moralnej oraz w

zasobach materjalnych, idą ku

świetlanej przyszłości, aby więc ją
osiągnąć, muszą wykazac energję

wysiłek pracy, zapobiegiiwość i

przezorność.

Świadomi tych zasad i celów, ob-
chodzimy 31 października każde”

roku Międzynarodowy Dzień

Uszczędności.
W tym dniu poświęćmy chwilę

czasu na rozważenie hasei, które

dzisiaj przyświecają ludzkosci: po-
mad troski codziennego życia przebija
się promienna wiara, w lepszą przy-
szłość, w trwaiszą budowę życia, w

 

DZIENNIK MIBKRABI '

Obywatelki!
jaśniejsze jutro. Nikt inny, tylko my

sami musimy tę przyszłość budować.

To my, ludzie miljonowych mas,

musimy umacniać i gruntować nasze

życie osobste, państwowe, narodo-
we społeczne. Musimy, pracując

wytrwale i niezłomnie, kierować

wszystkie myśli ku przysziości; mu-

simy budować wokół siebie zapory

przeciwko zdarzeniom losu, jakich

życie nie szczędzi. Dążąc do po-

do zabezpieczenia spokojnego jutra,

musimy tworzyć własne zasoby ma-
iterjalne, musimy oszczędzać abyśmy
w każdej chwili życia i w każdej

potrzebie znaleść mogli szybką po-
moc i ratunek. Oszczędzajmy więc
w imię własnego bezpieczeństwa, w

imię lepszej przyszłości własnej i
ogólnej. Wysokość wkładów w in-
stytucjach oszczędnościowych, to
miara siły gospodarczej narodu.
Centralny Komitet Oszczędnościowy

Rzeczypospolitej Polskiej,

 

Łprasy.
Osłatnia sesja.

W r. 1935 w jesieni kończy się

kadencja obecnego parlamentu.

Obecnie zwołana sesja jest więc
ostatnią. „Gazeta Warsz** przypo”

mina:
„Stosunek Stronnictwa Narodowego

|do obecnego Sejnu jest dostatecznie zna-

ny. Stojąc na zasadniczem stanowisku, że

w dzisiejszych warunkach parlament jest

tylko jednym — wcale nie najważniejszym

— fundamentem życia politycznego, twier-

dziliśmy i twierdzimy, że Sejm i Senat, po-

chodzące z pamiętnych wybor“w r. 1930,

nie są istotnemi przedstawicielami  społe-

czeństwa i dlatego, odmawiając obecnej

większości w izbach moralnego prawa do

decydowania o najważniejszyci sprawach

państwowych, domagaliśmy się ich rozwią-

zania i rozpisania nowych i to uczciwych

wyborów.

Ten stosunek pozostaie niezmie-
niony. :

Co jednak będzie treścią ostat-
niej sesji? Poza budżetem, którego
uchwalenie jest jedynie iormalno-
ścią w dzisiejszych stosunkach,
„Gaz. Warsz.* uważa za „śwóźdź'”
sytuacji sprawę projektu konstytu-
cyjnego p. Sławka. Jednskże spra-
wa ta ucichła i wygląda na to, że
uległa konfiskacie w obozie sana-

cyjnyim.
„Pozostaje druga funkcja Sejmu: kon-

trola. Tutaj prawdopodobnie wszystko zo-

stanie po dawnemu. Jakiś re'erent sana-
cyjny pod koniec sesji po kilkuminutowem

przemówieniu postawi wniosek * udzielenie

rządowi absolutorium z kolejnych zam-

knięć rachunkowych i wykonania budżetu,

a większość rządowa ten wniosek uchwali.

Kontrola jednak będzie przeprowadzo-

na, ale ubocznie, podczas dyskusji budże-

towej oraz we wnioskach i inierpelacjach,

zgłoszonych przez kluby do większości rzą-

dowej nie należące. Obowiązek ten spad-

nie, jak to dotychczas bywało, przeważnie

na Klub Narodowy.
`

 

„Moment“ (Nr. 234) daje sprawo-
zdanie ze zjazdu warszawskiej wo-
jewódzkiej  onganizacji ' wojskowej
sjonistów - rewizjonistów
Hakail* (Związek. wojskowy) w Płoń
sku, rozpoczętego w dniu 14 b.m.:

„ — Na zjazd już zjechało się ponad

150 wojskowych. Zjazd wypadnie przeto

bardzo okazale, Do Płońska w specjalnych
samochodach udają się członkowie głównej
i okręgowej komend z naczelnym komen-

dantem, inż. Szeskinem, namiestnikiem

„Brith Trumpeldor* Rembą i komendantem
okręgowym Lichtensteinem na czele”.

O godzinie 3.30 odbędzie się
„ — wielka defilada, która Lędzie do-

statecznem unaocznieniem sił wojskowych

i ich wzrostu”.

Defiladę przyjmą
„ — członkowie głównej * okręgowej

komend. Dla wielu gości z Warszawy, któ-
rzy już zapisali się w sekretarjacie Britki

Hakail, wzniesiono specjalne trybuny”.

W] dzień
„ — odbędą się ćwiczenia bronią i spor

towe między wojskowymi z różaych miast.

Odbędzie się również wspaniala akademja,

podczas ktorej wystąpią z okolicznošcio-

+ `

iaik S Du AN RS
dencji

inne za kadencji Rady 1927—34.

Subsydja dla szkół żydowskich

należą do kategorji t. zw, świad-

częń nieobowiązkowych '. zn., že

jest właściwie sprawą dobrej woli

Rady udzielić tych (subsydjów, lub

nie. Rady m, Wilna od r. 1919-go

wychodziły z założenia,

dzieci żydowskie masowo przeszły

do szkół publicznych. to powstałaby

konieczność utworzenia odpowied-

niej ilości nowych szkół powszech-

ny których wydatki rzeczowe

obciążyłyby budżet miejski. A więc

czy w formie subsydjów, czy w for-

mie przymusowych świadczeń ten

sam wydatek ponieść trzeba.

W okresie 1919—1927 centrale
szkolne żydowskie otrzymywały od
miasta Wilna subsydjum proporcjo

nalnie do Ikoszi6w utrzymania szkół
publicznych według ustalonego klu-
«cza. Podobno szkoły żydowskie na
tem wychodziły bardzo dobrze fi-

MANSOWO.

ZE

  

Wolskowe ćwiczenia żydowskie.

„Brith -|

Rady Miejskiej 1719—27, a

gdyby

Trybuna sejmowa po siedmiomiesięcz-

nem zamknięciu będzie na jakiś czas znowu

otwarta i to jest istotne znaczenie nadcho-

dzącej sesji. Nie Sejm w głosowaniu, ale

całe społeczeństwo będzie sądzic sprawy i

ludzi”,

k

 

Czy ostateczne?
W chwili ogłaszania ostatnich

dekretów oddłużeniowycn minister

skarbu podkreślił, że żadnych dal-

szych ulg spodziewać się nie powin-

no. Powołując się na ustaloną w o-*

statnich latach inną praktykę, ABC
zapytuje jednak:

„Czy ostatnie  dekrety wytrzymają

próbę życia? Zależy to od ich wykonania,

od rozporządzeń wykonawczych itp. Ale

nietylko od tego, Zależy od całokształtu

rezultatów, jakie da polityka przystoso-

wania.

Ostatnio jest ona prowadzona z nieco

większą energją w jednych dziedzinach, o

czem świadczą obniżki niektórych cen kar-

telowych, z nieco mniejszą energją w in-

nych — o czem. świadczy projekt prelimi-

narza budżetowegc na rok 1935/36.

Polityka przystosowania nie jest ' pro-

wadzona konsekwentnie we wszystkich

dziedzinach, U jej podstaw tkwi błąd za-
sadniczy: przystosowanie odbywa się me-

chanicznie, organicznie. Redukcje

płac pracowników państwowych — było

to przystosowanie mechaniczne. Ogranicze-

nie funkcyj państwa — byłoby  przystoso-

waniem organieznem. Zniżka cen węgla

przy utrzymaniu kartelu 1 nienaruszalności

długów zagranicznych przemysłu węglowe-
$0 — jest przystosowaniem mechanicz-

nem," °

Jeżeli chodzi specjalnie o rolnic-
two i o długi rolnicze, to:
„Nie wystarczy skreślić ich części. Trze-

ba rolnictwo uczynić zdolnem do płacenia,
to jest zależne od polityki przystosowania

w zakresie cen i ciężarów przemysłowych
i ciężarów publicznych."

a nie 
|wemi mowami: naczelny k omendant inž.
Szeskin, dr. Flaksbojm, namiestnik Rem-

| ba, officer Brust, komendan: okręgowy
Lichtenstein i inni*.

Żydom wolno...
I musi im w Polsce powodzić się

nienajgorzej, jeśli stać ich na defi-
lady, na parady, na specjalie samo-
chody   

 

W „Dzienniku Ustaw” Nr. 94 z
dn. 28-go października ogłoszone
zostało rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej o połączeniu Fun-
duszu Bezrobocia z Funduszem Pra-
cy.

Na podstawie tego rozporządze-
nia zakres działania Funduszu Bez-
robocia przekazany zostaje Fundu-
szowi Pracy.

Zakres działania Funduszu Pracy
jest następujący: finansowanie  g0-
spodarczo uzasadnionych robót pu-
blicznych, lub robót o  publicznem
 

 

W skresie 1927—1934 samorząd
miejski dawał szkołom żydowskim
świadczenia rzeczowe narówni ze

szkołami publicznemi, Ten drugi

system miał dła żydów tę dobrą

stronę, że dawał im do pewnego
stopnia spełnienie ich aspiracyj po-

litycznych t. zn, uznania przynaj-

mmiej ze strony samorządu szkolnic-

twa żydowskiego za rówmowpraw”
nione ze szkolnictwem publicznem.

