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Światło elektryczne i gastronomia
Temu, komu zdarza się od czasu

do czasu w porze wieczoiowej od-
wiedzić nasze wileńskiej .okale ga-
stronomiczne, zarówno te „z wy-
szynikiem napojów. alkoiolowych,
jalk i bez tegoż wyszynku, trudno nie
robić mimowoluego nawet porów-
nania z podobnemi zakładama takie-
go chodby Lwowa, czy Poznania,
nie mówiąc już o Warszawie,

Coprawda, można się przyzwy-
czaić do obsługi, pełnej godności, o

nadzwyczajnej powolności ruchów i

niczem nie zamąconej flegmie, któ-
rejby mogli pozazdrościć nawet
cierpiący na spleen synowie Albio-

nu. Podobne tempo jest charaktery-
styczną cechą Wilna-

Ale mimo to porównanie oma-

wianych lokali wileńskich z takie-

miż z innych miast wypadnie dla

Wilna ujemnie.
Wilno iest biedne, nie może się

więc sadzić na przepych, na który

go nie stać. Może przecież pozwolić

sobie na luksus, który jest luksusem

tylko w Wilnie, gdzieimdziej bowiem

wwažany jest za artyku4 niezastą-

piony pierwszej potrzeby.
Oto oświetlenie, elektryczne

światło. Jakżeż jest ono ubogie, ską-

pe. Jeżeli jeszcze zakłady t. zw.
pierwszorzędne w skali niestety tyl-

ko Wileńskiej, oświetlone są jesz-

cze jako tako, choć im ualeko do

doskonałości, to już te „podlejsze”

wyślądają zgoła jak spelunki i por-

towe tawerny, znane zresztą auto-

rowii tylko... z filmu pt. „W każdym
1 ie dziewczyna”.

Żeby jednak _ sprawiedliwości
nie urażać, trzeba przyznać, że te
„łagodne światła” nie są robione w

przekonaniu, że pijacka mgła i tak

przysłoni najostrzejsze nawet jupi-

tery: oszczędność ma: świetlę jest

niestety koniecznością, spowodowa-

ną polityką wysokotaryłową  elek-

„rowni miejskiej.
W. dawnych, załmierzcałych dziś,

czasach byłej pamięci okupacji nie-

mieckiej, okupacyjny zarząd Wilna,

stosując bezwzględny nakaz władz

wojskowych, podporządkuwujących
wszystko celom wojny, wprowadził

daleko idące oszczędności w zuży-

waniu ene.gji świetlnej, zab-aniając

poprostu korzystania ze światła

ponad pewne, ściśle określone

normy.
Ażeby zakaz uczynić bardziej

skutecznym  przedewszysikiem w

stosunku do przedsiębiorstw gastro-

uomicznych, które stanowią bardzo

duże pozycje w bilansie elektrowni,

dodano im specjalny  pięluastopro-
centowy dodatek do taryty, z jakiej

korzystał abonent prywatny. Było
to ukrytym podatkiem, a jednocze-
snie zmuszało właścicieli do zmniej-
szenia używalności prądu.

Mogło to być zrozumiałe przed
laty bez mała dwudziesiu. Mogło
ieszcze byś wytłumaczone i przez
kilka lat następnych. Aie zarządy
miejskie, już polskie, kontynuowały
politykę okupantów siłą inercji
przez szereg lat, tak dalece, że 15
proc. zniesiono dopiero w roku ze-
szłym. Dzisiaj jednak sytuacja jesz-
cze się bardziej zmieniła.

Stałe dążenie do podniesienia kon-
„or jest hasłem walki
sem. Tymczasem zwiększenie zuży-
walności — w tym wypadku prądu
— przez wspomniane przedsiębior-
stwa jest wprost utrudnione wyso-
kością cen. Mimo pewnej obniżki,
jalką po długiej walce eieklrownia

Właściciele restauracyj, kawiar-
ni, cukierni, są w sposób szczególny
bici po kieszeni, tem więcej, że
między nami mówiąc : nie przekre-
ślając tego, co na początku zostało
powiedziane, większe restauracje w
ogrominej przewadze nie „toją šwiet-
nie i wieczorem przez długie godziny
świecą pustkami, zamiast elektrycz-
nem światiem. Tylko
liczne wiążą koniec z końcem z do-
brym wynikiem.

Przeciętny wydatek na światło

600 złotych miesięcznie. W tych wa-
runkach istotnie pretensje o brak
należytego oświetlenia skierować
należy raczej pod adresem elektrow-
ni, ściślej Magistratu — Kilkakrotne
memorjały składane Radzie Miej-
skiej przez Związek właścicieli re-
stauracyj, cukierni itp. o obniżenie
ceny prądu dotychczas nie odniosły
żadnego skutku. Magistrat nie zgo-
dził się nawet na całkiem zresztą

 
bardzo nie-'

większej restauracji wynosi około

tak wielkim konsumentom, rabatu
progresywnego, którzy w miarę

' zwiększania używalności światła,
zmniejszałby o pewien procent jego

, cenę.
Boć Ta zasada,
| wszystkie dobrze rozumiejące swój
„interes przedsiębiorstwa handlowe
udzielania premji większemu  kon-

,sumentowi, premji, którą w War-
szawie elektrownia szeroko prak-

| tykuje, stwarzając rabat dochodzący
do 30 proc. miesięcznie, — w Wilnie
jest jakby nieznana,

Tak się skarżą knajpiarze i cu-
kiernicy. I najprawdopodobniej, nie
jest to dalekie od prawdy.

Ostatecznie, jak zawsze, wszyst-
ko skrupia się na „szarym człowie-
ku”: konsumuje potulnie swój kot-
let wieprzowy zakropiony jedną,
drugą czystą, zadowolony, że jest
dość widno, by kieliszek trafił do
jego własnych ust.

E. Ch.
słuszną koncepcję udzielenia rabatu

 

WARSZAWA. (Patj. W, dniu 18
b. m. odbyły się ponowne wybory
do rady miejskiej w 4-m ovręgu Prze

myśla: Lista BBWR. uzyssała około

60 proc. (1352 głosy), uzyskując 4

mandaty, Str. Nar, — 404 głosy, 1

mandat, PPS. i dwie listy żydowskie
z powodu rozbicia sie głosów nie

otrzymały żadnego mandatu. s;

Ostateczny skład rady miejskiej
w Przemyślu przedstawia się nastę-

pująco: A
BBWR. — 23 mandaty, Str. Nar.

— 4 mandaty, PPS, — 3 in, żydzi 9 PPŚ. — 10, żydzi — 1, skrajna le- | mieckiego frontu, wbrew temu, że
mand., Rusini 1 mandat.

WARSZAWA. (Pat). W dniu 18 Str. Nar. straciło 2 mandaty narzecz | na jako zrzeszenie,

b. m. odbyły się również powtórne

wybory do rad miejskich w niektó-

Wytwry twopełająte „di ad abi
W) Będzinie odbyły się wybory w

dwóch okręgach. Obecny skład rady
miejskiej przedstawia się następują-
co: BBWR. 16 mandatów, PPS, —5,
żydzi — 15, skrajna lewica — 4, W
Dąbrowie Górniczej wybo:
p'owadzono w 3 okręgach. Lista
BBWR. utrzymała dotychczasowy
swój stan posiadania, Tylko Stron-
nictwo Narodowe straciło 2 mandaty

|na rzecz PPS. Obecny sałąd rady
miejskiej: BBWR. 19 mandatów,

|wica — 2. W Zawierciu w okr. I

BBWR. oraz 1 mandat na rzecz PPS.
Obecny skład rady miejskiej:

stosowana  przez|

ry prze-

Listopada 1934 r.
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Przi
SAARBRUECKEN. (P-t). Prasa

ogłosiła tekst raportu, jani komisja z ostremi atakami
rządząca przesłała ostatnic sekre- ciwko przewodniczącemu komisji
tarjatowi generalnemu Ligi Naro- rządzącej Knoxowi z powodu wy-
dów, w sprawie niemieckiego fron- słania do sekretaijatu Ligi Narodów
tu. W] dołączonym liście komisja u- powyższego raportu. Dzienniki ogło-
zasadnia swój krok niepokojącą dzia ciły przytem pełny tekst imemorjału,
łalnością wspomnianej organizacji jaki niemiecki front wysłał w odpo-
па terytorjum zagłębia Saary, List wiedzi do Ligi Narodów: Memorjał
zawiera pozatem oświadczenie nie- ten składał się z 5 części, w których
mieckiego członka komisji rządzą- autorzy jego poruszają poszczególne
cej, który występuje przeciwko wy- punkty zawarte w raporcie komisji
słaniu tego raportu. | rządzącej. Memorjał wyraża m. in.

IW) raporcie,
mieckiego frontu, komisja stwierdza, aie, jak wspomniany, raport, wywo-
na podstawie skonfiskowanych ma- łać musi zupełnie fałszywy sąd Ligi
lerjałów w biurach tej organizacji, Narodów o stosunkach w zagłębiu

że działalność jej stanowi dalszy Saary, co autorzy memorjału przy-
ciąg działalności partji narodowo- Pisują niemożności oceny tej sytua-
socjalistycznej w zagłębiu Saary: Ra- cji przez prezydenta komisji rządzą-
port wskazuje, że niemiecki front cej Knoxa, posiadającego rzekomo
zachował swą dawną organizację nikły kontaktz ludnością.
partyjną narodowych socjalistów,” Na podstawie złożonych proto-
zmierzającą przedewszystkiem do kółów z wyznań złożonyci. pod przy
roztoczenia kontroli nad wszystki- Si€$% memorjał dochodzi co wnio-

'mi mieszkańcami zagłębia. Raport
wspomina o niepokojącej działalno-
ści służby bezpieczeństwa niemiec-
kiego frontu, kierowanej przez by-,
łych przywódców oddziałów sztur-|
mowych i sztatet ochronnych. Zwra-
ca się przytem uwagę na dyktator-
ski charakter * kierowniciwa nie-

Prasa narodowo - socjalistyczna
występuje prze-

 
dzącej utrzymują szpiegów w szere-

z nimi w kontakcie za pośredni-
ctwem zatrudnionych przez komisję

Głos francuski

organizacja ta została zarejestrowa-
PARYŻ. (Pat). „Corespondence

| Uniwersalie* zamieszcza artykuł na
Sekretarjat Ligi przekazał ten| mat polskiej polityki zagranicznej

o działalności nie- opinję, że tego rodzaju sprawozda-|

sku, że organa policji kcznasji rzą- |

$ach niemieckiego frontu i pozostają|

rych okręgach miast Zagłębia Dąb-BBWIR: 19 mandatów, PPS. — 10,

rowskiego: Będzinie, DąbrowieGór- żydzi — 3.

, raport, obradującemu w Rzymie ko-
,imitetowi trzech do spraw zagłębia
|Saary.

1 sojuszu polsko - francuskiego. Au-

tor artykułu podkreśla konieczność
zrozumienia polskiej polityki zagra-

z kryzy-|

niczej i w. Zawierciu. Wyniki są na-

GENEWA. (Pa W związku z

| rozpoczynającem się we wtorek

nadzwyczajnem zgromadzeniem Ligi

Narodów : posiedzeniem Frezydjum

Konierencj. Rozbrojeniowej. przy-
było do Genewy w ciągu ubiegłej
mocy i dnia dzisiejszego wieiu dele-

gatów, między :nnemi lowd tajnej
pieczęci Eden, delegat Stanów Zje-
dnoczonych, Wiłson przewodniczący

konferencji rozbrojeniowej, Hender-
son, komiserz Litwinow i iaaca am-
basady sowieckiej w Paryżu Rosen-

berg, przewodniczący rady Ligi Na-

rodów Benesz, minister Jewticz, mi-

nister Titulesku, minister Tewfik
Ruczdi Bey i Massigli.

W. ciągu dnia dzisiejszego odbyło

się kilka narad, poświęconych

omówieniu zagadnień, znajdujących

cię na porządku dziennym zgroma-

dzenia i prezydjum konferencji roz-

brojeniowe,. Między innemi delegat

' amerykański Wilson |konierował z

| ambasadorem Raczyński: 1 mini-

'strem Edenem. W; kołach genew-
skich panuje przekonanie, że pro-

j jekty Hendersona spotkają się ze
"sprzeciwem delegacji sowieckiej.

| Jak wiadomo Henderson proponuje
| Komisji, by wobec oczywistej nie-
możności pracowania obecnie ogól-
nej konferencji rozbrojeniowej ogra-

 

 

KITATESTAI iUTE SS OKTIISELL SKIE

Hadzoyczojne Zgromadzenie Ligi Narodów.

zastosowała, cena prądu jest jeszcze| niczyć się do ujęcia w oddzieinie pro-

wciąż za wysoka, zwłaszcza wpo-, tokóły kwestyj, uznanych za dojrza-

równaniu z innemi miastami. ie, a ialkiemi są: reślamentacja fa-

KO TI ZIE TT III TI OISKATEISĖS

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę, dn. 25 listopada o godz. 12 i pėl

w SALI KONSERWATORJUM MUZYCZNEGO (Końska 1)
odbędzie się

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem Mecenas JAN NOWODWORSKI poseł na Sejm

złoży Sprawozdanie z otwarcia sesji sejmowej
i Dr. ZYGMUNT FEDOROWICZ wice-prezes Narodowego Koła Radnych

złoży Sprawozdanie z rozpoczęcia prac
nowej Rady Miejskiej Wilna.

WstNp na zebranie jest wolny, licząc się jednak z licznym

napływem publicznosci, zaleca się wcżeśniej zamawiać miejsca

rezerwowano w Sekretarjacie Stronnictwa Narodowego (Mostowa 1,

od godz. 3—3 I od 6—7).
 

brykacji i handlu bronią, jawność
| budżetów wojskowych i utworzenie
ra j komisji rozbrojeniowej. Pro-
tokóły te, mogłyby wejść w życie

li en po im, nie czekając na
opracowanie ogólnej konwencji.

| Projektom tym, popieranym przez
delegację angielską i amcrykańską,

„ przeciwstawia się delegacja  so-
wiecka, wedle której, konferencja
rozbrojeniowa winna byc zlikwido-
wana w odecnej formie i przekształ-
cona na stałą konferencję pokoju,
a Ikwestja rozbrojenia winna być

| przekazana Radzie Ligi. Z pewną
rezerwą do projektów Hendersona
odnosi się również i delegacja wło-
ska. Wi godzinach popołudniowych

{ doszło do konferencji między trzema

WARSZAWA Pat. Na rozpoczy-
nejącej się we wtorek sesj: Zgro-
madzenia Ligi Narodów i prezydjum
konferencji rozbrojeniowej Polskę
reprezentować będzie ambasador
Raczyński, który tym razem jeszcze

PARYZ 19-XI. „Paris-Soir“ zamie-
szcza wywiad z mintrem pracy Ja-
cquier w sprawie zarządzeń, jakie w
najbliższym czasie będą wydane w
stosunku do robotników cudzoziem-
skich we Francji w związku z kam-
ponją zwalczania bezrobocia robot-
ników francuskich. Minister oświad-
czył, że już od obecnej chwili nie
będzie wydana żadnemu z przyby-
wających do Francji obcych robo-
tników t. zw. karta pracy. Robotnicy
cudzoziemscy, którzy obećnie za-
trudnieni są we Frencji, uzyskają
przedłużenie kontraktów i kart pra-

„Pochód głodny
PARYZ Pat. Bezrobotni Zagłębia

Metalurgicznego Neuves - Maisons i
Chaligny w liczbie około 3 tysięcy
osób, zorganizowali w poniedziałek
„pochód głodnych” do Nancy. W
pochodzie niesiono transparenty z
napisami; „Pracy i chleba"! Po przy-

 

Nowy przedstawiciel Folski przy
Lidze Narodów.

