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0 stosunkach polsko „francuskich
w związku z projektem paktu wschodniego.

PARYŻ (Pat) Prasa francuska
zamieszcza komentarze na temat
konferencji Lavala z Litwmowem i
stosunków francusko-polskich.

„Journał' podkreśla, że przy-
jazd muinistrą Becka byłby jedyną
rzeczą, łktóraby mogła zatrzymać
ministra Lavala. Beck zrezygnował
jednak z przyjazdu do Genewy, na-
wet na posiedzenie Rady w sprawie
plebiscytu w zagłębiu Saary. Czy
decyzja ministra Becka jest osta-
ieczną? Byłoby to wielką przeszko-
dą, gdyż nawiązanie kontaktu z mi-
nistrem Beckiem byłoby bardzo po-
żyteczne, w ceiu przeszxodzenia
manewrom. rozwijanym przeciwko
sojuszowi polsko-francuskiemu. No-
ta francuska odejdzie do Warszawy
we czwartek lub piątek, Dowodzi
to, że tekst jej nie ulegi ważnie;-
szym modyfikacjom. Jak wiadomo,
teza polska w sprawie pakiu wscho-
dniego głosiła, że projekt Litwino-
wa jest bezcelowy, jeśli nawet nie
niebezpieczny, gdyż nie dodaje żad-
nych nowych  gwarancyj  bezpie-
czeństwa, które już istnieją z racji
protokułu dodatkowego i paktu Li-
gi, traktatów przymierza, palktów
nieagresji i paktu definicji napastni-
ka. Te wszystkie pakty dają Polsce
śwarancję, jeśli chodzi o Niemcy i
Sowiety. Polska zaznacza, że woli
pakty dwustronne, które dotyczą
bardziej określonych kwestyj. Naj-
bardzie; drażliwe zastrzeżenie Pol-
ski jest to, że wprowadzenie Cze-
chosłowacji do systemu wzajemnej
pomocy, ustanawiającego  bezpie-
czeństwa na wschodzie Europy, gro-
zi wciągnięciem Polski w kompli-
kacje Europy centralnej i basenu
naddunajskiego. Poprzez niedyskre-
cje po exposć ministra Lavala na
komisji spraw zagranicznych można
odgadnąć treść odpowiedzi fran-
cuskie: na notę Polski Da ona do
zrozumienia, że «specjalny system
mógłby być ustalony między Cze-
chosłowacją i Polską, który pozwo-
liłby na uniknięcie wszelkiego ryzy-
ka nad Dunajem. Jedyną odpowie-
dzią, jaką Francja może dać, jest to,
że należy udzielić satysłakcji żąda-
niom Sowietów. Chodzi o to, aby
wiedzieć, czego pradną Sowiety.
Zmusić Polskę do zerwania w Niem-
cami, lub doprowdzić Francję do
zerwania z Polską. Oba te manewry
nie pozostają ze sobą w sprzecz-
ności. Można sobie zdać sprawę z
tego, gdy widzi się z jaką propagan-
dą domagatą się Sowiety w Genewie
przyparcia Polski do muwiu. Publi-
cysta „Journalu“ jest przešwiad-
czony, że noła francuska będzie
miała zupełnie inny charaxter. Nie-
wątpliwie domagać się ona będzie
również określonych wyjaśnień, Bę-
dzie się starała o wyjaśnienie sy-
tuacji, która nie może być w dal-
szym ciągu niepewna, ale jasno tak-
że zaznaczy, że Francia pragnie
przedewszystkiem zacieśnienia wę-
złów sojuszu francusko-poiskiego.

„Journal des Debats* podkreśla,
że Niemcy, jak należało się spodzie-
wać, odrzucą propozycję paktu
wschodniego, Polska ze swej strony
w memorandum z 27. IX. powiado-
miła o swoim sprzeciwie. Pozbycie
się tego planu w oficjalnej formie,
jaka mu była nadana, byfo pewne.

„Information“ pisze, że Laval
starał się przedstawić proste argu-
menty Francji natychmiast po objęt
ciu ministerstwa spraw zagranicz-
nych. W tych poglądach został on
utwierdzony przez debaty na komi-
sjach spraw zagranicznych izby i
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senatu. Można przypuszczać, że
minister Laval wyjaśni niezwłocznie
sytuację zamąconą, niestety przez
godne pożałowania indycenty, na'
których ucićrpieli Francuzi w Pol-
sce. W każdym razie minister La-
val będzie mógł położyć podpis na
odpowiedzi francuskiej do Polski.
Należy się spodziewać, że minister
Beck z początkiem przysziego tygo-
dnia da poznać swoje uwagi i swoje
decyzje.

PARYŻ (Pai). Havas donosi, że
minister spraw zagranicznych Laval
odbył dziś rano konferencję z amba-
sadorem Rzplitej Chłapowskim a na-
stępnie z chargć d'affaires ZSRR
Rozenbergiem na temat prożektowa-
nego paktu wschodniego. Z amba-
sadorem skim minister La-
vall omówił również odpowiedź fran-
cuską na wrześniową notę polską.
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ręczona ministrowi Beckowi przez
ministra Lavala, jeśli polski minister

' dbecny będzie na wtorkowem posie-|
dzeniu Rady Ligi Narodów.

PARYŻ (Pat). Publicysta Ber-
nus w „Joumal des Debats“ eo
wiada się przeciw sojuszowi -
wietami. Litwinow prawdopodobnie
daje do zrozumienia, że. w rezie nie-
dojścia do porozumienia, Sowiety|
nawiążą kontakt z Niemcami.
Większa część prasy francuskiej wy-
smuwa z tego wniosek, że bez waha-
nia trzeba się rzucić w ramiona
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Ku czci wielkich Francuzów.
WARSZAWA Pat. W wieikiej sali

warszawskiego twa naukowego,
w pałacu Staszica, odbyło się sta-
raniem instytutu francuskiego i gru-
py parlamentarnej polsko - francu-

D
GDAŃSK. Pat. Prezydent senatu

gdańskiego dr. Rauschning zgłosił w
piątek wieczorem dymisję z zajmo-  

 

skiej uroczyste posiedzenie instytu-
tu francuskiego w Warszawie, po-
święcone pamięci Rajmunda Poin-
carego, Ludwika Barthou i prof.
Emila Bourgeois.

ymisja dr Rauschninga.
wanego stanowiska. Wybory nowe:|A$encji Havasa, że wiadomość ta jest
go prezydenta senatu odbędą week
za kilka dni.
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Gen. Weygand.
PARYŻ. (Pta). W związku z wia-

domością zamieszczoną w prasie

zagran:cznej, jakoby gen. Weygand

miał być mianowany ambasadorem
w Berlinie bądź w Londynie, min.

Laval oświadczył przedstawiciełowi

 

Kontrotenzywa O©ęgier przeciw Jugosławji
z powodu zamachu marsylskiego wietów. Publicysta. sądzi jednak

inaczej.

Sowietami, to tembardziej będzie
wystawiona "na szantaż Niemiec.
Pewnego dnia Francja spostrzeže,
jakie trudności mogą powstać w
stosunkach z Anglją wskutek zobo- Odpowiedź będzie ewentuainie do-

PARYŻ (Pat). Izba depuiowa-
nych w dalszym ciągu otradowała
nad budżetem wojskowym n: rok 35.
Sprawozdawca generalny budżetu
Archimbaud stwierdził scisłość i
objektywmość cyfr, przytoczonych w
sprawozdaniu 0  zbrojeniach nie-

ujawniła stan. armji niemieckiej.
Niemcy usiłowały podbuczyć prze-
ciwiko Sowietom Polskę i Japonię.
Tylko wyraźne porozumienie między
Francją a Rosją może ustabilizować
pokój Rosja ma potężną i dobrze
wyćwiczoną armję, którą zaofiaruje
nam na wypadek konilikiu z Niem-
cami, Nasz budzet wojskowy nie |
jest zamaskowany, jest mniejszy o
200.000.000 frs. od kredytów żąda-|
nych w roku bieżącym. Po omówie-
niu sprawy czasu służby wojskowej,
referent zazmaczyi, że jeden rocznik
nie podołałby obronie granicy wscho
dniej od morza Śródziemnego do mo-
rza Północnego, śdyby nie było cil-
nej betonowej linji obrony, która
kosztuje miljardy. Partża redykalna
wypowiada się za polityką umocnień
fortyfikacyjnych, tymczasem kredy-
ty na to zmniejszono o blisko
400.000.000 frs. Minister tinansów
Germam Martin zaznaczył, że bud-
żet 'wojskowy ustalono w porozu-
mieniu z marsz. Pełainem, który
po wiadomościach o zbro'eniach nie-
mieckich, zażądał dodatkowych kre-
dytów w wysokości 800.000.000 frs.
dla zmotoryzowania i zmodernizo-
wania anmfi. Na propozycję tę mini-

Dżuma w Rosji.
MOSKWA. (Pat). Źródła so-

wiedkie donoszą o wybuchu groźnej
epidemii dżumy. Wj dwóch prowin-
cjach zanotowano ogółem 800 wy-
padków zarazy.

dE

Zamknięcie więzień
w Litwie.

KROLEWIEC. (Pat). „Konigs-
Ztg.' donosi z Kowna, że w

wykonaniu planu oszczędnościowe-
go rząd litewski postanowił zamknąć
5 więzień prowincjonalnych, a mia-
nowicie w Т: Wiłkowysz- kach, Birżach, Ralkiszkach i Możej-
kach. +а

Narodowego Koła Radnych

 

mieckich. Prasa sowiecka pierwsza Pp,

jfikacyji wojska zmotoryzowane, a

wiązań zaciągniętych wzgiędem Mo-

ster zgodził się. Dalej Archimbaud
broni się przed zarzutami, jakoby
chciał budzić niepokój w kraju W,
chwili obecnej, gdy dochodzi do po-_
rozumienią z Sowietami, które po-
siadają największą anmję lotniczą,
można być spokojnym o przyszłość.
rzewodniczący komisji wojskowej

płk. Fabry mówi, że nowe siły wój-
skowe Niemiec są skierowywane
przeciwiko zachodowi, gdzie Niemcy
budują drogi, mosty i linze kolejowe.
W. starciu z Niemcami Francja mo-
głaby przeciwstawić takie silne
punikty, jak lotnictwo, system forty-

wreszcie doskonałą organizację, u-
możliwiającą w szybkim czasie prze-
sunięcie wojsk. Ale są i siabe pun-
kty. Lotnictwo wymaga udoskona-
leń, szczególnie w zakresie samolo-
tów bombardowych. Motoryzacja
winna być unowocześniona. Dalej
wymienia lepszą rekrutację perso-

Jeżeli Francja zwiąże się z BUDAPESZT (Pat), Cała prasa
węgierska odrzuca jednomyślnie z
głębokiem oburzeniem całkowicie
nieuzasadnione oskarżenia przeciw-
ko Węgrom, zawarte w nocie jugo-
słowiańskiej. „Nemzeti Ujsag* pi-
sze, że cały naród opowiedział się

yślnie za oświadczeniem pre-

 

Rosja ofiarowuje pomoc Francji.
Debata nad budżetem wojskowym w parlamencie.

fortyfikacji, lepszą organizację obro-!
my terytorjów przeciwko gžazom i“
tankom. Na wieczornem posiedze-'
niu izby dłuższe przemówienie wy-:
głosił ninister wojny gen. Maurin.

LONDYN. Pat. Wczorajsza dy-
skusja w parlamencie francuskim
na temat budżetu wojskowego, w
której toku sprawozdawca budżetu
wojskowego Archimbaud  ošwiad-
czyć miał, že ZSRR zaoflarowač
miałby Francji pomoc swą webe-
dobrze wyposażonej armji, na
wypadek wojny Francji z Niem
cami, wywołała w Londynie wieil-
kie wrażenie.

Popołudniowe gazety londyńskie
donoszą na tytułowych stronicach
o przebiegu debaty, zaopatrując swe
wiadomości w sensacyjne tytuły,
lak np. „Sowiecka obietnica wojen-
na wobec Francji. Czerwona armja
pomoże Francji przeciwko Niem- 

LONDYN. (Pat). Podczas dysku-
sji w Izbie Gmin nad adresem w od-,
powiedzi na mowę tronową zabrał!
głos min. Simon, który poruszył mię-
dzy in. sprawę rozmów  inorskich.
Minister oświadczył, że rozmowyte |
trwają wdalszym ciągu i że nikt z
sygnatarjuszy traktatu waszyngtoń-
skiego nie wypowiedział  dotych-
czas poglądu co do konieczności
zerwania z tym traktatem. i

Rząd prowadzić będzie nadal |
rozmowy w sprawach morskich w
duchu najbardziej przyjaznym i po-
żednawczym dopóty, dopóki istnieć
będą jakiekolwiek  peispektywy
znalezienia drogi, by odeprzeć te
trudności. Równość bezpieczeństwa,
zdaniem ministra, jest niewąfpliwie
prawem wszystkich. Nie musi to
jednak oznaczać, by wielkość flot
wszystkich państw była jednakowa.

Jeśli zdołamy osiągnąć, mówił
min. Simon, choćby w przybliżeniu
podstawy porozumienia bez nara-
żenia czyjegokolwiek  bezpieczeń-
stwa na szwank, to uważac będzie-
my, że przygotowana została droga
dla konferencji w roku przyszłym.
LONDYN. (Pat). Delegacja japoń-

Ska do rokowań morskich w Lon-
dynie ogłosiła komunikat, w którym
kategorycznie zaprzecza pogłoskom,
które głosiły, że Japonja gotowa

alby uznać prawo W. Brytanji do
posiadania większej floty od Sta-

 

nelu technicznego do utrzymanialit. d

Anėlja, Stany Zjednoczone i Japonia.
Rozmowy 0 równość zbrojeń morskich

сот“, „Rosja maszeruje z Francją”

5:4:4 dla Wielkie: Brytanji, Stanów
Zjednoczonych i Japonji. Komunikat
stwierdza, że Japonia kilkakrotnie
dawała już do zrozumienia, że prze-
ciwną jest wogóle wszelkiej cyfro-
wej formule stosunku sił morskich i
że w obecnych rokowaniach stanow
czo domiagać się będzie siusznego
porozumienia opartego na zasadzie
równej dla wszystkich granicy sił
morskich.