Podobno finansowo lepiej na tem

wychodziło miasto. `
W chwili obecnej, kiedy nowa

Rada Miejska zaczyna swą gospo-

darkę, problem żydowskiego szko!-

nictwa staje się bardzo aktualny.
Rada będzie musiała zdecydować

jakie stanowisko zajmie wobec
czkół żydowskich: czy udzieli sub-
sydjum, czy nie; jeśli zaś udzieli, to

w jakiej wysokości i w jakiej for-
mie. pi

Nasze w tej sprawie stanowisko

|wyjaśnimy w jednym z artykułów

| następnych,

 

prawy bytu, zdobycia niezależności,| |

 

Jak zwykle ze zbliž:jącym się
sezonem politycznym w kołach po--

litycznych pojawiają się różne po

głoski na temat nadchodzących,
zmian w rządzie. Czy są uzasadnio-

ne? Trudno jest definitywnie i szcze

rze odpowiedzieć na to pytanie,

gdyż nawet pośród  wtajemniczo-

nych niewielu mogłoby na takie py;

tanie dać odpowiedź decydującą.

Otóż mamy rzekomo stać w o-

bliczu nowych zmian w całym gabi-
necie. Na szefa rządu pogłoski te

wskazują bądź p. Kościałkowskiego

bądź też p. Poniatowskiego. Uprzed

nio już nieraz słyszało się o wy

bitnej roli, która ma być im powie-

rzona. Nieraz wymieniano ich jako
ludzi prz ści.

Dalej: tekę zagraniczną pogło-,

ski powierzają Wacławowi ы

jewiczowi, który był dyrektorem

administracyjnym M. S. Ż, zanim

przeszedł na wiceministra skarbu.'

dzie lwowskiemu  Belinie-Prażmow-

nictwo miałby objąć inż, Przedpeł-

ski, ośwatę rektor Przychodzki,

przemysł i handel woj. Grażyński, '

bezpieczeń, koleje — Moraczewski,

który od dość dawna usunął się z

widowni, jakikolwiek tworzy ciągle
swoje Z. Z. Z.

Skarb miałby być oddany p. Ste:

fanowi Starzyńskiemu. który zdał

egzamin z  przedsiębiorczościjako

komisarz generalny požyczki naro-

dowej i ktėryby pono mial za zada-

nie odwołać się po raz wtóry do

ofiarności społecznej z nową po-

życzką. Wreszcie tekę sprawiedli- 
Połączenie Funduszu Bezro

z Funduszem Pracy.

wości na moment uchwalenia kon-

KRD Дит   

bocia

znaczeniu, celem zatrudnienia bez-
robotnych, publiczne pośrednictwo
pracy, zabezpieczenie robotników

na wypadek bezrobocia, doraźna po
moc bezrobotnym, którys nie przy-

sługuje prawo do zasiłku z tytułu
zabezpieczenia na wypadek  bezro-
bocia, organizowanie zatrudnienia

młodzieży na zasadach spoleczno-
wychowawczych, porady 1 przyspo-

sobienie zawodowe bezrobotnych
oraz pomoc w tworzeniu warsztatów
pracy, akcja kulturalno - oświatowa
wśród bezrobotnych.

Na czele Funduszu Pracy stoi
minister opieki społecznej, a z jego
ramienia zarząd tym Funduszem wy”
konywa dyrektor, powołany przez
ministra opieki społecznej.

Ponadto minister opiexi społecz-
nej powoła komisarza, który prze-
prowadzi połączenie Funduszu Bez-
robocia z Funduszem Pracy. Komi-
sarzowi temu minister opieki spo-
iłęcznej może na czas przejściowy
"poruszyć wszystkie lub niektóre u-
i prawnienia zarządu głównego Fun-
duszu Bezrobocia i przewodniczące-
$0 zarządu głównego Fumduszu Bez-
robocia, sa

Rozporządzenie Prezydenta Rzė-
czypospoliiej о połączeniu tych
dwóch Funduszów wci i w życie
z dn. l-ym kwietnia 1934 r. W tym
samym dniu tracą moc obowiązują
cą wszelkie przepisy z niem
sprzeczne,

CZA

PRZYGOTUJ
dląpowodzian “|

ubranie, pieliżnę, obuwie “

Polski Czerwony Krzyż.

K.
KOMUNALNA RASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA GILNA

 

  zabiera i wysyła.

UL. ADAMA MICKIEWICZA 11.

i złotych w złocie.

majątkiem.

(Mury po-Franciszk.).

Czy będzie zmiana rządu?
stytucji prof. Makowski, który w tej
chwili jest przewodniczącym ko-
misji konstytucyjnej Sejmu, a który
był ministrem sprawiedliwości w r.
1926, kiedy dn 2 sierpnia uchwalo-
no drobne zmiany konsiytucji, o
wiele mniejsze, aniżeli jeszcze przed
zamachem majowym  zgfosiły w
swym wniosku i Klub Narodowy i
Stronnictwo ludowe.

Niepodobna dociec, ile prawdo-
podobieństwa mieszczą w sobie te
wersje. Notujemy je dlatego, że
kursują przedewszystkiem w sterach
iewicowych „sanacyjnych“. A te
koła uzupełniają swe pogłoski jesz-
cze zapowiedzią rychłych wyborów,
które taki właśnie rząd miałby
przeprowadzić na wiosnę.

 

 

 

O.

Przyjmuje wkłady oszczędnościowe w złotych obiegowych

Wkłady oszczędnościowe przyjmuje od 1-go złotego począwszy.

Płaci solidne oprocentowanie.
Wypłaca na każde żądanie BEZ OGRANICZENIA SUMY.
Zapewnia tajemnicę wkładów.

Za wkłady i ich oprocentowanie ręczy miasto całym swoim

Wkłady oszczędnościowe złożone w Komunalnej Kasie Oszczędności m. Wilna
są wolna od podatków i od zajęć sądowych i administracyjnych.

"Biura Kasy dla dogodności publiczności są czynne I w GODZINACH WIECZOROWYCH.
Prowadzi rachunki czekowe, oraz wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości,

Prowadzi Zakład Zastawniczy (lombard) przy ul. Trockiej Ne14

Suma złożonych wkładów na dzień 1 paźdżiernika 1934 roku
SIĘGA WYSOKOŚCI ZŁ. 4.426.570 gr. 32.

 

Premjer L. Kożłewski
przemawia przed radjo.
Jak już przed paru dniami zapo-

wiadaliśmy w dniu dzisiejszym wy-
głosi przez radjo przemówienie pre-
mjer, p. L. Kozłowski,

Przemówienie premjera wchodzi
w program. prac zjażdu wojewódz-
kich przedstawicieli BBWR, który
odbędzie się w Warszawie w dniu
dzisiejszym. Premjer Kozłowski zo-
brazuje prace Rządu w okresie 0-
statnich trzech miesięcy.

Przemówienie będzie transmito-
wane przez radjo na wszystkie roz-
głośnie polskie.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu'

 

—

Z dużej chmury mały deszcz.
Wegiel staniał tylko 2

Zgodnie z tem, co zapowiada-

nie nadzwyczajnych rabatów dla

wpływu na cenę węgla w detalu w
Wilnie.

zi. 60 gr. na tonnie,

transportu wyniesie właśnie 2 zł.
"[ekę spraw wewnętrznych wojewo- liśmy, wobec cofnięcia przez kopal- 60 gr. na tonnie. Dobry gatunek wę-

gla opaiowego - kosztowac więc bę-
skiemu, którego szanse w ostatnich hurtowników, ostatnia zniżka ceny, dzie obecnie 42 zł. do 42 zi. 40 gr. z
czasach poszły pono w górę. Rol- węgla nie będzie miała zupełnie dostawą do domu.

Wobec niepewności sytuacji hur-
townicy węślowi wstrzymują się w

Zmižkę o 2 zł. 50 gr. na tonnie| chwili obecnej z zamówieniami. Za-
opiekę społeczną wicemin.Jastrzęb spowoduje tylko potanienie transpori pas węgla w ssłądach jest bardzo
ski, aby przeprowadzić zmianę u- tu z kopalni do Wilna, Potanienie niewielki.

   Zamkowa

jakość radjoodbiorników

ELEKTRIT
za najniższą cenę, na dogodnych warunkach

w f-mie MICHAŁ GIRDA,
20, tel. 16-28.

  
  

 

W Hiszpanii po stłumieniujrewolucji
Zwołanie kortezów hiszpańskich, :

MADRYT. (Pat). Premjer Ler“
roux odbyi z przewodncz4cym kor“
tezów Albą konferencję w sprawie
terminu zwołania izby. Postanowio-
no zwołać kortezy na dzień 2-go li-
stopada.

PARYŻ. (Pat), Z Madrytu dono-
szą, że premier Lerroux potwier-
dził wiadomość, że dziennikarz Sir-
val został zabity w Oviedo.

Redaktor Sirval został areszto-
wany przez policję, dostawiony do
komisarjatu, gdzie  przesłuchujący
porucznik  źlę zrozumiał ruch
dziennikarza i myśląc, że chce go u:

derzyć, zabił go z rewolweru.
Premjer oświadczył, iz nie jest

pewne, czy wersje te odpowiadaj
dokładnie samda, .н

BARCELONA. (Pat). Były bur-
mistrz Barcelony dr. Aguada został
aresztowany. 5

MADRYT. (Pat). Premier Le-
rroux ośwadczył, iż w czasie ostat-
nich wypadków zginęło 220 żołnie-
rzy gwardji obywatelskiej i oddzią-
łów szturmowych. Liczba rannych”
sięga 743 osób o 46 osobach brak
wiadomości. :

Wyścig Anglja — Aach:
LONDYN. ' (Pat). Sytuacja na

itrasię wyścigu Anglja — Australja
przedstawią się obecnie następu-
jąco; sh о

Stodartowie opuscili
4 Gadz..1946. Moleoce
iw New Castle Vaters.

'Unieruchomieni są czasowo He
wett Kay w Couclurry i Wright i

Charleville
zaajduje się

===

 

к

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.

   

  

 
'Administracji.

