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FUTRA

OSTATNIE NOWOŚCI — CENY NISKIE.

Komunalna Kasa Oszczędności
m. Oilna

podaje do wiadomości posiadaczy wkładów oszczędnościo-
wych w Kasie, że w losowaniu odbytem w dniu 31 paździer-
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Poleca „na sezon jesienny i

Nowa rada miejska  ukonstytuo-

wała się już i rozpoczęła swoje pra-

ce. Jednem z pierwszych, najważ-

miejszych i _ najpilniejszych zadań,

oczekujących radę, to 1.:hwalenie

budżetu na rox 1935/36. Przy tej

sposobności rada miejska  rozważy
„także budżet: przedsiębiorstw  miej-

„skich i ustali taryfy opłat za energję

„elektryczną,

Taryiy za prąd elektryczny muszą

być zniżone,

Przy omawianiu budżetów m. Wil-
na w latach ubiegłych sprawa obni-

żenia opłat za prąd elektryczny by-

da stale wysuwana i stale odrzuca-

ma. Czynniki, kierujące finansami m.

„Wilna zawsze wysuwały argument,

że obniżenie taryty elektrycznej wy”

tworzy taką wyrwę w budżecie do- я
о°
ro
je”

yi

il

chodowym miasta, że mie będzie

czem je zapełnić.

W rezultacie, mimo. powszechnej

znižki cen na wszystkie artykuły

pierwszej potrzeby do połowy wyso-

xošci poprzedniej. mimo kiikakrot-

nej zniżki cen węgla i parokrotnej

zniżki cen przewozu węgla koleją,

«nimo zniżki poborów personelu

„elektrowni — ceny prądu c'ektrycz-

peśo w Wilnie nie uległy zmianie.

Są one dziś równie wysokie, jak w

latach najlepszej konjunktury i są

najwyższe pośród większych miast

Rzeczypospolitej.

Wzgląd na iatanie budzetu miej

skiego wpływami z elektrowni miej-

»kiej nie może trwać bez końca.

.Wiino, gnębione kryzysem, biedniej-

sze od innych wielkich miast Polski,

nie może płacić dotychczasowych

wygórowanych cen za prąd. 

 

  
  
   

 

   

   

m, Wilna.

Struktura budżetu m. Wilna u-

legła obecnie zasadniczej zmianie.
'Zapowiedziany uchwałą Rady Mini-

Strów: dekret o oddłużeniu samiorzą*

dów przewiduje konwersję pożyczek
Żąciągniętych przez samorządy na

Pożyczki długoterminowe, obniżenie

Stopy procentowej pożyczek, oraz
Amulowanie zaległości z tytułu opła-

ty procentów.

 

pracownia
Št. KRA U2E ubiorów męskich

UL. WILENSKA Nr. 32 m. 2. — Tel. 15-51.
zimowy duży wybór materjałów

na ubrania i palta.
Wykonanie pierwszorzędne !11

Ceny konkurencyjne !!1

  

W tych warunkach jedna z naj-

ważniejszych pozycyj w budżecie

| wydatikowym m. Wilna,  mianowi-

„cie obsługa pożyczek, ulzga znacz-

|rej redukcji.  Ustaje więc koniecz-

Fade łatania budżetu opłatami za

<lektryczność i

taryfy mogą być obniżone.

Zaznaczyć trzeba, że obniżenie

parogroszowe: dotychczasowej ceny

prądu — nie wystarczy,

Zniżka taryły musi być znaczna.

mnie.

WARSZAWA (Pat), Pan mar-,
szałek Świtalski wyznaczył pierw--
sze posiedzenie Sejmu biezącej sesji
na wtorek, 6-go listopada, na godz.
10 rano.

Pos. Wrona występule

W związku z rozpoczynającą się
ze Stonn. Ludowego, ma przesizć do

„ego innego klubu sejmowego, lecz

POZNAŃ (Pat). Wczoraj w po-
tudnie wybuchł groźny pożar w а-
bryce papieru Malta, należącej do
zakładów księgarskich św. Wojcie-

| cha w Poznaniu.
W ogniu stanęła duża sala z su-.

rowcami o powierzchni 300 m. kwa-

LUBLIN (Pat). Dziś okcło 11-ej|
przed południem na drodze pomię-|
dzy wsiami Bezwola i Derewna w|
powiecie radzymińskim dokonano|

| krwawego napadu rabun'owego na
ambulans pocztowy. Bandyci wy-
skoczyli z ukrycia i kilkoma strza-|
łami zabili eskortującego ambulans

Tfelefonem od własnej

Sędzia śledczy, p. Demant, wy 

 

wych. Niektóre kategorje wyższych
opłat za prąd, jak np. taryfy, dla
kin restauracyj, kawiarni, są dziś
anachronizmem.

Życie idzie naprzód, zmieniają
się formy naszej egzystencji, nasze
potrzeby i wymagania. G.spodarka

"miejska musi to uwzględzić,

Chcąc ułatwić zobrazowanie ca-

łokształtu zagadnień związanych w

| Wilnie z istnieniem elektrowni i ce-
mami za prąd

Telefonem od własaego korespondenta.)

jąc, iż wystąpił z Klubu Str. Ludowego.

Groźny pożar w Poznaniu.

Napad na ambulans pocztowy.

Zwolnienie z aresztu hr. Potockiego.

nego w związku ze sprawą żyrardowską hr. Henryka Potockiego pod wa-
runkiem udzielenia kaucji hipotecznej w wysokości 2 miljonów złotych.

Prądelektrycznyw Gllnie musi potanieć. |

Cena numeru, 20gr.

Nr. 298

  

 

  

 

  

 

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

QGŁOSZENIA: za wiersz millm. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 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. Terminy

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

osiedzenie Sejmu We Wtorek Pama.pa
„Porządek dzienny przewiduje

pierwsze czytanie projektu ustawy
skarbowej wraz z  preliminarzem
budżetowym na rok 1935/36,

z klubu Str. Ludowego.

sesją sejmową pos Wrona, usunięty
Marszałka Sz=jmu pismo, stwierdza-

Pos. Wrona nie wstąpi do żad-
pozostanie „dzikim”.

dratowych.
Dzięki wysiłkom straży pożarnej,

po trzygodzinnej akcji ratunkowej,|
udało się ogień ugasić. Podczas po-|
żaru dwie osoby odniosiy rany.|

km mete, [OILEŃSKI PRYOATNY
BANK HANDLOGV GA.

ZAŁOŻONY W 1873 R.

starszego posterunkoweżo Józefa
Łaciuka i konwojenta Macieja Rysz-
kiewicza. Następnie rozbili drzwi
ambulansu i zrabowali zł. 4000. Na
miejsce napadu wyjechał komendant

 

wojewódzki policji państwowej oraz INSTYTUCJA UL. MICKIEWICZA 8. CENTRALNA
WYW ониый 4-45 — 8-16 TELEFONY 3-16 — 4-08

> : O4D Du2 ER BOY:

to korespondenta.| WARSZAWA  —  LIDA  — SUWAŁKI
raził zgodę na zwolnienie aresztowa- —

BANK załatwia wszelkie operacje bankowe

do Litwy I Rosji

oraz do wszystkich miejscowości w kraju i zagranicą

Przekazy - pieniężne

Uroczyste przeniesienie zwłok
śp. Biskupa Matulewicza.
WI dniach 24 i 25 b, m. na Litwie

odbyły się wieikie uroczystości ku
czci ś. p. ks. Biskupa Jerzego Matu-
lewicza, b, ordynarjusza diecezji wi-
ieńskiej, generała-odnowiciela Zgro-|
madzenia oo. Marjanów. W dniach
tych przeniesiono zwłoki zmarłego
Biskupa z Kowna do Mazjampolu,
siedziby macierzystej 00. Marjanów.
MW oddaniu hołdu zmarłemu  Bisku-
powi wziąt udział prezydent Litwy,
p. Smetona, episkopat rząd, wojsko»
organizacje religijne i świeckie.

Z Polski przybył na te uroczy-

przyjmuje wkłady oszezędnościowe terminowe

i na każde żądanie oraz depozyty na przechowanie

inkasuje należności w kraju i zagranicą

oraz wynajmuje KASETKI (safes) w podziemnym skarbcu stalowym

BZDKIERZIEÓR ZDZ (RGB | z : 3

Szczyt doskonałości!
ODBIORNIK PHILIPS 33 A MODEL 1935

na prąd zmienny 'z wbudowanym głośnikiem dynamicznym

ie „OGNIWO“w F-MIE 55

 
 

Musi ona wynosić tyle, by przecięt- otwieramy łamy „Dziennika Wileń-
my abonent prądu, czy to przemysło-. skiego” dla dyskusji w sprawie elek-
wiec, czy właściciel przedsiębior- trowni miejskiej i jej polityki tary-
stwa handiowego, czy zwykły abo-

ment prywatny odczuł tę zniżkę przy
iowej.

Wszyscy, chcący się w tej spra-
opłacie rachunku. jwie wypowiedzieć, proszeni są o

Obniżenie ceny za. prądelek', nadsyłanie swych opinii na piśmie,
iryczny powinno być połączone z lub o osobiste zgłaszanie się do
równoczesną rewizją zasad taryfo- Redakcji.

 

° ‚ . .
Doniosłe uchwały rady spółdzielczej.
WARSZAWA (Pat). W środę, dzielni ukraińskich i związkowi

dnia 31/10 r. b. państwowa rada spółdzielni rust:ich. у
5рб4г1есга оБгаФочайа w minister- Rada wypowiedziała się za jak-
|stwie skarbu rad sprawą reorgani- najściślejszą współpracą  central-
zacji ruchu spółdzielczego. | mych organizacyj spółdzieiczych z

| Rada wypowiedziała się za ze. | izbami rot gospodarczym, to jest

 
|iączeniem dwuch największych ze-| izbami rolniczemi i rzemieślniczemi.:
|społów spółdzielczych, to jest Unji Ta uchwała rady spółdzielczej
poznańskiej i warszawskiego Zje-| jako wyraz opinji całego ruchu
dnoczenia, obejmujących 9 związ”| spółdzielczego w Polsce, uznająca
ków rewizyjnych i zgórą 5600spół-| za rzecz niezbędną usunięcie do-!
dzielni. Ponadto rada zaleciła kon-|tychczasowego rozbicia w obrębie
solidację polskich związków Ikonsu-| polskiej spółdzielczości wytwórczej
mentów, w myśl której na obszarze przez połączenie zasady  centrali-
całej Rzplitej działać będzie związek stycznej z zasadą ścisłej fachowo-
spółdzielni  'spożywców . Rzplitej, jści tworzy nową epokę w polskim
związek spółdzielni i zrzeszeń pra” | ruchu spółdzielczym. Uchwałę na-
cowniczyca oraz związek spółdzielni leży uznać jako jeden z najdonio-
wojskowych. Ponadto rada wypo-; ślejszych w naszem życiu gospodar”

'wiedziała się za potwierdzeniem! czem i społecznem aktów o znacze-
|praw rewizyjnych związkowispół- niu historycznem.
SEREK TATDI SIS DT IST STI Лра SSE

Jest to powszechny głos obywateli:
Wrzywódta rewolty hiszpańskiej

‚ \м Paryżu.
PARYZ Pat. Przywėdca socjali-

stów hiszpańskich Prieto, któremu
udało się zbiedz z Hiszpanji przybył
do Paryża. !

Przygoda bulgarskioj pary królewskiej,
SOFJA Pat. Król i królowa opu-

Ścili wczoraj stolicę, udając się do
Euxinogradu. W czasie podróży na
lokomotywie wybuchł pożar, który
jednak został szybko ugaszony.

stości J. E. iks. Biskup dr. H, Przeź-
dziecki, kolega i przyjaciel zmarłego
Biskupa. (KAP).

 

 WILNO, UL. Ś-to JAŃSKA 9. — TEL. 16 06.
Duży wybór aparatów bateryjnych.

Ceny niskie. Dogodne warunki,

a
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Mowa prem. prof. L. Kozłowskiego
„ WARSZAWA (Pat). Prezes rady gnięte. Sytuacja budżetowa nie za- samorządu na 1zecz funduszu pracy,

ministrów prof. Leon Kozłowski wy'| graża w najmniejszym stopniu wa-| Wreszcie zniesiony został podatek
głosił 31/10 34 r. przez radzo prze-| lucie. Przewidziany na rok przyszły |od ładunku. Pewny związek z tem
mówienie, które dajemy w skró-| niedobór jest mniejszy od sumpre-' ma dekret o komunalnych kasach
ceniu:

Przed 3 miesiącami
klubu
zamierzenia rządu

liminowanych w pewnyc! finanso- | oszczędności i nowe podsiawy orga”
na terenie| wych przedsiębiorstwach roku przy”|nizacyjne tachowej kontroli.

BBWR  scharakteryzowałem| szłego na inwestycje gospodarcze.|żety administracyjne związków ca-
w dziedzinie|Oznacza to, że nasz budżet zwy- | moiządowych reprezentują obecnie

Bud-

spraw gospodarczych, Dzisiaj pra-| czajny jest zrównoważony, a niedo-| iączną kwotę 600:000.000 zł.; a sza-
śnę panów i społeczeństwo zapoznać | bór powstał z powodu wydatków na cunek ich majątków wraz z przed-
z tem, co z tych zamierzeń zostało
wykonane. Preliminarz na 35/36
złożony został w Sejmie. Uzasadni
$o minister szarbu w Sejmie, ale
ogólne oświetlenie winienem panom
i społeczeństwu już dzisiaj.

|inwestycje. Świadczy to o zdrowej
strukturze naszego budżeiu. Ostroż-
'na i oszczędna polityka budżetowa
państwa stwarza bardzo ważny ka-
pitał zaułania w społeczeństwie.

| Dowodem tego jest proces dobrowol-

siębiorstwami przewyższa złotych
3.000.000.000, toteż zachodzi tu po*
u+zeba fachowej kontroli, której
uczyni zadość związek rewizyjny
„samorządu terytorjalnego.
| W przemówieniu sierpniowem po-

Preliminarz przewiduje w dalszym nej detezauryzacji postępujący na- ruszyłem sprawę nożyc cen artyku-
ciągu niedobór.
dwa pytania: 1) czy niedobór ów jest Rząd"niski kurs złotych moret.

