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Odroczenie sesji sejmowej na dni 30.
(Telefonem od specjalnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj o godz. 6-tej w. przybył do gma-

chu sejmowego naczelnik biura prezydjum Rady Ministrów

p. Paczulski | wręczył marszałkom Sejmu i Senatu zarządze-

nie Prezydenta Rzeczypospolitej odraczające sesję parlamentu

na dni 30.

Opozycja sejmowa odrzuciła propozycje
sanacji. podzielenia się odpowiedzialnością.

(Telef, od własnego korespondenta.) 
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| nowany zostały wiceministrem spraw zagranicznych.

WARSZAWA. Na posiedzeniu Sejmowej budżetowej komisii
sanacja dwukrctnie zwracała się do opozycji z propozycją objęcia
referatów, aby w ten sposób podzielić się odpowiedzialnością. Po:
seł Rymar (Kl. N.) kategorycznie propozycję sanacji odrzucił.

Wobec tego kiedy przyszło do rozdziału referatów o wnioskach
Klubu Narodowego wszystkie referaty z wyjątkiem jednego doty
czącego rezerw skarbowych, który ob,ął poseł Rybarski (KI. N.),
objęli posłowie B. B.

Referaty budżetowe.
(Telefonem od własnego korespondenta.]

WARSZAWA Wczoraj dokonano podziału referatów budżeto-
wych, w Senacie rano a wieczorem w Sejmi=.

'PP. Beck i Szembek na czele ministerstwa
° ° $ргам Zagranicznych.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Poseł polski w Bukareszcie Jan Szembek mia-
P. Jan Szem-

bek jest szwagrem b. ministra Aleksandra Skrzyńskiego. W Buka-
reszcie zajmuje polską placówkę od 1925 r. Na tem stanowisku po-
dejmował on w czasie zagranicznej podróży ministra spraw wojsko- wych p. J. Piłsudskiego oraz obecnego ministra spraw zagranicznych
p. Becka.-

Nowy delegat do Ligi Narodów.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Naczelnik wydziału ustrojów międzynarodowych
M. S$. Z. p. Raczyński mianowany został delegatem Polski do Ligi
Narodów na miejsce Sokala.
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Mowa J. Em. Ks. Prymasa na odsłonięcie
pomnika Wdzięczności.

(KAP) Po poświęceniu pomni-
ka ku czci Najświętszego Serca
Jezusowego, J. E. Ksiądz Kardy*

niony łaską Bożą, wie, že wskrze-
siła go Opatrzność, aby spełniał
wielkie posłannictwo. Wdzięcz-

nał Prymas August Hlond wygłosił » ność narodu dla Boga wypisuje na-
przemówienie, które podajemy w
streszczeniu:
W uroczystość Chrystusa Króla

idzie przez naród Polski tchnienie
Boże, jakby echo nowego dnia.
Jest to jak śdyby echo owego dnia,
w którym Orzeł polski wzbijał się
w przestworza a towarzyszyło mu
błogosławieństwo i łaska Boża.

Po latach czternastu znowu na-
ród polski zjednoczył się cały w
uroczystym obchodzie. Po radoś-
ciach i smutkach naród skupia się
około stołeczn. Poznania i bierze
udział w akcie uroczystym, w któ
rym dziejowe ślubowanie wypeł:
nia. W śpiżu i kamieniu wykuwa
swą dziejową wdzięczność. Po-
przez dzieje radości i smutków na
rodu snuje się myśl Boża. Często
myśl ludzka błądzi, ale w chwilach
dziejowych myśl Boża wypływa
i jasno błyszczy poprzez ludzkie
błędy. Naród polski, wskrzeszony,
został z woli Bożej z niewoli. Na-
ród polski wierzył w dzień wolno”
ści, wierzył, że myśl Boża wypro”
wadzi go z niewoli, aby spełniał
wielkie posłannictwo. Na tej ziemi,
na której najpierw wzbił się Orzeł
polski, w tem pięknem stołecznem
mieście, naród stawia swój doku-
ment dziejowy. Jest to dokument
tego pokolenia, które cudu wolno
ści było świadkiem. Naród polski

ród w tym kamieniu i spiżu. W tym
kamieniu i śpiżu wypisuje naród do
kument wdzięczności swojej i sta
wia go, aby świadczył o wdzięcz”
ności tego pokolenia, które dozna-
ło cudu wolności. Naród ślubuje w
tym śpiżu i kamieniu, że poprowa-
dzi myśl Bożą poprzez wszystkie
dziedziny życia swego. Niech w
duchu i mowie będzie Bóg! Niech
przyszłe pokolenia będą wdzięcz”
ne, że cud się dokonał i że pokole
nie, które cudu tego było świad-
kiem, tak jawne i tak piękne pozo
stawia ślady. 3

Narėd caly w tej chwili sku-
pia się kolo Serca Jezusowego,
koło Serca, które jest źródłemi
symbolem miłości.

Niech ten pomnik będzie upo-
mnieniem do jedności, niech ten
pomnik po wieczne czasy będzie
narodowi polskiemu upomnieniem
do zgody i snucia tej myśli Bożej
poprzez dzieje!

Oddajemy ten pomnik uroczy-
ście w straż i opiekę przyszłym
pokoleniom z wiarą, że bądą wy-
snuwały naukę i ojczyste motywy
do czynów patrjotycznych.

Sercu Najsłodszemu naród pol-
ski niech wierny pozostanie, aby
żył na wieki, i niech z tego Serca
płyną obłite promienie łask i bło-
gosławieństwa — Amen.

SGŁOSZENIA: :а wierm mim.
sakstem (16 lamewe) po fR gr.
cyfrowa, skemplikowane | : zastrzeżeniem

druku mekAij
©

NIE JESTEM PIĘKNA!
Megę być jednak elegancka, gdy dobiorę sobie sweterek,

ładną apaszkę I najmodniejsze rękawiczki

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 39 tel.6-46.
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PĄUL BONCOUR O SWOIM PROJEKCIE
ROZBROJENIA.

GENEWA (Pat). Prezydjum
konferencji rozbrojaniowej zebra
ło się w piątek na specjalne po-
siedzenie w celu wysłuchania
exposć Paul- Boncoura o francu-
skim planie rozbrojeniowym. Plan

irancuski, obejmujący wszystkie
narody, ma na celu uzupełnienie
paktu Briand-Kellog w duchu pro”
pozycji Stimsona, to jest przez po-
zbawienie państw, prowadzących
wojnę, wszelkiej pomocy ekono-
micznej. Drugi krąg stanowi pakt
Ligi Narodów i pakt locarneński.
Obejmuje on członków Ligi.
Wreszcie najwęższym kręgiem by-
łyby pakty wzajemnej pomocy, w
szczególności pakt narodów euro*
pejskich kontynentalnych. W tym
to pakcie figurowałyby zobowią-
zania co do redukcji zbrojeń,
przyczem przewidywanoby, że je-
dynemi siłami stałemi, należącemi
do kontrahentów, byłyby silnie
zredukowane siły, oddane do dys*
pozycji Ligi Narodów. Obok nich
należałoby ustalić, jaka forma
armji mogłaby zapewnić równość

w bezpieczeństwie. Żołnierz, od-
bywający służbę 12-letnią, nie
może być uznany na ekwiwalent
żołnierza, ćwiczonego 6 miesięcy.
To też konieczne jest zrównanie
typu armji. Ponieważ armje za-
wodowe bardziej nadają się do
agresij, niż armje o krótkiej po-
wszechnej służbie _ wojskowej,
przeto należy zgeneralizować ten
ostatni system, co będzie pewną
gwarancją przeciwko wojnie. Co

się tyczy materjału wojennego, to
trzeba także wzmocnić siły obron*
ne, a osłabić siły agresywne. De-
legacja francuska pragnie umię-
dzynarodowienia lotnictwa. Co się

tyczy artylerji ciężkiej i czołgów,
projekt francuski zmierza do tego,
aby stałe organizacje defenzywne

„to jest fortyfikacje, były wyposa”
żone w broń, dostateczną dla od-
parcia napaści. Reszta materjału
wojennego winna być w ten czy
inny sposób oddana do dyspozycji
Ligi Narodów, aby mogła być od-
dana państwu napadniętemu.

wie, że dzień wolności był opromie

liwany przebieg sirajhi w Berlinie

Przemysł francuski za wymówieniem
traktatu handlowego z Niemcami.

NANCY, (Pat). Izba Handlowa
w Nancy, a więc w ośrodku cięż-
kiego przemysłu wschodnio-fran-

natychmiastowem wymówieniem
traktatu handlowego z Niemcami
i za rewizją taryfy celnei.)

  
    

PO USTĄPIENIU MIN. ZALESKIEGO.
WĄ związku z ustąpieniem min.

Zaleskiego i powołaniem na jego

miejsce p. Becka podaje dobrze po
informowany „Nasz Przegląd” na-

stępujące szczegóły:

„P. min. spraw zagranicznych

| Zaleski pełnił obowiązki 6'i pół
roku, a złożył przysięgę w kiika
dni po przewrocie majowym.

Od tego czasu ustąpił cały sze”

| reg ministrów, odeszli premierzy,

p. minister spraw zagranicznych

Żaleski pozostał jednak na swojem

stanowisku. Mówiono o nim, że

chociaż nie należy do l Brygady i

do zawziętych sanatorów to jed-

nak cieszy się bezwzględnem za-

ufaniem marszałka Piłsudskiego,

który ma wzgląd w politykę zagra

niczną. Zresztą p. minister spraw

zagranicznych Zaleski dzielił chę-

tnie trudy swoje z p. marszałkiem

Piłsudskim i nieraz przyjmował ob

cych dyplomatów wraz z p. mar”

szałkiem Piłsudskim, a czasem kon

ierencje odbywały się nawet i bez

jego udziału.