Palando w Kalkucie, Schaw w
Bushire. Jones i Waller odbywający
lot powrotnie są w Allahabad.

MELBOURNE. (Pat). Stodarsto-
wie wylądowali tu o godz. 10.55 we-
dług czasu miejscowego. Jest to
6-ty samolot, który przeb trašė
Anglja — Ausiralją. y '
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Zjazd działacz
Na: zjazd „działaczy kulturalnych

stwie W. R. i O. P. dr. Władysław!

dencji lzby Przemysłowo - Handlo-
wej w Wilnie, w dniu wczorajszym
odbyło się jedno z ostatnich posie-
dzeń Izby, na którem prezes Ruciń-
ski złożył wyczerpujące sprawozda-
nie z 5 letniej działalności lzby, pod-
kreślając szereg ważnych momen-
tów w rozwoju lzby, jak m. in. to, iż

JAKA DZIŚ$ BĘDZIE POGODA?
Rano miejscami mglisto, w ciągu

dnia pogoda o zachmurzeniu zmien:-

nem z możliwością przelotnych opa-

dów. Lekiki spadek temperatury,

nocą 'przymrozki, W. dzielnicach

północnych umiarkowane, pozatem
słabe wiatry z kierunków  zachod-
nich

APTEK.
dyżurują następujące

DYŻURY
Dziś w mocy

apteki:
Augustowskiego

Nr. 10 (telef. 9-68),
kiego — uł. Wileńska Nr $, Ponawicza —

Nr. 2 (telef, 16 31,, Frumkina — ul. Nie-

miecka Nr. 23 telef. 3-29] i Rostkowskie-
go — ul. Kaiwaryjska Nr. ši, Wysockie-
go — ul. Wielka 5 (tel. 11-99), orat wsryst-

kie * przedmieściach, próca Smupiszek.

! ‚ URZĘDOWE.

— Zmiany na stanowisku dyrek-
tora Izby Skarbowej. Dyrektor Izby
Skarbowej Edward Ratyński miano-
wany; został ой dnia 1 listopada r. b.
dyrektoren: lzby Skarbowej Grodz-

kiej w Warszawie.
Kierownictwo Izby Skarbowej w

Wilnie objął p. Józef*Albin Na-

wrocki,
Z MIASTA.

— Dzień Oszczędności w dniu

dzisiejszym. Dnia 31 b, m. w dniu

Międzynarodowej Oszczędności zo-
staną loszone we wszystki:

szkołach, oddziałach wojskowych i
onganizacjach społecznych odczyty
© oszczędności.

Q godz. 13-ej w teatrze na Pohu-
dance i kino-teatrze Rewja oraz o

godz. 16-ej w teatrze Lutnia odbędą

się uroczyste sa Dnia Oszezę-
dności dla dzięci szkół powezech-
nych,
O godz. 15.35 dr. Michał Król wy*

głosi odczyt przez radjo.
O godz. 18.15 przemówi przez

radjo prezes Centralnego Komitetu
Oszczędn. Rzplitej Polskiej p. dr.
Henryk Gruber.

Na kursujących po mieście au-
tobusach będą umieszczonz transpa-
renty propagujące oszczędność.

Pozatem w tyme dniu o godz. 18

w miejscowym Oddziale P. K, O, zo
staną uroczyście wręczone 1 у
najoszczędniejszym pracownikom do
mowym m, Wilna, oraz doręczona
zostanie 6 p. p. leg. nagroda w po-
staci odbiornika radjowego za najle-
piej wykonaną żołnierską piosenkę
o oszczędności.

Zaprzysiężenie prezydjum za-

szłego tygodnia, najprawid obnie

we wtorek, odbędzie się zaprzysię-
żenie w Urzędzie Wojewódzkim
prezydenta d-ra Maleszewskiego,
oraz wice-prezydentów: Adama BR
sudskiego, Teodora Nagurskiego i
Kazimierza Grodzickiego. Przysięgę
od członków Zarządu miejskiego
przyjmie p. wojewoda Jaszczołt.

оиии įdk
Podpo В й :

dr. A. Woycicki, prof U.S.B., wygto-
si! wobec licznego audytosjum refe-
rat dyskusyjny w Kole Wilefskiem:
Związku Polskiej Inteligencji Kato-
lickiej. Preiegent na podstawie tran-
cuskiego „Tygodnika Społccznego" i
Międzynarodowego Kongresu wycho
wania moralnego, jako prelegent i u-
czestnik tych dwóch zjazdow przed-
stawił doktrynę chrzešcija:
wychowaniu w zwiążku z chrześci-
jańskim ustrojem społecznym.

Wyraża się ońa w postulatach na-
stępujących:

1. Wychowanie nie zadowalnia
się wykształceniem umysłowem czło
wieka; ońo go podnosi ponad same-
go siebie aż do Boga: podnosi całe-
go człowieka: jego myśl, jego wolę;
sprawia, że człowiek działa i uczy
się żyć; wytwarza, rózwija cnotę, a
jednocześnie pociąga władze umy*
głowe do wspinania się w. górę po
stopntach wiedzy.

2, Jeśli wychowaniew pierwszym

rzędzie wińne rązwijać człowieka w
okresie mfodzieńczym: to wszakże
mie ogranicza się ono do dzieci, а@!
tylko do młodzieży ale trwać winno

aż do kóńcą życia, zmieniając przy-

 
ul. Mickiewicza

Jurkowskiej * Romec-

 
      
    

 
  

lem swój chąrakter I metądy: |

Stosunek między porządkiem R

„ społecznym i wychowaniem.
3. Między wychowaniem i po-

rządkiem społecznym istnieje współ-

"KRONIKA.

 

 

а Ol

  

y kulturalnych.
„Zawistowski, referent muzyczny mi-

w Wilmie, kitóry rozpocznie się dziś nisterstwa dr, Stefan Šledzinski, ge-|
o godz. 10 w sali związku literatów, neralny konserwator Jerzy Remer
Ostrobramska 9, przyjeżdżają na-| i
czelnik wydziału sztuki w minister-|

oraz delegat akademii

Ostatnie posiedzenie izby Przemysłowo-
Handlowej.

W) związku z zakończeniem ka-| starania Izby w sprawie ulg przy
wykupywaniu świadectw przemy
słowych zostały uwieńczone po-
myślnymi* wynikiem, gdyż od przy-
szłego roku świadectwa przemysio-
we kupcy i przemysłowcy będą wy-
kupywali dwa razy do ręku t. j. 31
marca i 31 grudnia roku kalendarzo-!
wego. )

Bezpośrednio po złożeniu przy:
sięgi nowowybrany Zarząd przystąpi
do urzędowania. |
— Układanie preliminarza budże-|

towego. Wiszystkie wydzialy i przed
siębiorstwa miejskie przystąpiły doj
układania preliminarza budżetowego
na rok 1935/36.
— Regulacja ul. Suchej na An-

tokolu. Magistrat przystąpił do re-
gulacji ul. Suchej na Antokolu. W
związku z budową alei nad brzegami
Wiki na odcinku od ul, Tiwoli da ul.
Suchej, poziom  ježdni tej ostatniej
zostanie wydatnie podniesiony i do-
stosowany do poziomu tesenu przy-
Jegłego.

SPRAWY SANITARNE.
— Lotne lustracje piekarni. Wczo-

raj oddyły się lotne lustracje pie-
karni dokonane przez komisje sani-
tarne. Zbadano kilkanaście zakła-
dów piekarnianych, nie we wszyst-
kich jednak znaleziono wzorową
czystość i ład. W związku z tem spo
rządzono mandaty karne na właści-
cieli niechlujnych piekarni.

, — Lustracja sanitarna w Hali
miejskiej. Na rynkach wileńskich
oraz w Hali miejskiej komisje bada-
nia żywności przeprowadziły lustra-
cje. w straganach, kioskach sprzeda-
ży i na wozach Zkadano 98 próbek
artykułów spożywczych 1 nabiału.
Komisje znalazły w 7 straganach
brudne naczynia do nabiału, przy-
czem mięso znajdowało się w niehi-
gjenicznym stąnię. Sporządzono pro-
tokuły karnotadministracyjne. Wło-
ściankom sporządzono 5 protokułów
za sprzedaż nie pierwszej świeżości
mastą, 2

POCZTA I TELEGRAF.
— Poczty peronowe. Z dniem 15

b. m. zostały uruchomione nowe pla-
cówiki poczt peronowych na dwor-
cach kolejowych w Grodnie, Lidzie,
Stołpcach, Łunińcu i Turmoncie,
— Pośrednictwo  poczt.-telegr.

Lararone zwinięcie z dniem 31
października b. r. pośrednictwa pocz
towo - jolegraikodcGo Miedniki po-
wiat Wileńsko Trocki odwołuje się.

SPRAWIY UNIWERSYTECKIE.
— Z Wydziału Humanistycznego

Uniwersytetu Stefana Batorego. W
terminie 1esiennym 1934,55 r, uk.
stopień magistra filozofji uzyskali: w
zakresie filologii polskiej —pp. Du-
jszyńska Teodora, Klauznei Dawid,
K rz Roman, Ostrowska Julja,
|Rozental Leopold. Tysżkówna Julja,
| Żeromska Marja; w zakresie filologii
francuskiej — p. Kościałkowską 2
Żelskich Eugenia; w zakresie filolo-
gji niemieckiej — pp. Hofimanówna
Zofją, Gilbarżanka Dina, Mirowicz

 

Julja, Szapirówna Genia; w zakre-
sie historji — pp. Dertga Aleksy,
Orłowska Janina, Perelsnanowa z
Minorów Liba, Zitlerówna Fejga, 
p || || %

ПУИ ПУИ ы сООНеССОУ
zależność. Zasady prawdziwe lub
fałszywe, które zaznaczają różnicę
między ustrojami społecznemi i pa-
nującemi świątopoglądami, odbijają
się na metodachi systemacn wycho-
wawczych,

4. Zdarza się, że praktycznie wy-
chowanie służy tafszywym bogom tj.
temu lub innemu celowi doczesnemu,
dążącemu do zastąpienia celu osta-
tecznego; np. ubóstwianej jednostce,
społeczeństwu, rasie, narodowi, pań:
stwu, ludności.