Stąd zrodziły się pływ złota do Banku Polskiego oraz łów pszemysłowych i rclaiczych i
oświadczyłem, że nożyce naieży za-

nieunikniony i po 2) jak będzie po- przygotował reformę podatku grun-, mykać z 2-ch stron, przez zniżkę cen
kryty? Polska może nawet w obec-
nych trudnych czasach opanować
deficyt, Mimo to niedobór w wyso-
ikości zł. 150.000.000 jes: przewi-
dziany, Gdybyśmy chcizli zniżyć
wydatki musielibyśmy sięgnąć do
życiowych funkcyj państwa, decydu-'
jących o jego międzynarodowem sta-
nowisku lub o jego kulturalnym po-
ziomie, bądź też ponownie obniżyć
uposażenia urzędnicze. Nie jest to
miemożliwe, lecz, zdaniem mojem,
nie jest to również wskazane, tem-|
bardziej, że niedobór -150.000.000 zł.i

' owego i wnosi do Sejmu ustawę o
nowej klasyfikacji gruntów. |Inne
'projekty reformy podatkowej są
opracowywane. Celem ułżenia płat-
nikom, obniżyliśmy kary za zwłokę
i odsetki za odroczenie.

Pan premjer przechodzi do spraw
samorządowych. Jeśli sytuację na
odcinku budżetu skarbu państwa u-
ważam za opanowaną, to czeka nas
duży wysiłek w kierunku zrėwno-
ważenia budżetu związków samo-
rządowych. Tu jest konieczne zej-

| towarów, nabywanych przez rolnika
|i zwyżkę cen iowarów przez tegoż
rolnika sprzedawanych. Akcja ta

'dała pozytywne wyniki. W ostat-
(nich dniach zdecydowana. została
| zniżka cen węgla, poważae obniżki
cen nafty oświetleniowej, žedukoje
cen cukru isol' Zniżyliśmy z dniem
1/10 tarytę pocztową. W! r. 34 doko-
nano około 150 zniżek tacyi kolejo-

| wych dla różnych towarów : różnych
kierunków.

| WI przeciwieństwie do roku ubie-
ście w wydatkach do poziomu rze- | głego, który był rokiem urodzaju, te-

Przy gaszeniu pożaru, w którym
brał udział król Borys * maszynista
uległ poparzeniu ręki. Król zapro-
wadził maszynistę do własnego wa-
gonu poczem powrócił na lokomo-
tywę i sam poprowadził pociąg.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu''|

Prieto oświadczył przedstawicie-
lowi agencji Hayasa, że stłumienie
ruchu rewolucyjnego nie zmniejszy-
ło liczby socjalistów, którzy jak
twierdzi, pozostają i nadal najlepiej
zorganizowanem stronnictwem w Hi-
szpanji. Prieto zaprzeczył jakoby w
orgenizacjj ruchu rewolucyjnego
miały brać udział jakieś czynniki
zagraniczne.

 

    
może być w obecnej sytuacji pokyty
bez żadnych trudności, Waika z nie-
doborem prowadzona jest stale i
uparcie. 'W,'33/34 r. niedobór wy-
nosił 337.000.000: zł., w r. b. bez po-
życzki narodowej sięga 223.000.000
zł, na rok przyszły przewiduje się
zł 150.000.000. Dalsze lata muszą
osiągnąć równowagę.

Jedno zostało w zupełności osią

czywistych. dochodów. Rząd stwo-
|rzył ostatnio podstawy dla akcji
' oszczędnościowo-oddłużeniowej  sa-
| morządów. Wydane rozporządzenia
| zmierzają do oszczędzania wierzy-
„ciela prywatnego, pociągając do
|świadczeń skarb państwa, insty-
|tucje państwowe i niektóre insty-
itucje publiczne. Dalsze ulgi przy-
niesie likwidacja opłat związków.

 

,goroczne zbiory wypadły znacznie
| gorzej w wielu krajach. Zwyżka cen
na rynkach światowych została

| przez nas dla zolników wykorzysta-
|na. W roku tieżącym wysiłek in-
| terwencyjny rządu przy skupie zbo-
| ża jest większy. Wyekspo:towaliśmy
| dwukrotnie więcej.

(Dalszy ciąż mowy na str. 2-ej), °

_
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КОЙ ЛЕЙ
Gdy w marcu tego

między rządami Polski i Niemiec do

umowy handlowej, a już w jesieni
ubiegłego roku Polska nie zastoso-
wała wysokich cel na towary z Nie-
mies, jak to nakazywała poiska ta-
tyła ceina (od 12 października 1933),

wiełu się zdawało, że nasiąpi nowa

era między Polską a Niemcami. Wie-

iu myśiało, że można będzie z Niemr parlamentarna odbywać się będzie pod | menty swoich agitatorów partyjnych, głów-

cami handlować i dobre sobić inte-

геву.
Rzeczywistošė całkowicie  za-

wiodła nadzieje i przekresiia różne partyjnej, narodowej i wyznan uwej zależy

zamiary i próby. Hande! z Niemcami

mie idzie, a co ważniejsze, i na przy-'

sziošė nie pójdzie.
Kilka tygodni temu obiegia prasę 1

1 э

\całej Polski wiadomość, że Niemcy,

nie zapiacili dostawcom arzewa z

Polski kwoty przeszio 10 miljonów

złotych, A nie zapiacili tylko dlate-

$o ze marek niemieckich n:e wolno

z Niemiec w Świat wywozić (po-

dobno wolno wysyfać dziennie na

jeden przekaz zagraniczny tylko 10

marekj, a obcych walut N emcy pra-

wie nje mają. upiec niemiecki ma

maaki i chętnie "wysiaiby te marki,

albo kupi za nie obce pieniądze, aie

„mu tego zrobić nie wolno, więc to

war bierze, ale za niego nie płaci.

Bank Kzeszy na konieczne dla tab-

ryk niemieckich surowce zagranicz”

ne dostarcza zaledwie drobną część

potrzebnych walut, przeciętnie 5

proc, z sumy, jaką za taki sam towar

р!асопо zagranicą w r. 15931.

Skutki takiej polityki 1ządu nie-

mieckiego są bardzo rozmaite. Nie-

mieccy przemysłowcy brali z razu

zagraniczny towar na kredyt lub na

raty, a teraz przestają kupować. Tu

roku doszło |

| z prasy.
Antysemityzm i Bereza,

Utworzenie „miejsca odosobnie-
nia' w Berezie Kartuskiej i ewen-
,tualna dyskusja na ten teniat pod-
czas nadchodzącej sesji sejmowej
nasuwa żydowskiemu „Naszemu
Przeglądowi' następujące uwagi:

Wchodzimy w okres obrad sejmowych,

przyczem „Gazeta Warszawska' przed kil-

ku dniami nadmieniła, że bieżąca sesja

znakiem Berezy. Trudno tym :azem nie

zgodzić się z organem endeckin Każdemu

obywatelowi bez różnicy przynależności

na tem, by można było w Pol.ce rządzić

bez ustaw wyjątkowych i represyj admini-

Przed Sądem Okręgowym w

dniach sprawa, która ma swe źródło

cyjnego” Związku Obywatelskiej

Pracy Kobiet a b. sekretarką i bu-

chalterką, p. Biaufuksową. Buchal-

terka zwróciła wwagę zarządowi na

nieporządki, panujące w «sięgach i

na przetrzymywanie pieniędzy przez

niektóre członkinie zarządu Źwią-

zku.
Skutek owego zwrócenia uwagi

przez buchalterkę był taki, Że na-
tychmiast udzielono jej dymisji. Bu-

 

Mowa

O ile rolnicy nie zcchcą na-

tychmiast realizować zwyżki, to

ceny mogą się ustabilizować na sto- 
i ówdzie w braku koniecziiego za”

$ranicznego surowca iabryka przer-

wała pracę. Zaczął się w Niemczech

sunkowo wysokim opłacainym: po”

ziomie. Oczywiście rolnicy powinni

w nastawieniu produkcji zmierzać

do zmniejszania obszarów żyta.

 

680,000 zł. subsydjum dlaZw. Ob. Pr. Kobie

Warszawie toczyła się w ostatnich| odszkodowania i sprawę w ygrała.

w zatar$u między zarządem „,sana| Okręgowego w Warszawie. MW. ape-

  

 

premjera L.

taki sam ruch, jak w czasie wojny: ,. : : AF 1
A : 2 * Ceny pszenicy są ciągie niskie, aie

BO ISO, a mę dopiero najwcześniej w początkach

ar an Ars OCS" nowego roku kalendarzowego można

A -„. l pędzie tegoroczną konjunkturę na

Handei międzynarodowy  Nie- 3 ACH
ża, ; ы ża : “ pszenicę ocenič i zdač sobie spra-

miec, choć mniejszy, niż duwniej, nie p Aa Ь 3 :

\в:дсі kis saaa ale so ww, pa dalkia) amo należy reslizo
3 ) 22 wać zbiory. MV! zakresie wiełu in-

Się na innych podstawach. Anglicy,

Szwajcarzy, Francuzi, fiolendrzy

postawili sprawę ostro i wiele uzy”

Skali ustępstw. Oto potworzyty się

wzajemne umowy. Niemiec, który

towar sprzedał do Anglji, ie otrzy-

muje angielskich tuntów szterlin-

gów do rąk. Anglik składa je do

wskazanego mu banku angielskiego.

I odwrotnie Anglik, który sprzedał

towar do Niemiec. dostaje zawiado-|

mienie, że pieniądze dla niego złożo-;

nych produktów rolnych ceny rów-

nież kształtują się pomyślnie, Umo-

„żliwienie wywozu i odbiór przez za”

kup interwencyjny tak znacznej

ilości zbóż po cenach stosunkowo

dobrych pozwoiiło rolnictwu zdobyć

dość znaczne środki pieniężne na

pokrycie swoich potrzeb. Akcja

obniżenia cen produktów przemy-

słowych i akcja podwyższenia cen

'rolniczych wydała poważne rezul-

taty. Na ten odcinek musi być zwró-

ne zostały w jadnym z bankównie”, cna pilna uwaga, tu bowiem do“

miackich. Obydwa banki porozu-

miewają się między sobą 1 podod-

powiednią kontrolą rządu ze, ztożo-

nysh sum wypłacają kwoty w walu-

cie krajowej dostawcom w Anglji i

w Niemczech. Bank angiciski ma

jeszówe prawo część pieniędzy nie'

mjeskich zatrzymać na opłacenie

„procentów od dawniejszycii poży-

czek niemieckich. W ten sposób nie

„ma wędrówki pieniędzy między kra-

jami, choć towar wędruje. Ale takie

umowy są dla Niemiec niewygodne,

więc je niechętnie zawierają. Polska

mie ma takiej umowy,
Od 24 września weszła w życie w

Niemczech nowa ustawa, która je-

szcze bardziej utrudni haniel z Niem

cami. Rząd Rzeszy utworzył 25 urzę

dów kontrolnych i przydzielił im

prawe wydawania pozwolzń na wy-

wóz i na przywóz towarów zagrani-

cę i z zagranicy, przyczem rząd

wziął w rękę całkowity obrot zagra-

niczny pieniędzy z tego handlu A

więe jakikolwiek towar może ze

swiata dostać się do Nie.niec tylko

za pozwoleniem jednego z tych 25

urzędów kontrolnych. A urzędy te

mają nakaz, iż puszczać mają do kra

ju wglko taki towar, który dia życia

gespodarczego Niemiec jest ko-

nioczny, a hamować mają każdy

imeort zbędny.
Słusznie pisze obecnie prasa sa-

nacyjna, że przy takiej polityce $o-

spodarczej Niemiec wszystkie gospo

dareze umowy z mmi nie warie są

funta kłaków, że Niemcy przez swo-

je ostatnie rozporządzenia stają się

 podebne do Rosji sowieckiej gdzie

każdy import musi być przez organa

rządai sowieckiego zatwierdzony.
Niemcy nie puszczą z Polski

pławłe nic: ani jaj, ani masła, ani

mięsa, ani nawet drzewa. Coś tam

pod naciskiem xządu i groźby, że i

Pojska nie przyjmie towaru nie-

mieckiego, da się wytargować, ale

na; o niewiele.
A teraz stan jest taki, że Polska

ucacówie stosuje się do umowy z

Nieagami, a Niemcy nie wpuszczają

masąego towaru, a jeśli i coś kupią,
acą.
isław Rymar.

to za towas nie

   
od detektora do

po najniższych cenach   

  femie_ MICHAŁ GIRDA,
Zamkowa 20, tel. 16-28.

piero dłuższy okres równowagi da

eiekt w postac: zwiększenia wymia-

ny między wsią a miastem. uaiej

premjer omów. oddiuzerie  Tol-

(nuictwa. Dotychczasowe niskie ceny

produktów. nie są jedynym czynni”

«iem, powodującym. nieopiacainość

większych warsztatów rolniczych.

Drugą niemniej ważną przyczyną 64

diugi obciążające warsztaty solnicze

i zbyt wysoka stopa procentowa.

Żapowiedziana w sierpniu akcja

oddfużeniowa została zreauzowana,

"Lu są dwa różne problemy. Jeden

to zadiużenie drobnych gospodarstw

rolnych, inny zaś większej  wias“

mości. Najdalej idą uigi dia drobnej

wiasności rolnej. Suma skreśleń dla

uczestników przebudowy ustroju

rolnego wynosi około zt, 340.000.000.