FILADELFJA. (Pat). W. wywia-
dzie prasowym z przedstawicielem
jednego z miejscowych dzienników
ambasador japoński Saito oświad-
czył, że gabinet japoński postano-
wił wypowiedzieć formalnie traktat
waszyngtoński i uwolnić się w ten
sposób od współczynnika morskiego
5:5:3, Jeżeli uznamy za właściwe,
mówił ambasador, odroczyć wypo-
wiedzenie, to musimy mieć pewność,
że nie daje to nikomu okazji do
działania ze złąwolą.

Ambasador oświadczyć miał, że
Japonja skłonna jest przyjąć stosu-
nek 3:3:3 w zbrojeniach morskich.

LONDYN (Pat). Wysuwane przez
koła nieurzędowe poglądy, że zby-
teczne jest prowadzenie dalszych
rozmów w sprawach morskich, były
przedmiotem dyskusji między dele-
gacją angielską i amerykańska W
rezultacie postanowiono, że badanie
tych zagadnień musi być prowadzo-
ne dalej i niema żadnego powodu nów Zjednoczonychorazże Japonja

proponuje stosunek sił morskich

° ° ”

Armja japonska
MOSKWA. (Pat). Korespondent

„Prawdy” donosi z Szanghaju o roz-'
poczęciu przez armję japońską oku-;
pacji prowincji Czahar. Dziennik | pisze, że zajęcie tej prowincji ma dla
Japończyków zwaczenie |
strategiczne i go: cze, ponie-
waż prowincja ta ednio gra-

 

porzucenia nadżie: na dojscie do po-
rozumienia

. . .

zajmuje Czahar.
niczy z mongolską Republiką ludo-
wą.
umocnic się w tym rejonie
dów na daleko idące plany. aneksyj-
ne w Azji'. Pismo ocenia okupację
Czahar, jako najdonioślejszy czyn w

„ze wzślę

Japończycy pragną uroczyście|0

mjera Goemboesa. „Pester Lloyd“
twierdzi, że nota jugosłowiańska
jest policzkiem dla sprawiedliwości
a jednocześnie igraniem pokojem eu-
ropejskim. Po ohydnem oskarżeniu
jugosiowiańskiem Węgry mają obec-
nie słuszne prawo domagać się sta-
nowczo, aby cała sprawa została
zbadana w sposób szczegołny i bez-
stronny przez kompetentne organa
międzynarodowe, W tym duchu wy-
powiadają się również „Pesti Na-|
plo“, „Magyar Hirlap“ i „„Budapesti
Hirlap“. „Pesti Hirlap“ wyraža na-
dzieję, że Węgry znajdą obronę w
opinji całego świata cywilizowanego
przed atakami, zawartemi w nocie

jugosłowiańskiej. W Genewie Wę-
śry wystąpią nie w roli oskarżone-
go, iecz w roli oskarżyciela i doma-
gać się będą, aby instancja światowa
zażądaia rachunku od tych wszyst-
kich, którzy zatruwają życie naro-
dów w obszarze naddunajskim.
GENEWA (Pat). Onegdajsze o-

świadczenie delegata Węgier Eck-
hardta, w którem dał on wyraz ży-
czeniu rządu węgierskiego, aby spra-
wa zamachu marsylskiege została
rozpatrzona przez Kadę Ligi Naro-
dów w trybie piinym, jak również
analogiczne oświadczenie premjera
Goemboesa są przedmiotem licznych
komentarzy. W kołach Ligi inter-
pretuje się te oświadczenia w ten
sposób, że należy się liczyć z żąda-
niem Węgier natychmiastowego roz-
patrzenia sprawy przez Radę Ligi
Narodów. Jak wiadomo, Jugosławja
w swej nocie domagała się wpisania

m zyciajnej =
zbierze się w drugiej połowie stycz-

okazję oczyszczenia się z zarzutów,

Delegat węgierski Eckhardt, zapyta-

obecnej L
jeszcze konkretnych zarzutow, jakie
wysuwa Jugosławja, gdyż zapowle-|
dziane memorandum  jugosłowiań-|
skie będzie złożone i ogłoszonedo-|
piero w poniedziałek. W kołach se-|
kretarjatu Ligi Narodów przewiduje|
się, że, jeżeli Węgry zaządają na-
tychmiastowego rozpatrzenia spra-
wy, żądaniu temu uczynione będzie
zadość. Rada, zbierająca się w
przyszłym tygodniu na sesję nad-
zwyczajną w sprawie Saary, mogła-
by powziąć decyzję co do tego. Bie-
rze się w rachubę możność nowej
nadzwyczajnej sesji Rady w połowie
grudnia.

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
iniormacyjne donosi z Budapesztu,
że tamtejsze koła rządowe są zda-
nia, iż nota jugosłowiańska i popar-
cie jej przez rządy w Pradze i Buka-
reszcie wytworzyły zupełnie nowy
stan rzeczy. Ujawniła się koniecz-
ność natychmiastowego wyjaśnienia
zarzutów, skierowanych przeciwko
Węgrom. Nota jugosłowiańska uwa-
żana jest w Budapeszcie za niedo-
puszczalną. Ogólnie zwracają uwa-
$ę, żew nocie jugosłowiańskiej nie-
ma ani słowa o Włoszech. Obecnie
nasuwa się pytanie, jakie stanowisko
w tej sprawie zajmą wieluie mocar-
stwa a przedewszystkiem W. Bry-
tanja i Francja. Koła budapeszteń-
skie mają zieję, że rząd irancuski
starać się będzie wpłynąć uspoko-
jająco na trzy państwa M, Ententy.
czekiwane jest równiez, że W.

Brytanja zajmie podobne stano-
wisko. Pewne kroki dyplomatyczne
w tej sprawie zostały już jakoby
podjęte. Wedle krążących pogłosek,
rząd włoski w związku zwystąpie- polityce japońskiej od chwiłi zajęcia

przedmieść Pekin: "= ta  niem Jugosławji przeciwko Węgrom

sprawy na porządek obrad najbliž-
sesji Rady, która

nia, wydaje się jednak, ze Węgrzy
nie zechcą czekać dwa miesiące na

postawionych im przez Jugosławię.

ny przez dziennikarzy, oświadczył,
że jeszcze nie powziął decyzji co do
procedury, jakiej zażąda. W chwili

delegat Węgier nie zna

nosi się z zamiarem poczynienia po-
dobnych krąków przeciwko Jugo-
sławji.

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
iniormacyjne donosi z Budapesztu,

„že rząd węgierski zamierza nie-

;zwiocznie wystosować do Ligi Na-
„rodów notę, w której zajmie stano-
| wisko wobec zarzutów jugosłowiań-
skich i podkreśli całkowitą bezpod-

| stawność tych zarzutów. Nota pod-
kreślać będzie również, ze prowa-
dzona w ostatnich tygodniach na-
gonka prasy jugosłowiańskiej wy-
tworzyła tak naprężoną atmosierę,
że konieczne są natychmiastowe
kroki ze strony Ligi Narodów w in-
teresie utrzymania pokoju europej-
skiego.

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa
w depeszy z Genewy podaje, że zda-
niem kół międzynarodowych treść
noty jugosłowiańskiej nie wykracza
poza granice dozwolone w podob-
nych okolicznościach.
W Genewie panuje przekonanie,

że oskarżenia Jugosławii opierają
się na nowych dowodach. Z nie-
cierpliwością oczekują tam na me.
morandum rządu  białogrodzkiego,
które ma zawierać materjał dowo-
dowy.

PARYŻ (Pa). Korespondent Ha-
vasa donosi, że oficjalne koła wę-
gieiskie porzuciły, jak się zdaje,
swój zamiar domagania się proce-
dury nagłości dla. omówienia zama-
chu marsylskiego w łonie Rady Ligi
Narodów.

BERLIN (Patj. Nota jugosto-
wiańska wywołała olbrzymie echo
w prasie niemieckiej. Nie spodzie-
wano się tak ostrego tonu. Wszyst-

„kie dzienniki stają w obronie Wię-
„gier i wskazują na groźbę kompli-
kacyj, jalkie wywołać może w Euro-

„pie krok jugosłowiański. Wszystkie
* dzienniki oceniają sytuację jako
bardzo poważną. „Berliner Tage-

„ blat" wskazuje na słabnące wpływy
,Francji w obszarze naddunajskim.

 

| „Voellkischer Bępbachter" pisze, że
Już w rajbliższych dniach może wy-
niknąć napięcie o bardzo doniosłem
znaczeniu, zwłaszcza, że za Jugo-
sławją stanęia M. Ententa, a za Wę-
grami riewątpłiwie staną Włochy.
————
W GRUDNIU UKA2E SIĘ PIERWSZY

RAZ w WILNIE,

WILEŃSKI INFORMACYJNY

(ALENSANZ pAaOdOWY
na 1935 rok

Bogaty dział ' informacyjny z życia
$ospodarczego, politycznego oraz wia-
domości bieżących (w tem b. szczegóło-
wy wykaz polskich źródeł zakupu w
Wilnie zapewnią mu duże wzięcie i po-
wodzenie.

Reklamy do kalendarza zbierają
umyślni akwizytorzy. Pozatem zgłosze-
nia reklam do Kalendarza Narodowego
przyjmuje „Dziennik Wileński, Mosto-
ма 1 do dn. 28.XI.

Na telefoniczne żądanie wysyłam;
akwizytorów. Telefon 12-44. ж я   
 

 

Latwierdzenie wyborów w Łodzi.
ŁÓDŹ. Pat. Wojewoda łódzki za-

twierdził wybory do rad miejskich
w Łodzi a także w Kaliszu i Piotr-
kowie. Wybory do zarządów tych
miast odbędą się na pierwszych
posiedzeniach rad miejskich, które
zwołane mają być w ciągu 14 dni
od zatwierdzenia wyborów. W ten
sposób pierwszego posiedzenia rady
miejskiej w Łodzi spodziewać się
należy dnia 5XII.
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, giem. okoliczności

kiego zmniejszenia ilości dorosłych
amedóabetów nie mogliśmy sobie do-|

и

Do 8. Literatówi Dziennikarzy Polskich
Nauczycielskie |LIST OTWARTY.

Data: dzisiaj i jutrt
Kło pisze? Nauczyciel... Jest ich

sto tysięcy, dlaczego ten, a nie inny?
spoieczny pracownik oświatowy...

1 to nie jest ięgitymacją uprawriają-
cą do takiego listu, i takich jest
wielu. Dyrektor Poiskiej Macierzy'
Szkolnej... L to za mało. Mu nazwi-

sko, ami stanowisko... Jakiem więc

prawem, w czyjem amieniu i w ten“
sposób/Moralne prawo i ©uwagę do'
takiego wystąpienia znalazł piszący
ten list otwarty w tem, że wielu iu-
dzi sami nauczył czytać, ze ułożone
przez niego eiementarze rozeszły!
się w, setkach tysięcy egzempiarzy,!
że obecnie, w miesiącu likwidacji!
antdłabetyzmu książkowego rozpo-!
wszechmia się w Polsce jeżo „Naukę
czytania” w liczbie pół maijona eg-'
zemplaray (bez grosza autorskiego!
honorarjumj, a wszystko polec, abys-
cie Wiy Panowie byli czytani, rozu-'
miani, wa kierewników duchowych:
uznawani! '

Czego chce? Pomocy!
Najpoważniejsze polskie stowa-!

rzyszenia społeczne rozpoczęły wal-!
kę o podstawy cywilizacyjne Polski.!
MW. stuleinią rocznicę wydania „Pana
ladeusza' mamy w Polsce 6 i pół;
miljona  dorostych | analiabetów
książkowych, t. j. tyle ludzi, ile pań-
stwo czechosłowackie ma Czechów.
Przez 16 iat istnienia Poisii odro-!
dzonej nie potražilišmy  soo1e pora-!
dzić z tym wrzodem na ciele nowo-|
czesnej Rzeczypospolitej Nie zna--
leźliśmy racjonalnej, skutecznej dxo-|
gi do likwidacji tego społecznego
mieszczęścia.

Akty stanu cywiinego, repertorja|
rejentów, dokumenty sądowe, wszeł
kie podania i załączniki do iicznych'
urzędów i biur pokreślone są krzy-'
żamu, które każdy niepiśinienny ty-
le razy do roku po trzy, zamiast
podpisu stawia. Zamiast podpisu,
cmentarzyki rysują miljony analia-
betów poiskich i uworzy się w wy-
obraźn: jedno wielkie omeatarzysko
krzyżów, przez które z największym
trudem  przeciskają się promyki
oświaty, gospodarczego posiępu i
obywaielsko - państwowego wycho-
wania,

Mówi się o kulturze ,,z poziomu
sennika egipskiego. Dia sześciu
miljonów iudzi odcyfrowanie treści
sennika egipskiego jest niedościgiem
marzeniem. A dia ilu muljonów lu-
dzi, stojących bezradnie przed dru-|
kowanemi przepisami różiych urzę-
dów i wiadz, są. te przepisy tajemni-
czą, czarną książką, „koinbinacją
djaoła i czarownicy?” Dla ilu —
urzędowy, nakaz lub wezwanie, nie-
raz biędnie, ziośiiwie, lub wprost
wrogo przez szkodnika - imterpre-
tatora ovjaśniane, staje się nietylko
wyrazem jakiegoś piekielnego po-
Seistwa, lecz źródiem narastającej
niechęci, nawet nienawiści do urzą-
dzeń i wiadz panstwowyca? len
balast musi spasc z polsaiego, pań-
stwowego wozu.