Cele wychowania, cel ostateczny
i porządek społeczny.

5. „Nie możę być prawdziwego
wychowania, jeśli nie jest całkowicie
skierowane ku celowi ostatecznemu

duchowym i religijnym tj. całkowicie
dążyć ku cełowi ostatecznemu, Bo
gu. Jednocześnie wychowanie po-
wifimo być społeczne, t. zn. musi
wdrażać do poszanowania osób, mi-
łości ludzi, posłuszeństwa dla wła-
dzy — trzech skłądników stanowią-
cych porządek społeczny, |

6. Duszą takiego wychowania jest
miłość. Wychowanie siebie samego,
wzajemne wychowanie jednych
przez drugich, wychowanie hieran-

Zakończenie strajku piekarzy. |

| właścicielami piekarni a przedstawi-
cieiami robotników strajk piekarski

literatury |
Karol lrzykowski. |

DZIENNIK MIĘEASKI |

Po konferencjach u Starosty
Grodzkiego oraz u Inspektora Pracy
odbytych w dniu 29 b. m. miedzy|

objętych strajkiem robotnicy powr6-
cili do pracy.
W toku odbytych konierencyj

strony uzgodniły szereg spornych
ni kwestyj i obecnie pozostała jeszcze

w Wilnie został zakończony. otwarta sprawa zarobków  robotni-
Jeszcze w ciągu nocy z dnia 29 na| czych, która zostanie załatwiona w

30 b, m. we wszystkich piekarniach dniach najbliższych.

Pracownicy samochodowi przeciw
dr. Brokowskiemu.

Istnieje w Wilnie Związek Zawo-|Samoch, zostali członkami tej Spół-
dowy Pracowników Samorządowych|dzielni i złożyli tytułem wpisowego

 

Ziem Północno-Wschodnich. Zwią-| po 10 zł., a tytułem udziału po zł.
zek ten grupuje przedewszystkiem! 20, razem po 30 zł.
pracowników t. zw. , Arbonu'", czyli|
Tow. pgest Komunikacji Autobu-|
sowej, i zkolei należy dc centrali dze wpłacone przepadły. Ogół pra*
związków zawodowych pod nazwą Žuklijų, SAIGBOdOWych pa
Głównej Rady Zjednoczenia Związ- | wanych w związku, uchwalił w dn.
ków Zawodowych Ziem Północno-. 12.X na swem walnem zebraniu
Wischódnich. Na czele tej Głównej zwrócić się ze skargą na dr. Bro-
Rady stoi dr, Brokowski. | kowskiego do BBWR. Mimo, że od

Z inicjatywy dr. Brokowskiego i wniesienia skargi upłynęło | już
podobno pod znacznym naciskiem przeszło dwa tygodnie, BBWR mil-
wywieranym na pracowników Arbo-:czy. a zaniepokojeni członkowie
nu powstałaspółdzielnia mechanicz-' Spółdzielni nie wiedzą czy odzy-
na p. n. „Montaż” przy ul. Wileń- skają swe wikłady i czy winowajcy
skiej. Członkowie Związku Prac. poniosą właściwe konsekwencje.

OSZCZĘDZAĆ NAJWYGODNIEJ

w POLSKIM SPÓŁDZIELCZYM
BANKU RZEMIEŚLNICZYM
W WILNIE, UL. PORTOWA Nr. 28, — TEL. 8-22.

Bank przyjmuje drobne oszczędności od 1 złotego i większe
wkłady na solidne oprocentowanie.

Udziela swym członkom pożyczek na cele produkcyjne.
Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypadek Śmierci w Kasie

Pogrzebowej.
Czynny jest codzień od 9 do 11 rano i od 5-ej do 7-ej wieczorem.

Spółdzielnia z tych czy innych
względów zbankrutowała i pienią-

 

Biuro zleceń telefonicznyh.
' Z dniem 1 fistopada r. b. zostanie uru-

„chomione przy miejskiej cenirali telefo-

nicznej w Wilnie biuro zieceń. na wzór u-

| zuchomionych w Warszawie i innych du-

żych miastach, które na życzesie abonen-

tów telefonicznych będzie:

1) w razie nieobecności abcnenta u-

dzielać na jago zlecenie krótkici informa-

cyj, że abonenta niema w domu, lub gdzie

$o można zastać, ze wyjechał i «iedy wróci

it p,
2) notować dla abonentów sumer tele=

ionu i nazwiska osób zgłaszaącyci: się pod-

«czas jego nieobecności,

3) notować nadchodzące dla zlecenio-

dawcy zawiadomienia w urchu miejscowym

lub międzynarodowym, niep:zekraczające

15 słów,
5) budzić zleceniodawcę o wskazanej

godzinie zapomocą dzwonków telefonicz-

nych,

6) sprawdzać telefonicznie, czy osoba

pozostawiona przez zleceniodawcę do pil-

nowania lokalu znajduje się tan we wska-

zanych przez zleceniodawcę dniach i o

oznaczonej porze,

7) podawać abonentowi o pewnej porze

dokładny czas.

Opłaty za te świadczenia są minimalne,

    

Zajście na
ulica Niemiecka była terenem na-
stępującego zajścia:
W domu Nr. 25 przy tejże ulicy

mieści się od diuższego czasu zakład
krawiecki Notela Bazyljana, w któ-
rym to zakładzie pracowało ostatnio
8 robotników.

Przed kilku dniami robotnicy za-
strajkowali z powodu niewypłacenia

rajszym urządzić strajk włoski. Od

Wi aniu wczorajszym wieczorem botnicy rzucili się na niego bijąc $o

zaległości w wysokości 250 zł, Naj P

miocy zarządzenia Związku krawiec” | ;obotnikėw krawieckich zatrzymano

kiego robotnicy mieli w dniu wczo-|i odprowadzono do aresz!u central-

Anatol, Raksin Samuel, Straszyńskaj

osoby ludzkiej” — powiedział Pius:
XT. Stąd wynika, że wychowanie win'
no być skierowane ku wartościom, chiczne młodych przez wyższych po- 

SPRAWY SZKOLNE.j
— dział młodzieży szkolnej w,

pochodachi t. p. Min. W. R. i O. P.)
zwróciło uwagę na zjawisku, że mło-!
dzież szkolna jest często pociągana
do udziału w najrozmaitszych  uro-
czystościach, pochodach i rewjach,;
„do usług i występów w ceiu uświet-
mienia wszelkiego. rodzaju pokazów,
tworzenia szpalerów, utrzymywania
porządku i t. p.

Odbywa się to niejednosrotnie w
godzinach lekcyjnych, a nadto ze
szkodą dla zdrowia :nłodz'eży; na-
raża się ją bowiem na dużc wysiłki i
zmięczęnie.

Szczególnie niepokojącym obja-
wem były związane z udziaiem mło”
dzieży w uroczystościach  publicz-
nych wypadki omdleń, udarów i po-
rażeń sionecznych.

Wobec powyższego Mi:, W. R. i
O. P. zabronił udziału młodzieży
szkolnej w uroczystościach, odbywa-
jących się w niekorzystnych warun-
kach atmosterycznych (upał, zimno
słota); ponadto polecił nie do-
puszczać do zbyt częstych i maso”
wych zbiórek, w czasie których mło-
dzież narażona jest na długie, nieraz
dwu i trzygodzinne stanie : czekanie |
w szeregach.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Środa Literacka o g. 19.45 bę-

dzie wstępem do Zjazdu Działaczy
Kulturalnych. Prof, U. S$. B. Jasinow-
ski mówić hędzie o zagadnieniach
filozofii współczesnej, w formie
sprawozdania z ostąt, międzynar.
Zjazdu Filozofów w: Pradze. Wstęp
dla wszystkich.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— „Sobótka* w Ognisku Akade-

mickim. Dziś 31/X odbędzie się w
Ognisku Ak. (Wielka 24) „Sobėtka“.
Butet. Jazz-band, Pocz, o g. 21. Le-
gitymacje, „Karty wstępu.

e
Popierajcie Polską Macierz

Szkoiną.

nie i nadnaturalnie — ze wzoru i

przy pomocy łaski trzech Osób Bo-

skich.

Kultura dla wszystkich.
7. Miast zastrzegać dobrodziej-

stwo kultury dla niektórych tylko za

wodów, należy dać je! środki wszyst-

kim we wszystkich zawodach. Bo
Kultura może przybierać nietylko

różne stopnie i środki, ale jest pewna

hierarchja między jej składnikami —
to co w niej jest najbardziej podsta-
wowem, jest dostępne dla wszyst
kich.

Nauka religii i wychowanie
ołeczne.

Teatr | muzyka°
— Teatr Muzyczny SZJ Dziś w

dalszym ciągu rekordowa operetka Abra-

hama „Bal w Savoy“, ktėra aa każdym

przedstawieniu gromadzi  liczuą  publicz-

ność  oklaskującą wszystkich  wykonaw-

ców.

Jutro z powodu dnia świątecznego wi-

dowisko popołudniowe o g. 4-ej, operetki

„Orłow”, ktora ukaże się po raz 37-my.

Ceny propagandowe.

— Najbližsza premjera w „Lutni“. —

Teatr „Lutnia“ pizygotowuje jako najbliž-

szą premjerę piękną, stylową operetkę z

muzyką L. Falla „Madame Pompadour".

— Teatr Miejski Ponulanka. Dziś o

„godz. 8 wiecz. świetna komedja współczes-

na w 3-ch nktach  Marjana |lemara pt.

„Firma“. :

Jutro o godz. 8 w. „Zwyciężyłem kry-

zys".