Ulgi w spiacie należności funduszu

obrotowego reiormy rolnej umożli”

wiają terminowe wywiązaiiie się Z

zobowiązań. Zadłużenie wobec ban-

/ku rolnego zostanie poddane rewizji

| przez ministra skarbu. № tym wy-

j padku należność za kupno ziemi

sprowadzona zostanie do poziomu

odpowiadającego obecnej jej war-

tosci. Prywatne krótkoterminowe

długi rolnicze, powstałe przed 1/7

32 r. z mocy samego prawa rozło-

żone będą na 14 lat przy 3 proc.

rocznie. (W. ten sposób wywiązanie

się z zobowiązań stanie się realne,

a wierzyciele uzyskają pewność

otrzymanią należności, ktore w wię

kszości były dotychczas zamrożone

i nieściągalne. Dług może być spła-

cony papierami wantościowemi i

skonwertowany na kredy: długoter-

minowy w. listach zastawnych. Kon-

wersja poiega na tem, że długirol-

nicze, zabezpieczone hipotecznie na

nieruchomościach ziemskich, mogą

być w ciągu trzech lat zamienione

na długi w 4!/> proc. listach ząstaw-

inych, umarzanych w okresie do 55
„lat. Należności wierzyciela będą

spłacane temi listami po kursie al

pari. To będzie miało praktyczne

znaczenie dla wielkich

gospodarstw, mających odrębne hi-

| poteki. Prawo zamiany zadłużenia

| na listy zastawne uzyskują gospo-

Y:
superheterodyny
i dogodnych warunkach

 
 

    

DZIESBIE ЛОЛа

stracyjnych. Ale trzeba także mieć odwagę

do przyznania się, że sprawa ia nie jest

zależna tylko od rządu, lecz także od za-

chowania się spoieczeńs:wa, a raczej jego

partyjnych przewódców.

i Jeżeli tedy naprawdę Endezja pragnie,

aby ta niewielka szczypta wolnosci obywa-

telskich, jaka u nas pozostała, nie uległa

uszczupleniu, to powinna okiełzac tempera-

| nie w dziedzinie hwestji żydowskiej.

| Z wywodów dziennika
skiego wynika, że Bereza Kartuska
ma być środkiem zaradczym na an-
lysemityzm,

 

BERN. Pat. — W dalszym ciągu

procesu w sprawie protokułów

mędrców  Sionu  przesluchiwano

świadków oskarżenia. Pierwszy ze-

znawał Max Bodenheimer, dyr. na-

rodowego funduszu żydowskiego,

jeden z członków komitetu orqani-

zacyjnego kongresu bazylejskiego

w 1897, Świadek uważa, że dla

stwierdzenia fałszerstwa wystarczy

zacytować jedno zdanie głoszące,

aa środkiem do opanowania świata
ma być dla żydów ich rozproszenie

po całej kuli ziemskiej, podczas gdy

to rozproszenie jest wyłączną przy-

czyną cierpienia narodu żydowskie-

go i głównym punktem programu

sionistycznego było utworzenie wła-

snej siedziby w Palestynie. Dalej

chalterka zażądała trzymiesięcznego ;zeznaje szwajcar Sieber, który był

Związek zaapelował do Sądu

lacji związek wystąpił z zarzutami,

iž p. Blaufuksowa prowadziia samo-

wolnie buchalterję, że przepisała bez

zgody zarządu księgę kasową, że

zatrzymała oryginał księgi u siebie.

jjednym z stenografów na kongresie.

Nic on nie wie o tajnych posiedze-

miach. Powtórnie przesluchano Ser-

gjusza Swatikowa, któremu trybunał

pokazuje różne dokumenty pocho-

dzące z archiwum rosyjskiego. Swia-

dek uważa je za autentyczne. M. in.

wśród nich jest dokument twierdzą- Na rozprawie ustalono rzecz

godną zanotowania, a mianowicie, że

Związek Obywatelskiej Pracy Ko-

biet korzystał z nieprawdopodobnie|
wysokich subsydjów, które w jed|
nym roku dosięgły cyfry 1.680.827 zł.|

Kozłowskiego.
z l-ej strony.

darstwa do 509 ha, a w niektórych,

okolicach kraju do 1000 ha., jeżeli

zadłużenie nie przekracza 75 proc.|
szacunku.  Konwersją mogą być
opłacane długi w śgranicaca 50 proc. |

"szacunków, a dia większych: gospo”

darstw w granicach 40—30 proc.

Niższe granice dla większej własno-

ści mają na celu nieangażowanie

środków linansowych całego społe-

czeństwa w warsztaty nadmiernie

zadłużone. Wi stosunku do tych

warsztatów rozporządzenie przewi-

duje ułatwienia przy oddawaniu

części obszaru wierzycielowi lub w

razie parcelacji sąsiedzkiej. Ulgi te

dają możność rolnikom spokojnej

pracy i pozostanie na swoich zagro-
dach pod warunkiem wywiązywania
się z zobowiązań. Pamiętać przy”

„łem należy, że jest to ostateczne

załatwienie sprawy oddłużenia rol-

mictwa. Żadnych dalszych ulg nikt

już spodziewać się nie może. Te

mormy prawne sięgają głęboko w

stosunki wierzyciela do dłużnika
solnego, jednak są konieczne i po-
zwolą ogromną większość warszta-
"tów rolnych wyprowadzić z bezna-
dziejnej sytuacjr Praktyczne wyko-
panie wydanych dekretów powinno

'w konsekwencj: przywróc:ć równo-
' wagę gospodarczą tym warsztatom,

| |które z powodu nadmiernych cięża-
"rów annuitetów swego zadłużenia
mie mogty być opłacalne. Zapewni
to też stabilizację całegó naszego
"gospodarstwa narodowego i zwię-:
wszenie obrotów wewnętrznych.

Pan premjer omawia ubezpieczenia
społeczne. Pierwszym krokiem jest
'iozporządzenie prezydenta Kzplitej,
które zmniejsza krąg osób podlega-
'jących ubezpieczeniu. Od ubezpie-
czenia na wypadek choroby wyłą-!
cza się zarabiających ponad zł. 725
miesięcznie.  Zmniejszonc ciężary
ubezpieczeniowe dla warsztatów|
rzemieślniczych. Zwolniono samo-|
„rządowców od obowiązku ubezpie-

  

 

cy, że protukuły mędrców są apo-

kryfem. Co do protokułów wyda-

nych przez Niłusa to jest rzeczą

prawie pewną, że otrzymał je od

Rewizja w <«kurjerze Poznańskim»
W. gmachu wydawnictwa  Dru-

karnia Polska i w lokalach redakcji

„Kurjera Poznańskiego" zjawili się

sędzia śledczy i prokura!or w oto-

czeniu urzędników śledczych. Na

polecenie prokuratora przystąpiono

do szczegółowej rewizji wszystkich

lokali i pomieszczeń, Rewizja trwała

kilka godzin. Powody rewizji nie są

znane,

Podatku od kawalerów nie hędzie.
Jak donosi „L K. C.“, projekt

podatku od kawalerów i małżeństw

bezdzietnych został zaniechany.
Ministerstwo Skarbu przeprowa-

dziło mianowicie skrupulatnie bada-

mia co do możliwości jego realizacji
i doszło do wniosku, że efekt jego

byłby minimalny, Do pewnego sto-
pnia był miarodajny dla wydania
tej opinji podatek wojskowy, z któ-
rego wpływy są bardzo niewielkie.

Czynniki decydujące me wypo-
wiedziały się jeszcze ostatecznie w
tej sprawie, jednakże wobec tego
rodzaju wyniku badań wstępnych
sprawa wprowadzenia podatku od
kawalerów i bezdzietnych, wedle
imformacji krakowskiego pisma sa-
nacyjnego, przestała być aktualną.

Lisia śilat Wojska polskiego.
Wojskowe Biuro Historyczne ko-

munikuje, iż wydało opracowaną

przy współudziale
wonego Krzyża, publikację „Lista
strat wojska polskiego — polegli i
zmarli w wojnach 1918—1920', za”
wierającą 41.055 nazwisk polegiych
i zmarłych żołnierzy polskich.

Pubukacja nie jest przeznaczona
do sprzedaży publicznej natomiast
rozesiana zosiała do wszystkich

' bibljotek, dowództw Okręgów Kor-
| pusów, do bibljotek państwowych i
"publicznych, do Powiatowych Ko-
mend Uzupełnień, do starostw i urzę
dów wojewódzkich. Publikacja po-
siadą charakier urzędowego intor-
matora i zainteresowani mogą ko“
rzystać z niej w: wyszczegoinionych
instytucjach.

„Lista strat wojska polskiego” nie

Kolskiego Czer-!

czeniowego. Dla zakładów wojsko-; stanowi urzędowego stwierdzenia

wych też wprowadzono ustępstwa.' śmierci żołnierzy, naton.iast może

Rząd chce iść po drodze inieresów służyć za podstawę do uzyskania

światą pracowniczego, lecz znalezie- odnośnych dokumentėw i zaświad-

' nie praktycznej drogi wymaga czasu.| czeń za pośrednictwem Wojskowej

'

„|duszu pracy. W celu ulżenia klasie

1 średnich |

Liczba 0Os0D,
robotach publicznych, przewyższała
100,000 osób. Nie mogliśmy zatru-
dnić wszystkich bezrobotnych. ale
rząd wykorzystał wszystkie możli-
|wośći będące w jego dyspozycji ce-
iem ulzenia ich ciężkiej doli. By
|usprawnić walkę z bezrobociem
Irząd postanowił połączyć dwie po-
krewne instytucje a mianowicie fua-
uusz bezrobocia przyłączono dofun-

robotniczej, rząd podjął w r. b. pla-
nową akcję „budowy domów 1
osiedli robotniczych. Celem opano
wania klęski powodzi uruchomiona
została szeroko akcja spełeczeństwa
1 pomoc rządu.

Odbudowano wiele mostów i na-
wierzchni dróg a reszta jest w bu-
dowie. „Zorganizowano aprowizację
dano ziarno na zasiew tak, że 90'|,
jesiennych zasiewów jest dokona-
„nych. budynki zniszczone są odpu-
dowywane. W ten sposób z naszego
życia gospodarczego usunięte zo-
staiy liczne przerosty i idąc raz
po obranej drodze wykonaliśmy dal-
sze kroki naprzód. W pracy swoje,
rząd musi mieć współpracę spoie
czeństwa. Zdaniem bowiem rządu
jest stworzyć warunki dla rozwoju
życia, hamować wybujałości i wspie-
rać te dziedziny, które najdotkliwiej

cierpią, ale życie społeczeństwa mu-
si te ramy wypelniać. Rząd chce
iść z narodem, a sam stwarzając
właściwe warunki pracy, zwraca się
o tenże wysiłek do narodu dla jak:
najlepszego wykorzystania stworzo-
nych warunków.

zauuUdiowyCI aa! Kurji Biskupie; lub Polskiego Czer-
wonego Krzyża

<bróba Gezocjeniowania opinji.
W piątek ukazał się na ulicach

Warszawy: „nadzwyczajny dodatek''
„Reduty', zapowiadający  ,„konsoli-
dację sił młodego pokolenia w War-
szawie“, przez co jakoby „narodowy
ruch siolicy „znalazt się na nowej

drodze'.
Dodatek zawiera odezwę „do

członków: Sekcji Młodych Stronnic-
iwa Narodowego”, podpisaną przez
p. Antoniego Malatyńskiego, a na-
wołującą młodzież narodową do
wstępowania w szeregi Związku
Młodych Narodowców.

Cała treść owego „nadzwyczaj:
nego dodatku jest mistyfikacją. P.
Antoni Malatyński został niedawno,
na podstawie wyroku sądu dyscypli-
narnego Sekcji młodych uchwałą
zarządu głównego Stronnictwa Na-
roodwego wykluczony ze Stronnic-
twa i wstąpił do popieranego przez
sanację Związiku Młodych Narodow-
ców, na którego czele stoi pos. Pie-
strzyński. Organizacja ta nie ma

a nawet w macierzystym Foznaniu
młodzież odwróciła się od niej, jak
o tem świadczy ostatnie walne ze-
branie „Młodzitży Wszechpolskiej”,
na którem Zw. M. N. poniost kom-
promitującą klęskę.

P. Malatyński „skonsolidowai“
się w Warszawie z tem towarzyst-
wiem. tylko sam: jeden. Użyta w je-
go odezwie liczba mnoga jest zwy-
czajną licencją poetycką.
dzinie poezji pozostaną także skut- 

 

 ki tej odezwy.

żadnej siły na terenie warszawskim,'

W. dzie-

о

gen.  KRachowskiego. Publicysta
szwajcarski Sander, autor artykułu
udowodniającego autentyczność pro-
tokułów, wierzy w ich prawdziwość,

bo od wielu lat były publikowane a

nikt przeciw ich wydawnictwu nie
występował. Przewodniczący posta-
nowił przerwać rozprawę, celem da-

PARYŻ (Pat). Premie: DJoumer-

$ue oświadczył dziś, że sprawa re-

wizji konstytucji będzie rozpatry-

wana na sobotniem posiedzeniu rady

ministrów. Tegoż dnia premjer wy-

głosi przez radjo przemówienie, w

którem poda do wiadomości publicz-

mej szczegóły już opracowanego pro-

jįektu reformy ustroju państwa. Pre-

mjer wyraził zdziwienie z powodu

gwałtownych dyskusyj, jakie się to-

PARYŻ (Pat). Berliński kores-
pondent w Paryżu sygnalizuje: Kur-

sują w tutejszych kołach politycz-
nych wiadomości o ważnych rozmo-

wach, jakie miały miejsce ostatnio

wśród członków rządu. Rozmowy

te pozostawać mają w związku z
zamiarem kanclerza Hitlera pono-
wienia propozycyj, mających na

Międzynarodowe zasięgi spisku,
który dokonał zamachu w Marsylji

przeciw królowi Aleksandrowi i mi-

nistrowi Barthou, są już udowodnio-

ne w „dotychczasowych wynikach

śledztwa. Fisma francuskie nie wy-

iączają także Niemiec z liczby kra-

jów,w. których spisex ten działał, a

także znajdował poparcie. Ostatnio

dane w tym kierunk:, podai „Excel-

gior' w wywodach p. Michel Go-

rel'a, oraz  „,Dernieres Nouvelles

de Strasbourg a omawia

p. Pierre Dominique, stały sprawo-

zdawca polityki zagranicznej w „La

Republigue“ z 23 października rb.