 

Ograniczenia dla robotników
cudzoziemskich we Francji.

nicznej przez Francję: Dzienniki tran
cuskie nie powinny publikować ar-
tykułów mogących wprowadzić w
błąd francuską  opinję publiczną.
Miszelkie wystąpienie przeciw Pol-
sce może tylko szkodzić sprawie
aljansu polsko - francuskiego. Na
skutek tych nieprzemyślanych wy-
stąpień, polska opinja publiczna mo-

s: m: . СВ Ч “ że odnieść się z goryczą do Francji.
chwili nie wiadomo, kiedy nota Ju Ro pobka  dda daczikik bo:
osławji przywiezion rzez Jewti- BOH ь
są asieMS APÓWEN , wściągliwości przez. to,że nie odpo-

cie Generalnym Ligi. Ogoinieprze- , Wiadała na tego rodzaju  wystąpie-
, widują, że sprawa ta zostanie bez, nia. Autor artykułu cytuje następnie

| dyskusji wpisana na porządek dzien
ny styczniowej zwyczajnej sesji Ra-
dy. Co się tyczy nadzwyczajnej Se-
sji Rady Ligi, odłożonej aa żądanie
barona  Aloisi, przewodniczącego
Komitetu dla spraw Saavy, przewi- |
duje się, že rozpocznie się ona w; między Mussolinim a kunclerzem

najbliższym czasie t. j. w sobotę 24, Schuschniggiem ogłoszono !w nastę-
iistopada, bądź też w początku pujący komunikat urzędowy: Il Du-

przyszłego tygodnia: ce odbył dwie długie tozmowy z
kanclerzem Schuschniggicm, w

becności  austrjackiego ministra
spraw. zagr. Berger - Watienegga i

 
' ministrami Małej Ententy. na której
omawiano zamierzony apel Jugosła-
wji do Ligi Narodów w sprawie
zbrodni w Marsylji. W_ obecnej

swą placówkę londyńską. Kierow:| chami a Austrją, wedle wytycznych,

Lidze Narodów obejmie p. Tytus | spotkania z nieodżałowany:n kancle
Komarnicki. Р y 

riezbędne do tego, aby

przez przyjaźń Włoch i Węgier —
mogła podjąć w jak najkrótszym cza-

м ©-°

ekretarza stanu Suvicna. W. roz|

weźmie udział w obradach genew-| mowach tych potwierdzono politykę
skich, poczem wyjedzie na stałe na ścisłego porozumienia między Wło-|

nictwo stałej delegacji Polskiej przy| ustalonych już podczas poprzedniego

rzem Dollfussem. Zbadano warunki,
Austrja,

wzmocniona w swej strukturze poli-,

tycznej i gospodarczej oraz poparta,

nowoczesnego stroju Eleganckiego Pana—jest dziś jedwabna apaszka
męska deseniowa lub gładka I prima

z POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
| WILNO, ZAMKOWA 9.

plebiscytem w zagłębiu Saary.

gatunek bielizna „Opus"

rządzącą emigrantów niemieckich.
Przechodząc do sprawy zarzutu,

że działalność frontu zagraża bez-

pieczeństwu i spokojowi zagłębia

Saary, memorjał powołuje się na

dyscyplinę tej organizacji i nietole-

rowanie przez nią terroru ze strony.

swoich członków. Z powodu jedno-
stronnego ustosunkowania się komi-

cji rządzącej przeciwko niemieckie-
miu frontowi, zapowiada on przesła-

nie nowego memorjału do Ligi Na-

rodów, który zaświadczy o terrorze

| uprawianym przez jego przeciwni-
| ków politycznych. 3
| W zakończeniu memorjai zazna-
(zg; że współdziałanie czynników

| niemieckich Rzeszy z niemieckim

' frontem polega przedewszystkiem na
| dostarczaniu pomocy materjalnej

|ludności niemieckiej Zagłębia, prze-

| ciwko czemu dotychczas nie wystę-
| powała ani komisja rządząca, ani

ł państwo francuskie, do ktorego na-

| leżą kopalnie węgla. Miemorjał wy-
stępuje wreszcie przeciwko zjedny-

| waniu przez Francję, przy pomocy

pieniędzy, zwolenników « sród lud-

| ności niemieckiej.

 

o naszej
polityce zagranicrnej.

słowa putk. Miedzińskicgo, wypo-
wiedziane na trybunie sejmowej, w
sprawie sojuszu.polsko - irancuskie-
go i podkreśla, że Polska prowadzi
obecnie tylko własną politykę, któ-
ra ma na celu umocnienie jej stano-
wiska w Europie. Rezultaty tej poli-
tyki, które nie przeszkadzają soju-
szowi polsko - francuskiemu, mogą
tylko doprowadzic do wzmocnienia
stanowiska Polski, co może dla
Francji być jedynie korzystne.

Jesii <zynniki odpowiedzialne

polityki polskiej oświadczają, że

Polska w dalszym. ciągu wierna jest
swym sojuszom. i polityce pokojowej
i że nie łączą jej z nikim żadne tajne
układy to Francja powinna temu
wierzyć. 

 

Wynik narad Mussoliniego
z kanclerzem austrjackim.

RZYM. (Pat), O wyniku narady: sie swą funkcję historyczną, pole-
gającą na utrzymaniu równowagi
sił, występujących na obszasze nad-
dunajskim. Stwierdzono rownież ze
strony Austrji zadowalające iunkcjo
nowanie protokółów wiosko - au-
striacko - węgierskich z marca r. b.,
które niewątpliwie przyczyniły się
do poprawy warunków  gospodar-
czych Austrji. Potwierdzono dalej,
że potrójne układy nie są ekskluzyw
ne i mogą być rozciągnięie na inne
państwa, które przyjmą warunki,
stanowiące zasadnicze przesłanki
tych układów. Uznano w końcu po-
trzebę rozwinięcia stosunków kul-
turalnych przez zawarcie układów
w sprawie utworzenia instytutów
kultury włoskiej w Wiedniu i au-
strjackiej w Rzymie,

cy tylko w wyjątkowych warunkach
i to w liczbie bardzo ograniczonej,
musi być bowiem utrzymany pro-
centowy stosunek robotników cu-
dzoziemskich. W chwili obecnej —
zaznaczył minister—niektóre gałęzie
przemysłu zatrudniają 80 proc. W
niektórych miejscowościach nadgra-
nicznych liczba robotników obcej
narodowości przewyższa dwukrotnie
liczbę robotników francuskłch. Temu
anormalnemu stanowi rzeczy—pod-
kreślił minister—położą kres zarzą-
dzenia, które będą wykonane z całą
surowością.

66 ..ch“ we Francji.
byciu do Nancy, gdzie w domu lu-
dowym wygłoszono szereg przemó-
wień, delegacja bezrobotnych udała
się do prefektury, celem złożenia
swych postulatów. Manifestacja od-
była się bez żadnych incydentów.  

Pożyczka amerykańska dla. Belgji.-*
PARYŻ. (Pat). Prasa donosi za: po ogłoszeniu bilansu tygodniowego

„Chicago Tribune“, že Stany Zjedno| Federa! Reserve Bank, w którym to
czone udzieliły Belgji požyczki 25| bilansie znajduje się rubryka: „Po-
miljonów dolarów pod zastaw złota,| życzki udzielone zagranicy pod za-
aby w ten sposób podtrzymać wysił-| staw złota”. Ambasada be'gijska w
ki Belgji w celu zachowania paryte-| Waszyngtonie oświadczyła, że nic
tu złota. nie wie o podobnej tranzakcji mię-

„Chicago Tribune“ zaznecza, že| dzy Federal Reserve Bank a Belgij-
tranzakcja ta wyszła na jaw dopiero skim Bankiem Centralnym.

Zatarg japońsko-chiński.
PEKIN. (Pat). Z kół dobrze poin-i pońskie koła dyplomatyczne wyra-

iormowanych donoszą, że wojskowe| żają obawę co do możliwości nowe-
władze japońskie wystosowały ulti-|go konflikiu chińsko - japońskiego.
matum do władz chińskich prow.| W! danym wypadku chodzi — zda-
Czachar, która postanowiła stawić|niem kół japońskich — o drobny in-
wojskom japońskim zbrojny opór.| cydent, który powstał pizy wyty*
Według wiadomosci ze źródeł chiń-| czaniu granicy.
skich, walki już się rozpoczęły: Ja-  
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0 duszęmłodzieży
Czy skutkiem przypadau, czy w

wyniku jakiegoś ż góry powziętego

planu, w ostatnich paru iygodniach

poruszona

rekryminacyj

wisko różnych grup politycznych w

Polsce w okresie wojny swiatowej

Chronologicznie pierws<e w tym

znowu zostata sprawa

wzajemnych o stano

czasie było wystąpienie w Sejmie

pos. Żuławskiego z P. F. $., który

czynił pewne zestawienia między

gen. Krzemiūskim, a posiem Lieber-

mannem, ua co mu w spos6b gwal-

towny odpowiadał pos. Miedziński

Wystąpienie pos. Żuławskiego było

uiefortunne, gdyż odwracało uwagę

opinji publicznej od znacznie do:

Gdy ręka woźnicy niepewna:
„Kurjer Warszawski” w artykule

| wstępnym pióra B. K. charakteryzu-
| je niezwykły sian umysłów w dobie,
| obecnej.

„Wszędzie we wszystkich

walczy

I

dziedzinach

ogromna ilość tecrji panowanie

nad umysłami, lecz żadna nie jest ani so-|
lidna ani trwała, lecz żadna z tych zasad,

które przed wojną były uzndne przez

wszystkich, nie ostała się w dobie obecnej.

Publicysta „Kurjera” powołuje
cię przedewszystkiem na opinję Z.
Wasilewskiego i P. Valety ego.

„Nie pamiętam — pisze Z. Wasilewski

w osłatnim swym teljetonie w Myśli Naro-

dowej — takich czasów, jak dzisiejsze, zeby

ludzie czuli się tak prowizorycznie. „Lu-

dzie prości w dawnych czasach oczekiwali

w takim nastroju końca Świata. Może i

gdzieindziej dzieje się w duszach coś po- nioślejszych spraw, poruszonych na

posiedzeniu sejmowem +: ułatwiało

pos. Miedziūskiemu skierowanie

dyskusji na tory o wiele dla niego
dogodniejsze. Ale trudno się dziwić

PPS-om, śdyż dla nich spo: z sana-

cją jest w wielkim stopniu kiótnią w

rodzinie. | 8

Wkrótce potem p. Stpiczyński

wystąpił w „Kurjerze Porannym“ z |!

ostrym atakiem na obóz narodowy,

a w szczególności na „Gazetę War-

szawską“ i „Kurjer Warszawski”,

ponieważ nie podobało mu się sta-

nowisko tych czasopism, zajęte z

okažji uroczystości dn. 1i-go listo-

pada. Przy tej sposobności p. Stpi-

czyński ogłosił jakieś rewelacje, do-

tyczące stanowiska Komiieiu Naro-

dowego w Paryżu na jesieni 1918 r

Ostatnio „Czas* krakowski

artykule o młodzieży zarzuca Stron-

nictwu Narodowemu, że „kitem,

który spaja t. zw. starą endecję są

przedewszystkiem wspomnienia hi-

storyczne. Kto „wywalczył* Polskę:
Komitet Narodowy, czy Legjony,

armja Haliera, czy P. O. W., akcja
Dmowskiego na Kongrese Wersal-
skim, czy zwycięstwa Piłsudskiego
pod Wilnem, Kijowem i Warszawą?”

Sądzimy, że poruszona w ten,

sposób sprawa wymaga *zeczowego
wyjaśnienia. !

Reminiscencje historyczne są о-'

czywiście tylko reminiscencjami i|

nie powinry zajmować zbyt wiele

miejsca w umysłowości polityków. |

Nie należy jednakże ich również:

bagatelizować. Okres bieżący poli-'

tycznego życia Polski jest między

innemi okresem fałszowania historji
ostatnich lat 40-tu na wielką skalę.

Większość ludzi, biorących dziś
czynny udział w życiu poiitycznem,

zna dobrze ten okres z au:spsji, Nie-
wątpliwie ogromna większość tych

osób nie może się oprzeć zdumieniu,

ak nieprawdziwie, w sposób roz-
miyślnie kłamliwy i panegiryczny

przedsiawia się jedne wypadki, dziś

quż historyczne, przemil-za drugie,

a przeinacza trzecie, Do pewnych

« góry powziętych koncepcyj dosto-

sewuje się dziś „materjały nauko-

we“, „dokumenty“ i t. p., przyczem

materjały dla niektórych «uncepcyj

miedogodne poprostu się pr: emilcza.

Półki księgarskie roją się oć różnych

pseudo - naukowych opracowań tej

niedawnej i żywo w pamięci stojącej

przesziości ZKE
Czyż noże być rzeczą dziwną,

że ludzie, którzy o tem wiedzą, kló-

rzy na to vatrzą, od czasu do czasu

protesiują . zaprzeczają?

Ale myli się „Czas”, a zresztą i

inne pokrewne czasopisma, uważa-

jąc „wspomnienia historyczne” za

główny ki: spajający „starą ende-

cję”. Już ta jedna okoliczność, że

do tych wspomnień najwięcej i naj-

częściej nawracają właśnie sanato-

rzy, dowodzi, że walka o orjentacje

х okresu wojny w umysłowości na-

1odowców większej roli nie odgry-

wa.
Kitem, który łączy narodowców

między sobą, jest idea narodowa,

pogląd na istotę Narodu, koncepcja

Państwa Polskiego, jako państwa

narodcwego ć program, przy którego

pomocy Stronnictwo Narodowe w

głębokiem swem przekonaniu zdoła

naród zoróanizować i zapewnić mu

rozkwit.
Kto ten program uzna za swój i

zechce go realizować, napewno od

niego nie odstąpi jeśli nawet prze-

czyta artykuł o „bitwie na placu

Grzybowskim” lub rewelacje p.