Politykę zagraniczną wewnątrz

ministerstwa prowadzili równorzę

dnie z p. ministrem mężowie zau”

łania Belwederu, a więc w pierw

szym okresie p. Roman Knoll, na”

stępnie p. dyrektor departamentu

Matuszewski, względnie ostatnio

p. wiceminister spraw zagranicz

nych Józef Beck. =

P. minister spraw zagranicz”

nych Zaleski cieszył się zautaniem

i popularnością na terenieLigi. An

gielski spokój tego ministra zyski-

wał mu wiele sympatji tak dalece,

iż wielu przypuszcza, że wybranie

Polski po raz trzeci do Rady Ligi

Narodów stanowi m. in. wielką za

sługę osobistą p. ministra Zaleskie

 

NOWY JORK. Pat. Przema-
wiając na zebraniu przedwybor-

czem w gmachu opery nowojor-

skiej, kandydat na prezydenta

Stanów Zjednoczonych Roosevelt

oświadczył, że program demo-

kratów jest programem czysto

| narodowym. Hasłem ich jest wza-

jemna zależność wszystkich ugru-

powań i interesów gospodarczych.

| Nie można—mówił Roosevelt —
czynić innym krajom propozycyj

handlowych, a potem  rozpoczy-

nać z niemi wojnę gospodarczą.

Dalej Roosevelt omówił krytycz- Sekcja Towarzyska Stronni

towarzyską zabawę z tań
dzonych gości. Początek o god;
stałej karty wstępu. — Członkowie

Stałej karty wstępu, mogą takową ©

go. P. minister Zaleski trwał na sta
nowisku w najcięższych czasach
dla dyplomacji polskiej, gdy na sku
tek posunięć w polityce wewnętrz
nej w r. 1930 spotykać się musiał
z cierpkiemi uwagami w Genewie,
Londyniei t. p.

P. minister Zaleski przetrwał
cały ten okres. Krążyły jednak po
głoski, że p. minister Zaleski ma
zamiar ustąpić. Opowiadał zresztą
znajomym, że chciałby odpocząć,
nie podając zresztą innych jeszcze
motywów swojej decyzji. Zresztą
p. minister spraw zagranicznych
Zaleski w ostatnich czasach pełnił
obowiązki ministra spraw zagrani-
cznych zagranicą. Istotnie minist-
rem spraw zagranicznych w kraju
był p. wiceminister Beck. Fo też
nawet w ministerstwie nazywano
p. ministra spraw zagranicznych
Zaleskiego patronem, a p. wicemi-
nistra spraw zagranicznych Becka
szefem.

Dziś szef zostaje patronem, bo
ma oczywiście wielkiego patrona
w Belwederze. Należy podkreślić,
że p. minister spraw zagranicznych

Beck jest mężem zaułania p. mar-

szałka Piłsudskiego. Był bowiem

jego adjutantem, szełem gabinetu

a następnie wicepremjerem w rzą”

dzie premjera Piłsudskiego. Z jego
ramienia pełnił p. płk. Beck misje

attachė wojskowego w różnych
krajach i nieraz spełniał poufne po

lecenia dyplomatyczne jako mąż

zaufania. Teraz kontakt między

Belwederem a Wierzbową będzie

jeszcze ściślejszy. P. minister Beck

uchodzi za polskiego Grandi'ego,

gdy  ównież jak i on szybko
wspiął się w karjerze dyplomaty”

cznej.

n———-3KRESESSDDT USSAGT STS

Agitacja przedwyborcza w Stanach

Zjednoczonych.
Mowa programowa Roosevelta.

nie stanowisko Hoovera, który

przypisywał zbyt wielkie znacze-

nie interesom osób prywatnych i

z ironją mówił o tem, że Hoover,

według własnej opinii, dzięki

swemu wyczekującemu  stanowi-

sku wyprowadził Stany Zjedno-
czone z chaosu. Kończąc, Roose-

velt oświadczył, że jeśli zostanie

wybrany na prezydenta Stanów

Zjednoczonych, zdoła uzyskać

napewno lepszą współpracę z

kongresem, niż to udawało się

Hooverowi.

ASSSESTONIA EESEOETESS

KOMUNIKAT.

у ctwa Maroedowego winie” w A dn. 3s:

li : li Klubu Narodowego przy ulicy Orzeszkowe organizuje

mm RAM cami, acne dla członków Stronnictwa i wprowa-

dz. 9 wieczór. — Wstęp na salę tylko za okazaniem

Stronniciwa, którzy dotychczas nie otrzymali

trzymać w SekretarjacieStronnictwa.

BERLIN (Pat.) Mimo ostrych
zarządzeń dyrekcji berlińskich ko-
munikacyjnych i zmobilizowania
policji likwidacja strajku napoty-
ka na znaczne przeszkody. Wbrew
oczekiwaniom nie udało się w
piątek uruchomić żadnej stałej
linji, ani autobusowej, ani tram-
wajowej. Z kilku remiz wozy
tramwajowe nie zdołały wyjechać
z powodu przybrania g oźnej po-
stawy przez tłum zgromadzony
na ulicy przed remizą. Na Schoen-
bergu dosżło do starć między
strajkującymi a policją

Jeden narodowy socja!ista
zestał zabity, a 4 robotników
odniosło ciężkie rany. Do zaj-
ścia tego doszło w chwili, gdy
jeden z wozów, wyjeżdżając na
miasto, został obrzucony kamie-
niami. Interwenjująca policja zo-
stała przyjęta przez tłum wyzwis-
kami: „pachotklPapena“, „krwa-
we psy“ it. d Policja nie mo-
gąc rozproszyć strajkujących, ktė-
rzy zaczęli ją obrzucać kamienia-
mi, użyła broni palnej, dając kil-
ka salw. Po południu w Schoen
bergu zajścia powtórzyły się,
przyczem tłum zaatakował po-
licję, która użyła broni palnej,
raniąc ciężko jedną z robotalc.
Do podobnego krwawego zajścia
doszło również w dzielnicy ITrep-
tow, gdzie tłum robotników za-
atakował kamieniami autobus,
usiłujący wyjechać na miasto.
Policja, nie mogąc uporać się
z demonstrującymi przy pomocy
pałek gumowych, zrobiła użytek

z broni palnej, raniąc ciężko
dwie osoby. W jednej z ulie
okolicznych na Schoenebergu w
czasie starć strajkujących z po-
ilcją zabity został również je-
den robotnik. :

Z pošrėd 10 uruchomionych
dziś autobusów 9 zdemolowa-
ne kamieniami w ciągu ich
kursowania podczas jednej go:
dziny. Jeden z wozów był nawet
ostrzeliwany z ukrycia. Przez ja-
kiś czas zaczęło krążyć po uii-
cach kilka wozów tramwajowych
pod osłoną pogotowia policyjne
go. Publiczność w obawie aktów
sabotażu, które powtarzały się
dzisiaj przez cały dzień, prawie
że nie korzystała z tych wozów.
ga W kilku. miejscach przecięto
przewody elektryczne, doprowa-
dzające prąd do tramwajów. W
późnych godzinach wieczornych
na ulicach miasta, zwłaszcza w
dzielnicach robotniczych, pano-
wało wieikie ożywienie. Na skrzy-
żowaniach wielkich arteryj wi-
dać było liczne skupienic ludzi,
żywo dyskutujących z umundu-
rowanym funkcjonarjuszami tram-
wajów i autobusów miejskich.
Policja dokonała okoły 300'aresz-
towań. Nastrój w mieście jest
bardzo podniecony.

BERLIN (Pat.) Wpoprzek jed-
nej z linij tramwzjowych na jed-
nej z wielkich ulic południowo»
zachodniej części miasta stra|-
kujący ustawili barykady z wy-
wróconych wozów, przez co za
tarasowali całkowicie ruch uliczny=

Apel Papena do hitlerowców.
BERLIN. Pat. — Kancierz von

Papen wygłosił dziś przez radjo
mowę polityczną, w której zwró-

cił się pod adresem hitlerowców

z zarzutami, że mimo poparcia,

jakiego rząd obecny udzielił pertji

narodowo-socjalistycznej w ро-

przedniej  kampanji wyborczej,

sprzeniewierz,ła się ona w kry-

tycznym momencie hasłu kon-

centracji narodowej. Jeżeli Hit-

ler chce iść w jednym szeregu z
wielkim obozem narodowo nie-

mieckim — oświadczył Papen—to
nie wolno mu osłabiać stano-

wiska rządu, walczącego o równo-

uprawnienie i suwerenność naro-

du. "Czy nie chcecie wreszcie

przyłączyć się do współpracy nad

odbudową narodu, czy nie chce-

cie stanąć w raszych szeregach
w walce przełomowej o suweren-
ność Niemiec—oto jest historycz-
ne pytanie, z którem zwracam
się pizedewszystkiem do wielkie-
go narodowego ruchu wolnošcio-
wego dzisiejszych Niemiec” —za-
kończył Papen swą mowę. Mo-
wa ta jest uważana za pewnego
rodzaju ofertę pod adresem przy-
wódców partji narodowo socjali-
stycznej, po której należy ocze-
kiwać daleko idących ustępstw
za cenę poparcia gabinetu pre-
zydjalnego.

Pewne koła tłumaczą zmianę
tonu w ostatniem oświadczeniu
Papenea wpływami bardzo po-
ważnych czynników  politycz-
nych.

zw. ak. „MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA"
zawiadamia Koleżanki I Kolegów iż w Niedzielę 6-X! o g. 17-ej w lokalu wła-

snym przy ul. Orzeszkowej 11 odbędzie się

ZEBRANIE INAUGURACYJNE
na którem przemawiać będ

p. prof.
p Wstęp

NABOŻEŃSTWO na intencję pom
4w. Ducha (po-Dominikańskim).