— Czwartkowa popołudniówka w Te-

atrze na Pohulance. Jutro o godz. 4 na
przedstawienie popołudniowe opera Pucci-

miego „Siostra Anżelica' i „Sta”a baśń” —

Wł. Żeleńskiego, w wykonaniu  najwybit-

 
* niejszych sił, z Wandą Hendrich w roli

Angelici, oraz pp.  Targowskiej, Plejew-

skiej, Pekarówny i prof. Ludwiga. Ceny

; propagandowe.

Polskie Radjo Wilno
Śroad, dnia 31 października,

6.45: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.50: Koncert reklamowy. 7,55:
Giełda rolnicza. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.
12.03: Wiad. meteor. 12.10: Muzyka lekka
1 tan. 13.00: Dzien. poł. 13.05; Muzyka о-
perowa (płyty). 15.30: Wiad. eksport
15.35: Przemówienie z okazji „Dnia
Oszczędności”. 15,45: Pogad. muzyczna.
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; il
wiad. sport. 20.00: D. c. muzyki lekkiej.
20.45: Dzien. wieczorny. 20.55: „Jak pra

 

wykladu žy-
wego, odpowiadającego prawdziwym
potrzebom dusz, rzeczywistymi wa-
runkom życia, wykładu, któryby po*
magał chrześcijanom zachować się
zawsze i wszędzie stosownie do swej
wiary,

Pedagogja społeczna, uslanowiona
przez Kościół — Akcja Katolicka i

jej ruchy specjalne.
10. By odpowiedzieć tej potrze-

bie Kościół właśnie w nowych cza-
sach ustanowił prawidziwą pedago-
gję społeczną — Akcję Katolicką i
jej ruchy specjalnie i nie jako nowość
ale jako rozwinięcie, Iktėrego właś-
ciwą oryginalnością jest dążenie do
zreformowania obyczajów ale orga

8. Udzielane dziecku nauczanie'nicznego, nietylko osobistego, do u-
religii usposabia człowieka do służe-
nia społeczeństwu przy poszanowa-,
niu jego osobowości, jego celu; ale
ważną jest rzeczą i aby nauka reli-
gji dawana dziecku, przygotowała w
niem życie chrześcijańskie, jako ju-
trzejszego dorosłego, liczyła się z e-
poką, w której zainteresowany żyje,
tudzież z panującą organizacją; aby
czujna była na wymogi życia, aby
wychowanie religine było męskie,
aktualne czyli współczesne, spólne:
towe czyli społeczne,

9. Wychowanie religijne nie koń-
czy się z elementarną naaką religii
We wszystkich okresach naszego
życia potrzebujemy wychowania, by
zrzucić z siebie jarzmo okoliczności
zewnętrznych, pogłębić naszą wie-
dzę ją „przemyśleć w związku z

chrześcijanienia każdego środowiska
"przez środowisko.

11. Według zasad i metod wy.
tkniętych przez władzę Najwyższego
Pasterza i biskupów w łączności z
nim urząd apostolski w Kosciele za-
wiera w sobie w naszych czasach
prawdziwą mobilizację duchową do-
tyczącą i świeckich, powołanych w
swem środowisku do współpracy.
Dla świeckich wypływa stąd koniecz
ność odpowiedimego  przygotowania
się do życia czynnej miłości, do cze-
$o są powołani.

12. Ponieważ wychowanie musi
być dostosowane do rzeczywistych
warunków życia, to iednem z naj-
ważniejszych zadań, jest przygoto”
wać rodziców do skutecznego wypeł
niania obowiązku rodzinnego: wycho 

wino opierać się na miłości, którą' całą naszą działalnością IW! tym celu wawca jutrzejszy sam musi być wy:

S tujemy w Polsce?" 21.00: Koncert chopi-

ludzie winni sobie wzajemi:ie natural ; Koniecznie potrzeba

samego rana do zakładu przybyło 8
pracowników lecz nie dosiali się do
warsztatu gdyż był on zamknięty.
Jak się okazało mistrz krawiecki
Bazyljan zdążył zlikwidować swój
zakład i ogłosił upadłość. Wieczo-
rem robotnicy jednak spostrzegli
Bazyljana koło domu Nr. 25, gdzie
poprzednio mieścił się zawiad, -wo-
bec czego zatrzymali go i zażądali
uregulowania zaległości za pracę.
Bazyljan odmówił. Wobec tego ro-

Przed III-ini ydziałem karnym
sądu okręgowego przez dwa dni
ostatnie toczył się proces o działal-

ność wywrotową, prowadzo:ą na te-

renie województwa wileńskiego i
pow. lidzkiego.

W. stan oskarżenia posiawiono
pięć osób, a mianowicie trzech Li-
twinów. Józefa Adamowicza, ucznia
gimnazjum im. Witolda Wielkiego,
liczącego lat 18, Jana Karasia, stu-

denta U. S. B., lat 21, Sianisławę
Damowską b. uczenicę, lat 23, oraz

Białorusina Michała  Kuncewicza,
ucznia szkoły technicznej, iat 23 i

Mowszę Szafrańską, uczenicę lat 21.

Przez kilka lat przejawiali oni
intensywną działalność wywrotową,
prowadząc tak zw. „Komunistyczne
Biuro Litewskie”, do ktorego wer

| bowali członków z pośród uczniów
gimnazjum litewskiego i siudentów.

Wi wyniku dłuższej obserwacji
władze bezpieczeństwa w dn. 24
stycznia b. r. przeprowadziły re-
wizję w. mieszkaniu * Kuncewicza,
w. chwili gdy odbywała się tu kon-

' ча

nowski 21.30: Pogad. I. Lubiakowskiej —
„Zielony salon”, 21.40: Recital śpiewaczy.
22,00: „Poeci wileńscy” (II) telj. 22,15: Pły-
ty. 22.30: Koncert kameralny. 23.00: Wiad.

- meteor. 23.05: Muzyka taneczna (płyty):
24.00—1,00: Muzyka taneczna.

chowany, Z kolei nowe ogaisko staje
się ośrodkiem wychowania, którego
społeczne promieniowaine rozszerza
się w miarę swego rozwoju. Wyrabianie ducha obywatelskiego.

‚ — 13. Duch obywatelski, odnoszący
| się do jaknajszerszego dobra docze-

snego, duch, który obchodz: wszyst-

kich mieszkańców państwa, zawiera

w sobie zarazem składnik umysłowy
! — znajomość wyższych czyli naro-
! dowych interesów — | skiadnik mo-
ralny — ciągłe dawanie pierwszeń”
stwa interesowi publicznemu. Wy-
rabianie ducha obywatelskiego о-
piera się dobrem używaniu praw
jakiemi rozporządzeją . obywatele

(zebrania, zrzeszenia, prasa), wyma-
ga ona odważnego działania uczci-

wych obywateli, przedewszystkiem
„chrześcijan, przeciw nadużyciom (np.
oszukaństwa tiskalne) i przeciw roz-
panoszonemu zepsuciu

Н

Rola spoleczna szkaiy.

14. Rola społeczna szkoiy nie jest
sprawą dawania same; tylko nauki,
ale i sprawą cnotliwych praktyk, ja-
kie wdrażają urządzenia (dzieła) jak
np. odwiedzanie ubogich rodzin po
domach, w czem szkoła weźmie
przynajmniej częściowo udział,

15, Chrześcijańskie nauczanie
(nauka chrześciiaństwa) wtedy tylka
spełni całkowicie swój. obowiązek i
zdobędzie rację bytu, jeśli każda z
jego szkół będzie prawdziwym „o-

| komentowany przez

3

BANK TOWARZYSTW|
SPÓŁDZIELCZYCH

Spółka Akcyjna
Oddział w Wilnie

MICKIEWICZA 29 dom własny
Oprócz normalnych operacji bankowych
Bank nasz od szeregu lat prowadzi spe-

cjalny dział drobnych wkładów oszczęd-

nościowych poczynając od wkładu w,

kwocie zł. 10,— (następne wkłady mogą
być drobniejsze). ‚ z

Dla ułatwienia czynienia klijenteli

drobnych oszczędności Bank wydaje do
domu specjalne kasetki do których kli-
jent wrzuca swe oszczędności, poczem

kasetka jest otwierana i zawartość jej
zapisywana na rachunek klijenta.

Qd tego rodzaju wkładów oszczędno+
ściowych, które cieszą się w Banku
dużem powodzeniem, Bank płaci 5 proc.

netto w stosunku rocznym.   

 

Stempel od tych rachunków opiaca
Bank na swój rachunek.

WYPADKI

| — Wypisał się z kliniki i zmarł na

ulicy. Kupiec z Szarkowszczyzny B. Min-

del, po dłuższej kuracji w jednej z klinik

wileńskich, wypisał się 'už jako wyleczony.

„pacjent, lecz po opuszczeniu murów szpi-

iala zmarł niespodziewanie naulicy. Zwło-

ki Mindela zabezpieczono aż do przybycia

komisji śledczej, 
AP NN IT EKT EE

Niemieckiej.
jaskami i pięściami. Broniąc sięBa-

zyljan wydobył rewolwer i począł

strzelać. Strzały  zaalarmowały

| mieszkańców pobliskich domów i

sklepów. Na ulicy powstało zbiego-

„ wisko. Na miejsce strzelaniny przy-

I była policja, na widok której straj-

| kujący krawcy usiłowali zbiec, Je-

| den z policjantów wydobyi rewolwer

|i począł strzelać na postrach. Kilku

nego. Również zatrzymanoBazylja-

na, który jak się okazałow pier-

wiastkowem dochodzeniu, podczas

strzelaniny używał straszaka

Podczas strzelaniny stojący Ww

pobliżu gazeciarz Gedałja Gurwicz

(Zawalna 35) ze strachu dostał ataku

nerwowego. Skierowano go do pogo”

Do późnego wieczora wypadek

zajścia przy ul. Niemieckiej był żywo
mi>szkańców

| towia ratunkowego.

tej ulicy,

Komunistyczne Biuro Litewskie
przed sądem okręgowym,

łerencja podokręgu K.P. Z.B. z

| udziałem Szałrańskiej i Adamskiego.

| Znaleziony materjał posłużył do dal-

| szego śledztwa, które ostatecznie

skompromitowalo jako aktywnych

działaczy Karasia i Damowską.