Mamy, tyle miijonów ludzi, dla
ktorych napis na drogowskazie nie
jest drogowskazem, bo gov odczytać
mie umieją! Do tylu ludzi gazeta nie
zdołna zagadać! Takie izesze w
książce nie znajdują pouczenia, ob-

į

jaśmienia, zapomnienia, uigi, ratun-
„Ku. Rozkoszy lstu nie zaznają.
Szczęścia rozmodlenia się w litanii
mnie odczują...

laki ogrom iudzi bez możności
samodz:einego torowania  drogi
wgiab wiasnego ducha. Laki legjon
šiepycn na drukowane stowc!

Urodzeni i wychowani w prze-
konaniu, że jesteśmy przednią stra“
żą kultury, przedmurzem zachedu,
twierdzą oroniącą przed zalewem
baibarzyństwa, niechętnie schodzi-
my z piedestatu, 4 chęinie usypiamy
swą czusność prasą, pubiikacfama,
komplementami dypiomatów, i wido-
kamu pałaców oświaty. Czy nie za-
kłamaiiśmy się nieco/ !

Niedawno peinomocnik Rzeszy
powiedział w mowie

wygłoszonej w „Wejmarze, ze. ,Niem-
cy są narodem o najwyzszej na
świecie kulturze i cywilizacji, prze-
to mają prawo domagać się najlep--

 
„szego cila siebie miejsca pod ston-
cem“. Do nailepszego miejsca pod
słońcem są jeszcze inni kandydaci...
Czy mogłby jednak powiedzieć tak
przedstawiciel Polski?  Dyplomaci
mijczeliby zapewnie, bo to ich zawo-
dqwo obowiązuje. Usłyszećby można'
jednak z, różnych stron cos podebne-
go do tego, co usłyszał piszący te

a w. Danji, że „nie mozna mówić
o kulturze małych gospodarstw, je-
żeli co drugi chłop w  Folsce nie
umie czytać”, :

Lecz w Danji, gdy znaleziono
jednego chłopa, który dziwnym zbie

nie nauczył się
czytać, stronnictwo chiopskie zażą-
dato dymisji ministra: oświaty., A
duński e rolnictwa miał pra-
wo na encji gospodarczej po-
wiedzieć, że „duńskie masło jest
najlepsze w świecie i nie boi się
konkurencji, Dlaezego? Bo chłopi
duńscy —deklamują poetów duń-

A unas? Lecz dość tego. Nie
rozdrapujmy rany...

Przyznajemy się, że ze sprawą
zdecydowanego, skutecznego i szyb-

tychczas poradzić.
kursy dla analiabeiów zawiodły.!
Когойу się przeważnie o mur łai-|
szywego wstyau analiabetów. Udpo-'
wiedzialnością za stan analfape-!

, tyzmu wśród dorosiych nie wolno też
obciążać nauczycieistwa. Ono та!
szkoię i barazo, bardzo ciężkie wa-
runki pracy.

Po szeregu prób w stuwarzysze-
niach społecznych doszliśmy do prze
konania, że anoliabetyzm książkowy
można w Polsce zlikwidować meto-
dą mauczania jednostkowego.
Każdy światty Polak. musi się stać

żoinierzem oświaty. Umiejący czy-

tać winien uczyć jednego analiabetę.
„Wyszukać go, zwalczyć jego wstyd,
zachęcić i w „cztery oczy. nauczyć
czytać, Podręcznik „„Nauiki czytania”
kosztuje tylko 20 gr. Lekcje „Nauki
czytama' drukują obecnie czaso-
pisma w łącznej liczbie pół mzljona
jednorazowego nakładu.

Tworzy się wielki rucn społecz-
ny, jakby misyjny. Najpoważniejsze
stowarzyszenia, z nicjalywy Pol-
skiej Macierzy Szkolnej, utworzyły
zgodny, ochotniczy front oswiatowy
1 postanowiły wprowadzić metodę
jednostkowego nauczania analiabe-
tów, jako tormę pracy oswiatowej
swoich kulturainych członkow.

Takiej krucjaty przeciw ciemno-
cie, takiej dobrowoinej ochotniczej
armji oświatowej dotychczas nie
było. &

Lecz ter iront oświatowy jest
jszcze w stadjum mobilizacji, to do-
piero front Zarządów Stowarzyszeń;
tront czynnych członków tworzy się.
„Wodzów duchowych potrzebuje!
Słów ducha krzepiących 1 przykła-
du...

Przeto na pomoc Was wzywamy,
Panowie Literaci i Dziennikarze!
Najważniejszy teraz momsa:t. Sło-
wem gorącem pomóżcie Žarzadom
Stowarzyszeń rozbudzić aktywność
członków, ugruntować ideę, osią-
śnąć cel. Rozpoczyna się walka,
która, gak prawdziwa wojna potrze-
buje odpowiedniego klimatu ducho-
wego. Wy jesteście najwrazliwszemi
nerwami, oplatającemi nasz polski
cigamizm społeczny. Do Wa: woła-
my, my od „roboty czarnej”, ze wsi,
miasteczek i miast: chciejcie hetma-
nić tej tworzącej się, dobrowolnej
armji, którą usprawnić Lrzeba do
otwierania móilijonów oczu ra świat
ducha, przez litery w książkach...

Alkcja ta nie może być Wam
obojętna. Zlikwidowanie sześciomil-
jonogłowej gromady śiepych na dru-
kowane słowo, to bój także i o to,
alby Wasze prace mogły wychodzić
w dziesiątkach i setkach tysięcy |
egzemplarzy, eby czasopismo było|
strawą tak, jak chieb potrzesną; aby
Księgarnia, Bibljoteka, Czytelnia
była życiem tętniącą stacją głodnych
wiedzy i żądnych  sziachetnych
wzruszeń.

Zakończenie. Nie wiem gdzie i
kto z Was Panowie zechce do końca
odczytać to wołanie. Moze Wam
mój głos zmąci nastrój w pracy.
Przerwijcie na chwilę pisanie Wa-
szej książki, opóźnienie nie zaszko-
dzi. Powiem Wam rzecz przykrą: w
Polsce jest za -dużo książek, książek
nieczytanych. W. miastach, miastecz
kąch i wsiach spotyka się „bibljo-
teki“ — chciałoby się powiedzieć
„ementąrze”, bo jak na cmentarzach
cicho spią groby jesiennym pokryte
liściem, tak w tych bibljotekach
książki odpoczywają pod powłoką
kurzu...

Odłóżcie na dziś pisanie Waszej
książki, a napiszcie swoje myśli i
głoście w piśmie, które Was naj-
chętniej drukuje. Piszcie artykuły,
któreby pouczały, pobudzaty i za-
chęcały do ošwiecania ciemnych,
wołały o pogłębianie się wewnę-
trzne przez uczenie drugich, o ruch'
w: bibljotekach i czytelniach i szla-
cheniejsze życie.

Autorytet Waszych nazwisk i
Waszego słowa propagującego ideę .
walki z analfabetyzmem  książko-|
wym. zaważyć może decydująco na
czali zmagań o najpowszechniejszy,
bezpośredni udział światłych Roda-
ków w tem dziele.

Musimy czuć, że stoicie za nami,
że jesteście z nami, że dodajecie |
nam otuchy. Trud Wasz będziemy|
rejestrować w prasie oświatowej, a.
płacić Wam tem, co sami dostajemy:
wdzięcznością oświeconych!...

Józei Stemler
Dyrektor Polskiej
Macierzy Szkolnej.!

" Wszystkie pisma, sprzyjające idei wal-
ki z analiabetyzmem książkowym, proszone
są o przedruk.

 
 

Nawetpył kwiatów
służy urodzie.

Przenośnia poetycka o obsypywaniu
ukochanej kobiety kwiatami stała się zwy-
ikłą prozaiczną prawdą i jest jednym z co-
dziennych zabiegów kosmetycznych,

Laboratorjum paryskie Forvil produ*
kuje subtelny i wonny puder, składający
sę z pyłu pięciu kwiatów. -

Piękna Pani obsypuje swą cerę tym
pyłem kwietnym, niesłychanie drobnym i
dobrze przylegającym, a przytem nieszko-
dliwym, nadającym cerze świeży, młodo-
ciany urok. Nazywa się to dziwo kosme-
tvczne — Puder 5 fleurs Forvil.

DZIENNIK WILEŃSKI |

Nasz związek z Francją.
W. związku z kampanią antytran-

cuską, uprawianą przez niektóre

pisma sanacyjne, zamieszcza prot.
K. kKybarski mastępujące słuszne
uwagi ra łamach „Gazety Warszaw-
skiej”:

W. dzisiejszych czasach susze poli-

tyczne mie mogą być tyiko sojuszami mię-

dzy państwami, lecz muszą być i sojuszami

Żadeń sojusz, najformalniej za-

śwaraąntoewany,

narodów.

warty, najuroczyściej nie

będzie wolny od

znajdzie głębokiego oparcia w opinji pub-

licznej nar: dów. Jeżeli uważamy sojusz

francusko-polski za jednę z podstaw naszej

wstrząśnień, jeżeli nie

£ prasy.
zawsze w ocenie slosunków zapizyjaźnio-

nego narodu trzeba zachować o,irożność i
у ‘

wstrzem'ęźliwość. Przedewszystkiem trzeba

te stosunki dobrze znać, by o nicu mówić i

pisać. i

Nie można ustroju Francji, jej siły po-

litycznej, oceniać według dok rynerskich

zablonów. Każdy naród dąży do takiego

ustroju, który najlepiej odpowiada jego

tradycjom,  usposobieniom i potrzebom.

Nie zanosi się na to, by na całyin świecie

zapanował jeden typ ustroju, ień sam sy-

stem może kwitnąć w jednym kraju, a w

drugim przynosić fatalne wynixi. liie przej-

mujemy się zbytnio cudzemi truanościami,

bo mamy dość swoich. Jeżeli vice chcemy,

polityki zagranicznej, musimy pilaie śledzić,' by inni dawali nam rady, nie dawajmy rad

czy temu sojuszowi nie zagrażają  niebez- Ё

pieczeństwa. płynące niejako od wewnątrz, у

czy nie osłabiają go zmienne nastroje opinii'

publicznej, którą można urabiać dla róż-

nych, ukrytych 'celów.

anos) m) ai

Pos. Miedziūskiemu ku rozwadze.
Pos. Miedziński w.swej mowie

' sejmowej dn. 6 listopada na zarzut,

Otóż trzeba powiedzieć wyraźnie: w żę sanacja pozbawia pracy iudzi in-

pewnych sierach prowadzi się obotę, któ- ' nych przekonań, cynicznie oświad-

rej celem jest podkopać wzajemne zauianie | czył: tak jest, tak być powinno.
Francji i Polski, osłabić zw'ązki, które
i tnieją oddawna między temi narodami.

ocenia się stosunki wewnętrzne we Francji:

za nadużycia żydów francuskich

w związku z tem„Robotnik“
| oświądczeniem podaje urywek z mo

W. sposób płytki i powierzchowny | wy w. pawlameńcie francuskim:
„Byłoby rzeczą potworną przyjąć że

czyni się | państwo jest pracodawcą, który ma prawo

odpowiedzialnym cały naród francuski, jak dyktować swoim funkcjonarjusz*m ich po-

gdyby inne kraje nie miały również swoich
żydów, popełniających nadużycia. czasami
nawet podaje się w wątpliwość wielkie ' wynagrodzoną przez

stępowanie polityczne, i że ta utrata praw

człowieka i obywatela miałaby być sowicie

stosunek umowny,

wartości duchowe, które Francja dała świa- * który tym funkcjonarjuszom zazewnia stałą

tu i Polsce.
Każdy naród przechodzi dzisiaj duże

trudności, wszędzie ujawniają się niedoma-|

gania, szuka się nowych dróg, a to, co jest, |

poddaje się nieraz ostrej krytyce. Ale i

pensję i emeryturę”.

Ferdynand Buisson
przewodniczący Izby Deputowanych .

Francji.
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Judofobja we Francji. `
„Hajnt“ (Nr. 253) przytecza in“ dlatego plakaty wyborcze oyiy przez

iormacje žangonowiki sjonistycznej w
Paryżu, „Parizer Hajnt“, o niebez-
pieczeństwie judofobji we Francji:

„ — Czy w rzeczywistości isinieje nie-

i

|
; nież publicznie, że jego

bezpieczeństwo, że również liberalny, wol-'

nościowy i gościnny naród fraacuski zosta-

nie zarażony trucizną judofobji?**

I „Parizer Hajnt" odpowiada:
w — W tych dniach odbyło się w Pa-

ryżu duże zgromadzenie żydowskie, poświę

cone sprawie wzmagającej się judoiobji w

kraju i sam ten fakt, że po 'atsch całych

zwołuje się naraz podobne zgromadzenie,

stanowi smutny objaw. Naieży jasno zor-
jentować się w sytuacji: kto to są ci judoło-

bi i jaką siłę oni stanowią”.

Dalej paryska żargonówka wy-
mienia te ugrupowania judofobskie i
oblicza ich siły. Na pierwszem miej-
scu wymienia „Les francistes", bo
stoją na usługach ...Hitlera.

„ — Czy Hitler ma w Paryżu swoich

ludzi? — Tak: Jest tutaj grupa „iaancistes*,

pod kierownictwem niejakiego  Coston'a.
Wydają oni pismo judofobskie „La libre
parole”, poświęcone walce z :nasonami, a
głównie z żydami —

Dużą siłę polityczną sianowize: sę
pa „La solidaritć francaise”. №у-
tworzył ją zmarły przemysłowiec,
Fr. Coty. Według obliczeń żydow-
skich, wynosi ona około 100 tys.
Niedawno na tie judofobji nastąpił w
niej rozłam, tak że obecnie

w — 50 tysięcy członków oswiadcza się
z otwartą judoiobją”.

Do tejże grupy przyiączyła się
inna grupa, „La jeunesse patriote“.
Łącznie z innemi wytworzyła ona
„front narodowy“. Na' czele stoi dyr.
„Echo de Paris', Pierre Tetinger, po
seł do parlamentu z. dzielnicy, za-
mieszkałej przez. dużą ilość żydów i

Boże Narodzenie w Betleem.

