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Mostowa Nr. 1.
Administracii i Drukarni 12 - 44.

Redakcja przyjmuje od 10 - 12 i od 13 - 14, wieczorem od godz. 20-ej, Rękopisów,
niezastrzeżonych Redakcja nie zwraca.

Administracja czynna od g. 9 - 20, w niedziele i święta od g. 12 - 13.
„Dziennik Wileński'* wychodzi codziennie
Konto czekowe P. K, O, Nr. 80.187.

W dniu 29,XI. r. b. jako w pierwszą rocznicę RE

Šš P.

Eoelinų Lopaciūskiej
odbędzie się Nabożeństwo Żałobne w kościele ©. 0. Bo-

1 nifratrów o godz. 9 rano. wi %
Na które zapraszają krewnych, przyjaciół I znajo-
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Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM MIEJ-

SCOWYM I ZAMIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą
prenumeraty „DZIENNIKA   

 

 

PARYŻ. (Pat). Wszystkie dzien-
niki ogłaszają komunikat PAT-1icz-
nej o ustosunkowaniu się r7ądu pol-
skiego do noty francuskiej w sprawie
paktu wschodniego.

„Echo de Paris“ sądzi, że mimo
ustępstwa na rzecz polityki polskiej,
jakie zawiera odpowiedź francuska,
prawdopodobnie Polska nie przystą-
pi do paktu. Ustępstwa te polegają!
na wyczerpaniu wszelkich formuł,
ogólnych aż do chwili, śdy podwójna|
gra Warszawy i zła wola Berlina
zmuszą Francję do szukania bardziej
ograniczonej kombinacji, która po-
zwoli na ostateczne ustalenie Związ-
ku Sowieckiego w obozie państw
zdecydowanych na utrzymanie po-
koju.

Liberte“ stwierdza, że  Aljans
francusko - sowiecki został zapro-
ponowany, ale dotychczas nie został
przyjęty. Należy przypomnieć, w ja-
ki sposób doszło do aljansu między
Framcją a Rosją carską. Najpierw
odbyły się układy dyploniatyczne a
właściwy aljans nastąpił dopiero w
trzy lata później. Wówczas nie było

zmuszeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie

pisma z dniem 1 Grudnia 1934 r
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Prasa francusku ostosunku Polsk

 
jeszcze niezależnej Polski, Przecho-
dząc do omówienia projektu paktu

   

 

   

WILEŃSKIEGO" będziemy

wschodniego dzieonik stwierdza, że
Polska nie chce zgodzić się na ten
pakt ze względu na swoje stosunki z
Niemcami i Związkiem Sowieckim.
Szerokie - kombinacje * polityczne,
albo są pomyślane zbyt szeroko i
dlatego niczego nie obzjmują i są
wtedy bezwartościowem papierem,
albo mają określone cele i wymie-
rzone są wtedy przeciwko jakiemuś
państwu. Ponieważ Polska porOzu-
miałą się z Niemcami, nie chce więc
wejść do systemów, które są wy-
mierzone przeciw Niemlcom. Polska
twierdzi, że nowy układ stosunków
z Niemcami da się pogodzić z zacho-
waniem przyjaźni polsko - fran-
cuskiej.

„Echo de Paris“ w artykule
Pertinaxa domaga się najszybszego
podpisania paktu wschodniego, ktė-
ry wzmocni zapory przeciwko rewi-
zjonizmowi. Jeżeli droga, po której
kroczy Francja, nie doprowadzi do
rezultatu, wówczas Paryż zmuszony
będzie powrócić do paktu czterech,
którego wartość jest już znana.

„Figaro“ podkreśla, że francu-
skie MSZ. z zadowoleniem przyjęło
przyjazd Beck ; do Genewy.

Telefon Redakcji,

 

i wobec poktu oschodniego.
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PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa
donosząc o wczorajszej konferencji!
ministrów Lavala i Titulescu podaje,!
że rozmowy dotyczyły treści memo-
randum. jugosłowiańskiego.

Agencja twierdzi, że zapewne
rząd francuski przedstawi mocar-
stwom projekt konwencji: międzyna-
rodowej o zwalczaniu terroryzmu.
Pozatem w rozmowach obu mini-
strów poruszono niewątpiiwie spra-
wę paktu wschodniego i zbliżenia
dyplomatycznego francusko-sowiec-
kiego. Sprawy te będą napewno
również omawiane w czasie spotka-
nia min. Lavala z tureckim mini-
strem spraw zagranicznych Ruszdi-
Bejem, który przybył do Paryża z
myślą konkretnego zacieśnienia
więzów francusko-tureckich.

Minister Titulescu przed udaniem
się do Genewy wyjedzie do Buka-
resztu aby być obecnym przy wrę-
czeniu listów  uwierzytelniających
nowego posła sowieckiego  Ostrow-
skiego. Natomiast min. Ruszdi-Bej
uda się w tym samym czasie do
Berlina, skąd powróci do Genewy
na sesję Ligi Narodów około 3-g0
grudnia.

PARYŻ. (Pat), Prasa dzisiejsza
podkreśla serdeczną atmosferę i jed- 

Warszawski koresponent „Petit
Parisien'* wyraża przypuszczenie, że
obrady gabinetu polskiego prowa-
dzone w duchu pojednawczym trwać
będą przez dłuższy czas. Tłumaczy

się to znaczeniem, jakie przywiązują
w Warszawie do projektu paktu
wschodniego, który to projekt w

pierwotnej. formie dotyczył zasądni-
czych punktów stosunku Polski z jej

Wilno Średa 28 Listopada 1934 r,

 

Cena numeru 20gr

Nr 324

Kl
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OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt, w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem
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kujących pracy 50% zniżki, Komunikaty instyt. społecz. za wiersz tekstu 30 gr. Uk!tad ogłoszeń

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

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

Tradedja marsyiska na forum Ligi Narodów.
ność poglądów jalka cechowała roz-
miowę min. Lavala z min. Titulescu.

„Excelsior“ pisze, že wszczęcie
dyskusji nad sprawą zamachu wy-
"daje się rzeczą (coraz bardziej deli-
katną. Francja i wszystkie narody
miłujące pokój usiłują skłonić Bia-
łogród do umiarkowania. Trzeba
jeszcze tylko by Anglja 1 Włochy
zadały sobie trud przypomnieć Bu-
dapesztowi o konieczności zajęcia
stanowiska pojednawczego.

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa
w depeszy z Genewy. podaje, że w
razie złożenia przewodnictwa w
Radzie Ligi Narodów przez min. Be-
nesza, przewodniczącym w czasie
debaty nad sprawą zamachu marsyl-
skego byłby: komisarz Litwinow.

LONDYN. (Pat). Sir John Simon
udał się wczoraj do pałacu Bucking-
ham, gdzie odbyła się dłuższa roz-

BUDAPESZT. (Pat). Dzienniki
popołudniowe па naczelnych miej-
scach podały wiadomość „Daily
Express“ datowaną z Wiednia, ja-
koby w najbliższym czasie należało

RZYM. (Pat). Ogłoszcne zostały
motywy decyzji załatwiającej od-
mownie żądanie Francji wydania
Pawelicza i Kwaternika władzom
trancuskim. Motywy te są następu-

du o ekstradycji z 12.5 1870 r. nie
zostały wypowiedziane lub zmienio-
ne przez późniejsze układy ani też
przez przepisy prawa karnego wło-
skiego, ani wreszcie przez zwyczaj

PARYŻ. (Pat). NY) Metzu areszto- sąsiadami.

Ameryka domaga

BERLIN. (Pat). Rząd: waszyngtoń-
ski wystosował do rządu Rzeszy no-
tę z protestem przeciwko stanowi-
siku rządu niemieckiego w sprawie
spłaty długów amerykańskim wie-'
rzycielom 'prywatnym i właścicie-
lom niemieckich papierów wartościo
wych. Teza niemiecka, jakoby spła-
ta ta mogła być dokonywana tylko
z dochodów osiągniętych z wywozu
towarów do krajów wierzycielskich,

[jest mebezpieczna i niemožliwa do

 Wydalanie rebotnikėw polskich z Francji.
LILLE (Pat). W. gminie górniczej! pomocy francuskiego funduszu bez-

Le Forest 7 rodzin polskich zostało robocia. W: najbliższych dniach wy-
wydalonych w ciągu jednego dnia.|dalonych ma jeszcze być 40 rodzin
IWydaleni, jako bezrobotni, korzy-| polskich.
stali przez kilkanaście miesięcy zi

Litewski minister spr. zagr. pzyjeżdża
do Rygi.

RYGA. (Pat). We czwartek 29 b. Zeme“ žadne epecjalne konferencje
m. przybywa do Rygi z ołtcjalną wi- polityczne w czasie pobytu litew-
zytą litewski minister spr. zagr. Lo- skiego ministra spraw zagr. w Rydze
zorajtis. Według informacji „Brikwa nie są przewidziane.

Proces socjal-demokratów w Rydze,
RYGA. (Pat). W: tutejszym sądzie byłego marszałka seimu dr. Pawła

wojennym rozpoczął się dziś proces Kainyńsa oraz posłów Brunona Kal-
4-ch przewódców łotewskiej partji nyńsa, Celms i Ulpego. Rozprawa
socjal - demokratycznej, mianowicie potrwa około trzech dni.

Rosja walczy z: sabotazystami.
MOSKWA. (Pat). Fala represji'na karę śmierci. Pozatem wydalono

władz wobec sabotażystów w Azji z partji 27 przedstawicieli władz lo-
Środkowej nie ustaje. Według do- kainych przeważnie naczelników.
niesień z Taszkientu skazano tam 4 wiejskich wydziałów politycznych.
sabotazystów dostawców bawełny!

 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODO WEGO.
Broszura wydana nakładem Stronaictwa Narodowego

poż yaiez „(GŁOS SUMIENIA NARODOGEGO"
zawierająca przemówienia posła prof. ROMANA RYBARSKIEGO
oraz interpelacje i wnioski Koła Narodowego jest do nabycia w;cenie 10 gr.

w Sekretarjacie Stronnictwa—Mostowa 1.

 

w sobotę, dnia 8 grudnia r. b.
odbędzie się

Wielkie Zgromadzenie Publiczne
_na którem przemawiać będzie poseł prof. Roman Rybarski |

Reichswehr
BERLIN. (Pat) Niemieckie biuro

informacyjne ogłasza komunikat w
którym powołując się na czynniki
kompetente, zaprzecza kalegorycz-
nie wiadomościom prasy zagranicz-
nej o. ministrze Reichswehry genera-
le Blombergu, szełie dowództwa ar-|!
mji generale Fritschu oraz ich sto-
sunku do innych członków rządu;
Rzeszy, określając te wiadomościja-|
ko pospolite wymysły oraz złośliwe
oszczerstwa. Komunikat wskazuje,
że generał. Blomberg powrócił wczo-
raj z urlopu i objął z powrolem swo-
je agendy urzędowe. Memorjał zaś
generała Fritscha zupełnie nie istnie

| je i z tego powodu nie mógi być do-
ręczony kanclerzowi Hitlerowi. O PARYŻ. (Pat). „Agence Econo-
;migue et Financiere“ zamieściła
| artykuł przewodniczącego senackiej
| komisji spraw zagranicznych sen.
i Berangera na temat stosunków fran-.
cusko-niemieckich. Autor artykułu

, zapytuje, czy kanclerz Hitler istot-
nie stara się o poiednanie z Francją.
Senator sądzi jednak, że kanclerz
Hitler choć może tego pragnie to
jednak nie posługuje się temi środ-
kami, których powinien używać. Za

Represje w
BERLIN. (Pat). Premjer pruski

Goering wydał rozporządzenie, któ-
rego mocą związek wolnych śmin'
religijnych w Niemczech zostaje roz-
wiązany na terenie całego państwa
pruskiego. Majątek zmiązku zosta-
je skonfiskowany. W: uzasadnieniu'
rozporządzenia powiedziano, że o-!
becny związek skupiał zwolenników'

 

wano obywatela  jugostowiańskiego

się spłaty długów
ed Niemiec.

przyjęcia dla Stanów Zjedaoczonych.
Niemieckie biuro informacyjne, po-
lemizując z twierdzeniami amery-
kańskiemi, utrzymuje, że jedynym
środkiem ułatwiającym transfer mo-
że być wzmożenie wywozu nie-
mieckiego, lecz wszystkie dotych-
czasowe próby rządu niemieckiego,
podjęte na ten temat z rządem Sta-
nów Zjedn. okazały się bezskutecz-
ne.

. .

a i Hitler.
zamierzonej dymisji generała Fri-
tscha nie może być mowy. Również
nieprawdziwe są wszelkie wiado-
mości, które w związku z tą sprawą
odnoszą się do rzekomej działalno-
ści generała majora von Reiche-
naua. Zmyślonemi  oszczerstwami
nazywa w końcu komunikat uwagi
prasy zagranicznej o rzekomych nie-
porozumieniach między Reichswehrą
a ministrem Goebbelsem. „Należy
stwierdzić, podkreśla komunikat, że
stosunek dr. Goebbelsa do Reichs-
wehry i naodwrót, zarówno pod
względem rzeczowym jak i osobi-
stym, był i jest dalej jaknajlepszy
oraz że nigdy nie istniały żadne
sprzeczności,

O stosunki niemiecko - francuskie
środki, których nie należy używać,
autor uważa, rozmowy z niekompe-
tentnemt osobami, apele rzucane
iabrykom środków eksplodujących i
$azów trujących, które pracują na
trzy zmiany w ciągu 24 godzin.

