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paryż — Wilno.
Po stu latach.
W samą setną rocznicę powsta-

nia listopadowego — traf, w którym

nie było zwykłego przypaaku.

|
|
| dniw 19. VI. 1831 r. Wilno jazdy pol-

ną wzgórz Ponarskich, które — koło
kaplicy, u rozstanjych dróg — otrzy-
mały posiew krwi powstańczej w

W] stolicy Francji, stolicy świata.|!skiej, w awangardzie woysk Napole-
W] Paryżu Łuku Tryumialnego, na

którym widnieją, znane każdemu z

nas od zawsze, nazwy polskich wsi!

i miast, wplecione w epopeę Napo-

leońską, jak gałązki rodzimych

swierków w laurowe wieńce. —

Paryżu prochów naszych wodzów,

sprawie ojczystej oddanych „do 0-

statka dni swoich ', jak Knieziewicz

i Pułaski. — W Paryżu sąsiadują-

cych w ciszy nocy podzieninej z pro-

chami genjusza Francji, prochów

Norwida, poznającego Polskę, obję-

ią od „zenitu dziejów* „lęczą: za-

chwytu”, Polskę „przemienionych

kołodziejów' — „aż na krańcach

bytu; — Chopina Polonezów, prze-

wożących do Polski, czasu powsta-

nia, „armaty ukryte pod kwiatami;

— Słowackiego, który pragnie swą

„siłą fatalną" ,zjadaczy chleba” w

aniołów przerobić, a w chwilach

największych, duchem Sztandaru

strzegący, „nic ine mówi, tylko w

oczy patrzy”, niemem spojrzeniem

swą miłość tłumacząc. — W Paryżu

pomnika iMickiewicza, podeną na-

przód postacią i wysutiętą przed

siebie ręką pielgrzyma, w drodze

dalej, wyżej wzywającegc w inne

strefy, przez. cierpienie wyzwalają-

ce — „bracia trzeba cierpieć" — do

celów ostatecznych. — W. Paryżu

czuwającej, jak na obrazie Puvis de

Chavannes'a, nad swem miastem

pełnem i naszych pamiątek, Patron-

ki miasta miast, Św. Genoweły, bro-

niącej go, nie od Attylli ty!xo, lecz

od. najeźdźców i niszczycieli wszel-

kich. — W! Paryżu—Wersalu, przy-

wracającym, po zwycięstwie oręża

Jrancuskiego, Polskę na mapie Euro-

py. — W Paryżu 11 listopada, z

którego uczynii on święto wolności.

— Wi Paryżu, gdzie przeszłość łączy

się przedziwnie z najnowocześniej-

szą teraźniejszością.

O tej przedwieczornej godzinie,

rozsnutej piękiino-iioletową, jak u-

lubione parmeńskie tioiki Króla Ja-

ma Kazimierza 1

poświatą niematerjalnej aury opa-

rów nad brzegami dekwany; fosto-

ryzującej miljardami światet, zapa-

lanych 1 wibrujących tchnieniem

niewidzialnych prądów.

Dom cichy, wybranym

zwarty, dom bardzo paryski wy-

kwintem swym bez sztywności an-

gielskiej, bez włoskiej atektacji, bez

niszpańskiej etykiety; — dom tran-

cuski, w znaczeniu cudzoziemcowi,

poznająceniu Francję powierzchow-

nie, nieznanem; — dom szczęśliwy

— cnotom. niezmąconych  tradycyj

rodzinnych,  uarodowycu,  religij-

nych, wierny.

Wśród papierów otrzymanych w

spuściźnie, po. spoczywającej już w

cieniu magnolji i cyprysów, babce,

niespodziewanie odkryte po-

żółkie od starości, wyblad;y:m atra-

mentem po staroświecku zapisane

kartki, w bladozielonej, jas płyną-

ca od wieków woda, okładce, sta-

rannie przez pierwszego ich posia-

dacza, pradziadka, złożone z napi-

sem doniostym jak ta data w hi-

storji naszej: „Guerie de Pologne

1831.
Coś mgią oczy zasnuwa...

Coś światło w oczy ciska...

Te, odnalezione po stu istach ci-

chego snu w ukryciu, karini koloru

i zapachu uschniętych laurów, po-

žėlktych róż, przyjaźń trancuska

powierza przyjaźm polskiej w osobie

piszącej niniejsze. — Dzięki temu

nie pozostaną nieznane.

Zaprzyjaźnione od szeregu iat,

czwarte pokolenie miało się dowie-

dzieć dopiero w owej chwili o

wspėldziaianiu _ przodków-rodaków

swoich w tej samej akcji z przed

stu lat...

Przyjazd do kraju — ie dla ce-

dów naukowych, oderwanych, nie

dla radosnych, niestety. Okazja jed-
nak wykorzystania i tutejszych Źró-
deł w związku z temi kartkami.

Lecz przyczyna także opóźnienia

ukazania się ich w druku i

Wilno.
Wilno, u którego bram tylko by-

ło powstanie listopadowe, iecz któ-
re było w powstaniu — mocnym i
krwawym swym w niem udziałem.
Wilno w okolu „pagórków leśnych”,
w roztoczy „łąk zielonych', z ikoro-

liljowe glicynje, *

tylko ©-!

"onskich, wchodzącej od Pohulanki
— przez Dominikańską — na plac
Cesarza Francuzów, tóry

„mieszkal“ 28 VI —
MDCCCXII Wilno placu Łukiskie-

„go, uświęconego krwią poległych za
Poiskę w 03 r. obok spoczywających
na sąsiednim, dawniejszyn cmenta-
rzu ś-to Jakóbskim bojowników
Francji z pod sztandarów Wielkiej
Armji, która miała przywrócić Pol-
skę; (placu Łukiskiego dzisiejszego,
za którego oknami rozwija się dalej,
niewiadome, mające tajeniny zwią-
zek z raszem życiem —życie). Wil-
no piętrzących się wież kościelnych
z filigsanem u szczytu, rėžnorod-
nych, kreślących się na szarem nie-
ba tle, misternych krzyžykow, jako-
by stopionych w monumiencie trój-
krzyża wierchu / Trzykrzyskiego.
Wilno wąskich (raczej połudriowych
charakterem) zaułków, z murami
bez pnączów wysokimi, za któremi
kryła się i przechowywėla wbrew
ciemięzcom, niepodiegła myśl.
Wilno barokowe. Wilno Celi Kon-
rada, — odnalezionych szczątków i
insygnij królewskich pod kolumna-
mi, które nie runą, Wilnu, którędy
przeszli najwięksi przewódcy Naro-
ru; — gdzie ogniskowały się niezwy-
ciężone moce ducha. Wilno wiecz-
ne — świętego Krzysztofa, św. kró-
iewicza Kazimierza, św. Jerzego i
Ostrobramskiej Orędowniczki, Wil-
no,
stąd „daleko wyjechali w gości” (jak
mówił o zbie wieszcz, tęskniąc do
polskich „świazd jasności , do kre-
sowych „kwiatów woni”, gdy mu
„odmłodnieć potrzeba”) i których
dalej gna tęsknota, — jeszcze cie-
kawe; dla nich, co przebiegną świat,
kochając wszędzie jedno, zawsze
drogie. Wilno, będące także Euro-
pa, gdzie figurować już może, nie
jako „ubogi krewny”, jednak od bo-
gatej rodziny częstokroć walorami
duchowemi bogatszy.

Mający dwie ojczyzny — (były
czasy kiedy każdego romanisty dru-
śą ojczyzną była Francja, jak — kia-
syka — Rzym, helenisty — Grecja),
będąc w jednej, odczuwają brak
drugiej.

Szukając w dzisiejszem Wilnie,
sobie. bliskiej, wielu dalekiej, Fran-
cji, poprzez giosy prasy, rozmów,
opinj, poprzez nastawienia i na-
siroje opecne, wynikie po wystą-
pieniu Genewskiem, znajduje się ją
tu, jak wszędzie w Polsce obecnie,
taką, że wizja prawdziwej Francji,
wspomnienia stamtąd naziywają i,
lakie jak te, listopadowe, zwłaszcza,
w tym Listopadowym, rocznicowym
miesiącu powstania, muszą przyjść
do głosu, — te kartki z przed stu
lat, bez dalszej zwłoki, muszą ozwać
się i ożyć.

Kartki te — to listy-autograiy z
roku 1831, od 5 lutego 1651 roku
(pamiętnej daty wkroczenia wojsk
rosyjskich do Polski) począwszy,
wysyłane przez, reprezeniujące Rząd
Narodowy, Radę Municypalną m.
Wiarszawy. bank Poiski, Legację Fol-
ską w Faryżu złożoną z generała
Kniaziewicza i Ludwika Hi. Platera
do — jednego irancuza — pradziada

' naszych, i dziś, przyjaciół, Dotyczą
one sprawy, która mogła decydować
o losach powstania, zapewniając
Polsce, zwycięstwo. Dotyczą

dziejów przyjaźni Irancusko-polskiej
z przed wieku. Dla żywiących tę
przyjaźń, chwilowo zmąconą, jest
zaprawdę

„o czem tu dumać na wileńs:in bruku,

przynosząc z miasia uszy pełne stuku

niewczesnych zamiarów, \

zapóźnych žalėow, potępieūczych swarow“..
Йi

Więcej o treści tych listów, ma-.
jących coś z faatazji, z legendy, Wil-.
no dowie się pierwsze, pod godną
tych wieści, właściwą dla nich, bliz-,
ką datą rocznicy powstania Listopa-|
dowego, które, we Francji budziło;
najżywsze sympatje, zbliżając do;
siebie oba Narody.

W. inną rocznicą, wczoraj, 16-y!

raz od pierwszego 11 Listopada, de-
filowały przed Nieznanym Žolnie-'
rzem z pod Łuku Tryumfainego w|
Paryżu, — z pod arkad dawnego:
Placu Saskiego w Warszawie (— kto|
wie gdzie spoczywa Fran-uz, gdzie |
Polak?) szeregi żołnierzy żywych, wl

Telefon Redakcji,

dla tych „tutejszycu”, którzy|

     

1934: r.Listopada

ILF.

 

Cena numeru 20 gr |

Nr, 311

JAI
 

kujących pracy 509/o znižki.

PRENUMERATA mies, z odnoszeniem i przesyłką pocztową

OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt, w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem

30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% drożej. Dia poszu-

Komunikaty instyt. społecz, za wiersz tekstu 30 gr. Uk'ad ogłoszeń

przed tekstem i w tekście 6-cio szpalt., za tekstem 12-tu szpalt. Administracja zastrzega sobie pra-

zł. 3 gr. 50, zagranicą eł. 7. 4

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

Polacy utrzymali © Kownie
|
|

„się w dniu 9 b. m. obilczanle wyn!
'dopiero ubiegłej nocy.

stan posiadania w

VIL 16. polaków w dzielnicy Zielona Górka zdecydował,

RYGA. 14-XI. Wybory do Kowieńskiej Radly miejskidj odbyły
iku wyborów zakończone zostało

Przesilenie rządowe w'Belgji.
BRUKSELA. (Pat). Premjer

Brocguevilie wręczył kroiowi proś-;
o dymisję gabinetu. Następnie by-,

ły premjer odbył konferencję z!
przewodnczącymi obu izb oraz

je tu jednak przekonanie że
Brocqueville nie wróci już do wła-
dzy. Najezęściej wymieniany jest
jako przyszły premjer dotychczaso-
wy min, spraw zagranicznych Ja-

| przewodniczącymi trzech głównych|spar. W każdym razie na stanowi-

„tu mując dotychczasowy stan posiadania. Liczny udział wyborców
iż utrzymano do-

„tychczasowe trzy mandaty zamiast przypuszczeń początkowych,
„iż uda się uzyskać najwyżej jeden mandat.

radni z nominacji oczywiście sam

trzy mandaty—właściciele domów °

| Grinius i były premjer Sležewiczius

warji.

WARSZAWA, 14. XI. Dnia 14
irstopada o godzinie 13 Pan Prezy-

łdent  itzeczypospolitej przyjął na
| Zamiku Królewskim J. E: pana Han-
isa Adolta von Moltke, ampasadora
| .Kzeszy iNiemieckie, który źiożył swe

 
j listy. uwierzyteiniające.

Fan ambasador udał się na Zaz
mek w towarzystwie dyrektora Pro-

: tokółu p. Xomera samochodem Pana
Prezydenta  Rzeczypospoutej, po-
przedzany przeż trębpaczy na białych

' koniach i otoczony eskortą szwadro-
nu szwoleżerów pod dowodztwem
rtm. Flattaua, W; następnych samo-
chodach jechali członkowie ambasa-
dy niemievkiej radca Schiiep, radca
Kruemmer, sekretarz von Schelicha,
sekretarz dr. Gregor, geneiał Schin-
aler, attachć wojskowy, kapitan
Uinzel, zastępca aitachć wojskowe-
go i kpt. Hartman, adjutant Prezy-
aenta Kzeczypospolitej..

, Po odegraniu iantary pizez trę-
baczy, orszak wyruszył ku £amikowi.
Na aziedzińcu zamkowym bataljon
piechoty 30 pułku ze sztandarem i:
muzyką, pod dowództwem pik. Grzę- |
dzińskiego i kpt. Krzyżanowskiego
oddał honory: wojskowe. W, chwili,
śdy ambasador w;eżdżał na dziedzi-
niec zamkowy, orkiestra wdegrała
hymn niemieck:. U progu steni zam-
kowej dwóch adjutantów p. TT
denta Rzeczypospolitej powuało am-;
basadora 1 wprowadziło go do po-|
koju. (W. sieni górnej oddział kom-|
panji zamkowej oddawał nonory. U
wejścia do apartamentów sali Ofi-
cerskiej oczekiwał na ambasadora
zastępca komendanta miasta mjr.|
Czuruk, w otoczeniu oficerów, za-;
stępca dyrektora protokółu p. Raj-
noid Przeździecki i radca Łubieński
witali ambasadora u wejścia do sali
Canaletta, u progu zaś następnej!
sali — dyrektor kancelarji cywilnej
Świeżawski i szef gabinetu wojsko-
wego płk. Głuchowski. W; sali Tro-|
nowej wyszedł na spotkanie amba-
sadora minister spraw zagranicznych
p. Józeł Beck, w towarzystwie rad-!
cy Miorstina.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej

 

 

„.. oczekiwał w sali Rycerskiej, w to-
warzystwie p. premjera proł. Ko-
złowskiego oraz ministrów przemy-
słu i handlu Glojar-Rajchmana, ko-
munikacji Butkiewicza oraz poczt i
telegrafów Kalińskiego.

J. E. arabasador niemiecki, wpro-
wadzony do sali Rycerskiej przez |

i
i

   

obliczu Zmarłych Wielkiej Wojny i
wszystkich Zmartych, co iej samej|
wielkiej siużyli sprawie. (Ktowie |
którzy więcej żywi?). — W: takiej
dnie, świetlany tłum Żywych —
Zmarłych „nic nie mówi, tylko w

joczy patrzy” — wypatrując tę jed-
ność, bez której niema siły, tę mi-
łość, bez której wszystko, tylko
„miedź brzęcząca, cymbał brzmią-
‘су”, pójść musi na marne.