 

i ane w żargonie.
O. a Tetiuger rów-

„La jeunesse pa-.

triote* mie jest judoiobska. Wśród tej gru-

py spotyka się również młodzieńców ży-

dowskich. Ale ten fakt, że ta grupa przy-

łączyła się do „Solidarit'e", otwarcie judo-

fobskiej, wskazuje, że ludzie z tej $rupy na

ieżą do ruchu przeciwžydowskiego“.

Dalej idzie grupa monarchistów z

orgąnem „L'Action francaige, liczy

ona 60 tys. członków, posiada zdol-.

nych przywódców z Leonem Dau-.
det em na czele, który i

„ — dzieli żydów na „dobrych i „złych”

Większość żydów należy, ma się rozumieć,

do „zlych“. Zato jego zastępca Charles Mau

rols, jest już zdecydowanym  judofobem

bez kompromisów'. ' i

Wszystkie te przeciwżydowskie
ugrupowania (dodajmy od siebie

z e żyd:
R exsna |ęma88 siebie ckoło 200

tysięcy ludzi na ogólną ilość 40 miljonów*.

Alle ma nieszczęście żydów, we

Francji zaczyna rozszerzać się po

gląd, że żydzi stanowią odrębną ra-

„ — Hitleryzm doprowadził do tego, że

nawet w kołach demokratycznych, a głów-

mie wśród intelektualistów umocniło się

przekonanie, że żydzi stanowią odrębną та-

„sę... Zaczyna się już czynić różnicę. To u-

łatwia przenikanie judoiobji do tych kół,

gdzie dotąd ona wstępu nie miała”. ю

Żyd rosyjski, któryprzyjął: nazwi.
sko Bernard Lecade, stojący na cze-'
ie „Ligi do walki z judofobją*, !

„ — w tych dniach ze smukiem oświad

czył publiczne: muszę stwierdzić, że wśród

mas robotniczych, głównie w Paryżu, wzma

ga się judoiobja*.

R k! „idus У

Ileż io razy, pątrząc na ustrojoną cho- wtoratem J. Eksc. Ks. Biskupa Tomczaka,
inkę i stojącą pod nią tradycyjną stajenkę jest dostępna nawet dla osób mniej za-j

tetleemską z umieszczoną ponad nią zło-| zożnych przez swą niebywale niską cenę.

<istą gwiazdą, biegliśmy myślą do tego od-
iegłego kraju, w którym przed wielu, wielu
Jaty w ciemną noc zabłysła prawdziwa cu-
downa gwiazda, wskazująca drogę do sta-
jenki pasterzom i mędrcom z Dalekiego
Wschodu.

Dziś każdy ma mcżność spędzenia nad-
chodzącyćń Świąt Bożego Narodzenia i od-
bycia tej dalekiej pielgrzymki nietylko
myślą, lecz także naprawdę: szybkim €x-
pressem do Constaczy i „Polonją* do
Jaffy.

Pielgrzymka, organizowana pod prote-

Bardzo aktualną staje się sprawa
powołania: rady miejskiej w №аг-
szawie. Ustawa o tymczasowym
ustroju Warszawy przewiduje powo-
ianie tymczasowej rady przy zarzą-
dzie miasta, oczywiście: mianowanej,
Rada liczyć ma 36 członków, powo-
łamych przez ministra spraw we-
wnętrznych, posiadających głos do-
radczy ' opinjodawczy i pracujących
honorowo, t. j. bez. wynagrodzenia.

Tymczasowy prezydent miasta,
p. Starzyński, zamierza wystąpić do

przyspieszenie sprawy powołania
radnych. Podobno jednocześnie bę-
dzie załatwiona sprawa mianowania

Scdd ikiKDK AAGGA IЛОКЦООЛЬНЬ

«Rada miejska»w Warszawie.

ministerjum. spraw wewnętrznych o| zie niepotrzebna.

 

W drodze powrotnej pielgrzymki za-
trzymają się w Pireusie i odbędą wyciecz-
tę do Aten oraz zatrzymają się na jeden
dzień w Konstantynopolu; к

Calkowity koszt udzialu w pielgrzym-
ce, t. j. paszp. zagranicznego, biletów ko-
„ejowych i okrętowych w obie strony, peł-
nego utrzymania oraz zwiedzańń wyszcze-
gólnionych w programie wynosi zł. 750—.

Informacje i zapisy: Akcja Katolicka —
Lódź, ul. ks. Sk: i 10, oraz „Wagons-
Lits//Cook, Wilno, Mickiewicza 6

dwóch brakujących wiceprezyden-
tów. Ustawa 0 ustroju Warszawy
przewiduje obok tymczasowego: pre-
zydenta pięciu tymczasowych wice-
prezydentów. Na ratuszu urzęduje
obecnie trzech wiceprezyderstów..

Skład mianowanej rady miejskiej
nie jest jeszcze znany, lista kandy-
datów jest dopiero ukłacana i wy-
maga zatwierazenia min. Kościał-
kowskiego, który podobno krzywem
okiem patrzy na powołanie rady,
poiieważ uważa, że jest ona nara-

Jak wiadomo,
tymczasowy zarząd miesta, a z nim
i rada urzędować mają najdłużej do
1 kwietnia 1936 roku.
 

  
  

 

W SALACH OGNISKA AKADEMICKIEGO
" ODBĘDZE SIĘ

ZABAWA TANECZ
MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ

WSTĘP 1 ZŁ.

Reklama jest dźwignią handlu

 

NA
POCZĄTEK o godz. 21,30.  

„ik_huiować wskrzeczoną Polskę
Z kazania ks. Arcybiskupa

kaplicy na Politechnice
Jaka mocą Polsika się dźwięgnę-

ia? Czy mocą państw zaborczych,
licytujących się obłudnie i mieszcze-
rze w wywołaniu imienia Polski w
czasach zmagań wielkiej wojny? Ale
śmieszaem byłoby nawet o tem mó-
wić. Czy może zawdzięcza Polska
powstanie państwom spizymierzo-
nym? i to nie. Bo te państwa miały
pośród, siebie Rosję, która u swoich
sprzymierzeńców paraliżowała każ-
dy odruch swoich przyjaciół ku my-
„Śli o samodzielne; Polsce.

A może własnym wysidkom przy
piszemy cud wskrzeszenia Polski?
Nie chcę obdzierać choćby listka jedi
nego z wieńca chwały i sławy szla-'
chetnych naszych wysiłków.  Prze-
cenną też jest ofiara krwi,
przez życie oddane stwierdza naj-
wyższą miłość dla ojczyzny. Ale
któż to zaprzeczy, patrząc na te o-
fiary i wysiłki z wielkiego obserwa-
torjum potężnych historycznych wy-
darzeń, że są one kropelką tylko w
wielkim oceanie krwi, kruszynką
drobną, która na potężnej wadze, na
szalachjej -rozstrzygających o losach
miljonów i losach wiełkich państw i
narodów, tak jak mic nie ważyła:
Kto temu zaprzeczy, że listek to tyl
„ko, który wśrod zmagań się burz i
wichrów pędzony był to tam, to
sam, to w.tę, to w tamtą stronę.
A więc komu zawdzięcza Polsika

swoje powstanie?
Miast bym sam dał na to odpo-

wiedź, powołam: raczej dwie wielkie
postacie; tak dobrze wszystkim nam
znane: to ks. kardynai Mercier,
wódz. duchowy wielkiei wojny i mar
szałek Foch, wódz zwycięskich
armji. ‚
W przeslicznem orędziu, pošwię-

conem powstaniu Polski, ten wielki
bojownik ducha i filozofji, kardynał
Mercier, zastanawia się nad tem, iż
problem powstania Polski we wszel-
kiej rachubie ziemskiej staje się nie-
rozwiązalny. Bo jalkże może Polska|
powstać w talkiej wojnie, w której w
dwu obozach z sobą walczących, za-
równo: po jednej jak i po drugiej stro
nie są ci, którzy Polskę okuii w kaj-
dany: Anustrja i Niemcy po jednej
stronie, a Rosja po drugiej. Czyż ze-
chce kto z nich w nagrodę zwycię-
stwa wyzbyć się swojej zdobyczy?
Któżby jeszcze mógł o tem wątpić,
że mie.  Którakolwiek więc strona
zwycięży-— a talk się dzieje, że
zawsze jedna zwycięży — sprawa
Polski, przegrywa i przegrać musi.
Jeżeli więc stało się inaczej, jeżeli
naprzekór wszelakim przewidywa-
niom wyszło zmantwychwstanie Poł-
ski, jeżeli z samego rachurku nie-
prawdopodobieństwa wyszła Polska
«wskrzeszona, tó jest dzieło nie ludz-
kiei ale boskiei mądrości, nie ludz-
kiej, ale boskiej potęgi i mocy. Oto
jest prosty wniosek wielkiego tego
umysłu spekulatywnego i filozoficz-
nego, który tak gięboko ujął zagad-
nienie całej wojny światowej w li-
stach, jakie kardynał pisywał do ów
czesnego gubernatora niemieckiego.

Znatem człowieka  niewierzące-
go, o umyśle niepospolitym, który
był w obozie po przeciwnej stronie
katolicyzmu i rel:gii. Kiedy widzia-
iem go później nawróconego, spyta-
łem, co też wpłynęło na tę odmianę
jego duszy? Udpowiedział mu na to:
— Fawzytem na wielsie zmaga-

| nie się wojny i widziałem, jak naro-|
dy sziy do niej z pobudex egoizmu,
ale w muarę- jak postępy wojny ro-
sły, jak ster wypadał z dioii kieru-
jących wojną, jakaś niewiazialna rę-
«a popychała narody na drogi, na ,
kie wstępować mie mysiaiy. I wi-
działem, jak pod wptywemi niewi-
aziallnej sty z oparów wojny doby-
wała się Polska i wynurzara się jej
sprawa naprześór egoizmu, coraz to
peiniej i coraz to wspanialej. Patrzy-
tem na jej powstanie, jakgdyby na
jalkiśś poemat przez nmiewiaziainego,
geaujalnego tworcę skomponowany i
wtedy powiedziałem sobie: wslėrze-
szenie olski to cud: I uwierzyłem.

Tylko więc wyższa mądrość mo-
gla omylić wszevkie ziemskie ra-
chuby: mogła wypadkom nadać kie-
runek nigdy nieprzewidziany; ona to
jedna zdołała z samego mieprawdo-
podobieństwa wyprowadzić wskrze-
szenie Polski.

Przed kilku laty wobzc  prezy-
denta Republiki Francuskiej i naj-
wyższych przedstawicieli kultury
marszałek Foch wzniósł tcast na
cześć Kardynała! polskiego w Pary-
żu i na inny sposób stwie:dził to sa-
mo, co powiedział wielki kardynał
Mercier. Tamten patrzył na dzieje
wojenne z wysokiej perspeklywy П-
lozoficznej; marszałek Foch mówił z
własnego doświadczenia i przeżyć. I
on to miał tę szlachetną odwagę po-
wiedzieć publicznie w  toaście do
przedstawicieli: Polski:

„ — Nie nam to zawazięczacie
powstanie. Polski; myśmy o niej i my
šleč nie mogli; wszak wiecie, że
wróg wasz naszym był sprzymie-
rzeńcem, który nas w tej właśnie
sprawie we wszystkiem krępowal.
Znam dobrze dzieje tej wojny, znam
wszystkie i najskrytsze jej sprężyny,
I dziś to powiem otwarcie,że nie
żadną iudziką mocą, nie zamierze-
niem ludzkiem, ale raczej wbrew za-
mierzeniu, cudem Bożym, Polska
powstała do życia i bytu',

   

która '

—

Teodorowicza na pošwiecenie

we Lwowie 21-go b. m.
(Tu ks. arcybiskup Teodorowicz

przypomina widzenie dominikanina
| wileńskiego O. Korzeniewskiego z r.
11819, któremu męczennik Andrzej
' Bobola objawił, že Polska zmart-
| wychwstanie po wielkiej wojnie na-
Bodóch, oraz stwierdza tę samą wia-
rę w samych podstawach uaszej po-
ezji wieszczej, a następnie rozwija

| odpowiedź na trzv pytaniaj.
Jak mamy o na Polskę

j wskrzeszoną cudem Bożym? — Na
| jalkim fundamencie oprzeć jej budo-
„wę? — W jakim duchu ją tworzyć

i budować?,
— Czy dziś wśród pewnych prą-

dów wśród nuodziežy nie uderza
nas to zjawisko, iż sam ideał pań-|
stwowy, chociaż tak potrzebny, nie/
zdoła utrzymać na wodzy młodej i|
palnej duszy. Duszą ta, pozbawiona|
steru wiary i bożego zakonu, wnie-|
sie do gmachu państwa nieraz błę-|

 
dne i szkodliwe ognie, któremi,
wprost zagrozić może. Ogniki te i.
ogiie świecące: ziowrogo, to nihi-|
lizm i komunizm; są one również

grožne i dla wielkiej idei narodowej.
Uto dlaczego państwo i naród wte-
dy dopiero stają się silne 1 zywotne,
śdy w łonie swem noszą swiątnicę,
w której Bóg pisze gioskami czytel-
nemi myśl Swoją i wolę Swoją.

| To, dla czego świat nie nia zmy-
| słu, program wieszczy wtiacząa w wę
(gieł i iundament budującej się Pol-
| ski. Oto mėwi Krasiūski: Co świat
, przezwał snem i marąuczyń jawnem
(uczyń wiarą, uczyń prawem, czem-
sić pewnem i ujętem, czemsić świę-
tem... Jakże prawdziwie wieszczy to

į Program na dzisiejsze czasy i na dzi
| siejszą chwilę. Słyszymy przecie
dziś, jak gmach świata trzeszczy w
posadąch; ani jecinej niema spójni i
wiązadia, któreby było pewne, na
jakieby liczyć można.