ą

KOMARNICKI, Senjor poseł TADEUSZ BIELECKI I inni.
dla Akademików za okazaniem legitymacyj

Ślnej pracy odbędzie slę o g. 11 rano w koše.
złonkowie O.W.P. i Młodzieży Wszechpolskiej

winni stawić się w kościele o g, 10 m, 50.

cuskiego, wypowiedziała się za

 

PRZESILENIE RZĄDOWE W JUGOSŁAWII.
BIAŁOGRÓD, (Pat). Rada mi-

nistrów postanowiła podać się do
dymisji. Dymisja została przyję-
ta. Prezes ustępującego gabine-
tu oświadczył przedstawicielom
prasy, że dymisja rządu pozostaje

w zwlązku
zacją jugosłowiańskiej
tycznej
skiej i z nową organizacją przed-
stawicielstwa narodowego.

z ostateczną organi-
demokra-

radykalnej partji chłop-

AWANS PO ŚMIERCI.
Na liście dorocznych awansów,

która ukaże się dn. 1 stycznia
1933 r. znajdzie się nazwisko por.
Franciszka Żwirki, awansowanego
na kapitana ze starszeństwa z dn
10 września r. b

Koniec bajki@ &
o „złotych polach" na Polesiu.

Powtarzające się od kilku lat
wiadomości o odkryciu złota na po
lach położonych między rzeką Słu
czą i Łanem na Polesiu, wywołały
gorączkową spekulację odnośnemi
terenami.

„Złotonośne pola“ wykupywali
przedewszystkiem spekulanci z Lu
nińca, nie brak jednak również na
bywców z innych stron. Wielu z
nich przeprowadzało na własną rę
kę poszukiwania za złotem. W swo
im czasie nadesłano próbkę piasku
z tych terenów do Politechniki
lwowskiej z prośbą o przeprowa”

dzenie badań zawartości złota,
Ze Lwowa skierowano tę prze”

syłkę do Instytutu Geologicznego
 
 

Nowy parowóz.
Delegacja Ministerswa Komu-

nikacji dokonała oględzin po-
spiesznego parowozu nowego ty”
pu PU 29, który został. zaprojekto-
wany specjalnie dla pociągów o
dużym składzie i obciążeniu do
600 tonn. Parowóz osiąga szyb”
kość 100 km., przy wzniesieniach
45 km.

CZEMU NIE JESTES
ę.; BJESZCE CZŁONKIEM
OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

w Warszawie. Instytut Geologicz-
ny zakończył badania, stwierdza*
jąc, że w piasku natrafiono na mi-

nimalne ślady złota. ё
Inne badania, które przeprowa

dzono na terenach poleskich, wy*

kazywały zawartość zaledwie 1/10

grama złota'w tonie piasku. W.

tych warunkach o jakiejkolwiek o

płacalności ewentualnej eksploata

cji złotodajnych terenów na Pole-
siu nie może być mowy.

Krwawa agitacja przedwyborcza
w Niemczech. .

HAMBURG (Pat) Bliższe szcze
góły ostatniej strzelaniny komuni
stów na ulicach Hamburga świad-
czą o niesłychanej brutalności wal
ki politycznej, Na wracających z
portu kolporterów hitlerowskich
ulotek wyborczych napadła z tyłu
grupa komunistów i bez uprzed-
niej utarczki dała z tyłu kilkadzie-
siąt strzałów rewolwerowych, ra-
niąc ciężko kilka osób. Policja o”
toczyła dzielnicę, gdzie komuniści
się schronili, ostrzeliwując się w
dalszym ciągu. W końcu udało się

zaaresztować okoł 200 osób i skon

fiskować broń i nielegalne wydaw
nictwa.

BERLIN. Pat. Z prowincji nad-
chodzą wiadomości o szeregu
krwawych zajść. jakie wydarzyły
się w różnych częściach kraju. W
Duisburgu zabity został jeden
narodowy socjalista. W Wupertal
wywiązała się strzelanina pomię-
dzy komunistami a naredowymi

socjalistami. W wyniku tego kil-
ku uczestników zajścia odniosło
rany. W miejscowości Arastadt
doszło do walk pomiędzy człon
kami republikańskiego Reichsban*
neru a narodowymi socjalistami.
Po obu stronach byli ranni. ln-
terwenjująca policja dokonała
licznych aresztowań.

KOMUNIKAT KOŁA MIEJSKIEGO STRON. NARODOWEGO.
W niedzielę, dnia 6 listopada o g. 12.30

odbędzie się

LEBRANIE KOŁA MIEJSKIEGO STRONNICTWA NARODOWEGO,
na którem wygłosi referat

o sytuacji politycznej i gospodarczej
Dr. Zygmunt Fedorowicz

Wstęp tylko dla członków Stron, Narod. za okazaniem legitymacyj członkowskich
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Pos.
P. minister skarbu główną u-

wagę skupił na budżecie, a wia-
domo dobrze, że ocena budżetu
bez oceny położenia gospodar-
czego, położenia politycznego, po”
łożenia moralnego w państwie nie
doprowadzi do skutku.  Chciał-
bym i temi rzeczami się zająć.

Mówił p. minister bardzo o-
strożnie o poprawie, która może
przyjść, albo może nie przyjść.
l to trzeba wyraźnie powiedzieć,
Depresja się pogłębia, położenie
gospodarcze się pogarsza wbrew
oficjalnym statystykom.

BEZROBOCIE.
Statystyka bezrobocia wyka*

zuje spadek bezrobocia, a w ko-
munikatach  rozsyłanych prasie
nie podaje się tego faktu, że to są
bezrobotni, poszukujący pracy.
Im pracy jest mniej, tem mniej
zgłasza się ludzi po pracę, bo nie-
ma szans uzyskania, i dlatego ta
statystyka bezrobocia mogła wy”
kazywać w r. 1931 w sierpniu 246
tysięcy bezrobotnych; obecnie w
sierpniu 190 tysięcy bezrobotnych.
Ale równocześnie mamy drugą
statystykę, której się nie popula-
ryzuje, z której nie robi się pro-
pagandy, statystykę stanu zatru-
dnienia w wielkim przemyśle.
I co się okazuje? Że w wielkim
przemyśle i na robotach publicz-
nych ilość zatrudnionych w tym
czasie spadła o 100 tysięcy, że
w porównaniu z rokiem 1928 stan
pracowników w wielkim prze-
myśle zmniejszył się o 342 ty-
siące, że dziś mniej ludzi pracuje
w wielkim przemyśle mimo znacz-
nego przyrostu ludności, niż pra*
cowało przed zamachem majo-

Ilość świadectw  przemyslo-
wych, wykupionych w 1931 roku
zmalała w porównaniu z r. 1930
o 50 tysięcy. Samych świadectw
przemysłowych ubyło 36 tys.
Obliczając, że każdy warsztat
handlowy, czy przemysłowy za”
trudnia paru ludzi, można przy”
jąć, że ten ubytek wynosi 150
tys. więcej bezrobotnych, dodaw-
szy do tamtych cyfr tę cyfrę,
mamy pół miljona bezrobotnych.
A nie wspominam już o bezrobo-
ciu na wsi.

POŻYCZKI,
Dlaczego te cyfry przytaczam?

Dlatego, że mamy obowiązek dla
utrzymania równowagi gospodar”
czej zapłacić procenty od długów
zagranicznych od sumy na koniec
r. 1930 — 9 miljardów. Z wielką
radością usłyszałem od pana mi-
nistra skarbu twierdzenie, że je-
żeli nasza sytuacja jest jeszcze
dobra, czego nie podzielam, to za”
wdzięczamy w pewnej mierze te-
mu, że mamy mniejsze niż inni
zadłużenie, a przypominam sobie
okrzyki, jakiemi panowie mnie za”
rzucili, že my przeszkadzamy do-
plywowi obcego kapitalu do kra-
ju. Teraz mamy zaslugę.

DEFICYT.

Podstawą zaufania jest szcze-

jość budżetowania, a nie strojenie

biłansów, nie wykazywanie tego,
czego nie ma naprawdę.

Jeżeli te rzeczy razem obli-
czymy, to się wykaże, skromnie

licząc, że deficyt w pierwszem

półroczu wynosi 21 proc., a nie

jak się mówi 8, lub 9%, już nie

licząc tego, co nazywa p. prof.

Krzyżanowski oszczędnością po”

zorną i niewybredną, mianowicie

niepłacenie dostawcom za ich zo-

bowiązania. P. minister skarbu tu
zapowiedział, że będzie zestawio-
na lista złośliwych podatników,
którzy mogą płacić, a nie płacą.

Czy nie możnaby zestawić listy

złośliwych urzędów i przedsię-

biorstw państwowych, które mogą

płacić, a nie płacą, nie płacą

woźnym, nie płacą lekarzom.

I w ten sposób robi się oszczęd-

ności. To jest większa złośliwość,

bo to jest krzywda ludzka w po-

wstrzymywaniu tych wypłat.
Sprawozdanie Najwyższej Izby

Kontroli Państwa wskazuje, że
z sum skarbowych, administrowa-
nych przez Bank Gospodarstwa

Krajowego udzielono w r. 1931/32

kredytów, sięgających 53 miljony

zł, przeważnie władzom państwo”
wym, co nie znajduje upowažnie-

nia w uprawnieniach, nadanych

rządowi, w ustawach skarbowych.

Więc to są sposoby znajdowania
tych sum! Oczywiście znów bez

upoważnienia, bez podstawy pra-

wnej, a potem się mówi: zaufanie

do państwa, tezauryzacja odbywa

się w społeczeństwie. Wszystko,
co się robi, zawsze się robi z le-

kceważeniem ustaw, ale mówi się
o zaufaniu!

„WSTYD, PANIE MINISTRZE!*

A teraz dalsze rzeczy, Jak się

przedstawia obecny budżet? P.

minister skarbu mówił o tem, że

jest pewna poprawa w układzie,

że fundusze są ujawnione. Ale

jak? Mamy tam np. fundusz skupu

(Wygłoszone w Sejmie dn. 3 listopada).
pożyczek państwowych. Objaśnie*
nie mówi: fundusz utworzono na
podstawie ustawy z dnia 26 stycz”
nia 1931 r. z wpływów pożyczki
zapałczanej. Statutowa wysokość
funduszu skupu pożyczek pań-
stwowych wynosi 50 miljonów zł.
I na tem koniec. To jest bilans
łunduszów państwowych, że się
mówi, iż statutowa wysokość jest
50 miljonów złotych. Ale ile tam
jest w tym funduszu, panie mini-
strze? Nic niema; bo ustawa zo-
stała złamana i te pieniądze zje-
dzono, bo pożyczka zapałczana
miała tworzyć ten fundusz i nie
utworzyła. To jest wykazywanie
funduszów i pozycyj.