Za cdpowiednie środki, senator
Beranger uważa jawne rozmowy za
pośrednictwem ambasadorów  mię-
dzy odnośnemi rządami, a także
EE i lojalny powrót do Ligi Naro-
ów, ; :

Niemczech.
bylych organizacyj komunistycznych
i marksistowskich.

BERLIN. (Pat). Trybunał ludowy
w Berlinie skazał wczoraj 3 byłych
a: A do Reich-
stagu na 5 i pół lat ciężkiego wię-
zienia. Sekkretarkę jednego z oskar-
żonych na 15 miesięcy więzienia,

Wspólne oświadczenie węgie;sko-austrjacko-
włoskie.

Motywy Włoch w sprawie wydania
terrorystów.

jące: Zważywszy, że art, 2 i 3 ukła-|

aresztowanie uczestn:ka zbrodni marsylskiej

mowa, z przybyłym na ślub księž-
niczki Maryny, regentem Jugosławj:
księciem Pawłem. Do rozmowy tej
przywiązują w Londynie wielkie
znaczenie, tembardziej, że poprze-
dziło ją posiedzenie gabinetu brytyj-
skiego, na którem omów'ono rów-
nież zatar$ jugosłowiańsko-węgier-
ski

Książę Paweł miał w rozmowie
|z Simonem dać wyraz swemu zanie-
| pokojeniu z powodu obrotu jakie
przybrać mogą wydarzenia w Jugo-
'sławji o ile nota jugosiowiańska
skierowana do Ligi Narodów nie bę-
"dzie odpowiednio potraktowana i
"Jugoslawja nie otrzyma zadośćuczy-
nienia,

| W kołach rządowych brytyjskich
sytuacja oceniana jest jako bardzo

; trudna i wymagająca ostrożnego za-
i łatwienia.

oczekiwać wspólnego węgiersko-
| austrjacko - włoskiego oświadczenia
w sprawie zatargu węgiersko - jugo-
słowiańskiego.

 

międzynarodowy, oraz zważywszy,
|że rzeczowy układ wyłącza ekstra-
| dycję przestępców, których „uważać
należy za przestępców politycznych,

| zważywszy wreszcie, że morderstwo
króla Aleksandra i ministra Barthou

| uważane musi być za przestępstwo
| polityczne, postanawia się, że żąda-
„nie ekstradycji Pawelicza i Kwater-
„niką nie może być uwzględnione.  Tomjenowicza, który przyznał się,
że w dniu zamachu był w Marsylji.

GDAŃSK. (Pat). „Danziger Ta-,
geblatt“ donosi, że rozmowy prowa-.
dzone między  przedstawicielami
Polski a Niemiec w sprawie zakupu
pewnej ilości żyta polskiego dla Nie-
miec, zostały w dniu 24 b. m. sfina-
lizowane. Na podstawie osiągniętego
porozumienia państwowe zakłady
przemysłu zbożowego mają dać w
najbliższych miesiącach Niemcom
120 tys. ton żyta. Z tej ilości mają
być wywiezione z zapasów znajdu-
jących się w Gdańsku 70—80 tys.

 

Są jeszcze w Polsce
duże zarobki.

Wi ostatnich dniach staia się w
Warszawie głośna sprawa  zatargu
w Warszawskiem Towarzystwie U-
bezpieczeniowem. Budzi ona coraz
większe zaciekawienie, tem więcej

że pewna część prasy, -ianowicie
prasa „sanacyjna”, całkowicie mil-
czy o niej. Niejaki p. Einhorn skupił
w swoich rękach 78 procent akcyj
Towarzystwa « poza tem posiada
większość udziałów w  następują-
cych zakładach  ubezpieczeniowych:
Florjance, Europejskiem Towarzy-
stwie Ubezpieczenia Bagazu, Towa-
rzystwie „Patria“, Towarzystwie

„Vita“ i Krakowskiem Towarzy-
stwie Ubezpieczeniowem.

Wszystkie te instytucje zawiera-
ży umowy reasekuracyjne z №аг-
szawskiem. Towarzystwem za po-
średnictwemi Einhorna. twierdzo-
no, że Einhorn pobierał od umów,
zawartych z Warszawskiem Tow.
Ubezpieczeniowem prowizje, które
w. ostatnim roku wynosiły 110.000
zł. Einhorn pobierał jako wiceprezes
zarządu stałe uposażenie 70 tysięcy
zł. rocznie, razem więc zarabiał
przez Warszawskie Towerzystwo
Ubezpieczeń 180.000 zł.

Miarą znaczenia konceinu Ein-
rina może być fakt, że jego rezerwy
wynosiły blisko 50 miijonów zł.
Einhorn nabywszy przed 5 laty
portfel akcyj Warszawskiego Towa-
rzystwa  Ubezpieczeniowego, krok
za krokiem dąžy do opanowania ca-
łego szeregu towarzystw  ubezpie-
czeniowych. Powoli usuwał daw-
nych kierowników, wprowadzając
nowych, których nazwiska same
mówią za siebie, a więc Rutterman,
Liliental, Einhorn syn itd. Koncern
opierał się w swojej dziaialnošci na

dwu towarzystwach reasekuracyj-
nych: szwajcarskim i monachij-
skiem, od których był silnie uzależ-
niony, W) ten sposób koncern Ein-
horna stracił swą samodzielność na
rzecz kapitału zagranicznego.

Niemcy kupują polskie żyto.
ton. Dziennik przypuszcza, że wobec
tego cena żyta się podniesie.

WARSZAWA. (Pat), W dniu 24
b. m. została sfinalizowana rozmowa
w sprawie zakupu pewnych ilości
żyta polskiego dla Niemiec. Na pod-
stawie osiągniętego porozumienia
państwowe zakłady przemysłowo-
zbożowe mają dostarczyć w najbliż-
szych miesiącach Niemcom przeszło

100.000 ton żyta, w tem z zapasów
znajdujących się w Gdańsku ma być
wywiezionych 70—80 tys. ton.

„Dar Pomorza” przepłynął Kanał Panamski.
CRISTOBAL, (Pat). Przybył tu z

Martyniki „Dar Pomorza”, który za-
trzymał się w porcie trzy dni, po-

Wyspy Żółwie. Pomiędzy kapitanem

' Wyniki
| MOSKWA. (Pat). Do dnia 25

stycznych Republik. Rad 35,8 proc.
ogólnej ilości, sowietów wiejskich.
Frekwencja głosujących dochodziła
do 85 proc. Wśród wybranych do
nowych sowietów ilość komunistów
wynosi 17,7 proc, komsomolców

„ MOSKWA. (Pat). Wedle donie-
sień dzienników* sowieckich: japoń-

WIEDEŃ. (Patj, Dziś przed ро-
łudniem odbyło się pierwsze posie-
dzenie rady państwowej. Posiedzenie
trwało krótko. Kanclerz Schuschnigg
powiadomi: zgromadzonych człon-
ków rady państwa, że prezydent

PARYŻ. (Pat). „Paris Soir* wy-
mienia fakty świadczące o pewnego

ju odprężeniu w stosunkach
francusko - niernieckich. _ Faktami
temi są: wywiad udzielany przez
Hitlera deputowanemu Giry, pokojo-
we oświadczenie ministra Goebbel-
sa, nastroje panujące na posiedzeniu
komitetu trzech w Rzymie, przebieg

hamdlowych niemiecko - frarncuskich
w Paryżu, wreńzciłe zapowiłedž przy-
jazdu do Patyża' ministra Hessa i
 

czem przez kanał panamski udał się*

„bm. wybrano * w Związku Socjali-|

l: ) | rytorjum
ska ekspedycja geologiczna wykry-!

odbywających się obecnie rokowań,

statku a władzami amerykańskiemi
nastąpiła wymiana wizyt: „Dar Po"
morza* jest pierwszym — polskim
statkiem, który przepłynął kanał
Panamski.

wyborów w  Sowietach.
11,3 proc. Odpowiednia ilość w ro-
ku 1931 wynosiła 14,8 proc. i 6,4
proc. Ilość kobiet wśród wybranych
delegatów wyniosła przeszło 25
proc. Wybory komunalne we
wszystkich miastach rozpoczną się
1-go grudnia.

ZŁOTO NAD AMUREM.
ła na prawym brzegu Amuru, na te-

mandżurskiem, wielkie
pokłady: złotodajnego piasku.

 

Realizacja nowej konstytucji
"w Austrji.

| związkowy mianował przewodniczą*
|cego rady Rudolfa hr  Hoyosa.
| Hoyos złożył na ręce kanclerza
przysięgę na wierność konstytucji i
wygłosił mowę „wskazując na histo-
ryczne znaczenie posiedzenia.

 

Odprężenia w stosunkach francusko-
niemieckich.

Ribbentroppa. Dziennik podkreśla,
że nie można z faktami temi nie li-
czyć się. Są to nastroje pomyślne,
których nie należy lekceważyć.
Trzeba wykorzystać każdą okazję,
która przysłużyć się może sprawie

' pokoju. Przezorność nakazuje doma-
gać się od Niemiec przed nawiąza-
niem zbliżenia, aby kanclerz Rzeszy
przestał posługiwać się półoficjal-

i nymi komiwojażerami politycznymi,
* lecz aby powrócił na drogę oficjal-
nych rozmów w Genewie -
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Kaakulao seni
raz częściej w prasie polskiej

ukazują się artykuły, rozważające w
sposób ogólny stan rzeczy w Polsce,
i coraz częściej artykuły te ujawnia-
ją poważną troskę o chwilę obecną

i przyszłość Kraju. Do niedawna ta-|

kie głosy krytyczne ukazywały się
wyłącznie na łamach pism opozycyj
nych; ostatnio jednak zarcieszcza je

także prasa sanacyjna, jak np.

uCzas*, „Słowo”. Półurzędćwki sa-

nacyjne w rodzaju „Gazety Polskiej'*
i „Kurjera Porannego" również utra

ciły poprzedni tupet i nie 1ozbrzmie-

wą już w nich ton, że „byczo jest“.

Troska przyćmiewa dawny radosny

nastrój, a wyraża się ona w mętnych

jakichś reminiscencjach  historycz-

nych, w rodżaju „My i wy , pióra p.

Makowskiego, o których już pisaliś-
my przed paru dniami.

Istotnie jest się nad czem zasta-
nowić.

Obóz, który rządzi w Pelsce od

ośmiu lat, doszedł do władzy wzglę-

dmie łatwo. Ani sam przewrót, ani

opanowanie później aparatu pań-

stwowego me napotkały większego

sprzeciwu. Można powieczieć, że

warunki zewnętrzne układały się

dla obozu sanacyjnego wyjątkowo
dogodnie. Sanacja mogła wcielać w

życie wyznawane przez siebie zasa-

dy i na tej drodze prawie żadnych

przeszkód nie miała. Bo przecież za

talką przeszkodę nie możaa uważać

opeżycji. Opezycja — według zgo-
dnej opinii prasy sanacyjnej i sejmo-

wych przywódców sanacji — nie roz
perządza większemi wpływami w

DZIENNIK WILERSKI «|

| «= prasy.
Idealny typ Polaka,

i MW „ABC* znajdujemy :0zwaža-
nia, dotyczące wzoru „ideainego o-

| bywatela' Wiłoch, Angli, Francji,'
| Rosji, Stanów Zjednoczonych oraz
Poiski,

W Polsce idealem obywatela jest iaki
obywatel, który słucha i któremu... jest
wszystko jedno. Nie chodzi tutaj tylko o|
serwilistów, karjerowi"zów i różne postacie
“-ej brygaty. Fala bierności idezlogiczneji
ogarnia -oraz szerzej także ideowe czynni-|
ki sanacji.

Zresztą nie mamy na myśli tylko sa-
nacji, która stanowi runiejszą część społe-'
czeństwa. Ideje i programy, stają się wo-
góle w społeczeństwie p iem rzecząco- |
-az bardziej drugorzędną i małoważną. Kon
<entrowanie energji dla realizowania cełów

ideowych ustaje, a kryterjum podziału.na
śrupy coraz rzadziej są różnice ideologicz-|
ce. ldeje w życiu politycznem Polski stają
się pozorami, a w najlepszym wypadku szy

dami.
Tak jest u góry. A na dole, wśród

„szarych ludzi* ulicy, miejskiej czy wiej-
skiej?

Na dole nawet nastrój opozycyjnych |
mas wyraża się coraz częściej w zniechę-|
ceniu i fatalistycznem wzruszaniu ramioji
nami. >

Wiemy, że są w sanacji ludzie, którzy
w takim stanie rzeczy widzą najlepszą gwa-
rancję długiego i spokojneko utrzymania się
systemu sanacyjnego.

W. rachubach tych jest jeden błąd ka-
pitalny, Mimo wszystko państwc nie może
cbyć się bez dopływu energji, wytworzo-
nych przez społeczeństwo. A skoro dopływ
tych energji jest zagrożony przez postępu-
jący proces sklerozy i ej, to mała ро-
ciecha w tem, że nie służą one także i opo-
zycji...

Czy wojna jest możliwa?
Nad czynnikami  sprzyjającemi

utrzymania pokoju, oraz mogącemi
wywołać nowy zamęt wtjenny za-
stanawia się publicysta „Naszego

Przeglądu”, przytaczając opinię
dzienników francuskich.