Stpiczyńskiego o Komitecie Naro-

dowym, „który — rzekomo — do-

magał się utrzymania okupacyjnych

sządów niemieckich w Warszawie”.

W] rozumowaniu sanatorów, usi-

iujących uzasadnić swoje wyłączne

ртамо do decydowania o losach

Polski, wicać poczucie puscki ideo-

wej i chęć zapełnienia tej pustki

ч

| „Lecz Fran ja, Aeglja,

dobnego, u nas jednak widoczn; jest wpływ

warunków politycznych. Tak wyczuwają

£ prasy. |M.GORDON
DZIENNIK WILEŃSKI

wrót do rzetelnych, prawdziwycu, dobrze|

pojętych zasad chrześcijańskich, którzy tłu-

maszą obowiązek zdobywania dusz dla po-

jęć religijnych, ktorzy chcą zwniczać scep-

tycyzm dzis'ejszy, rewolucjonizm dzisiejszy,

defetyzm dzisiejszy hasłami budcwania no-

wych gmachów na odwiecznych fundamen-

tach przeszłości, są clamantes in deserto.|

Wszelako nie trzeba się dai  zastraszač

nurtami chwilowemi. Zwycięstwo będzie

należało do tych, którzy zachowają wiarę.

Ręka woźnicy nie może być niepewna. 3

O młodzie narodową.
Krakowski „Czas”, organ kon-

serwatywnej śrupy sonatyjnej, za-
mieszcza artykuł dyskusyjny p- t.
„Młodzież ”. W artykule tym napo-
tykamy  przedewszystkiem ustęp
następujący:

Było to w kwietniu b. r. Warszawa

szalała od plotek na tle zbliżającej się

zmiany gabinetu. Spotkałem u: dzoziemca,' konie niepewną rękę woźnicy, kióry sam

nie wie, w którą stronę skręcić. Ludzie

czują, że w ten sposób daleko ше ujadą...

"Ten nastrój niepewności udziela się wszyst-

kim dziedzinom myślenia i pracy. Gdy

wszystko idzie ku czemuś nieznanemu, to

jak się co do tej przyszłości przygotować?

Co robić z potomstwem, jak je wychować?

wogóle co dalej, gdy powiadają, że

wszystko się urywa? Robić skok w próż-

nię? Może .epiej cofnąć się".
°

Zjawisko, które zwrocilo uwagę redak-

tora Myśli Narodowej, nie jest. ;zk wiado-

mo specyficznie polskie. Może nie jest u-

niwersałne, sle w każdym razie jest ogól-

no-europejskie, Jeszcze w r. 1919 znako-

mity poeta francuski p. Valćry, pisał z głę-

boką melancholją o  śmiertelaości cywili-

za.ji. Kiedyś, kiedyś wszyscysmy _ czytali

prawie że z niedowierzaniem : zs.ginionych

światach, o całych imperjach, zatopionych

wraz z ich ludźmi i ich narzędziami. Ja-

kieś przepaści pochłonęły bog. w i prawa,

akademję nauki czyste i stosowane, grama-

tyki, słowniki, klasyków, romaatyków, sym-

bolistów, krytyków... Elam, Niniwa, Babi-

lon — były to nazwy piękne, :ccz mętne, ij

całkowita ruina tych światów miała równie

mało znaczenia dla nas, jak i ich istniónie,|

Rosja.. oto były

także piękne nazwy. A teraz wiczimy, że

ctchłań historji jesz dość wielka dla całego

świata. Czujemy, że dana cywilizacja po-

siada tę samą kruchbść, co życie'.

P. B. K kończy artykuł następu-
jącym zwrotem: ; |

„Czasami się wydaje, że ci, którzy pa-,

trzą z ufnością w przyszłość, głosząc na-

Banki
W. kołach finansowych mówi się

coraz głośniej o projekcie wypuszcze

nia nowej pożyczki wewuiętrznej na

kwotę 100.0900.000 złotyca. Wiado-

mość ta wydaje się o tyls prawdo-

podobna, ze min. skarbu Zawadzki

w mowie, wygłoszonej ma pierw-

szem posiedzeniu Sejmu, w daiu 6 b.

m., zapowiedział, że deiicy. pokryty

będzie częściowo w drodze operacyj

kredytowych: !

Wprawdzie emisja 5 pioc. renty

wieczystej na zł. 200.003.000 wy-

starczyłaby do pokrycia deficytu

budżetowego, iednak niema nadziei

na to, by w ciągu roku można było
umieścić na rynku wewnętrznym

całą emisj, tej renty. Jesi ona prze-

2naczona przedewszystkiem dla za-

kładów ubezpieczeń pracowników

umysłowych i robotników. Rząd wy-
chodzi z założenia, że dla fundu-

szów ubezpieczeniowych pracowni-

ków odsetki w wysokości 5 procent

są wystarczające. Jest to natomiast

zbyt mało dla wielkici przedsię-

biorstw przemysłowych, panków, |

kas oszczędności, komumainych i

innych. ®

Dla tych właśnie instytucyj, wy-|

puszczona ma być pożyczka we-
wnętrzna, której oprocentowanie|

wyniesie przypuszczainie 6 procent|

iub też 6 i pół procent. Trzy emisji

nowej pożyczki nie będzie się prze-

prowadzało takiej propagandy, jak

przy Pożyczce Narodowej. Nie cho-

dzi bowiem o to, by nabywaii ją ma-

sowo pracownicy,

Jak to ostatnio stwierdził Pań-
stwowy Instytut Badania Konjun-
ktur, wpłaty uskuteczniane na po-

czet pożyczki narodowej przez pra-

cowników zmniejszyły ich zdolność
nabywczą, wpływając w ten sposób

 

 

w przeszłości. Stąd błędne: mniema-

nie, że ten, czy inny sposób oświetle

nia spraw 7 przed lat 30-tu, czy 15-tu

będzie decydował dziś o wyborze

programu przez młodzież, czy też

pokolenie dojrzałe.
Chcąc pociągnąć ludzi, a zwłasz-

cza młodych do siebie, trzeba dawać
im rzeczy żywe, rzetelną ocenę
chwili bieżącej,  przelconywujący

program "ma dzień. jutrzejszy, a nie

sieczkę reminiscencji historycznych,
gęsto zaprawioną niestrawną zupeł-

nie bibułą. Można natura!nie pójść

drogą wskazaną przez „Legjon Mło-

dych** w Krakowie i wołać, że kto
zgłosi się do narodowców, ten nie

otrzyma posady. Ale wyniki tej ak-
cji nie są chyba godne zazdrości,
skoro wys'ąpienie „„Legjonu” skry:

tykowała rawet prasa sanacyjna-

udzielą pożyczki skarbowi.

н
н
н
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(zbrojonych bandytów nspedło na
*| samochód magnata prasowego Szel-

bk BE I DAS TALPA ETAPZNOW AOTA INS AEK TOT GA SCENE

cieszącego się słusznie — reputacją

wielkiego znawcy naszych stosunków we-

wnętrznych.

— Kogóż Pan typuje na ptemjera, spy-

tałem. й
— Wie Pan, odpari cudzeziemiec, że

mnie to nic nie obchodzi. -Dužo ważniej-
szem pytaniem jest, jaki będzie rozwój wy-

padków na terenie młodzieżowym, który

prąd zwycięży: młodzież nacjonalistyczna

czy z pod znaku Legjonu Młoaych?

— Istotnie?

— Niewątpliwie!

Dzisiaj to pytanie już nie ':tnieje. Le-

gjon Młodych się zdecydowanie skończył.
Młodzież nacjonalistyczna różuych odcieni

jest w bezapelacyjnej przewadze. Wpraw-

dzie Legjon może się odrodzić aie już nie

jako organizacja prorządowa. popierana,

„ubwencjonowana, lecz jako gripa skrajnie

lewicowa PPS., nawskroś opozycyjna. Jak

będzie «ilna, to jeszcze sprawa przyszłości.

Następnie „Czas* dochodzi do
zupełnie nieoczekiwanej hipotezy,
którą sam nazywa paradoksem”:

„Młodzież nacjonalistyczna i to prze-

dewszystkiem bojowa, najbardziej rady-'
kalna, najbardziej opozycyjna stanie się nie

iundamentem endeckiej potęgi, lecz opar-!

ciem t. zw. pułkowników”.

Skąd ten nagły wniosek? A stąd,
że młodzież narodowa rzekomo nie
ma wodza. Bo jedni są sta;zy, a dru-
dzy są profesorami,

Rozumowanie „Czasu' dowodzi,
że tymczasem nastąpiło wsród kon-
serwałystów rozczarowanie do trwa

łości ideologji BB.
A co będzie dalej?

na opóźnienie gospodarczej popra-
wy Dlatego właśnie pożyczka bę-
dzie miała odmienny chagakter.

Swoją drożą wyciągnięcie pie-
niędzy, nagromadzonych w instytu-
tach kredytowych, również nie
wpłynie dodatnio na konjunkturę.

 

W Chinach.

|niu fizycznem, materjalneic.

| odzyskaniem: niepodległości

! + * * . : *&
"nienia prawie nie podejrzewaliśmy.|

 SZANGHAJ. (Pat). Agencja о-'
ficjalna rządu nankińskie„o donosi,,
że w stolicy prowincji Honau, będą-
cej centrum chińskiej republiki ko-
munistycznej, która ostatnio została|
zdobyta przez wojską rządowe mar- |
szałka  Czang-Kaj-Szek:, policja|
rozstrzelała ujętego delegata 'mię-|
dzynarodówki komunistycznej
Chiny Wan-Cin-Lina wraz z 4naj- |
bližszymi wspėlpracownikami. Wszys
cy oni zostali specjalnie delegowani'
przez międzynarodówkę ceiem zor-
ganizowania chińskiej partji komu-
nistycznej.

SZANCHAJ. (Pat). Siedmiu u-

jengs-taja. Bandyci zasypali jadą-
cych strzałami raniąc śmiertelnie
szofera i kolegę szkoinego syna
Szel-Jangs-Taja.

Szel-Jangs-Taj schronił się w
znajdującej się w pobliżu chałupie,
bandyci jednak dogonili go i zastrze-
lili Syn i żona magnata zbiegli,
siostrzenica zaś została ranna.

SLI FLOTA WOJENNA
najlepsza gwarancja

niepodległości.

po stronie narodowców. Stanęła ona
po tej stronie dlatego, że — jak

zwykle młodzież — bardze trafnie

obserwuje i dobrze ocenia, a sercem

doskonale wyczuwa istotny kapitał
ideowy. Młodzież wyznaje program
narodowy dlatego, że uważa go za

słuszny i ze między innemi bieg wy-
padków w całym świecie i w Polsce
słuszność tego programu potwier-
dził.

Dlateg.. przypuszczenie .,Czasu”,

że młodzież marodowa porozumie
się Zz „pulkownikami“, бауй oni są

„ludźmi czynu, odwagi, decyzyj i
silnej ręki” jest tylko próbą ratowa-
nia czego się da z oczekiwanej w,
vliskim czasie kięski, a nie pogią-

dem czemkolwiek uzasadnić :ym.
Okazje do porozumienia z „puł-i

па,.

 kownikam** nieraz już się nastrę- Ma rację ,„Czas'* gdy twierdzi, że wyolbrzymionemi swemi zasługami ogromia większość młodzieży jest
| czały, a młodzież z nich nie skorzy-
stała,
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Odkrywamy Polske.
„Polska to wielka rzecz — nie-

tylko w znaczeniu duchowem, w

świecie idei, ale również 1 w znacze- |

Przed
znaliś-

my prawie wyłącznie tylko le części

Polski, w których zrządzeniem: losu!

dane nam było zamieszkiwać—jed-|
nem słowem tylko bliższe nasze oto,

czenie. Dopiero zjednoczenie ziem;
naszych, rozdartych zaborami, о-'

tworzyło nam nowe horyzonty: ujrze,
liśmy, że Polska jest wielka i że jej,
nie znamy.

Zaczął się gorączkowy ruch wy-;

„cieczkowy, krajoznawczy, lurystycz
„ny. Poczęliśmy odkrywać w Poisce |
rzeczy zuzełnie nowe, których ist-|

  
Zaczęliśmy się Polską interesować;|
najprzód młodzież, potem starsi.
Zjawili się ludzie nowi, dawniej zu-
pełnie nieznani, jakieś „łaziki', czy,
„włóczęgi” typy może nawel trochę!
(ale w kuliuralny sposóbj „pomylo-

|ne*”, dla których najbardziej emo-
| cjonującą pasją stało się odkrywa-
nie, czegos nowego, nieznanego, a
pięknego.

Pierwszym  objektem naszych
zainteresowań stało się morze, pol-
skie morze, niewielki skrawek pia-,
szczystego brzegu Bałtyku. Niedo-
ceniany, a tak ważny, dos'zp do sze-
rokiego tchnienia oceanów, do wiel-
kich szlaków żeglarskich, źródło
zdrowia i tężyzny, jest już dziś war-
tością w całym kraju uznaną i coraz
się powiększającą. Relslamować na-
szego wybrzeża Gdyni, Helu już dziś,
nie potrzeba: Kto raz tam zajrzał,
ten niechybnie powróci, a kto je-,
szcze nie był, ten tak długo do nie
go tęsknić będzie, aż tęsknoty swoje|
zaspokoi. |

Wkrótce potem odkryto w Pol-
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Do nabycia wewszystkichaptekach.     
Odrzucenie przez sanacyjną więk-

szość Rady miejskiej wniosku na-

głego Narodowego Koła Radnych o

obniżenie kar za zwłokę vd zaleg-

iości podatkowych nasuwa pewne

ogólniejsze refleksje.

Z istoty swej kara jest zadość-

uczynieniem za przewinienie.

Kara za zwłokę w świadczeniach

pieniężnyci: (podatkach) jest zadość-

uczynieniem za to, że nie płaci się,

choć może się płacić, choć ma się z

czego płacić, jest zadośćuczynieniem

za opieszałość, za oporność, za to

więc, że się płacić nie chce.