A teraz dalsza rzecz. Mamy
np. rozmaite dochody, obliczane
optymistycznie czy pesymistycz-
nie, trudno powiedzieć. Ale np.
monopol spirytusowy — 230 miljo-
nów dochodów zwyczajnych. Co
w tych dochodach zwyczajnych
figuruje? Jak wynika ze szcze”
gółowej części, nowa rubryka jest
stworzona, „dochody pozaeksplo-
atacyjne', mianowicie 55 miljo-
nów, o co zmniejszono kapitał
obrotowy monopolu spirytusowe-
śo, którego niema, bo monopol
spirytusowy nie płaci. I to jest
dochód, a potem w ogólnem ze-
stawieniu, to jest dochód zwy-
czajny! Rzeczywiście, genjalny
minister skarbu! Potrafi o 50 mi-
ljonów zmniejszyć co rok ten fun-
dusz, bo to liczy jako „dochód
zwyczajny. Przypuszczam, że to
omyłka, ale, panie ministrze, to
wstyd, że coś podobnego może
być wykazane w budżecie, że
zmniejszenie kapitału obrotowe-
go wykazuje się jako dochód zwy”
czajny, zmniejszenie zresztą zu-.
pełnie nierealne.

Coraz trudniej te deficyty po-
kryć i coraz trudniej je ukryć.
Z tem trzeba się liczyć. Ale w
jaki sposób odbywa się to pokry-
wanie tych deficytów, jakim ko-
sztem?

BILON.
Trzeba stwierdzić, że insty-

tucje finansowe, o których płyn-
ności pan minister skarbu tak
dużo mówił, są w znacznej mierze
przedmiotem eksploatacji, co nie
powinno być, bo nie powinno być
zaciągania kredytu przez przed-
siębiorstwa państwowe i mono-
pole w Banku Polskim. A па-
stępnie wypuszczenie nowego bi-
lonu. Wypuszczenie odbyło się
bez podstawy prawnej, Niema
chyba kraju na świecie, gdzieby
powiększenie obiegu bilonu mogło
się dokonać przez obwieszczenie
w „Monitorze Polskim", w gaze-
cie urzędowej. A teraz płynność
innych banków państwowych, jak
Banku Rolnego. Za 5 miesięcy
zmniejszenie się lokat z rozra-
chunków z rządem, sum do dyspo-
zycji skarbu, wynosi 45 miljonów
w r. b. Czy jest to zasilenie rol-
nictwa, o którem się tak mówi?

PŁYNNOŚĆ W P. K. O.
Mówił pan minister o wielkiej

płynności Pocztowej Kasy Oszczę-
dności. Ja przytoczę kilka cyfr,
mianowicie pozycje „kasa” i „su-
my do dyspozycji”. Wynosiły one
na 31 grudnia 1931 r. — 90 milj.,
na 31 marca 1932 r. — 67 milj.,
obecnie, na 30 września — 44
milj.

„ULGI“,
Cechą charakterystyczną nie-

wątpliwie całej polityki, jest
wzrost fiskalizmu. Ten wzrost
fiskalizmu jest zupełnie wyraźny.
P. minister mówi, że narazie nie
zamierza wprowadzić nowych po”
datków. Mówi tak: przynieśliśmy
wielkie ulgi, zostanie zniesiony
podatek majątkowy, a zastąpiony
bardzo delikatnym, łagodnym, sta-
łym podatkiem majątkowym no-
minalnym. Otóż za pierwsze pół-
rocze tego roku ten straszny po”
datek majątków dał 1.700 tysięcy
zł, a natomiast na przyszły rok
ten łagodny podatek ma dać 27
miljonów.

To są te ulgi dla życia gospo”
darczego, które szykuje pan mi-
nister. A zresztą, czy nie wpro”
wadzono nowych podatków? A te
wszystkie opłaty na bezrobocie,
czy to nie są podatki? Mniejsza
o nazwę, z chwilą gdy jest wpro-
wadzona opłata przymusowa, to
jest podatek.

LICHWA.

Nie wolno pobierać w Polsce
więcej niż 12 proc. od sta. Nie
wolno, a czemu ministerstwo
skarbu, wydając biuletyn propa-
śandowy w obcych językach, je-
dnak inaczej reklamuje tę Polskę?
Jest w tym biuletynie tablica ren-
towności pożyczek państwowych,
która mówi, że pożyczki państwo”
we przynoszą prawie 19 proc.
w Polsce, a listy zastawne prawie
18 proc. Dlaczego tak się mówi?
(Głos na ławach BB.: Bo tak jest).
Bo tak jest, o to chodzi. (Weso-

 

łość). Czy panowie przypuszczają,
że wszełkie dekrety o lichwie,
ograniczające stopę procentową,
pomogą, jak ktoś może kupić le-
galne papiery i mieć taki dochód?

„POMOC* DLA ROLNICTWA.
A teraz, co robiono i co zro-

biono w zakresie pomocy dla rol-
nictwa?

Ale na pewne pozytywne rze-
czy powoływał się pan premier:
akcja rządu co do podtrzymania
cen rolnictwa. Cel ten był osią
śnięty. Świadczy o tem fakt, że
cena żyta w Polsce w okresie
1930 — 1931 r. utrzymała się
o około 8 proc. wyżej od cen żyta
amerykańskiego, rosyjskiego, nad-
dunajskiego i na głównych ryn-
kach. Różnica 8 zł. Teraz znowu
po tej wielkiej akcji różnica jest
71, ale groszy, w cenie żyta. I na
to były te państwowe zakłady
przemysłowo-zbożowe, i akcja in-
terwencyjna, i na to odrywało się
od tego kryzysu światowego, żeby
zejść... (Przerywania).

Potem mówiło się bardzo dużo
o zrównaniu cen przemysłowych
i rolniczych w Polsce. I co się
stało? Różnica indeksu cen prze-
mysłowych i rolniczych na nie-
korzyść rolnictwa wynosiła w
październiku 1931 Ż0;T 9
czerwcu 32 — 21,1, w październi-
ku 32 — 30,3. To jest rezultat tej
akcji zrównania cen, bo przecie
równocześnie mówi się bardzo du-
żo o walce z kartelami, ogłasza
się, że rząd energicznie pognębi

kartele.

RZĄD I KARTELE.
Nie wiem, to będzie trudno

przewidzieć, ale można przy-
puszczać, że ta współpraca rządu
z kartelami jest jednak oparta na
cementowych podstawach i, że
istotnie kamienia węgielnego —
przepraszam — węgla kamiennego
tej współpracy tak łatwo panowie
nie potraficie ruszyć, mimo zapo-
wiedzi. Być może, że pewne za-
rządzenia wydało się w tym celu.
Ale jeżeli się mówi o szkodliwości
karteli, to co mówił rok temu pan
premjer Prystor? Przecie powie-
dział: muszę to wyraźnie stwier-
dzić, że „Rząd stoi na stanowisku
popierania wszelkiemi środkami
znajdującemi się w jego dyspozycji
rozwoju organizacyj przemyslo-
wych i handlowych” i chwali się,
że rząd współdziała w utworzeniu
się kartelu przędzalniczego, że
rząd przystępuje do utworzenia
kartelu naftowego i że cały szereg
ustaw takich wydano. Dlaczego
to robi? Robi dlatego, że to są
ludzie walki, muszą wpierw wy-
hodować wroga, żeby go potem
zwalczać. W. monopolu spirytu-
sowym wyhodowano wysokiemi
cenami nielegalny handel i niele-
śalną produkcję spirytusu. Teraz
się je zwalcza. Tworzy się kar-
tele obecnie, aby je później zwal-
czač. To jest sens i cel całej po-
lityki gospodarczej.

prof. Romana Rybarskiego
ZAUFANIE DO RZĄDU.

Następnie mówi się o tem, że
trzeba wzmocnić  kapitalizację,
trzeba pobudzić to zaułanie.

Podstawą zaufania jest stałość
stosunków prawnych, a tymcza-
sem, co się dzieje? Podrywa się
jedną instytucję za drugą. Prze”
prowadza się co chwila jakąś re-
organizację. Poderwano niezależ-
ność sądownictwa, poderwano nie-
zależność Trybun. Administracyj-
nego, obecnie przystępuje się do
autonomji szkół akademickich —
na ostatku. Autonomja szkół аКа-
demickich — to nie jest dar jakiś
obcych państw, ale to jest rzecz,
związana z kulturą Polski od XV
wieku i wy tego zniszczyć nie po”
traficie. To są wielkie zdobycze
narodu, który wierny został swo-
jej tradycji.

Podrywa się wszelkie podstawy
życia społecznego. Wiyście, pano-
wie, groźbą cofnięcia subwencyj
usanowali organizacje rolnicze,
Subwencyj niema, ani tych orga”
nizacyj prawie niema.

KORRUPCJA.

My, ograniczając naszą dzia-
łalność wnioskową w tym Sejmie,
chcemy w najbliższym czasie po-
stawić jeden wniosek natury usta-
wodawczej, mianowicie dotyczy
on wykonania art, 22 Konstytucji,
że poseł nie może na swoje ani
obce imię nabywać nieruchomo
ści, otrzymywać od rządu konce-
syj lub innych korzyści osobi-
stych. Dlatego też zaproponujemy,
że poseł lub senator nie mo-
że od rządu otrzymywać kon*
cesyj o charakterze ›топоро!!-
stycznym, na przywóz i wywóz,
ani być w zarządzie takich stowa-
rzyszeń, które mają faktyczny
monopol od państwa. Następnie
zaproponujemy, że poseł lub sena-
tor nie może otrzymywać płatnych
stanowisk w samorządzie i insty-
tucjach samorządowych, o ile ich
władze pochodzą z nominacji, a
nie z wyboru.

Następnie poseł lub senator nie
może być mianowany nadzorcą
sądowym lub kuratorem, o ile
wniosek o jego mominację nie
wyjdzie z grona wierzycieli,
względnie osób zainteresowanych.