O tem, że w Europie może pewnego
 

Inia wybuchnąć wojna, mówi się teraz zu-
pełnie otwarcie na zachodzie: zarowno w ko
iach prawicowych jak i w lewicowych. Za-
razem opinja zachodnia ogląda się za temi
czynnikami, które mogłyby wojnie zapo-
hiedz, przyczem tu oczywiście zdania mię-

dzy prawicą a lewicą już są podzielone.
Szczególnie znamienny jest artykuł zna

rego publicysty prawicowego Włodzimierza
d'Ormessona w „Figarze'.

Pełna wewnętrznego niepokoju mowa
hróła angielskiego przy otwarciu parlamen-
tu, przemówienia w Genewie, oświadczenia
ta konferencji rozbrojeniowej, która pogrą-

| la się w nieszkodliwy sen zimowy do ukoń-
czenia plebiscytu w Saarze — wszystko to,

, zdaniem autora, podobnie jak liczne wyda-
rzenia z niedawnej przeszłości jest dowo-
cem, że Europa zamyka oczy na istotne

niebezpieczeństwo. Pozwolono Hitlerji po-
pełniać jedno naruszenie prawa za drugiem,
a obecnie smutna rzeczywistość brzmi: woj-
sko niemieckie większe niż w r. 1914, i tak
samo silne jak armja trancuska.
W Anglji — pisze Ormesson — nie prze

chodzi dzień, by nie mówiono i nie pisano
o zbrojeniach Niemiec, Poświęca się im ca-
łe książki. Dysputuje się nad tem w parla-
mencie. Prasa się irytuje. A cóż 1obią Angli
cy? Nic. Prawda, że się zbroją, postępują
«upełnie słusznie, ale czy nie byłoby lepiej
zapobiec konieczności nowych  zbrojen,
wziąć byka za rogi i zadać Rzeszy szere$
konkretnych pytań.

A Italja? I ona doskonale uznaje nie-
bezpieczeństwo, a nawet wszelkiemi sposo-
kami je przesadza, gorączkowo się zbrojąc
s.a lądzie, na morzu i w powietrzu. Czyi ona
woli krach, do którego niechybnie dąży, niż
jorozumienie? Podobne porozumienia za-
mieniłoby obecną grę w chowanego na grę
«w otwarte karty.

Czy istotnie niema widoków na
utrwalenie pokoju?

Zdaje się, że w tych obawach jest tro-
<hę przesady, przynajmniej o iie chodzi o
najbliższą przyszłość. Prawda, że szatan
wojny wydaje się teraz silniejszy, niż anioł
rokoju, Ale jest druga pociecha. Albo po-
wstaną koalicje wojenne, które wywołają
sownowaśę, zapobiegającą wojrie. Albo w
decydującej chwili zespolenie antyniemiec-
kie będzie tak silne, że nareszcie zdecyduje
się ono zgasić najgłówniejsze ognisko woj-
ny, jakiem obecnie jest Trzecia Rzesza.

 

P. minister sprawiedliwości o projekcie

GŁOS MŁODYCH.
Ostatni numer poznańskiego ‚

su', dwytugodnika polskiej myśli na-:
rodowej, wydawanego przez mło-
dzież, świadczy o wysokim poziomie
tego pisma. Przytaczamy z niego kil-
ka głosów, pomeważ mięuży innemi
poruszają zagadnienia dużej wagi,
mającej ogólne znaczenie. 3

Numer otwiera artykuł p. М. 5.
„Na narodowym szańcu”, charakte-
ryzujący obecną sytuację obozu na-
rodowego. (Oto, jak autor określa
w zakończeniu postawę Młodych
dtronnictwa Narodowego:

„Młode pokolenie narodowe składa w
ofierze idei narodowej wszystko, a więc i
miodość. \

„Młode pokolenie narodowe wywodzi
ród swój z tej rewolucji duchowej, której
w spoieczeństwie naszem dokonali Popław-
ski, Umowski i ruch wszechpolski, poczu-
wa się więc do zupeinej iącznosci z wieiką
tradycją walki obozu narodowego i ofiar
iego bojowców, wyrosłych z trudu pokoteń,
i walczy o bezwzględną jedność obozu na-
rodowego.

„Miode pokolenie narodowe pracuje
nad rozbudową polskiej niezaleznej mysli
narodowej i społecznej, oraz nad systema-
tyczną i wzorową organizacją wszystkich
sił marodu, specjalnie uwzględniając te
Czynniki, które są niewyczerpanem źródłem
varodowej mocy: chłopów i robotników.

„Młode pokolenie narodowe odwraca
się z pogardą od wszelkich objawów sia-
bości, maiości, prywaty i nieuctwa wpycha-
jących ludzi w ramiona świadomej czy nie-
świadomej zdrady*. Е

Z artykułem tym łączy się drugi
p. t „Czy zmierzch idei niepodle-
głościowej, gdzie w konkluzji czy-
tamy:

„Obóz narodowy może patrzeć więc z
największym spokojem w przyszłość. Jest
on dziś jednolity i zwarty, otoczony aureolą
swej wielkiej tradycji, strzegący pilnie swej
integralności, swego honoru i dumy, gotów
każdej chwili uchwycić ster nawy pań-
stwowej i wykrzesywać ze społeczeństwa
kapitał entuzjazmu i zapału dla twórczej

pracy". r * ы * * *

Dr. Karol Stojanowski snuje da-
lej swe niezwykle ciekawe rozważa
nia o stosunku chłopa do icei pań-
stwa narodowego

Mnostwo ciekawych wrażeń i in-

0 rynek zbytu M wyroby tkackie
Kto stykał się bliżej z chłopem, Dzisiaj w powiecie posiawskim

tutejszym, ten zna jego nędzę, biedę płótno kupują jedynie żydzi, domo-
ogólną wsi, wyglądającą z każdej krążni handlarze, płacąc za metr
chaty i każdego jej kąta. 30—40 groszy, wtedy, kiedy to sa-

Rodzinie chłopskiej brakuje me płólno w Wilnie kosztuje 160 —
wszystkiego: chleba, soli, odzieży i 180 gr. lnaczej mówiąc sprzedając
t. p. , płótno na wsi otrzymuje się jedynie

Dzisiaj, coprawda mniej inten- za len, a pracaidzieza darmo. A
sywna niž na wiosnę, propaganda przeciez zadaniem akcji iniarskiej
domowego przemysłu tkackiego, to jest zatrudnienie i podniesienie do-

dążenie do stworzenia dla chłopa z! brobytu chłopa, a niedanie żydo-
Wileńszczyzny lepszej egzystencji. |Stwu jeszcze jednej możliwości wy-
W ralkkim stopmu powstanie prze: zysku.

mysłu  tkackiego - chałupuickiego Jak się może opłacić tkactwo te-
ma widoki ulżenia niedoli ludności
wiejskiej, nasuwa odpowiedź każda
pogawędka z pierwszą kobietą, któ-
ra tka i sprzedaje swoje wyroby.

Przed kilku dniami rozmawiałem
z taką ikaczka, gdy przyszła odwie-
dzić panią, u której służyła na wio-
snę.

Energicznieisza niż inae, widząc
że na przednówku nie będzie miała
dać co dzieciom jeść, poszła na słu-
żącę. (W mieście nasłuchała się
przez radjo propagandy  lniarskiej,
poznała możliwości zbytu, a z na-
stamiem okresu siewu wróciła do
wioski i zaraz wzięła się do roboty.
Teraz czuje się prawie szczęśliw
zarobiła od maja do pazdziernika
dwieście kilkanaście złotych.
W tych czasach dla chopa — to

Zarobila tkaictwem sumę, którą
dźwignęła całą rodzinę z  najgor-
szych warunków wegetacji. Z tych
200-tu złotych kupiła kouia, 30 pu-
dów żyta, ubrała dzieci, siebie, mę-
ża i zapłaciła zaległe od kiiku lat
podatki,

Obraz życia takiej kobiety, jest
typowy dla znacznej większości ro-
dzin włościańskich.

Dopóki gospodarstwo istnieje w
tej samej formie od kilkanastu lat to
z biedą jeszcze ziemia wyżywia.

Polskie Radjo Wilno

mu, kto umie sprzedać swój wyrób,
(niestety tyłkko wyjątki potrafią)
zmów: przykładem może słuzyć owa
kobieta. Tkała ona obicia na me-
ble, a zakiad tapicerski za metr tego
materjału płacił 1 zł. 40 śr. Solidnie
pracując można dziennie wytkać 5
mietrów. Dużo czasu pochłaniają
przygotowania do tkania jak wycze-
sanie isporządzenielnu,ałe 7 zł. za-
robku za dzień pracy to duzo.

To tyłe — co może postawić ro-
dzinę na nogi. J.P.

 

Środa, dnia 28 listopada 1934 r.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwiłka pań
ćomu. 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln.
11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
meteor. 12.10: Muzyka lekka. i3.00: Dzien.
poł. 13.05: Polskie pieśniarki (płyty). 15.30: |
Wiad. o eksporcie polsk, 15.35: Codz. odc.
pow. 15.45: Pog. muzyczna. 16.00: Muzyka
iekka. 16.45: „Kwadrans dla ponurych”. /
17.25: „Dłaczego należymy do organizacyj
kobiecych”. 17,35: Piosenki angielskie (pły-
ty). 17.50: Porad. sportowy. 18.00: Konc.
rekl. 18.15: Recital skrzypcowy. 18.45:
„Czy istnieją niezmienne prawa gospodar-
cze”. 19.00: Arje i pieśni. 19.20 Pogad.
aktualna. 19.30: Utwory na cytrze. 19.50:
Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.
Koncert z płyt. 20.45. Dzien. wiecz. 20.55:
Jak pracujemy w Polsce. 21.00; Koncert
chopinowski. 21.30: „Maurycy Machnacki”
— felj. 21,40: Koncert chóru Dana. 22.00:
„Co się dzieje w Wilnie* — wygł. prof. M.

  

 

prawa małżeńskiego.kraju; pozycja jest jałowa, «opozycja Cze formacyj zawiera „List z Leningra- Limanowski. 22.15: Muzyka taneczna.

"co obecnie. Nawet

jest nietwórcza. Zresztą opozycja

była systematycznie Irozbijana: nie
sstrieje już eentrolew; P.P.S., Ch.D.,

N.P.R., Ludowcy mteli po kilka roz-

łamów i są zdaniem sanacji b. słabi.
Wybory czy to sejmowe, czy samo-
rządowe przynoszą olbrzymie zwy-

cięstwa BBWR. Sanacja. więc rządzi

w Pelsce niepodzelnie i.. sanacja
jest zarazem «bezsilna.

Żaden z podstawowych  proble-

matbw Polski współczesnej nie zo-
stał podczas rządów sanacj: rozwią-

zarmy. Hasło zmiany ustroju Polski,

ułożenia nowej Konstytucji, jak

przed ośmiu laty, tak i dzisiaj jest

ciągle tylko hasłem. Nietyiko refor-
ma Komstytueji nie nastąpiła, ale na

wet wytyczne tej reformy przedsta-

wiają się ciągle mgławicowe. Nie u-

porali się z tą kwestją pp Sławek i

(Car i niema żadnych podstaw do
mniemania, że sen. Rostworowski

„będzie szczęśliwszy.

Drugiem hasłem  przewodniem

przewrotu majowego umiała by

„walka z partyjnictwem* i wprowa-

dżenie w życie zasady „wszystko

dla państwa”. Walka ze stronni-
etwami politycznemi istotnie zosta-

ła przeprowadzona i wiele z nich u-
legło likwidaicji. Ale na miejsce ich
powstał nowy twór polityczny,
BBWR. który wady stronnictw poli-
tycznych rozwinął do  wieznanej

przedtem potęgi. Równocześnie roz
winęła się niebywale  hiurokracja,
która do tego stopnia opanowała

życie publiczne, że miast zgodnego
wysiłku społecznego dla państwa
mómy dziś powszechne narzekanie
na apatję i na całkowite usuwanie
się, downiej potężnych sił epołecz-
nych, od wszelkiego wysiłku,

Nieiepiej jest również z hasłem
„walki z niepraw i'. Niewąt-
pliwie dużo ich było zawsze na świe

cie, a więc i w Połsce. Ale nigdy Pol

ska nie była świadkiem tylu najróż-
morodniejszych afer, koszteni dobra
publicznego, co ostatnio. Op:nja pu-

blięrna dowiaduje się codzień pra-

wie a nowych nadużyciach i proce-
sach. Przeskakujemy od nadużyć bu

Minister Sprawiedliwosci, p.
sław Michałowski, udziel't ostatnio
wywiadu w sprawie projektów usta-
wodawczych i zamierzeń w iej dzie-
dzinie na najbliższą przyszłość.
wywiadzie swym p. ministex dotknął
również projektu prawa małżeńskie
go.