Czyż jest teraz u nas jaki podat-

nik, któryby mógł placic i nie

chciał?
Gdyby tak było to czy dopusz-

czaliby podatnicy do tych masowych;

już dziś sekwestracji i licytacji ich

mienia za podatki, czy komornik
byłby niemal codziennym i dobrze

| czasie spopularyzował się w Polsce

"czy turystyki,

dróg

„kę od zaległości. podatkowych do

sce Huculszezyžnę. Karp+ly wpraw-
dzie były już dawno znane 1 uznane,

ale ruch turystyczny ograniczał się

w nich prawie wyłącznie do latr i
Żakopanego, częściowo Pienin i czę
ściowo Babiej Góry, słowem do za-
chodniej części łańcucha karpackie-
go. Wiedziano, że istnieją Karpaty
Wschodnie. jakieś Worocnly, czy
Jaremcza, ale pozostawiano je lwo-

wianom, naogół niewiele się niemi

interesując.  Naraz  Hucuiszczyzna

stała się modna: poznano rózne Ko-
iomyje, Kosowy, Kuty, Zabic i Krzy-
worownie, poziano i zachwycono

się. Dziś dążą tam rzesze iaiemi zi-

mą; dążą « przenikają coraz głębiej

i dalej. Obecnie odwiecza się już

Nadwornę, Feredzińskó, DOławsko'i

Skole, a niedługo przyjdzie kolej na
Bolechow : Sianiki,

Niedalej, jas kilka lat temu po-

częła krążyć po Polsce głucna wieść,

jak bajka, że Polesie, kraj bagien,

kołtuna i poleszuków, to cudowna,

pełna niezwykłych uroków kraina.

ŹLnano u nas i ten kraj, zakątek,

przedewszystkiem z powiesci Rodzie

wiczówny i Weyssenhoifa, ale nie

wyobrażano sobie, że jest on tak

iatwo dostępny. Ale własnie w tym-

pewien nowy środek lokomocji —

kajak i powstała nowa g'iąź sportu
mianowicie żegluga

śródlądowa. Jak aeropłan udostępnił

iudzkości atmosferę, tak kajak о-

tworzył nam w Polsce drogę do sieci

rzecznych. Wlkrótce po Polesiu

zaczęto mówić także o Suwalszczyź

nie, o urokach Augustowa, jeziora

(Wigierskiego, kanału Augustowskie-

go, Czarnej Hańczy i t. @.
nie nastąpił jeszcze koniec

odkryć. Leży oto przede mną książ-

ka”), która odkrywa nową zaczaro-

waną krainę, krainę, tak biiską Wil-

nu, a tak nawet Wilnianom mało
znaną. Ta kraina to sieć rzek i jezior
powiatu brasławskiego.

Kraj tysiąca jezior! Czytelnik

mógłby mniemać, że mowa tu o Fin-

landji, którą takie właśnie miano

nosi w geografji. Ale mowa tu nie o
Finlandji, lecz o Wileńszczyźnie,

która — jak nam podaje p, Wisłocki

—posiada 1063 jeziora, a wsród nich
kilka, w Polsce największych, a mia
nowicie: Narocz o 8009 na, Snudy-
Strusto 6300 ha, Dryświaty — 4470

ha, Drywiaty 3750 ha i szereg innych
powyżej 1000 ha. Najwięcej jezior
posiada pow. brasławski, potem są-
siedni postawski i święciański.

Do tego to kraju tysiąca jezior,
„gdzie są najpiękniejsze jeziora i
azeki, lasy, pola i łąki, gdzie są do-
brzy ludzie i piękna przyroda' wy-
brał się p. Wisłocki (zwany także
„Watlaczkiem“) w towarzystwie
swej żony („Zatoga“) kajakiem —
składakiem („Baca'”').

Wyprawa p. Wisłockiego udała
się z Warszawy do Dukszt koleją,
poczem końmi 3 km. do jez. Dzisny.
Tam zmontowano kajak i spuszczo-

ZWŁOKĘ.
rynku kredytowym, a egzekucje, se-
kwestry i licytacje nie są zjawiskiem
ogólnym lecz majątkowym i dotyka-
ją gospodarstwa niezdrowe iub lek-
komyśnie prowadzone.
W chwili obecnej jednak, po-

wszechnie jest wiadomem, że nasze
życie gospodarcze przeviązone jest
šwiadczeniami publicznymi a „kara“
dotyka niemal wszystkich.

W. tych warunkach możnaby
uznać za dopuszczalne jedynie '/o za
zwłokę a nie „xarę” i to w wysoko-
ści przyjętej na rynku pieniężnym tj:
5 — 6 proc. w stosunku rocznym.

MW obecnym stanie sprawy podat-

kowej było zatem oczywistym,
iogicznym i moralnym obowiązkiem
Rady miejskiej, obniżyć te podmio-
towe niezawinione „kary za zwło-

 

skali ustalonej przez Ministerstwo
Skarbu. 

znanym gościem, który najczęściej

nie znajduje gotówki?
Nasze życie gospodarcze ugina się

pod brzemieniem obciążeń publicz-|
nych. |

Opornych więc i opieszałych po-
datników w znaczeniu podmioto-

wem, w społeczeństwie polskiem

niema. Znajdą się może wśród

„miniejszości” i przedstawicieli ob-

cego wielkiego kapitału. (Zyrardów:
ks. Pszczyński).

Dla ogółu zatem „kara' ża zwło-
kę, jest karą bez winy podmiotowej.

W. normalnych warurikach go-
spodarczych „kara“ za zwiokę jest

słuszna: Ogół bowiem płatników
mioże wywiązywać się ze swych о-

bowiązków podatkowych, a  opie-
szałość i oporność w płaceniu musi
wyrównać pewnym */ od sumy z
jalką zalega. I wtedy nawet wyso-
kość tej kary dochodzi do skali */o
krótkoterminowych pożyczek na
iwon.

SZCZAWNICKA woda MAGDALENA

* A skutek tego? Przeciążenie po-

Obowiązek ten spełinio Narodo-
we Koło Radnych zgłaszając odpo-
„wiedni wniosek nagły. Jednak sana-
cyjna większość Rady wniosek ten
obaliła.

datnika w dalszym ciagu nadmier-
nie wysoka „karę' za zwiokę a tem
samem szybkie wyniszczanie go A
może rosnąca z każdym rokiem su-
ma ściągawych kar za zwłokę nie

jest ostrzeżeniem dla króikowzrocz-
nych przed wyniszczaniem życia
gospodarczego, ale pozycją, na któ-
rej chce się oprzeć część budżetu!
W życiu codziennem wyzyskanie

czyjegoś stanu konieeznosci, nazy-
wamy lichwą. '

Czy w žyciu publicznem obowią-
zuje inna etyka? W państwie o za-
sadach chrześcijańskich, nie. Prze-
ciwnie etyka życia publicznego po-
winna być drogowskazem 1 przykła-
dem dla życia prywatnego.

no go na wodę; od tej chwili rozpo-
częła się odysseja wodna, która po-
prowadziła autora przez Oiksnę, Żył
mę, Opiwardę, Dryświate, jez. Bo-
hińskie, Drywiaty i rzekę Drujkę do
Dźwiny, a stamtąd do Łotwyijej sto
licy Rygi.

Cóż widział p. Wisłocxi na obra-
nym przez siebie szlaku wodnym?
Niechże on sara o tem powie:

„Hej, mocny Boże, jakie też skar

by kryją się w tej cudownej krainie!
Tam jeszcze nie zdążyła skazić chci-

wa ręka człowieka odwiecznego
dzieła Przyrody. Szumią iasy, wsłu-
<hane, zda się, w dawno przebrzmia-
ie echa Królewskich łowow. Przez
zwały granitów, cierpliwych wę-
drowców  zdalekiej Skandynawii,
przelewają się rzeki, niezatrute fa-
irycznemi ściekami. Na biotach, mo-
czarach i uroczyskach rosną swo-
bodnie dżungle trzcin. Po chwiejnych
rojstach, zawieszonych nad głębią,
w bladych oparach budzącego się
poranka zamajaczy jeszcze czasami
niesamowita sylwetka łosia lub ci-
cho przemkną się wilki, idące jeden
za drugim, niczem Indjanic, gdy wra-
cają z myśliwskiej wyprawy.

Zaledwie opuścimy ten dziwny
świat rojstów, zaledwie postawimy
stopę na stałym gruncie — już ota-

czają nas tale pagórków.
Tu w czasach, ktėryc: bezmiaru

nie zdoła pojąć rozum  cziowieka,
wykonywał swą pracę dziwaczną lo-
dowiec, co mierzyi swój dzień robo-
czy na setki, a może i tysiące lat...

Tam usypał ogromną mogiłę,
ówdzie dół wyrył głęboki, gdziein-

dziej znów groblę ułoży! mocno,
trwale, na wieki...

Wodą spłynęły zimne, bezlitosne
dody, olbrzymiemi prarzekami u-
ciekły do morza albo roziały się w
ogromne pojezierza, modre, jak nie-
bo Południa, zielone od nadbrzeżź-
nych lasów, czarne od tłusiych, bo-
gatych tortów, co leżąc w ziębi cze-
kają, aż chciwa rzeka do dna wypije
jezioro.

Ktokolwiek popłynie sa tych
wód ogromy, kto wpadnie w labi-
rynt niewielkich rzeczek, kióre nie-
wiadomo gdzie się zaczynają, dokąd
płyną i jak się kończą, niech ma

oczy bystre, ręce silne i serce, co
umie kochać piękno.

Każde uderzenie wiosła, każdy
niemal ruch steru gotują coraz to

nowe wrażenia.
Płyniemy po cichej, jakby sennej

rzeczułce, nad którą rosnące na

brzegach olchy łączą u góry kona-

ry, tworząc strzeliste sklepienie go-
tyckiej świątyni. Jest / mroczno,
chłodno, czujemy się trochę onie-

śmieleni, lecz bezpieczni, Wtem na

zakręcie świątynia nagle się koń-

czy, wybucha słońce, zabiegają dro-
$ę zwoły kamieni, nawet Scieśnia-
się do wąziutkiego przejścia, gdzie

oszalała woda rwie się, szamoce jak

dziki zwierz na uwięzi, warczy po-
nuro i pluie płatami pian. Dalej
sterczą z głębi jakieś czarne, oślizg-
łepnie drzewne, jakby czekały, kie-
dy prąd wpędzi łódź w zdradnie za-
stawioną zasadzkę.
Zasadzka są nietylko głazy i drze-

wa. Zasadzką są pale, niziutkie
mostki, nawet „wodne rośliny, co
chwytają w swe sieci łódkę, czepia-
ją się steru, zielone giriandy roz-
wieszają na wiosłach.

Dalej jasno, z którego na mapie
posłusznie wypływa rzek, zbunto-

wało się okryło kilometrowym pan-
ecrzem niebywałej wysokości trzcin
i nie puszcza.

„Popływaj, braciszku, popływaj,
precz ciśnij świstek papieru, co na
nim dziwaczne znaki skreśliły ręce
dawno umarłych ludzi. Lepiej się
przypatrz tajemnym szlakom wod-
nego ptactwa, zważ, w k'órą stronę

chyli się na dnie łan wodorodów,
naucz się czytać z otwartej przed
tobą księgi Przyrody..."

Ale lekki i zwinny kajaczek da
sobie wszędzie radę. Przez trzciny
się przedrze, zjedzie gładko po
zbałwanionych porokach, przeciw-
nie się zgrabnie między kołkami,
śmiało da nurka pod niziuki mostek,
a gdy dostanie się wkońcu na bez-
miar wodnych roztoczy — postawi
za zgiełk, szczelnie zaciągnie far-
tuch i dalej z fali na falę, ku wy-
spom nieznanym, co jak zielone bu-
kiety wystrzelają z jezioinej głębi,
ku mrocznym lasom na dalekim
brzegu, po białych, pienistych ście-
żynach, na wodzie przez wiatr wy-
deptanych...

Aż dziw, skąd się па świecie
bierze tyle przestrzeni, powietrza i
słońca, tyle radości i piękna”.

» * 1

Pan A. Wiistocki w książce swej
wykazał, że umie opowiadać intere-
cująco, opisywać z talentem, że ma
wyrobiony smak literacki i że jest
inteligentnym obserwatorem - przy-
rodnikiem. * 

Może więc sanatorzy z Rady;
miejskiej namyślą się jeszcze i u- leczy choroby żołądka.

m NAzwłokę.
chwalą słuszną obniżkę a: za

*) Adam Wisłocki. Przez jeziora i rzeki
Brasławszczyzny. Reportaż z kajakowej włó
częgi. Warszawa 1934, Główna Ksiągarnia
Wojskowa.
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Wilnian, szanujących | šwietną
przesztošė swego miasta, milujących
prastare, pełne uroku stylowego
świątynie, oczekuje radosny moment
otwarcia już w tych dniach kościoła
O. O. Franciszkanów.

Najstarsza świątynia  najpierw-
szych misjonarzy, przy ui. Trockiej
położona, zamknięta po powstaniu
styczniowem znów będzie dostępna
dla wiernych.

Otwarcie ma nastąpić
grudnia rb.

Z powodu gruntownego remontu,
jaki się przeprowadza wewnątrz
świątyni, aarazie dla nabożeństw u-
dostępniona zostanie tylo jedna z
naw kościoła; całość wnętrza tej
ogromnej swiątyni będzie wykona-
na dopiero na wiosnę r. przyszłego.

Wielką troską zwierzchności
klasztoru O.O. Franciszkanów jest
sprawa odzyskania z powrotem — о-
brazów, które przed powstaniem
zdobiły ołtarz | ściany tej swiątyni,

już 1-go

 
 

 

DZIENNIK WILEŃSKI ©,
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KRON
Otwarcie prastarej świątyni.

i K A.

Marji Panny, kióry się mieścił w
ołtarzu głównym kościoła Francisz
kanów, oglądać teraz można w kość.
św. Rałata na Śnipiszkacz  (zawie-
szony nad chórem tej świątyni).
W isošc. św. Jana w kaplicach

kryje się niejedne bardzo ciekawe
płótno, przechowywane tu do tego
upragnionego czasu zwrotu kościo-

ła męczeńskich Franciszkanów.
Są tu i cenne zabytki czechów, w

kaplicy zoš M. B. Pocieszenią ma
się podobno znajdować organ ko-
scioła Franciszkanów.

Zajszyjmy tylko do starych prze-
wodników wileńskich, wydanych
przed r. 1863 przez Jana ze Śliwika
(Kirkora), a łatwo w nich znajdzie-
my ścisłe wiadomości o obrazach
historycznych, należących do kościo-

 

Sowiety mają wydać kilku więźniów
politycznych.

Ze Stołpców donoszą, iż w pierw |
szych dniach grudnia r. b. Sowiety
mają wydać kilku więźniów poli-
tycznych Polaków, znajdujących się
w, więzieniach sowieckich.