Rozprawie przewodniczył wice-

prezes p. Wi, Brzozowski przyudzia”

le pp. sędziów T. Limanowskiegoi

J. Zaniewskiego. Oskarżeniewnosił

wiceprokurator p. D. Piotrowski.

W obronie podsądnych, odpowia-

dających z więzienia występowali

mec. mec. Szyszkowski, Petruse-

wicz, Engiel, Czernichow i Zasztowt-

Sukiennicka,

Oskarżeni do winy nie przyznali

się. lecz przewód sądowy, poparty

oblitymi dowodami rzeczowymi. oraz

orzeczenia biegłych grałologów w

zupełności potwierdziłoskarżenie.

Sąd po odbytej naradzie, uznając

wszystkich oskarżonych za winnych,

skazał na zamknięcie w więzieniu: 
5, Adamowicza przez 4, Szafrańską

przez 3 i Damowską przez 2 i pół la-

ta, zaliczając im na poczet kary od-

byty areszt zapobiegawczy. Prócz

tego wszystkich skazanych pozba-

-wiono praw publicznych i obywatel-

skich na przeciąg 5 lat.

 
Kos,

Odpowiedzialność organów
publicznych. 8

16. Prasa, dziennik, film, radjo i

wogóle wszystkie formy  opinji pu-

blicznej ponoszą odpowiedzialność

wychowawczą czy to jako czytelni-

cy, widzowie lub słuchacze czy jako
publicyści lub twórcy przedsię”

biorstw Katolicy powinni tuużyć bro

ni wybitnej, broni przykładu. Na tych
polach powinn: okazać się ścisłymi

sługami prawdy, dążącymi do dobra
publicznego, a przeciwnikami po-
nęt i gwałtów stronniczej namiętnoś-

ci.

Wychowanie i życie wewnętrzne,

17. Wychowanie,  jakiclkolwiek

by użyło środków — czy to aparatu

szkołnego czy zebrań  „rzeszeń,

dzienników, filmu czy radja — nie
jest nigdy siłą, całkowicie przenika-

jącą zzewnątrz do wewnątrz spraw-

cy ludzkiego. Ma ono kiełkować i
rozwinąć się w każdej poszczególnej
duszy. Skuteczność jego zależy od
życia wewnętrznego tych, do któ-
rych się odnosi,

Zaczyna się ono naprawdę, roz-
wija się i dojrzewa dopiero w bez-
pośredniem obcowaniu z Bogiem.
Dopiero takie wychowanie moralne
w jednostce będzie trwałe 1 owocne.
A obok niego musimy wyrabiać eli-
tę i wychowywać masy ludowe, iżby
przy reiormie gospodarstwa i рай-
stwa ucieleśnił się chrześcijański po
rządek społeczny, o który modlimy
się w pacierzu słowy „Przyjdź Kró-
lestwo Twoje”.  środkiem społecznym” (słowa bisku-

paRichaud), ;  

Kuncewicza przez 6, Karasią przez |
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Uroczystość Chrystusa-Króla w Niemenczynie
W niedzielę 28 października od-'

była się tu wspaniała uroczystość
ku czci Chrystusa Króla.

Staraniem miejscowego księdza
proboszcza powstał Komitet tego
uroczystego obchodu z p. ppłk. P.
Sosialukiem na czele,

Parafjanie powiadomieni w nie-
dzielę poprzednią o tej usoczysto-
ści, zgromadzili się bardzo iicznie na

nabożeństwo.
Sumę celebrował i kazanie wy-

głosił miejscowy ks. proboszcz.
Zaraz po nabożeństwie paroty-

sięczna rzesza wiernych podążyła w
uroczystym pochodzie przez ulice
miasteczka do sali „Domu Żołnie-
rza” na akademię.

Pochód otwierała orkiestra K.
O. Plu, za którą szły szkoły i orga-
nizacje młodzieży ze sziandarami,
dalej członkowie Komitetu wraz z
ks. proboszczem i wreszcie wielu,
wielu uczestników,

Obszerna sala „Domu Żołnierza”
w parę minut była wypeiniona po
brzegi i... niestety nie mogła wszyst-

 
Żydzi wychowawcami na Kresach.

WILNO (Kap). Niedawno poru-;
szaliśmy sprawę nauczania i wycho-
wania dzieci katolickich przez na-
uczycieli żydów, a oto otrzymujemy
list zrozpaczonej matki z małej mie-
ściny Kresowej Wiszniewa k. Boh-
darnowa, pow. wołożyński, która do-
nosi nam, śż w pierwszych dniach
paždziemika br. objął wakujący
etat nauczyciela i wychowawcy w
miejscowej szkole powszechnej na-

Idemji z dziedzińca, albo

więcej niż
aka-

smut-

kich pomieścić: chyba
trzecia część musiała słuchać

ze

kiem odejść.
Akademję zagaił p. ppłk. P, So-

sialuk, a po odśpiewaniu przez chór
z orkiestą „Roty Katolików" zabrał
głos p. mecenas: Z. Jasiński i wygło-
sił okolicznościowe przemówienie.

Dalej na akademię złożyły się
deklamacje i piękne śpiewy ku czci
Chrystusa-Króla.
W deklamacji prym wzięła drh.

Mi. Traszkówna, no a chór natural-
nie zasłużył bardzo na pochwałę i
wyróżnienie.

Słówko lks. proboszcza na
kończenie i gremjalny śpiew
chcemy Boga'  zaxończyły
demiję.

Uczestnicy  rozchodzili się w
podniosłym nastroju, a w duszach
ich śpiewało: „Chrystus żyje, Chry-
stus króluje, Chrystus roz«azuje, 1
w Chrystusie też dzieje się i stanie
nasze odrodzenie. K. A.

—

za-
„My
aka-

uczyciel-żyd.
Słowa listu nacechownne głębo-

kim bólem i troską o wychowanie
młodego pokolenia malują rozpacz
rodziców i przygnębienie dziatwy
spowodu takiego stanu rzeczy, A
jednocześnie i zdziwienie, że na ob-
jęcie stanowiska nauczyciela na tak
ważnej placówce zabrakło mimo
bezrobocia Polaka-katolika.

Lotne kursy nauczania jako Środek agitacji
litewskiej.

Organizacje litewskie pow. su-
walskiego zwróciły się do władz z
prośbą o zezwolenie im uruchomie-
nia lotnych kursów nauczania po
wsiach i osadach, zamićszkałych
przez ludność itewską, Ponieważ w

pow. suwalskim mieszka znikoma

ilość Litwinów i to w pogranicznych

miejscowościaci:, władze nie wydały
takiego zarządzenia, gdyż młodzież
mw tych miejscowościach korzysta ze
szkół publicznych i litewskich.

Pożar wsi Rusaki.
We wsi Rusaki gm. zaleskiej w

domu Jasiulewicza wybuchł pożar.
Ogień przerzucił się szybko na są-
siednie zabudowania. Mimo usilnej
akcji ratunkowej iudności oraz stra-
ży ogniowej z Kuszelewa pastwą
płomieni padło 16 zabudowań gospo

 

 

REWJA

PAN

TEATR- KINU |

Nad progra
łen sensacji | emocji

w nowem arcy*
dziele nakręco-
nem w r. 1934

darskich, 3 domy mieszkaine i łaź-
nia. Podczas gaszenia pożaru popa”
rzenia odniosło 4 włościan, a mia-
nowicie: Sereńczuk  J., Kulesza
Michał, Budzieńko Kazimierz i Su-
dolenko Piotr.

Balkon 25 gr.
Najwspanialszy epokowy film produkcji francuskiej, reżyserji genjalaego mistrza TUI

1

„. „OPIĄtŁKKO: "tiва
„Człowiek z doliny śmierci" *""s'g0.

Z powodu wysokiej wartości artystycznej dla młodzieży dozwolone.

0215! jJwan Moeozżuchin
„CASANOVA::

m: Film pe-

DZIENNIL MILERSKI

S$ o rt.
ZMIANA W ROZGRYWKACH PIŁKAR-

SKICH O WEJŚCIE DO LIGL

Komunikują nam, że zaszła wostatniej ;

chwili bardzo poważna zmiana w rozgryw-|!

kach finałowych o weście do Ligi. i

Zmiana polega na tem, że pierwszy

finałowy mecz odbędzie się nie w Wilnie

jak to poprzednio ogłoszono, lecz na Śląsku

w Lipinach. Wobec tego drużyna WKS.
Ś$migły w piątek wieczorem wyjedzie z

Wilna do Lipin, by w niedzielę 4 listopada

grać z Naprzodem, Rewanż :s$ odbędzie

się w Wilnie 11 listopada. Naprzód jest naj-

silniejszym przeciwnikiem WKS. że będzie
to mecz finałowy, zainteresowanie się me-
czem jest ogromne

Razem z drużyną WKS. na Śląsk jadą
mjr. Rosołowski jako kierownik sekcji piłki

nożnej WKS. i sierż, Gąsiorek

DZIŚ ŻYWA GAZETKA SPORTOWA

w AZS.
Dziś w AZS. odbędzie się żywa ga-

zetka sportowa, redagowana przez znanego,

spoctowca Edwarda Zieniewicza,
Gazetka rozpocznie swój żywot o g0-,

dzinie 20, oczywiście z przysłowiowym

kwadransem akademickim.
Tematem jest sport wileński, oraz jego

zawowdnicy i mecenasi.

TURNIEJ GIER SPORTOWYCH
W SOKOLE.

Sokół wileński organizuje u siebie na
sali turniej wewnę!rzny o mistrzostwo So-

koła. Do turnieju zgłosiło się kilkanaście

zespołów pań i panów.
Gry rozpoczną się 1 listopada о godz.

9 rano, a zakończą się 4 listopada.