„Niczego — mówił p. minister —
nie zamierzam  „przyśpieszać' lub
„Opėžmiač“ na wszystko musi
przyjść swój czas. Oczywiscie, przyj
dzie on i na prawo osobowe małżeń-
skie, bez którego przecie kodeks cy
wilny obejść się nie mode. Jest to
jednak dopiero kwestja przyszłości.
W. każdym razie łączenie tej sprawy
z nominacją p. dyr. Lutostańskiego
iest nonsensem. P. proł Lutostań-
skiego udało się pozyskać dla Mini-
sterstwa nie z tego względu, że był
on м Komisji Kodyłikacyjnej refe-
rentem między innemi także projek-
tu prawa osobowego małżeńskiego,
secz dlatego, iż jest to wybitny kody
fikator i znąwca tailu prawa
«cywilnego, a ponadto wiceprezydent

W|

Komisji Kodyfikacyjńej, co jest oko-
licznością, jak mnadmieniiem, nader
korzystną dla koordynacji prac (,„Ga
zeta Polska“. z dn. 25 bm.)'.

Wyjaśnienie powyższe p. Mini-
stra Sprawiedliwości pozostaje w
związku z ostatniemi głosami prasy
katolickiej na temat opracowywania
przez prof. Lutostańskiego projektu
ustawy małżeńskiej wediug zasad
znanego projektu Komisji hodyfika-
cyjnej, Wiadomość o tem prasa za-
czerpnęła z wywiadu p. prof. Luto-
stańskiego w „Expresie Porannym"
z dn. 30 października rb., oraz z
przemówienia jego w Kole Adwoka-
tów dn. 21 listopada rb. Wywiad p.
prof. Lutostańskiego wywołał zro-
zumiałe poruszenie w opinji katolic-
kiej, P. Minister Sprawiedliwości,
jak widzimy z podanego wyżej wy-
jaśnienia, nie łączy projektu prawa
małżeńskiego z nominacją p. dy
Lutostańskiego, a zapewne i, o co
nam najwięcej chodzi, z jego pro-
jektem małżeńskim. (KAP). 

Związek nauczycielstwa polskiego
wubec rządu.

Zarząd Główny Związku Nauczy- wilejowaniem iednych kosziem dru-
cielstwą Polskiego (Ognisso, wystą- gich, Nie mówimy już o oskarżeniach
pił ostątnio z oaezwą do wszysikich rzuconych w tej formie i treści, z ja-
mnych organizacyj nauczycielskich ką się spotykamy w przemówieniu
również i żydawskich z propozycją pana prezesa rady ministrów, prof.
utworzenia jednolitego związku na- L. Kozłowskiego, wygłoszonem w
uczycielskiego w panstwie. „Winni- | dniu 1 sierpnia r.b.
śmy — mówi odezwa — usunąć te— To wszystko, znane nam już jest
statutowe przeszkody, które nie do- z doświadczeń niemieckich i wło-
puszczają do szeregow związku za- I skich, to wszystko propagowane dziś
wodowego nauczycieli z racji ich
odmiennego wyznania lub innej na-
rodowości, skoro nauczyciele ci uzna
ją ideowe założenie organizacji.

Powodem, który skiania Z.N. P.
do wystąpienia z powyższą propozy-
cją, jest obawa przed mianowaniem
komusarza dla tej organizacji i
przed przymusowem  scaleniem
związków zawodowych,

„Haktem jest, — mówi odeżwa,
iż czynniki decydujące w państwie
rzucają pod adresem ruchu zawodo-
wego szereg oskarżeń, Zarzuca się
zupełnie ołicjainie, iż ruc:: zawodo-
wy nie jest pozytywnie ustosunko-
wany do państwa, odgrywa rolę or-
ganizacyj spiskwących przeciw pań-
stwu, jest nastawiony wyiącznie na
obronę egoistycznych interesów ża-
wodowych. Wreszcie ru:h ten jest

rozbity, nie organizuje wszystkich
zawodowo czynnych obywateli, a
więc, jest  niesłusznem | uprze- dewlanych w Gdyni do Żyrardowa,

od sen. Sebolewskiego do pos. Id:.
kowskiego, od sen.Wyrostka do Биг,
mistrza Otwocka. NawoływaniaPp.
Prystora i Sławka świadczą wpraw |
dzie o dobrej woli kierowników ru
chu sąnacyjnego, zie równocześnie o
całkowite; ich bezsilności I ta więc:
dziedzina życia publicznego napra-!

wie nie uległa.

Pozostają jeszcze zagaćnienia go-
spodarcze. W shwili przewrotu ma-
jowego. nie miełyone tego oblicza,

przeciwnie;

przewrót majowy: natrafił na bardzo
krótki wprawdzie, ale pomyślny
zwrot w konjunkturze światowej, na

kilka lat prosperity i niezawahał się!

zdyskontować tej dobrej xanjunktu-|

jera, p. Bartla do Wilna i jego wy-

kład o zasługach rządów
nych dla rozkwitu gospodarczego

Polski, :
Dziś nikt nie mówi po stronie

obczu rządzącego, że sytuacja go-

spodarcza związana jest z systemem
rządów. Nasze ubóstwo i braki r

tury gospodarczej, wypływają dziś
wyłącznie ze złej konjunk'vry świa-
towej, a tylko mądrym zarządze-

niom kierowników naszej nawy $o-
spudarczej mamy,rzekomo do zaw-

dzięczenia, że wogóle istniejemy.
Dziś już nawet wolno mówić i pisać,
że jest zle, byle zaznaczyć, że było-
by jeszcze gorzej, gdyby rządy w
kraju sprawowała opozycja.  

jest jawnie w Polsce, nietylko w dy-
skusjach konstytucyjnych i przemó-
wieniach czołowych mężów politycz
nych, lecz i w prasie (patrz artykuły
J. H. w „Kurjerze Porannym"). W.
końcw Związek Nauczycieistwa Pol-
skiego żąda przyznania mu prawa
opinjowania wszystkich projektów
ustaw, dotyczących szkoły i nauczy-
cielstwa. :

Jak widzimy z powyższego, wła-
dze Z.N.P. nie są zadowolone z po-
lityki rządu. Woino nam jednak za-
uważyć, że jeżeli szkolnictwo pow-
szechne przejawia dziś tak wiele n..
aomagań, to wina za ten stan rzeczy
w pierwszym rzędzie obciąża Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego, który
w. ciągu długich lat miał decydujący
wptyw na politykę szkolną w Polsce
i ze środowiska którego niejedno-
krotnie wychodzili ministrowie W,R.
1 O.P. ' 

„dla niego nie čo przyjęcia.
sanacyj-| možna pogodziė omnipotencji czyn-

Bo nie

ników rządowych we wszystkich
dziedzinach życia publicznego z zu
pełną bezsilnością tych czynników

w życiu gospodarczem.

Stan rzeczy jest. taki że ogrom-

ne masy ludności włościańskiej, ro

| botniczej, ludności ubogiej, do któ-
rej nie dociera żadna agitacja poli-
tyczna, żadna gazeta, jest całkowi-

cie przekonana o tem samem, co i

ludność miast, inteligencja, ludzie
czytający gazety i dobrze poinformo

wani, Wszyscy są całkowicie prze-
konani, że system zawiódł Na tej
drodze nie można: zbudować wielkoś
ci Polski i Narodu Polskiego.

|

du' proł. dr. Ludwika Jaxa - Bykow
skiego: ‚

„Obraz calošci — pisze autor — po-
twierdza zdanie prot St. Grabskiego, że
rewolucja hamuje wiele z tego, co przy-
niósłby normalny, ewolucyjny bieg wypad-
ków. I my powinniśmy o tem pamiętać”.

P. Feliks Fikus w. rozważaniach
p. t. „Chodzi o wielkie rzeczy” roz-
prawia się z „argumentami t. zw.
Z. M. N.:

„Olbrzymia większość — stwierdza p.
F. — conajmniej 90 proc. narodowego Ru-
chu Młodych idzie razem ze Stronnictwem
Narodowem, bo uważa Stronnictwo to za
wwyraziciela i piastuna idei narodowej w jej
najczystszej formie, Braki i usterki w po-
lityce i organizacji Stronnictwa Narodowe
go nie są tego rodzaju, by usprawiedliwia-
1у rozbijanie jednolitego tirontu narodowe-
go, tak niezbędnego i w chwili dzisiejszej
i w przyszłości. Zresztą braki te w szyb-
kiem tempie są obecnie usuwane.

„Ze smutkiem natomiast stwierdzić mu
simy, że Związek Młodych Narodowców,
w którego publikacjach ciągle mówi się o
„potrzebie koncentracji sił narodowych”,
przez swe stanowisko i pełne nienawiści
wystąpienia, przyczynia się tylko do rozbi-
isnia tych sił. Jedno jest p Z a:
ve, że zasięg wpływu tej grupki jest
nikły, iż spoistość, zwariość i moc polskie-
go ruchu narodowegc pozostają na przy-
szłość nietknięte.

Następnie ciekawy artykuł А.
Doruszewskiego „Pomorze w syste-
mice dziejów: polityki polskiej”, re-
cenzja kapitalnego dziełka dr. Stoja
nowskiego „Rasizm przeciw Słowiań
szczyźnie ', pióra p. Jana Bielatowi-
cza, dalszy ciąg studjum o Stamisła-
wie Szczep: im.

Numer jest zarówno w dziale po-
SĄ jak i kulturalnym dosko-
nały.

wmn “

Cukier zdrożeje.
Do Sejmu wpłynął . uchwalony

przez Radę Ministrów projekt u-
stawy upoważniającej ministra Skar-
bu do pobierania dodatku do podat-
ku od cukru wszystkich gatunków
w wysokości 5 zł. od 100 kg., po-
nadto zaś osobnego dalszego dodat-
ku w wysokości 3.50 zł. od 100 kg.

| wia

'| pozwolić tylko silniejsi ekonomicz-

Z chwilą śmierci ojca. rozprzęga
się porządek; mienie się rozprosz-
kowuje, w następstwie całkowity za
nik wydajności gospodarstwa.

Przykładem może służyć historja
tej kobiety. Podział mienia nastąpił
przed kiłku laty. Z podziaiu rodzina
dostałakrowę,pół chatyiwóz. Ziemi

mąż sam uprawiać nie może, bo niePol. 1305.Ż rynku pracyAO: dc.p
ma konia, więc najmuje na części ;s35: Codz. odc. pow. 15.45: Koncert ka-
zbiorów sąsiadowi, Żiemia w sznu-| meralny (płyty). 16.45: Lekcja francuskiego.
rach, nie ugnojona, źle wyrobiona, | 1.00: OE:one

< Н ? je asi О. a z a

ię tabaa oe % ion.337,1813 Recitalfortepianowy.845:
enia, owych 7 „Co czytać?"— szkic liter. 19.00: jycja

rów burakami i kartoflami. ! żołnierska. 19.20: Pogad aktua!na. 19.30:
Zarobku nigdzie żadnego; kupić Piosenki lekkie (płytyj. 19.45: Piogr, na pią-

konia, ulepszyć grunta nie sposób, tek. 19.50: Wiad. spurt. dół ię ME

bo w ciągu całych lat chłopi grosza Pie, PRA ROEE uniaaėя 2 3 i *A Dzien. wieczorny. 20.55: „Jak pracujemy w
nie widzą. Dawniej była emigracja Polsce". 21.00: Koncert muzyki polskiej.
do miast, był jalkiś zarobek we dwo- = Ri12SALekdja tai:

* . * UDSKI |. „12: K о,

rach. = e { "A 22.35: Muzyka oczna 22.45: Konc.
Obecnie stan wsi jest rozpaczłi-| sekl. 23.00: Wiad. meteor. 23.05: Muzyka

wy. Główny bowiem warsztat pracy, 'aneczna.

'alkim jest gospodarstwo, nie wyży- Z ZA KOTAR STUDJO.
ecznie i nie zatrudni całej Zoija Rabcewiczowa i Stanisław

rodziny przez większą częsć roku,
mies zkańcy wsi skazani są na przy-

23,00: Wiad. meteor. 23.05: d. c. muzyki
tanecznej. й

Czwarek, dnia 29 listopada 1954 roku,
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien por. Muzyka. Chwilka pań do-
inu. 7,40: Progr. dzienny. 7.50: Koncert rekl.
1.55: Giełda roln. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.
12.03: Wiad. meteor. 12.10: Audycja dla
dzieci. 12.30: Poranek szkolny. 13.00: Dzien. 

Argasiūski.
Trzeci skolei koncert z cyklu obejmu-

jącego sonaty Beethovenowskie, zapowiada
musowe nieróbstwo; wałęsają się
plotkują, i narzekają na swoją dolę.

Dla tych mas nawpói głodnych
i bezrobotnych. możliwość znalezie-
nia stałego źródła dochodu w tkac-

tumkr.
Dopiyw kilkudziesięciu złotych

roczniedlarodziny chłopskiej w cią
„gu kilku lat to dźwignięcie gospo-
darstwa z upadku.

Rozwój tkactwa ma tę przewagę
nad wszelkiemi inwestycjami, umo-
żliwiającemi zwiększenie dochodów

twie, to dobrodziejstwo, to deska ra!

na dzień 29-go listopada o godz. 18.15 dwie
sonaty: „Quasi una fantasia' Es-dur op. 27
Nr. 1, oraz jedną z najpopularniejszych i
najpiękniejszych „Quasi una iantasia“ cis-
moll op. 27 Nr. 2, znaną jako „księžyco-
wą”. Beethoven nazywając je  fantazjami,
zaznaczył sam ich  fantastyczno-poetycki
pierwiastek, oswabadzający obydwie sona-
ty z formy schematycznej, podkreślając wa-
.ory improwizacyjne. Odtwórczynią koncer-
iu będzie prof. Zofja Rabcewiczowa, której
gra o głębokości wyrazu i wysokiej kultu-
rze artystycznej budzi zawsze żywe zainte-
1 esowanie.