 

lea i muzyka |
— Teatr Miejski Pohulanke, Dziś, we'

wtorek dn. 20 b. m. o godz. 8 wiecz. jedna

z najlepszych komedji Bernarda Shawa

„Nigdy nie można przewidzieć”, W utworze

tym, peinym świetnych paradoksow i kapi-

talnego dowcipu, znakomity pisarz oświetla

problem współczesnej 1odziny, a przede-

wszystkiem wychowania dzic4.  Obsadę|

sztuki stanowią pp.: N. Andryczówna, St.

Gintelówna, M. Szpakiewiczowa, M: Bay-

Rydzewski, M. Bielecki, W. Neubelt, W.

Ścibor, M. Węgrzyr, W. Zastrzeżynski. Re-

żyser — J. Bonecki. Przepiękne dekoracje

W. Makojnika.

Jutro, w środę o godz. 8 wiecz. „Nigdy

nie można przewidzieć”. ła Franciszkanów.
Uroczystość otwarcia kościoła,'

wymodlona przez lud wierny, nie-|
wątpliwie pobudzi nasze społeczeń- |
stwo wileńskie do składania  ofiar|

 

a potem zostały przeniesione do in-| na rzecz dalszego remontu tej pra-|
nych kościołów, głównie do ko-| starej świątyni |
ścioła św. Jana. Z. Sław. |

Obraz Wniebowzięcia Najśw. ,

DYŻURY APTEK | SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
Ra w xocy dyturują rartępnigci — Powszechne wykłady uniwer-

apteki: : Aż syteckie, Dziś we wtore:x dnia 20
Św 3 AabeT ATA ZPEEBAYE| listopada 1934 r. odbędzie się w sali

Miejska -— ul. Wileńska Nr. 23 (telef |1[ Uniwersytetu (ul. Ś-to Jańska)
2-90), suko. Chomiczewskiego — ul. W.| odczyt p. doc. M. Króla p. t. Konfe-
Pohulanka Mr. 19 (tel. 16-92 Fi.emonowicza
1 Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 1
Chróścickiego — ul. Ostrobrumska Nr : 26. |
oraz wszystkie па przedmieściach, prócz|
Snipisrek.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Kano elusmuiiuG 1 tmglisto. w Cią*

gu dnia pogoda o zachmurzeniu
zmiennem, malejącem, jednak z mo-
źliwością drobnych opadów, zwła-
szcza w dzielnicach wschodnich.
Temperatura bez większych zmian.
Nocą możliwe przymrozki. Słabe lub
umiarkowane wiatry z kierunków
północnych. 7

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE,
— Msza św. na inienuję ks. А.

Wiłusza. W. dniu 21 lciopada o
godz. 7 we środę, jako w wigilję św.
Cecylji — patronki śpiewu w koście-
je św. Kazimierza OO. Jezuitów,
staraniem chóru kościoła sw. Kazi-
mierza odbędzie się Msza święta na
intencję zasłużonego b. vpiekuna
chóru ks. Antoniego Wilusza dla
uproszenia dla Niego pomysiności w
zbożnej pracy misyjnej, hiórej po-
święca się obecnie w Stanach Zje-
dnoczonych Ameryki  Fółnocnej.
Mszę świętą odprawi ks, Władysław
Gądek T. J. przy ołtarzu Pana Je-
zusa Ukrzyżowanego, uslawionego

z inicjatywy Ojca Milusza  przez
uczestników chóru.

Podczas nabożeństwa pienia reli-
śijne wykona chór kościoła św. Ka-
zimierza pod kierownictwem p. Ko-
walskiego.

SPRAWY MIEJSKIE,

— Posiedzenie Komisji finan-
sowo-gospodarczej. W ciągu bie-
żącego tygodnia ma być zwołane
pierwsze posiedzenie nowowybranej
radzieckiej Komisji finansowo - Go-
spodarczej. Na swem pierwszem po-
sledzeniu Komisja pod przewodnic-
twem prezydenta miasta d-ra Male-
szewskiego zajmie się ustalaniem
norm podatków komunalnych na
rok 1935. -
"Jak słychać, wysokość podatków

miejskich w większości wypadków
ma być utrzymaną na stopie do-
tychczas obowiązującej.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Wiino pośpieszy na pomoc

akademikom. Jak się dowiaduje-
my, prezydjum Rady Naczelnej To-
warzystwa Przyjaciół Młodzieży Ака-
demickiej zezwoliło па urządzenie
w Wilnie Xll-go Tygodnia Akademi-
ka w czasie od 8 do 15 grudnia b. r.  
 

| o g. 19, Wstęp 20 gr., młodzież płaci

rencja  rozbrojeniowa, z
„Współczesna organizacja
ków międzynarodowych”.

cyklu
stosun-

Początek

10 gr. Szatnia nie obowiązuje.
SPRAWY ROLNE.

— Prezydjum izby Roimiczej,
w Wiinie. W dniu 19 b. m. odbyło
się posiedzenie Zarządu izby Rolni-
czej w Wilnie, na którem dokanano
wyboru prezydjum Izby. Prezesem
lzby Rolniczej w Wilnie został wy-
brany p. Czesław Krupski, vice-pre:
zesem—poseł Kamiński. Wybór pre-
zydjum Izby wymaga zatwierdzenia
przez Pana Ministra Rolnictwa i Re-
form Rolnych.
W tymże dniu odbyło się posie-

dzenie inauguracyjne Komisji Leś
nej, na którem omówieno program
prac na najbliższą przyszłość wdzia-
le leśnictwa.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— buuwacjscą ŚGOdĘ сееа

wypełni referat prof. Mieczysława
Limanowskiego o Kongresie Gea-
grafów w Polsce.
— Zarząd Polskiego T-wa

Krzewienia Wiedzy Handioweji
Ekonomicznej w Wilnie podaje
do wiadomości członków T-wa, że
Walne Zebranie członków T-wa od-
będzie się w dniu 4 grudnia 1934 r.
w pierwszym terminie o godz. 5,30
iw drugim o godz. 6 wiecz. w lo-
kalu Instytutu Nauk Handlowo-Go-
spodarczych w Wilnie, ul Mickie-
wisza 18.

Wstęp na salę obrad za legity-
macjami czlonkowskiemi. Legityma-
cje niepodjęte dotychczas z Sekre-
tarjatu doręczone będą przy wejściu.

SPRAWY SANITARNE.!
— Piekarnie w dzielnicy Ży-

dowskiej. Wobec antysanitarnego
stanu kilku piekarni w dzielnicy ży-
dowskiej, władze lustracyjne spo-
rządziły protokuły karne, przyczem
wydały polecenie właścicielom tych
zakładów, aby w terminie miesięcz-
nym doprowadzili do wzorowego
stanu piekarnie, gdyż po upiywie
tego terminu zostaną one zamknię-
te, bez prawa odwołania.

Pospoliie riszenie oświalówe
członków stowarzyszeń spo-
łecznych usunie hańbę anal-

fabetyzmu!

 

Mieczysława Miinza, który w programie

swego występu umieścił релу literatury

| fortepianowe: — Beethovena Chopina,

Gluc - Sgambati'ego i w. in.

— Teat: muzyczny „Lutnia. „Madame

 
Pochodzenie obiazu ostrobramskiego.

Kwestja genezy obrazu cstrobramskiego należy do groblemów
bardzo trudnych. Szczupły zasźb danych archiwalnych jest powodem,
dia którego zażadnietie powyższe napotykać będzie na przeszkody, a
rozwiązanie jeżo nieprędko jeszcze nastąpi.

„Wieże jesz poglądów odnośnie
Bramie w Wilnie.

do póchodzenia obrazu na Ostrej

Jedni mniemali, że obraz ostrobramski jest dziełem Nieba i tworem
| pendzla « udownego, inni —że obraz ten znajdował się na Ostrej Bramie
we framudze od czasu chrztu Litwy. Kraszewski jest zdania, ze obraz
pochodzi z przed w. V; w mosografjach, pisanych przez prawosławnych,
czytamy, że obraz ostrobrams«: został przywieziony z Chersonesu przez
wielkiego księcia: Olgierda. Większość jednak pisarzy — zwłaszcza
współczesnych — utrzymuje, że obraz ostrobramski jest stylu i pendzla
włoskiego, a pochodzi bądź z w. XVI, bądź z w. XVII.

Trzeca nadto zauważyć, że piszący o Ostrej Bramie nie przytaczali
ważkich dowodów na potwierdzenie swoich tez; przeważnie czerpali swe

/ argumenty z hustorji „ztuki, Reacji lub z ustnych podań.
Ważnem żródłem, które rzuca dużo światła na pochodzenie obra-

zu, są słowa v. Hilariona w Relacji: ,

 

   

    
  

 

swoie do niego Nabożeństwo powzioł
ści nie mamy.., lo yednak pewna, że

ale tylko był pospolitym, oraz
czczony, * szanowany, jako inne na
się Obrazy Cudami nie słynące*.

łości potwierdza inne dane źródłowe.

Korsaka, 'ezuiiy, wcześniejsze od Re

Cudownego Obrazu zkądby się wzioł,
„ žadney z nikąd pewney wiadomo-

Drugą w/mianką, która potwierdza poprzednią, jest

„Co do początków y dawności tego
y od którego czasu wierny lud

przed fundacyą Konwentu naszego
(1626), ten S. Obraz, zupełney czci y powinnego uszanowania nie miał,

Y przyzwoitym Katolikow sposobem
yakim-kolwiek mieyscu znayduiące

d Ze +16w tych widzimy, że zdaniem o. Hilarjona obraz ostrobramski
wisiał na bramie Os*zej przed »* 1626. Zdanie Hilarjona w całej rozciąg-

a zdanie Jana
lacji, bo z r. 1748, tej treści: Awe-

nion Frascuski y insze miasta tym sposobem promowuią honor Maryi P.
że na każdey bramie, y po wszytkich iey stronach wystawuią ad publi-

*baletmistrz Ciesielski.

— Koncert Mieczysiawa Minza w le-

atrze na Pohulance. W czwar:ck dn. 22-go
listopada o godz. 5 wiecz. odbędzie się je-

dyny koncert świetnego wirt.oza pianisty

Pompadour'. Wysiępy Janiny Kulczyckiej.
Piękna, stylowa operetka „Madame Pom-

padour', Jutro w dalszym ciągu „Madame

Pompadour”. Dzisiejsze  p.zedstawienie
przeznaczone zostało dla garnizonu wileń-

skiego.

— wGri-Gri* w  „Lutni“. Isajnowszą

premjerą teatru muzycznego „Lutnia*, bę-

dzie piękna, egzoryczna operetka P. Linke

„Gri-Gri“, z występem młodcj śpiewaczki

teatru poznańskiego Zofji Lubiczówny. O-

peretka ta otrzyma wspaniałą cprawę sce-

niczną, oraz pierwszorzędną obsadę. Re-

żyserja Domosławskiego, opra.owanie mu-

zyczne kapelmistrza Kochan:wskiego. O-

tyginalne tańce i ewolucje przygotowuje

KRONIKA. POLICYJNA.

, Giełda roin. 11.57: Czas, 12.60: Hejnai. 12.03

| Koncert muzyki lekkiej. 12.45: „O iakomym

 Awantura przy ul. Fiłareckiej.
Ulica Filarecka była widowaią wielkiej

awantury powstaiej między- Monstantym

Pietrowem Filarecka 49), a braćmi Ale-

ksym i Antonim Ostrowskimi (Fiiarecka 48).

Bracia Ostrowscy uzbrojent w siekiery

wdarli się da domu Pietrowa, zdemolowali

urządzenie domu, poczem usił: wali pomor-

dować domowników.

Zaalarm=wana

aresztowała. į

— Zatrzymanie złodziejki ” kradziony='

mi rzeczami Z niezamkniętego mieszkania

Nadzieji Bohdanowiczówny (Dobroczyńna|

Nr. 2) wyniesiono damski płaszcz zimowy,
2 sukienki i 2 bluzki. Wszczę'te miezwłocz-|
vie poszukiwania doprowadziły do zatrzy-
mania przy zbiegu ulic Jezuickiej i Igna-
towskiej Stanisławy Ostrouch-Bielewiczów-
uy, która niosła skradzione rzeczy.

— Ręwizje u przemytników. W. ostat-
nich dniach w Wilnie organa K. 9 P. i Izby
Skarbowej przeprowadziły szereg rewizyj
v miejscowych przemytników. Znaleziono
kilkanaście lg. tytomu litewskiego „Zefir”,
zapalniczek, kamienie do zapalniczek, or-'
gankėw i t. p. przedmioty pvchodzące z
przemytu z Litwy i Prus. 11 przemytników

policja _ Ostrowskich

pociągnięto do  odpowiedzialności karno-
sądowej. ы :

vaikyti e

TURYSTYKA..
— Zebranie w Sprawie propa-

gandy turystyki. W dniu dzisiej-
szym odbędzie się w Wilnie zebra-
nie zainteresowanych czynników w
sprawie utworzenia Towarzystwa do
ożywienia i krzewienia turystyki. W
zebraniu wezmą udział przedstawi-
cieie  organizacyj gospodnrczych,
samorządu, hoteli, kin, restauracyj
i t. p. Zebranie które zwołuje pre-
zydent miasta Jr. Meleszewski od-
będzie się o godz. 19 m. 30 w sali

„cześnie o działalności Towarzystwa Arty-

, vdegra nokturn Es-Duropus 55 Nr. 2, improm

, rantellę As-dur opus 43, Kcncert ten trans-

 lzby Przemysłowo-Handlowej.

Wydanych ma być 6—7 osób,!
którzy ze względów zdrowotnych,
nie mogą dalej przebywać w wię:,
zieniach.

Polskie Radjo Wilno
Worek, dnia 20 listopada.