RZĄD I MŁODZIEŻ.
Tak zwane wychowanie pań-

stwowe, jest w gruncie rzeczy
wychowaniem  partyjnem. Jak
można wyobrazić sobie psycho-
logję tych ludzi? Że młodzież bę-
dzie miała pod przymusem pewne
uczucia, że przyjmie pewne prze-
konania? Przecież i wyście pa-
nowie byli młodzi naprawdę.

I do tego celu dostosowuje się
walkę z obozem narodowym. Ale
tu też muszę powiedzieć, że
wszelkie rozwiązywania na nic się
nie zdadzą, bo nic, co jest żywego,
nie da się temi sposobami zwal-
czyć, to będzie wzrastało i to bę-
dzie się rozwijało.

SŁOMIANA PARTJA.
Zresztą nie „statutowa dy-

scyplina i zabawnie brzmiące
„rozkazy” i odprawy stanowią o
dyscyplinie organizacyjnej, bo po-
czucia obowiązku nie budzi żaden
rozkaz, żadna siła zewnętrzna, je-
żeli wewnątrz organizacji panuje
rozkład i zgnilizna moralna.

Typowym przykładem takiej
słowiańskiej organizacji jest BB.
O jednym z odłamów — włościań-
skim — tego zbiorowiska tak pisze
„Robotnik“:

„Wśród słomianych figur, które w
reklamowem oknie „sanacji”, mają „mas
kować” dla naiwnych gapiów „państwo-
wotwórczą uniwersalność" naszej po-
majowej „ideologji“ sterczy obok  cho-
chołów z „grupy pracowników”... także
i grupa włościańska.

Przewodzi „chłopom* w BB, typa-
wym — jak powiada Niemiec — „Pa-
radebauerom”, formałnie p. Kielak. Czu-
wa jednak nad nim krotochwilny p. Po-
lakiewicz, do „włościan z tej racji „od-
komenderowany“, że przed przewrotem
był członkiem Stronnictwa Chłopskiego,
zaczem „zna teren".

Tę krytyczną opinję pisma o-
pozycyjnego całkowicie potwier-
dza sanacyjna „Nowa Ziemia Lu-

belska*, na którą już nieraz po-
woływaliśmy się. Ogłasza ona na-
stępujące uwagi:

„Cóż z tego, że w BBWR. istnieje
dość liczna grupa tak zwana ludowa,
gdy ona ani na terenie saamego BBWR
ani na terenie ludowym poważnej roli
nie odgrywa.

Nie wiemy czy brak woli czy brak
odpowiednich zalet umysłu i serca spo-
wodował ten stan. Z istnieniem jego
jednak liczyć się musimy...

Ruch wiejski polityczny i społeczno-
gospodarczy oraz kulturalno - wycho-
wawczy w Polsce istnieje i istnieć bę-
dzie.

O ile w dziedzinach społeczno - kul-
turalnych życia' wsi obóz prorządowy
odgrywa poważną rolę — to w dziedzi-
nie zagadnień, które winna skupiać w
swej dłoni polityczna reprezentacja
wsi — istnieje marazm i brak wszelkiej
oryginalnej nawet myśli nie mówiąc o
czynie”. i

Stąd organ sanacyjny wysnu-
wa taki morał:

„Nauka jednak wypływa jasna, że
na posłów wiejskich nie należy wysu-
wać ludzi, którzy będą umieli omal, że
tylko słuchać”.

Nam się jednak wydaje, że nie
tylko na posłów wiejskich, bo i
miejscy też muszą umieć myśleć.

————

Sprawa b. posła Popiela umorzoma.
Jak się dowiadujemy, toczą się

od roku 1930 dochodzenia prze-
ciwko b. posłowi Popielowi, о-
skarżonemu wraz z innymi więź-
niami brzeskimi o przygotowywa”
nie zamachu celem obalenia siłą
rządu, zostały ostatecznie umo-
rzone.

Jalk wiadomo sprawa pos. Po-
piela nie była rozpatrywana w
procesie brzeskim mimo, że został
on wywieziony: do twierdzy brze-
skiej z tych samych powodów co i
jednastu oskarżonych posłów.
Sprawę jego wyłączono, co dało
adw. Landauowi sposobność do
zrobienia słynnej uwagi o oskar:
żonym, który zgubił swego pro-
kuratora.

Ostatecznie, podobnie jak i w

stosunku do b. posła Aleksandra
Dębskiego oskarżenie przeciwko
p. Popielowi o przygotowywanie
zamachu, czy o należenie do spi-
sku, celem obalenia rządu siłą,
umorzono i zwrócono mu kaucję.
B. poseł Popiel należał jak wiado-
mo do tych, którzy w Brześciu
najwięcej ucierpieli.

twolnienie p. F. Saltysiaka.
Po wypuszczeniu na wolność

na mocy postanowienia sędziego
śledczego redaktorów W. Madej-
skiego i E. Piszcza, zkolei i p.
Franciszek Sołtysiak, sekretarz
wojewódzki Stronnictwa Narodo”
wego na Pomorzu, został w środę
2 bm, zwolniony z toruńskiego wię
zienia sądowego.

z prasy.
„Przestępstwa redaktora Cie-

sielskiego.
Jak wiadomo, redaktor Cie-

sielski został aresztowany pod
zarzutem uprawiania przemytu
wraz z jakiemiś żydami, których
ani on, ani nikt z redakcji
„Pielgrzyma“ nigdy na oczy nie
widział.

Jednakże nietylko „przemyt”
towarów ma na sumieniu red, Cie-
sielski. „Przemycal“ on niejedno-
krotnie nader przykre dla dzisiej-
szych władców wiadomości.

M. in. wydał on broszurkę pt.
„Wróg przed bramą”, w której
podał szereg ciekawych i aktual-
nych wycinków.

Niektóre z tych wycinków cy-
tuje dosłownie „Pielgrzym'* w roz-
dziele pt. „Polityka a moralność"
czytamy:

„Kto pragnie rządzić, musi tem sa-
mem uciekać się do podstępu i do
obłudy”.

W. innem znowu miejscu p. tyt.
„Zasady i podstawy rządu żydow-
sko-masońskiego" znajdujemy ta-
kie wskazania:

„Gwałt powinien być zasadą,
obłuda — przepisem dla

pod-
stęp zaś i
rządu”.

Nieco niżej w tym samym ustę-
pie:

„W polityce należy umieć brać bez

wahania własność cudzą, jeżeli przy jej

pomocy zdobędziemy uległość i władzę”.

A jeszcze jedno wskazanie:
„Фа zwycięstwa przyszłego musi-

my być wierni programowi gwaltu i
obłudy”.

Są to wszystko zasady rządze-
nia, wysuwane przez żydów i za-
leżną od nich masonerję, aby dojść
do władzy w poszczególnych pan-
stwach.

Jak wiadomo, broszurka red.
Ciesielskiego w pierwszej chwili
została skonfiskowana, lecz nie-
bawem sądy konfiskatę zniosły i
nakład mógł być jawnie i legalnie
rozpowszechniany.

Red. Ciesielski nie poprzestał
na wydaniu broszurki, lecz niejed-
nokrotnie na łamach „Pielgrzy-
ma“ ujawniał przenajróżniejsze

machinacje sanacyjno * żydowskie
podając przytem nazwiska wybil“
niejszych masonów i stanowiska,
zajmowane przez nich. Wprawdzie
wiadomości te nie uległy konfi-
skacie (patrz Nr. 131 „Pielgrzy”
ma“) ale niewątpliwie powiększy”
ły one znakomicie listę „prze”
stępstw”.

Dwojaka miara.
W motywach do decyzji o roz*

wiązaniu Obozu Wielkiej Polski,
a następnie w nowej ustawie o
stowarzyszeniach czytamy, że za”
kazuje się przynależności do sto”
warzyszeń, w których obowiązuje
zasada hierarchji i bezwzględnej
dyscypliny wobec władz organi”
zacyjnych.

Właśnie te zasady miały być
główną przyczyną rozwiązania O
bozu Wiielkiej Polski.

Tymczasem przed paru dnia“
mi doręczono nam taki oto doku“
ment:
Kwatera Ziemi Stołecznej

Legji Mocarstwowej
Warszawa, ul. Oboźna 1-3

tel. 609-12.
Warszawa, dn. 20.X 1932 r.
W. P.

1. W związku z rozpoczęciem się
roku szkolnego P. W, M. zarządzam od-
prawę Korpusu Dowódców L. M. na
dzień 21.X 1932 r. o godz. 19.30. Celem
odprawy będzie podział funkcji w Kor-
pusie Dowódców.

2. Wi niedzielę dn. 23 października
br. o godz. 9-ej rano odbędzie się odpra-
wa Korpusu Dowódców, na której bę*
dzie D-ca IV powiatu p. por. Potocki.
w dniu tym proszę pp. Dowódców o

przybycie w mundurach wojskowych
względnie organizacyjnych.

Dowódca Ziemi Stołecznej L. M.
(—) Plenkiewicz Е,

podnamiestnik.
A więc jest i „kwatera, i „kor“

pus dowėdcėw“, i „odprawa”,i
„podnamiestnik i mundury woj:
skowe i organizacyjne, a więc
wszystkie symptomaty bezwzględ”
nego podporządkowania się i to
wszystko nie tylko się toleruje,
ale nawet pochwalą!

Wiadomo: jednym szydła golą..-

 

Szkice i
ROZPRAWA

Nie dlatego myśliwska, że autor ni-
niejszego należy do ludzi wybitnie my-
ślących, ale dlatego, że należy do ludzi
złych wybitnie i zabijać lubi.
W Wilnie zabija czas i nudy, na

wsi raz udało mu się nawet zabić cie-

laka.

Dnia pewnego otrzymałem list.

Pisali do mnie ludzie bardzo dobrzy

i którym jest widocznie za dobrze na
świecie, śdyż zaprosili mnie na wieś, na
polowanie do siebie,

List ten odczytalem uradowany
wszystkim domownikom, kanarkowi i

niemowlęciu od sąsiadów, strasznie rad,

że na polowanie jadę.