,, Wi jakim duchu należy tworzyć i
| budować państwo. Odpowiedź na
|to: (W duchu poświęcenia i wyrze-
|czenia się siebie, „Kto poświęca
siebie dla drugich — mówi Mickie-
wicz — znajdzie mądrość i boga-
ctwo i koronę na ziemi, w niebie i
na każdem miejscu, a kto poświęca
drugich dla siebie, aby miał mą-
drość i bogactwo, znajdzie głupstwo
i nędzę i potępienie na ziemi, w pie-
kle i na każdem miejscu”,

Przekłada tę myśl, ujętą w pro-
zę, na mowę poezji Krasinski: „Ni
wierz w podrzuty pychy ni wściekli
zny, Wierz tyliko w słowo 1 w przy”
kład Chrystusa: Tam w koncu tylko
zwycięstwo — gdzie cnoia — Тат
zmartwychwstanie tylko gdzie
Golgota* Jakiż to program zawsze
nowy i zawsze siary. Światu dzi-
siejszemu, któremu wyślizgnęła się
z rąk dusza, ostał się tylko egoizm i
kult siebie, oparty o siłę i przemoc.
Tak dziś uzbrojony moloch egoizmu
niszczy pierwiastki sumienia i cno-
ty, tworzy pustkę bezdenną dokoła
siebie, a wszelką rodzajność kultu-
ry i cywilizacji ,wszelikie jej ducho-
we pierwiastki wysusza i świat prze
mienia w pustynię,

Dziś więc czas, młodzieży ko-
chana, na wspomnienie o testamen-
cie wieszczów. W tym testamencie
tkwi zatwierdzenie i wzbogacenie
Polski. Poza nim jest tylko jej za-|

„ przeczenie.

 

 

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
** Agencja „Elta” zsprzeczaka

tegorycznie pogłoskomoistniejące
jakoby naprężeniu pomiędzyWwa
tykanem a L Rokowani:
między rządem litewskim a Watyka
nem co do interpretacji pewnych
postanowień konkordatu toczą się:
jak donosi Elta, w duchu całko”
wicie przyjaznym.

e) Prasa królewiecka donosi, że
na Litwie wydano ustawę dopusz”
<zającą do wykupywania z licy”

 

 

   

   
   

 

   
   

 

   
   

  

    

   

   

 

    

  

roinicze. (lstawa ma na celu
bieżenie zbyt licznemu w ckiei
czasach wykupowi przez żydów z
dłużonych gospodarstw rolnych.

* Trybunał wojskowo - morski

sowieckiej w Gdyni, marynarz
zaś Puczynina i Kozłowa, któryc
Kowalenko namawiał do wspólaći
ucieczki, skazano każdego па 10 Ia
więzienia za niezadenuncjowanie.

** Jedna z hal przygotowywan
wystawy wszechświatowej w Bru
seli zawaliła się. 6 osób zostałł
zabitych na miejscu a 20 odniost
rany.

* Nad Atenami i EPireuse
przeszła nliezwykle silna burz?
połączona z ulewą wskutek czeg“
wiele domów stoi pod wodą. Bara
przeznaczone dla uchodźców zosta
uszkodzone. 10 osób utonęło.
wielu punkiach komunikacja został
przerwana. 
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„chodzące ukośnie przez skwer przy

` м! Gazowemu, skarżą się na zanie-

 

"KRONI
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |
Najpierw pochmurno z opadami,

potem zmiennie. Chłodniej, nocą
przymrozki. (lmiarkowane i pory-
wiste wiatry z zachodu i północo-
zachodu.

DYŻURY APTEK |
Dziś w mocy dyżurują następujące|

apteki: - |
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef. |

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Fi.emonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 1
Chrėšcickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,|
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz|
Snipisrek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Dzieło M. B. Powołań. W

niedzielę o godz. 8. 30 rano wkośc.
św. Jerzego dla członków i sympa-
tyków Dzieła Matki Boskiej Powo-
łań zostanie odprawiona wspólna
msza św. wieczorem zaś: o godz. 6
przy zauł. Bernardyńskim Nr. 8 od-
będzie się dla nich zebranie ogólne.
Odtąd msze św. i zebrania będą
odbywały się dla członków w ostatnią
nledzielę każdego miesiąca,
— Ku czci św. Cecylji. W nie-

dzielę z okazji przypadajacej uro:
czystości ku czci Patronki muzyki
i śpiewu św. Cecylji, w kościele św.
Jana o g. 10 min. 30 będzie odpra-
wione uroczyste nabożeństwo na
intenėję chėru „Echo“.

Podczas nabożeństwa zespół śpie-
waczy „Echo” pod dyrekcją prof.
Władysława Kalinowskiego wykona
pienia religijne. в

Z MIASTA.
— Reorganizacja ubezpieczai-

ni społecznej. Dyrektor ubezpie-
czalni społecznej p. Gradowski wzy-
wany był do Warszawy w sprawie
reorganizacji miejscowej ubezpie-
czalni. Onegdaj dys. Gradowski po-
wrócił do Wilna. Z dniem 1 grud-
nia rb. straci pracę kilkunastu pra-
cowników administracyjnych i le-
karskich, którzy już przed paru mie-
siącami otrzymali wymówienie. Nie-
zależnie od tego w pierwszych
dniach grudnia zostaną uruchomio-
ne t. zw. rejony w mieście i ustalo-
ne etapy lekarzy rejonowych. Wilno
narazie będzie miało 30 rejonów.

SPRAWY MIEJSKIE.
‚ — Tydzień posiedzeń. Ostatni
tydzień listopada wypełniony będzie
posiedzeniami w Zarządzie Miasta.
We wtorek dn. 27 bm. odbędzie
się posiedzenie komisji technicznej
i finansowo-gospodarczej w środę
dn. 28 bm. posiedzenie komisji kul-
turalno-oświatowej. W środę rów-
nież, w godzinach południowych,
odbędzie się posiedzenie Magistratu
a ma czwartek dn. 29 listopada
przewidywane jest zwołanie plenar-
nego posiedzenia Rady Miejskiej.
— Nowe wybory do Komitetu

Rozbudowy m. Wilna. Na naj-
bližszem posiedzeniu Rady Miejskiej
mają być dokonane wybory Komi-
tetu Rozbudowy m. Wilna. Dotych-
czas istniał Komitet, wybrany przez
poprzednią Radę Miejską.
— W oczekiwaniu kredytów.

Zarząd miejski oczekuje obecnie na
wyznaczenie dla Wilna dodatkowe-
go kredytu inwestycyjnego. Z pie-
niędzy tych m. in. projektowana
jest generalna restauracja gmachu
ratusza miejskiego. W ratuszu mie-
ścić się będą biura prezydjalne ma-
gistratu, kancelarja główna oraz
szereg innych agend miejskich.
— Roboty przy regulacji rzeki

Wilji. Wyjątkowo duża dotacja Fun-
duszu Pracy na rzecz zatrudnienia
bezrobotnych w Wilnie, wynosząca
w rb. 800000 zł, oraz suche lato i
łagodna z niedużemi opadami je-
sień pozwoliły prowadzić roboty
r regulacji Wilji aż do ostatnich
ni.
Od poniedziałku dn. 26 go listo-

pada czerpak motorowy, pracujący
przy moście Zielonym, zostanie u
sunięty, a usypywanie szkarpy nad-
bżerznej przy ul. Zygmuntowskiej
zakończone będzie przy pomocy
wczów konnych.

Robotnicy zatrudnieni  dotych-
czas przy ul. Zygmuntowskiej użyci
będą do pracy na odcinku między
ul. Kanoniczną, a mostem wojskowym
na Antokolu.

Na prawym brzegu Wilji Dyrek-
cja Robót Publicznych rozpoczęła
zabijanie pali w pobliżu elektrowni
i prowadzić będzie tę robotę w kie-
runku mostu Zielonego dopóki nie
przeszkodzą mrozy.
— Skwer przy ul. Orzeszko-

węj. Osoby, korzystające z auto-
busów dalekobieżnych, oraz prze-

ul. Orzeszkówej od KKO ku zaułko-

dbanie drogi prowadzącej przez
skwer. Na wiosnę, podczas rozsze:
rzania ul. Mickiewicza, ułożono no-
wy chodnik na poziomie niższym
od alei. Wskutek tego wytworzyła
się znaczna spadzistość, pokryta
błotem i śliska, grożąc przechod-
niom upadkiem. Władze miejskie
powinny niezwłocznie polecić zbu-
dowanie w tem miejscu paru schod-
ków, bądź rozkopanie i zaszabrowa-
nie alei.
—

Rosalie roszenie oświatowo
członków stowarzyszeń spo-

7272

'w walce z chorobami mowy

A A.

SPRAWY WOJSKOWE
— Attachć wojskowy węgierski

na uroczystości wojskowej w Wilnie.
(Wczora; odbyła się w Wiinie uro-
czystość wręczenia pamiątkowej
płaskorzeźby jednemu z puików gar-
nizonu wileńskiego przez bataijon
cyklistów węgierskich im. króla Ste-
fama Batorego. Na uroczystość tę
przybył, przywożąc pamiątkową pla-
kieitę, attachć węgierski w Wamsza-
wie mir. de Lengyela. Uroczystość
wręczenia pamiątkowego Garu od-
była się w godzinach połuariowych
w koszarach wymienioneżo pułku.
Korpus olicersku podejmował wę-
gierskiego gościa obiadem, wieczo-
rem mjr. de Lengyeła zwiedził mia-
sto, zapoznając się z jego zabytkami.
SPRAWY ADMINIDURACYJNE,
— Generaina inspektorka 0-

byczajowa w naszem mieście.
W dniu wczorajszym do Wilna przy-
była generalna inspektorka oddzia-
łów obyczajowych w Polsce p. Pa-
leologue, która zlustrowała miejsco-
wy oddział obyczajowy, przyczem
przeprowadziła szereg narad z miej-
scowymi czynnikami obyczajowymi
i kołami lekarskiemi.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— PoSiedz. Nauk. Wil. T-wa

Lekarsk. wspólne z T-wem Oto
Laryngolog. odbędzie się dn. 26
bm. o godz. 20 (Zamkowa 24): Prof.
Dr. J. Szmurło — Zagadnienie cho-
rób mowy i głosu naterenie szkoły.
— J. Głembocki— Rola nauczyciela

i gło-
su. — Doc. Dr. B. Dylewski: Stan
mowy i głosu u dzieci wstępujących
do szkół wileńskich.

Goścle miie widziani.
SPRAWY ROBOTNICZE.

Od miesiąca toczyty się muędzy gar-
bąrzami a właścicielami garbarni wi-
ieńskich pertraktacje w ceiu zawar-
cia nowej umowy zbiorowej. Na tle
ustalania wysokości wynagrodzenia
za pracę ostatnio wybuchi spór, któ-
ry omal nie przemienił się w strajk.
Wczoraj w Iktoracie Piacy od-
była się wspólna konferencja, przy
udziale zainteresowanych stron. Mi-
mo wysiłków Inspektora Pracy, kon-

' ferencja ta nie da:a pozytywuego re-
zultatu, Zatarg więc w dalszym cią-
$u trwa. Należy tu zaznaczyc, że nie
został wyznaczony termin następnej
konferencji.

SPRAWY SZKOLNE.
— Źródło Pracy, długoletnia

zasłużona i praktyczna szkoła pracy
dla ubogich dziewcząt, pozostająca
pod opieką Pań Miłosierdzia św.
Włncentego а Paulo, potrzebuje
przed zimą doraźnej pomocy i w
tym celu zwróci się przez kwestę
uliczną do publiczności wileńskiej o
ofiary, jetro w niedzielę. Szkoła ta
uczy biedną młodzież żeńską pon-
<zoszarstwa, trykotarstwh i bieližniar-
stwa z hafiem. Požyteczna ta insty-
tucja, dawniej samowystarczalna, li-
czy 52 uczenic, z których 22 darmo
otrzymnją naukę przy bardzo małej
opłacie reszty wychowanek; obok
dziennego kursu prowadzi „Źródło
Pracy” i bezpłatny kurs wieczorowy
dia służby żeńskiej dla lepszego jej
uzdolnienia do pracy i pomocy do-
mowej. W czasach zwalczania anal-
fabetyzmu pomożemy zwalczać i
analfabetyzm pracy domowej naszej
służby żeńskiej, a uczynimy to naj-
iepiej przez ofiarność ma szkołę
„Źródła Pracy”, umiłowane dzieło
pp Zofji i Konstancji Kościałkow-
skich, które stanowi dalszy ciąg ich
przedwojennych szkół b.tajnego na-
uczania.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Akad, Koło Misyjne. W, nie-

dzielę o godz. 10 odbędzie się ogól-
ne zebranie w lokalu Koła (Wiel-
ka 64).

ZABAWY.
— Sobółka 'w Ognisku Akade-

mickiem. Dziś odbędzie się w Ogni-
sku Akadem. (Wuelika 24, Sobótka,
Bufet, Jazz-band. Pocz. o godz. 21.
Legity:nacje. Kanty wstępu.
— Dancing-bridž w Hoteiu Euro-

pejskim. Jutro w Hotelu Europej-
skim staranieni Patronatu Więzien-
nego odbędzie się dancing-bridž —
czarna kawa. 2

Program zabawy urozmaicony
będzie występami wokalnemi (śpiew,
wiolonczela i t p.). Początek o godz.
17-ej. Wstęp 1 zł.

 

ta

KRONIKA POLICYJNA.
Spłoszony złodziej. W nocy 2

czwartku na piątek, około godz. 1 w nocy,
zrzez wysoki parkan żelazny ogródka, za-
bezpieczony ponadto drutem kolczastym,
do domu przy ul. Królewskiej Nr. 9 prze-
dostał się od ul. św. Anny złodziej, Wy-
biwszy szybę okna pustej suteryny, zamie-
rzał widać tą drogą dostać się do wnętrza
domu, aby obrabować piwnice, lab ograbić|
mieszkania. Spłoszony przez lokatora,
uciekł tą samą drogą, którą wszedł, zosta-
wiwszy jako corpus delicti na kolcach
parkanu kawałek wyrwanej garderoby.