6.45: Pieśń Muzyka. Gimnastyka. Muzyka
Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań domu
1.40: Progr. dzienny. 7.50: Konc. rekl. 7.55:

Wiad. meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10:

Kubusiu i mipciu Brudasku* — wierszyk.
dla dzieci Z Wyrobka. 13.00: Dzien. poł.
13.05: d. c. k.ncertu. 15,30: Wiad. o eks-
porcie. 15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Godzi
na muzyki iosyjskiej. 16.45: Skrzynka P. K.
0. 17.00: Koncert dla młodzieży (płyty).
Objaśnienia Z. Ławęskiej. 17.25: „Obraza i
cszczerstwo  pog. wygł. J. Zieleńczyków-
ra. 17.35. Pieśni w wyk. H. Kortowny. 17,50
Skrzynka poczt. techn. 18.00: Konc, rekl.
19.05: Litewski odczyt gospodarczy. 18.15“
Mmzyka popularna. 18.45: „Tajemnica Bo-
gumiła* — szkic liter, Karola lrzykowskie-
40. 19,00: Muzyka lekka z „Adrji. 19.20:
l'og. aktualaa. 19.30: d. c. muzyki lekkiej.
19,45: Progr. na srodę. 19.50: Wiad. sport.
19.56: Wil. wiad, sport. 20.00: „Życie pa-
1yskie“ opera komiczna J. Uiienbacha.
Dzien. wiec. d. c. opery. „Jak pracujemy
w Polsce”. d, c. opery. 22.30: „W szeregu
czy samotnic?" — djalog K. Gałczyńskiego
i T. Byrskiego. 22,40: Konc. rekl. 22.50: „W
swietle rampy' — nowości teatr. omówi Z.
Falkowski. 23.00: Wiad. meteor. 23.05:
Koncert muzyki dawnej (płyty).  Z ZA KOTAR STUDJO.

Czem jest dumping?“ !
Określenie dumpingu nie jest rzeczą

łatwą. Teoretycy ujmują dumping jako,
sprzedaż zagranicą towaru po cenie niższej|
niż uzyskanej w kraju, w którym ten towar
wyprodukowano. Praktycy mówią inaczej i
zgoła rozmaicie: jedni widzą w dumpingu|
sprzedaż eksj ortową po cenach specjalnie
niższych od cen krajowych, drudzy nato-|
miast tylko wtedy doszukują się dumpingu
kiedy eksporter sprzedaje zagranicą towar,
poniżej kosztów własnych, ale są i tacy,
którzy dumping rozufnieją jeszcze inaczej,|
dednem słowem pojęcie dumpiugu stało się:
nieokreślone,  niesprecyzowane 1 wielo-
znaczne. Wielce więc będzie pożyteczny
udczyt radjowy p. Kazimierza Sokołow-|
skiego, w dn. Ż1-szym listopada о godz
18.45, który zastanowi się nad tem słowem
i rozwinie pojęcie akcji, jaką pod tem sło-
wem rozumiemy.

„Barwne ściegi na płótnie”,
Sztuka ludowa, karmiąca się ożywcze-

mi sokami polskiej wsi, mocna, prosta
barwna jak kwiaty na łące zachwycała od
dawien dawr.a oczy miejskich ludzi, którzy
gromadzili wszystkie jej przejawy po mu-
„each.

W. dzia.e radjowych pogadanek dia
kobiet pogadankę na ten temat w dniu 21
stopada о godz. 17.25, prowadzi red
dzdwiga Korzeniowska. Będzie tu mowa,
1ak na to wskazuje tytuł — „Barwne ściegi
na płótnie” — o hafcie ludowym, a jedno-

stycznego Rękodziela Wsi.
Chór Juranda śpiewa swe piosenki.
Popularny Chór Juranda, cieszący się

wielką  sympatją  radjosłuchaczy, jako
zespół stojący na poziomie wysokiej kultu-
ry artystycznej, jest zawsze chętnie słucha-
ny na estradach czy też przy słuchawkach
i głośnikach. Różnorodne w nastroju pio
senki poczynając od sentymentalnych do
pełnych humoru, wykonywane są z*jedna-
lLowem zacięciem artystycznem. Tym razem
Chór Juranda wystąpi przed mikrofonem
warszawskim w dniu 21 listopada о godz
20.00 w koncercie muzyki leksfej pod dy-
rekcją Stanisława Nawrota. £

i law Miinz i Jerzy Czaplicki.
W] dniu 21 listopada o godz. 21.00 od-

twórcą koncertu chopinowskiego będzie
ceniony pianista Mieczysław  Miinz, który

tus Ges-Dur opus 51 i As-Dur opus 29,
dwie etiudy F-dur opus 10 Nr. 8 i A-mol
opus 25 Nr. 4, wreszcie na zakonczenie ta-

adtuje Berlin, Medjolan, Turyn, Genua,
Tryjest, Florencja, Bofzano i Rzym III.

Tegoż dnia o godz. 21.40 da się słyszeć
przed mikx fonem baryton o pięknem
brzmieniu, Jerzy Czaplicki, który wystąpi
w programie pieśni kompozytorów polskich.

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia aflszę,
okólniki plakaty, bilety, wizytowa,
Ceny konkurencyjne

| sięć

 
  

 

cum cultum Obrazy Nayś: Panny, tym sposobem jak widzimy w Wilnie
na ostrej >ramiie".

Korsak, : ekarmelita, wyraźnie tutaj pisze 10—że obraz ostrobram-
ski zostal zawieszony na bram:e miejskiej (w danym wypadku — Ostrej)
na mocy panu,ącego w krajacz chrześcijańskich zwyczaju, podobnie jak
we Francji — w Awinjonie i :nnych miastach; 20—że zawieszanie obra-
zów dzieje się : inicjatywy magistratu miejskiego; 3%—że na Ostrej Bra-
mie znajdowaiy się dwaobrazy Bogarodzicy: jeden w kaplicy (właściwy
ostrobramski), » drugi od strony zewnętrznej miasta.

Obrsz ost.obraruski (o ktorym piszemy) zawieszono na brassie miej-
skiej w Wilnie od wewnętrznę; strony miasta. Wskazują na to: 19 słowa
Relacji, że przed fundacją konwentu obraz ostrobramski znajdował się
na tem samemu, na którem i tesaz (w r. 1761) jest miejscu; 2*—że przed
przybyciem bosaków do Ostre: bramy przed obrazem znajdował się ga-
neczek, dc którego prowadziiy proste i wąskie schody. Schody te, wi-
doczne w czasie budowy szaf; żelaznej w r. 1928, wychodzą od strony
wewnętrznej miasta przed obrazem; 3*—gśdyby obraz ostrobramiski znaj-
dował się od strony zewnętrznej miasta, to w czasie budowy drewnianej
kaplicy w iata.t 1668—1671 nie trzebaby go było ruszać z miejsca i prze-
nosić do kościeża św Teresy:у

Docnodzimy teraz do zasudniczego pytania, kiedy oba obrazy były
zawieszone na, Ostrej bramie.

Jak wiadomo, panowie litewscy i wilnianie poczęli obwodzić mu-
rem Wiins około r. 1506 wskutek obawy przed napadami tatarskiemi.
Jest rzeczą zu„ełnie możliwą, że zaraz no wybudowaniu. Ostrej bramy
biskup Tabor (zmarł w r. 1507) poświęcił i zawiesił obraz N. Marji Pan-
ny stosownie uo pant;ącego zwyczaju od strony wjazdowej miasta, czyli
od strony zewuętrznej bramy. Nie dochował się on wszakże do naszych
czasów. i!ipoteza Rolewicza być może odnosi się do tego właśnie obra-
zuj jeszcze w «- 1748 wisiał on na bramie Ostrej od strony zewnętrznej
miasta, usunię'e go w końcu w. XVIII. Jako ślad po wiszącym z tej stro-
ny obrazie pozostało ,edynie wgłębienie w murze.

Inaczej rzecz się miała z obecnym obrazem ostrobramskim. Mógł
być On zawieszony na bramie Ostre j znacznie później, niż obraz, wiszą-
cy na zewnęir”rej stronie brany. Stąd wnioskujemy, że obchodzący nas
ostrobramski obraz mógł być vmieszczony po r. 1506, a przed r, 1626.

Mi mi M. (uie- Skłodowskiej.,
NOWY JORK. (Patj. (W parku,|

otaczającym ralusz nowojorski, od-|
była się uroczystość sadzenia drze-
wek :m. Marji Curie-Skiodowskiej.|

Park zapełniły tłumy polskiej
publiczności i dzieci polskich Wy-
głoszono szereg przemówien m. in.

burmistrz nowojorski i konsui R. P.
oraz konsul francuski, Dzieci polskie
w strojach polskich złożyły u stóp
urzewek wieńce.

O ZAMACH

    

w MARSYLIJ;
Atak „Vreme“ na rząd węgierski.

Belgrad, w listopadzie (Centropr-) '
Dziennik „Vreme“, o:gan jugo-

słowiańskiego premjera obszernie
zajmiuje się wynikami śledztwa w
sprawie zamachu w Musybi iw)
związku z tem, oraz z oświadczenia-
mi premjera węgierskiego, Góm-
besza, stawia Gómbeszowi uastępu-|

jące pytania: , i
Czy nie jest prawdą, że już od;

1931 roku Janka Puszta byla sie-|
cizibą terorystów, których zadaniem|
było przygotowywać zamachy w
Jugoslawji“ Czy Janka Puszta nie
stanowiła obozu wojskowego, w
którym teroryści ćwiczeui byli w
strzelaniu do manekina  przedsta-|
wiającego króla Aleksandra? Czyj
mie jest prawdą. że obóz ten był rze-
czywistym arsenałem broni, mater-
jałów *wybuchowych i mnabojów,i
które mogty być dostarczone tylko z
węgierskich urzędowych składów?

Czy nie jest prawdą, że węgier-
scy ołicerowie w służbie czynnej
dali terorystom do dyspozycji ma-,
terjały wybuchowe i bron, że czu-.
wali nad ich ćwiczeniami w rzucaniu
bomb, wyrobie maszyn piekielnych,
budowaniu tajnych przejsć przez
granicę, w strzelaniu z karabinów i
rewolwerów?

„Vreme” przytacza dalej dzie-
nazwisk czynnych  clicerów

węgierskiego sztabu gezeralnego i
służby wywiadowczej, którym  ро-
wierzono cwiczenie terorysiów,

Czy nie jest prawdą — zapytuje

  

w dalszym ciągu „Vreme' — że
królobójcy Czernoziemiski, Pospie-
szyl, Rajicz i Kralji spec,asnie ćwi-
czeni byli przez kapitana armji wę-
gierskiej Budę, pułkownika  Kisza,
Kapitana Borsyea i  kapilana La-
hovskyego?

„Vreme' wylicza dalej dziesięć
zamachów dokonywanych na jugo-
słowiańskiem terytorjum od 17 lip-
ca 1932 do 9 grudnia 1933, których
sprawcami byli teroryści z obozu w
Janka Puszta i zapytuje się węgier-
skiego premiera, czy znane mu są
le lakty i czy prawo azyl: przewi-
duje mordowanie niewinzych pod-
różnych maszynami  piekielnemi?
Dalej przypomina postępowanie
władz ma Więgrzech i zagranicą,
które wydawały terorysiom pasz-
porty i zapytuje się czy takie postę-
powanie również przewidziane jest|
w prawie azylu? į

MWiadomą jest rzeczą — pisze!
„Vreme” — że wszyscy współwinni|
w zbrodni marsylskiey są osobami,|
które od szeregu lat korzystają nie-

  

Oświadczenie.
Wobec tego, że w czesopismie

„Verba“ Veritatis“ ukazywały się
wiadomości obrażające osoby czy to
swieckie czy duchowne 1 že to ze
zgorszeniem publicznem mnie przypi
sywano, przeto poczuwam się do obo
wiązlku stwierdzenia, że nie wszyst-
iko co zostało zamieszczone w „Ver-
ba Veritas“ pochodziło ode mnie i
że osoby, które w ten sposób mo-
głem pośrednio czy be-pošrednio
obrazić lub zgorszyć,  niniejszem
szczerze przepraszam-

Wilno, dn. 17 listopada 1934 r.
(7) X. FL Markowski.  

 

| Marsylji do Ligi Narodów,

tylko z prawa azylu na Węgrzech
ale otrzymują również materjalną
pomoc od węśierskich czynników
urzędowych, «tóre  przypuszczały,
że rozwijają dziaialnošė rewizjoni-
styczną, <zy wiadomo, że wszyscy,
winni w zbrodni marsylskiej, oprócz
przywódców, którzy przybyli z
państwa zaprzyjaźnionego z Wę-
grami, przybyli z Węgier? Czy wę-
$ierskiemu premjerowi wiadomo, że
mordercy mogli bez przeszkód, spo-

kojnie w rzieście Wielka Kaniża w

domu ar. 23, ul. Mikołaja ilorthye-
go rzucać losy celem wyznaczenia
osób, które miały dokonac zamachu
1 że wylosowane w ten sposób oso-
by wyjechały z Wielkiej Nhanizy w
towarzystwie urzędowyca osób?
Czy węgierskiżmu premjerowi wia-
domo, że Ante Pawelicz, Gustaw
Perczec i Servazzi znajdowali się
bez środkcw i ich jedynem zada-
niemi było osganizowanie terory-
stycznych band i przygotowywanie
zamachów, których ukoronowaniem

było zamordowanie króla Aleksan-
dra? Kto zdaniem węgierskiego
premjeia wspierał więc imansowo

całą bandę przez kilka lat? Czy wia-
,domo premjerowi węgierskiemu, że
| królobójcy otrzymali znaczne kwo-
ty pieniężne za pośredniciwem irre-
dentystycznych  organizacyj | „Tes“
i „Move“? Czy prawo azylu —
kończy jugosłowiańskie pismo —
przewiduje również finansową  po-
mioc dla zabójców głowy państwa
sąsiedniego?

Głos jugosłowiańskiego  dzienni-
ka półurzędowego zasług.:je na u-
wagę, śdyż akcja dyplomatyczna
rządu  Jugosławji, polegająca na
skierowaniu sprawy zamaehu w

opierać
się będzie niewątpliwie na tych sa-
mych przesłankach, co i atak
„Vreme“ na rząd węgierski.

DAŃAKO AGANAÓŁAWAGWO RARE
Od 1920 roku isiniejąca szkoła „ŻRÓ
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bielizniarstwa, kałiu
trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-
czeunic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Ceetralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego a Paulo,
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Tajfun na Filipinach.
MANILLA. Pat. W ubiegły czwar-

tek szalał tu tajfun. Do tej chwili
brak dokładnych danych o ofiarach
w ludziach. Według prowizorycznych
wiadomości, w miejscowości Mau-
ban ofiarą tajfunu padło 200 osób.
Ма wyspie Luzon zginęło 3o osób.
Jak przypuszczają przyczyną śmier-
ci tylu osób w Mauban była, spo-
wodowana przez  tajfup, powódź.
Zaznaczyć należy, że Mauban poło- ›
żony jest w głębokim wąwozie, oto-
czonym ze wszystkich stron wzgó-
rzami.