Duchem i wspólnie
krwią

4rozłączyć ani oddalić nie może.
Marja Korkozowiczówna. . nie rozwoju s

Jeżeli się weźmie pod uwadę że władze litewskie uczyniły
wszystko, aby nie dopuścić Polaków do Rady miejskiej w stolicy
Litwy wynik wyborów należy uważać za wielki sukces.

Z partyj litewskich największa ilość mandatów (9) d i о iedzi3 przypada tauti- Pan Ribbentrop, który w poniedzia-
ninkom, 3—laudininkom, jeden mandat otrzymał skrajny nacjonalista i łek widział kięz aidas Lasas)

 

|liła rozporządzenie o oržanizacji i

| Ministrów rozporządzenia, okręgo-
|wemi władzami celnemi il instancji

W wyniku wyborów 16 miejsc zdobyli Litwini 5 miejsc żydzi
1 3 miejsca Polacy—Razem 26 miejsc. Pozestałe 12 miejsc zajmą

i Litwini.

1
i

Zwraca uwagę fakt, že indywidualnie największą ilošė glos6 - fi i ety
mali w Kownie kandydaci list opozycyjnych, iicowicja b. ada I O POL KA. prezydent

W-g. wiadomości nadchodzących z prowincji Poi jenia. =
trzy mandaty w Wiłkemierzu, =.ok ! jeden wa SRO, ORDO es

Ambasadorowie Polski i Niemiec
złożyli listy uwierzytelniające.

«rzytelniających niemieckiemu kan-ministra spraw zagranicznych i
przedstawiony przez dyrektora pro-
tokółu Panu Prezydentowi Rzeczy-
pospolitej, wygłosił przemówienie»
w którem między innemi wspomniał
o porozumieniu polsko-n'emieckiem
z dn. 26 stycznia r. b., jaso podsta-
wie dalszej współpracy muędzy obu
państwami.

P. Prezydent odpowiedział na to
przemówienie, podkreślając, iż pod-
ać poselstw w Warszawie i
erlinie jest wyrazem pomyślnego

rozwoju stosunków. między obu kra-
jami.

Po przemówieniu Pan Prezydent
Rzeczypospolitej udzielił ambasado-
rowi prywatnego posłuchania w sali
Marmurowej. Po skończonej audjen-
cji ambasador odprowadzony został
z temi honorami, jak przy przybyciu,
poczem orszak uformował się w tym
samym porządku, jak poprzednio.
Po zakończeniu uroczystości orszak
powrócił dogmachu ambasady,

BERLIN, 14 XI. Dziś o godzinie|W
12 w południe dokonał ambasador
Rzeczypospolitej. w Berlinie, p. Jó-
zef Lipski, wręczenia listów uwie-  
 

 

Społeczeństwo polskie wyszłoz wyborów obronną ręką utrzy- Partyj.
O wynikach tych rozmów niema

narazie bliższych informacyj. Panu-

Nowy rząd
BRUKSELA (Pat). Król powie-

rzył ołicjalnie misję stworzenia rzą-

LONDYN, 14. XI. Dzisiejszy „„,Ti-
mes' ogłosił następującą irtormację:

{

w obecności urzędnika Fo:eign Of-

sir Johna Simona. Pan Ribbentrop
zajmuje ołicjalne stanowisko komi-

iego jest stale informować oso-
bi itlera o tych sprawach. Panście

clerzowi Rzeszy, Hitlerowi.
Uroczystość odbyła si, zgodnie

z ceremonjałem, w „Domu Prezyden-
ta“. Ambasadorowi Lipskiemu to-
warzyszyli wszyscy członkowie am-
basady Rzeczypospolitej w Berlinie.
Z gmachu ambasady udał się amba-
sador Lipski w towarzystwie szefa
protokółu dyplomatycznego von Bas-
sewitza oraz dwóch członkiw urzę-
du spraw zagranicznych Rzeszy do
Domu Prezydenta, gdzie na dzie-
dzińcu oddał honory wojskowe od-
dział Reichswehry.

Ambasador, wręczając iisty kan-
«lerzowi Hitlerowi, wygłosi! mowę,
w: której powołał się również na de-
klarację z dn. 26 stycznia r. b.

Kanclerz Rzeszy odpowiedział;
przemówieniem, w którem m. in.
zalinaczył, że nowe uksziaitowanie
się stosunków między obu państwa-
mi, wobec rozlicznych trudności w,
obecnem politycznem położeniu Eu-;
ropy, posiada specjalne znaczenie. |

 
drodze coraz większego pogłębiania

współpracy, je
[POW PCNSPIE LAD aA оаы

(, Ы овн

Posiedzenie Komitetu Ekonom. Ministrów.
WARSZAWA, 14. XI. W środę:

odbyło się pod przewodaiiwem p.
prezesa Rady Ministrów proł. Leona
Kozłowskiego posiedzenie Komitetu

Nowa organizacja
WARSZAWA (Pat). Rada Mini-

strów na posiedzeniu 13 bin, uchwa-

zakresie działania okręgowych
władz celnych II imstancji. Na pod-
stawie uchwalonego przez Radę

są dyrekcje ceł, a mianowicie dy-
rekcja ceł we Lwowie na obszar
woj. lwowskiego, stanisławowskiegor
tarnopolsk'ego, wołyńskiego oraz
jkrakowskiego, z wyjątkiem powia-
tów chrzanowskiego, nialskiego i ży-
wieckiego, dyrekcja seł w Mysłowi-
cach na obszar woj. śląskiego oraz
powiatów częstochowskiego,  za-
wierciańsk.ego i będzińskiego woje-
wództwa' kieleckiego oraz pow.  

Fundacja im. hr. Jakóba Poto
WARSZAWA (Pat). Decyzją z

dnia 30 paźdz. 1934 r. minister opie-
ki społecznej zatwierdzit łundację
pod nazwą: „Fundacja imienia Jakó-  
ba hr. Potockiego . Funda"ja ta zo- | nych w akcie i statucie fundacyjnym. osób.
stała powołana do życia przez Ja-|!
kóba Ksawerego AleksandiaPotoc- ;
kiego, zmarłego 28 wrześnis 1934 r., |
który w testamencie publicznym z,
dn. 22 września 1934 r. cały swój;
majątek przeznaczył na utworzenie|
instytucji, której celem, w myśl sta- |
tutu dołączonego do testamentu i.

cej, ludzkości Po przez popiera-
utecznej walk: z cho-

Ekonomicznego Ministrów, poświę-
cone ustaleniu planu akcji kredyto-
wo-budowlanej na rok 1975.

|

władz celnych.
chrzanowskiego, bialskiego i żywiec-
kiego woj. krakowskiego, dyrekcja

ceł w Poznaniu na obszar wojewódz-
twa pomorskięgo i poznańskiego 0-

raz powiatu wieluńskiego, woj. łódz- ;

kiego, dyrekcja ceł w Warszawie na,
obszar m. st. Warszawy ciaz_ woj. |

wileńskiego, nowogródzkiego, biało-;

stockiego, poieskiego, lubelskiego,|
warszawskiego, łódzkiego z wyj.

pow. wieluńskiego oraz wojew. kie-

leckiego z wyj. pow. częstochow-
skiego, zawierciańskiego 1 będziń-
skiego, dyrekcja ceł w Cdańsku na
obszar w. m. Gdańska. — W. dal-
szym ciągu rozporządzenie ustala
podział dyrekcyj na wydziały oraz
kompetencje poszczególnych wy-
działów,

'

|

ckiego.
robami, ze szczegėlnem uwzględnie-
niem gruźlicy i nowotworów złośli-
wych. Cel ten realizowany będzie
w myśl zasad, szczegółowo poda-

 

Manifestacje antyniemieckie w Kłajpedzie
KRÓLEWIEC (Pat). Prasa króle-

wiecka donosi, iż grupa około 50
studentów nowootwartej w Kłajpe-

przelaną|zatwierdzonego przez miristra opie- | dzie wyższej szkoły handlowej e-
L złączonych przez wieki losów jiki społecznej łącznie z zatwierdze- = ła s"
i serc, lada zwrot zmiennej polityki, niem fundacji, jest niesienie cierpią-|szyldy i napisy niemieckie.

<ciągała ulicami Kłajpedy 1

„studentów wchodziły do sklepów|
„niemieckich, żądając wywieszenia

|wa powrotu Niemiec do Ligi Naro-

| ry przez Ligę jest centralnym punk-

| že tylko specjainy charakler insty- |

ij

| niem szyldów i wybiciem szyb. Li- |

sku min. obrony narodowej pozosta-
je Deveze.

4

е-

w Belgji.
du byłemu ministrowi spraw zagra-
nicznych Jasparowi.

Dookoła wizyty Ribbentropa © Londynie
Ribbentrop wytłumaczył sir John
Simonowi, jak również i panu Ede-
nowi istotę ponownych zorojeń, ja-
kie obecnie przeprowa:łzą się w
Niemczech i z naciskiem oświadczył,
iż zbrojenia te nie mają celów za- |
czepnych. Przeprowadzaae są one
zgodnie z ogłoszonem posianowie-
niem kanclerza zaopatrzenia Nie-
miec w broń defensywną, stosownie
do ich potrzeb. Pan Ribbentrop nie

prowadził żadnych rozmów na temat

jakichkolwiek zamiarów niemieckich
wypowiedzenia rozdziału wojskowe-

wego traktatu wersalskiego i wogóle

w jego misji w Wielkiej Brytanji nie

kryje się nic wy;ą:.kowego. W swoim
czasie p. Kibbestrop odwiedzić ma

również Francję i inne kraje, W

międzyczasie w końcu biez. tygodnia

wyjeżdża on mna wywczesy

Szkocji.
LONDYN, 14. XI. Na dzisiejszem

popołudniowem posiedzeniu Izby

Gmin minister Eden, zapytany o

istotę. i cel wizyty Ribbeutropa w

Londynie odpowiedział: Na prośbę

ambasady niemieckiej p. Ribbentrop

zobaczył się z ministrem spraw za- ©

granicznych i ze mną. Rozmowy te

odbyły się w poniedziałek i wczoraj

w gmachu Foreign. Office. Poza

przyjazną rozmową nic więcej nie

miało miejsca. Sprawozdaiie ai

mesa*, w/g ministra Edena, pozba-
wione zest podstaw. Żadne tego ro- |

dzaju oświadczenia nie zostały po- |

czynione. `

PRASA NIEMIECKA

O MISJI RIBBENTROPA, :

BERLIN, 14. XI. Komaatując po-

głoski zagraniczne, jakoby w toku

spotkania między Ribbeniropem a

Edenem miała być poruszcna spra-

 

dów po załatwieniu kwestji Saary,

o ile Rzesza Niemiecka uwolniona

będzie od klauzyl wojskowych trak-

tatu _ wersalskiego, „Frankfurter

Ztg.' pisze, że kombinacje te nie są |

pozbawione rzeczowych podstaw,

wszyscy bowiem zdają sobie sprawę,

że uczciwe załatwienie kwestji Saa-

я
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tem polityki europejskiej Wszyscy |

rozumieją również, że klauzule woj- |

skowe traktatu przeżyły się już od-
dawna. Wszyscy rozumieją również,

>

tucji genewskiej i wykorzystywanie |
ej dla uwiecznienia traktatu wer- |

lskiego skłoniły Niemcy do zgło-sa
szenia swego wystąpienia.

) ® e °

Wiadomości.
е :

telegraficzne
ZAGRANICZNE. 3

** Angielska Izba Lordow przy-
jęła w trzeciem czytaniu projekt©
ustawy o przeciwdziałaniu agitacji |
rewolucyjnej w armji i flocie, Pro-
jekt ten spotkał się z gorącą opo-
zycją lewicy.

** Na poszukiwanie zeginionego
na morzu Japońskiem parowca Ei-
ryumaru* udało się kilka pancerni- |
ków i innych stalków. Dotychczas |
nie znaleziono żadnych šludow. Pa- 5
rowiec ten opuścił 2 b. m. Cusziro|
Hokkaido. Załoga jego Uczyła 60 ч

6 A
wi

szyldów również w języku litewskim 3
i grożąc w przeciwnym razie zerwa- |

tewskie władze bezpieczeństwa nie
reagowały na wystąpienia studen- |
tów. й
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Polityka Ołoch.
Jednym z najbardziej Jeniostych

problemów polityki międzynarodo-
wej w chwili obecnej jest zagadnie-
nie państw naddunajskich 1 stosunek
do nich Włoch. Politycy włoscy nie
prowadzą swej akcji ani metodą za-
skakiwania, ani też nie siosują me-
dody tajemniczości. Francesco Cop-
pola, członek Włoskiej Akademii
Krėlewskiej, tormutuje jasno i zwię-
źle zasadnicze punkty, polityki wło-
skiej w ostatnim zeszycie „L'Europe
internationale",

Jedną z pierwszych historycznych
konieczności ltalji, z powodów sto
razy już wyjaśnionych, a ktore cały
świat znać powinien, jest jej ekspan-
cja na morzu: ekspansja demogra-
ficzna potęgi ekonomiczaej i poli-
tycznej, ekspansja kulturalne. Ż te-
go wypływa potrzeba całkowicie
wolnych Wiłoch, a z drugiej strony
obrona znączenia Europy 1 jej cywi-
lizacji w świecie — jedno i drugie
jest teraz bardzo zagrożone. Obrona
tych walorów, które są wspólnym
mianownikiem wartości każdego mo-
carstwa europejskiego w świecie,
jest zadaniem Italji,

Wolne Włochy istnieć 2:0gą tyl-
ko pod warunkiem konsoiidacji ich
bezpieczeństwa i niezawisłości w
Europie, która znowuż uie da się
pomyśleć bez pewnego ininimum
równowagi i ładu europejssiego. A
więc sprawiedliwość, równowaga i
ład w Europie — to są te elementy
bezpośrednie polityki europejskiej
(Włoch, które im dyktuje nakaz hi-
storyczny. Włochy nie byly nigdy
germanofilskie, Uznały one prawo
polityczne Niemiec do wciności, ale
„nie uznają prawa ich do narzucania
Austrji szalonego upojenia swą mi-
styką rasizmu zwłaszcza, gdy one
pragną rozlać nanowo swą potęgę
agresywną bezpośrednio aż po mo-
rze wioskie. Maia Ententa, pisze
autor, nie może być uważana za
„wielkie mocarstwo kolekiywne* —
państwo to niema interesow ogól-
nych, a tylko poszczególne, czyli
niema zmysłu odpowiedziainości eu-
ropejskiej, to też przyjdą cnwile, gdy
postawa poszczególnych państw IKa-
dej Ententy zawiedzie Fraację.

Coby oznaczał Anschiuss? Od-
budowę wielkiej potęgi miitarnej na
granicy (Włoch, jeszcze bardziej
groźnej, niż Austro-Węgierska, po-
tęgi wojskowej i agresywne.j Była-
by nieunikniona penetracja Niemiec
na okręg Naddunajski. Drugie nie-
bezpieczeństwo — to kwvniederacja

Związek Austrji, Węg:er, Czech,
Jugosławii Rumunji a być może i
Polski — to terytorjum olbrzymie o
ludności łącznie z Polską 90 miijo-
nów, a bez — 60. Blok teu, kiero-
wany przez politykę francuską, wi-
mien nietylko pochłonąć Austrję i
uniemożliwić Anschluss, aie pochło-!
nąćWęgry i na zawsze zniszczyć
arredentę Niemiec w Czecnosłowacji
i Polsce, wznieść nieprzekraczalną
barjerę między Rosją i Niemcami.
Austrja i Węgry byłyby każde
zosobna anulowane i iyby w
miewolę swych ex - wasali Słowian.
Dla Włoch byłoby to jeszcze bar-
dziej niebezpieczne, niż imperjum
Austro-Węgierskie, albo niebezpie-
czeństwo, wypływające z Anschius-
su. Coprawda, jest to projekt tru-
dniejszy do realizacji, niż Anschluss,
ale zjawia się on od czasu ao czasu
(propozycja Tardieu) na aoryzoncie.