Zaznaczamy, że nieraz już operowali
złodzieje w tej dzielnicy, niestrzeżonej od
rogu ul. Zamkowej: : Placu Katedralnego,
aż do Zarzecza przez żaden posterunek
policyjny, gdy tuż leżący Cielętnik i Ogród
Bernardyński, nigdy nie oświetlany, tak
dobrą stanowi dła szamowin miejskich kry-
iówkę.

— Qkradzenie krawca. Prokopowicz
Romuald (Dąbrowskiego 7), krawiec, do-
1iósł połici o kradzieży z jego mieszkania
nbrań męskich i damskich, należących do łecznych usunie hańbę anal-

fabetyzmu!
jego klijentów, ogólnej wartości 650 zł.
Ustalono, że sprawcy dostali się do mie-
szkania zapomocą otwarcia okna 3

— Zatarį w garbarniach trwa.!
& & | ›9.30: bodo na płytach. 19,50: Wiad. sport.

| DIĘKNERĄCZKI-
| MARZENIE PAŃ
|Saugosa Poauiocias
|| mu „Prałatów” udelikatnia-
jącego. nadającego sko:

irze rąk niezwykłąbiałość
X di jedwabistą miękkość
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Teatr | muzyka
— 'featr Miejski nuzyk Dziś o

godz. 8 wiecz. w dalszym ciągu komedja

G. B. Skaw'a p. t. „Nigdy nie m 'żna prze-

widzieć”.

Jutro o godz. 8 wiecz.

można przewidzieć”.

— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro o
godz. 4 pop. współczesna komedja M. He-

mara p. t „Firma“, w wykonamu dosko-
nale zgranego zespołu z J. Boneckim i H,

„Nigdy nie

Skrzydłowską w rolach głównych. Ceny

propagandowe.

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś po
cenach zniżonych op. Abrahama „Bal w
Savoy”. Ceny zniżone.

Jutro na przedstawieniu pcpotudnio-

wem op. Abrahama „Bal w Savoy” w pre-
mjeiowej obsadzie z J. Kulczycką na czele.

Ceny zniż ne.

Jutro o godz. 8.15 wiecz. po raz ostatni

operetka Falla „Madame Pompadour”.
Ceny zniżone.

Polskie Radjo Wilno
Sobota,dnia24listopade.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Mu-
zyka. Dzien. por, Muzyka. Cuwilka pań
aomu. 7,50: Konc. rekl. 7.55: Uiełda roln.
11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
meteor, .2.10: Muzyka lekka. 13.60: Dzien.
poł. 13.02: Utwory Bacha (płyty). 1530:
Wiad, o eksporcie. 15.35: Codz. odc. pow.
15.45: Nowe nagrania płytowe. 16.30: Słu-
<howisko dla dzieci. 17.00: Moncert soli-
stów, 18.00: Przegląd prasy roli. 18.15: Re-
"ital fortep. 18.45: „Ze świata wielkich dra-
bin“ repcrt. 19.00: Koncert życzeń (płyty).

 

19.56: Wil. wiad. sport. 20.90; Wieczór E.
Kalmana. 20.45: Dzier. wiecz., 20.55: „Jak
pracujemy w, Polsce . 21.00: Koncert po:
pularno-symfoniczny. 21.45: „Co czytają
bezrobotni” szkic iiter. 22.00: „Domek
trzech dziewcząt” felj. 22.15: Muzyka ta-
neczna. 23,00: Wiad. meteor. 23.05: „Ku-
kulka wileūska“ tr. z klubu „Smorgonia“.
23.35: Muzyka taneczna (płyty). 24.00: Mu-
zyka taneczna.

Niedziela, dnia 25 listopada.
9.00: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

„yka. Dzien. por..Muzyka. Chwilka pań
domu. 10.00: Nabażenstwo. 11.40: Muzyka
religijna (płytyj. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.
12.05: Wiad. meteor. 1205: „Jak rolnik
ucieka od kryzysu?” — odczyt. 12.15: Po-
ranek muzyczny. 13.00: „Na weselu w Do-
zsachowie” — odczyt. 13.15: D, c. poranku
muz. 14.00: Godzina życzeń (płyty). 15.00:
Radził Antek Modrokowi, jak się nie dać

kryzysowi” — pog. roln, 15.15: Aud. dla
wszystkich. 16.00: Recytacja prozy. 16.20:
Recital skrzypcowy. 16.45: „Wesoła szko-
ła" — opow. 17.00: Muzyka do tańca.
11,50: „Kultura duchowa Słowian, 18.00:
Słuchowisko. 18.45: Życie młodzieży. 19.00:
lsecital fortepianowy. 19,30: Muzyka lek-
ka. 19.50: Feljeton aktualny. 20.00; Kon-
cert wieczorny, 20.45: Dzien. wiecz. 20.55:
Jak pracujemy w Polsce? 21.00: „Na we-
sołej lwowskiej iali“. 21.45: Wiad, sport.
ze wszystk. rozgł. 22.00: Audycja poetyc-
ka: „Żądio satyry — recyt. 22.30: Utwory
NDavela (płyty). 23.00: Wiad. meteor. 23.05
—23.30: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Dawidgródek nad Horyniem.

Długo trzeba jechać do Dawidgródka:
«koło 12 godzin do Pińska, a potem drugie
tyle statkiem wdół do Prypeci i wgórę po
Horyniu. Nawet mało kto wie, gdzie ten
ś'awidgródek leży i tylko myśliwi coś mie
coś wiedzą o Ordynacji dawadgródzkie;.
gazie występują łosie, sarny, dziki a nawet
oóbr znalaz dla siebie zaciszne miejsce i
wy! ł według rzadkich reguł sztuki
Ł broWej piękne żerania na zrobionym
trzez siebie sztucznym stawie.
Dawidgródek liczy około 14 tys. mieszkań

«ów, jest malowniczo położone po obydwu
„Lronach Horynia i przedstawia wiele cecł:
charakterystycznych tak pod wzgiędem za-
budowania jak i typów etnograficznych lud
ności O tych oscbliwościach tego niezmier
rre ciekawego zakątka Polski opowie słu-
chaczom obszerniej radjo - kronikarz Dr.
Marjan Stępowski w driiu 24 bm. o godz
19.20.

 

Aniela Szlemińska i Bronisław Lewenstein.
Występ p. Anieli Szlemińskiej, należą-

cej do atrakcyjnych sił muzycznego progra-
mu radjowego, zapowiedziany został na 24
jistopada (sobota) o godz. 17.00. Artystka,
której interpretacje stoją na wysokim po-
ziomie artystycznym, ona arje z oper
Beethovena, Mozarta, Glucka, oraz pieśni
Schumann, Schuberta i Haydna. Drugim so-
listą tego koncertu będzie skrzypek Broni-
slaw Lewenstein. Program artysty obejmuje
ćrobne utwory wirtu ie.

Aleksander Wasiel.

W) dn. 24-tym listopada Polskie Radjo
crganizuje o godz. 20.00 wieczór Kalmana,
w ramach którego odegrane i odśpiewane
zostaną najpopularniejsze i najpiękniejsze
jego melodje. Jako wykonawcy wystąpią:
orkiestra Polskiego Radja pod dyrekcją Sta
nisława Nawrota i popularny ulubieniec słu
chaczów, amant radjooperetki — Aleksan-
der Wasiel.

  

— Najście na mieszkanie teścia. Jan
Klejnow (Krzywa 2) powiadomił policję, iż
jego zięć Błażewski K. (Dzielna 12) urzą-
dził najście na jego mieszkanie, zdemolo-
wał urząd”enie, połamał meble, przyczem
groził wymordowaniem domowników.  Po-
cja Błażewskiego aresztowała.
— Wypatrzony schowek złotych rubli.

t. Gilewska (Miłosierna 6) powiadomiła
policję, iż z łazienki jej zginął w tajemni-
czy sposób woreczek z zawartością 20 rb.
w złocie.
— Obława na rynkach. Zgodnie

z zapowiedzią władze policyjne
przystąpiły do oczyszczenia rynków
wileńskich z szumowin miejskich.
Wczorajsza obława na rynkach
przyniosła znaczny plon, gdyż za-
trzymano około 40 różnego pokroju
złodziei i oszustów, grasujących na
rynkach i żerujących na naiwności
ludności. Zatrzymanych sxierowano do dyspozycji: władz śledczych.

»_ DZIENNIK WILEASKI .

NA
Pomoc dla osoby uczącej czytać analiabetę, ułożona przez Józefa Ste Mor

z obrazkami Wandy Romejkówny. i \

 

„Miesiąc likwidacji analfabetyzmu książkowego" pod hasłem: „Każdy świat. p_jak —
żołnierzem oświatowym; umiejący czytać uczy analfabetę“.

URA CZYTANIA

 

 

 

Hilary pali

Pobodc kot
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Największa pod względem ilości
zatrudnionych robotników fabryka
wyrobów radjowych „Elektiit“, zaj-,
mtująca 3 piętra dużej «amienicy
przy ul. Szeptyckiego 16, wczoraj
stała się terenem strajku robotni-

czego. Šo й

Fabryka ta stanowi własność kil-
iku przedsiębiorców żydów, a zatru-
dnia przeważnie robotników chrze-
šcijan, przyczem blisko 40 proc. sta-
nowią kobiety.

Fabryka nieźle prosperuje, lecz
płace robotnicze są niskie. To też
robotnicy ciągle myśleli o zwyżce
zarobków. Przedtem iednak posta-
nowili utworzyć związek, wyłonić
odpowiednie władze i wówczas do-
piero rozpocząć wallkę o podwyżkę
płac. Natomiast dyrekcja fabryki
postanowiła przeszkodzić temu. Mi-
mo to, związek został zorganizowa-
ny. Dyrekcja zwolniła wczoraj obu
głównych organizatorów. Wywołało
to natychmiastową reakcję. Robot-
micy zapowiedzieli, że dopóty nie
poiejmą pracy, dopóki obaj zwol-
nieni nie zostaną przyjęci zpowro-
tem! do pracy.

Dyrekcja w. obawie, żeby nie wy-
buchły jakieś zajścia, zawozwała po-
licję, która otoczyła fabrykę i pilno-
wała porządku. Robotnice, nie mo-
$ąc wydostać się nazewnątrz, za-
częły denerwować się, a niektóre
dostały ataków histerji. 6 robotnic
zemdlajo. Są to: Nina Potocka (Fi-
larecka 29), Mira Rudnicka (Ponar-
ska 37j,'R. Ruzowicka (Derewnicka),
Walentyna Konopko (Zarzecze 4),
Stasotowicz Helena (Filar-cka 31)'i
Stanisława Bielańska. Do zemdlo- 

    

    

  

  

 

STRAJK w FABRYCE «ELEKTRIT»

Strajkuje ponad 300 osób,

stanął Edward Bielecki, oskarżony

 nych robotnic zawezwano Pogotowie

a

TABLYCH 4

‚ 9 а ]

9 i
gaj albo lasek

gil leci do gaju na jagody

mamy tam i inne otaki

wilgi słowiki i kosy   

tu rosną stare dęby

mają grubą korę

z

Ola pasła kozę za lasem

teraz gna ją do zagrody

Ola z kozą

ty bez kozy

* zmykaj zaraz
tam za wozy

fajkę

y pa UTA į 11714 т
f 3

Hilary ma dobry humor. Po pracy wypił kufel piwa,
zdjął kaftan i zapalił fajkę. 2
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Wskazčwki Ala uczącego podane na tablicy 1. .

Następną, szóstą tablicę, zamiešcimy w poniedziatek;26 b. m. :
TT AASDT POST ESS ппа

6 kobiet zemdlałe.
Inspektoratu Pracy, prosząc o in-

ierwencję.
W związku z tem Inspekior Pra-

cy wyznaczył na godz. 1 w poł. dziś
w Inspektoracie konłerencję porozu-
miewawczą, w której wezmą udział
delegaci strajkujących i przedstawi-
cieie dyrekcji fabryki.

Ratunkowe, które przywróciło je do

przytomności.

Wkrótce po wybuchu strajku, de-

legacja Związku.udała się do dy-

rekcji w celu rawiązania pertrakta-

cyj dla zlikwidowania zatargu. De-

legacji jednak rie przyjęto, motywu-

jąc to tem, że dyrekcja nie uznaje Organa bezpieczeństwa publicz-

żadnej organizacji zawodowej. W9-! nego zatrzymały 3 robotników, któ-

bec takiego stanowiska zarządufa-| rych podejrzewano o agilscję za
bryki, strajkujący zwrócili się do | strajkiem. :

"0 nadużycia whurtowni spirytusowej- Zw. inw. Woj.
"przywłaszczenie i fałszywe prowa:
dzenie rachunkowości.

Podsądny B nie przyznał się do.
winy. Twierdził, że sumy aza-
ne jako zdefra::dowane winni są kli-
'enci hurtowni, a księgowość nie

odzwieiciadla istotnego stanu, gdyż
wogóle była prowadzona. prowizo-
rycznie, O _przywłaszczeniu mowy
być nie może i z tych wząiędów, iż
należności Mon. Spir. są zabezpie-
czone przez kaucje hipoteczne i go-
towkowe. овн

Sąd, biorąc pod uwagę wywody

podsądnego i jego obrońców w. 050-
bach mec. Petrusewicza i Eydry-

 

Wczoraj przed sądem okręgowym

o nadużycia w kwocie przewyższa-
jącej 40 tysięcy zł. na szkodę Pań-
stwowego Monopolu Spirytusowego

oraz o malwersacje w księgach ce-
ieni ukrycia nadużyć.

Bielecki ad szeregu lat prowadził
w. N. Święcianach z ramienia Związ-

ku Inwalidów. Wojennych hurtownię

P. M. Spir. W połowie lutego ub. r.
delegowany przez rejonowe biuro
sprzedaży wyrobów spirytusowych
w Wilnie, do którego hurtownia by-
ła przydzielona, urzędnik Michał
Burzyński stwierdził niedobór kaso-| bach й 1 a i by
wy w kwocie 17 tys. zł. giewicza, Bieleckiego uniewinnił. ©
W związku z tem działalność |: nas Kos.