Treść tych rewelacyj jest pokrót-

ce taka:
P. Alfred Rosenberg, jako jeden

z głównych kierowników ruchu na-

cjonal - socjalistycznego, w „Mo

machjum w Brunatnym Domu, wszedł

w styczność z wszelkiem ruchami

europejskiemi o dążnościach sepa-

ratystyncznych, a przedewszystkiem

terrorystycznych. Kękę p. Kosenber

ga odnaleźć można w Szkocji i w

(Wali, w Alzacji, w Belzji i wśród

Flamandów, w Szlezwigu duńskim,
w krajach Bałtyckich, w  Siedmio-

grodzie rumuńskim, wśróa  Ukraiń"

gów, w Macedonjii w Kroacji, a wy-

zyskuje on ruchy, skierowane prze-

ciw Anglji, Francji, Danju
„Rosji rid, Od kwietnia 1955, po ob-

jęciu rządów Rzeszy przez obóz na-

cjonal-socjalistyczny, biuro p. Rosen
berga, jako kierownika działu poli-

tyki zagranicznej stronnictwa, staje

się niejaka urzędowem.

P. Rosenberg wygłosii pogląd

(przytacza go dostownie p. Gorel) w
tym duchu, że polityki zagranicznej
nie prowadzi się w biuracu.

M. in. biuro p. Rosenberga było
 

| Szkolnictwo laickie (bezwyzna-

niowe) wprowadzono we Francji

jmniej więcej 50 lat temu za rządów

Juljusza  Ferry'ego.  Półwiekowy

brak wpływu teligijnego na  mło-

dzież wydał — jak to dla katolików

było do przewidzenia — fatalne о-

woce. Rodzice katoliccy, rozumie-

jąc doskonale, jaka ciąży ma nich

odpowiedzialność za dusze młodego

pokolenia 1 widząc, do czego dopro-

|wadza szkoła bezwyznariowa

garną się coraz bardziej do prywat-

mych szkół katolickich, u::zymywa-

mych z ofiar społeczeństwa katolic-
(kiego. Dość powiedzieć, że do sa:

mych tylko katolickich szkół ele-

mentarnych i szkół niższego typu

(uczęszcza obecnie koło miljona

dzieci, Należy też wspomnieć o 5

Pod hasłem walki

Jedną z najgorszych pozostałości

z okresu niewoli, z którą niezdoła-

liśmy się dotychczas wporac jest fakt

analfabetyzmu u wielkiej części lud-

ności państwa Poiskiego. Mamy do-

tychczas niestety ponad 6 miljonów
dorosłych analfabetów.

Społeczeństwo polskie musi jak
najrychlej przystąpić do  systema-
tycznej pracy rad  zlikwidowaniem

analfabetyzmu,

To też na najwyższe uznanie i

majgorętsze poparcie zasługuje ini-

cjatywa z jaką w tej sprawie wystą-

piła ostatnio Polska Macierz Szkol-

na.
OZ ее

lutyżytowskie zajcia na Litwie.
BERLIN Pat. Miemieckie biuro

informacyjne donosi z Kowna, że w

Wiłkomierzu doszło ponownie do

wykroczeń przeciwko żydom. Jeden

z adwokatów żydowskich został na

ulicy/ciężko pobity. W. żydowskich

domach modlitwy wybito szyby. 

je także|

Polsce, ,

Upadek szkoły laickiej we

—————————

prototniy mędrców Syamu przed sądem.
nia możności nowemu rzeczoznaw-

cy płk. Fleischhauerowi zapoznania

się ze sprawą. Decyzji tej sprzeci-

wiają ;się rzeczoznawcy oskarżenia.

Jeżeli nowooznaczony ekspert przyj-

mie misję do 4-11 będą wysłane

akta do dyspozycji eksperta na

przeciąg jednego miesiąca.

 

Rewizja konstytucji we Francji.
czą dokoła jego projektów, których

dotychczas nikt nie zna gruntownie.

„Dziś  Doumergue konterował z

przedstawicielami różnych obozów

politycznych. Naogół dzienniki prze-

widują, że sobotnie posiedzenie rady

ministrów zdecyduje złożyć obu

izbom 6/11 wniosek o zwołanie

| zgromadzenia narodowego do Wer-

'salu w celu dokonania rewizji kon-
stytucji.

Francja ; Niemcy.
celu porozumienie z Francją,

W. Berlinie, zdaniem korespon-

denta, przywiązują wiele nadziei do-
tego rodzaju porozumienia, które
mogłoby doprowadzić do uregulo-
wania zagadnień gospodarczych,
zwłaszcza do uregulowania sprawy
surowców.

 

Przytułek spiskowców w Niemczec
w styczności z przewódcą terrory-
stów chorwackich Paweliczem,
'aresztowanym obecnie w Turynie,
| którego wydanie władzom irancu-
skim jest przedmiotem badań sądo-
wo-prawnych we Włoszecn. Już od
r, 1929 wybitny działacz nacjonal-
socjalistyczny Max Killinżer pra$g-
mąt wejść w stosumki z caorwackim
gtronnictwem republikańsko- chłop-

skiemi Radicza. Biuro p. Rosenberga
„postanowiło użyć p. Pawelicza do
mawiązania tych siosunków. „Ale

| przewódca stronnictwa | republ-
chłopsk., dr. Maczek, choć skazany
ma zesłanie, odmówił za pośrednic-
twem swych mężów zaufania, Pawe-
licz wszedł w styczność z małą grup
iką chorwacką : przedstawii ją wo-
bec Auslandsamiu nacjonal-socjali-
stycznego jako działającą z ramie- 
'mia stronnictwa republikausko chiop

' kiego. Uzyskał też w ten 60
' subwencję na zaioženie i wydanie w

| berlinie pisma „Nezavisna rirvatska

!Drzawa”, którego redaktor Bogomir
Jelicz, pracowai w rzeczywistości

pod naazorem Gerhardta Maetera,
wspoipracownika Rosenberga.

Po zbrodni w Marsylji poradzono
tej grupie chorwackiej przeniesienie
się z berlina do Gdańska,

P. Pierre Dominique, przytacza-
jąc te dane, wypowiada pogląd, że

| jest łączność między zamordowa-
| niem sp. Uuca'; premjera iumunskie
go, śp. kanclerza austrjackiego Doll

| tuss'a, oraz zbrodnią w Marsyjji.
| Berliński dziennik nacjvnalistycz-
|ny „Der Angriit", po pojawieniu się
i pierwszych wzmianek o tych stosun-
(kach biura p. Rosenberga z prze-
,wrotowemi grupami, zaprzeczyt pt.:
Nie mamy na to pieniędzy.

'

 

Francji.
žu, Lille, Angers, Tuluzie 1 Lugdu-
nie. Szkoły świeckie natomiast -prze-
,żywają' okres wyraźnego upadku.
,Dzieją się w tym zakresie rzeczy

„wprost niewiarogodne, świadczące o
przedziwnym uporze sfer masoń-
skich, narażających skarb państwa
na krociowe straty. Oto np. w Wan-

dei istnieje 75 państwowych szkół
„elementarnych, przyczem do każdej
z nich uczęszcza przeciętnie po 2

uczniów. (W, Avudeche do 15 szkół

„państwowych chodzi miniej więcej po
5 uczniów. (W gminie Pontmain
szkoła państwowa egzysiuje «а 1
tylko ucznia, jest zaś nim synek na”
uczyciela tej szkoły. Rekord jednak
pobiła gmina Rochepaule, w której
szkoła świecka w ub. r. nie posiada-
ła ani jednego ucznia, (Kap).

katolickich uniwersytetach: w. Pary- . й

щ

z analfabetyzmem.
Doniosła akcja organizacyj społecznych.

Ponieważ państwo mie jest o
becnie w możności zorganizować
powszechnego rauczania analiabe“
ieów, a z drugiej strony zawiodły
próby zbiorowej nauki dorosłych a*
nalfabetów — Macierz Szkolna za“

projektowała inną w tej dziedzinie
metodę działania. Rzuciła wielis>
projekt, w myśl którego członkowie
zrzeszeń społecznych i kuituralnych
mają przystąpić do indywidaulnego
nauczania poszczególnych analfabe”
tów. (W. ten sposób pokoraną by

może przeszkoda polegająca na tem

iż dorośli analiabeci niechętnie ko
rzystają ze zbiorowe; nauki czytani

i pisania. Szereg wielkich organize
cyj i zrzeszeń zgłosił już swój akce
do tej doniosłej akcji któzą orgaw,

zuje Polska Macierz Szkoinapod

nazwą „Miesiąc likwidacji analfabė
tyzmu”. |

Alkcja ta rozpoczyna się już x

pierwszych dniach listopaua. 4 
 

T
a
s
A
S
e
i

dl 
"
0
1
0
1
0
7

7
1
1
,
"

  

 

  

  

 

    

 
   

a
l
a

A
G
a
A
m
i

2
t
a

o
ta
.

z



 

 

sa

Spółdzielcy u
„ Jalbrzykowskiego.

KRONIKA. Służba pięknych cmentarzy wi-
leńskich krząta się przy uporządko-
waniu mogił na święto umarłych.
Oczyszczane są drogi i ścieżki przy
mogile od gnijących liści jesiennych.
Już teraz ci wszyscy, którym drogą

ks.Arcybiskupa

mina ks. Arcybiskup okres swojej

DZIENNIK MIDEKSKA

W] dniu 26 b, m. byfa przyjęta
przez ks. Arcybiskupa Jałbrzykow-
skiego delegac a Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców w Wilnie w oso-
bach: pp. Berezowskiej, Mielniko-
wej i Paździora.

Delegacja powyższa miała na celu
zapoznanie dostojnika koscielnego z
dotychczasowemi wynikami  spół-
dzielczości spożywców na terenie
miasta Wilna, oraz przedłożenie
prośby o moralne poparcie tego ru-
chu p rzez miejscowe duchowień-
stwo. Z przychylnych słów, jakie zo-
stały wypowiedziane po: adresem
delegacji, wynika, że ks. Arcybiskup
jest doskonale obeznany z zasadami
spółdzielczości spożywców, a co mo*
że najważniejsze, sam w niej w swo-
im czasie czynnie pracował. Szcze-
gólniej zwielką dozą sympaiji wspo-

 

Od wydawnictwa. Z

powodu dzisiejszej uroczystości W,

Świętych następny numer „Dziennika

Wileńskiego" ukaże się w sobotę

dnia 3-go listopada.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno z opada-

mi. Chłodno. Umiarkowane, chwi-
lami porywiste wiatry z północo-
zachodu i zachodu, w góracn halny.

DYZURY AP1EK.
Dziś w mocy” dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego — ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-v8), Jurkowskiej ' Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr, 8, Poqowicza —
Nr. 2 (telef. 16 31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr, 23 ftelef. 3-29) i Rostkowskie-
įo — ul. Kaiwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 5 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie „u przedmieściach, próca Snupiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— W. Dzień Zaduszny o. godz.

17-ej odbędzie się na cmentarzu
Rossa u stóp pomnika Joachima
Lelewela uroczystość żałobna złoże-
nia przez Uniwersytet hołiu pamięci
wszystkich zmarłych proiesorów i
uczniów Uniwersytetu Waleńskiego.
Chór akademicki odśpiewa Psalm 64
Gomółki, poczem nastąpi! złożenie
przez Rektora wieńca na grobie Le-
iewela i na zakończenie <hór od-
špiewa „Libara „me Domine“ Gie-
rynga. p
— Nabożeństwo w kosciele 00.

Misjonarzy. Dnia 3 listopada w ko-
ściele OO. Misjonarzy o godz. 9-ej
odprawiona zostanie Msza św. za
dusze zmarłych członków Stow. Pań
Miłosierdzia św, Wincentego a Pau-

| lo, na który zaprasza wszystkich
członków czynnych, wspierających i
sympatyków Rada Centralna Stow.

ściele po-Bernardyńskim i na, cmen-
tarzu po-Bernardyńskim w dniach 1

- | i 2 listopada r. b. zarząd „Uchronki
; | Dziennej”, przy ul. Połockiej Nr. 3,
. | uruchomi kioski ze sprzedażą po

najniższych cenach świec, lampek i
chorągiewek do dekoracji grobów.

—Dojazd do Rossy w dzień Za-
duszny. Starosta grodzki komuniku-
je, że w dniu Zadusznym 2 listopada,
ze względów porządkowych, a w
szczególności dla uniknięcia ścisku

: i niszczenia mogił, wejście na cmen-
. | tarz Rossa prowadzić będzie przez

drugą bramę, a wyjście przez pierw-
szą bramę główną.

Autobusy dojeżdżać będą tylko
do ulicy Targowej z drugiej. strony

„mostu kolejowego. Inne pojazdy
będą mogły dojeżdżać bezpośrednio
do drugiej wejściowej bramy cmen-
tarnej, Po wysadzeniu pasażerów
pojazdy muszą odjechać nieco dalej
od bramy, zawrócić i aibo zająć
miejsce postoju albo odjechać w kie-
runku miasta przez zaułex Rossa.

T
A
B  

=
W
E
P
L
A
M

STANISŁAW CYWIŃSKI.
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„ Żeby zrozumieć istotę kultu
Świętych i doniosłą jego rolę cywili-
zacyjną, «trzeba wpierw zdać. sobie
sprawę z tajemnicy naszego bytowa”
mia na: ziemi.