W tymże dniu o godz. 21,00 w koncer-
cie muzyki polskiej i znana szeroko
pieśniarka p.Sundos Regeaińsko, która
wykona pieśni Chopina, Zarzyckiego, Pan-
kiewicza, Niewi iego i piosenki żoł-
ierskie w układzie Wallek- Walewskiego.
W: programie orkiestrowym m. in. „Noc li-
stopadowa“ — muzyka do scen dramatycz-

drobnego rolnika, że nie wymaga
wkładów pieniężn., na co sobie mogą

nie Widoki na zarobek z tkactwa
mogą mieć wszyscy, gdyż warsztat a|.iego, napisana przez L
ma każda chata, zaś surowiec wyra-| Profesor Tadeusz Kotarbiński o poznaniu
sta na własnem polu, a jesii nie, to samego siebie. :

„Poznanie samego siebie“ — taki jestkupić go można usąsiądaito na
kredyt. A zarobek względnie jest
duży, o ile tylko jest zbyt bez współ
udziału pośrednictwa handiarzy

Umożliwienie więc zbytu, szcze-

tytuł 3-go odczytu z cyklu „Kultura filozo-
ficzna', który prowadzi przed mikrofonem |
prof, Tadeusz Kotarbiński w dn. 29-tym li-
stopada (czwartek) o godz. 21.45. Prelegent
rozwinie w tej prelekcji charakterystykę od cukru w głowach i kostce.

iu projektu ustawa wcho-
1

 

Posiedzenie Polsk. Akad. Literatury
W. dniach jednogiośną uchwałą na czionka h9-

się po- norowego PAL. Kazimierza Tetma-
akademii litera-| jera. j

tury. M wyniku obrad powotano|

Aresztowanie księdza w Niemczech.

> WRACAM
„ 25 i 26listopada odb!

siedzenie polskiej

BERLIN, (Pat), Z Kolonji donoszą,
że policja aresztowała tam księdza
jezuitę. Spiekera, którego oskarżają

Antysemityzm w Palestynie.
JEROZOLIMA, (Pat). W Bersze-

bie z inicjatywy i pod przewodni-
ctwem wielkiego muftiego Hadża-
įmina el Hussejna odbyło się zebra-
nie szeików beduińskich i notablów| imigracji żydowskiej do Palestyny i
miejscowych, na którem obecni zło-
żyli uroczystą przysięgę na miecz i| przez żydów.

- ° .. L i owski wznawia przed mikrofonem

Stłumienie rewolucji w Peru, reniezwykle baras pofydoskiz cyklu
SANTIĄGO (Chile), (Pat). Wedle;obalenia obecnych w zostały| środę 0- godz. 22. A

otrzymanych tu doniesień próby | udairemnione przez a rządowe. e a: rocznicą Po-
rozpętania w TaA celem | zgórą 200 a esp yponmi „do haczomgm nie

° j postaci jo z duchow -Morskie zbrojenia Japonii. alle Noni: Męttjcego: Mocbetnila.
TOKIO, (Pat), Ze źródeł półurzę*; przeznaczonych do walki z łodziami.

ministerstwo: podwodnemi. r
marynarki połeciło w ramach bud= pojemność 600 ton, a uzbrojone będą!*
dowych donoszą, że :

w życie z dniem ogłoszenia. |

psychologii Będzie tu mowa o aspektach
tej nauki, która rozpoczęła istnienie, jako
część filozofji, spekulująca na temat duszy,
doszła zaś do fazy o znamionach  przeciw-
nych. - Nie brak bowiem psychologów, któ-
rzy wzbraniają się uznać psychologję za
część filozofji, widząc w niej raczej naukę
przyrodniczą, rozstrząsania spekulatywne
pragną z niej wyrugować na korzyść ob-
serwacji i eksperymentu i odbywają się już
nietylko bez pojęcia duszy lecz nawet bez

PRieboska Komeda: Kr1. om |. wena 'gmunta asiń-
я . skiego w „Teatrze Wyobraźni”.

W dniu 29-tym listopada o godz. 17.00
Teatr Wyobraźni nadaje jedno z arcydzieł
a literatury romantycznej „Nieboeką

omedję' Zygmunta Krasińskiego. Radjo-
słuchacze, zwłaszcza mieszkańcy na. pro-
wincji, a nawet i ci z większych miast któ-
rzy nie mieli sposobności ujrzenia tego po-
tężnego dramatu w wykonaniu scenicznem,
będą mieli możność zaznajomić się z jego

pelną  patrjot patosu treścią —
przez radjo. wielkim repertuarze radjo-
wym arcydzieła literatury polskiej, nawet
te które nie zawsze znaleźć się mogą na
deskach s-enicznych, są coraz częściej u-
wzślędniane, gdyż radjo zdaje sobie do-
kładnie sprawę ze swej roli kulturalnej w
społeczeństwie.

Audycje wileńskie.
Po dłuższej przerwie prof, Mieczysław

= w powiatach odległych od
ilna, to jeden z głównych warun-

ków powodzenia akcji Infarskiej.

© prowadzenie gwałtownej akcji
przeciwko państwu. В

fkoran, że nie sprzedadzą swoich
gruntów żydom. a ponadte uchwalo-
ńo rezolucję domagającą się od
władz miejscowych wstrzymania

wydania zakazu nabywania gruntów

go. = 21,30).
ogramie lokalnym czwartkowym r

tki te mają mieć| znajduje się odczyt nitay da w gospodarczych "p. Teodora Naga
skiego, który omówi zadania i środki sa-
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„kierownika

 

DZIENNIK MILEŚSKI --
 

"KRONIKA.
DYŻURY APTEK:

Dziś w mocy dyżurują następujące

«pteki:
Augustowskiego — "l. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-08), Jurkowskiej * Romes-
kiego — ul. Wileńska Nr 8, Rocowicra —
Nr. 2 (telef. 16 ji, trumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ltelef. 3-29) i Kostkowskie-
šo — ul. Kaiwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielke 5 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie .» przedmieściach, próca Śniniszek.

JAKA DZiS BĘDZIE POGODA?
Pochmurno i mglisto z drobnemi

deszczami. Dość ciepło. Siabe lub
umiarkowane wiatry z kierunków
zachodnich,

Z MIASTA.
— Rozbudowa m. Wilna, Podług

dokonanych obliczeń w c.ągu bieżą-
cego sezonu Wilnu przybyło prze-
szło 80 domów drewnianych i 15
murowanych. Domy drewniane po-
wstały przeważnie na  peryferjach
miasta, a więc na Antokolu, Zwie-
rzyńcu iw całym szeregu innych
dzielnic.

Statystyka nie obejmuje domów,
których budowa w roku bieżącym
została niezakończona.

— Eksmisje bezrobotnyca wstrzy-
mane. Na okres zimowy  zostaty
wstrzymane wszystkie eksmisje bez-
robotnych zajmujących 1 pokojowe
mieszkanie z kuchnią. Eksmisje
wstrzymane zostały do dnia 31 mar-
ca 1935 r.

MW] ciągu b. r. w Wilniewyeksmi- | wolny.
towano z mieszkań 322 rodziny, zaj-
mujące mieszkania  wielopokojowe,
a niepłacące komornego. Wśród
wyeksmitowanych było 57 rodzin
bezrobotnych, które częściowo u-
mieszczono w mieszkaniach miej-
skich przy ul, Dzielnej.

— Gołoledź W, ciągu dnia wczo-
rajszego w obrębie miasta zancto-
wano 11 wypadków. poxaleczenia
bądź potłuczenia nóg i rąk przez
przechodniów skutkiem  ślizgawicy.

SPRAWY MiEJSKIE.

— Najbliższe posiedzenie Rady
Miejskiej odbędzie się jutro we
czwartek. Porządek dzienny obej-
muje aż 19 punktów. Na czoło wy-
suwają się sprawy ustalenia wyso-
kości szeregu podatków komunal-
nych na rok 1935, między innymi do-
datku komunalnego do państwowego
podatku odprzemysłu i handlu i t.p.

Na wzmiankowanem posiedzeniu
przeprowadzone zostaną wybory
nowego Komitetu Rozbudowy. Po-
nadto zaś prezydent miasta zamie-
rza poinformować Radę o toku prac
i zamierzeń magistratu, 2

— Posiedzenie Komisji Technicz-
nej Rady miejskie), które odbyło się
w dniu wczorajszym, wypełnione
było głównie sprawozdaniami kie-
rowników wydziaiów: pomiarów —
inż. Walickiego, budowlanego—inż.
arch. Narębskiego, drogowego —
inż. Wątorskiego i elektrycznego —
inż. Glatmana.
— Pomiary m. Wilna. Jak wyni-

ka ze sprawozdania, złożonego przez
wydziału pomiarów

miejskich, inż. Walickiego, na po-
siedzeniu Komisji Technicznej Rady
miejskiej plan m. Wilna został już w

— Poważna inwestycja w elek-
trowni miejskiej. Zarząd muasta za-
mierza w najbliższej przyszłości na-
być dla elektrowni miejskiej nowy

ster. Jest to jedna z poważniejszych
inwestycyj
kotła wyniesie około 250.000 zł.
W, najbliższej przyszłości sprawa
nabycia kotła będzie przedmiotem
obrad komisji technicznej oraz Ma-
gistratu. й

OSFKAWY ADMINISTRACYJNE.
— Ża nielegalną praktykę aku-

szeryjną. Starostwo grodzkie uka-
rało w trybie administracyjnym
śrzywną 100 zł. z zamianą na 14 dni
aresztu Michalinę Marję Czereszko,
zamieszkałą przy ul. [uskulańskiej
Nr. 12 za nielegalną praktykę aku-
szeryjną.
— Kara za wzniesienie budynku

bez pozwolenia, Jankiel Pauzner
(Antokolska 84) wzniósł bez zezwo-
lenia władz budowlanych nowy bu-
dymek. Starosta grodzki na wniosek
zarządu miasta Wilna ukarał Pauz-
nera za to wykroczenie grzywną
zł. 50 z zamianą na 5 dni aresztu.

SPRAWY UNIWEKSY IECKIE,
— Z Uniwersytetu. Dnia 28 b m.

w Auli Kolumnowej U. S. 5. o godz.
13-ej odbędą się następujące pro-
mocje ia doktorów medycyny: pp.
Malinowskiego Tadeusza, Mesze-
iówny Esliry i Sedlisa Eljasza. Wstęp

HANDEL 1 PRZEMYSŁ.
— Przeciwko importowi ryb z

zagranicy. Do Wilna ostatnio przy-
szedł wagon. sowieckich ryb, W
dniach najbliższych spodziewane jest
równiez przybycie transportu ryb
łotewskich.

Zaznaczyć należy, iż ryby pocho-
dzenia zagranicznego w znacznym
stopniu konkurują z rybami pocho-
dzenia miejscowego. W związku z
tem handiarze ryb mają wnieść zbio-
rowy miemorjał do odnośych władz

SPRAWY ROBUTNICZE.
Strajk w firmie „Elektryt*

trwa w dalszym ciągu. Odbyte po-
siedzenia zainteresowanych stron w
lokalu Inspektora Pracy nie dały
narazie ze względu na rozbieżne sta-
nowiska stron żednych wyników.
W dniu dzisiejszym w godzinach

popołudniowych ma się odbyć dalszy
ciąg posiedzenii w. Inspektoracie
Pracy z udziałem stron zaintereso-
wanych. p.

Klasowe związki zawodowe

kocioł parowy o ciśnieniu 16 atmo-|

miejskich, gdyż  koszt|

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— wileńskie Towarzystwo Fi-

lozoficzne. Na 33 posiedzeniu nau-
kowem dnia 29 listopada b. r.
w czwartek o godz. 20-ej w lokalu
Seminarjum filozoficznego Iniwer-
sytetu, prof. Dr. , Marjan Massonius
wygłosi odczyt: O prądach politycz-
nych w pedagogice. Wstęp dla
jszłonków Towarzystwa i wprowa-
dzonych gości.
— Sroda literacka. Dziś na śro-

| dzie literackiej, p. Nadzieja Drucka
z Grodna ma swój wieczór autorski
złożony z referatu o piszących i
czytających oraz z fragmentów no-
wej powieści „Donkichotka”. Począ-
tek 19.45,

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Delegacja gminy zydowskiej'

u p. starOsty, W dniu wczorajszym:
do starosty grodzkiego zgłosiła się|
delegacja Zarządu wileńskiej gminy|
żydowskiej w osobach: prezesa Kru- ;
ka, wiceprezesa Szeskina i kierow-
nika Werblińskiego. Delegacja, po-
wołując się na złożoną przed kilku

j miesiącami prośbę o rozwiązanie'
' obecnej gminy na skutek upłynięcia !
jej kadencji informowała się o losach

Pomoc dla osoby

 

„Miesiąc likwidacji analiabetyzmu książkowego” pod hasłem

żołnierzem oświatowym: umiejący czytać — uczy analiabetę'

NAUKA CZYTANIA
uczącej czytać analłabetę

z obrazkami Wandy Romejkówny.

  

„Każdy światły Pol ak —

ułożona przez Józefa Stem'era

ТАЬО АМ

 

Tak malują śmierć. Ani ja widać ani znać, możemy płakać lub
| się śmiać i nas spróbuje brać! Nie uratuje złość—gdy powie:

bracie dość. Nie pomoże się kryć! Lepiej gotowym być.