Tradycja jednak przedewszystkiem,

Utarło się już tak w świecie łowiec-

kim, że przed polowaniem należy obej-

rzeć kolanko...
Nik mnie jednak niechciał go poka-

zać, dopiero stróż mojej kamienicy, po

długich namowach i po otrzymaniu dwu

złotych — uzbrojonemu od stóp do
głowy, pokazał bardzo wdzięczne ko-

lanko.

Gotowe!

Więc jedziemy.

Łatwiej to jednak napisać, niż zro-

bić.
Do autobusu dalekobieżnego, trze-

ba przybyć na dwie godziny przed jego

odejściem, gdyż gdy się nadejdzie póź-
niej, autobus taki wygląda przeładowany
jak arka Noego, z tem jednak zastrzeże-

niem, że praojciec Noe zamiast zwierząt

naszpikował ją samymi krewnymi do
dwunastu pokoleń włącznie. Jednem
słowem same žydy. I to jakie żydy?

Wprost kubańskie kozaki.
Każdy z nich gada ślicznie po ro-

syjsku z akcentem z lekka mejszagol-

skim, Mocą dostaje się do środka, jazda

— jedziemy.

Do Podbrzezia.
Podaję kierunek dokładny, gdyż to

jest szosa historyczna.

Prowadzi ona nietylko do Pikiliszek,
ale i do piekła.

Na razie wspaniale i reprezentacyj-
ale tam, gdzie już tylko zwykłe

wrażenie, że jakiś bardzo miły nosoro-

żec dla zabawki, nosem szosę  zaorał,

polał deszczem, nóżkami przerobił na

śmietanę i niech ludzie sobie jeżdżą jak

chcą. Szosę tą całują deszcze jesienne

i muskają wichry, od początku świata,

Ręka ludzka jej nie dotknęła,

Z kiszkami przewróconemi fantazyj-

nie, dojeżdżam do pałacu,

Tam już siedzą myśliwi.

Wchodzę akurat wtedy, $dy jeden

z nich w opowieści swojej zabija, tysiąc

siedemset dwudziestego trzeciego zają-

ca. Następuje powitanie i prezentacja.

— Pan X, — Pan — Y. — Dzienni-
karz z Wilna.

Wszystkim się robi nagle smutno,

ale gospodarz zapewnia, że nic o nich
pisać nie będę więc weseleją, Weseleję

i ja, bo z odległych pokoi dolatuje brzęk
talerzy zastawianych do kolacji. Zasia-
damy. Mój kolacyjny sąsiad przy wódce
zaczyna mi opowiadać, jak strzelał do

krokodyla, przy koniaku, krokodyl,
wzrasta do wielkości słonia, przy winie
przewyższa ichtiosaura, zaś przy  czar-

nej kawie okazało się, że to był jarzą-
bek.

Wogóle tego co opowiadają myśli-
wi, nie należy brać zbyt serjo.

Znałem jednego, który potrafił naj-
dokładniej wyliczyć, co, kiedy i jak za-

obrazki.
MYŚLIWSKA.

bił Ze statystyki tej wynikałoby oczy”

wiście, że już na ziemiach Polskich zwie-

rzyny wogóle nie ma, gdyż ostatniego

zająca on właśnie zabił, a wrona należy

do wspomnień o pięknej przeszłości.
Wszystko co żyje wymordował on i to
w ilościach, które krystalizowały się w
ośmiocyfrowych liczbach.

A jak takie bractwo Św. Huberta

gada! Wyjeżdżając przed kilku dniami
z Wilna posługiwałem się względnie po- —
prawnym polskim językiem, dziś przyje-
chawszy, po kilkudniowym pobycie w

kniei, mówię językiem strasznym, języ”

kiem wyśliwego.

idę ulicą ze znajomym. Przez ulicę

przechodzi jakaś pani.

Oglądam się.
— Znasz ją? — pyta znajomy.

— Nie — mówię — ale ona ma bar-

dzo ładny „talerz“.

— Skąd ty wiesz o tem?

— No bo widzę.

Dopiero później się zorjentowałem,

że białe „talerze” mają tylko samcy i
łanie.

Redaktor miał jakąś sprawę, w dru-

gim skrzydle domu, gdzie mieści się re-

dakcja i pobiegł tam szybko, a tu przy-
chodzi jakaś paniusieczka za interesem

do niego.

— Gdzie pan redaktor?

— „Dymi* właśnie po drugiej stro-

nie.

Panna zbladła trochę, ale zapytuje.
— Jakto?
— No „dymi*, to znaczy biegnie,
Dziewczątko myślało, że ma do

czynienia z warjatem.

Biać koleżeńska spogląda na mnie
z podziwem, jaki przysługuje człowieko-

wi, który w ręku miał nawet dubeltów-

kę. Przyjacioły moje spoglądają na

mnie z podełba i coś mruczą między

sobą.

Wreszcie nie wytrzymuje, któryś
życzący mi z serca kryminału i zapytuje.

— Czy to prawda, że kolega zabił
łosia w kniei?

— Moi drodzy, że wy też zawsze
musicie przesadzać,  Przedewszystkiem
nie zabiłem, a zadusiło się, po drugie nie
w kniei, a w chlewie, po trzecie nie łoś,

tylko prosię, a po czwarte nie ja to zro-

biłem, tylko sufit, który się oberwał i

przygniótł świniaczka.

A to co o tym zającu opowiadają to

też nie prawda, że go zabiłem.
Pierwszy bowiem raz spotkałem się

z nim w „Ziemiańskiej* przy wódce, a

do dziś dnia żyw i zdrów pracuje w ma-

gistracie w Psimuszkach, Nawet ostat-

nio pisał mi, że się ożenił.
Ludzie zawsze muszą przesadzić,

M. Junosza.

BASKAADOWEAESEATZE AES
Piwo tanieje, ale w Warszawie.
Od środy browary warszawskie

Haberbusch i Schille obniżają ce”
nę piwa o 12 i pół procent, to jest
z 80 złotych za hektolitr na 70 zło”
tych.

Odpowiednio potanieje także
piwo w sprzedaży detalicznej o 10
groszy na litrze a o 6 groszy na
butelce. Niewątpliwie zniżka ta
pociągnie za sobą także obniże”
nie ceny i w innych browarach
polskich.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.
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JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Po chmurnym i mglistym ran-
ku miejscami z deszczem w cią-
gu dniajzachmurzenie umiarkowa-
ne. Dość ciepło. Ulmiarkowane
Wiatry zachodnie, potem polu-
dni-wo z*' hodn'e.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
—Premjer Prystor w Wil-

"nie w drodze do Woropajewa.
W dniu dzisiejszym do Wilna
przybywa premjer Al. Prystor. W

   

 

  
  

  

  

 

  
         
  
   

     

    

  
   

      

 

     

  

a: tymże dniu wieczorem, premjer
о° Rządu w towarzystwie wyższych
je urzędników uda się do Woropa-
ej | jewa, na otwarcie linji kolejowej

Woropajew--Drui-
SPRAWY MIEJSKIE,

— Nowy ławnik Magistratu.
W związku z wyborem nowego
ławnika w osobie radnego Zyg-
munta Fedorowicza, Mag'strat w
najbliższych dniach prześle do
Urzędu wojewódzkiego protokół
dokonanych wyborów, celem za-

_ twierdzenia przez władze nadzor-
cze, poczem nowy ławnik przy-
stąpi już do pełnienia swych

 funkcyj. Nastąpi to prawdopo-
 dobnie w drugiej połowie b. m.

— Dalsza redukcja mężatek.

Na ostatniem posiedzeniu Magi-
 stratu zapadła decyzja zwolnienia
2 posad 13 dalszych mężatek,
których mężowie mają pracę za-
Tobkową. W ten sposób Magistrat
kolejno realizuje plan całkowitej

 Tedukcji mężatek.
— Ostateczne zlikwidowa-

nie kina miejskiego. Odwołanie
się Magistratu do decyzji Urzędu
wojewódzkiego w sprawie udźwię-
kowienia kina miejskiego nie da-
ło pozytywnego rezultatu  Mini-

 Sterstwo Spr. Wewn. zaakcepto-
wało stanowisko Urzędu woje-
Wwódzkiego. W związku z tem
Magistrat po odbytej naradzie po-
Stanowił zrezygnować z przysłu-
gujących mu jeszcze uprawoień
Odwołania się do wyższych ia-
stancyj. W ten sposób kinema-
tograf miejski ostatecznie już za-
kańczył swój żywot.

„Kratkowana”* jezdnia
Wileńska. Jak już w swoim cza-
Sie donosiliśmy, Związek Cemen-
towni Polskich wyraził gotowość
ułożenia próbnego odcinka jezdni
2 kostki betonowej. Magistrat na
Propozycję tę przystał, wyznacza-
ac na ten cel ul. Wileńską na
tdcinku przylegającym do gma-
chu Magistratu. Roboty mają być
łozpoczęte już w najbliższy po-
Niedziałek. W związku z tem po-
 Gzynając od 7 b. m. ruch koło-
Wy na przestrzeni ul. Wileńskiej
Od Trockiej do Żeligowskiego
będzie zamknięty.
— Projekt zadrzewienia Al-

tarji. Magistrat zamierza w naj-
liższym czasie przystąpić do za-
rzewienia Altarji, co pozostaje
W związku z projektem polącze-
nia kompleksu ogrodów miejskich
2 podnożem góry Trzykrzyskiej.

la omówienia szczegółów zwo-
łane zostało na dzień 7 b. m.
posiedzenie radzieckiej Komisji
ogrodowej.

Z MIASTA.
— „Dzień miłosierdzia chrze-

Ścijańskiego". Jak już donosi-
iśmy w niedzielę, dnia 6 b. m.
Odbędzie się na terenie archidie-
<ezji wileńskiej „Dzień miłosier-
dzia chrześcijańskiego".

Poczynione zostały ostatnio
przygotowania do obchodu wspom-
nianego dnia.