Trzecie niebezpieczeństwo — to
' powrót panslawistycznej Rosji Jest
„to prawdopodobnie jeszcze dalsze,
niż koniederacja naddunajska, bo
Rosja dzisiejsza nie może zwłaszcza
w Europie prowadzić policyki eks-
pansji i imperjalizmu. Mucno zagro-
żona na Dalekim Mschcazie, pro-
wadzi ona tylko politykę defen-
sywną, Ale jej pochód żusioryczny
na południowy-wschód i do morza
Śródziemnego może się rozpocząć
nanowo, czy to pod kierunkiem no-
wego cara, czy też nawet Sowietów.
Rasa, tradycja i religja zawsze p:-
ciągną do Rosji południowych Słu-
wian — | oni jej narzęuziem. i»
są te trzy niebezpieczeństwa, które
Włochy muszą zwalczyć. ie trzy
niebezpieczeństwa grożą również
Austrji i Węgrom.

Oto główne wytyczne polityki|
włoskiej, według których traktuje
ona w ie dzisiejszej wszystkie
zagadnienia Europy środizowej, Na
tej podstawie prowadzone były za-
pewne rozmowy Gómbósa podczas
jego ostatniej wizyty w Rzymie, ta
postawa również dyktuje Włochom
protegowanie Węgier i Austrji oraz
nie zawsze ufny stosunek do Francji.  L.P.
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% praSy.
Kuchennemi schodami.

Poniewcž nie każdy nowo-pozy-
skany sanator ma odwagę otwarcie
się przyznać do zmiany, więc sa-
nacja twoszy rozmaite przybudówki
do BB, aby nowym adeptoin ułatwić
wejście do sanacji od tyłu, kuchen-
nemi schodami.

Dowcipnie pisze o ten „Robot-
nik'*:

„Jest stara powiastka o żydzie, który

szedł nocą przez ciemny las i ueraz drog

zagrodził mu rozbojnik. Stanę' naprzeciw

ciebie, nie odzywając się do si.bie ani sło-

wem. Wreszcie wystraszony żyd poszedł

po rezem de głowy. Zdjął czapkę i nało-

żył na jedną rękę, jarmułkę nałożył na

drugą i, trzymając obie ręce n* poziomie

głowy, oświadczył rozbojnikowi:

— Nas jest trzech.

Gdy rozedniało, przekona? .ę, że rze-

komym  rozbójnikiem był pien starego

drzewa.
Osamotniona w kraju i w perlamencie

„sanacja“ chciałaby pokazać  społeczeń-

stwu, że ona nie jest jedyną paitją popie-

rającą rząd 'w tym celu zami:st przygar-

nąć do swego łona takie twory, jak grupa
posła Michalkiewicza, jak „dzikiego rabi-

na Lewina, jak dzikiego” iks. dzydelskiego

i jak nową grupę pos. Stahla, woli trzymać

je zdala i nie wcielać do BBWR.

Patrzcie — zdaje się mówić „sanacja'”

— nie jesteśmy jedyną partją współpracu-

jącą i popierającą rząd.

Maie te klubiki mają służyć za wabika
dła tych, którzy krępują się wejść do „sa-

nacji" frontewemi drzwiami : p:zemycają

się przez wejście kuchenne.

Koniiskata za mowę p. Miedziń-
skiego.

Nr. 301 „Kurjera Lwowskiego”
uległ konfiskacie ze strony Staro-
stwa Grodzkieśo, o czem „K. Lw.“
nr. 310 pisze:

„Skreślony został — ku naszemu zdu-
mieniu — urywek z mowy seimowej posła

Miedzińskiego z BB, przedtukowany z
„Gazety Polskiej". Zawiadomi*śmy o tej
konfiskacie  telegraficznie p. _ Ministra

Spraw Wewnętrznych. Jeśli bowiem i
mowy posłów sanacyjnych będą w „Kur-
jerze“ kreśione, to stracimy zupełnie
świadomość tego, co jest „pańszwowe”, a
co „antypaūstwowe“, co jest zgodre z pra-
wem, a co „budzi niepokój publiczny”.

Jak wyjść z kryzysu?
Narodowy „Kurjer Lwowski“ po-

rusza bardzo doniosłą dla życia go-
spodarrzego sprawę, mianowisie kre
dytów dla rzemiosła. Położenie rze-

 

miosla polskiego jest dzis rozpacz-
liwe. Niema ono kapitałów obroto-
wych, brak mu też kapitałów inwe-
stycyjnych, któreby mu pozwoliły
na przystosowanie kosztów wytwór-
czości swoich warsztatów do pozio-
miu ogólnej tendencji zniżxowej cen.

Skąd jednalkk wziąć tych kredy-
tów? Prywatny rynek ich nie dostar
czy, Banki państwowe?

Odpowiedź, niestety, wypada negatyw-

nie, nawet jaskrawo negatywnie. Oto
Bank Gosp. Krajowego w rok:. 1933 udzie-

lit rzemiosłu ogółem przez Komunalne Ka-

sy Oszczędności pożyczek na sumę 8,772

tys. złotych; oznaczało to 3 proc. kredytów

spożytkowanych przez wielk: przemysł,

rolniczy i rzemiosło. Obliczono, że wogóle

kredyty, z jakich korzysta to rzemiosło ze

wszelkich źródeł a więc państwowych,

spółdzielczych i prywatnych, wynosiły 37

milj. złotych, co stanowiło około 17 procent

kredytów państwowych udzietonych wiel-

kiemu przemysłowi.” |

Poprawa sytuacji gospodarczej
w. Polsce musi przyjść, podobnie jak
np. w. Anglji, od wewnątrz od wzro-
stu produkcji na spożycie wewnętrz-
ne. Rzemiosło nasze zatrudnia w
swych warsztatch dwukrotnie więk-
szą liczbę pracowników, niż prze-
mysł, jemu więc przypadłaby rola
zwiększenia tej produkcji.

„Jakże jednak rzemiosło możc wyjść z

kryzysu, jak wytwarzać na pozicmie zdol-

rości nabywczej zubożałego społeczeństwa,

kiedy znajduie się niemal w pętlii, przygnie-

cione ciężarami publicznemi, bez kapitałów

ebrotowych i inwestycyjnych*

Zwłaszcza beznadziejną jest dola rze-

miosła polskiego. Rzemiosło żydowskie

ctrzymuje kredyty bezprocentowe w tzw.

Kasach bezprocentowych pożyczek, sub-
wencjonowanych przez Amerykanski Zjed-

noczony Komitet Rozdzielczy. Owe kasy

udzielają pożyczek rocznie na około 18

miljonów zł. Gdyby przyjąć, że tylko trze-

cia część tych pożyczek idzie do rzemieśl-

ników żydowskich, to jużby to kyła suma

poważna, w porównaniu Zz ogomą wysoko-

ścią kredytów, z jakich korzysta rzemiosło.

Nadto zaś trzeba dodać, że Bank Gosp.

„Krajowego również udziela pożyczek rze-

mieślnikom żydowskim, a procenty od nich

płaci Komitet Amerykański.

Co jednak ma robić rzemiosło polskie
w swem beznadziejnem położeniu? Czy ma
popadać w dalszą nędzę? A jeśli tak, to na

jakiej podstawie możemy liczyć, że sytu-

akcja gospodarcza kraju (której rzemiosło

obok rolnictwa jest najważniejszym skład-
nikiem) ulegrie poprawie?

 

Zjednoczenie żydowskich wojskowych
organizacyj.

„Hajnt” (Nr. 250) w koresponden-| rze udział I. Grinbaum, jako przed-
cji z Genewy donosi o porozumie-,

, związkiem.
i Zabotińskim w sprawie światowe-!
niu, zawartem między Giinoaumem

go kongresu żydowskiego:
„Narady co do szerokiej współpracy

są już na ukończeniu i wkrótce utworzy
się egzekutywa, do której wejdą zarówno

Icchok+Grinbaum, jak i Wuli Zabotiūski“.

Jeszcze niedawno przywódcy
tych 2 grup — radykalnych sjoni-
stów (Griabaum) i sjonisiow-rewi-
zjonistów (Żabotiński) zwalczali się,
zwłaszcza na tle polityki żydowskiej
w diasporze, jednak:

„Doszło do narad i do szczegółowych
rozmów o możliwości współpracy na polu

polityki w diasporze i w sprawie mniejszo-

sciowej. Doszio się do wniosku, że we-

wnętrzne różnice sjonistyczne nie powinny

stanowić przeszkody dla wspólnej akcji po-
litycznej nazewnątrz, szczególzie zaś w

podstawowych sprawach _ mniejszościo-
wych”. 4

Jest okazuje się, dalszy ciąg po-
rozumienia, zawartego w Londynie
przez egzekutywę światowej orga-
nizacji sjonistycznej, (w ktorej bie-

 

stawiciel radykalnych sjonistów) ze
sjonistów-rewizjoinstów,

o czem niedawno donosiła żyd. ag.
tel. („„Hajn** Nr, 243), a które pole-
gało na zaprzestaniu wzajemnego
zwalczania się w krajach diaspory.
W okóiniku, rozestanym ostatnio

przez Zabotińskiego do wszystkich
organizacyj rewizjonistycznych, w
tej liczbie do Brith  1rumpeldor i
Brith Hialkail itp., m. in. jest powie-
dziane („Moment“ Nr. 254):

„Musicie zapomnieć o wszystkich po-
rachunkach z przeszłości. Członek naszej
organizacji stoi na stanowisku ałbo „tak”,

albo „nie”, bez żadnych odcieni, bez żad-

nych wahań. Z chwilą, gdyśmy podpisali

umowę, musimy darować przeszicść i nie

wspomnieć o niej, o ile umowa pozostaje

w mocy.'* ;

A więc w wyniku owych porozu-
mień Brith Trumpeldor, Briih Hakail
i im, stają się już wspólną zydowską
organizacją wojskowych w krajach
diaspory, = nie tylko pastji sjoni-
stów-rewizjonistów...,

у ii kc ^ =

Pian wymordowania
Komusji rządzącej Saary.

Wiedeńska -„Reichspost* przyno- Zamachu mieli dokonać hitlerowcy.
si sensacyjne szczegóły wiadomo-
ści, dotyczącej stosunków w Zagłę-,
biu Saary, Według tych informacyj,
wykryty został plan zamordowania
prezydenta komisji rządzącej Zagł,
Saary, Anglika Knoxa, «aiss Wam-
baugh, ministra Henriego, szefa po-
licji Hensleya, komisarza policji
Machta, wielu iunkcjonazjuszów po-
licyjnych oraz przewódców  socjali-
stycznych, m. in. Maksa Brauna,
komunisty . Phordta i wydawcy
„Saarpost“, a
[Wiadomość o przygotowaniach do

zamachu miała otrzymać „Reichs-
post* od csób bezpośrednio prowa-
dzących śledztwo. Wiadomość ta
ma być najzupełniej pewaa i, jak
donosi dziennik, została potwier-
dzona zeznaniami szeregu osób.

 

AZT ZĘEN=]

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

ma z dniem 15 Listopada 1934 r.

PRENUMERATOROM  

Na wiadomość o spisku rozpoczęto
w Saarze aresztowania. Około 30
hitlerowców aresztowała policja w
Zagłębiu. Ž :

Decyzja o zamachu miała być
powzięta na jednem z tajnych ze-
brań hitlerowskich, Rozpoczęto już
wstępne przygotowania do zamachu.
Na zebraniach (tajnych) poszcze-
gólnych grup hitlerowskich wzywa-
no hitlerowców do poświęcenia się
&а sprawy mającej za ce! uwolnie-
nie Żagłębia Saary, spod obcego
jarzma.

Celem spiskowców  byłc 'spro-
wokowanie wkroczenia armji fran-
cuskiej do Saary i wówczas w at-
'mosterze podniecenia, * wzaiecenie
niepokoju. W. ten sposób spodzie-
wano się uzyskać zwiększenie  gło-
sów, które miałoby paść za przyłą-
czeniem Zagłębia Saary do Nie-

miec, I

Nakrycie tego spisku spowodo-
wało wysłanie przez prezydenta
/Knoxa raportu do Genewy oraz za-
jęcie się Anglji i Francji sprawą bez-
pieczeństwa w Saarze. rodobno i
mobilizacja części armji francuskiej
ma granicy Saary miała być odpo-
wiedzią naodkrycie spisku, Z do-
tychczasowych wiadomosci o spis-
ku można wnioskować, że w Berli-
nie o akcji tej nie wiedziano i że by-
ła ona przygotowywana  saniorzut-
nie,

LENSKI |

'Samolot kap. Bajana
na wystawie w Paryźu.
WARSZAWA. Pat. Dziś odlecieli

'do Paryża pilot Chorzewski i inż.
Dulęba na samolocie RWD 9? na
którym brał udział w tegorocznym
challenge'u kpt Bajan. Samolot ten
będzie umieszczony na międzynaro-
dowej wystawie lotniczej w Paryżu.|i wnoszenia

 

| KARY NA STUDENTÓW.
Polska Ag. Telegraficzna donosi

z Krakowa:
W/ związku z zamieszkaimi wywo-

łanemi (wśród młodzieży uriwersy-

tetu Jagiellońskiego, przez grupy

młodzieży narodowej, odbyła się o-

negdaj w Starostwie Grodzkiem w

Krakowie rozprawa  kaxrno-admini-

(NRTITE ASS TIAKLENA ST LTR KL

Szkoły Wyższe
| Jak wiadomo, Szwajcarja jest

nietylko znanym na obu połkulach

ośrodkiem ruchu turystycznego, nę-

cącym obcych wyjątkowem wprost

pięknem przyrody, ale jest zarazem

bardzo ważnym ośrodkiem nauko-

wym. Na długo przed wojną uniwer-

sytety szwajcarskie znane były da-

jeko poza granicami kraju, na wielu

z nich większy był procent cudzo-

'ziemców aniżeli Szwajcarów, ogólne

zubożenie, wojną spowodowane,

(zmniejszyło, rzecz jasna, trekwencję

obcych, ostatnio jednak daje się

'znów zauważyć znaczny przypływ

młodzieży z zagranicy, także i z Pol

ski (stąd jednak przeważnie żydzi!).

| Temu jeż zamteresowaniu „ob-

| cych należy przypisać, że Szwajcar-

|ga, licząca niespelna czte:y miljony

| mieszkańców, posiada aż siedem u-

| piwersytetów: fBazylea, Beino, Fry-

burg, Genewa, Lozanna, Neuchatel

lį Zurych), doskonale urzįdzoną „po-

| litechnikę (Zurych) oraz wyższą

szkołę handlową (St. Gallen). Ostat

(nio zaś myślą+o stworzeniu óśmego

uniwersytetu, włoskiego, na połu-

dniu w Beilinzonie. a
Jedynie politechnika z Zurychu

Jest szkołą związkową, wszystkie na

tomiast uniwersytety oraz wyższa

szkołą handlowa w St. Gallen są za-

kładami kantonalnemi. I rzecz cha-
rakteryczna, tym siedem  kanto-

mów, liczących łącznie dwa miljony

mieszkańców, jest w stanie pokryć
z własnego budżetu ciężary finanso-

we utrzymania szkół wyższych, cię-
żary te są zaś dość znaczne, bo wy-

noszą ponad 10 miljonów franków

szwajcarskich rocznie! Jest to wy-
mownymi dowodem, jakie znaczenie

naród szwajcarski przywiązuje do
szkolnictwa wyższego.