 

| jej starań. |
Należy zaznaczyć, że między

Zarządem gminyiRadą na ten te-
mat panują dość znączne rozbiež-

ności.

Teatr | muzyka
— Teatr Muzyczny „Lutnia*  „Gri-

Gri*. Dziś po raz 2-gi efektowna, 2
tyczna operetka Lincke „Gri-Gri“, w kto-
rej piękne afrykańskie melodje splatają się'
z interesującą pełną, humoru treścią. W,

roli tytuiowej młoda śpiewaczka Zofja Lu-,

biczówna. Postać króla murzynskiego od-
(warza M. Tatrzański, w otoczeniu: Ła-
sowskiej, Lubowskiej, Dembowskiego, Do
mosławskiego i Szczawińskiego. Zespół
baletowy z udziałem M. Martówny i J. Cie- |
sielskiego wykona szereg efektownych tań--
ców i ewolucji. Zniżki ważne. !

— „Madame Pompadour". Niedzielne
przedstawienie popołudniowe po cenach
zniżonych wypełni stylowa operetka Falla
„Madame Pompadour z J. KŃulczycką w
roli tytuiowej. г i
— „Hrabina“ Moniuszki. Rozpoczęte

zostały „róby z opery „Hrabina”, która u-
każe się prawdopcdobnie w styczniu z u-
działem artystów opery oraz wybitniejszych
sił zespołu. {

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, o
godz. 8 wiecz. ostatnie przedstawienie (ce-|
ny propagandowej  komedja Bernarda |
Shaw'a pt. „Nigdv nie można przewidzieć .|

Jutro, przedstawienie zawieszone. i
— Premjera. W! piątek premjera arcy-

dzieła literatury dramatycznej „Hamlet* —
Szekspira. i

— Sala Konserwatorjum (Końska 1).
Jedyny recital fortepianowy w wykonaniu
laureata konkursu Chopina Imre Ungara
w dniu 5 grudnia r. b o godz. 20.30. i

Bilety już do nabycia w sklepie mu-,
zycznym „Filharmonja', Wielka 8, vis a vis
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 wszczęły zbiórkę pieniędz;

przed sądem
Dzis na forum sądowem znajdzie

się proces odzwierciadlający  frag-|
ment kampanji redakcji „Słowa
przeciwko p. Witoldow: Hulewi-
czowi.

M. in. p. Hulewicz poczuł. się

dotknięty treścią szeregu artyku-|
łów i karykatur, zamieszczanych w
„Słowie* i w konsekwencji po-
ciągnął do odpowiedzialmości sądo-
wej redaktora odpowiedziainego te-
go pisma p. Tadeusza Pasikowskie-
goi autora artykułów p. Jerzego 94 proc. wykonany, Pozostałe 6 Wyszomirskiego, domagając się uka-

proc. wykonane będzie latem 1935 r. rania ich za zniesławienie i obrazę

 

stra Bruma twierdzą Oilna
Lud wileński, mimo zajęcia miasta i Ostrej Bramy przez Szwedów,

na mocy zwyczaju śpiewał przed obrazem ostrobramskim pieśni nabożne,
modląc się przytem żarliwie. Nabożeństwo to niepodobało się ponoć
szwedzkim żofnierzom, skoro czterech z nich, stojąc na warcie przy

KampanjaaSłowa» przeciw p. W. Hulewiczowi

„ski.

-nezadlajuonie

poczty. `

okręgowym.
godności osobistej.

Rozprawie przewodniczyć będzie
prezes sądu p. M. Kaduszkiewicz
przy udziale pp. sędziów Sienkiewi- |
cza i Tomaszewskiego: |

Z ramienia oskarżyciela  pry-
watnego wystąpi mec. St. Węsław-

Do sprawy oskarżyciel dołączyłį
numery „Słowa”* zawierające zda- |
niemi jego bądź uwłaczające muka- |
rykatury bądź artykuły oraz doku-
menty, mające twierdzić
sadność pomówieu.

AKE šis

Kos. į

wojska rosyjskie, a 12 sierpnia je zdobyły, W; tymi czasie toczyły się za-
ciekłe walki między wojskiem nieprzyjacielskiem, a powstańcami polski-
mi przy Ostrej Bramie. podczas których dach nad gankiem ostrobram-
skim został pu-zarpany, szyby w oknach kaplicy i zakrystji potłuczone.
Wielce możliwą jest rzeczą, że wtedy obraz cudoway przeszyła kula ro-
syjska. W czasie tych walk w lipcu Moskale przypuścili gwałtowne ata-
ki do Wilna i Ostrej Bramy, dzięki jednak obronie wojska pod powództ-

| wem Stelana Grabowskiego wówczas Wilno uratowano. Wtedy to
„„Mejow, moskiewski jenerał,

 
Ostrej Bramie, nietylko ludowr zakazywali śpiewać pobożne pieśni przed
cudownym obrazem, lecz, jako heretycy, lexceważąc sobie cześć N. Marii
Panny, poczęli nucić szkaradne piosenki i ważyli się bluźnierczo wzywać
imienia Marji. Bóg Przedwiecżny: pomkcił jednak honor Marii Panny. Al-
bowiem, gdy dnia 14 kwietnia rano, z Wielkiego Piątku na Sobotę, grza-
ło się przy ogniu w samej Ostrej Bramie czterech tych bluźnierców, nagle,
same przez się drzwi, którychby nie poruszyło i dziesięciu ludzi, z za-
wias się wyważyły i z wielkim hukiem i trzaskiem spadły na bluźnier-
ców. Dwóch z nich odrazu poniosło śmierć na miejscu, dwóch zaś od-
wieziono do obozu za rzeką Wiiją, gdzie również w krótkim czasie zmarli.

Karo! Xli, choć dobrym był wodzem, jednak marnym politykiem.
Polaków pozyskać sobie nie umiał, pozwalał Szwedom na rabunki i śwał-
ty, nie rozumiał również, że wrogiem jego najniebezpieczniejszym był
Piotr I. Tzn ostatni, utrwaliwszy rządy, pod nieobecność Karola XII, w
lIngrji, podbił Inflanty, a następnie wyruszył na Litwę, głosząc, że wy-

stępuje w obronie legalnego króla, Augusta II. W. r. 1708 bez większych
walk i trudności zajął Piotr Wielki Wilno. I znowu, jak sześć lat temu
Szwedzi, tak teraz żołnierze rosyjscy trzymali straż w Ostrej Bramie.
I w tym czasie znowuż rozniosła się daleko wieść, że w Ostrej Bramie
stał się nadzwyczajny wypadek. O wypadku tem, podobnie, jak i o po-
przednim, spiewa lud w godzinkach ostrobramskich, pieśniach, Karęga
rył go na sztychach, malarze malowali na obrazach,

Zdarzenie tak się przedstawia. Jeden z żołnierzy, trzymający wartę

Wchodząc z pułkiem kozaków, już bramę otwierał,
I pewien mieszczarin, zwary Czarnobacki,
Zabił Dejowa i zniósł cały pułk kozacki,

Jak głosi segenda, bohaterem, którym miał zabić Dejowa i przez to
przyczynić się do odparcia ataku, miał być karmelita nazwiskiem Cylica,
jak opiewa wiersz, pochodzący z ub. w.:

„io Ostrobramskiej wtłoczyli się bramy.

Ma drugą stronę wywiódł już żołnierze...

Cy'ica, karmelita, za strzelbę się bierze.
„O Marjo Panno — rzekł — niech Twa opieka
Od tego złego zbawi nas człowieka”.

I przykięknąwszy, wystrzelił w te słowa.
A już bez jeźdzca lata koń Dejowa....

„‚ Grobowiec Dejowa znajdował się niedaleko Wilna. Rosjanie wysta-
wili mu pomnik. Pomnik ten (w czasie wojny zniszczony) ma również

, swoją legendę. Po jednej stronie znajdował się napis:
{ Zdieś leżyt Diejew

Ubit od połakow złodiejew
|
{ Na odwrotnej zaś stronie — wierszyk, którego autorstwo przypi-
| sywano Syrokomli:
| Tu leży świnia niemyta

Н В к z ; SJ W cudzym ogrodzie zabita
w Ostrej Bramie, pobudzony grzeszną chciwością, zakradł się potajemnie | Przechodniu nad tym grobem
do kaplicy ostrobramskiej, podówczas jeszcze drewnianej, i chciał zdjąć |
srebrną szatę z cudowsego obrazu. Gdy jednak dotknął tylko święto-
kradzką ręką obrazu, został od niego odrzucony o mur i natychmiast po-
stradał życie. Legenda głosi, że tym murem były mury kościoła św. Te-
resy. Straszliwe to zdarzenie niezmiernie przeraziło wojsko rosyjskie i
pobudziło do wielkiej czci i uszanowania, czczonego przez lud pobożny,
obrazu. Wielu żołnierzy składało ofiary, inni, według zwyczaju wschod- |
niego, czynili pokłony, prosili iudzi o śpiewanie litanji i pieśni przed cu- | о2 1151
downym obrazem, nabywali obrazki ostrobramskie i Ł p. Co więcej, Ostra Brama, jako symbol, jako znak „minioniej przeszłości.
władze wojskowe rosyjskie wydały. rozkaz, zabraniający wariownikom, | Dziś niema armat w Ostrej Bramie. Są one niepotrzebne z racji
stojącym w Bramie Ostrej, palenia tam tytoniu dla uczczenia świętego ' ochrony publicznej, ale czy nie byłyby pożądane z racji wskrzeszenia
obrazu. ; , dawnych, minionych, świetnych lat wolności, kiedy w Ostrej Bramie w

' czasie święta Opieki honor Marji oddawały stalowe moździeże.
į Lecz mimo, iż Ostra Brama stała się sierotą z pośród bram wileń-

skich, jest ona zadal twierdzą Wilna, choć w znaczeniu wyższęm, bar-
I dziej duchownem, |

| : Wierszyk len byt przez rosjan ustawicznie ścierany, a przez ludność
wznawiany.

! W r. 1812 być może poraz ostatni odezwały się działa z Ostrej
; Bramy, choć o walkach przy Ostrej Bramie historja nie wspomina.

Potem nastały dni niewoli. Działa z Ostrej Bramy usunięto, mury
zaś wileńskie i baszty — rozwalono, zniszczono. Została tyiko jedna

Trzecim momentem w dziejach Ostrej Bramy, kiedy ona grała rolę
bramy bojowej, było powetanie Jakóba Jasińskiego w r. 1794, Powstańcy
zajęli miasto dn. 23 kwietnia t. r., jednak dn, 19 lipca pod Wilno przybyły
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Zleź Jasiu z konika, nie goń, bo już
późno, słońce się ukryło. stań, puść
konia luźno. Weź Jasieńku książkę
nie leń się, ni pieść, aby biedę

zgnieść, można dużo znieść.

ch

ch

m u r a

Chmury znikają. Robi się jasno
Świecą dachy domów krytych
blachą lub dachówką. To wschód

słońca.
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To polski ułan. Ma piekną czapkę. szykowny mundur : długą
bezza- ! szabłę czyli pałasz. Czy wiesz, co ma na czapce? Na czapce

ma białeqo orła

 

dia uczącego podane na tablicy1.

INSRASTENISTEKSTAIKIS TT EADS

Kiedy w r. 1915 wojska rosyjskie, cołające się przed Niemcami,

podrzucily bombę pod Ostrą Bramę w zamiarze jej zniszczenia, zbrodni-

cze projekty rozbiły się o potęgę obrazu ostrobramskiego:

Warto również wspomnieć o wypadku, o którym mówi Charkie-

wicz w oroszurze „Pierwsze irudy i walki wileńskichkolejarzy . Pisze

on, iż w czasie zdobywania W'lna w r. 1919 „Kozacy, widząc Polaków,

odrazu zawróc.li konie i zaczęli uciekać w kierunku Ostrej Bramy. Ja-

dący na przodzie kozak już przeskakiwał próg kaplicy Najświętszej Pan-

ny Ostrobramskiej, gdy koń się spłoszył, szarpnął się wbok, podskoczył

i runął na ziem ę razem z jeźdźcem,

Upadek | ył tak gwałtowny, a uderzenie o bruk tak mocne, że koń

i kozak odrazu padł trupem,

Przerażeni kozacy, widząc że stało się coś niezwykłego, ściągnęli
cugle, aż konie się zaryły w ziemię, zawrócili i, jak szaleni, pomknęli
przez ulicę Bazyljańską

Ułani spokajnie przeszli przez Ostrą Bramę i
miasta”. '

Kiedy tak spoglądam na dzieje Ostrej Bramy, dziwne rodzi się po-
równanie, że Ostra Brama jest symbolem zgodnej pracy władz świeckich

wgłąbwkraczali

  

z Kościołem. Z jednej strony widzimy basztę warowną, otwory strzelni- | :
cze, z drugiej strony — kaplicę; z jednej strony ongiś stał żołnierz na
straży, broniący dostępu do miasta przed wrogiem,
modlił się do Boga.