Rozdanie nagród odbędzie się w czasie
herbatki towarzyskiej 11 listopada.

SENSACYJNY POJEDYNEK POMIĘDZY
PETKIEWICZEM A LADOUMEGUE.
„L'Auto* donosi, že dn. 18 listopada w

Paryżu podczas przerwy w mecze Arsenal-

Racing edbędzie się sensacyjny pojedynek

pomiędzy Petkiewiczem a słynnym zdy-
skwalifikowanym _— rekordzsitą francuskim

Ladoumegue. Dystans biegu jeszcze nie jest

—
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Skarby żebraczki. |
Zdawałoby się. że zdarza się to tylko się ściany i orzekła, że trzeba zarządzić

w bajce, może jeszcze na semsacyjnym  fil-

A jednak...

Oto co zdarzyło się w Rawiczu, niedu-

zem miescie wielkopolskiem.
Żyła tam od niepamiętnych lat starusz-

ka-żebraczka, nazwiskiem Knauer. Mówio-
no, że ma pod 90-kę, Litošciwi ludzie sta-

sali się utrzymać ją jakoś przy życiu, aby

z głodu starowina nie zmarła.

Żebraczka, jak przystało na żebraczkę,

mieszkała bardzo ubogo, w starym domu-

ruderze. Ta rudera poczęła osiataio gro-
ziė katastrofą. Komisja zbadała rysujące

mie.

WILCZEODRAEOZYDLA! AA EBK IANA OWENA

KONTROLA LEKARSKA NAD
SPORTOWCAMI

W, Osrodku W. F. przy ul. Ludwisar-
skiej 4 odbędzie się 3 listopada zebranie

wszystkich kierowników klubów i stowa-

rzyszeń sportowych, Na zebraniu omówione

będą aktualne sprawy związane z opieką
lekarską nad zawodnikami, Wiedzieć bo-
wiem trzeba, że PUWF. i PW. rozesłał no-
we formularze, które winny być wypełniane

+ przez poszczególne organizacje.

Referat wygłosi kierownik poradni le-
- sportowej dr. kpt. Bolesław Go-

lyūski.

Początek konierencji o godz. 16.

Zawody na cześć Walasiewiczówny.
TOKIO. (Pat). Japońska agencja

Rengo donosi, ze 4/11 b. r. odbędą
się w Nagoya wielkie zawody lek-
koatletyczne, zorganizowane na
cześć Walasiewiczówny. Na zawo-
dach tych Polka startować będzie
na trzech klasycznych dystansach
biegowych, a mianowicie: na 60 m.,
100 m. i 1000 m, Japońskie koła
sportowe ze szczególnem  zaintere-
sowaniem oczekują wyniku Wala-
siewiczówny w biegu na 1000 m.
Cała prasa japońska podkreśla zna-
mienny fakt, że w jednym dniu ta
sama zawodniczka zaatakuje tak
różne dystanse jak 60 m. i 1000 m.

 

Porzucił żonę I dziecijna dworcu kolejowym
GŁĘBOKIE. (Pat), Mieszkaniec; tego czasu ślad po nim zaginął.

osady Gomunice gm. Dobroszyce| Wszelkie poszukiwania na terenie

pow. Radomsko  Gudecki Leonard| Królewszczyzny nie dały żadnych
rzekomo miał otrzymać posadę na| rezultatów.
kolei w Królewszczyźnie. W tym
celu przyjechał z żoną i trojgiem

Żona Gudeckiego pozostawiona z
dziećmi bez środków do życia, zwró-

małoletnich dzieci do Królewszczyz-| ciła się do starostwa z prośbą o
ny. Po wyjściu z pociągu wprowadził
rodzinę na dworzec, a sam udał się
do miasteczka do swych znajomych 
 

w. celu wynajęcia mieszkania. Od!

umożliwienie iej powrotu do domu
oraz wszczęcie poszukiwań za zagi”
nionym mężem.

  

  

  

 

Dziś wkinach „CASINO' i „ROXY"
NAJWIĘKSZY FILM WSZYSTKICH CZASÓW

Przygody głośnego awanturnika, uwodziciela, kochanka królowych. Olśniewający przepych wprost
jak w bajce. Nad program: Świetne dodatki. Bll. honorowe nieważne. (lprasza się o przybycie na

początki seansów (punktualnie: 4, 6, 8 I 10,15.

 

   

BEERY ALA du m. std.

eksmisję lokatorów.

Do najbardzie; gorąco protestujących

przeciw temu należała oczywiście starusz-

ka. Co zrobi z sobą, gdy ten dach nad

głową utraci? Rzeczywiście...  Postarano

się więc dla niej o miejsce w przytułku.

Mimoto staruszka opierała się eksmisji,

tak że musiano przetranzlokować ją prze-

mocą. j
Następnie zaczęto usuwać jej rzeczy.

Były to kufry, dużo, kilkanaście kuirów
różnych kalibrów. Jeden był szczególnie
ciężki, Otwarto go na zlecenie policji.

Obecni przy tem zdarzeniu  zdumieli

się. W kufrze były torebki papierowe a w

nich monety złote i srebrne, któremi kufer

był wypełniony prawie po wieko. |
Kuier zamknięto i przekazano pod o-

chroną do depozytu Komunalnej Kasie
Oszczędności.-Tam zważono skarb. Ważył

przeszło 50 kg.!

Określenie to nie jest dość jasne, dzi-

siaj, gdy już dawno  przestalismy ważyć

złoto i srebro. Jaką wartość przedstawiają
te skarby w przeliczeniu na złote polskie|
— oto pytanie.

Ktoś to z pewnością obliczy i wyraz|
chuje. Staruszka, która zazdrośnie strzegla

skarbów przed ludźmi, bardzo się zmartwi- |

ła, że tajemnica jej się wydała. Nie zda-

wała sobie wogóle sprawy, że icstbogatą. |

A jest bogatą niewątpliwie. 50 kilo złota i
srebra to nie bagatela!

 Mogłaby przecież inaczej żyć, nie być

wogóle żebraczką.. Dziś jest już za stara,

aby mogła użyć życia. Zeznała, że nie ma
jeszcze 90-ki, tylko zaledwie 84 lat...

Jak zebrała ten skarb, czy tylko z że-

bractwa — to jest jej tajemnica...

OD BILETU WIZYTO-
WEGO DO POWAŻNYCH
DZIEŁ KSIĄŻKOWYCH
WYKONUJE SPIESZNIE
I GUSTOWNIE PO CENĄCH
KONKUREŃCYJNYCH

UKARNIA
„ ZWIERZYŃSKIEGO
=] wino, UL. MOSTOWA 1
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ROZKO/ZNE. '

śmieje się i jest wesołe, gdyż
jest zdrowe. Jecorol wzmac-
nia kości, sprzyja wzrostowi,

zapobiega krzywicy, leczy
skrofuły, dając poprawę

N ramopoczucia i zdrowia.

”JECOROL
LABORATORJUM CHEMICZNO -FARMAC.
MAGI/TER A.BUKOWSKI SUKC.„WARSZAWA

w arszawy 4

 
—Zac

DZIECKO

 

 

dwadzieścia groszy. Wła
ścicieli domów to się
przepowiada dopiero od
pięćdziesięciu groszy! |

LURKEA A
solidne, ceny niskie. ul

ENY ALIAUALJ21) Mickiewicza 24 m. 17.
Orai dry, J. Chmielewski. 812

O BYLO,  "<ocateaomowaa,
d SĄ ŚRODKIEM

te) KOJACYM BOLE | ZGUBY |

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Giełda. W luty

Belgja 123.53 — 123.84 — 120.22. Berlin
212.75 — 213,75 — 211.75. Gdańsk 172.75
— 173.18 — 172.32. Holandja 256.10 —359
— 357.20. Londyn 26.35 — 26.48 — 26.22.
Nowy Jork 5.29/: — 5.321/: — 5.2614. Ka-
bel 5.29'/. — 5.32%/ — 5.263/. Paryż 34.89
— 34.98 — 34.80. Praga 22.10 — 2215 —
22.05. Stokholm 135.90 — 136.55 — 135.25.
Szwajcarja 172.60 — 173.03 — 172.17. Wło-
chy 45.34 — 45,46 — 4522. Tendencja nie-
1ednolita.

Akcje. Bank Polski 96.50 — 96.75. Lil-
pop 11 11.08. Przeważnie utrzymana.

Papiery procentowe. Budowlana 48.
Inwestycyjna 117.25. Konwersyjna 68 —
67.75. Kolejowa 64. Dolarowa 74.25. Dola-
rówka 5440. Stabilizacvjna 79.25 — 79.38
— 19.35 79.50 ostatni drobny. Listy ziem:
skie 53.50. Temdencja dla pożyczek utrzy-
mana, dla listów słabsza.

 
0? Za te jedne Stolarz

| przyjmuje wszelkie ro”
boty wchodzące w za”
kres stolarstwa jak row“
nież reparacje i opako“
wanie mebli. Wykonanie

 

LE GŁOWY
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MIGRENA NEWRALGJA

BUKOwskKiEGO A S
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA

BÓLE: ARTRETYCZNE

STAWOWE „KOSTNE

U)
A w czasie pochodu zgu*

. 20/34

„VIVA VILLA“
w roli głównej

WALLACE BEERY
Bandyta, król i uwodziciel... Żył, jak dziki człowiek...”' Walczył jak szaleniec... Kochał jak

; który ;zdumiewazcałyj świat. Przewyższa Ben-hura,djabeł lm,
     

 

Zginął jak bohater „ri
Trader Horaa, Paradę. — Na I-szy seansjceny zniżone.

 

6-cio pokojowe
mieszkanie

z wygodami i kasą ogniotrwałą
do wynajęcia za 140 zł.

Informacje u dozorcy, Jagleilońska 8.   de

OD LAT KILKUDZIESIĘCIU

DOŚWIADCZEWI PALACZE UŻYWAJĄ ZNAKOMITYCH

GILZ vo mnnosów PASCHALSKIEGO |

4 > „DLA ZNAWC 2
WGATUNKACH: rollie oras

EBĆ> EE
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Trochę zawcześnie.