Każdy uniwersytet kantonalny

ministracyjnym i tinansowym dyrek-
cji oświatowej danego kantonu, Pod
względem naukowym cieszą się uni-
wersytety szwajcarskie jaknajwięk-
сга swobodą: swoboda nauczania

poręczona jest niemal "wszędzie w
konstytucjach kantonalnych. Nauka
zorganizowana jest według systemu
semestralnego, przyczem semestr zi
miowy rozpoczyna się w połowie
października a kończy w pierwszej
połowie marca, semestr letni zaś
trwa od połowy kwietnia do drugiej
połowy lipca. Zagraniczne świade-
ctwa dojrzałości, uprawniają do im-
matrykulacji wówczas, gay w pań-
stwie wysiawienia mają iakie samo
znaczenie, t. j. dają prawo wstępu
ma uniwersytet Minimalaa granica
wieku wynosi 18 lat. Uniwersytety
w Bazylei, Bernie i Zurychu udzie-
lają naogół tylko stopnia doktora,
natomiast w zachodnich uniwersyte-
tach Szwajcarji stopniem wstępnym:
do doktoratu jest licencjat, Oba ty-
iuły nie dają jednak prawa do wyko
nywania zawodu: to prawo jest uza-
ieżnione od szczególnych egzami-
mów, unormowanych gdy chodzi o
zawody iekanskie — prawem związ-

ikowem, gdy chodzi zaś o inne aka-
aemickie zawody — prawem kanto-
nalnem. Studenci wszystkich szkół
wyższych korzystają z daleko idą-
cych udogodnień, w szczególności w
dziedzinie leczniczej, mogą korzystać
z wysokogórskiego sanatorjum aka-
diemickiego w Leysin (1450 m. ponad
p. m.), przyczem $dy chodzi o cu-
dzoziemców prawo to jest  uzależ-
nione od imimatrykulacji na jednym
z uniwersytetów szwaj.arskich w
czasie dwćch semestrów.

Najstarszym uniwersyteiem Szwaj

fundowany został w r. 1460 przez
Papieża Piusa II, po reformacji zaś
został na nowo zorganizowany,
Szczególnie bogato jest tutaj wypo-
sażony wydział lekarski; kliniki i
zakłady nowocześnie i wźovrowo u-
rządzone stanowią chlubę Szwajca-
rji w tej dziedzinie. Uniwersytetami
„miemieckiemi“ t. j. o niemieckim
języku wykładowym, poza uniwer-
sytetem bazyleiskim, jest jeszcze u-
niwersytet stołeczny w Bernie oraz
uniwersyteł w Zurychu, Uniwersytet
berneński, stworzony w r. 1834 (już
jednak od czasu rełormacji istniała
tutaj Alkademja), posiada aż siedem
wydziałów (dwa wydziały teologicz
ne: teologji ewangielickiej oraz sta-
rokatolickiej). Uniwersytet w Zury-
chu, założony w r. 1833, posiada zna
ikomite siły naukowe i jest najlicz-
niejszym uniwersytetem Szwajcarji;
liczba studentów wynosi około 1800,
Na Uniwersytecie w Genewie, Lo- 
 

podlega pod względem prawno - ad- |

carji jest uniwersytet w Bazylei, U-!

W odpowiedzi
W. dn. 10-gn bm. „Kurjer Wileń-

ski* zamieścił artykuł p. J. Białe-
go, zawierający w bardzo niewła-

ściwej formie podaną krytykę ode-

zwy Stron, Narodowego, nawolują-

cą do zapisywania się na członków
składek pieniężnych.

stracyjna przeciwko 4 słuchaczom
|umiwersytetu, zatrzymanym w dnu

'12 bm. podczas manifestacji akade-
mickich. Dwóch aresztowanych ska-
zano na 14 dni bezwzględnego aresz
tu, jednego na 7, jednego — 3. Prze-
ciwko innym toczy się dochodzenie

| karno administracyjne.

0 Szuojcarji,
zannie i Neuchateiu języsiem= wy-

kiadowym jest język francuski.

Szczególne oblicze posiacia uniwer-

sytet w kryburgu, załozony w r.

1689; jest to uniwersytet o charak-
ierze wybitnie katolicko-międzyna-

rodowym, Vosiada jedyny w Szwaj-
carji wydziai teologji rzymsko-kato-
liokie; stąd też nazwa uniwersytetu
„katolicikiego”, jąkikolwiex niema on
tej odrębnej osganizacji, która jest
wiašciwa uinwersytetom kaiolickim

we właściwem tego słowa znacze-

p. J. Białemu.
Następnego dnia zamieściliśmy w
„Dzienniku Wileńskim odpowiedź
na ten artykuł.

Obecnie w numerze s'odowym
„Kurjera Wileńskiego" p. J. Biały
polemizuje z naszą odpowiedzią w
artykule pi. „Freud i chatsi narodo-
we'. Ponieważ artykuł p. J. Białe-
60 w: dalszym ciągu usiłuje sprowa-
dzić dyskusję na śrunt t. zw. orjen-
tacyj w okresie wojny swiatowej,
więc ograniczamy się do zwięz-
łej odpowiedzi, a właściwie powtó-
rzenia naszej poprzedniej odpowie-
dzi.

„P. J. Biały wzorem wszystkich
sanatorów usiłuje zasługę wysunię-
cia idei niepodległości zeskamoto-
wać na rzecz obozu legjonowego. Są
to rzeczy dawno wyjaśnione i daw-
no odparte, a wysuwanie ich świad-
czy tylko o złe; woli dyskutującego”.

Nic ty nie pomogą cytaty z księ-
cia Ulusowa,  Zdziechowskiego,
Rzymowskiego, Lutomsk ego, Ho-
łówki czy Łempickiego. Prawda jest
prawdą, wszyscy w Polsce ją znają i
żadna  gadanina prawdy tej nie
zmieni.

Na tem moglibyśmy skończyć po-
lemikę z p. J. Białym. Ale nasuwa
się nam jeszcze jedna uwaga.

Polska przeżywa okres swej wal-
ki wewnę*rznej. Idzie o rzecz do-
niosłą, bo o całą przyszłość Polski. niu (jak np. Louvain w Beigji, insti-

tut Cathouque w Paryżu, Uniwer-
l|sytet w Lilie, a w Polsce—w Lubli-

mie i t. d.j, Wi szczególnosci studjo-
wać może tam każdy, także nie
chrześcijanin. Ponadto chraktery-
styczna cecha tego uniwersytetu po
iega na tem, że większośc wykładow
odbywa się w dwóch językach, fran-
cuskim i niemieckim. Uniwersytet

chatelu, nie posiada dotąd wydzia-
iu lekarskiego. Po uniwersytecie w
Neuchatelu, który liczy zaledwie
300 studentów, jest to naymniejszy t.
zn. najmaiej liczny uniwersytet
szwajcarski, liczba studentów wyno-
si tutaj około 650.

Szwajcarja była zawsze i jest
krajem, dzierżącym wyso:o  szian-
dar wolności i swobód obywatel-
skich. Stąd też konsekweninie i 0-
warcie przeciwstawia się i potępia,
niestety dziś tak liczne systemy rzą-
dów dyktatorskich, niweczące przy-
rodzone prawa człowieka do wol-
ności, tłumiące wszelkie przejawy
myśli i ducha, zadające gwałt su-
mieniu, gdy zdaje się tego wymagać
interes klasy rządzącej. Stąd też owo
konsekwertne nieuznawanie po dziś
dzień Rosii sowieckiej i jawne po-
tępienie ostatniego systemu rządze-
nia trzeciej Rzeszy, [emu też .poli-
tycznemu i kulturainemu obliczu od
powiada i z niem harmonizuje świet-
|my rozwój nauki w tymkuaju i nie-
wątpliwie pod tym względem wiel-
ką jest przyszłość Szwajcarji, gdyż
prawda,že nauka rozwijać się może

| tylko w atmosterze wolności, nigdy
|nie stała się bardziej przekonywu-
|jącą i wyrazistą jak — niestety —
dzisiaj Sg.

PARYŻ, 14. XI, Omawiając ostat-
nią rozmowę ministra Lavala z char-
gė d'alfaires sowieckim Rosenber-
giem, „Le Temps“ stwierdza, że do-
piero teraz można było nawiązać
rozmowy w sprawie paktu wscho-
dniego.

Nowa wymiana poglądów pozwa-
la żywić mniej pesymistyczne na-
dzieje co do przyszłości paktw
 

ten, podobnie jak uniwersytet w Neu

Czyż obóz sanacyjny w arsenale
swoich arśume::tów, broniących о-

| becnego stanu rzeczy, nie znajduje
lepszej broni ponad reminiscencje z
„czasów krakowskiego NKN-u?

Nie idzie tu wyłącznie o p. Bia-
lego; jest on w tym wypadku przy-
kładem bardzo typowym. Tej samej
metody trzyma się pos. Miedziński,
przemawiający z trybuny sejmowej
w imieniu BB, lub p. W. Stpiczyń-
ski, naczelny publicysta  „Kurjera
Porannego" w  skoim artykule
, wstępnym.

Trzymają się tej metody wszyscy
sanatorzy, bo gryzie ich wewnętrz-

„ne przekonanie, że się omylili, że
stawka podczas wojny światowej na
państwa centralne była błędna, że
rachuby polityczne zawiodły. Wła-
ściwie należałoby się przyznać do
omyłki i sprawa byłaby zakończona.
Ale to byłoby bohaterstwem, a bo-
haterstwa codziennie się nie zda-
rzają.

Stąd zśrzyt wewnęliżzby i stąd
kompleks (znowu Freuda), zmusza-
jący do ciągłego nawrotu ku grze-
chowi pierworodnemu, ku orjenta-
cjom, zaborcom itp.

Jak doskonale tłomaczy to psy-
| choanaliza Freuda, tego Freuda,
| który jest żydemi (ma w tym wypad-
ku siuszność p. Biały), aie który
bardzo przenikiiwie wyjasnii pobud-
ki wielu ludzkich czynów 1 postępo-
„wania.
| Bo p. Biały się myli, przypusz
czając, że - narodowcy odmawiają
żydom zdolności, zasług naukowych
itd. Bynaimniej! My tylko chcemy,
by żydzi kultywowali swe talenty
niekoniecznie u nas, a raczej gdzieś
'na własnym terenie.

 

Rozmowy w sprawie
paktu wschodniego.

wschodniego. — Podczas rozmowy;
z ministrem Lavalem, radca Rosen-
ber$ poinformował ministra Lavala
o nominacji Poiiomikina na ambasa-
dora sowieckiego w Paryżu. Były
również poruszoe sprawy ekono-
miczne, lune dzienniki donoszą, że
minister handlu Marchandeau ma w
najbliższym czasie wyjechać do Mo-
skwy.

Stany Zjedn. w sprawie rozbrojenia
WASZYNGTON. Pat. — Sekretarz

stanu Eull oświadczył. iż Stany Zje-
dnoczone straciły nadzieję
szybkie zawarcie układu powszech-
nego w sprawie rozbrojenia. Jednak
rząd amerykański usiłuje doprowa
dzić do zawarcia odrębnego układu

w sprawie międzynarodowej kontro-
li broni. Hull jest zdąnia, że układ
taki jest możliwy do osiągnięcia w
krótkim czasie i będzie mógł być
(włączony do ewentualaego układu
powszechnego o rozbrojeniu.

 

Rząd Stanów Zjednoczonych u-
dzielił swemu delegatowi Wilsonowi
instrukcji, by zwrócił się do mo-
carstw europejskich i azjatyckich
z propozycją o wzięcie udziału w.
opracowaniu uieładu w kontroli han-
dlu bronią
W koiach waszyngtońskich o-

Świadczają, że Stany Zjednoczone
utrzymują współpracę z Ligą Naro-
dów w rozwiązaniu powyższych za-
gadnień.

Proces torrorystów jugosłowiańskich
BIAŁOGRÓD. (Pat). Prasa bia-

'iogrodzka zamieszcza _ obszerne
sprawozdania z procesu Szijakai
Mituka, oskarżonych o współudział
z przewódcami terorystów z zagra-
nicy. Oskarżony Szijak zeznał, iż
otrzymał od terorysty Szabo rewol-
wery, któse następnie teroryści na-

w Londynie.
LONDYN. Pat. -— Na stadjonie

klubu Arsenal rozegreno dziš w Lon-
dynie oczekiwany z największem
napięciem mecz piłki nożnej między
reprezentacyjną drużyną angielską
a drużyną włoską. 50 tysięcy wi-
dzów wypełniło stadjon do ostatnie-
go miejsca. Obecni byli książę Con-
naught, sir John Simon i ambasa-
dor Włoch Grandi. Po emocjonują-
cej walce gra zakończyła się zwy- w stosunku 3:2.

 

Mecz Angija—Wło chy

leżący do organizacji ostaszów prze”
wieźli z Jankapusta do Dzeleko-
wącz w Jugosławji. Oskarżony о-
świadczył, iż przywódcy. organizacji
ostaszów  Pawelicz i Kwaternik
przebywali wówczas w Janka Pu-
sta, przygotowując zamach w Jugo-

sławji.
2

r

TOKJO. Pat. — „Jap. Ma-
rynarki wydalo polecenie wybudo-
wania na wyspie Kinazio bazy lot-
niczej do której przywiązuje duże
polityczne i strategiczne znaczenie
na wypadek konfliktu na oceanie
Spokojnym.

MTDSTOCZEK EBOOZZCZA CZZY на

Bospolile ruszenie oświatowe-
członków stowarzyszeńspo-

cięstwem Anglików nad Włochami |łecznych usunie hańbę anal:
fabetyzmu!
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Ojczyznao potzebie)
Spotkałem się w ostatni:h dniach

ze smutnym taktem, rrzesiawiai w!
mojem mieszkaniu piec murarz, czio
wiek starszy. Kozmawialiśmy ze so-|

bą o różnych ogólnych sp:awach 1'
bolączkact. Uaerzyia mnie jego ja-|
sność mayś.:, sprawiedliwy i rozsądny|
pogląa na wieie kwestji ośćinych 1!
spoiecznych.

zapytaiam. !

(W, odpowiedzi przecząco potrzą-| obecnej cnwili Urganizacia Łwiązku.
snął giową. „brak czasu — „Czasu.
by się znaiazio, odpart, ale wstyd po!
wiedzieć, kiedyż ja niepismienny.
— „Jakto — nie umie pan czy-| 'mponować niejednemu i wywierało

tać i pisac — pytam.
— „A takoż nie umiein. Kiedyś! rej stale zwiększafy się szeregi jego.

jak matym chłopcem był, to mnie tu!
jedna paniusia, ukradkiem uczyła,|
Wyło to dawno, za ruskim, :0 ja nad-'
io dobrze czytat, Potem na wojnę:
jak mnie wzięli, to gdzie o książce i!