SPRAWY PODATKOWE.
— Podatek wojskowy zawiódł,

Wszelkie nadzieje by podatek woj
 Skowy przyniósł jakiekolwiekbądź

| dochody skarbowi państwa zawio
| dły. Chodzi o to że w organizacji

Poboru tego podatku zastosowano
Rowy system, nieopierający się na
Sporządzeniu list płatniczych we-
dług oddzielnych posesyj a tylko

— Na podstawie wykazów sporządzo-
nych przez władze inne, prowadzą
ce rejestry i spisy poborowych. W!
rezultacie okazuje się, że więk-

tzość zanotowanych w spisach pła
tników podatku wojskowego nie
istnieje, powyjeżdżało z Polski,
zmarło i t. d.
Inkaso podatku wojskowego da-

je tak znikome rezultaty, że nie
pokrywane są nawet koszty ad-
ministracyjne, związane z wymia*
rem i poborem tego podatku.

! HANDEL i PRZEMYSL,
— Zarząd Spėtdzielni „Eie-

ktrokan“  ogłaszz, že Wale
Zgromadzenie w dniu 5 maja br.
uchwaliło, iż odpowiedzialność
członków Spółdzielni wymieniona
w $8 z odpowiedzialności jedena-
stokrotnej redukuje się do odpo
wiedzialności dwukrotnej, a przeto
w myśl art, 73 Ustawy o Spółdziel
niach wzywa się ewentualnych wie
rzycieli do zgłoszenia swych pre-
tensyj, które Spółdzielnia gotowa
zaspokoić. Wi razie niezgłoszenia
sprzeciwu do dnia 7 lutego 1933 r.
Spółdzielnia będzie uważała, iż
zgoda na powyższą zmianę nastą*

piła.”
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Organizowanie rzemieśl-

ników głębockich. W dniach
najbliższych dyrektor lzby Rze
mieślniczej w Wilnie Młynarczyk
ma udać się do Głębokiego ce-
lem zbadania na miejscu bolą
czek miejscowych rzemieślników,
których Głębokie liczy przesz-

KRONIKA.
ło 850. Jednocześnie dyrektor
Młynarczyk, jak się dowiadujemy,
ma zająć się organizacją życia
zawodowego wśród tamtejszych
rzemieślników.

ŻYCIE AKADEMICKIE.
— Inauguracja tJkuf pracy

Młodzieży Wszechpo!skiej zo-
stała wyznaczona na jutro. Rano
o g. llej odbędzie się Msza św.
w kościele św. Ducha (po-Domi-
nikańskim).

Po południu o g. 17-ej zebra-
nie inauguracyjne w sali przy ul.
Orzeszkowej.

Przemawiać będą: poseł T. Bie-
lecki, prof. W. Komarnicki i inni.

Kurs Kandydacki. Kierow-
nictwo kursu kandydackiego Mło-
dzieży Wszechpolskiej i Obozu
Wielkiej Polski zawiadamia, iż
termin kursu został przesunięty.
O dniu i godzinach rozpoczęcia
kursu ukaże się osobne zawia-
domienie.
— Akademickie Koto Mu-

zyczne podaje do wiadomości
członków, že próby wszystkich
sekcyj A. K. M. odbędą się w
niedzielę dn. 6 b. m. o godz. 12
w lokalu Ogniska Akademickie-
go, ul. Wielka 24

— Doroczne zebranie Koła
Akademików-Dziśnian odbędzie
się dnia 6 b. m. w lokalu „Oani-
sko Akademickie“ (Wielka 24).
Początek o godz. 2 ej.
— Akademickie Koło Mi-

Sylne zawiadamia, że jutro t. į.
6-X (w niedzielę) odbędzie się
nabożeństwo wraz z Komunją św.
w Kaplicy przyul. Wielkiej Nr. 64.
Po nabożenstwie śniadanie i ze-
branie.

SPRAWY SZKOLNE.
— Obchód ku czci M. Kono-

pnickiej. Jak się dowiadujemy,
w drugiej połowie listopada, od-
będzie się w sali Gimnez'ium im.
Lelewela obchód ku czci M. Ko-
nopnickiej. 15 szkół zbierze się,
aby u'zcić pamięć wie wiej poetki
i niezastąpionej przyjaciółki dzieci
i młodzieży. Będzie to pierwszy
wspólny występ młodzieży szkol-
nej.

Program obejmuje odczyt o
M. Konopnickiej, deklamacje u-
czenic i uczniów gimnazjów, o-
brazki sceniczne z przezroczami,
wykonane przez wychowanki i
wychowanków przedszkoli. Chóry,
orkiestrę i ewentualnie śpiew
solowy.

Inicjatywę tego obchodu pod-
jęło Stowarzyszenie b wych.
Gimn. św. Katarzyny w  Peters-
burgu.—Dochód z obchodu prze-
znaczony jest na pomoc w do-
żywianiu biednych dzieci szkół
powszechnych.
— Dyrekcja Państwowego

Seminarjum Nauczycielskiego
Męskiego im. T.-Zana w Wilnie
(ul. Ostrobramska Nr. 29) powia-
damia, że egzaminy eksternów
na dyplom nauczyciela szkół po-
wszechnych rozpoczną się dnia
7 listopada 1932 r o godz. 13-ej.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Kurs dla instruktorów

Akcji Katolickiej. W dniu dzi-
siejszym rozpocznie się w lokalu
Archidiecezjalnego lastytutu Akcji
Katolickiej przy ul. Metropolital-
nej 1 kurs dla insstruktorėw i
podinstruktorów Akcji Katolickiej.
„Kurs będzie trwać od 5 b. m.

do 9 b. m.
W pierwszym dniu trwania

kursa odbędą s'ę rekolekcje.
W dniu 6 uczestnicy kursu

przystąpią do wspólnej komunii.
W dniu 7 odprawa i sprawo-

zdanie z prac.
— Wileńskie Two Lekarskie.

27-me Posiedzenie naukowe
odbędzie się we środę dn. 9b. in.
o godz. 8 w sali własnej przy ul.
Zamkowej 24
— Zebranie Koła b. Wycho-

wanków Gim. im. Tadeusza
Czackiego odbędzie się dn. 6
b. m. o god. 4ej w l>kalu (Wi-
wulskiego 13). Po zebraniu o godz.
6 ej odbędzie się herbatka tańcu-
jąca, udział wynosi 1 zł.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Żydzi starają się odzy-

skać Iokal teatru ludowego
przyul. Ludwisarskiej. Na o-
statniem posiedzeniu Żydowskie-
go T-wa Teatralnego, omawiana
była sprawa zamkniętego teatru
przy ul. Ludwisarskiej, przyczem
postanowiono interwenjować w
Magistracie o uruchomienie te-
goż teatru, pod warunkiem do-
prowadzeria bezpieczeństwa lo-
kalu do wymaganego przez Ma-
gistrat stanu w terminie dwóch
miesięcy. 3

ZABAWY.
— Dancing „X-go Tygodnia

Akademika". Dziś dn. 5X! o
godz. 9 odbędzie się dancing w
lokalu cukierni Sztralla Mickiewi-
cza 12, z którego dochód prze-
znaczony jest na rzecz nieza-
możnej młodzieży akademickiej.
Dancing ten będzie zebraniem
elity Wilna rendez-vous elegan-
ckiego towarzystwa. W czasie
dancingu przygrywać będzie spe-
cjalnie zaangażowana orkiestra o
repertuarze stołecznym. Pozosta*
łe w małej ilości stoliki zama-
wiać imożna u p. Otrębskiego re-
ferenta imprez „X go Tygodnia
Akademika” w lokalu Bratniej
Pomocy, Wielka 24, tel. 770 w
godzinach 13—14 i 17—19. Bufet
obficie zaopatrzony. Ceny bile-
tów 2 zł. i1zł. Stroje wieczorowe,

DZIENNIK MILENSK!I

Jak gospodarz Walczak dostał się
do zakładu obłąkanych

i jak mu za to jałówkę zlicytowano.
1 Tydień Madomika.

Dzięki wspólnym wysiłkom i
pracom przedstawicieli starszego
społeczeństwa, zgrupowanych w
Komitecie Pomocy Młodzieży
Akademickiej oraz rzeszy samych
akademików przyszedł do skutku
Dziesiąty Tydzień Akademika,
który trwać będzie od 5 do 13
listopada b. r.

Dochody z Tygodnia Akade-
mika, które w latach minionych
szły na domy letniskowe i wypo-
czynkowe dla akademików, będą
w tym roku obrócone na chleb
dla głodującej młodzieży, która
ciepłą strawę widzi zaledwie co
kilka dni;—i na bursy akademic-
kie, które z powodu braku fun-
duszów znalazły się w obliczu
katastrofy.

Komitet rozesłał 1500 list skład-
kowych, zbiera ofiary nietylko
w gotówce, ale również w natu-
rze. Na apel odezwali się już
niektórzy ziemianie z okolic Wil-
na, nadsyłając dla akademików
transporty ziemniaków na zimę.

Każdy obywatel, nabywając
10 groszowy znaczek „Tygodnia”,
będzie miał możność wesprzeć
tą drogą ubogich akademików.
Dyrekcja Poczt i Telegrafów ro-
zesłała znaczki „Tygodnia“ do
wszystkich urzędów pocztowych,
Dyrekcja Lasów—do nadleśnictw,
Izba Skarbowa — 50-groszowe
znaezki do urzędów skarbowych.
Znaczki będą  rozsprzedawane
w sklepach, restauracjach, kino-
testrach i teatrach.

Komitet „Tygodnia* apeluje
do znanego z ofiarności na szla-
chetne cele świata kupieckiego
i do ogółu obywateli o nabywa-
nie nalepek na okna, zaofiaro-
wanych przez studentów.