Kiedy w r. 1668 ubiegali się karmelici o pozwolenie wybudowania
na Ostrej Bramie kaplicy, nie przychodziło im to łatwo. Jedynie tylko

: sława i cześć obrazu, wiara i pobożność współczesna i harmonijne R,
życie obu władz: duchownej i świeckiej mogły wyjednać taki os
przywilej. Dziś zapytać możemy, czy miasto krok ten pożałowało? Być
może budowa kaplicy na bramie miejskiej była dla żołnierzy, stojących
w bramie, trochę niewygodna, modlitwa ludu przy kaplicy nieco prze-
szkadzała żariom, rozmowom i świeckim piosenkom w bramie. A jednak,
minęły dwa wieki, wszystkie mury miasta legły pokotem, wszystkie basz-
ty upadły, kamienia na kamieniu po nich nie zostawiono, a Ostra Brama
pozostała cała, nienaruszona. Kaplica ją ocaliła.

Jak szkaplerz, zawieszony na piersi chrześcijanina,
wiarą i ufnością, broni go przed atakami piekła, tak obraz N. Marji Pan-

—

ny, zawieszony na Ostrej Bramie, czczony następnie gorąco przez lud ka- Е
tolicki, obronił ją przed zagładą. $ ‚

Ostra Brama jest również symbolem duszy ludzkiej, ułepszonej pod
wpływem 1 działaniem łask Pośredniczki, Współodkupicielki radis) lu-
dzkiego N. Marji Panny.

Ongiś Ostra Brama była tylko świecką, dziś jest już tylko du-
chowną.

Ks, dr. Tadeusz Sieczka.

z. drugiej — lud Mi

a noszofiyZz |

R
x

 



"Zaufajcie Psmithowi.

   
 
|

|
,

z KR
Zlazd iekarzy powia
WIOŁOŻYN. (Pat). W dniu 22 i

23 listopada r. b. w Wołożynie
był się zjazd lekarzy powiatowych i
kierowników Ośrodka Zdrowia wo-
jewództwa nowogródzkiego. Ponad-
to w zjeździe udział wzięli wicedy-
rektor Departamentu Zdrowia Min.
Spr. Wewn. dr. Ostromęcki, naczel-
nik Wydziału Zdrowia woj. nowo-
grodzkiego dr. Błachuszewski, na-
czelnik Wydziału Zdrowia woj. wi-
leńskiego dr. Rudziński, dyrektor,
Zakłada Hygjeny w Wilnie dr. Praż-
mowski, lekarz epidemiczny woj.
Nowogródzkieśo dr. Tarpiński. na-

Katastrofa kolejowa w Wołkowysku.
BIAŁYSTOK. (Pat). Dzis o godz.!rozbite dwie platformy i jeden wa-

5-ej rano pociąg osobowy, zdąrzają-|
cy z Baranowicz do Białegostoku,

wskutek wadliwego nastawienia
zwrotnicy wjechał na stacji kolejo-
wej Wołkowysk Centralny na pociąg
ze żwirem, stojący na torze zapaso-

wym. Wskutek zderzenia zostały

Zatruta blekotem ro
GRODNO. (Pat). W Augustowie

wydarzył się niezwykły wypadek
dostania przez całą rodzinę ataku
szału wskutek zatrucia się bleko-
tem. Niejaka Ewa Suchocka, chcąc
przyrządzić potrawę z pasternaku,
nazbierała razem korzeni trującej
rośliny — blekotu. Po spożyciu о-
biadu cała :odzina Suchnockich,

Zajście w cz
WILNO - TROKI.

winowo, śm. trockiej, w czasie za-
bawy tanecznej, urządzonej przez
kierownika szkoły, doszło do bójki
między Bielanem Jakubem, ze wsi
Ludwinowo i Grzybowskini Janem z
(Wilna. Delegowany na miejsce zaj-
ścia posterunkowy P. P. z Posterun-

Niezwykli
GŁĘBOKIE (Pat). Niecodziennem

wydarzeniem w kronice kryminalnej

tut. powiatu są kradzieże, dokonane

przez braci Jana i Włodzimierza

Maciuszonbowiczów, zam. w Łuż-

kach. Wi ciągu jednej nocy zdołali

 

od- |

We wsi Lud-;

AJU. |
towych w Wołożynie.
czelnik Wydz. Weter. Mockus.

Tematem obrad zjazau były
sprawy zapobiegania chorobom za-|
kaźnym i społecznym. W drugim!
dniu po zakończeniu uczestnicy!
zwiedzili szpital powiatowy i Ośro- |
dek Zdrowia w Wołożynie, wyraża-
jąc uznanie panu staroście powiato-
wemu Wiesiołowskiemu, iż pomimo
trudnych warunków  materjalnych
powiatu postawił obie placówki na
wysokości wymagań nowoczesnych.

Ziazd zakończono wspólnym obia-
dem w salonach kasyna garnizono-
wego K. O. P. w Wołożynie.

$on osobowy, parowóz zas pociągu
osobowego wyskoczył z szyn. Z pod-
różnych trzy osoby doznały lżej-
szych obrażeń ciała, Osoby te, po
udzieleniu im doraźnej pomocy le-
karskiej udały się w dalszą drogę.

dzina dostała szału.
składająca się z trzech kobiet, męż-'
czyzny i dziecka uległa gwaltowne-|

mu zatruciu, wpadła w szał i poczę-

ła demolować własne mieszkanie. |
Sąsiedzi słysząc dzikie okrzyki i

hałas w mieszaniu  Suchockich
przybyii z pomocą i sprowadzili le-
karza. Całą rodzinę skieiowano do
miejscowego szpitala.

asie zabawy.
ku w Landwarowie, został przez
awanturników uderzony nożem w
lewą nogę. Po starciu udało się jed-
nak posterunkowemu bójkę zlikwi-
dować. Poturbowanych Bielana i
Grzybowskiego odesłano do szpitali
w Trokach i w Wilnie.

 

złodzieje.
dzieje zabrali owce, zboże, miód i
narzędzia rolnicze. Policja obu bra-
ci zatrzymała i osadziła w areszcie.
Przeprowadzona rewizja wykazała,
iż poza kradzieżami ostatniej nocy,
dokonali oni w ciągu miesiąca na oni okraść osiem gospodarstw rol-

nych w sąsiednich wsiach. Zło-

HELIOS)

CASINO|

 

Najpiekrieisza gwiazda

Najnowsze mody, najwspan toalety wzbu-

terenie gminy łużeckiej kiłkudzie-
sięciu kradzieży.  
dziły sensację w świecie kobiecym

humor,

 

NORMA SHEARER

„TWE USTA KŁAMIĄ"
z genjalną resjanką

| Wkrótce N A N A ANNĄ STEN.

DZIS Nareszcie po dwul-tnie] przerwie wielki komik

HAROLD LLOYD
„KOCI PAZUR"

wszystko jest w tym nowym,

wystawa. Rewelacyjna komedja odmienna od wszyst
kich dotychezasowych. Seanse: 4, 6, 8 I 10 wiecz.

Najaktualniejszy nadprogram: Przewiezienie zwłok króla Aleksandra, p.oces mordercy dziecka

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT
Dziś trzeci dzień konkursu
„Dzieńnika Wileńskiego".
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KUPON
W PLEBISCYTU SPORTOWEGO „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"

GŁOSUJĘ

NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WILNA

3 Й

4 9

5 10-

na najlepszy klub sportowy

1

na najlepsze koło sportowe szkółśrednich
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Nazwisko glosującego 

Adrėš — 22

Wehodzimy w okres rywalizacji;nich nazwiskach, gdyż tutaj jest
sportowej w gfosowaniu na 10 naj-| szereg równorzędnych kandydatów.
lepszych sportowców wileńskich.
Dziś wszyscy sportowcy Wilna zbie-|nież między klubami. A. Z. S. stara
rają kupony konkursu sportowego |się za wszelką cenę odebrać nagro-
„Dziennika Wileńskiego", by za| dy Ognisku K. P. W. Oczywiście, że
kilka dni stanąć gremjalnie do urn|są to tylko nasze spostrzeżenia i
konkursowych, rzucając swoje|wnioski wysnute z rozmów jakie
głosy. przeprowadziliśmy z szeregiem

Zachodzą pewiie trudrości przy sportowców. Dziś nie można oczy-
ułożeniu pełnej listy 10 zawodników. wiście przewidzieć kto ostatecznie
Trudności są zwłaszcza przy ostat- zwycięży.

Władze Gier Sportowych Wilna
zrozumiały swój obowiązek.

Kilka razy pisaliśmy o nieudolnej
działalności Wil Okr. Zw. Gier.' będąc przekonani, że od tej
Sportowych, który uprawiać zaczął; chwili rozpocznie się zgodna współ-
bojkot prasy. praca O. Z. G. $. х prasą.

Ostatnio jecnak musiało coś wi-| 'Władze gier sportowych zdaje
docznie zmiienić się w łonie Zarządu| się, że już znowu uznały, że prasa
O. Z. G. S., bo oto zaczęliśmy otrzy-| jest nieodłącznym czynnikiem  po-
mywać oficjalne komunikaty  spor-| stępu sportu.
towe, dotyczące działalnosci władz| „ —+ —
gier sportowych Wilna. Popierajcie Polską Macierz

rych komunikatów których oczywi-
ście drukować nie możemy, ostatni

   

Rywalizacja rozpoczęła się rów-'

drukujemy w dosłownem brzmieniu,|

 

wiara w odciski palców, jako

identyczności odcisków palców za-
częły się powtarzać, to wiara w

 

Z uznaniem powitać należy ukazanie
się nowego rocznika, dziewiątego z rzędu
„Katalogu Prasowego Para* na r. 1934/35
Wydawnictwo to, zapoczątkowane przed
trzynastu laty „Pierwszym spisem gazet i
tzasopism w Polsce* służy nadal wiernie
szerokiemu ogółowi, jak i też zaintereso-
wanym sferom prze.nysłowo-handlowym i
dziennikarskim.

Żywotność swoją dokumeniuje nietylko
perjodycznem ukazywaniem się, ale po-
nadto zmianami, dostosowanemi do  po-
trzeb bieżącego bycia. I tak podano po raz
pierwszy szereg przodujących pism obco-
ięzycznych zagranicznych.

Katalogi prasowe mają poza swojem

dia ogółu czytelników. Jeżeli bowiem
prasa stoi w ścisłym związku z poziomem
kultury danego narodu czy kraju, to właś-
nie przegląd „Katalogu Prasowego
jak i załączonej dc niego mapki gazetowej
unaoczni nam żywo, ile jeszcze zaległej

ziemiach Polski, zwłaszcza na kresach
wschodnich, odrobić musimy. Nowością te-
gorocznego numeru „Katalogu jest wy-
odrębnienie spisu wydawnictw specjalnych.
zawodowych, naukowych i t. p. w osobną
grupę, co ułatwi orjentację.

Wypada wreszcie podkreślić ładne u- 

w

kryminalistyce. Ale gdybywypadki

Katalog prasowy Para;

specjalnem przezraczeniem także wartość |

Para“ į

pracy na niwie kulturalnej w niektėorych

| ty daktyloskopja się myli?
Jeżeli potwierdzą się wiadomo- daktyloskopję zachwiałaby się.

ści, nadchodzące z Ameryki, to Amerykańscy kryminologowie już
istniejąca dotychczas niezachwiana proponują robienie u przestępców

jednocześnie z odciskiem wielkiego
dowód niewątpliwej tożsamości, zo- palca, także odlewu gipsowego
stanie obalony Panowało dotych- muszli usznej, twierdzą bowiem, że
czas powszechne mniemanie, iż nie- niema na świecie dwuch ludzi,
ma na świecie wśród blisko dwuch którzyby mieli jednakowe muszle
miljardów ludzi dwuch osobników,,uszne.
któryca odciski daktyłoskopijne by-| ———>—>——07аннононосоносоносноннинн
ły identyczne. Niektórzy posuwali
się jeszcze dalej w swych twierdze- | G i el d a.

miach, dowodząc, że gdyby istniała,  wARSZAWA. (Pat). Waluta, Belgia
kartoteka z odciskami palców  lu-' 123.65 — 123.96 — 123.34. Berlin 213.25 —
„dzi, jacy kiedykolwiek mieszkali na ZA a pad eg|2 S

- i i „ — 35740. openhaga ы — А —

iJA T2043 2656 — 26.30.Ka-
В bel 5.30'/+—5.331/+—5.271/. Paryż  34.93V+

mae: aa ‹ — 35,02 34,85. Praga 213 22.18-22.08
ymczasem zdarzył się w Ame- Stokholm 136.45 — 15 — „75.

zyce „wypadek że zdjęcia _dalctyo- gygy© 513Nejepólka0
skopijne dwuch ludzi okazały się Akcje. Bank Polski 93.50. Lilpop 10.20.
zupełnie identyczne. Nie różnią się Starachowice 12.40. Przeważnie utrzymana.

one niczem nawet w  najdrobniej- Papierym Eas

szych szczegółach oglądanych przez (4**4gfp"polarowa 71. Dolarowka 53.10.
mikroskop. Gdyby wypadek tem Stabilizacyjna 67.75 — 67.25 — 68 — 67.75
pozostał nadal wyjątkiem, todakty- —68. (trzy ostatnie drobne). Listy ziemskie

loskopja jako me*oda rozpoznawcza 51 — 50.50. Dlapożyczek przeważnie u-

mogłaby nada! być stosowana w STEJTOŃN dla listów niejednolita.

!
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| zamłast tranu
JECOROL

stosowany od lat przeszło
35, smaczny i lubiany przez
dzieci, pobudza apetyt,
wzmacnia ogólnie, oddając
rzetelne usługi wątłym
organizmom dziecięcym.