Bieleckiego poddano skrupułatnemu WYPADKI ©
badani1 i wówczas to ujawniono — Skutki manipulowania bronią. |
fikcyjne zapisy w księdze kredyto-|Wczoraj w barze .Bagatela* w trak- ||

wej, co niedobór zwiększyło do|cie manipulowania bronią postrzelił |
sumy 40.836 zł. 55 gr. się ciężko w pierś student 3-goroku

Bieleckiego aresztowano, lecz pol prawa O. B. Rann odwieziono
przeprowadzeniu śledztwa zwolnio-| do szpitala. św. Jakóba: Wypadek
no za 2000 zł. kaucji. zdarzył się w czasie, gdy B. wraz

Urząd  prokuratorski postawił| z kilku kolegami jadł obiad w jed-
Bieleckiego w stan oskarżenia o!lnym z gabinetów, | 2 w
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psces nieuczciwych urzędników. |

ŁUCK. at). Wczoraj Sąd Okrę-
„ poku ogłosił wyrok, prze-

2 ye urzędnikom  okręgo-

wego pyłu ziemskiego, oskarżo-
adużycia na szkodę skarbu

o RS Na mocy wyroku został
skaziy były naczelnik wydziału
techicznego Jamiołkowski na 3 la-
tamiezienia, oskanżony Sawicki —
2tata więzienia i 3 oskarżonych

zieliński, Albramowicz i Choinski na
kary po 1 i pół roku więzienia każ-

AJU.

 

i

dy. Pozatem wszyscy oskarżeni zo- ,
stali pozbawieni praw  obywatel-
skich i honorowych na 5 lat, Sprawę
byłego radcy okręgowego urzędu
ziemskiego  Onichimowskiego sąd

| wyłączył i przekazał do ponownego
przeprowadzenia śledztwa. Oskar-
żony Carulkk został uniewinniony.
Jednocześnie zasądzono powództwo
cywilne na rzecz skarbu państwa w
kwocie 24 tys. zł Obrona zapowie-
działa apelację.

1

Uczniowie szkoły powszechnej okradli
cerkiew. |

GŁĘBOKIE (Pat)..W cerkwi pra- konali trzej uczniowie miejscowej płk. Fieldori, red. Nieciecki i zapasowy

wosławnej w Łużkach dokonano szkoły powszechnej wyznania pra- | kpt. Niepokulczycki. Do komisji rewizyjnej
zuchwałej kradzieży. Korzystając z wosławnego, przyczem jeden z nich weszli: płk. Klewszczyński, Kisiel i mjr.

tego, że cerkiew była otwarta i nie- jest synem popa ze Smorgoń i na- | Pilczewski.
strzeżona, złodzieje skradli z szaty zywa się Mironowicz. Przyzna!i się

DZIENNIK WILEŃSKI

Sport
NOWY ZARZĄD LEKKOATLETÓW.

Walne zebranie

skich było iaktycznie tylko załatwieniem

czczej formalności, której stało się zadość

bo udzielono absoiutorjum  usiępującym

władzom, a wybrano nowy skład zarządu i

komisji rewizyjnej.

Na przewodniczącego zebrania wybra-

no płk. Klewszczyńskiego, a na sekretarzy

Lachowicza i Doroszewskiego. :

Skład nowego zarządu przedstawia się

następująco: płk. Fieldori (prezes),  Nie-

,ciecki (wiceprezes I), Kudukis (wiceprezes

I), kpt. Niepokulczycki (wiceprezes III), a
na człoauków zarządu powołano: Popiela,

Lisieckiego, _Borysowskiego,
Gwozdowskiego, Doroszewskiego i Rym-

kiewicza. Dokonano również wyboru dele-

gatów na walne zebranie do Warszawy:

Z pośród zgłoszonych wniosków na u-

zł. 25, zabrali jednę skarbonkę a oni do wimy i zwrócili część skra-, wagę zasługują następujące: wnieść po-
drugą opróżnili z zawartości. Do-,
chodzenie ustaliło, że kradzieży do-4

Zbrodnicze
W folwarku Justynowo p. Pio-

tna Zawiszy elemienty przestępcze
podpality stodołę z całorocznym

dzionych pieniędzy w kwocie zł. 80.

podpalenie.
zbiorem, narzędziami roiniczemi i

400 kopami dranic na pokrycie da-
chów. Straty ocenione na 18.000 zł.

AST SANTA E S K SI CSS INS НЕжа _

Kraj długowiecznych.
Na Kaukazie bawi obecnie komisja an-,

tropologiczna, która zajmuje się badaniem

miejscowej ludności Wyjazd komisji na-

ukowej wywołany został nadchodzącemi

w ciągu ostatnich lat wiadomościami o wy-

padkach długowieczności wśród ludów Kau

kazu. Komisja ma zbadać, o ile wiado-

mości powyższe są prawdziwe i ewentual-

nie, jaka jest istotna przyczyna, że na Kau-

kazie częste są wypadki osiągania sędzi-

wego wieku.
Komisja opracowała już pierwsze spra-

wozdanie, z którego wynika, że plemię

górskie Abchazów, zamieszkujące południo

we stoki gór kaukaskich istotnie wyróżnia
się długowiecznością. Komisja stwierdziła,

że senjorem tego plemienia jest niejaki Cha

para Kiut, mieszkaniec wsi K'ndigi, który
liczy obecnie 152 lata życia co jest doku-

rzeźki, a pamięć mu w zupełności dopisuje.
Góral ten pamięta wiele wypadków histo-
rycznych, których był naocznym świadkiem.

Chapara Kiut, wcale nie jest wyjąt-

kiem wśród Abchazów. Jego pierworodny
syn jest już również starcem, który przekro

czył 100 lat. Jest on jednak znacznie młod-

szy od górala Kezli, mieszkańca wsi Gali,

liczącego 131 lat życia. Kezła jest założy-
cielem całej dynastji, liczącej 71 osób, t. j.

synów, wnuków i prawnuków Kezli.
Trzecim według starszeństwe jest nieja

ki Sozum Bobija, liczący 126 wioten życia.

Następue jeszcze trzech góra'i, liczących

powyżej stu lat.

Wiek przeciętny, ustałony die tego ple-
mienia przez sowieckich uczonych pozwa-

la stwierdzić, że ma się tu do czynienia z

plemieniem, odznaczającem się wyjątkową 

prawkę do statutu PZLA by zebrania wal-
ne odbywać się mogły rok rocznie w innym

ośrodku, prosić by walne zebranic PZLA z

roku sprawozdawczego 1935 odbyło się w

Wilnie,

czynić starania o zwołanie do Wilna walne-
go zgromadzenia prasy sportowej całej Pol-

ski. 2

GRAĆ BĘDZIEMY NA ŚNIEGU.

Dowiadujemy się, że mecz o wejście

do Ligi między Śląskiem, a W.K.S. Śmigły
w Wilnie odbędzie się dopiero 8 grudnia.

Będzie to spotkanie już rewanżowe, gdyż

W.K.S. 2 grudnia spotka się w 5więtochło-

wicach ze Śląskiem.
8 grudnia będzie w Wilnie już chyba

zima. Zobaczymy, czy pięknie wyglądać bę-
dą piłkarze na śniegu.

JUTRO MECZ BOKSERSKI.

Informują nas, że jutro o godz, 18-ej w

sali ośrodka F.W. odbędzie się sensacyjny
jeżeli chodzi o stosunki wileńskie, mecz

bokserski między Ożniskiem, a W. K. S.

Śmigłym.
Będzie to pojedynek o którym mówiło

się przeszło miesiąc. Trzeba więc przy-

puszczać, że ściąśnie on do ośrodka sporo

|
lekkoatletów wileń- '

Bulsiewicza, `

Azew — „rosyjski judasz”.
Ruch antyżydowski ostałnich czasów

spowodował reakcję, która często przybie-

ra formę chwalenia się tem, co żydzi zdzia-

iali dia ludzkości, jakich wydai: znakomi-

tych polityków, filozołów, wynalazców, ar-

tystów. Tej plutarchowskiej iście działal-

ności warto przeciwsiawić — autyplutarcha

(Nowaczyński powiedziałby antypiuparcha).

Wyszła niedawno książka Borysa Niko-

łajewskiego. „Azew, rosyjski Judasz”. Przy--

toczmy za nią zarys życia i czynów tej dziś

naogół zapomnianej znakomitośc

skiej.

Jerno (pod takiem imieniem. występo-

wał w świecie) Azew urodził się jako syn|

żydowskiego krawca. Ojciec, człowiek pra-

„cowity i zapobiegliwy, zdołał dać mu jakie

Jako nagły wniosek zgłoszono by po- :

takie wykształcenie. Młody cziowiek nie

miał ochoty wziąć się do żadnej pracy. Tro
chę zajmował się propagandą rewolucyjną.

Ale czuł się powołanym do więł:zych rze-

czy i pragnął poznać szeroki Świat, W r.' gąwał wiadzom pewną ilość kolegów. On | życiorys,

žydow- |

ły się i wtedy Azew zwrócił "ię do peter-

sburskiej policji, oświadczając gotowość

składania stałych raportów o emigrantach.

Oiertę przyjęto i wyznaczono  szpiegowi

skromną miesięczną płacę 50 rubli, Przy-

szła znakomitość zaczęła od maiego, nie

zrażając się i konsekwentnie dążąc do po-

lepszenia bytu.

Trzeba było pozyskać zaujarie rewo-

lucjonistów, głoszących hasła skrejne i na-

wet biorąc udział w podziemnej robocie.

Azew nie wahał się i pokazał, że nie lubi:
nic robić połowicznie. W pierwszych latach

XX w. doszedł do stanowiska wcdza terro--

rystów socjalno-demokratycznych. Wkrótce

przekonał się, że działalność ta przynosi

| takie same dochody i emocje, jak tajna .

| służba policyjna i że jedno z drugiem dasię ,

| doskonale pogodzić. Organizował tedy za-|

|, machy, przeważnie osiągając zamierzony|
skutek, a równocześnie co pewien czas wy-|

w Berlinie, jako makier giełdowy. Powo-

dziło mu się dobrze aż do wybuchu wojny.

Wówczas Niemcy internowały go. Stary
szpieg szdził, że w nim wietrzą »genta Ro-

sji, ale po jakimś czasie przekonał się, że

postanowili go unieszkodliwić jakc niebez-

piecznego terrorystę. Rozjchorował się ze

zgryzoty, od tego czasu straci! humor i

pewność siebie. Zresztą wstrząśnienia finan

sowe wielkiej woiny odbiły się “ na mająt-
ku.

Azew wyszedi na wolność jako złama-
ny człowiek i umarł wkrótce potem z wio-
sną 1918 r. *

Nikołajewski dobrze spełnił swe zada-
nie, gdyż zbadał wszelkie dokumenty i za-
sięgnął informacyj od wszystkich ludzi, ja-
cy kiedykolwiek spotykali się z Azewem,
—czy to jako rewoluconiści, czy jako funk-
cjonarjusze policji rosyjskiej. — Rezultatem
jest szczegółowy, dokładny i autentyczny

mogący posłużyć za wzór dal-
1892 licząc lat 23, ukradł 800 rubli i uciekł| to stał na czele morderców Plchwego i W.; zsym Antyplutarchom.
zagranicę.

Osiadł w Darmsztadzie, gdzie istniała

kolonja rewolucjonistów rosyjskich, z któ-

rą wszedł w stosunki. Ale środki wyczerpa

 

NARCIARZE NA HUCULSZCZYŹNIE
Góry Huculszczyzny, z których krasą

i możliwościami sportowemi mic'i możność

zapoznac się liczni nasi sportowcy i miło-

śnicy rpzyrody, w tym sezonie staną się te-
renem wielu imprez sportowych, które z

pewnością ściągną „na Hucuły' liczne jak

zawsze rzesze wielbicieli.

Tak więc odbędą się:

6 stycznia 1935 r. w Worochcie kon-

kursy skoków, 13 stycznia w Worochcie
bieg zjazdowy, 2 — 3 lutego 1935 r. w Wo-

rochcie zawody narciarskie o puhar Pol.
Tow. N. 6 — 10 lutego 1935 r. raid nar-
ciarski w Beskidy Huculskie szlakiem przez

Mikuliczyn — Kosmacz—Żabie—Worochta. '
10 lutego 1935 r. w Worochcie bieg druży-
nowy o puhar kolej. P. W. 13 17 lutego

1935 r. sławny już „Drugi marsz szlakiem

Jl Brygady Legjonów** na szlaku Przełęcz
Pantyrska - Worochta. 16—17 lutego 1935 r.
w Worochcie zawody narciarskie o puhar

Karpat Wsch. 2 — 3 marca 1935 r. w Wo-
rochcie konkurs skoków i slalom. 7 — 10

marca 1935 raid w Beskidach Wschodnich.

10 marca 1935 r. w  Worochcie konkurs
skoków.

ks. Sergjusza, Naturalnie rewolucjoniści'

mieli do niego nieograniczone zaufanie.|

Lecz znalazł się człowiek, który powziął.
' podejrzenia. Był to Burcew. |
| Z niesłychaną wytrwałością, zapobie-

| gliwością i sprytem zaczął on gromadzić |

dowody. Szpieg mia* teraz na swych pię-

tach drugiego szpiega, działającego w imię
| idei. Poczuł coś jednak a że miał już olbrzy
|mi majątek, postanowił usunąć się w zaci-

sze życia prywatnego, a raczej "niknąć tak,

| aby go trudno bylo znaležė. W towarzy-

stwie artystki kabaretowej, którą Nikoła-

jewski z kurtuazji nazywa panią N. (choć

podaje jej pseudonim sceniczny i dołącza
dwie iotograije) Azew znowu ruszył w

świat. Nie zatrzymywał się nigdzie na dłu-|

żej i ustawicznie zmieniał nazwisko. Mina,

Burcewa wybuchia już była i grcziła zem- |

stą. |

Azew traktował swoją przeszłość су-|

nicznie. Twierdził, że należał do dwóch

światów — do policji i do organi»zcji rew

iucyjnej. Musiał tu i tam spełniać obowiązki |
ale działalność rewolucyjna była bliższaje- |

$0 sercu, Miał ież do Burcewa pretensje|

że ten przeszkodził mu w dokonaniu wiel-|
kich rzeczy. „Gdyby mnie nie był zdema- |

skował, byłbym zgładził samego cara*! po-|

wiedział mu z wyrzutem, śdy spotkał się

później w okolicznościach, w których Bur-

cew nie mógł nic przedsięwziąć przeciw

' 5,335/+—5,275/a.