 

Z tego okiesu czasu w dziejach Wilna zanotować warto takt, o którym

pisze Przyałgowski wnastępujących słowach: „Protestanci (w siódmym
dziesiątku w. XVI) znieważali cześć Świętych Pańskich, obrazów i re-
likwji; Jezuici jak mogli staral: się podnieść tę wiarę w oczach ludu
upadłą, p zez :prowadzenie z Kzymu i z zagranicy pięknych
malowide* i rzeźb sławniejszych artystów”. Słowa powyższe nasuwają
nam hipotezę «dnośnie do opiazu ostrobramskiego, która streszcza się
w słowaca: ob:az N. Marji Pazny, jaki i dziś znajduje się na Ostrej Bra-
mie, zosts: tan. umieszczony skoło
albo w Wilnie przez malarza szkoły
nicy. Pobudkę do zawieszenia tego

r. 1570, przytem był maiowany —
włoskiej, albo sprowadzonyz.zagra-
obrazu na Ostrej Bramie dali jezuici,

obrońcy wiary katolickiej przed szerzącym się protestantyzmc:n.
Nazwę „Ostra Brama' spotykamy już w. końcu w. XVI. Po łacinie

nazywano tę bramę „Porta acuta* lub „Porta acialis. "W w. XVIII spo-
tykamy nadto nazwy: „Porta ostrensis' i „Porta aspricollensis . Nazwa

„Porta acialis" czerpie swą terminologię od wyrazu łacińskiego „acies',
co oznacza — .zyk: Dosłowine zatem Porta acialis oznacza: bramę szy-
kowną, bramę przygortowaną uo boju.

nazwy porta aspricollensis i porta osirensis sąoznacza bramę ostrą;
' synonimami do porta acuta. Ostra

Natomiast Porta acuta dosłownie

brama najprawdopodobniej czerpie
swą terminologię od dzielnicy zwanej „Ostry koniec”, podobnie jak „bra-
ma rybna od dzielnicy zwanei „rybny koniec'.

Dzięki nazwie „Ostra brama” obraz, wiszący na tej bramie, poczę-
to nazywać „obrazem, ostrobrasaskim”, „obraz N. M. P. Ostrobramskiej.
W. w. XViII obraz N. M. P, Os:robramskiej nazywano również terminem
„М. M. P. Łassawej'”, aibo „Matki Boskiej Łaskawej”, po łacinie „Mater |
amabilis“ W, w. XIX, jak również

' się jako oLraz „N. M. P. Miłosierdzia”,
dzia“, po iacine — „Mater Misericordiae'".
napisowi, umieszczonemu na tramie Ostrej:
Twoją obronę uciekamy się”.

i obecnie, obraz ostrobramski zwie
lub „Matki Boskiej Miłosier-

Nażwa ta powstała dzięki
„Matko Miłosierdzia, pod

| ОБггг N. M. P. Ostrobremskiej przedstawia N. M. P, bez dziecka,
z głową lekko naprawo pochytoną, rękoma nakrzyż złożonemi na piersi.

, Srebrna pozła :aa szata, złociste promienie i szczerozłote korony zasła-
obrazu; widoczne są jedynie: twarz,

Ks. dr. Tadeusz Sieczka:
niają przed okiem widza maiowidło
szyja i ręce, : \

obrazów,

iš
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- Uciekając od chłodów-
spędźcie zimę napołudniu Francji

  

Z KR AJ U.
<Swieto druhėw> W Ejszyszkach.

"W ubiegłą niedzielę całe Ej-

szyszki uroczyście obchodzriy „świę
to druhów”, święto Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej.
Wi obchodzie wzięła udziai nietylko
młodzież, ale również i staisze spo-
łeczeństwo. jak Katolickie Stowa-
rzyszenia Mężów i Kobiei, nadając
skromnej uroczystości organizacyj-
nej ogólny, podniosły charakter.
O godz. 9 rano w kosciele pa-

rafjalnym iks. dziekan Bolesiaw Mo-
czulski odprawił wobec licznie zgro-
madzonej młodzieży i
ludności Mszę św. na intencję roz-
woju i pomyślności pracy Kat. Sto-
warzyszenia Miłodzieży, a następnie
wygłosił okolicznościewe kazanie,
zachęcając młodzież do wytrwałej,
intensywnej pracy nad realizowa-
niem wzniosłych haseł, Później mło-
dzież odśpiewała „Boże cos Polskę”.

Z kościoła wszyscy udali się do
Ogniska K. S. M., dokąd też przybyli
przedstawiciele władz gminnych»
delegaci organizacyj i goście zapro-
szeni. Odbyła się tam uroczysta aka-
fiemja. Zagaił ją ks. dziekan Mo-

miejscowej |

iegat Wil. Związku Kat. Stowarzy-

szeń Młodzieży. Mówca wskazał na

wartości organizacji K. 5. M., za-

znaczył, że stoi ona znacznie wyżej

od innych organizacyj społecznych i

ło zarówno pod wzgrędem organiza-

cyjnym, jak i ideowym, oraz wzywał

młodzież do wstępowania w jej sze-

| p- Wacław Rymkiewicz, de-

regi. Na ten sam temat przemawia

również ks. Czesław Kulikowski,

zachęcając nadto młodzież do współ

pracy ze wszystkiemi organizacjami

katolickieri. Odśpiewaniem hymnu

i K. S, M. „Hej do apelu" zakończono
| ię piękną akademię.

Nieiada atrakcją dla Ejszyszek
był bieg kolarski na trasie Ejszyszki

— Koleśniki — Ejszyszki, wynoszą-

cej 23 km., zorganizowany przez Ka-

tolickie Stowarzyszenie Młodzieży

w ramach obchędzonego święta.

! skie

ł go

Bieg ten zgromadził na starcie tłu-|
my ciekawych. Startowało 10 za-

wodników, a bieg skończyto 7-miu.

Wieczorem w $machu straży po-

żarnych odbył się doroczny bal, u-

rządzony przez K. S. M. Bal uroz-
maicono szeregiem niespodzianek,

DZIENNIK WILEŃSKI
 

Z życia Polaków na Litwie.
Dziesięciolecie „Pochodni*.

Prasa Kowieńska donosi, że „Pol- łach T-wa
T-wo kulturalno oświatowe miowychowawcze

Pochodnia*, łączące w całość gdzie młodzież
wszystkie polskie towarzystwa i or- rozrywki, czytuje
ganizacje kulturalne i oświatowe na
Litwie, obchodzi dziesięciolecie swe
go istnieria.

„Pochodnia* prowadzi obecnie
14 szkół początkowych z 18 nauczy-
cielami i 452 dzieci:

Bytowanie szkolnictwa  polskie-
w Litwie podważyły znane

wszystkim ograniczenia paszporto-
we, poiegające na decydowaniu o
narodowości dzieci z paszportów
ojców. T-wo prowadzi waikę o po-

ze  świetlicami,

nizowaniu się, mając
możliwości rozwaju, śdyż ramy ży-
cia świetlicowego są bardzo szero-
kie, Świetlice zdobywają sobie coraz
większe uznanie młodzieży. Rozta-
czają nad niemi nadzór instruktorzy,
udzielający wskazówek w' pracy
organizacyjnej.

„Pochodnia“ śpieszy także z po-
mocą młodzieży akademickiej, Co
rok wyznacza T-wo stypendja dla
niezamożnych studentów. Z organi-

znajduje kształcące!
książki 1 pisma,

słucha radja i współdziała w orga-
tu znaczne

 

zakładane są sekcje sa»||

 

  
   

  

WODY KOLOŃSKIE
| KWIATOWE

wyróżniają się

trwałością, subte|-

noscią zapachów

isącoraz doskonalsze!

SKŁAD GŁÓWNY: jęcie narodowości.
Znacznie lepiej przedstawia się

sytuacja w  szikolnictwie $iedniem,
względemi którego władze prowadzą
bardziej liberalną politykę. Przed
kilku laty T-wo reorganizowalo
szkoły średnie, dzieląc je na trzy
typy, stosownie do praktycznych
wymagań życia. Gimnazjum humani-
styczne w Kownie im. Ad. Mickie-
wiczą zostało przekształcone na
szkołę handlową z odgałęzieniem
humanistycznem. Gimnazjum w Wił-
komierzu — na zakład naukowy ty-
pu rolniczego, jedynie w Gimnazjum

zaciami studenckiemi utrzymuje „Po
chodnia" stały kontakt i wspiera
'ch w organizacji.

Z innych prac „Pochodni' należy
wymienić urządzane w różnych cza-
sach i z różnych okazji obchody.
T-wo urządziło obchody ku upa-
mietnieniu 100 rocznicy powstania
listopadowego, 400lecie urodzin Ja-
na Kochanowskiego i 70-iecie rzezi
Krożańskiej, szereg wieczorów sien-
kiewiczowskich i akademię ku
uczczeniu pamięci naszych wiesz-
czów Wyspiańskiego, Żeromskiego i

"

    

łożona w rejonie odcinka gianiczne- i pomocy organów.

czulski, poczeni chór młodzieży od-
iewał „O święty Stanisławie”
ostko), a prezes K. S. M. wygłosił

piękną deklamację. Następnie prze-

m. f. S.

jak produkcje tańców śląskich i t. p: Poniewieskiem pozostawiono kieru-
nek humanistyczny. Ciosem dla
,T-wa było zredukowanie Gimnazjum
| Wiłkomierskiego z 8 klas do 6. Na

Reymonta.
Kilkakrotnie urządziło ież T-wo

wystawy prac szikolnych. W 1931 r.
zakłada _„Pochodnia* podwaliny
Muzeum Przeszłości Narodowej. W

Wystawa przemysłu

GRODNO. (Pata). W dniu dzi-
ciejszym otwarta została w lokalu
Szkoły Przemysłowo - Handlowej
żeńskiej wystawa wyrobów prze-
mysłu ludowego, zorganizowana
przez Towarzystwo _ Popierania
Przemysłu Ludowego ,„K-ajan', od-
dział w Grodnie.

Ciekawy dział

"Stan chorób zakaźny
W okresie od 1 — 15 listopada

w powiatach woj. wileńskiego zano-
towano 348 wypadków zachorowań
na choroby zakaźne. W liczbie za-
chorowań zanotowano 78 wypadków
zasłabnięć na tyfus, 38 na gruźlicę
16 zgonów) 59 jaglicę, 80 płonicę i
46 błonicę.

CASINO|:
REWJA|

etnograficzny,

w

Balkon 25 gr. — Film, który zadziwił cały świat Najnowsze arcydzieło estatalch czasów.

izavOrisa
w-g powieści Claude Farrerea.

Rekordowa obsada: Charles Boyer, Annabella I Inkiszynow. Zdjęcia dokouane całkowicie
ar 2) aktualny tygodnik „Parameuntn' 3) Najnow-

— Wobec wysokiej wartości artystycznej dla młodzieży dezwelono

«

szy

   

Dziś Ni ca
premjera.

Mark

w Japonji. — Nad program: 1) Wesoly B

ludowego w Grodnie.

stroje ludowe, zbiór krzyżów, pisan-:
ki i t. d. zbierane przez same ucze-
aice szkoły, regjonalne ki'imy, cera-
mika oraz wyroby z płótna Inianego,
pomysłowe i efektowne, przetwory
owocowe, wnętrza wykonane z drze
wa sosnowego — wszystk? to skła-
da się na całość, stanowiącą dobrą
propagandę przemysłu ludowego.

ch w Wileńszczyźnie.
Ze wszystkich powiatów Wileń-

szczyzny najwięcej wypadków za-
chorowań na choroby zakaźne zano-
towano w pow dziśnieńskim i bra-
sławskim. Najmniej wypadków za-
chorowań zanotowano w pow. wi-
leńsko - trockim i oszmiańskim.

EE ZE

roisch głównych niezapomniany

Arcyciekawa treść. Sensacja. Napięcie.

tygodnik P. A. T-a.

 

p
o

utrzymanie 8-klasowego Gimnazjum
zostaje zebranychjw Wilkomierzu nie pozwoliły T-wu| krótkim czasie

! środki. około 400 eksponatów, wśród któ-

| Szczególną troską otaczana jest' rych są bardzo cenne okazy.

 
TRG

partner Marleny Dietrich w filmie „X-27'' VICTGR

MAC LAGLEN | bohater „Chanau” Edmond Love. Niewidziane dotąd na ekranie

głębin morskich. Dramatyczne walki nurków na
Niesamowitość. Seanse o g. 4, 6, 8 I 10,15

n.M.£.w, N11599.
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KOJĄCYM BÓLE
ZASTOSOWANIE

młodzież pozaszkolna. Przy oddzia-

Krwawa bójka między młodzieżą
litewską i nolską.

Ze Święcian donoszą, iż we wsi pobili ciężko niejakiego Iżyka, lat 19

Bużynie gm. kołtyniańskiej podczas któremu złamano rękę i odbito płu-

niedzielnej zabawy, na której bawi- ca. Ilżyk w drodze do szpitala zmarł

ła się młodzież polska i litewska wy- nie odzyskawszy przytomności.

nikła bójka, podczas której Litwini

Zła zabawa w Świetlicy Związku
Strzeleckiego.

ŚWIĘCIANY. W świetlicy Związ-; mię tak nieszczęśliwie, że stracił le-

ku Strzeleckiego w Podbrodziu kil- we oko. Zawinił Bolesław Szywiń-

iu młodych ludzi dla zabawy moco- ski z .Podbrodzia. Lisowskivgo skie-

wało się ze sobą Jeden z nich 20- rowano do kliniki uniwersyteckiej

letni Michał Lisowski upadł na zie- w Wilnie. :

ROX
    

Oceanu
tajemalse

dnie oceanu. Niewyzyskany dotąd nigdy te

ka

L Palmų
dekoracyjne kupię.
Adresy zoslawić w

 

 
 

WARSZAWA. WIERZBOWA B

—-

Požar wsi Orczykowo.
Graniczna wieś Orczykowo, po- rządzonej szybko akcji ratunkowej

K. O P. pożar

go Olchowicze zcstała w nocy z 17 zdołano zlokalizować w ciągu 3 go-

na 18 b. m. nawiedzona pozarem. W : dzin. Podczas gaszenia pożaru 3 żoł-

zabudowaniach Sienkiewicza Ana- nierzy K, O. P. odniosło poparzenia.

tola z nieustalonej przyczyny wy”, Jeden z nich Staniszewski wyrato-

buchł pożar. Płomienie sz;bko prze- wał z płonącego domu troje dzieci.

rzuciły się na sąsiednie zabudowania Pastwą płomieni padło 8 domów

i w niespeina 30 minut znacznaczęść! i budynków gospodarskich.

wsi stała w płomieniach. Dziękiza-!

Walka analfabetyzmem.
GRODNO. (Pat). Na zebraniu każdej siostry jest wyuczenie jedne-

organizacyjnem Koła Sióstr P. C. K. go chociażby analfabety sztuki czy-
uchwalono, że pierwszem zadaniem tania i pisania.