Kronika g r

DZIENNIKWS

 

„CZEMUŻ SERCU SMUTNO»...
Motto: „Gdyby ktoś w iej chwili

obserwował życie polskie, iaogiby sądzić

że w Polsce nicma dosłownie iudzi, któ-

rzy umieją patszeć na sprawy polityczne

inaczej jak tylko przez okulary zysków

materjalnych . е

Puik. W. Sławek w swem przemówieniu

na Śląsku

Niezmiernie bolesnem echem od-
|biła się w kołach pracujących spo-,

— „Widocznie czyta pan wiele”?! iecznie kobiet sprawa nieporządków;
1imansowych, jakiej widowaią jest w

Ubywateiskiej Fracy MKobiei. Że
Łwiązek ten wykazał tak dużą ruch-|
iiwość i przeasiębiorczość, musiało

dużą siię przyciągającą, dzięki któ-

czfonikiń,

Nie każdy jednak wiedział, a na-
wet stysząc — chciał wierzyć, aby

| tak znaczne subsydja, przy tak ogól-
nem pomijaniu wszelkich imnych po-

rało w swej treści przedewszyst-
«iem dążenie do uzdrowienia panu-
„ących siosunkow i przyznac należy,
ze w tych licznych procesach o na-|
dužycia i laiszerstwa, jakie toczyły|

| się 1 toczą zarówno u nas jax i gdzie
„indziej, nie występowaty, jako oskar |
żone, tunkcjonarjuszki oiicjalne, od-|
powiedziaine pubiicznie za pracą na|

swoich poważnych niekiedy  stano-|
wiskach,

Pierwszy ito raz rzucono nam, ko- |
bietom, w twarz, tak wociążający|
sumienie narodowe, zarzui marno-|
irawienia a w najlepszym razie lekce !

sobie ważcnia środków pieniężnych,|

przeznaczonych na cele użytecznoś-|
ci pubiicznej, a wiemy przecież, że|
pomoc udzielana Ż.0.r,K. nie ogra-
niczała się jedynie do poniocy go-
iówkowej, przekraczającej iak znacz |
ną sumę jak 1,000 tysięty zł. lież|
poza tem 1: innyca uig przyznawano|

iej bogatej organizacji, że wspomni-|

i

pomyśleć i ot i na Kaukazie ja był,| dobnych Siowarzyszeń i instytucyj, my tyiko: lokale bezpłatne, pobory|
1 w Prusiach i tam rannegociężko! kierowane byty tylko dla jednej u-| opłacane,

wzięli Niemcy w plen, łam ja się.
murarki wyuczyl. A potem jak udało

przewilejowanej grupy, dla tego je-
dynie, że „działączki” owe zgłosiły

przemyt konfiskowany i!
pag ao rozporządzenia tych!
pan i wiele wieie innych swiadczeń,|

się uciec, to ja do swojego wojska|SW% polityczną przynależność do rzą związanych z lokalnemi warunkami'

polskiego przystał i znawu w bój po-
szedł, ‚ delcie faja авр

—,„Nie wolał pan do swoich stron
wracać?

— „Pari moia, toż ja Polak i jak
dzieckiem był, to mnie uczono nie-
tylko czytać po polsku, ale 1 myśleć
o tem, że rolskę trzeba mieć wolną,
toż i musiał iść ze swemi. Na czyta-
nie wtedy znowu czasu nie było i ot
zapomniał ze wszystkiem. A teraz
wstyd, ale co robić, za stary ja na
szkołę.

„Ale na kursy dla analtabetów
mógłby pan późść”.
— „łłiedyż wstyd jakos z siwą

ślową obok młodych na eiementa-
rzu uczyć się. Już tak wieku dożyć
musi trzeba”.

Ogarnął mię skolei smutek i
styd. Jakto, za czasów niewoli nie
było niemal mieszkania, w któremby
nie uczono, młodszych lub starszych,
a dziś od takich powrotnych analfa-
betów roi się. Wszak dane statysty-
czne wykazują, jasno, że na 32 mil-
jony mieszkańców, Polska ma przesz
40 5 miljonów analiabetów.  Prze-
rażająca wprost liczba,

Czyż wobec tego Kraj nasz może
się zwać państwem mocans!wowem?
Sześć mihjonów ludzi ciemnych, dla
których gazeta i książka jest niemym
przedmiotem, Nie: znajdą w nich, am
nauki, ani chwili zapomnienia i du-
chowej rozkoszy.

Żąda się od tych ciemuych miljo-
nów ludzi, by znali prawo, rozporzą-
dzenia władzy, a jakże często są oni
przez ludzi złej woli wprowadzani
w błąd, zniechęcani do wypełnienia
obowiązków i nakazów wiadzy, Iluż
z nich dzięki swej ciemnocie tak łat-
wo daje-się brać na lep agiiatorow
antyreligijnych, lub antypaństwo-
wych, ióżnego rodzaju wywrotow-
ców.

Gdy ongi wróg nachodzii granice
Państwa Polskiego, wołano głośno
„Ojczyzna w potrzebie” i szedł ten
zew po ziemi nasze, nawołując do
powszechnej obrony Kraju. Starzy i
młodzi stawali do walki,

Dziś taki +ew, powinien roz-
brzmiewać szeroko po ziemiach Rze
czypospolitej.

Analfacetyzm tłumów to wróg
straszny, do walki z nim niech sta-
ną mikony obrońców, Walczyć z
ciemnotą winni wszyscy. Kobiety,
mężczyźni. Starzy i młodzież.

Każdy umiejący czytać — winien
nauczyć nieumiejąceg0, Każde miesz
kanie — winno być twierdzą oświa-
ty. Polska Macierz Szkolna, przygo-
towała już broń, są nią elementarne
i potrzebne wskazówki. Nie ociągaj-
my się i rozpoczynajmy pracę, Szkol
nietwo państwowe, Polska.Macierz
Szkolna, oraz liczne „kursy dla anal
fabetów' nie siarczą dia nauki
wszystkich.Musimy wszyscy iść ła-
wą. Jeśli każdy Polak i ażda Pol-
ka, bodaj jednego murarza, jedną
przekupkę, lub robotnicę, wyuczy
czytać, to już się zrobi w*ele. Długie
jesienne wieczory, nadają się do tej
pracy, a parę godzin wolaych w ty-
godniu znajdzie każdy.

Narodowa  Omnganizacja Kobiet
zgłosiła już swój akces do walki z
amalfabetyzmem i wzywa wszystkie
członkinie, ufarąc, że każda z nich
zechce się jej podjąć.

Marja Reutt.
Adres Pol. Macierzy Szkolnej — Wileńska 23 w g. od 10—2 i 5—7,

EZ

Przy słabem trawieniu, reguluje natu-
talna woda gorzka „Franciszka-Józefa”
tak ważną obecnie działalność kiszek.
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1 komitetu Ratowania Bazyliki.
Koło Pań przy Komitecie Rato-

Waina Bazyliki Wil. powiadamia, że
dyżury w sprawie przyjmowania

 

 składek i sprzedaży obrazów na
iundusz ratowania Bazyliki odbywa-|!

dzącej dziś „sanacji.
Brak dotychczasowej jakiejkol-

wiek bądż kontroli, a zwłaszcza nie
dokonywanie je; ze strony rządu nad
udzielanemi zasiłkami, możnaby u-
wążać za dowód zaufania, składane-
$o na rzecz wyższości etycznej iko-
biet wogóie. Bo jednak ien. kredyt
moralny wyrobiłyśmy sobie wciągu
długoletniej pracy obywatelskiej:
prowadzonej na gruncie jedynym, u-
możliwiającym ideową podstawę tej
pracy, to jest chrześcijańsko - naro-
dowym.

Wszelkie charytatywne i społecz
ne poczynania, oparte o inne hasła
i ideały, doprowadzić jeno mogły i
doprowadziły niestety do takiej kom
promitacji, jaka stata się udziałem
osób zaliczających się do czołowych
przedstawicielek Związku Ob. P. K.

Hasło kobiety, wkraczającej na
teren dziaialnosci publicznej, zawie-

 

Fod protektoratem Jego Eks. Ks. Biskupa
Świętej, połączona ze zwiedza

18-XII a 2-1.
Akcja Katoicka w Łodzi, ul. Skorupki 1-a.

Wilno, Mickiewicza 6.Wagons-Lits//Cook,

Uśmiech i dobre słowo dla żony.
Przed kilku dniami w „Śurjerze

Warszawskim” ukazał się ieljeton
K. Makuszyńskiego pod tytułem:
„Ty maju ty raju, ty ziosno!' poru-
sza w nim autor, tak głęboko wczu-
wający się zawsze w duszę ludzką,
w miły, jemu właściwy sposób spra-
wę napozór drobną, a jednak tak
ważną, ze wzg'ędu na ksztaitowanie
się stosunków między mężem i żo-
mą, a tem samem na t.' zw. atmoste-
rę domu. „Nie samymi chlebem pow-
szednim żyje kobieta, jesi io istota
talk przedziwna. że czaseni bardziej,
niż chleba, trzeba jej do życia odro-
biny słodyczy : takiego złolego sło-
wa, co otwiera duszę jak: kluczyk.
Jest to istota, która spełniać będzie
najcięższe prace, każdej, choćby naj
trudniejszej dosona ofiary, cała się
poświęci, serca własnego iie oszczę-
dzi i żadnej za to nie żąda aagrody,
prócz tej mizerne: uśmiechu, dobre-
go słowa, pocałunku. Może być ta
kobieta szefem biura, dyrektorem
banku, wszystk;iem może być, a jed-
nak zawsze będzie kobieią 1 zawsze
będą się za nią wlokły jej śliczne,
często gwałtownie ukrywane tęskno
ty, które wzbudziiy się w niej wte-
dy, gdy miała osiemnaście lat. Je-
szcze nie wynaleziono lekaistw na
tę chorobę serca i to całe nieszczęś-
cie, że nie wynaleziono; serce kobie
ty jest najcudowniejszym  wynalaz-
kiem i na (o niema rady, Pragnie mi-
łości i będzie jej pragnęła do ostat-
niego uderzenia ostatniej kobiety na
tym zwarjewanym świecie”. .

A tymczasem jak rzadko darzy
ją dowodem uczucia mąż w szarem,
«codziennem życiu,
mięta o tem, że nietylko jemu nale-
zy się jej uśmiech, sdy wraca do do-
mu po pracy, że może i ona ma pra-
wo oczekiwać od niego ciepłego sło
wa, dobrego spojrzenia nawet wtę-
dy, gdy już umarły marzenia, iluzje,
gdy zgryzoty i troski pogasiły uśmie
chy, gdy już daleko odeszły i maj, i
raj i wiosna.

Kobieta nie żąda nieustannej a-
doracji w codziennem życiu, potrafi

| pozostać wiernym przyjacielem, Ikie-
| dy na jej wiecznie zniecierpiiwione-
go 'mężapadnie cios, a ou .,zalękły,
przerażony i bezradny szuka u niej
pomocy”, iecz co będzie, jeżeli oka-
że się w takiej chwili, że zapomniała
sztuki uśmiechu, bo podobno u-
śmiech, długo nieżywiony i długo nie
wołany „więdnie, niszczeje, potem.
się zapada w jakieś serdeczne cze-
luście i nigdy już nie zjawia się ani
na spłowiałych oczach ani na ustach
wiecznie zacišnietych“.

Narodzenie w

 

jak rzadko pa-!

jeca pracy, nie mówiąc o dochodach|
z imprez i składek członkowskich.

| Gdyby nawet ioczące się docho-
dzenie nie ujawniło bezpośrednich|
nadużyć, a jedynie nieumiejętne czy|
obojętne odnoszenie się do rachun-/
kowości i brak kontroli, to uż zacią-'
ży na nas, kobietach, zarzut ogólny |
niedorośnięcia do  powazniejszych|
zadań i niedostateczne motywy dlai
kobiecych pretensyj do zupełnego!
równouprawnieina.

Po tak ożywionej akcji w dzie-
dzinie zreiormowanego życia kobie-
ity, tak surowo potępianych przez
Episkopat polski, jako przez  naj-|
wyższe orzecznictwo w sprawach |
moralności w Polsce, jes: to druga,!
nie mniej bolesna, strona owej. ła-|
talnej, a iak silnej, boć politycznie
uprzewilejowanej, publicznej działal
ności Źwiązku Obyw. Pracy Kobiet,!

BR MG. 
  

BETHLEEM
D-ra K. Tomczaka pielgrzymka do Ziemi
niem Aten i Konstantynopola

Cena 750.—
za.

12800—2

( Wieczór autorek polskich W 1.P.S.
| - Pełne inicjatywy i temperamentu

| Kobiet Zawodowo pracującychprzy |
stąpiłydo wskrzeszenia miiego i kul-
turalnego zwyczaju, który w czasach

kołach inteligencji wielkim się cie-
szył powodzeniem, Nie bł to tak
zwany „journal parlė“ w ca/em tego
słowa znaczeniu, ale w każdym ra-
zie, wystąpił zbiorowo, caiy szereg
autorek, odczytując swe utwory i da
jąc się w ten sposób poznac osobiś-
cie szerokim kołom  pubsiczności,
zawsze ciekawej sprawdzenia, czy
wytworzoną w wyobraźni sylwetka
odpowiada oryginałowi. ;

1 tym więc razem, jak przed laty,
nie zawiodła publiczność 1 zjawiła
się w salonach I. P. S-u, tak licznie,
ze zabrakło nietylko miejsc siedzą-
cych, ale zgoła wolnej przestrzeni i
ilenu do oddychania.
Bo też wieczór był' niezwykle in-

teresujący, dzięki udziałowi pań:
Kuncewiczowej (feljeton o i.P.S-ie),
rodzaj zagajenia, E, Szelburg-Zarem-
biny, K. Muszaiówny, H. Naglerowej,
i p. Morozowicz - Szczepkowskiej,
której ustępy z przygotowanej do
wystawienia na scenie „Ateneum
komedji „Typ A." wywołały wybu-
chy śmiechu u słuchaczy.

Nieobecną p. Pawlikowską - Ja-
snorzewską zastępowała recytacja
jej poezji p. Aliny Halskiej — a nie-
dysponowaną giosowo p. Boguszew-
ską — p. H. Sznapperówna.

Konieransjerką była p. Jadwiga
Kiewnarska.

Trudy organizacji ponosiła rę-
daktorka „Bluszczu“ p. Stefanja Pod

į horska - Okolow.
Oby i nasze "Wilno

ślady Warszawy.

  
wstąpiło w

M. G.

W Budapeszcie odbył się w paź-
dziernikuMiędzynarodowy kongres
moralności publicznej, w którym
«wzięły udział delegacje 17 narodów.
"Wśród uczestniczek przeważały ko-
biety. Problemem omawianym na
kongresie była prostytucja i spo-
soby jej zwalczania. Deleśatką Pol-
ski p. Finlowa wygłosiła referat o.
domach noclegowych dla dziewcząt, |
p. Halina Siemieńska o działalności|
pólicji kobiecej w Warszawie, Pod-

| noszono konieczność stworzenia spe
|cjalnych sądów moralności publicz-
jnej oraz utworzenia we wszystkich
| państwach specjalnej policji dla 0-|

e |

 
 

niem, aby na całą nędzę życia rzucił| 

acykobiecej. |

panie warszawskie z Międz. Stow. |.