у O co nam tu iść powinuc? Czy
Ć| tylko o to, by żyć. poprawnie, po-

rządnie, uczciwie? By ów talent bi-
blijny, otrzymany od „Bogu, zacho-
«wać i oddać go w Jego ręce z po-
„wrotem nieuszczuplony, ale też nie
wzbogacony, lub „też wzbogacony
niewiele? Czy o to, by w miarę
swych sił, jakżeż ograniczonych, do-
konywać równie ograniczonych czy”
nów?

Zapewne, ludzie tak rozumujący
itak postępujący są pożyteczni i
„otrzymają: swą zapłatę. Ale czy na
tem można. poprzestać? Czy ten

   

  

          

    
   

 

 

a ięty krąg wzgledny:h_ warto-
;| ści wystarczyć może ludzkości w jej
ś| pochodzie przez wieki?
и „Aby odpowiedzieć na to pytanie,
d| trzeba się zastanowić nad samem
e| pojęciem ideału.

Ideał z istoty rzeczy jest nieskoń-
czony. Jeśli dziś ktoś z nas stoi na
szczeblu, powiedzmy, dziesiątym, to
dlań szczebel mp. dwudziesty jest

przedwojennej pracy w tej dziedzi-
jmie na terenie Suwalszczyzny, gdzie
miał możność poznania i ocenienia
bliżej pionierów spółdzielczości spo”
żywców w. osobach: prot. Wojcie-
chowskiego i dyr. Mielczarskiego.

Ks, Arcybiskup zainteresował się
również postępami spółdzielczości
spożywców w całej diecezji, oświad-
czając, iż spółdzielczość ma spe-
cjalnie dużo do zrobienia na zie-
miach północno wschodnich.

Na zakończenie: audjencji ks.
Arcybiskup oświadczył, 1ż postara
się zainteresować powyższą sprawą
podległe mu duchowieństwo, oraz
chcąc dać pod tym względem sam
dobry przykład, zadeklarawał przy-
stąpienie na członka do wspomnia- 

| na czas robót kanalizacyjnych na ul.
| Piłsudskiego,

nej wyżej spółdzielni.

— Zmiana rozkładu jazdy auto-
busów. Od dnia 4 listopada 1934 r.

autobusy linji 7-е]
będą kursowały w dnie powszednie
od godz. 7.30 do 19.30 — co 40 mi-
nut, nie zaś, jak dotychczas — co
34 minuty,

Natomiast w dnie świąteczne od|
godz. 10.00 do 22.00 w tym samym)
odstępie cząsu.

SPRAWY MIEJSKIE.
— „Piatiletka* magistratu wileń-

skiego. Wiszystkie wydziały magi-
stratu przystąpiły do opracowywa-,
nia planu prac i inwestycyj na naj-
bliższy okres 5-letni względnie 10-
letni. Prace będą wykonane podług
wytycznych, ustalonych przez pre-
zydenta d-ra Maleszewskiego.
— Masowe. ia o świadectwa

ubóstwa. W, ostatnich tygodniach
wydział opieki społecznej magistra-
tu dosłownie zawalony jest poda”
niami osób ubiegających się o świa-
dectwa ubóstwa. Ten duży napływ
podań tłumaczy się staraziemi, czy-
nionemi przez poszczeg*lnych pe-

jest pamięć krewnych, przyjaciół i
zasłużonych ziomków Ojczyźnie,
poczynili przygotowania do kultu-
ralnego wprowadzenia ładu u mogił i
nagrobków gwoli  ukwiecenia i
oświetlenia uroczystego w Zaduszki.
Kapłani dokonali poświęceń nowo
wzniesionych na Rosie wysoko po-
ważanych w społeczeństwie Šš. p.
prałata Sadowskiego i ś. p, prof. U.
S. B. MW. Staniewicza (byłego rek-
iora) i zastużonej nauczycielki ś. p.
Marji Protasewiczównej na cmenta-
rzu po-Bernardyńskim. Są to nagro-
bki każdy w swoim rodzaju gustow-
ne, niebanalne, Administracja cmen-
tarza Rosy maprawia ogrodzenie

Nasze cmentarze.
rzadszemi stają się kradzieże ozdób
namogilnych i kwiatów coraz obfi-
ciei zasadzanych. Za przykiadem za-
iządu cmentarza Rosy, na cmenta-
rzu po Bernardyńskim pobierane są
od lat trzech opłaty od nowozajmo-
wanych miejsc na mogiły i dokonyi-
wane tu naprawy i przeróbki.

Na cmientarzu Ś-to-Piotrzańskim
dużo wzorowego ładu i ogrodzenie
lepiej zabezpieczające groby od ra-
bunków, daje świadectwo dbałości

parafjan o piękno i kulturę powinną
miastu zmarłych. Przytem i prole-
tarjat w sąsiedztwie przyzwoitszy
niż np. pod Rosą.

Swoją drogą ogół w:ieński za-
mało szanuje swoje cmestarze nie
stara się poznać ich zabytków, ozda-
biać wieńcami groby, chwały naszej
kultury i cnotliwych, uwielbianych
tak niedawno w kraju mężów. W ro-
ku bieżącym dzięki zarzadzeniu p. cmentarne, przyozdabiając przytem

mur cmentarny dekoracją powierzch
ni. A na cmentarzu po-Bernardyn-
skim Campo-Santo kaplica cmentar-
na domaga się juž teraz gruntownej
restauracji, a katakumby jakiego ta-
kiego zamaskowania ich szpetoty.
Do gruntownego uporządkowania
sprawy ogrodzenia cmentarza po-,
wyższego snać nieprędko się przy-
stąpi,  Coprawda obecnie coraz

W dniu wczorajszym odbył się w;
Wiinie obchód ,„Dnia Oszczędności
zorganizowany przez Komitet O-
szczędnościowy na terenie m. Wilna
pod przewodnictwem p-ezesa dr.
Maleszewskiego Wiktora z udziałem
dyrektora P. K. O. p. M. Biernac-
kiego,

Miasto było udekorowane flaga-
mi a na autobusach rozlepiono hasła
oszczędnościowe.

O godz. 13-ej w teatsze na Po-
hulance odbył się poranek dla mło-,
dzieży szkół powszechnych z udzia-,
łem orkiestry wojskowej, orkiestry!
Szkoły Ćwiczeu przy Seminarjum 1'
artystki - deklamatorki p. Sadow-,
skiej. i

O tej samej godzinie odbył sięj

! tentów o rozmaitego rodzaju ulgi.

SPRAWY PODATKOWE.|
— Egzekucja podatków. Urzędy|

ckarbowe wileńskiej Izby dkarbowej|
przystąpiły już do egzekuzyj podat-
ków w Wileńszczyźnie. Urzędy
skarbowe przewidują, iż w ciągu li-
stopada i grudnia zdołają wyegze-
kwować około 300 tys. złotych,
iącznie z podatkami od gruntów ma-
jątkowych, tolwarcznych i t. p,
— Umorzenie podatków na sumę

78.965 zł. Urzędy skarbowe wileń- 
, dnieniuPań Miłosierdzia św. Wincentego'

a Paulo.
Z MIASTA.

: — Na biedną dziatwę. Przy ko-

S Walne zebranie. MW. dniu 4 li-
.stopada r, b. odbędzie się o godz.
11343 w lokalu Wydziału Zdrowia!
I (ul. Dominikańska 2) walne zebranie:

|wo Pożyczkowej pracowników Za-

 

skiej Izby Skarbowej, n askutek in-
dywidualnych próśb oraz po uwzglę-

drugi poranek dla młodzieży szkół
powszechnych w Kino-teairze Rewja
z udziałem orkiestry wojskowej, wy-
stępemi młodzieży i z wyświetleniem
filmu propagandowego.

O godz. 16-ej w teatrze „Lutnia
odkył się obchód dla młodzieży szkół
powszechnych z udziałem orkiestry
wojskowej, chóru uczniowskiego i
artystki p. Dai, która odśpiewała
parę utworów przy akompanjamen-
cie p. E. Honesa.
We  wszystkich  organizacjach

 

  
CNES KSpas

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO,
   niektórych _memorjałów

zrzeszeń kupieckich, umorzyły na
sumę 78.965 zł. podatków i zaległo-
ści podatkowych z lat ub. Do roku
1935 „umorzonych zostanie jeszcze.

zaległości .podatkowych na sumę
około 15—18 tys, złotych, przeważ-|
nie płatników m. Wilna. |

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.:

 

1

członków był. Kasy Oszczędnościo-

rządu Miejskiego w Wilnie. O lej
zebranie w dn. 4 listopada r. b. nie.
dojdzie do skutku, w dn, 10 listo-
pada r. b. o godz, 13'/» odbędziesię!
drugie zeb:anie, ważne bez względu
na ilość obecnych członków,

Porządek dzienny:
1. Sprawozdanie ze stanu kasy.,
2. Sprawa ostatecznej likwidacji

kasy.

 

Kult świętych.
nych dziedzinąch, niedościgły.

Tak bywa w dziedzinie dostatku,
w karjerze służbowej, w nauce,
sztuce itp. Nie każdy porucznik mo-
że być generałem, nie każdy kapłan
— biskupem, nie xażdy poeta —
Mickiewiczem.

Ale jest dziedzina, dziedzina
wartości morainych, gdzie niema
wcale tam i ograniczeń. Nie dość
tu powiedzieć: „Nie jestem gorszy
od innych. Mój dzień dzisiejszy nie
był gorszy od wczoraj, a wczoraj
od onegdaj”, Tutaj nam stale winien
przyświecać ideał nieskończonej do-
skonałości którym dlą chrześcijan
jest  majwyższa _ konkreiność i
Boska Postać Naszego Zbawiciela.
Nie dość tu osiągnąć szczebel dwu-
dziesty; to za mało, trzeba dążyć
do czterdziestego. I czterdziesty
niedość jeszcze powinnismy sięgać|
wzrokiem do setnego. setny nie
wystarczy, pragniemy - tysiącznego...'
I tak w nieskończoność!!! W, dziedzi-
„nie moralnej nawet bardzo porząd-
my człowiek jest lichy, bo lu trzeba
być bohaterem cnoty, człowiekiem
świętymi!!!

I tu, oto tu, istnieje przepaść 
   bardzo odległy i może nawet w,pew mie do przebycia pomiędzy praw-

 

— Cmentarz żydowski na Ko-
lonji Magistrackiej, Otrzymaliśmy
wiadomość, że gmina żydowska
prowadzi pertraktacje z p. Kazimie-'
rzową Alexandrowiczową o kupno.
przestrzeni 25 ha., znajdującej się w
obrębie t. zw. Kolonji Mażistrackiej,
przeznaczając ją na założenie ży”
dowskiego cmentarza, |

Ponieważ bliskość cmentarza!
wpływa ujemnie na zdrowotność są-
siądujących miejscowości, iktóre je-
dnocześnie tracą wartość letnisko-
wą, gdyż cmentarz, pogrzeby itp.
działają przygnębiająco na psychikę
ludzi, szukających _ wypoczynku,
przeto grono osób zainteresowanych
w rozwoju tej pięknej nowej dzielni-
cy miasta, wystąpiło do odnośnych
władz z prośbą o uchylenie projektu
śminy żydowskiej.
 
 

Przy otyłości stosuje się naturalną wo-
ię gorzką „Franciszka - Józeta". Pytajcie
się lekarzy. 26813

ABILD

dziwem chrześcijaństwem, mającem
,w sobie moc sakramenialną, ро-'
między Kościoiem Katolickim prze-
dewszystkiem (i poniekąd t. zw.
prawosławnym), a wyznaniami „o
ograniczonej poręce', powiedzieli-
byśmy, jak różne sekty protestanc-
kie Dla prawdziwego ch:ześcijani-
ma: religia — to słońce duchowe, co'
przepromienia całe życie, któreby
wogóle bez religji istnieć nie mogło.
„Dla wyznań zaś protestanikich re-
jigja — to dodatek, to latarka, która
może być pożyteczna w d:odze, wy-
kreślonej zgóry przez 'noralność,
(przez t. zw. kategoryczny impera-
tyw, przewrotny, pomysi Kanta,!
jednego z najszkodliwszych umysłów|
ma drodze postępu. Albowiem nie
«eligja jest postulatem etyki, jak
„twierdzi ten : protestanchi filozof,|
istotny twórca t. zw. etyki niezależ-
nej, — lecz przeciwnie, jak uczy nas
„Kosci6i, etyka bierze swe źródło z
Prawdy Objawionej i bez Niej by nie
istniała.

Tymczasem protestanci, wywyž-
szając nadmiernie Saens |
wedle nich, moralność, twierdzą, że
„stokroć lepiej mieć mora'rość, jak
wiarę“ (tak pisze np. nasza Hofima-
mowa, o której jakże słusznie mówi
Słowacki, że  „sprotestantyzowała
masze. kobiety'), bo cia.nich moral-
ność — to tylko życiowa przeciętna
uczciwość,

 
 

„Dzień oszczędności
  

 

Rektora U. S. B. będą oświetlone
groby profesorów Wszeciinicy tak
dawniej u nas przedtem zapoznawa-
nych, Są też w Wilnie ludnie, którzy
przygotowują się zwolna do dokład-
nego zbadania mogił poważniejszych
i szczegółowego ich opisu, tudzież
do regulacji planów naszych cmen-
tarzy.

; L—sław.

M Jo B

“ 1934 r.
wojskowych, szkołach i organiza-
cjach społecznych zostały wygłoszo-
ne odezyty,

O godz. 18-ej w P. K. O.zorgani: |
zowano uroczyste wręczenie nagród
najoszczędniejszym pracownicom do
mowym. Podczas tej uroczystości
przemówił dyrektor P. K. O. p. M.
Biernacki, poczem wysłuchano ra-
djowego przemówienia prez, dr. H.
Grubera. Następnie odbyło się wrę-
czenie nagród przez p. wojewodzinę
wil. Jaszczołtową oraz wspólny pod-
wieczorek dla nagrodzonych pra-
cownic zakończony wspólną toto-
graiją.