ECOROL
BUKOWSKIEGO

WARSZAWĄ

i
{
l

L 1A8.CHEM= FARN.MAG.A.BUKOWSKI SUKC.+

Otrzymaliśmy całą paczkę  sta- Szkolną. Fake jodku Gang 71 i

 

w fascynującym romansie
nowoezesnej kobizty

PAN
 

stworzył niebywałą
komedję zupełnie 7
nowego typu p t.:
znakomitym filmie

romans, sensacyjne przygody, teniec, š>lew:

Każdy otrzyma nagrodę
 

 

     

 

 

 

na piśmie.

NIC NIE RYZYKUJĄC|! — WIELE ZYSKUJESZ!
za dobre rozwiązanie

zagadki|
W celu zdobycia sobie klljenteli wyznaczyliśmy
nagrody za dokre rozwiązanie umieszczonej
obok zagadki W ośm woinych pól kwadratu na-.
leży wstawić liczby dowolne od 1—9 w ten spo-
sób, aby suma Ich we wszystkich kierunkach

dała liczbe «1

Nieznaczna opłata przesyłki na koszt odbiorcy.

 

Dziś
Petersburskie Noce

Nadprogram: DODATEK SOWIECKI „NOWA I STARA MOSKWA" oraz „FOX“ I „PAT",
BiletySeanse puakt: 4, 6, 8,10, 10,20.

"Masaż
zastrzyki, stawia
baniek i t p. wy
auje abselwentka
stytutu Hiojeny S

 

 

łecznej ulica Mostowa
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nie
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In-
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o 'askawe zgłoszenia)

jakiejkolwiek pracy |

lub zatrudnienia, cho-/

ciażby czasowego w,

Wilnie i na prowin-| Lubiono

  

MLODYCE!:
Stronnictwa  Narodo-
wego uprzejmie 2 ZGUBY.

Lindbergha i w. in. 1. Nagroda 100 zł. 10. Nagroda: Firanki do okien. = |

r r 2.  „ Maszyna do szycia.ll. „| Dwa dywaniki, „AJ cji dla bezrobotnych złotą bransoletkę z
Balkon 75 gr, DZIS. Balkon 25 gr. gf и КАошегу ]{печ!‹\е. 12. „ Jedwabna pyjama B. nauczycielka |Swych członków. — brelokiem w ksztal-

6 6 Zs Pa adjowy. damska. 68 ai znajdując się|Zgłoszenia przyjmuje, cie zameczka, Žarės
k s ‚ * w skrajnej nędzy, nie| Agmini j jen. SI6 Za wynagrodze-

1. и Aparat fotogra- 13, w Pyjama męska. mając żaduych Kae A dsk podam „niem: Koszykowa 2

53 8 zaa AA 1, 5 Narty nych | znajomych pro-|nikaWileńskiego". m, 3, 218—2
STANISŁAWA MONIUSZKI z udziałem L. KIEPURY | ZUZANNY KARIN. dY Sz kap na 15—17,  Budziki. si litoś twe osoby o 7 E

Nad program: Komedja wesoła „FLIP i FLAP W WOJSKU". 9 N ožka, 18—40, Zegarki męskie. jakąkolwiek pomoce |OSOBA itesscc 8) ®

Dla młodzieży dozwolone. "8 S na oto-  41—60,, Obrazy >> asy Owy skła |wykształcona, lat śre-
X PSS w ramach, ać w ministrac) i i

® *_ Prócz tego 4.000 innych nagród i wielka ilość nagród po- ||„Dz Wit* dla „S s. = Es page
aa Mieszkania Przekonajcie się obuwie cieszenia. Adres tamże. giczna, szuka jakiej-|

upno NAUKA : že wszelklego rodzaju , , Każdy — kto nadeśle dobre rozwiązanie zagadki, otrzyma TEEEZVESS, kolwiek pracy:biuro-| piesek szpic biał

i sprzedaż у I pokoje z pre W. PUPIALEO jedną z powyższych nagród. Rozdzielenie nagród odbędzie się wej, lekiocja do dnie:| wabi ię „Pawel:
EZMPROCZ |PRTUREWONEPNW poosóęł="-M wni У pod nadzorem notarjusza w terminie, o którym zawiadomi się ci, wyręczenia pani| Odprowadziė za wy-

Pateton
szaikowy kupię chęt-
nie, może być z pły-

й ied „Jłekcji niemieckiego
Us neo par poniżej lat 4
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РО iki)
ładny do wynajęcie,
|chętnie dla uczni(nicj

(UL OSTROBRAMSKA 25)
Jest eleganckie, modne tanie |! qwaranto-

> wane.

P.P. Oficerom polecam butyI sztyblety !

POKOJU
i RÓŻNE. 8

łączyć ewent. opłatę zwrotną. ul. Sławkowska Nr. 6, L p./H.—
 

аовероео оаа Gdy kto chce zostać

 

 

 

 

Kwadrat prosimy wyciąć lub odrysować, na odpowiedź za-

Adresować: Dom Wysyłkowy „Niespodzianka ', Kraków.

 

prezes<m do pcmó-|i przychodzę ćśwlad-

 
Pielęgniarek i 
| PRACA į

absolwentka Instytutu
Wy-

chowawczyń Społecz-

domu,

przyjmie każdą zao-
fiarowaną pracę z
wdzięcznością.  Miej-
scowość obojętna. O-|

ewentualnie |
nikańska 3/5.

dowód 
nagrodzeniem: Domi-

277-2

ZGUBIONY.
я £ tożsamości

ferty do Administracji| konia wydany prze”
Oferty z podaniem Neo е 2 wanego z wygodami h й i 4 Aa я

: ględniam. O'|wa 7 — 11 Magdzlak | z całodzieniem utrzy i ć zięciem bankiera.. | wienia. czyć sl nych w Wilnie, po-|„Dzien. Wileńsk/* pod| Urząd Gminy w Tur-d a c poszukuję, Może być yć się o jej rękę. i : 2 I 2
pp |mikso 3 > aeais Wojciech = i pomocą W|na przedmieściu. —|SUKNIE podłus o-| Młody człowiek | — Pan przyszedłpo| — No, widzi pan, ja Kosio BAA los „Wdzieczna“ lub Por- A a Sz”

„Dz. Wil- „ „“ pod „ R s Želigow- Oferty składać do statnich modeli. Źwie:|wchodzi do gabinetu, gotówkę? Jednak 'mam rację, zgłoszenia do Admin,|10Wa 3—10 osobiście. OE = + ie-

„zędnik”. 323—1 LT TTT * ego1 m. 21. „Dzien. Wil."  poa|rzyniec, Sosnowa 9-A|wita się I mówi: — Nie, lecz ko-|mówiąc, że pan przy*|„Dz. WilL* dla „Pie- śr-—2| scjanku Potrubiszki -
I 246—3' Nr. 321. 321—3! m. 4. —5| — Mam z panem cham pańską córkę 'szedł po gotówkę.  |lęgniarki". 3188 666ww uv. się. 218—2

RUDENSD TAS IEE EST ENAUI ТОр

D. G. WCDEHOUSE, 41) dzia pokrył rumieniec, — Chciałem pana prosić, aby pan przemówił do| z rozkoszą opiszę szeroko twe niezwykłe zalety.

Przekład autoryzowany z angielskiego
WITOLDA DOLINŃSKIEGO. .

— Przyjmijmy dla przeprowadzenia dowodu, że jest. Pójdzież za-

tem do niej i powiesz: „Zuzanno, jesteś bardzo ładna. Coby to było, śdy-

bym cię pocałował?” Jeżeli jest detektywką, odpowie ci: „Jak pan

mógł ośmielić się, sir!'* albo prościej „Sir“! Jeśli zaś jest rzeczywiście

pokojówką, co przypuszczam, a zamiata z czystej gorliwości, zacznie chi-

chotać i zauważy: „Ach, niech pan nie robi głupstw, sir!' Czy pojmu-

jesz różnicę?
— Skąd pan to wie?
— Moja babka powiedziała mi to, kolego Threepwood. Jeśli za-

tem stan niepewności, w jaki wpadłeś, zatruwa ci życie, radzę ci wypró-

bować ten sposób przy najbliższej sposobności.
— Pomyśsię o tem — rzekł Fradzio z wahaniem.
Zamilki na cawilę, ku zupełnemu zadowoleniu Psmitha, który by-

najmniej nie pragnął akompanjamentu paplaniny Fredzia, gdy rozkoszo-

wał się słońcem i zapachem niezliczonych kwiatów Macllistera. Za chwi
lę jednak Fredzio znowu zaczął mówić, lecz z innego tonu. Poprzednio
był przestraszony, obecnie zas można było wyczuć w jego głosie pewne

zawstydzenie. Odkaszlnął kilka razy i zaczął wiercić po murze noga-
mi obutemi w eleganckie trzewiki:

—Chciałem powiedzieć...
—Udzielamy ci jeszcze raz posłuchania kolego

wood — rzekł uprzejmie Psmith.
— Chciaiem powiedzieć, że właściwie miałem mówić o czem in-

nem. Czy pan naprawdę zna się tak dobrze z miss Halliday?

Fredziy Threep-

niej za mną.
— Przemówić za tobą?
Fredzio przełknął.
— Kocham ją, do djabła!
— Szlachetne uczucie -— rzekł uprzejmie Psmith. — Kiedy poczu- ;

łeś, że się to zaczęło?
— Żakochałem się już przed kilku miesiącami. Kiedy ona nie

chce na mnie patrzeć.

— To oczywiście stanowi pewną przeszkodą — zgodził się Psmith.
— Tak, myślę, że to stanowi poważną przeszkodę.

,  —Nie chce mnie brać na serjo i tym podobne, Śmieje się ze mnie,
wie pan, gdy się oświadczam. Coby pan zrobił na mojem miejscu?

— Przestałbym się oświadczać — rzekł Psmith rozważywszy tę
materję.

—Kiedy nie mogę.
— Cicho! Cicho! — rzekł Psmith surowo. — A jeśli to wyrażenie

nie podoba ci się, w takim razie: „No, no!* Sprobój tylko sobie po-
wiedzieć: „Od tej chwili aż do lunchu nie będę się oświadczał”. Gdy ci
się to uda, łatwo już będzie nie oświadczać się i po południu 1 stopnio-
wo dojdziesz. do tego, że zaniechasz oświadczenia się całkowicie. Sko-
ro już tyiko opanujesz chęć oświadczyn przedśniadaniowych, reszta pój-
dzie łatwo. Najtrudniejszy jest pierwszy krok.

— Ona pewno uważa mnie tylko za motyla — rzekł Fredzio, który
nie słuchał tego cennego wykładu.

Psmith zeskoczyt z muru i przeciągnął się.
— Dlaczego motyle określa się zwykie jako tylko motyle? Słysza-

łem to już setki razy 1 nie mogę znaleźć powodu... Ostatecznie byłoby
rzeczą pozyteczną i interesującą zagłębić się w ten problem, lecz w tem
miejscu opuszczam cię, kolego Threepwood.

Przepadł w krzakach w sam czas, aby uniknąć miss Peavey, która
w chwilę później przerwała medytacje Fredzia i aż do lunchu dotrzy-
ła mu towarzystwa.

$3.

„Pociag dwunasla pieėdziesiąt zajechał ze zgrzytem hamulców na
stację Market Blandings. Psmith, który przepędzał czas oczekiwania na
uszczuplaniu swego niewielkiego zapasu pieniędzy — wrzucił je miano-

wicie do automatu ze słodyczami — odwrócił się i poddał pociąg sumien-
nej lustracji. Ewa Halliday wysiadła z przedziału trzeciej klasy.

—„Witam panią w naszej wiosce, miss! Halliday—rzekł podchodząc.
Ewa spojr:.ała na niego z nieukrywanem zdumieniem.

Co pan tu robi?
,  — Lord Emsworth był na tyle uprzejmy, że wiedząc o naszej daw-

nej przyjaźni, zaproponował, abym przyjechał po panią.
— Czyż my jesteśmy starymi przyjaciółmi?
— Z pewnością. Czy pani zapomniała o tych szczęśliwych dniach

w Londynie?

— Byi tylko jeden.
— Prawda, ale niech pani pomyśli,

wpakować.
— 2 pan mieszka w zamku?
— Tak, i co więcej, jestem duszą całego towarzystwa. С. i

coś w rodzaju bagażu? й BMS
— Przewažnie miewam zwyczaj zabierania bagażu, jeśli zamie-

rzam zabawić miesiąc lub dłużej na wsi. Jest tam śdzieś w ostatnim wa-
gonie.

— Ja się tem zajmę, pani zaś znajdzie samochód przed stacją. Pro-

ile spotkań zdołaliśmy weń

 —Czy pan jednak zechce?

— Czy co zechcę? — Oczywiście. Diaczego?
— Chciałem powiedzieć. — Młodzieńcze policzki szanownego Fre-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.* Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1. .

—Wstawić się za mną?
— Jeśli w trakcie gawędy wyłoni się ten temat — rzekł Psmith —

 

szę zająć wnim miejsce, za chwilę powrócę. Aby zaś nie nudziło się pani,
proszę przyjąć te słodycze. Doskonałe i zapewne pożywne: Kupiłem.je
specjalnie dla pani.

- : fd. c. a.)
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