ILEŃSKI„|

„Miesiąc likwidacji analfabetyzmu książkowego” pod hasłem: „Każdy światły Połak —
żołn'erzem oświatowym; umiejący czytać — uczy analiabetę".

NAUKA CZYTANIA
Pomoc dla osoby uczącej czytać analfabetę, ułożona przez Józeła Stemiera

z obrazkami Wandy Romejkówny.

 

ТА ВЕСА A
 

ODEZWA DO UMIEJĄCYCH CZYTAĆ

Polaku! Polko! Wiesz, kiedy Polska będzie wiełka i potężna? Oto wówczas, kiedy
wszyscy Jej obywatele będą oświeceni i rozumni, kiedy będą mogli zdobywać wiedzę z książek
' wiadomości 2г gazet.

Ale dzisiaj mamy jeszcze w Państwie naszem wśród młodzieży i starszych miljony nie
umiejących czytać czyli analfabetów. To nieszczęśliwi ślepcy duchowi. Oczyma duszy nigdy
słońca wiedzy nie widzieli. Nie przemówi do nich książka, ten najserdeczniejszy przyjaciel. Nie
odwoła się do nich drukowanem słowem polski Rząd. Nie trafi do nich mądrze i uczciwie pisana
rada. gdy ich samych niedola nawiedzi. Nie pouczy ich ani rozweseli gazeta.

Chcesz ich ratować? Chcesz się przyczynić do potęgi Ojczyzny? Ucz czytać tych ciem.
nych braci swoich. Zwalczaj fałszywy wstyd, który ich od szukania nauki powstrzymuje, Budź
zapał do nauki, bez wzglęcu na wiek. Wyszukaj anałfabetę i naucz go czytać.

wicz się w cierpliwości i spokojnie zwalczaj trudności, jakie spotkasz w uczeniu. Nie
żałuj czasu i spłać dług wdzięczności zało, że sam posiadasz dziś wiedzę i wykształcenie.

| niech Ci będzie skuteczną pomocą ta „Nauka czytania”, a nagrodą — głos sumiemia,
żeś wykonał obowiązek dobrowolnej służby oświatowej dla Boga. Narodu i Państwa.

 
 

 

 

  

WSKAZÓWKI DLA UCZĄCEGO.

Należy uświadomić sobie i przez cały czas uczenia analiabety pamięlać o tem, że €brsze%,
wydrukowany pod obrazkiem wyraz główny, oraz wyrazy | zdania, stanowiące eks“
do ćwiczeń. tworzą jedną całość, którą można uważać za jedną lekcję. W każdej takie: lekcji
uczący winien zachować następujący tok postępowania:

1. Obrazek. Zwrócić uwagę ucznia na obrazek, zapytać, co przedstawia, pomagać na
prowadzać i baczyć na prawidłowe wybrzmiewanie wyrazu głównego.

2. Wyraz główny. Po zaznajomieniu się z obrazkiem zwrócić uwagę na wyraz główny,
napisany pod obrazkiem. dczytaći polecić kiłkakrotnie prawidłowo powtórzyć.

3. Poznanie liter. Objaśnić, z ilu liter składa się wyraz główny, a w dalszych lekcjach
stwierdzać, które litery uczeń już zna, a które są nowe

4 Poznanie dźwięków : nazywanie iiter. Uczący poleca wymawiać wyraz główny

powoli i przysluchiwać się, ile dźwięków słychać. Można nieco sztucznie przeciągać, tak, aby
uczeń nauczył się odróżniać dźwięki w wyrazie np ul, u-u-u-l, u-l-l-l, las-s-s i t. d.

Kiedy uczeń dobrze odróżnia, ile dźwięków i jakie słyszy w wyrazie, wówczas uczący

wskazuje mu oddzielne litery tego wyrazu i naprowadza na to, jak się te litery nazywają (jakim

odpowiadaja dźwiekom!
więce czasu

wydrukowana

-zymy przy

(Jbiaśnic dobrze znaczenie „i”
wymawianiu: n. p w wyrazie

Na zapamiętanie nowych liter i dźwięków należy zawsze przeznaczyć

Wyraśnic dotrze róznicę między dźwiękiema literą: dźwięk wymawiamy, titerę widzimy
zmiekczaiącego tablica 6). Takiego „i* nie sły:

niesie mamy 6 liter a słyszymy tylko 4 dźwięki:
zmiękcza D 1 s, takiego zmiękczającego i nie wymawiamy. Pouczyć także, dlaczego w wyrazach

smierć, koń i t. d. kreseczka zastępuje ' zmiękczające W końcowych lekcjach zwrócić uwa$ę
że na dźwięk sz, rz, lub dz. składaja się dwie litery (dwuznak). Dbać o prawidłowe wymawianie
dźwięków samogłoski czysto. swobodnie, spółgłoski bez dodatków, a więc „I* — nie „el“,
„" о— ше „te“, „z” — nie „zet* i tt d Nauczyć prawidłowego wybrzmiewania dźwięku „I“
cecha języków słow:ańskich): ławka — nie uwawka. oraz r. h i ch. ;

3 Poznawanie wyrazów, czytanie. Następnie poznaje uczeń wyrazy, składające się
ze znanych już liter, wydrukowane w tekście pod obrazkiem i ćwiczy się w czytaniu. Zachęcić
do czytania płynnego, z właściwym mowie polskiej akcentem i ze zrozumieniem. Nie pozwalać
na zśadywanie: kontrolować odróżnianie liter i wyrazów.

(Następna tablicę zamieścimy w sohotę, 17 b. m.) ,
аОЛа

3 Opieka nad świątyniami Na koto P. M. S.Darni Ira 0 X. м МИ. „pad świąt „Nu neto EML.
_ Narodowa Organizacja obiet,
wzorem lat ubiegłych, i w tym roku
także urządza w dniach 8 i $ grudnia
loterję fantową, która stanowi po-
ważne źródło dochodu NOK.

Prosimy przeto najgoręciej tych
wszystkich, którym na sercu leży
rozwój spoiecznych placówek N.O.K.
o poparcie tej jedynej inipiezy do-
chodowej.

Pomoc społeczeństwa w czasach
trudnych, jakie przeżywamy obecnie
będzie dla nas także bodźcem do
dalszej pracy na polu narodowem, bo
choć ciężkie przeszkody piętrzą się
na drodze naszej, musinzy trwać i
czuwać za wszelką cenę.

Dopomóżcie więc, składając fan-
ty w naturze i gotówce do dnia 1.XIL.
r. b. w lokalu Herbaciarni przy zauł.
Dobtoczynym Nr. 2-a w godz. od 1
do 2-ej w poł.

 

Międzynarodowy kongres morainości publicznej.
chrony nieletnich.

Z pośród sposobów  zwźlczania
prostytucji, wskazywano jako naj-
pewniejsze te drogi, które prowadzą
do ogólnego podniesienia moralnoś-
ci, zwracający uwagę na moralne wy
chowanie seksualne młodzieży.  

Na skutek naszej notatki infor-
macyjnej o istnieniu w Poznaniu „To
warzystwa Opieki na opuszczonemi
kościołami i kaplicami na Kresach”,
miałyśmy już kilka zgłoszzń. Między
innemi z Mickun pod Wilnem, gdzie
jest wielki brak sprzętów  kościel-
nych i szat liturgicznych, 1 z najbar-
dziej głębokich kresów, bo ze Stołp-
ców, gdzie kościół gwałtownie po-
mocy potrzebuje. Kościół stołpecki
zbudowany w 1624 r. przez wojewo-
dę Mińskiego Aleksandra Słuszkę za
czasów nizwoli rosyjskiej zabrany
był na cerkiew. Rewindykowano po
pożodze wojennej tylko nagie mury.
Remont kościota w Stołpcach trwa
od 1921 r. i posuwa się żółwim kro-
kiem, pomimo nieustającej pracy
„Komitetu odbiudowy', bo niemałych
kosztów trzeba, by wspaniałą świą-
tynię do dawnej świetnosci przywró
cić. Kościół w Stolpcach jest nietyl-
ko warownią Katolicyzmu na rubie-
żach Rzeczypospolitej, ale i cennem
dziełem sztuki w Polsce.

Osoby, które chciałyby dać swą
bezinteresowną pracę a nie są w
możności dawać potrzebnych mater-
jałów zechcą porozumieć się z Re-
dakcją Kroniki (Orzeszkowej 3, m. 2)
w godz. 15 — 17,

 

POLSKA KONFERENCJA PSYCHOLOGÓW.
W. dniach 3, 4 i 5 listopada od-

radni wychowawczo - technicznych,
A

jej zadaniami, dadzą możnosć plano-
| była się w Warszawie I polska kon- wej oganizacji pracy na przyszłość.
|ierencja wsychologów, pracujących Prócz referatów, obchodzących prze
„na polu wychowania. Konferencja ta! dewszystkiem psychologów, wygło-
|dała sposobność zapoznania się z:
działalnością pracowni, poradni psy-|
chologicznych i pedologicznych, pó-| wychowawców, a więc i A

|

szono cały szereg referatów, poru-
szających zagadnienia, interesujące

jak „dziecka zorine lrudne'”

 

Do Szanownej Redakcji
Kroniki Pracy Kobitcej

Z wielkiem wzruszeniem przeczytałam

w Kronice z dn. 4 października, odezwę p.

Ipohowskiej nawolującą do uczczenia pa-

mięci dr. W. Węsiawskiego przez składa-
rie co miesiąc 1-$0 zł, na Koło opiekuń-
cze Pol. Macierzy Szkolnej, to jest na ze-

branie takiej kwoty, któraby pozwoliła Pol

skiej Macierzy założyć na wsi jeszcze jed-

nę szkołę powszechną. Tak serdecznie

chciałabym i sama do tego mój grosz doło-
zyć. Cóż, kiedy warunki moje życiowe nie

pozwalają na to. W domu, mar iioje dzie-

ci, które wiasną pracą trzeba uwirzymać i
wychować. A możeby można było, złoty

jeden, nie miesięcznie, ale kwartalnie wpła

cić, to jużby było o wiele ła'wiej. Myślę
leż, że takich jak ja więcejby się znalazło
w Wilnie i nasze wdowie grosze miesięcz-

nie przydałyby się.

Proszę nie gniewać się i łaskawie w

gazecie odpisać i nie podawać tylko mego

uezwiska

Czytelniczka z vl. Starej.
Odpowiedź Redakcji.

Czytelniczce z ui, Starej.
Najzupełniej zgadzamy. się z projek-

iem Sz. Pani i prosimy wszystkich ludzi

dobrej woli, rozumiejących potrzebę oświa
ty ludu naszego, o łaskawe składanie na
Koło Opiekuńcze im. Dr. W. Węsławskiego
Р, М. Sz. datków. w dowolnej wysokości.
Kwartalnie, miesięcznie, lub jednorazowo,

jak kto może i woli, tak w Redakcji Kro-

niki, jak i „Dziennika Wileńskiego" (ul, Mo
stowa 1) byle z zaznaczeniem, że się skła-
da, na Koło Opiekuńcze im, Dr. W. Wę-
sławskiego P.M,SZ. Dotąd sebrano ogó-
łem 54 zł. 78 gr.
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jej czasem: kwiat uśmiechu, w sercu) ośrodków obserwacyjnych -| Wachtel. _ „Wychowanie płciowe ca wychowawcza” L. Jaxa-Bykow-zrodzonego. I nam się zdaje,że dom, Liczne wnioski, które się wyłoniły dziecka” T. Bilikiewicz. „Dziecko na! ski. „Badanie poczuć moralnych ubędzie wtedy jaśniejszy, a dzieciom | zdyskucji nad stanem p,psy. |dle gromady szkolnej * L. Lipszyco-|dzieci” M. Uklejska i J: Szmydtėw-
'chologji wychowawczej w Polsce i! wa. „Zróżaicowanie młodzieży a pra! : ‘

Ją się, jak zwykle, w poniedziałki po Aby temu zapobiedz, radzi Ma-
Lym i 15-ym każdego miesiąca w kuszyński mężowi, aby przemawiał
lokalu przy ul. Metropolitaiza Nr. 1 do żony i w szary codzi-nny dzień

‚ 94 godz. 5 do 6-ej po poł. miękkim głosem, dobrem  spojrze-|'w nim będzie cieplej, przytujniej,

 
   
 

na, :  



KRONIKA,
Nędza gmin wileńskich.

Zjazd delegatów, wójtów i
kretarzy gmin wojew. wileńskiego,
zapowiadany na dzień 22 listopada,
został odwołany, Wskutek oświad-
czenia zninteresowanych gmin, że

se-|ich obecny stan finansowy utrudnia, kursów długoterminowych
pokrycie kosztów, związanych z wy-
słaniem delegatów oraz wójtów i

sekretarzy,

 

"JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół chmurno i mgliste z roz-

pogodzeniami w ciągu dnia. Nocą
przymrozki. Dniem dość ciepło. Sła-
be wiatry miejscowe.

<UYŻURY APTEK: |
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul, Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenhzxu-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela -— |
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), orar
wszystkie na przedmieściach prócz Šni-
piszek.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
— Nowy naczelnik Wydziału

Bezpieczeństwa. W dniu wczoraj-
szym objął obowiązki naczelnika Wy-
działu Bezpieczeństwa w Wileńskim
Urzędzie Wojewódzkim, p. Stefan
Nowaczek.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Mieszkańcy ul. Tunelowej

złożyli w Magistracie Memorjał, do-
magający się oświetlenia ulicy.

Należy nadmienić, że na tej uli-
cy zdarzyło się już kilka napadów
i jedno zabójstwo.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Egzaminy magisterskie na

Wydziale Humanistycznym U.S.
B. W okresie jesiennym 1934-35 r.
przystąpiło do egzaminów 141 osób,
składając 154 egzaminów  częścio-
wych, (z których 138 dało wynik
pomzślny. Stopień magistra filozofji
w tym okrerie uzyskało 19 osób.  SPRAWY PRASOWE.
— Zmiany w P. A, T-icznej. W.

dniu 14 b m. p. redaktor Zygmunt|
Kostrzeński przekazał kiecownictwo!
Oddziału PAT w Wilnie p. Zygmun-'
towi Boguckiemu, przybyłemu z
Centrali, jako tymczasowemu kie-
rownikowi Oddziału. Red. Kostrzeń-
ski powraca na swe dawne stano-
wisko do Centrali PAT w Warsza-
wie.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— O ceny węgla. Z dniem 1 gru-,

dnia r. b. we wszystkich zakładach
sprzedaży węgla opałowego będzie
przeprowadzona lustracja 1 kontrola
cen węgla przy sprzedaży hurtowej
i detalicznej. Władzom; administra-
cyjnym chodzi o ustalenie jedno-
stajnego cennika na węgiel opałowy,
w Wilnie. I
— Sytuacja w garbarstwie. W'

najbliższych dniach odbędzie się
konferencja robotników żarbarni z
właścicielami garbarni w Wilnie w
sprawie sporządzenia nowej umowy
zbiorowej. Ponieważ obecnie gar-,
barnie mają mnóstwo zamówień i:
strajk byłby nie na rękę właścicie-
lom, należy oczekiwać porozumienia
między robotnikami a  pracodaw-
cami. !