O godz. 18-ej odbyło się wręcze-
nie radjoodbiornika—nagrody przy-
znanej przez P. K. O. 6 p. p. leg, za
najiepsze odśpiewanie piosenki,

Podczas tej uroczystości odśpie-
wane zostały piosenki przeź żołnie-
rzy, poczem przemówił reiernt pro-
pagandowo - prasowy P. K. O. p. Bo-
rys Żaba,

Nasiępnie wręczone zostały na-
grody oraz wystuchano przez ołiaro-
wany radjoodbiornik przemówienia
prezesa dr. Grubera.

Uroczystość zakończono wspólną
fotografją. :

    

 

     

Teatr
— Teatr Miejski Pohulanka.

godz. 4 dana będzie na przedstawieniu po-
Dziś o

w łudniowem opera Pucciniego
Angelica" i fragmenty z opery Wł. Żeleń-
skiego „Stara baśń', Starosłowiańskie ża-
łobne śpiewy i wzruszające sceny z życia
klasztornego, w wykonaniu najwybitniej-
szych naszych śpiewaków, pod kier. arty-
stycznem Wł. Szczepańskiego, w reżyserji
prof, A. Ludwiga. Ceny propagandowe. |

Wieczorem o śodz. 8-ej wyb rna kome-
dja współczesna, ciesząca się nadzwyczaj-
rem powodzeniem „Zwyciężyłem kryzys”,
w wykonaniu koncertowo zgranego zespołu
z T. Suchecką, M, Bednarską, J. Boneckim,
M. Bay-Rydzewskim i M. Węgrzynem na
czele. Ceny propagandowe.
| | Jutro o godz. 8 wiecz, „Zaczarowane
koło”.

— Teatr muzyczny „Łutnia”, W, czwar-
lek i piątek o godz. 8.15 wiecz. ciesząca się
wielkiem powodzeniem, wspaniaie wysta-
wiona, barwna operetka Abrahama „Bal w
Savoyu“, z udziałem J. Kulczyckiej w roli
Markizy.

Dziś, w czwartek, o godz. 4 pop. ukaże
się po raz 37-my po cenach propagando-
wych melodyjna operetka „Oiłow*, Ceny
propagandowe od 25 gr.

 

Ale gdy się pojmuje cnotę nie
negatywnie jako nieczynienie  złe-
żo, ale nawskroś pozytywnie w. sen-
sie greckiej arete, czy łacińskiej
wirtus, jako bezustanne wzrastanie
aż do szczytów moralnegc bohater-
stwa, jako czułe i wrażliwe sumie-
mie, wciąż popędzające człowieka,
oraz ciągle żywe i niespoxojne pra-
śnienie  doskonałośii — natenczas
jasnem się staje, że bez Nadprzyro-
„.dzonej Pomocy, bez żywej religji,
Szałarki Bożej Łaski, zamkniętej w
Sakramentach, nie można być rze-
„czywiście moralnym człowiekiem.
„Rzeczywiście moralnym — to zna-
czy pojmującym konieczność ideału
świętości, bez której moralność
„zmienia się poprostu w poprawność,

a poprawność w wygodę i oportu-
nizm.

I oto gdzie tkwi tajemnica dziś
już tak bardzo widocznej dekadencji
społeczeństw _ protestanckich.
wiary w Nadprzyrodzone Źródło

trzyma się religia, bez religii zaś
moralność jest złudzeniem. T. zw.
zacni protestanci nie mniej (a może
nawet więcej) szkodzą swym! społe-
czeństwom od grzeszników. N. p.
Golsworthy w swej powieści Saints
Progress, (mtylnie przet!umaczonej
na ięzyk polski: Święty (nazywa
ironicznie świętym kapłana aglikań-
skiego, oderwanego od życia, nad

3 i

Tyfus brzuszny i dyfteryt grasuje w Wiinie
ość wypadków zasłabnięć na lustracje i starannie izolując cho-

tyfus brzuszny, mimo energicznie rych. ;

prowadzonej przez władze sanitarne| Jeszcze gorzej przedstawia się

akcji, nie ulega zmniejszeniu, prze- | sprawa z płonicą, której obecne na-

ciwnie liczba wypadków zachoro- silenie przybraio rozmiary znacznej

wai wzmogła się ostatnio jeszcze| epidemii. Tygoaniowe raporty zdro”
bardziej. Niema dnia, by uie zano- | wotne notują po 30—40 wypadków

„Siostra

Bez|

towano jednego lub więcej nowych
wypadków tyfusu.

Wobec groźnej sytuacii, miejskie

żyły czujność, przeprowadzając stale

Z dniem wczorajszym zreduko”
wano w Ubezpieczalni Społecznej
32 pracowników z administracji,
którzy przed trzema miesiącami
otrzymali wymówienie. Niektórzy
ze zwolnionych pracowników otrzy-
mają dłuższe odprawy służbowe o-

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika

leńskiego*.

Ku uczczeniu pamięci Mar;ana Cheł-

chowskiego na najbiedniejszych do dyspo-

zycji: N. O. K. 5 złotych — Z. kownarka.

Polskie Radjo Wiino
Czwartek, 1 października 1934.

9,00: Czas. Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.
Muzyka. Dzien. por. Chwilka pań domu.

! 9,45: Zapowiedź programu. 10.00: Nabożeń-
$ stwo. 11.40: Muzyka religijna (piyty). 11.57:
+ Czas. 12.060: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor.
(29 Skrzynka pocztowa Nr. 529. 12:15
Poranek muzyczny. 13.00 „Na saszem Po-
morzu* — wygł. red. St. Poraj. 13.15 d. c.
poranku muzycznego. 14,00: Muzyka popu-

į iarna. 15.00: „Śląskie zaduszki”. 16.15:Aud
dla wszystkich. 16.00: Recytacja prozy.

116.20: Pieśni. 16.45: „Światełka nad mo-
|rzem*. 17.00: Koncert kameralny. 17.50:
Odczyt. 18.00: Teatr Wyobraźni nadaje
słuchowisko: „Młynarz i jego córka”. 18,45;
„Co czytać?'. 19.00: Koncert symfoniczny.

Wi- 
40.05: Feljeton aktualny. 20.15: Wiad.
sport 20.30: Pogad. muzyczna. 20.40:
Transm. z Turynu — „Fałstałf , „Jak pra-
cujemy w Polsce". d. c. opery. 23.25; Wiad
meteor. 23.30: Koncert reklamowy

Piątek, ćnia 2 Listopaua.
6.45: Fiesn, Muzyka. Uuanastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka, (Chwilka pan
aomu. 1,5U: Koncert reklamowy. Y.3U: iNa-
„ozenstwo. 11.575 Czas. 12.00: riejnał.

12.05: Mom. metecr. 14.45: rszęgl. prasy.
14.10: Muzyka lekką. 12.45: „Dziady —
pogad. 1300: Dzien. pot. 13.05: D. c. kon-
certu. 15.30: Wiaa. eksport. 15.53: Lodz.

«dc. pow. 15.45: Koncert dia miodzieży
tpiytyj. 16.15: Kecitai tortepianowy  Idy
Makower. 1645: Audycja dia chorych.
17.15: Muzyka religijna. 17.50. Kezerwa.
i8.UU: Audycja dla dzieci: „Gdy na cmen-

 

tarzach zapłoną światełka — pog. 18.15:
Necital iortepianowy. 18.45: „Na legjono-

wym cmentarzu” — pogadanga. 19.Uu; Ke-"
ciial organowy. 19.20: „r*rowincja ma głos ,

pog. aktualna. 19.30: D. c. recnialu organo-

wego. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad.

sport. 20.05: Pogad. muzyczna. 20.15:

iransm. z Teatru Wielkiego — „Requiem
Verdiego. Dzien. wiecz. Jak pracujemy w

Polsce! D. c. transm. z leatru Wielkiego.
22.30: Recytacje poezyj. 22.40. Wil. wiad.

kolejowe. 22.5U: Koncert reklamowy. 23.00:
Wiad. meteor.
sijna (płyty).

Sobota, dnia 3 listopada.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań

domu. 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln.
11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.

rieteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Muzy-
|ka lekka. 13.00: Dzien. poł. 13.03: Recital

A. Cortot (płyty). 15.35: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odc, pow. 15.45: Nowe płyty.

*6.30: Słuchowisko dla dzieci, 17.00: Nabo-
zeństwo z Ostrej Bramy. 17.50. „O straco-

rym czasie i punktualności* — pogadanka.
.G,00: Przegl. prasy roln. 18.15: Koncert

Lameralny. 18.45: Reportaż. 19.00: Utwory
skrzypcowe. 19.20: „W Kruszwicy ned

G piem“ — „pog. 1930: Józei Schidt
lpłyty). 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil.

wiad. sport. 20.00: Muzyka lekka. 20.45:

Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w

Pulsce?' 21:00. Muzyka symfoniczna. 21.45:
„Z perspektywy najmłodszej poezji”
cvkie liter. 22.00: „W świetle rampy —

nowości teatr. 22.15: Muzyka taneczna.

23.00: Wiad. metecr.
ców. 23.35: Muzyka taneczna (płyty). 24.00
—- 1,00: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STULJO,
„Falstaii“ opera Verdi'ego liansmisja

z Rzymu.
„Falstafia” wysławicno poraz pierwszy

w Scali w Medjolanie, w r. 1893. Uperę tę

„przyjęto z kolosalnym entuzjazmem, nie-

tylko w kraju ojczystym Verdiego, ale tak-

że na wszystkich scenach świąta, Podziw

 

 

(którym każe górować wyznawcy

utylitaryzmu etycznego,  pragma-

„tyšcie. Ten twierdzi że to iest do-

bre, co wydaje dobre skutki; ale

mie podaje żadnego probierza tego,
co jest dobre, pozwalając się domy-

ślać, że dobre to, co jest pożytecz-
me. Zaiste, błędne kało!

Jakże zgoła inaczej wyg ada świę-
ty prawdziwy, dziś spotysany już
tylko śród wyznawców Kościoła,
£zerpiącego swą siłę ze Źrodeł Nad-

.przyrodzonych. Toteż istnienie świę-

tych w naszym Kościele, a także
ich kult jest może najbarlźiej prze-
konywującym dowodem Jego praw-

„dziwości i mocy. Wmyślenie się w

problem żywota któregokolwiek

świętego, więcej człowieka nauczy

niż przestudjowanie tysiąca mawet

! najpiękniejszych książek. Słusznie

| więc mówi Mickiewicz swych
Prelekcjach (1844, V):

„Nie znam historji zupeiniejszej,
bardziej zasilającej

  
w

! świętniejszej,

| cnoty, bez Sakramentów --- nie u-|nad teu hymn wspaniały, który na-
zywamy _ Litanją do Wszystkich
Świętych. Jest to wzywanie wszyst-
;kich duchów naprawdę wielkich, ja-

kie  «iedykolwiek zajašniaty na

globie i zasiliły ludzkość cnotami

swemi. Można tam sobie dowoli
wybrać rycerza, . świętą -cziewicę,

/kmiecia pustelnika, mnicha. Każdy
wedle swej potrzeby, wedle swej
skłonności, może znaleźć ducha, go-

władze lekar$<o-sanitarne wzmo-,

23.05—23.30: Muzyka reli-:

23.05: Loża Szyder- |

nowych zachorowań.
Fachowe czynniki lekarskie wy-

rażają nadzieję, że nasilenie tyłusu

z końcem jesieni ustąpi,ograniczając

„się do sporadycznych wypadków.

Redukcja 32 pracowników Ubezpieczaini
Społecznej.

raz t. zw, małe emerytury, i
Z chwilą uruchomienia czynności

iekarzy rejonowych ulegnie redukcji
około 30 iekarzy i przeszło 20 ich
zastępców i asystentów miodszych.

Zwolnienie lekarzy nastąpi z dniem

1 stycznia 1935 r. WZÓR

 

nie ograniczał się tylko do strony muzycz-

nej dzieła, lecz odnosił się również do sa-

dego Verdi'ego. Liczył on bowiem wtedy

at ośmdziesiąt, a mimo to zachował w dzie

ie swem młodzieńczą świeżość, humor i

| olśniewającą inwencję mełody;, tę samą,

|która cechuje inne jego utwory i która

| zawsze nanowo nas zachwyca.

' Zdziwienie było tem większe, że od

czasu swej mało znanej opery komicznej z

przed 53 lat, nie pisał Verdi oper komicz-
nych. Być może, że Verdi chciał w ten spo-

sób naprawić niepowodzenie swej pierw-

szej sztuki; być noże, że chciał zakończyć

twórczość czemś wesołem, pogodnem, wy-

powiedzieć tą drogą swe „credo” życiowe.

Faktem jest, że jakkolwiek żył Verdi je-

szcze 8 lat, „Falstaff” pozostał jego ostat-

niem dziełem scenicznem. ;

Operę tę transmituje Polskie Radjo w

dniu 1 listopada (czwartek) o godz. 20.40 z

 

Rzymu. Wykonawcami będą: Falstaff —

Mariano Śtayile (baryton), Ford—Emiljo

Ghirardini (baryton), Alice — Maria Ca-

niglia (sopran), Meg — Mita Vasari (m.

sopran), Nanneta—Magda Olivero (sopran),

Quickly—Fanny Anitua (kontralt), Fenton—

Gino del Signore (tenor), Causis — Adelio

Zagonara (tenor),  Bardolfo — Giuseppe

Nessi (tenor) Pistola — Bruno Carmassi

„bas).
Kierownictwo

Serafin.
„Reguiem“ Verhulsta i „Reguiem“

Verdi'ego.