W. szkole powszechnej
ocbywa się lekcja języ-
ka polskiego. Nauczyciel
wykłada właśnie pod-
stawowe pojęcia budo-  

 

Nr. pozw. Kom. Rzą

  

„J J O ANiВЫВ НО НМОННОННННННОНЫЛОНООНЫНО НЫ

wy zdania:
— Zieliński! — zwra-

ca się nauczyciel do
ucznia ułóż zdanie,
w którem wyraz dziecko
będzie przedmiotem.

Ilczeń zastanawia się
chwilę i powiada:
— Dziecko pije mleko.
— Dobrze. Michalski!
— zwraca się nauczyciel
do innego ucznia—teraz
ty powiedz podobne
zcanie.
— Dziecko śpi w ko-

łysce!
Dobrze.  Szapiro-

wicz! Ułóż również zda-

nie!
— Moja siostra wyszła

zamąż — odpowiada po

dlužszym namyśle.
— Pięknie, ale ja

chciałem, aby było
„Aziecko“.
— Przepraszam, panie

, profesorze, moja siostra
jest dopiero trzy ty-

: godnie po ślubie.

|EFTYTT|
AKWIZYTORÓW

I AKWIZYTOREK
zawodowych poszukuje
poważna firma. Zarobek

gwarantowany. Zgłaszać
się z dowodam. Stara 4

m. 1. od 11—i5. 2322—9

 

b0a zepłać za dobre
serce Tym, kło zechce
ofiarować dzieciom uży-
wane książki dla IV-go
oddziału szk. powsz,
trochę zeszytów | ubra-
nek dla dzieci — Hala—
9 i pół lat, Zosia—61pół
| Jurek —4 | pół. Adres
w _Administrzcji „Dz.
Wil.“ dla S, I. 4; UB

U wróżki.

— Co jest? Za kon-
duktora tramwajowego
powiadasz pani, że wyj-
dę? Nie może to pani co
lepszego przepowiedzieć.

ŁĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW
ze zw raze, KOGUTKIEM
w OPYGINALNEM OPAKOWANIU
Po 5 PROSZKÓWW PUDEŁKU.

| PRACA i

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie pros! o łaska-
we zgłoszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zatru-
dnienia, choelažby cza-
sowego w Wilnie | na
prowincji dla bezrobot-
z swych mor.
głoszenia rz je

nd ninistracja pomi
ka Wileńskiego”.

  

biono nowyjkalosz płytki
z lewej nogi Nr. 7. Upra”
szam znalazeę O przy“

słanie za wynaj ze:
niem. Młynowa2 m. a

Mieszkania

Li pokoje|  MIENIE
do wynajęcia 5 pokojo”
we | kuchala 2 le piętro
Świaiło elektryczne, zie”
wy, suche, ciepłe, tania
ul. Jasna 22 (Zwierzy”
niec). „
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Zaufajcie Psmithowi.
Przekład auioryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.
—Lepiej nieca mi pan poda nieco szczegółów o sobie.
— Niczego więcej nie pragnę — odpowiedział gorąco Psmith. —

Zawsze niam ochotę — mógłbym powiedzieć, rwę się do tego — aby o-
powiadać ludziom historję mego życia, lecz w tym gorączkowym wieku
rzadko kt» mnie do tego zachęca. Zacznijmy zatem od początku. Moje
dzieciństwo. Gdy byłem jeszcze małym berbeciem, piastunka przekupi-
ła moją najsta: :zą siostrę, ofiarowując jej sześć pensów: za godzinę, aby
uważała na mine i pozwoliła mi popełniać czyny kainowe. Przy końcu
pierwszego dnia siostra zażądała podwyżki do wysokości szyliaga za go-
dzinę i otrzymała ją. Przechodzimy teraz do moich lat chiopięcych,
(Wcześnie oddano mnie do Eton, przczem wszyscy przepowiadali mi
świetną karjerę. To były szczęśliwe czasy, miss Clarkson. Wesoły, śmie-
jący się chłopak, z wijającemi się włosami i słonecznym uśmiechem, nie
przesądzę, jeśli powiem, że byiem ulubieńcem wszystkich. Te stare, skle-
pione korytarze... Ale nudzę panią. Widzę to po pani oczach.

— Nie, nie — zaprotestowała miss Clarkson, — Tylko myślałam
właśnie... sądziłam, że pan ma jakieś doświadczenie w pewnym specjal-
nym kierunku... Faktycznie, jakiej pracy?...

—Posady.
— Jakiej posady pan poszukuje?

 

 — Ogolnie mówiąc — rzekł Psmith — poszukuję jakiejkolwiek roz*
sądnie piatne; posady, na które; nie miałbym nic do czynienia z rybami.

 

Miydawca. ALEKSANDERZWIERZYŃSKIЁ - Luise ryšių DrukarniaA. Zwierzyśskiego, Mlilno,MostowaNr. 1,

— Z rybami! — - krzyknęła miss Clarkson, tracąc znowu orjentację:
— Dlaczzgo z rybami?
—Ponieważ, miss Clarkson, handel rybami był aż do dzisiejszego dnia

moją drogą życia, a dusza moje rozchorowała się z tego powodu.

— (zy pan handluje rybami? — zawołała miss Clarkso1 rzucając
zdumione spojrzenie na ostry jak nóż kant jego zaprasowanych spodni. |

— To nie jest moje robocze ubronie — rzekł Psmith podchwyciw-
szy i zrozumiawszy jej spojrzenie, Z powodu finansowej katastrofy mojej '
rodziny byłem aż do tej chwili gotów na usługi i skinienia pewnego wuja
—na nieszczęście monarchy makreli albo też sułtana sardynek, czy jak
tam nazywają ci kupieccy książęta rządzący rynkiem rybnym. Wuj
nastawał na to, abym zaczą uczyć się handlu od najniższych szczebli, nie-
wątpliwie sądząc, że wejdę w jego ślady i pracą zdobędę sianowisko
czarodzieja ikiy. Niestety! Za wcześnie przesądził sprawę. Życzenia jego
nie spełnią się — wyrzekł solennie Psmith, rzucając przez monokl sowie
spojrzenie na miss Clarkson.

— Nie? — Spytała miss Clarkson.
— Nie. Wczoraj musiałem go zawiadomić, że handel rybami jest

wprawdzie rzeczą szanowną, lecz tak dalej nie pójdzie i proponuję zer-
wanie z firmą na zawsze. Odrazu wyjaśnię, żenastąpiło coś w rodzaju fa-
milijnego Lrzęs.enia ziemi. Twarde słowa — westchnął Psmith. — Ponu-
re spojrzenia. Nieprzystojnie krzykliwe dysputy, W| końcu wuj umył ode
mnie ręce i wypędził mnie na szeroki świat. Stąd moje starania o posa-
dę, Wuj odmówił mi zupełnie utrzymania, miss Clarkson.

—Biedny, biedny! — szepnęła właścicielka biura ze wspołczuciem.
— Tak, to twardy człowiek i ocenia bliźnich tylko w miarę ich po-

święcenia się rybom. Nigdy w życiu nie spotkałem człowieka tak za-
ciekłego w tym kierunku. Od iat jest manjakiem na punkcie ryb. To ro-
bi takie wrażenie jakgydby przebył kurs autosugestji i ciągle powtarzał

 

 sobie: „Codziennie i wszelkiemi ami upodabniam się coraz bardziej
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i bardziej do ryby“. Jego najbliżsi przyjaciele nie mogą stanowczo orzec,
czy jest ovecnie podobniejszy Jo piastugi czy do stoktisza... Lecz znowu
nudzę panią rodzimneme plotkami/

— Mie, nie! — wykrzyknęla, ”
— Uspakaja mnie pani. Wiem bardzo dobrze, že gdy raz wpadnę

na temat ryb, potrafię, mówić aż do znudzenia, Wuj mój miai zwyczaj

opowiadać o niezwykle poinyślnym połowie sardeli w Korwalji, tak sa-
mo peinym zachwytu tonem jak lojalny proboszcz opowiada o doskona
łości duchowej swego biskupa. Dla mnie, miss Clarkson, handel rybami
był od samego początku czems, co mógłbym określić tylko jako obrzydli-
stwo, co naraziio moje najdelikatniejsze uczucia — działało mi na nerwy.
Musiałem zrywać się i jeść sniadanie o czwartej rano, poczem udawać
się na targ do Billingsgate i stać po kolana wśród martwych 1yb wszel-
kiego rodzaju. Niewątpliwie miłe życie dla kota, lecz nie dla Fsmitha z
Shropshire. Miss Clarkson, usposobienie moje jest poetyczne. Lubię prze-
bywać w:iód tzeczy radosnych i pełnych życia, a nie znam niczego bar-
dziej pozbawionego radości i bardziej martwego niż maritwa ryba. Niech-
że pani teraz pomnoży martwą rybę miljon razy a odtworzy pani sobie
otoczenie, które jedynie Dante mógłby znieść spokojnie. Wuj mówił mi
często, w ,aki sposób można się przekonać, czy ryba jest świeża, należy

mianowicie zajrzeć jej w oczy. Czyż mogłem zmarnować wiosnę mego ży-
cia zaglądającw oczy martwym rybom? — Przenigdy! — Pemith powstał
z krzesła. — Nie będę pani dłużej zatrzymywał. Dziękuję za łaskawą u-
wagę, z jaką mnie pani wysłuchała. Teraz pani zrozumie, dlaczego chcę
sprzedać swoje zdolności i dlaczego muszę zastrzegać się przeciwko za-
jęciu mającemu jakikolwiek związek z rybami. Jestem przekonany, że
wkrótce będzie mi pani mogła zapronować coś wyjątkowo korzystnego.

— Nie wiem, czy mogę to obiecywać, panie Psmith .
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