SPRAWY SZKOLNE,
Ferje Bożego Narodzenia.

Ministerstwo oświaty postanowiło,
że.ferje zimowe w szkolnictwie po-
wszechnem i średniem będą trwać
talk samo jak w roku poprzednim od
22 grudnia do 15 stycznia.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Sekcji N. O. K. „Ogródków,

działkowych' wyrazy serdecznej wdzięcz-
rości sałada panu Sołtanowi z Jąszun za!
1askawiż o'iarowane 10 szczepuw owoco-!
wych, jako premij dla działkowców.

Chrześcijański Uniwersytet|
robotniczy. Dziś w świetiicy chrze-|
ścijańskiego uniwersytetu  robotni-|
czego ul. Metropolitalna Nr. 1, II
piętr. p. Władysław Ostrowski wy-
głosi pogadankę dyskusyjną pt. „O
nowej ustawie zatrudnienia Rose.
ników. Początek o godzmie 7-ej|
wiecz. Wstęp dla wszystkich bez-|
płatny.

НЕЛ
REWJAI,

 

 

 

 

— Akademja Koła młodzieży na
Sołtaniszkach, W dniu 11 bm. odby-,
ła się akademja ku czci św. Stani- |
sława Kostki, patrona Miodzieży,;
staraniem zarządu oddziału K. M. S.
im. św. Pawła na Sołtaniszkach, |
przy kościele N. P. N. M P. w sali

skupa Romualda Jałbrzykowskiego. |
Program akademii był następujący:|
1) Hyimin do św. Stanisława. 2)Prze- |
mówienie iks. Bahuszewskiego. 3):
Referat p. Pilczewskiego. 4) Referat |
p. Bogdanowa. 5) Śpiew solowy, 6);
Deklamacje: a) „Oda do  Młodo-|
ści”, b) Ozdobo naszej ziemi”. 7)
Chór. 8) Deklamacje: a) „Orły, so-
koły'”, b) „Młodości moja”, 9) Hymn
stowarzyszeniowy. 10) „Poże coś
Poiskę“.

Coraz więcej
towarów sowieckich na rynku

ipolskim.
W drugiej połowie grudnia r. b.

do Polski zostanie sprowadzonych
około 20 wagonów różnych ryb so-
wieckich oraz 60 beczek wina krym-
skiego.

Przed paru dniami przyszedł tran-
sport jabłek i włnogron krymskich.

Jabłka i winogrona sowieckie
niebawem ukażą się w sprzedaży.
—

Teatr | muzyka
— Teatr Muzyczny „Lutnia”., Dziś po

raz 5-ty wspanial2 wystawiona, barwna o-
peretka Falla „Madame Pompadour", od-

 

znaczająca się pięknemi melodjami, oraz
nteresującą treścią. Zniżki ważne.
— „Bal w Savoy“ w „Lutni“. Cieszą-

ca się wielkim powodzeniem siynna ope-
retka Abrahama „Bal w Savoy ukaże się
jutro na przedstawieniu wieczorowem po
«cenach zniżonych. Obsada preinjerowa z
J. Kulczycką na czele.
— IV-ty Poranek Symfoniczny, poświę-

cony twórczości L. van Beethovena, odbę-
dzie się w niedzielę najbliższą w teatrze
„Lutnia” W wyxonaniu bogatego progra-
mu bierze udział Wil. Orkiestra Symfonicz-
ra pod dyr. A. Wyleżyńskiego. Jako soli-
sta wystąpi znakomity piańista prof. S.
Szpinalski.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8-ej ostatnie przedstawienie wieczo-
rowe, świetnej komedji współczesnej He-
mara „Firma”, w wykonaniu koncertowo
zgranego zespołu, z J. Boreckim (rola
śłówna — kupiec Brandt) i H. Skrzydłow-
ską na czele. Ceny propaganuowe.

Jutro o godz. 8-ej w. „Niądy nie moż-
na przewidzieć”.
— Jutrzejsza premjera na Pohulance.

Jutro jedna z najlepszych komedjiBernas: |
da Shawa „Nigdy nie možna przewidzieč',!
której zapowiedź wzbudziła zrozumiałe za-|
interesowanie w szerokich sferach publicz-|
ności. Reżyserja sztuki spoczywa w do-
świadczonych rękach J. Boneckiego. Opra-
wa dekoracyjna — W. Makojnika.

Polskie Radjo Wiino
Czwartek, dnia 15 listopada 1934.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań Do
mu. 7.40: Program dzienny. 7.50: Koncert
rekl. 7,55: Giełda roln. 11,57: Czas. 12.00:
Hejnał, 12.03: Wiad. meteor. 12.10: „Słu-
chajny pilnie o starem Wilnie“ — aud. dla
dzieci młodszych pióra W. Dobaczewskiej,
ilu.tr. muzyką i piosenki. 12.30: Poranek|
szkolny. 13.00: Dzien. poł. 13.05, Z rynku
pracy. 13,10: D. c. poranku szkalnego. 15.30: '
Wiad. eksport. 15.35: Codz. ode. pow. 15.45:
„Chór Dońskich kozaków pod dyr. Sergju-'
sza Żarowa' (płyty). 16.45: Lekcja trancu-|
skiego. 17.00: Słuchowisko, 17.50: Skrzynka

pocztowa Nr. 333. 1800: „Człowiek antycz-

ny i człowiek nowożytny” — odczyt wyśł.
prof. T. Zizliński, 18,15: Koncert kameral-
uy. 18.35: Pieśni polskie w wyk. E. Ban-
drowskiej - Turskiej ( y). 18.45: „Čo czy-

iać?" — pog. 19.00: Koncert dla młodzieży
(płyty) „Muzyka ras kolorowych”. Obj. Zofji
Ławęskie. 19.20: Feljeton, aktualny. 19.30:

„Kabaretowe piosenki” (płyty). 19.45. Progr.

na piątek. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil.

wiad. sport. 20.00: Muzyka lekka. 20.45:

Dzien. wieczorny. 20.55: Jak pracujemyw

Pols e. 21.00: Koncert EA s =
n św. muzyce rosyjskiej. 21.45: „Poglą:

sa Świat” rel. prof. Kotarbiński, 22,00:

„WI świetle rampy” — now. teatr. omówi Z.

 

  

jego arcydzieła WICTORA HUGO

ry w
Na prenjerę honorowe bilety bezwzg!

Początek o godz. 4ej ostat. s.

Dla młodzieży

HaroldBalkon 25 gr.
Król humoru i radości

Kinomaniak”

| stopnia ruch: kołowy.

| „O przeróbkach odzieży”.

 

«

Ogniu”

SOSA DZIENNIK WILEŃSKI

Spadek papierów na giełdzie.
Żydowski „Nasz Przegląd“ pisze:
Na giełdzie warszawskiej nastą-

pił we wtorek dalszy ostry spadek
papie-

rów wartościowych.
Pożyczka stabilizacyjna  zatrzy-

mała się na kursie 64 dol, co w po-
równaniu z notowaniami poniedział-
kowemi oznacza spadek o 5 dol. Po-
daž obligacji tej pożyczki była wiel-'
a przy braku odbiorców.
Spadek pożyczki stabilizacyjnej

na giełdzie warsz. wywołał zaintere-
sowanie w amerykańskich sferach
giełdowych, kióre zapytywały w

arszawie o wytłumaczenie przy-
|Domu Ludowego im. J. E. Arcybi-' czyny gwaltownej baissy.

Równocześnie z pożyczką stabi-
lizacyjną nastąpił spadek akcji Ban-
iku Polskiego i listów kredytowych
ziemskich i miejskich, Akcje Banku
Polskiego oddawano po 90 zł., 7-pro
centowe dolarowe listy ziemskie po
43 zł., 4,5 procentowe ziemskie zło-
towe po 47 zł., a 4 proceniowe ziem-

Czy ulica Tiroli
będzie uporządkowana?
Latem, podczas pamięt::ej ulewy,!

woda zniszczyła jezdnię ul. Tivoli.
Ponieważ nie można było iamtędy
ani przejechać, ani przejść, samo-
rząd w kilka dni pózniej przystąpił
do jej uporządkowania. I właśnie w
trakcie tych prac okazało się, że
ulicę tę należy uregulowaz a nietyl-
Ко doprowadzić do poprzedniego
stanu. |

W] związku z tem wstrzymano na
pewien czas roboty dla sporządzenia
planu regulacji. Szybko plan był go-
tów i rozpoczęto według niego pra-
ce. Postanowiono rozszerzyć ulicę
i uczynić mniej stromą. W: tym celu
miał być zasypany jar ciągnący się
obok jezdni prawie na całej jej dłu-
gości. Przedtem jednak należało
przeprowadzić kanalizację 1 wybu-
dować ścieki dia wody deszczowej.
Kanalizację zainstalowano pośrodku
jaru i ze względu na to, że jar ma
kilka metrów głębokości, wybudo-
wano wysokie ścieki, ułożone z ce-
gieł, których górne części znajdują
się cokolwiek ponad powierzchnią
jezdni. Jednocześnie miano zamiar
podnieść również jezdnię na ulicy
Tivoli w tem! miejscu, gdzie przecina
ul. Brzeg Antokolski. Z tego więc
powodu ściek, który wybudowano u
wylotu tych ulic, wznosi się blisko
na 2 metry nad powierzchnię do-
tychczasowej jezdni i sierczy w
wąskim przesmyku ulicy jak jakiś
komin, utrudniając do pewnego

Wszystko z początku szło jak po
maśle. Osiatnio jednak z niewiado-
mych przyczyn roboty przerwano.

Ulica znajduje się obecnie w gor-
szym stanie, niż poprzednio, w wie-
lu miejscach pagórki z piasku i wy-
stający w środku ściek uniemożli-
ма1а normalną komunikację. -

Kiedy wreszcie magistrat dopro-
wadzi tę ulicę do porządku?

m. r. S,

 

 

Falkowski. 22.15: Lekcja tańca. 22.35: Mu-
zyka taneczna. 2245: Konc. reki. 23.00:
Wiad. meteor. 23.05: Muzyka taneczna.

Piątek, dnia 16 listopada.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Mu-

zyka. Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka
pań domu. 7.50: Koncert reklamowy. 7.55:

 

Giełda rolnicza. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.,
12.03: Wiad meteor. 12.10: Koncert. 12.45:

1300: Dziennik
południowy. 13.05: D. c. koncertu, 15.30:
Wiad. o eksporcie. 15,35: Codz. odc. pow.
15.45; Koncert. 16.45; Audycja dla chorych.
17.15: Trio fort. d-dur J. Jongena. 17.50:
Rezerwa. 18.00: Audycja dla dzieci „O
śzarej godzinie”. 18.15: Płyty, 16.45: Życie
+ obyczaje zwierząt — odczyt. 19.00: Fe-
ljieton akt. 19.30: D. c. muzyki tan. 19.50:
Wiad. sport, 19.56: Wil. wiad. sport. 20.05:
Pog. muz. 20.15: Koncert sym. W рглет-
wie dziennik wieczorny oraz „Jak pracu-
jemy w Pol;ce?* 22.30: Rec. poezji. 22.40:
Wil. wiad. kol. 22.50: Koncert rekl. 23.00:
Wiad. mete: r.
neczna,

NĘOZNICY

Iędnie niewažne.
o 10,15.

dozwolona

Lioyd w nsjweselszej I najdow=
cipniejszej komedji o t.:

23.05—23.30: Muzyka ta- |

 

skie złotowe po 39 złotych.  Miej-
skie listy lkredytowe Warszawy
(emisji z 1933 r.) płacono po 55 zł.

Dzień wtorkowy uważany jest w
kołach giełdowych za „czarny
dzień' giełdy warszawskiej. Straty
kulisy giełdowej w ciągu ostat kil-
kunastu dni szacowane są pa kilka
miljonów złotych.
Nerwowy nastrój na giełdzie pod-

niecany jest okolicznością, iż do-
tychczas faktycznie: nigznane są
przyczyny gwałtownego spadku kur-
sów papierów wartościowych.

W) niektórych kołach przyczyn
baissy dopatrują się w spodziewanej
na podstawie dekretów oddłużenio-
wych emisji papierów  wartościo-
wych na spłatę długów rolniczych,
Dekrety oddłużeniowe postanawiają
mianowicie, iż w ciągu 3 lat długi
rolnicze, przewyższające 500  zło-
tych, będzie można spłacić papiera-
mi wartościowemi, które będzie o-
znaczał minister skarbu w porozu-
mieniu z ministrem: rolnictwa w dro-
dze rozporządzenia. Rozporządzenia
te będą ustalały również kurs, po
którym wierzyciele będą okowiąza-
mi przyjmować te papiery.

Zdaniem sfer bankowych emisja

długów rolniczych musi spowodo-
wać osłabienie kursu papierów do-
tychczasowych.  Dokonywująca się
obecnie baissa papierów wartościo-
wych jest dyskontowaniem spodzie-
wanego spadku ich kursów w nieda-
lekiej przyszłości.

Krach na czarnel
giełdzie.

Jak donosi „Hajnt“ na warszaw-
skiej czarnej giełdzie panuje wrze-
nie. Po cukierniach i kawiarniach,
gdzie zbierają się czarnogieidziarze,
zdarzają się awantury, dochodzące
nieraz do bijatyk, tak zaciekłych,
że aż mus: interwenjować policja,

'Wrzenie to jest skutkiem krachu,
który nastąpił w związku ze speku-
lacją niekióremi papieramu warto-
ściowemi, których «ceny zostały
sztucznie wyśrubowane wśorę i na-
gle spadły, narażając szereś giełdzia
rzy na straty sięgające podcbno mil-
jona dolarów,

Miljon dolarów na warszawskie
stosunki, to zawrotna suma. Ale
tam, gdzie ktoś stracił, musiał też
ktoś zarobić. Kto zarobił na tym
krachu?

Według opinji kół giełdowych
zarobiły giełdy zagraniczne. Ostat-
nio wobec silnej zwyżki papierów
wartościowych, zwłaszcza zaś po-
žyczek dolarowych na giełdzie war-
szawskiej zakupywano te papiery
na giełdzie paryskiej, londyńskiej a
nawet nowojorskiej, płacąc wyso-
kie kursy. Obecnie papie:y procen-
towe spadły gwałtownie, a speku-

„lanci ponieśli, oczywiście, olbrzy-
mie straty.

Giełda.
* WIARSZAWA (Pat) Waluty: Belgja
123,47—123,78—123.16. Berlin 213,15—214,15
212,15. Gdańsk 172,77—173,20—172,34, Ho-
„andja 358,30—359 30—357,40. Londyn 26,52
26,65—26,39. N. Jork 5,301/4—5,33*/4—5,271/4.
Kabel 5,301/»—5,331/2—5,271/. Faryż 34,92—-

 

 

 

25,01 — 34,83. Praga 22,10— 22,15 — 22,05.
Stokholm 136,80 — 137,45 — 136,15. Szwaj-

'carja 172—172,43—171,57. Włochy 45,38-
45,50—45,26. — Tendencja niejednolita,

„Akcje: Bank Polski 90—91.  Lilpop
10,25. Starachowice 11.50. —- Tendencja
słabsza. 3

Papiery procentowe: Budowlana 43.
Konwersyjna 62—62,75. Dolarowa 67,25—
68. Dolarėwka 50. Stabilizacyjna 62,50—-
66,50. Listy ziemskie 47,50—49. — Dla po-!
życzek słaba, dla listów niejednolita.