Pośród twórczości znanego kompozy-

tora Verhulsta, obejmującej różnorodne

formy muzyczne, pełne głębokości iuczucia

dzieło — „Requiem”, należy do najbar-

dziej znanych i najczęściej R

Utwór ten nadaje Polskie Radjo w dniu

„zadusznym” piątek 2.X1) o godz. 17.15 w

wykonaniu chóru męskiego „Harfa” pod

dyrekcją Wacława Lachmana, przy współ-

udziale ienora Maurycego Janowskiegoi

prot. Lelelda (fisharmonja). O godz. 20.15

transmitować będą rozgłośnie z Teatru

Wielkiego w Warszawie „Requiem”  Ver-

diego w wyk. ork i chóru op. warszaw-

skiej oraz solistów: Lipowskiej, Hupperto-

wej, Łuczyńskiego i Wragi. Dyryguje Adam

Dołżycki ij

Recital jortepianowy. Pawia Lewieckiego.

Znany pianista prof. Paweł Lewiecki

wystąpi przed mikrofonem warszawskim Z

recitalem fortepianowym w dniu 2 listopa-

da o. godz. 18.15. Koncert nosi charakter

poważny, związany nastrojem z dniem „Za-

duszek”, a więc obejmuje: preludjum i fugę

g-moll J. S$. Bacha, w opracowanru Szanto,

rapsodję g-moll Brahmsa, marsz żałobny

c-moll — Chopina i na zakończenie elegję

gpus 3 Rachmaninowa.
Lwowska audycja dla chorych.

Lwowskie audycje dla chorych, prowa-

dzone przez ks. kanonika Rękasa, zyskują

sobie coraz to więcej słuchaczy... W ostat-

nich tygodniach w związku z obniżkąopłat

radjofonicznych dla małorolnych, audycjete
zaczynają docierać na wieś. „Radjowa

skrzynka dla chorych” wysyła dla swych

słuchaczy na wsi coraz więcej „detefonów”,
cłiarowanych przez sympatyków tych au-

dycyj. Ofiary w gotówce, napływające dla

horych, osiągnęły w tym roku już zł, 10.600

— co jest najlepszym dowodem popularno-

ści radjowych audycyj dla chorych. W pią

iek 2 listopada, o godz. 16.45 ks. kanonik

Rękas przemówi do swych słuchaczy, roz-

sianych po miastach i wsiach

KRONIKA POLICYJNA.
—Kontrola w domach schadzek. Dzi-

sejszej nocy policja przeprowadziła kon-

trolę w domach schadzek. U Kuszela przy

ul. Końskiej znaleziono portiel przepelnio-

|ny legitymacjami i dowodami osobistemi

znanych osób na gruncie wileńskim. Policja

| jrześle zatrzymane dokumenty do Sta-

« 1ostwa.

— Włamanie do sklepu spożywczego

*Y mocy z 30 na 31 bm. nieznani sprawcw

przedostali się do sklepu spożywczego Basi

Kudkowej (Sierakowskiego 20), skąd skradli

2 worki cukru, herbatę, tytoń i t. 'p.. ogól-

siej wartości 1500 zł. Za nieznanymi 2107

dziejami wszczęto energiczne poszukiwania.

muzyczne dyr. Tulio

 
į towego dać mu radę lub pomoc,

Prostak, człowiek wiary i czynu, nie

potrzebuje galerji i muzeów, które

towych. Może on w swym kąciku
przywoiać do siebie załą tę galerję

niebieską, może otoczyć ':ię nią do”
koła. Ale nie sądźcie, asy to bylo
łatwe. Modlitwa bowiem to rozpa-
jenie ducha, to wzniesienie go tak;

aby stanął na wysokości wielkich

duchów poprzedników naszych na

drodze żywota, i był zdoiny otrzy*

mać od nich kilka słów rady i po-

ciechy“.
A do tych słów Mickiewicza do-

»zucę jeszcze kiłka refleksyj mojego

mądrego przyjaciela, Karola Ludwi-

ka Konińskiego, (tak dobrze znane”

šo czytelnikom „Dziennika), który

„mi ich udziela w liście prywatnym:
„Znana mi jest niepoiównana

wzaiosłość _ świętości chrześcijań-
skiej. Świętość, fakt niezaprzeczalny
świętości, jest dla mnie centralnym
punktem rozumowania. Drugi takt,
že się osiąga go tylko przez wiarę; i
trzeci fakt, że xiepodobna nie uznać
wartości świętości, jako wartości
najwyższej. Ciemno dookoła  czło-
wieka. Ale świętość rzuca jakiś
„promień światła w ie ciemności. A
serce mi mówi, że to jest dobre i
najlepsze; najlepsze, bo najwyższe.
„A to co najwyższe, powinno być prawdą”, b

ożywiają stępione dusze ludzi świa:

 



y

PAN

Z KRAJU.
Swięto Chrystusa-Króla w Mołodecznie.

Dnia 28 b. m. obchodzono uro-, z władzami zgłosili swój akces do

czyście święto Chrystusa Króla, usta”| uświetnienia tej podniosłej uroczy”

nowione encykliką Ojca Świętego, stości.

Piusa XI z dnia 11. XII. 1925 r. | Wielka sala kina wojskowego, w

O godz. 10 rano na pa przed| której == oe

kościołem  parafjalnym prawiona' uroczysta akademja, nie mogła po-

została uroczysta Msza Święta, cele-| mieścić uczestników uroczystości,

browana przez ks, prof. B. Łozow-| a naokoło gmachu stały wielkie tłu-

skiego. Podniosłe kazanie wygłosił my publiczności. Akademię zagaił

kapelan wojsk polsk. ks. M. Za-| ks. prof. Łózowski, referat „okolicz-

wadzki W nabożeństwie wzięły, nościowy miał prof. Ancewicz. Od-

udział wielkie rzesze wiesnych oraz były się deklamacje i śpiew solowy

7 e 2p. storostą e| chór we we mag

ewskim i wojskowe z p. płk.| hymn «u czci Chrystusa Aróla. Ur

Żalbińskim na czele, poza temprzed-| kiestra symfoniczna pod dyr. por.

stawiciele organizacyj, Michałowskiego wraz z ctórem wy-

Uwydatniała się niezwykła tego, konała: prac i RER, A

roku harmonja wśród społeczeństwa, na końcu preludjum Chopina i „My

z jaką skwapliwiei samorzutnie, bez chcemy Boga”. :

komitetu, wszyscy wierni na czele Uczestnix A, M.

Pożar wgminie holszańskiej.
OSZMIANA. We wsi Wołowiki, powodu braku w poblizu wody.

gm.holszańskiej, wybuchł groźny po- Ogień wyrządził straty materjalne

żar, który zniszczył kilkanaście do- sięgające 55 tys. ztotych. Najbar-

mów mieszkalnych, zabudowań go- dziej poszkkodowaną jest rodzina

spodarskich i wiele inwentarza žy“ Hajdukiewiczów, którzy ponieśli

wego i martwego oraz duże ilości straty dochodzące do trzydziestu

tegorocznych zbiorów. Akcja ratun-, kilku tysięcy złotych.

kowa była niezmiernie utrudniona z

Ucieczka z aresztu gminnego.
Z aresztu gminnego w Ostrowcu Wszyscy wymienieni wyłamali

zbiegli Iwan Kozioł, oskarżony o ścianę aresztu i po obezwładnieniu

koniokradztwo, Bazyli _ Knowik | stróża nocnego i wartown:ka zbiegli.

włamywacz i Silewicz Michał, wła-| Zarządzony pościg doprowadził do

, mywacz, oskarżony 0 podpalenie | ujęcia jedynie Knowika, pozostali

zabudowań we wsi Miluciany na| ukrywają się w okolicznych lasach.

szkodę Piotra Krawcewicza.

Dziś począ-
tek 0 g. 2-j.
w nowem arcy*
dziele nakręco-

934nem w r.1
Przygad lošnego
ins kv bajce. Nad program: Swletne dodaia

1 2 WKRÓTCE: Genjaina, fenomenalna trzpietka
» ekranu FRANCISZKA GAAL w filmie

TEATR - KINO

REWJA
WĘDLINY: wyrobu

M I 0 D pszczelny leczniczy

Orlątko'p.t 59
Nad program: Film pe-
łen sensacji | emocji

Z powodu

 

p. Fedorowiczowej

 

iwanMozżuchin

„CASANOVA
awanturnika, uwodziciela, kcchanka królowych. Olśniewający przepych wprost

«WIOSENNA
Balkon 25 gr. DZIŚ POCZĄTEK o GODZINIE 2ej

Faroopaialici epokowy fllm produkcji francuskiej, reżyserji genielnego mistrza TURZAnSKIE

„Człowiek z doliny śmierci" *"*" Scan."
wysokiej wartości artystycznej dla młodzieży dozwolone.

Poszukuję
mieszkania

и

DZIENNI! WILERSKI

| SPORT
| Poznańczycy przyjeżdżają do Wilna.; motocyklowego, który obfitował w

W/ sobotę i niedzielę w Wiinie| szereg ciekawych imprez sporto-

odbędzie się bardzo ciekawy turniej wych, :

gier sportowych z udziałem wice- Zapisy na bankiet przyjmuje
Strzelec. Wpisowe wynosi 3 zł.
W programie uroczystosci

mistrza Polski — drużyny KPW. z
Poznania. za”

Poznańczycy mają wieemistrzo- 'mknięcia sezonu odbędą się prze-

stwo Polski w piłce koszykowej. mówienia, oraz rozdanie nagród

Zainteresowanie zawodami jest więc sportowych.
znaczne, Do turrieju ze strony orga: |
nizatorów zaproszeni zostali oczy-, Dzisiejsze mecze ligowe.

„wiście prócz Poznania i Oguiska wi- Dziś odbędą się w Polsce nastę-

jeńskiego, AZS. i Sokół. | pujące spotkania ligowe: w Warsza-

| | Turniej rozpocznie się w sobotęi wie: Polonja — ŁKS., sędziuje p.

wieczorem, a żakończy się wnie-! Rumpler, w Krakowie: Cracovia —|

dzielę. Legja, sędziuje p. Wardęszkiewicz.
$ I W] niedzielę, 4 listopada odbędą

i Eliminacyjne zawody bokserskie się mecze następujące: w Warsza-
wWilnie. wie: Warszawianka — Ruch, sę-

| Ośrodek W F. uruchamia dwa dziuje p. Romanowski, w Krakowie:

| kursy propagandowe lekkoatletyki, Wisła — Cracovia  sędzi:je p. Sta-
| Kursy mieć będą charakier zapo- liński,

znawczo * teoretyczny, chociażby z
tego względu, że odbywać się będą
w sali gimnastycznej.

Pierwszy kurs pań rozpocznie się
12 b. m., a kurs panów dopiero 26 b.
m. Wpisowe na kurs 50 g.r Zapisy
przyjmuje Ośrodek W. F. Zgłaszać

Jutro mecz Berlin — Poznań,
Definitywny skład bokserskiej

reprezentacji Berlina, która jutro
rozegra na swoim terenie mecz z
reprezentacją Poznania, przedstawia
się następująco:

'

„—213,80—211,80.
| 357,40. Londyn 26,41—25,54—26,25. Nowy

! 533—5,27. Oslo 132,80—133,45—132,15. Pa- '

„ ozwajcarja 172,50—172,93—172,07.

się mogą soowarzyszeni i niestowa- Tietsch, Vólker, Arenz, Rosiń-|
rzyszeni. ski, Kampe, Wornemann. Tabbert,

| Po kursach odbywać się będą Holst.
,egzamina na sędziów kandydatów, Niemieckie Biuro Informacyjne
jak również na przodowników lek- donosi, że reprezentacja berlińska|
kiejatletyki w zakresie wychowania spodziewa się powetować porażkę |
fizycznego. doznaną w pierwszem spotkaniu

fub. r.) z drużyną poznańską, tem
bardziej, że Dberlińczycy staną doZamknięcie sezonu motocyklowego. :
walki w sktadzie odnowionym.W sobotę o godz. 20.w restaura-

"R Ona odbędzie cię uroczyste 29887 isty ziemskie 53,25—52,50. — Dla natoralny i trwoły zapach kwiatów.

a ożyczek przeważnie słabsza, dla listów

zamknięcie tegorocznego sezonu | stabock: 5 FLEURS POUDRE FORVIL

REABERTORZ

(ELI!
ki. Bili. hosorowe nieważne

'

!
i

 

Dziś początek e godzinie 2-ej. — Najnowszy przebój POLSKI

„CO MOJ MĄŻ ROBI W NOCY?"
Rekordowa obsada: Gorczyńska, Krukowski, Mankiewiczówna, Znicz, Jarosy, Tom, Gleras'eński | inni.
Przeb. plosenki: Jerzy Petersburski.

cześnie z Warszawą. Mad program:

—

 

dyólnopolski zjazć abstynentów.
8 i 9 grudnia odbęd i

Warszawie w Pańsdkwej wikois hi. Szkolną.
gjeny pierwszy polski ożólnokrajo-
wy zjazd abstynentów. Na czele ko-
mitetu wykonawczego zjazdu stoi FLEUR5
red Jan Szymański. Zadaniem zjaz- ‘
du jest przeprowadzenie dyskusji POU DRE
nad metodami walki zalkoholizmem |
i jej organizacją. Zjazd będzie połą* ‚
czony z wielką wystawą antyalkoho-
iową, urządzoną w Państwowej szko 0

(2) lą —

Popierajcie Polską Macierz

  

 

 

le higjeny. į
Na zjazd, potączony ze zjazdem|

iekarzy - abstynentów. spodziewane
jest przybycie około 100delegatów. |

 

 

     
PRZYGOTUJ

dla powodzian
ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż
zabiera i wysyła.

 

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty.

Belgja 123,55—123,86—123,24. Berlin 212,80,
Holandja 358,30—359,70—

lerk 5,29*/+—5,32*/4—5,26*/, Kabel 5,30—

ryż 34,90—34,99—34,81. Praga 22,10—22,15
-22,05. Stokholm 136,30—136,95—135,65.,

Włochy
45,34—45,46—45,22. — Tendencja niejedno-
lita.