‚ —137,30—135,90.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu*

ABD DAAD BOA
6Gietaa.

WARSZAWA (Pat). Waiuty: Belgja
23,62 — 123,93 — 123,31. Berlin 213,25—

214,25—212,25.  Holandja 358,25—359,15—
357,35. Londyn 26,49—26,52—26,36. Nowy
Jork 5,30'/4—5,33%:—53,271/4. Kabel 5,305/+

Paryż 34,931/+—35,02—34,85.
r.aga 22,11—22,16—22,06. Stokholm 136,60

Szwajcarja 171,65—172,08
-—171,22. Włochy 45.24—45,36—45,12.

Akcje: Bank Polski 92,25—92,50. Lil-
pop 10,10. Starachowice 12,25, — Tenden-
cja nieco słabsza.

Papiery procentowe: Inwestycyjna 114
Jnwest. seryjna 118, Konwersyjna 63. Ko-
icjowa 58,50. Dolarówka 52,75. Stabiliza-
<yjna 66—65,50—66. Listy ziemskie 48,75—
49,25. — Dla. pożyczek niejednolita, dla
Istów przeważnie utrzymana.

CENY NABiAŁU I JAJ
w/g notowań Związku Spółdzielni Mieczar-
skich i Jajczarskich, Oddziai w Wilnie.

Masło za 1 kg. w złotych. Wyborowe
2.70 (hurt), 3.00 (detal). Stołowe 2.50 (hurt),
2,80 (detal). Solone 2.30 (hurt), 2.60 (detal).

Sery za jeden kg. w złotych: Nowo-
| gródzki 2.30 (hurt), 2.80 (detal). Lechicki
| 2.00 (hurt), 2.40 (detal). Litewski 1.70 (hurt),
| 2.00 (detal).

Jaja: Nr. 1 — 6.60 zł. za 60 szt., 13 gr

|

  
   

mentami udowodnione. Tego sędziwego wie| aługowiecznością "777. widzów. Na ringu walczyć będa najlepsi za- Na wiosnę zaś 22 kwietnia, Howerla zdrajcy. za 1 szt. Nr. 2 — 6.00 zł. za 60 szt., 12 gr.
ku na tym Abcfazie nie znać, gdyż jest on wodnicy obu klubów. zaprasza na „Kilometrlance“. Pogodziwszy się z losem, Azcw osiadł' s į =. SZA WR, wa

@ ś R i

й R KSI MA| EBOR

46 oraz „Żółta Maska" Początek e godz. 2-ej.Dziś „MARK IZA YORISAKA > młodzieży Dziś. Oszałami»jąca przepychem | wystawą „PERŁA nainowszej produkcji, Najwspanialsza KOMEDJAozwolone muzycz- MASKARADA w WIEONIU. Muzyka:KARNAWAŁ i MIŁOSCREWJA|

HELIOS|

HELIOS

PANNašias i 8 na ika i 8 Johann Strauss Reż. Karol Lamacz.
a ny y! u nas na wyłącznyc| a t e

program — В 5) Uwaga: "L asų" Majciekawsza sensacjal 51га
brzymów, mecz nad mecze, najwię«sze spotkanie brksers*is o tyłuł mistrza świata na rot 1934

MAX BAER contra PRIMO CARNERA*"""ryunacwejwali?też

R0X L L — nigdy dotąd niespotykany temat, który poruszył Świat. W rol. gł. CLARK GABLE, MYRNA

ne w języku niemieckim m In słynna sere-

% Flim odznaczony wielkim złot. medal. Na premjerę bil. honor. nieważne. Pocz. 4, 6, 8 I 10,15

оУ. Reż Ryszarda Bolesławskiego. Czy lekarz ma prawo do miłości Czy wolno mu rozporzą-

nada „Lelse fichen melae Lieder"i„Ava Marla” CASIi
ti ч ь&

humor, romans, sensacyjne przygody, taniec, śpiew:

dzać swoim czasem? Był najlepszym chirurgiem, lecz nie móg! uratować kobiety, którą kochał. Nad
program: Tygodnik Paramountu I kronika Pata. Początek punktualnie: 4, 6, 8 I 10,15,

e : о { «
„K Ci PAZUR wysława. Rewelacyjna komedja edmienna od wszyst-

kich dotychczasowych.

STANISŁAWA MONIUSZKI z udziałem L. KIEPURY i ZUZANNY KARIN.

Dziś pocz. o g 2:e!. Film nagrodzony złotym medalem Akademji Sztuki iWiedzy to
 

 

Na żądanie publiczności PO CENACH ZNIŻONYCH

NĘDZNICY"=HUGO
Oble serje—całość w jednym seansie. — Kasa czynna od g. 11.15 — Pocz. punkt. o g. 12-ej.

Złotogłosy tenor, feno-Asa" RYSZARD TAUBER >
MARZENIA MIEOSNĖ Girtis panos

W sobotę 24 I niedzielę 25
o godz. 12 w poł.

Już wkrótce film, który zapowiadamy z duną „ODB WIECZORA 00 PÓŁNOCY”.

Dziś ostatni dzień „NA DNIE OCEANU”. Niesamowity flm morski3

Uwagal Jutro dawno oczekiwana premjera. — Nareszcis po dwuletniem mil.
czeunlu, wielki komix

komedję zupełnieHAROLD LLOYD itaka
wszystko jest w tym nowym, znakomitym filmie,

 Rewelacyjna premjera. w największym filmie
wszystkich

stworzył niebywałą

 
 

  
 

  

  

   
 

Spróbujcie_porównajcie UKAZAŁA SIĘ RÓŻNE. Ją |+>_"orzedzniać” pie-|—przopanajca zię SEKCJA MLODYCEtą ne Świecie. Ežais
aprzekonacie sie, !2 w druku 7 sė rpa „eng że wszelkiego roczaju obuwie| Sirnniciwa Narodo- | mił amo powe-| . Mieszkania

я рна ne е 5 wego uprzejmie prosi 'lzisł w zeszłym roku
Ek. TNA | ze i' wyrwóRui |iNowela pracy kucharki, 240-|pajanocos isdai ло W. PUPIAŁŁO A a нра оа, ша, I pokoje NAUKA.
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z dyni — Še | 171—2 z а# ы „kri a ° °i i. wych z A LaiRET Zważne. „ Mostowa 3 „| Jest eleganckie, ie tanie I qwaranto RZ aa | Eu bardzo po |||tkania NAUCZYCIELKA

SĄ STARE didi O TT P.P. Oficero'n polecam butyI sztyblety ||cji dla bezrobotoych CZY papy em nės
Ą LEŻAŁE waniu adw. D-ra|| Ujmiem wsze| Sago: | ZGUBIONY | @ ł b Gzienków: —-| л@<я 3-ch pokojowego, lub nauczania, poszukuje

sA Jaglarza. — Cena||gzaju robótki 9 ло Ž SZEWSKI głoszenia przyjmuje| | 2-ch dużych pokoi z posady w miejscu lub
I ZBROWE i ) i ręczne paszport konia, wła Administracja „Dzien | + I

MOCNE B 221. — do nabycia ||; częściowo szycie. ściciela Hiilarego Zie-| | nika Wileńskiego". - | | 3 kuchnią poszukuję na do majątku. Świade-
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D. G. WCDEHOUSE. 39) | — Tak, *stotnie — rzekł Psmith. — A także i w dzień. Gdy staję z koperty i poddając go szybkiemu i badawczemu spojrzeniu — przyjdzie

\

|

| wśród kwiatów, spływa na mnie rodzaj boskiej ciszy, a szorstki i bru- * dziś około twzeciej. Wyjeżdża o dwunastej pięćdziesiąt.

 Zaufajcie Psmithowi.
|

 

 

‚ ‚ Žložyi list na stosie innych, obok swego talerza i, odbiwszy wierzch
jaja, zajrzał ostro do jego wnętrza, jakśgdyby spodziewał się odxryć tam
jakies nieczysze spiawy. Była to właśnie pora śniadania, a całe towa-
rzystwo, roznzucone po obu stronach długiego stołu, posilało się przed
trudami nowego dnia. Miły zapach przysmażanego boczku unosił się nad

mi cząsem na myśl, miss Peavey, że kwiaty muszą być duszyczkami |
dzieci zmarłych w niewinności.

— Cóż za śliczna mysi,В panie McTodd! — wykrzyknęła
miss Peavey.

talny świat zdaje się oddalać. Odczuwam słodych i spokój. Przychodzi

Przekład autoryzowany z angielskiego gorąco |

WITOLDA DOLINSKIEGO.

— Czy mogę zobaczyć? -— rzekł Boxter, przysuwając się do niej

szybko.
— To szczególne! — powtórzyła miss Peavey. — Pomyśleć, że pan

wybrał właśnie ten wiersz! Miałam zamiar zapytać o wyjaśnienie wielu
zwrotów; ale specjalnie o ten: Wskroś bladej paraboli radości... j

— Uważa pani, że zwrot ten trudno zrozumieć? i
— Przyznaję, że trochę trudno.

nieco marynaty z cebulką.
—Przepraszam, nie zrozumiałam!
— Chciałem powiedzieć, że może ten wiersz jest zbyt niejasny.

Musimy dłużej o tem pogawędzić później, :
—Dlaczego nie zaraz? — spytał dzielny Baxter, błyskając oku- |

lanami,
— Jestem trochę zmęczony — rzekł Psmith z łagodną wymówką—

Słatygowany po podróży. My, artyści.
— Oczywiście — rzekła miss Peavey, rzucając na sekretarza pełne

oburzenia spojrzenia. Pan Baxter nie rozumie przeczulonego usposobie-
nią poetow.

— Mało uduchowiony, co? —

ludzi, oddanych interesom. Nie dziwiłbym się, gdyby tak było.
° - — Może pójdziemy poszukać lorda Emswortha, panie Mclodd? —
zapytała miss Peavey, odprawiając pieniącego się Baxtera oburzonem
spojrzeniem. — Dopiero co poszedł. Jest zapewne wśród swoich kwia-

1

„przyziemny? Tak sądzilem, tak sądziłem. Jeden z tych silnych, twardych i

tów. Kwiaty są śliczne w nocy.

| Błydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

rzek Psmith pobłażliwie. — Nieco

 

— Tak — zgodził się Psmith. — Niech pani jednak uważa. Naś-
ladownictwo zastrzeżone.

Ciemność pochłonęła oboje. Lady Konstancja zwróciła się do dziel-
nego Baxtera, dumającego ze zmarszczonem czołem.

— Cóż to za miły człowiek!
— Słucham?

— Och, owszem, owszem.
— Zupełnie nie zepsuty.
— O, bezwątpienia,

,  — Powiedziałem, że pan MeTodd wydał imi się bardzo małym czło-
: „ wiekiem. :

— Tak, talk — rzekł Psmith wyrozumiale — može przesadzitem tu į

| |
— Taka jestem rada, że mimo wszystko przyjechał, Ten jego te- .

legram, wysłany po południu z odwołaniem wizyty,
krótki i stanowczy.

— I mnie również.

taki mi się wydał

— Niemai jakśdyby obraził się o coś i postanowił nie mieć nic
więcej z nami do czynienia.

—Prawie, że talk.
„Lady Konstancją wstrząsnął lekki dreszcz.

Otuliła szczelniej szalem swe kształtne ramiona
Baxter nie lowarzyszył jej. Gdy wyszła z altany,

Chłodny wiatr powiał.
i poszła ku domowi.

zgasił światło i wsiadłszy:
podparł b'odę rękoma. Tnzez%y jego umysł pracował ciężko.

ROZDZIAŁ VIII.

Zwierzenia nad jeziorem,

$1. |
— Miss Halliday — oznajmił dzielny Baxter, wyjmując nowy list
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stołem jak błogosławieństwo.

Lord Emsworth spojrzał z poza katalogu nasion, w którym był
pogrążony. Przez dłuższą chwilę przyjemność, wynikającą ze spożywania
darów bożych, zamącało mu uczucie jakiegoś braku, obecnie zorjento-
wał się właśnie, o co mu chodzi.

— Proszę o kawę — rzeki łagodnie głosem żałosnym człowieka uci-
skanego. Chcę kawy, dlaczego nie mam kawy? Droga Konstancjo, powi-
nienem miec kawę, Dlaczego mi jej nie podano?

— Jestem pewna, że pocałam ci kawę — rzekła lady Konstancja,
wspaniale prezydująca nad napojami, przy drugim końcu stołu.

— W takim razie gdzie ona jest? — nastawała jego lordowska mość.
,. „Baxter — z pewnym żalem, jak się zdaje — musiał przyznać, że
jajo jest kompietnie świeże i zabrał się ze zwykłą bystrością do rozwią-
zania tego domowego problemu.

—Pańska kawa stoi za katalogiem, który pan czyta, sir. Oparł pan
katalog o filiżankę. :

.  — Naprawdę? Tak, rzeczywiście! Niech mnie Bóg ma w swej o-
piece! — Jego loriowska Mość pociągnęła orzeźwiający łyk. —- Co pan
mówił przed chwilą, drogi panie?

2 Otrzymałem list od miss Halliday — rzekł Baxter. — Pisze, że
wyjedzie pociągiem dwunasta pięćdziesiąt z Paddington, to znączy, że
powinna być w Market Blandi:gs około trzeciej.

(d. c. a)

OdpowiedzialnyRedaktor STANISŁAW.JAKITOWICZ,|
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