Hjdziw niejszy ddiemnik na Święcie. ażdy Światły Polak—pionie-
ajdziwniejszym chyba dziennikiem na remę;oświaty: umiejącyczytać

świecie jest bezwątpienia dziennik, jaki od uczy analfabetę!

tygodnia wychodzi w pustyni Kol, w Rosji Wskazówki w sprawie Miesiąca

sowieckiej. walki z analiapetyzmem -— w Pol-
Jest to olbrzymi i napół dziki obszar skiej Macierzy Szkolnej, Warszawa,

zachodnio - północny, leżący pomiędzy| Krakowskie Przedmieście Nr. 7.
półwyspem Canin, na morzu Berenta, a
półwyspem Jalmai, na morzu Kara, Od-
dzielony od ziem bardziej cywilizowanych,

ieżących wzdłuż gór uralskich, niema żad-

nych możliwości oświatowych dia nielicz-
mych mieszkańców. Podczas długotrwałej

zimy, tubylcy zamykają się w podziemaych
zabudowaniach, nie wychodzą z nich pizez

szereg miesięcy.

Jak donoszą z Moskwy, wyszedł tam
w tych dniach pierwszy numer „Dziennika

 

 

 

Pustyni”, pisany ręcznie, w iednym tylko

egzemplarzu. Wychodząc... „z  drukarni“
dziennik miał jeszcze kilka łamów nie za-

pisanych, celem umożliwienia wszystkim,

którzyby posiadali wiadomości iateresujące

ogół, wpisania tych wiadomości własno-
ręcznie.

Ostatni czytelnik każdej wioski musi
następnie odbyć drogę pieszo do sąsiednie-
go osiedla, by doręczyć tam „dziennik“.

Dziś premjera, Film nagrodzony złotym medalem Akademji Sztuki I Wiedzy to

Z dnia na dzień wzrastejące
powodzenie Zachwyt.

Nieodwołalnie Ostatnie

Najbliższą rewelacją ekran
Wystawie w

Zupełale nowe wykorzystanie dźwięku.

Niespodzisnva | By lacja!
 

Obie serje— całość w jednym

LUDZIEw BIELI
Nowy — nigdy dotąd niespotykany temat, który porus

LOY. — Reż. Ryszarda Bolesławskiego. Czy le
dzać swoim czasem? Był najlepszym chirurgiem,

program: Tygednik Paramountu i kronika Pato. Początek punktualnie: 4, 6, 8 I 10,15,
Bilety honorowe | bezpł. n eważne

Wenecji
Nagrodą

z Nowość w prod. Z. S. S. R Już wkrótcę.

ULSA

   

 

 

zył świat, W rel. gł CLARK GABLĘ, MYRNA
karz ma prawo do miłości. Czy wolno ru rozpo:zą-
lecz nie mógł uratować koblety, którą kochał. Nad

Melodje Cygańskie.
u wileńskiego to pierwszy Sowiecki flm odznaczony na Międzynaredowejheise" qp ETERSBURSKIE NOCE>,
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Kraina morza i wiecznego słońca.

OFICJALNE  PRZEDSTAWICIELSTWO KOLEI

| Warszawa, Ossolińskich 4, tel. 68485, craz wszystkie

WŁAŚCICIELE DOMÓW.
jak uzyskać wymiar pod.
vd faktycznego komornej

ustawą
Informacji udzela Biuro Stowarzysze-

Nieruchomości,
ska 14, we wtorki, środy, czwartki ipiątki
ma Właścicieli

cd 5 do 7pp

MMM LkUM

Poszukuję ratynowaną
ochmistrzynię

  

 

  
   

 

lcformacje:

FRANCOSKICI
w POLSCE

37639

i PRACA. Ę
ECKA

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

biura podrėžy.

atkėw na rok 1935
zgodnie z nową

Jagielloń-

157—4

 na wieś od zaraz Dobre referencje wyma-

SZEW GŁOWY
MIGRENA, NEWRALGJA

BÓLE ZĘBÓW,
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA

BÓLE: ARTRETYCZNE,
STAWOWE,KOSTNE |; T.P.

ŻaDaJCI W APTEKACH PROSZKÓW.
ja KOGUTKIEM
CIWĄLREM OPAKOWANIU

PROSZKÓWWPUDEŁKU,

EELCECCELCELWCEELIE

RAREKupno Ę а,
przedam

i sprzedaž maszynę da pisania
„Remington“ model 7
mało używaną. w do

LI sprężynową na łóżko
normalnej wielkości I

wyjazdu sprzedaje się|rowerek _ dziecięcy
kamienica w cen'rum| Snlad:ckich 1, m. 11.

  
skonałym stanie, za
125 zł, nową ramę

miasta z długiem ban- 177
«owym. Red. Dzi*n  WII. 172| AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Redakcji «а „М. Н,
219—1

Psa złego
(wilka) na wieś ku-

Adres zostawić
„Dz. W.*

dla „Ziemianina”,
264—1

OKAZYJNIE
do sprzedania: pia-
nino firmy „Ofienba-
cher*, lustro (tremo) i
biurko z szufladami.
Iniormacje: ul. Mic-
kiewicza d. 22-e m. 3.

171—2

Miszyne
do pisania kupię
(małą), tylko niedro-
go. Oferty z poda-
niem cen kierować da
Administracji pod
„Biuro“. 218—2

TYLKO

e.

wCeny n'e podwyžszon

SANKI
parokonne  wyjazdo-
we do sprzedania.
Szeptyckiego 5, tel.)
1301, 149—2

M
paszport konia—wła

ściciel Wincenty Pa
tacz zam. w zaśclan-
ku Majdany gm. Troe-

klej — unieważnia sie.
173 

Fenomenalny,

RUTYNOWANY
NAUCZYCIEL,

z wieloletnią prakty-
ką, udziela lekcji ła-
ciny, irancuskiego, o-
raz początków  nie-
mieckiego, greki, wło-
skiego i angielskiego.
Mostowa 7 m. i1.

 

Nauczycielka
z kilkvietnią praktyką
z nową metedą nau-
<:anie, prszukuje po
sady w miejscu lub
do majątku. Swi*de-
ctwa | referencje b

dla „Młodej”. dobre. Łaskawe ofer-|mieszkanko jednopo
ty kle ować do Ad-|kojowe.
mlnistracji „Dz. Wil.*| „Dz

3|dnika*. 1

„NĘDZNIC
je — UWAGA. Uprasza się e przybycia na pocz. seansów: 3,4, 7-ej 1 10 ej.

złotogłosy śpiewak RYSZARD TAUBER w arcydziele „MARZENIAMIŁGSNE”—Wkrótce

RÓŻNE.

DO WYNAJĘCIA |ZAKRYSTJAN z pra-
| pękśi froniowy i po*|ktyką, samotny, po-
ój na salce (zmebla- szukuje posady
mi lub bez) w inte- mieście !ub na pro-
ligentnej rodzinie, dla wincji za skromnem
samotnego pana ub| wynagrodzeniem. Po-
|pani. Dom osobniak,|sjąda poważne rele-
| skanalizowany, UŻY”|rencje. Śniadeckich 6,
|walność wanny. Sło-| Seminarj. Duchowne,
|wackiego 26 m. 1+ |Wacław Zabiełło.

160—1 179—2

Potrzebne
OCHMISTRZYNI

zna się dobrze na
kuchni i mleczarstwie
praktyczna i pilna,
Z uje posady.
ymagania skromne.

Nieświeska 16—8 od
12 do 4 pp. 156

Of*rty do
WII* dla „urzę

75—

w]:

 

Chętnie przyjmę
posadę gospodyni —
zarzą izającej do go-
spodarstwa domowe
go, lub na plebenję.
Umiem wszelkiego ro
traju robótki ręczne
częściowo szycie

Łaskawe oferty z ad
resem proszę kiero
wać do „Dz. Wil.* poo
„Intel gentna*. 2
|— 0чр

UWAGA!
kilku inteligentnych
żanów 1 Peń powy
żej lat 14 o dobrej
prezeneji 1 wymowie
zostaną przyjęci d.
«spółpracy zewnętrz
dej. Wy! enie
duże. Zgłaszać się z
dokumentami dn. 2i
22 b. m. g. 10—13 ul,
Miekiewicza 41 — 19
ili piętro. 174

MŁODY CZŁOWIEK
lat 23, mogący pro-
wadzić samodzielnie
dział Administracyjny
w firmach  handlo-
wych poszukuje po-
sady w tym dziale.
Pisze na maszynie.
Referencje b. -
ważne. Dom O0. Sa-
lezjanów, Dobrej Ra-
dy 22, tei. 2-32 Po-
rubienko Jan.
 

SEKCJA MŁODYCE
Strunnictwa  Narodo-
wego uprzejmie prosi
o ?”askawe zgłoszenia
jakiejkolwiek pracy
lub zatrudnienia, cho”
ciażby czasowego w
Wilnie i na prowin-
cji dla bezrobotnych
swych członków. —
Zgłoszenia przyjmuje
Administracja en
nika Wileńskiego”,
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     gane. Jagiellońska 8 — 21 od 17 do 19-ej.i***©

chwilą.

 

 

D. G. WODEHOUSE. 35)

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLINŃSKIEGO0.
Lord Emsworth zaglądał co przedziału. — Drzemka jego, tak jak i

Fredzia, nie trwa długo. Zbudził go ze snu legawy pies z sąsiedniego

przedziału. Znużony towarzystwem swego pana, wybrał się na prze-

chadzkę w poszukiwaniu nowości i spostrzegłszy wpobliżu starego zna-

jomego wskoczył na poduszki i zaczął tak serdecznie oblizywać twarz je-

go lordowskiej mości, że o daiszyn śnie nie było mowy. Zbudziwszy się,

lord Emsworth uczynił to, co zawsze czynił, gdy był rozbudzony, miano-

wicie począł sią wałęsać.
Gdy zobaczył Fredzia, uprzejmość jego znikła,
— F.ydesyku! Zdaje mi się, że poleciłem ci bezwarunkowo wrócić

pociągiem! dwunasta piędziesiąt!
— Spóźniłem się — wyoełkotał Fredzio z

stem temu winien:
— Hm! — Zdawało się przez chwilę, jakgdyby ojciec miał zamiar

doprowadzić do końca tę rozniowę, lecz obecność obcego i to gościa
skłoniła go do zaniechania fan :ijnego starcia.

Spożądał tona Fredzia, to na Psmitha.
— Czy już się znacie? — spytał.

trudnością, — Nie je-

 

„ drzwi. Powrócił na swe miejsce i zauważył,

—Jeszcze nie — rzekł Psmith, — Zetknęliśmy się dopiero przed .

—Mój syn, Fryderyk — 1zekł lord tonem mniej więcej takim ja-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSK.| " Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.

kimby zwracai wwagę na obecaość ślimaka wśród swych kwiatów. —
Fryderyku, to jest pan McToda, poeta przybywający do Blandinge.

Fredzio drgnął i otworzyi usta, lecz spotkawszy uprzejme spojrze- '
nie Psmitna, zamiknął paszczę bez słowa.. Oblizał nerwowo wargi.

— Będę w przedziale obok, jeśliby pan mnie potrzebował — rzekł
iord Emsworth do Pamitha. — Właśnie spotkałem tam mego dawnego |
przyjaciela Georga Willarda. Zupełnie nie zauważyłem, jak wsiadł do
pociągu. Jego pies dostał się «o mego przedziału i polizał mnie po twa- '
rzy. Willard jżst mloim sąsiadem i znanym hodowcą róż. Ponieważ pań
także interesuje się kwiatami, muszę pana kiedyś zawieźć do jego ma- |
jątku. A może pan zechce zara» przyłączyć się do naszego towarzystwa?

— Jeśli pan pozwoli — rzekł Psmith — wolałbym zostać tutaj i
znajomos* z synem pańskim z.nienić w trwałą i głęboką przyjaźń, Je-
stem przekonany, że będziemy mieli bardzo wiele do pomówienia-

— Bardzo dobrze, kochany panie. Spotkamy się przy obiedzie,
w wagonie resiauracvjnym.

Lord Emsworth podrepta! z przedziału, a Psmith wstał i zamknął
że Fredzio spogląda na nie-

$o z wyrazem przerzżenia w swoich nieco wypukłych oczach. Umysł
Fredzia p.zeszed! w ostatnich kilku minutach przez wysiłek równy: w su-
mie wysii owi „iłku lat jego normalnego życia, odczuwał więc zrozumiałe
zmęczenie.

— Tego... co? — zauważył niepewnie.
|, —Jeslibym mógł — rzekł Psmith uprzejmie — usunąć jakiekolwie

niejasności, dręczące pana, proszę zwrócić się do mnie- Co panu dolega?
Fredžio przełknął konwulsyjnie.
— Tego... ojciec powiedział, że pan nazywa się McTodd!
— Istotnie.
— Ale pan mówił, że pańskie nazwisko jest Psmith?

 

—I tak się istolnie nazywam.
— W. takim razie, dlaczego ojciec nazwał pana McToddem?

wodu, aby ją piostowač,
— Bo sądzi, że nim jesiem. To niewinna omyłka i nie widzę po-

— Aie dlaczego on myśli, że pan jest McToddem?

życzy sob'e je” wysłuchać...
Fredzio wysłuchał z niezwykłą

— To długa historja i mogłaby pana znudzić. Lecz jeśli pan istotnie

uwagąhistorji spotkania z lordem
Emsworthem w klubie Konserwatywnych Senjorów.

zakazaneżo poetę?
— laki rest moj projekt.
—Ależ dlaczego?

| — Mam swoje powody, kolego...

— Jedzie więc pan do Blandings — zapytał wreszcie — udając tego

Jak się pan nazywa? Threepwood?
dziękuję. Wybaczy mi pan, że nie będę w nie wchodził, kołego Threep-
wood A 'era wracając do tek nagle niestety przerwanej naszej poga-
wędki, czemu pan scbie życzy, abym ukradł naszyjnik pańskiej ciotki?

ю — Fredzio aż podskoczył.
jego towarzysza tak dalece inu zaimponowała,
o tym naszyjniku.

Odwaga okazana przed chwilą przez
zupełnieże zapomniai

h, 'oże! — zawoiał — oczywiście, naturalnie!
— Dotychczas nie wyjaśnił pan tego dostatecznie.
— Doskonale sie składa!
—Naszyjnik?
— (Oihiciałtm powiedzieć, že ba

wprowad-enia pana do domu, a tu
poety. Doskonale!

|
RHODEe ©
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rdzo trudno byłoby znaleźć sposób
pan sobie jedzie zamiast tego tam
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