WYBRANYCH KWIATÓW
skłoda się na doskonały puder roś-

inny 5 Flevurs, Forwvil.

Miałki, dobrze przylega, nie szkodzi

serze, nadając [ej świeżość i wdzięk

młodości, o przytem posiada subtelny,

i
Akcje: Bank Polski 96,75—97—96,75.

Liipop 10,90. Starachowice 13,75.
Papiery procentowe: Inwestycyjna

117,50. Konwersyjna 67,50—67,25. Kolejowa
4. Dolarowa 74,25. Stabilizacyjna 79—

 

Duet wokalno-taneczny Dżekobson Krasin. Film demonstro»any jedno
Atrakcje. Ost. seans 10.15. — Honor. bilety nieweżne.
 

PARADA>,
Balken 25g: WSZYSTKICHМООiAO  

Mitosne dzieje syna Napoleona I i Bandyta, król i uwodziciel... Żył, jak dziki
według Edmunda Rostanda. Šiova Ė Kea lowiek... Walczył jak szaleniee.. Kochel„Wallace Beery imecz

NAJWIĘKSZY, FILM

o „VIVA VILLA"
ry zdumiewa cały świat. Przewyższa Ben-hura, Trader Horna, Wielką Paradę. — Na l-szy seans ceny zalżone.

DZI$ POCZĄTEK o GODZINIE 2-ej

  

 

: Dobrym sercom
Miesz-

alema odżywiania potrzebnego.

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

— Łaskawe ofia-
ry prosimy klerować do Administracji „Dz. Wil"

GRZYBY SUCHE
SERY HOLENDERSKIE pierwszej jakości od 1.70

MASŁO DESEROWE od 2.50
KA W A patona poskonaŁa od 5 =!

oraz wszelkiego rodzaju artykuły spożywcze |mieczarskie

* 3—4 pokojowego z wy-
godami w  sródmieściu,
lub 2 pokoi nieumeblo-
wanych. Zgłoszenia w

kanie
3 pokojowe z elektrycz-
nością, bardzó dobre, do

 

pierwszej jakości — po cenach najniższych

Administracji „Dz. Wi- wynajęcia Ul, Konar-
leńskiego* pod R. W. | skiego 30. 104—0

li ułaię | I

4 pokojowe ze wszelkie- POKÓJ DUŻY, Nika „Polska Placówk © wileńska 10 |

TTMURAL,IMICHAL—
ч = — Wielka 51

Likus mę 'MIEC ZY Ss L A w
fryzjer damski

mi wygodami do wynaję-

cia. Wiadomość: Dobro-'

czynny 2-a, m dozorcy.

o spółki I już rozpoczął pracę. Lokal na acwo odnowiony.

Am majnowsze aparaty do wiecznej ondulacji eiektrycznej

(DTST ASTASNES VEEAES Sa TA us

Mieszki
3 pok. z kuchnią, elek-
trycznością, w  zadrze-
wionej miejscowości,
blisko centrum miasta,

1 parowej
MURAL MICHAŁ I MIECZYSŁAW.

epok wi: dla inteligentnej rodziny
Mieszkania { | do wynajęcia. UL Po-

OD LAT KILKUDZIESIĘCIU powska Nr. 22 m. 5.
  
poświ. PALACZE UŻYWAJĄ ZWAKOMITYCH

GILZso mnuososSAKE O |
  

   
ika | pokoje|

POSZUKUJĘ
pokoju w śródmieściu
umeblowanego #2 uży-
walnością salonu, z wy
godami i telefonem tyl-

110—0

DUŻY, słoneczny pokój
ze wszystkiemi wygoda-
mi do wynajęcia (nadaje
się na biuro). Jagielloń-
ska 7—8, od 4—5 pp, w

 
  

ko na 1-em piętrze święta od 9—5 pp.

POLECAMY GORĄCO b. biedną uczciwą rodzi: c. do Adm, „Dz. PP.

nę, która błaga o obuwie dla chłopaka ucznia, rzędnik”. WOŁA

lat 10, kl. II i uczenicy, lat 8, kl. I. Adres: No- 2

wo.Popławska 28, m. 6, Macander, lub wAdmi-

nistracji „Dziennika Wileńskiego".

 

MIEŚLNANIE ОР

ladny, cieply, može byč
z utrzymaniem. Zygmun-
towska 4—3. 107—0

Ładny

duży

pokój
| z umeblowaniem lub bez
| do wynajęcia. UL Mic-
kiewicza 22 m. 5, nad

ikinem. 108—1
ZZ

LOKALE |

 
POSZUKUJEMY

lokalu na sklep z piwni-

cą, pożądany w śród:
mieściu, frontowy, nie-

drogi (ulica Wileńska.
Mickiewicza, Zamkowa).
Oferty kierować do
Adm. „Dz. Wil.* pod

lub na miejscu;

 

małemu _— siostrzeńcowi,
Karolkowi. Karolek chce
koniecznie pogłaskać pa-

pugę!
— Nie ruszaj papugi!-—

zabrania
dziobie cię! „czorowej pracy lub po- ® poszukuje posady samo-
— A przecie cioci nie , sady. Łaskawe zgłosze- dzielnej gospodyni do| 3

podziobala! | pla kierować do „Dz. samotnej osoby lub do | francuskiego szuka po-

„— Bo mnie zna, a cie- , Wil." dla „H. K.* 1 małej rodziny. Łaskawe| koju za lekcje lub kon-

bie nie. | : pudelki srebrne (rasowe)| oferty do Admin, „Dz. | wersacje. Wileńska 20
— To niech ciocia jej OSOBA, skromnych wy- WiL* dla „Inieligentnej”.| m- 2 96—0

powie, że ja jestem Ka- | magań, poszukuje pracy bolonki Sek Młod
rolek. ekspedjentki lub do dzie-| sprzedam. Jagiellońska a ych Stron-

ci, może się zająć do-| 3/5, in. u rządcy domu. WDOWA uprzejmieprosi o łaska-
(zzz zycze: mem małej rodziny, umie 100—0

Instytut
Rzemieślni-

czy
w Wilnie poszukuje w

centrum miasta

6-cio pokejowe-
go lokalu

pod 3-ch klasową szkołę.

Oferty zgłaszać: ul.
Gdańska 6 — lokał izby.
 

| PRACA I

Stolarz

 

Sawicz 13 m. 17.

› оЛНМ
ciocia. — Po- ; blłansista poszukuje wie-

Z POWODU WYJAZDU | pzzmazastoznawzwię
w: się W

sklepowe, madające się|
do każdego sklepu, bar- :A di

®

dzo tanio. Adres w Adm. | [d
zawodowych poszukuje |

poważna firma. Zarobek,do wszystkiego polrze-
įwarantowany. Zgłaszać|bna od zaraz. Zgłaszać
się z dowodami Stara 4, Się ze świadectwami: Wi

m. 17 od 11—15, 2322—9 , |eóska 32 me 2.

Młoda a Nouczy-

ciel

 
„Dzien WilL* 113—0 '

używany damski niedro-
go kupię. Adresy zosta-
wiać w Adm. „Dz. Wil”
dla „Studenta”,  248—0

 

  

 

z dobremi referencjami

 

 

we zgłoszenie jakiejkol-

jazd; posiada
ctwa i

 

emaljowaną kupię.

sub „wannę'.

gotować, chętnie na wy-
świade-

rekomendacje.
Oferty do Adm. „Dzien. Działki |
WiL* dla „bezwzględnie |iwej”* nych swych członków.uczciwej 3) 114—0 budo! zwu RAE Zaloszenia przyjmuje

Mickiewicz ministracja „Dzienni-Kupno e| 2-0. M. Grabowska.| ka Wileńskigoć

 

przedsiębiorstwo handlo
Jub przemysłowe.

Oferty sub  „Solidny”
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Zaufajcie Psmithowi. |
Przekład autoryzowany z angielskiego
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— P. :est nieme, jak w wyrazie pshrimp —przypomniał jej Psmith.—

Ale, ale, ;rzy sposo>nošci chciałbym przed odejściem zapytać jeszcze

o jedną rzecz — dodał, zatrzymując się w drzwiach. — Czekając na panią

st iowym z 1919. Poszukiwania reszty numerów pozostały bezowocne.

Powieść <= tytuł „Jej honor stawką” przez Emmelinę Moss. Czy pani

przypadkiem nie wie, jak się «o wszystko kończy. Czy lord Eusiachy do-

wiedział się kiedy, że Clarence, spotkana przez niego w apartamentach

sir Jaspeza, poszła tam tylko poto, aby uratować kilka listów kompromi-

tujących jej przyjaciółkę? Nie wie pani? Obawiałem się tego. Do widzenia

zatem, miss Clarkson, do wićzenia. Pozostawiam ze spokojem swoją

ość w ękach pani.
аец Zrobię, oczywiście, co iylko będę mogła. A

— A cóż ponadto może być lepszego? — rzekł serdecznie Psmith,

Zamkaął delikatnie drzwi « poszedł. Tknięty uprzejmą myśią zapukał

do panny Informacji i uśmiechnął się dobrotliwie, gdy przez okienko wy-

skoczyła jej głowa z krótkiemi włosami. a

— Powiadają mi — rzeki — že „Aspidistra“ ma największe szanse

w dzisiejszym wyścigu w Birmingham o czwartej po południu. Do wi-'
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LordSOO poetę.

Gdy Psmith wyszedł na ulicę, deszcz przestał padać i słońce zaczęło

"przyświecać napół z dumą, napół z poczuciem winy, jak zwykle po letniej

ulewie. Caodniki lśniły wesoło, powietrze było rzeźwe. Zatrzymawszy

się na rogu, rozmyślał przez chwilę jakby najlepiej spędzić godzinę i dwa-

dzieścia minut dzielących go od lunchu. Ponieważ biura „Świata poranne-
go“ znajdowaiy się w pobliżu, zdecydował się pójść tam i zobaczyć, czy

pierwsza poczta nie przyniosła jakich odpowiedzi na iego ogłoszenie.

Energja ;cgo została wynagrodzona w chwilę potem, gdy w skrzynce

Nr. 365, „o otwarciu ukazała się spora paczka materjałów lilerackich.
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Nie mnicj niż siedem listów razem. Ładny worek. Gdy jednak cofnął się |
w róg saii aby rozpatrzeć listy z uwagą, okazało się, że to co wyglądało
na pierwszy "zut oka jako entuzjastyczny wybuch przedsiębiorczej
publiczności, czytającej dzienn'k, sprawiło po bliższem poznaniu zupełny
zawód. Zapewne, listy były pisane przez ludzi przedsiębiorczych i oka-
zujących n.ebylejaki rozmach i śmiałość w interesach — Psmithowi jed-
nak zgotowały rozczarowanie. Oczekiwał czegoś lepszego. Nie za to za-
płacił dobrą monetą, aby otrzymywać takie listy. Mijaty się zupełnie z ce-
lem. Według niego rie były pisane bynajmniej w tym duchu, o który ,
chodziło. Pierwsza koperta, jakkolwiek wyglądała obiecuiąco. z dobrego,

papieru, wesoło ozdobiona niezwykłym nieco herbem, zawierała ni mniej
ni więcej ;ak uprzejmą propozycję ze strony pana Allistair MacDougalla,
pożyczenia sumny od dziesięciu do pięćdziesięciu tysięcy funtów iylko na
jego podp.s soto, Dr::ga zawierała podobną propozycję innego Szkota
nazwiskiem Colin MacDonald, W trzeciej natomiast pan Jan Campbell
okazał gciowość pójścia do stu tysięcy. Wszyscy trzej filantropowie ro-
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bili tylko jedno zastrzeżenie, a mianowicie: nie chcieli mieć do czynienia
z mafoletuimi. Młodość mimo swej tradycyjnej sławy nie przemawiała,
zdaje się, do nich. Łachęcali serdecznie Fsmitha, w razie jeśli obchodził
już dwud.iestą pierwszą uroczystość swych urodzin, aby przyszedł do
biura i zabrai monetę w worku.

Niesuaciwszy głowy wśród deszczu tych bogactw, Psmith rzucił
z westchnieniem owe trzy listy do kosza i otworzył następny. Była to
grubo wypełniona koperta, zawierająca broszurę zatytułowaną: „Tej nocy
dusza twa może stanąć przed sądem ' — szczegolnym zbiegiem okoliczno”
ści, list numer piąty okazał się stosownym w. tym razie cyrkularzem
energicznej tirmy robiącej trumny, oferującej mu pogrzeb zaośinfuntów
1 dziesięć szylizgów. Numer szósty, również drukowany, zawierał mani“
lest niejakiego riowarda Hilla z Newmarket, polecający bezzwłocznie żą-
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 dać ksiąžki pod tytutem „Hiiila trzy ikonie specjalne bez których (, Kto—
zapytywa: wielkim drukiem pan Hill--dal c: wskazowki w bieju o puhar
jubiieuszowy 7) — żaden sporisman nie mógł mieć nadziei unicestwienia
działań bookmakerów.

Psmiin uinieścił tę ostatnią publikację wraz z innemi również w ko-
szu, jakkciwiek sam przed sobą przyznał się z tego powodu do braku
przedsiębiorczości, co zarzucai szerokiej publice. Pozostał zatem tylk
numer sićimy, a na widok adresu pisanego ręcznie, a nie na maszynie,
słaba nadzieja zaświtała mu spowrotem. Otworzył list.

Widocznie najlepszy kąsek zach ował na koniec. List. ten wynagradzał
$o za wszystkie poprzednie rozczarowania. Pisany koślawo i w widocz”
nem podnieceniu, miał treść następującą:
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OdpowiedzialnyRedaktorSTANISŁAMIJAKITOMICH „|

 

о
р
т

л
у

 