Kto wygrał na loterii?
| WARSZAWA, 14. XL (Pat), Dziś
„w pierwszym dniu ciągnienia II kla-
sy 31 Loterji państwowej następują-

| ce większe wygrane padły na nu-
mery:

| ZŁ 50.000 na 75.778, po 10.000 —|
1,836, 113.887 i 133.580, po 5.000 —
56.939 i 126.402.

PAN!
Poszakuję ralynowaną
ochmistrzynię

sa wieś od zaraz. Dobre referencje wym.

większy z

papierów wartościowych na spłatę

 

Dziś gigantyczny film naj-

deojalna realizacja mistrza
Eryka Chargacil

CHARLES Boyer—Loretta Yourg, 5 gwiazd, 3000 aktorów, 2 lata pracy. 2000000 dolarów koi

tów. Cygeńskle pieśni, tańce ł muzyka, których się nie zapomina Nad program: najlepsze dodatki i 8;

tualja. Bilety honorowe nieważne (prasza się o przybycie na początki seanów punkt. o

Z KR
Czy ujęto napastn

Złe obchodzenie się z

Z Brasławia donoszą, iż ze 185
kobiet, które były na robotach rol:
nych w Łotwie, powróciło 183, z
czego 48 jest podejrzanie chorych.

Charakterystyczne jest, iż rok-
rocznie kobiety, powracające z ro-
bót rolnych z Łotwy, uskarżają się
na brutalne traktowanie ich przez
ekonomėw i parobków w  mająt-
kach, przyczem notowane są wy- NIESWIEŻ 14-XI. Szereg gmin
wiejskich powiatu nieświeskiego u-
chwalił uruchomić spichrze gminne

'| opodatkować się dobrowolnie na
I M

Zraniła ciężko w obronie psa.
BARANOWICZE 14XI. We wsi

Stary Dwór gm. stołowickiej po-
sprzeczali się tamtejsi mieszkańcy
Tusińska Józefa i Bazyli Horbaty.
Tusińska wystąpila w obronie mal-
tretowanego psa. W trakcie sprzecz-
ki Tusińske postrzeliła Horbatego z
dubeltówki w twarz, raniąc go cięż-
ko. Rannego odwieziono do szpitala
w Baranowiczach.

W pace z kawiorem  znale-
ziono 15-letniego chłopca.
Ze Stołpców donoszą, iż podczas

wyładowywania skrzyń z towarami
sowieckiemi w Stołpcach, w jednej
ze skrzyń zamiast kawioru sowiec-
kiego znaleziono ukrytego 15 let-
niego Aleksege Mitiejo, pochodzą-
cego ze Smoleńska.
W jaki sposób Mitiej dostał się

do skrzyni z kawiorem pozostaje za
gadką, gdyż narazie chopca nie

można zbadać, ponieważ jest bar-
dzo wyczerdany podróżą.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Okradzenie sklepu iutrzanego. Do

sklepu firmy futrzarskiej „La Fourrure“,
mieszczącej się przy ul. Wielkiej 30, prze-
dostali się w nocy złodzieje i skradli wię-
kszą ilość skórek futrzanych, ogółem war-
tości 2000 zł., należących do Abrama Ru-
dnickiego (Rydza Smigłego 15).
— Złodzieje w sklepie mięsnym. Nie-

ustaleni narazie sprawcy zakradli się przez
okno do sklepu mięsnego Heleny Wołczyń-
skiej (Gedyminowska 49) i wynieśli mięsa,
smalcu 1 węclin na ogólną sumę 872 zł.
— Obława na męty społeczne. W

związku z ostatniemi kradzieżami i wła-
maniami w Wilnie, władze bezpieczeństwa
„w ciągu dnia wczorajszego dokonały kilku-
„,nastu lotnych rewizyj w różnych spelun-
kach złodziejskich, domach paserskich itp.
W kilku pusktach miasta zatrzymano kil-
kunastu złocziei paserów, przyczem przy
ul. Wiłkomierskiej w domu Nr. 54, w mie-
szkaniu Lejby Kwartowskiego wykryto taj-
ną naradę złodziejską, w której poza miej-
scowymi przestępcami. rozpoznano kilku
włamywaczy z Warszawy.
skierowano do dyspozycji
sądowych.

 
władz śledczo-

WYPADKI
— Żona oblała źrącym płynem męża.

Na przechodzącego ul. Sofjanną Bol. Sobo-
iewskiego (Sofjana 7) napadła pewna ko-

ibieta, która wylała na głowę przechodnia
„flaszkę jakiegoś płynu. Na szczęście So-
bolewski nis odniósł poważnieszych obra-
żeń, gdyż źy4cy płyn spalił mu tylko ubra-

| nie i kapelusz. Jak się okazało, napastni-
į Liem była Aleksandra Sobolewska, z którą
napadnięty td pewnego czasu nie żyje. —
A. Sobolewską zatrzymaną.

Każdy Śświatły Pelak—pionie-
rem oświaty: umiejący czytać

uczy analfabetę!
Oto zadania Miesiąca analfabe-,

tyzmu. i
Wskazówki w Polskiej Macierzy

Szkolnej, Warszawa, Krakowskie
Przedmieście Nr. 7.

   

największychi

Wycieczki do BE RLINA

pocztowy?
Z Dzisny donoszą, iż władze bez-|cę. Zatrzymanych skierowano do

pieczeństwa publicznego ujęły dwóch| dyspozycji władz, ponieważ zachodzi
podejrzanych osobników, którzy za-| podejrzenie, że są to sprawcy napa-
mierzali przedostać się przez grani-|du na ambulans pocztowy.

 

Aresztowanych |

| braćmi lub na przejaždžce samochodem, O

zapisy zł. E8
w 0a 2—7 grudaia

ORBISIE do PARYŻA
Mickiewicza 20 zł. 315

tel. 8 83 od 28.Xi —6 XII.

AJU.

 robotnicami polskiemi
w Łotwie.

padki zniewoleń polskich robotnic
przez ekonomów łotewskich.
W sprawie tej przed paru laty

interwenjowały nasze władze i wła-
dze łotewskie obiecały poczynić pe-
wne kroki, celem zapobieżenia na
przyszlość podobnym  ekscesom.
Mimo zapewnień, podobne wypadki
w dalszym ciągu zdarzają się w Ło-
twie wobec robotnic z Polski.

Spichrze gminne.
ten cel po 2—5 kg. z 1 ha. Spich-
rze będą w okresie przednówko-
wym udzielały rolnikam pomocy, w
formie pożyczek zwrotnych.

'

RUCH WYDAWNICZY.
„PANI DOMU“. Listopadowy numer

tego pisma, jak zwykle, zawiera szereg

dobrych przepisów, jadłospisćw i rozpra-|

wek kulinarnych. Prócz tego riodele su-

kien i wzory haftów.

Z innych artykułów na uwagę zasłu-

gują wrażenia z Wystawy Kształcenia Gosp"

w Berlinie, w związku z któremi poruszona

jest sprawa kształcenia naszych dziewcząt.

Wiadomości, jak zachowywać rośliny

pokojowe podczas przydadzą się

każdej Pani domu.

Obrona Częstochowy na filmie
Dobiega już końca nakręcanie wspania-

iego lilmu historyczno - religijnego p. t.
„Przeor Kordecki, obrońca Częstochowy:.
Rolę tytuiowę kreuje znakomity artysta
scen polskich, Karol Adwentowicz, w sce-
u-ch batalistycznych uczestniczy wojsko,
warto zaznaczyć, że wystąpi również cała
chorągiew skrzydlatej husarji, uzbrojona i
wyekwipowana wprost wspaniale. Najważ-
niejsze jednak to, że film ten jest w ca-
lości dziełem polskiem i polskiej wytwórni
„Rymofilm*. Ciekawe szczegóły o nowym
tym monumentalnym filmie naprawdę pol-
skim, oraz sporo przepięknych zdjęć przy-
nosi ostatni (46) numer „Ilustracji Pol-
skiej”. Na baczną uwagę zasługuje również
zajmujący, bogato ilustrowany oryginalnemi
zujęciami reportaż o miasteczku Zelów pod
Łodzią, które jest dziwnem siedliskiem
sekciarskiem.  Procz artykułów pomniej-
szych czytelnik (znajdzie mnóstwo zdjęć
aktualnych z kraju i z całego świata, poza-
tem odcinek powieści Jerzego Bandrow-
skiego, nowelę, mody, humor, strona mio-
dzieży, rozrywki umysłowe i Ł d.

„ilustrację Polską** nabywać można u
wszystkich kolportęrów i w administracji
„Dziennika Wileńskiego”, Wilno, ul. Mo-
stowa 1.

RACK CHOTOSWOWLBLZ DWWBAGWO

« Jan Żyje miodociany
| król Jugosławii.
i Młodziuiki król Jugosławji żyje wed-
'ług bardzo surowego reżimu.

| Wstaje już o godzinie 6.30 rano, przy-

"czem należy zaznaczyć, że pokoj jego jest

| bardzo skromny. Na śniadanie dustaje her-

baty, kaszy herkules i chleba z wędliną czy

marmoladą.
Następnie młody monarcha odbywa ma

łą przejażdżkę na swoim kucyku eskorto-

wany cały czas przez oficera gwardji. Go-
dziny od 8-ej do 12-ej są poświęcone na
naukę, uczy się Piotruś tego samego co

wszyscy jego rowieśnicy. Pozatem musi się
jednak wprawiać w 5 językach, które zna,

a mianowicie w sefbsko-chorw: ckim, fran-

cuskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Dodatkowo uczy się on też historji Jugo-

sławji i swoje rodziny, prawa państwowe-
go. Wreszcie specjalny oficer przydzielony

ze sztabu uczy go sztuki wojennej.

Po nauce młody król spożywa skromny

posiłek w towarzystwie matki i braci.
Po obiedzie król ma trochę wolnego |
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 czasu, który może spędzić na zabawie z

 

   
  

      

   

    

    

 

  

7.30 następuje posiłek wieczorny, jeszcze

pół godziny swobody i pracowity dzień mło
dego króla kończy się.
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Mieszkania
i i pokoje į
ZDAC3PROSIŁ

Mieszkanie
Nadprogram: Najnowszy W_ rol. gł. Kon. Maynarė Śpieszcie z zapisamiświcie » gane. Jagiellońska 8 — 21 od 17 do 19-ej.
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R
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Cowboyski film p. t.:

 

|Oszczedna gospodyni
kupuje mydło i wszelkie dodatki do
prania w polskim składzie aptecznym

farm. WŁADYSŁAWA TRUB'ŁŁY
Ludwisarska 12 (róg Talarskiej).

(Tamże woda kolońska na ważę 78 prze»
cudnych zapachów.
  

 

Przekonajcie si
że „dzo oai obuwie

"m W. PUPIAŁŁOwni

(UL OSTROBRAMSKA 25)
jest eleganckie, modne tanie I qwaranto-  

«Slady 0

TNS TAKO
į ROZNE. Ą

OSOBA inteligentna,
wykształcona, lat śre-
dnich, sumienna, ener
giczna, szuka jakiej-
kolwiek pracy: biuro-
wej, lektorki, do dzie-
ci, wyręczenia sry
domu, ewentualnie
przyjmie każdą zao-
žiarowaną pracę z
wdzięcznością.  Miej-
scowość obojętna. O-
ierty do Administracji
„Dzien. Wileńsk.'* pod
„Wdzięczna' lub Por-
towa 3—10 osobiście.

MOEDEDEBOZEECHKA
ZGUBIŁ SIĘ

piesek mały, iokster-
jer, wabi się „Dżim-
bi“, biały, na uszach
i łapkach czarnej
plamki. Odprowadzić
za _ wynagrodzeniem:
Wileńska 10 m. 10,

319—3

Zgubiony
dowód osobisty na
imię Wacława Sto-
larczyka wyd. przez
Starostwo w Teruniu   wane. `

P.P. Oficerom polecam buty I sztyblety
 

 

„ ‹ Мубауса:

  

: Ska
un się. 821—2 gr—2

Młody człowiek
lat 23, mogący pro-
wadzić samodzielnie
dział Administracyjny
w  flrmach handlo
wych poszuku
je posady w
tym dziaie. Pisze na
maszynie. Referan-
cje b. poważne. Dom
O. O. Salezjanów, Do
braj Rady 22 tel. 2-32
Porubienko Jan. 2

 

oraz sprytny biały Tarzan.

ZAKRYSTJAN z pra-
ktyką, samotny, po-
szukuje posady w
mieście lub na рго-
wincji za skromnem
wynagrodzeniem. Po-
siada poważne rele-

e, Śniadeckich 6,
Seminarj. Duchowne,
Wacław Zabiełło.

179—2
 

5.000 Zł.
soszukuję na |-szą
hipotekę. Oferty do
„Dz. Wil.” dla „soli-
dnego*' 822—1 

Służąca
zdolna, umie gotować
poszukuje służby do
wszystkiego.  FAdres'
Szklana 9—8. 189 

Ogrodnik
inteligentny z cenzu
sem poszukuje pracy
Posiada dobre refe-
tencje.—Styczniowa 8
m. 14. 148-—-2

Pielęgniarka
absolweńtka Instytutu
Pielęgniarek i Wy-
chowawczyń Społecz-
nych w Wilnie, po-
szukuje pracy przy
chorych. -— Łaskawe
zgłoszenia do Admin,
„Dz. Wil* dla „Pie-
lęgniarki“, 3

 

SEKCJA MŁODYCH

Strunnictwa Narodo-
wego uprzejmie prosi
o 'askawe zgłoszenia
jakiejkolwiek  pracy
lub zatrudnienia, cho-
ciażby czasowego w
Wilnie i na prowin-
cji dla bezrobotnych
swych człenków.
Zgłoszenia przyjmuje
Administracja „Dzien-
nika Wileńskiego”.

 

  ULЫЫ  

iłość miejsce ojaezone i

 

  REZ

Kupno
i sprzedaż

ECU ОСВ РОНа

KUPIĘ
psa (szczenię) dober-
mana. — Oferty do
Adm, „Dz. Wil“ pod
„ples“. 318—0
  

MASZYNĘ
DO SZYCIA,

używaną, nożną, ku-
pię chętnie. Adresy
zostawić w Admin
„Dz. Wil.* dla „p. Ja-

niny”. + 264—1  

t ‚ & wygo-|
—Эг dami do. wynajęcia. choroby płuć

nn Boe |wskażą | przeprowadzi się 7

(nama|Žavieo 3-0 MajaIk 0.

kupię.— Adresy z po-

daniem ceny zosta-

wić w Administracji
dia „muzyka“.

 

   
   

     
  

          

D-r ]

So : |6-cio pokojcwe odre LR

164—5,

Mrójnę
pokój słoneczny, cle-

pły, dobrze umeblo-
wany z wygodami, Ul

Ga:barska Nr. 5 m. 23
izb vaškas 150

AA
WWII

tel. 393,

 

Fe]

RUTYNOWANY
NAUCZYCIEL „

z wieloletnią pr' p

ką, udziela lekcji 7
ciny, žrancuskiego

  

  
  

      

    
   

 

Ž
a skiego i angielskief |

Mostowa 7 m. 11
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