Wczorej wieczór odbył się na
ulicach miasta Wilna capstrzyk
orkiestr wojskowych. Na murach
miasta poiawiły się barwne afisze
propagandowe. Dzisiaj w sobotę—
dancing u Czerwonego Sztralla.W
rzędzie różnych imprez oabędą
się przedstawienia w obydwu tea-
trach miejskich, które część do-
chodu- ofiarowały akademikom.
Odbędzie się w sali Śniadeckich
niesłychanie interesujący „Czwar-
tck Akademicki”. Komitet uprosił
znakomitego profesora dr. Ma-
ksymiljana Rosego, aby w jednym
z dni tygodnia wygłosił odczyt
pod tyt: Mózg a życie psy-
chiczne”.

Orkiestry 1 i 5 p. p. leg. kon-
certować bedą na placach pub-
licznych, mianowicie na placu
Orzeszkowej, na płacu Łukiskim
dzisiaj w sobotę, od 7 do 8 wie-
czór, i jutro, w niedzielę od 6 do
7 wieczór.

Gwoździem Tygodnia będzie
wspaniały dancing-raut na zakoń-
czenie Tygodnia, w salach Kasy-
na Garnizonowego, w dniu 12 b.
m. Organizacją zabaw tanecznych
zajął się komitet pań pod prze-
wodnictwem p. rektorowej Opo-
czyńskiej.

Zadaniem Tygodnia HAkade-
mickiego jest również pozyska-
nie masy nowych członków Wo-
jewódzkiego Komitetu Pomocy
Młodzieży Akademickiej. :
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Teatr i muzyka.
— Teatr Pohulanka — Dziś o godz.

8-ej wiecz. Maeterlincka „Niebieski ptak”
— Dzieci uwaga! Niedziela o godz.

12-ej w poł. w Teatrze na Pohulance spo
tka was wielka radość: — prześliczny
„Niebieski ptak” ukaże się tam w baje-
cznej oprawie efektownych dekoracyj i
kostjumów, ślicznych tańców i muzyki o-
raz czarodziejskich zjawisk.
— Ostatnia popołudniówka „Dzikiej

pszczoły”. Świetna komedja Morstina
„Dzika pszczoła”, dana będzie w niedzie-
lę o godz. 4-ej pop. w Teatrze na Pohu-
lance.
— „Niebieski ptak” wkrótce będzie

musiał ustąpić z repertuaru, z powodu

zbliżającej się premjery znakomitej sztu-
ki Shaw'a „Zbyt prawdziwe aby było do-
bre'. — Wobec tego, kto nie widział jesz
cze tego wspaniałego widowiska, powi-
nien pospieszyć do Teatru na Pohulance,
w niedzielę o godz. 8-ej wiecz. W ponie-
działek o godz. 8-ej w. ostatnie przedsta
wienie „Dzikiej pszczoły”.

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś
ukaże się po raz drugi efektowna operet-
ka Jarno „Krysia Leśniczanka”. Począ-
tek o godz. 8 m. 15. Zniżki akademickie
— ważne.

— Popołudniówka niedzielna w „Lu
tni*, — Jutro o godz. 4-ej po pop. grana
będzie po cenach zniżonych operetka
Kalmana „Księżniczka czardasza” z u-
działem E. Gistedt.

— Jutrzejszy koncert wokalny Wileń
skiego Towarzystwa Filharmonicznego
w wykonaniu pań: Niny Grewcewowej
(mezzo-sopran), znanej już na gruncie wi
leńskim śpiewaczki i Walentyny Czu-
chowskiej (sopran), uczestniczki Konkur-
su Młodego Śpiewaka, zaszczytnie wyró
żnionej przez prasę stołecznuą, — zapo-
wiada w swym programie, prócz aryj i
duetów ze znanych i lubianych oper, sze
reg pieśni najwybitniejszych i najnow-
A kompozytorów polskich i rosyj-

skich.
Koncert ten odbędzie się o godz. Bej

wiecz., w sali Konserwatorjum Muzycz-
nego w Wilnie (ul. Wielka nr. 47, wejście
od ul. Końskiej nr. 1).

Przedsprzedaż biletów w „Orbisie“
(Mickiewicza 11-a] od godz. 9 — 19,

Poseł Antoni Langier zamiesz-
cza w „Zielonym Sztandarze“ 0-
powieść, którą powtarzamy w
głównych wyjątkach, dosłownie.

Listopad 1930.
Dnia 16 listopada 1930 odbyły

się w Polsce wybory do Sejmu,
Co uczyniono w okresie wybo-

1ów z jednym z naszych ludowców
z pow. Słupeckiego, niechaj za-
świadczą następujące dokumenty:

Lekarz dr. Żurek.
Dnia 14 listopada, wieczorem,

autem starościńskiem przybyli do
obywatela Leona Walczaka we
wsi Gizałki, gm. Szymanowcie:
zastępca starosty, komisarz po-
licji i doktór powiatowy, nazwi-
skiem Żurek. Nic'nie mówiąc go-
spodarzowi, poco właściwie przy”
byli, pierwszy zagadnął troskliwie
doktór Żurek: „Czyšcie wy czasa-
mi nie chorzy?“ — „Nie, panie
doktorze, chwalić Boga, jestem
zdrów'' — brzmiała odpowiedź,

„A może dawniej chorowa-
liście?'' Е

„I to nie“ — odrzekt Walczak.
„A jednak muszę was zbadać

czyście aby zdrowi”.
Urzędowo i poważnie ten p.

Żurek, lekarz od chorób w powie-
cie, ostukał i opukał gospodarza,
a nic nie rzekłszy, wyszedł z dy*
gnitarzami powiatowymi. Siedli
do auta i odjechali.

Samarytanie.
Na drugi dzień, 15 listopada, w

sobotę, a więc w przeddzień wy-
borów do Sejmu, znowu zawar”
czalo przed chałupą Walczaka
auto. Oto zjawiają się dwaj po-
licjanci i zapraszają nakazująco
gospodarza, aby z nimi jechał do
Słupcy. Po zatrzymaniu się przed
starostwem wracają i auto pędzi
hen, aż pod Gniezno, do Dziekan-
ki, do domu obłąkanych.

(Walczak, nie wiedząc, sdzie śo
zawieźli słyszy meldunek, że oto
jego jako umysłowo chorego od-
dają do zakładu.  Zaprotestowal
przeciw temu Walczak, a lekarz
po zbadaniu nie chciał go przyjąć
oświadczając, że tutaj zdrowych
ludzi nie przyjmują.

Tedy taszczą gospodarza z po-
wrotem do Słupcy skąd po 15 mi-
nutach ze starostwa wyszedł po-
licjant z listami urzędowemi i z
powrotem powieźli Walczaka pod
Gniezno do domu obłąkanych.

Tym razem zakład musiał
przyjąć, przywiezionego Walcza-
ka, albowiem przedstawiono świa-
dectwo lekarza powiatowego,
onego Żurka i urzędowe polecenie
starostwa w Słupcy.

Wypuszczony 18-go.
Gospodarz oszołomiony tem,

co się stało, zdziwiony po co i za
co, i gdzie go wsadzili, zapytał le-
karza zakładowego w następnym
dniu, jak długo mają go jeszcze
trzymać w tym „areszcie“. Na to
lekarz odparł, że owszem mogą
go jak zechce, zaraz nawet pu-
šcič.

Istotnie dnia 18 listopada wy-
puszczono х zakladu dla obłąka-
nych naszego ludowca, obywatela
Walczaka.

Dwa dokumenty.
I wystawiono na jego żądanie

następujące dokumenty:
1) Dyrekcja

` Wojewódzkiego Zakładu
Psychjatrycznego.

L. dr. 3560 32
Poświadczenie.

Na życzenie p. Leona Walcza-
ka z Gizalek, pow. Slupca urodzo-
nego dnia 19,1. 1889 r. poświadcza
się, że wymieniony został przyję-
ty do tutejszego zakładu dnia 15.
XI. 1930 r. na podstawie świa-
dectwa lekarskiego lek. pow. dr.
Żurka ze Słupcy z dnia 15.XL
1930 r. L. dz. 440 (W) 30, oraz
wniosku starostwa powiatowego
Słupcy z dnia 15.XI. 30 r. L. dz.
440 (W) 30. i zwolniony na własne
życzenie dnia 18.XI. 1930 r.

Pieczęć Zakładu  Dziekanka
Podpisano: Sekretarz

(—) Jan Ożegalski
Em. Mir. Artylerji.

KES REZERWIE ZFAWOCZZWZZNOBOCZ

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 5 listopada 1932 r.

11.40:Kom. meteor. Czas. 13.10: Kom.
meteor. 13,15: Poranek szkolny. 15.05:
Progr. dzienny. 15.10: Muzyka popularna
(płyty). 15.50: Wiad. wojskowe. 16.25:
„Wilcze Kły Radjowe' — mówiony ty-
godnik młodzieży akademickiej U. S. B.
nr. 1. 16.40: „Francuska wojna o Polskę
— Wilno 1812“ — odczyt. 17.00: Audycja
dla chorych. Pogad. Koncert. 17.10: Wiad.
bieżące. 17.40: „Akcja miłosierdza chrze
ścijańskiego* — odczyt. 18.00: Trasm. na
bożeństwa z Kaplicy w Ostrej Bramie na
całą Polskę. 19.00: Tygodnik litewski.
19.15: „Ciotka Albinowa mówi* 19.30:
nNa widnokręgu”, 20.00: Koncert. 20.55:
MWMiad. sport. 21.05: Godzina życzeń (pły-
ty). 22.05; Koncert chopinowski, 22.40:
„Z nastrojów teatralnych" — felj. 22.50:
Kom. meteor. 23.00: Muzyka taneczna.

Niedziela, dnia 6 listopada 1932 r.

10.00: Trasm. nabożeństwa z Parowo
zowni w Wilnie w związku ze świętem
kolejarzy. Chór „Echo pod dyr. prof.
Wład. Kalinowskiego. 11,58: Sygnał cza-
su. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek
„symf, z Filharm. Warsz. 14,05: „Tydzień
rolniczy” 14.20: Muzyka. 14.40: „Jak
sprzedawać bydło i świnie” odczyt. 15.00:
Audycja dla wszystkich. 16.00: Audycja
dla młodzieży. 16.25: Polskie tańce ludo-
we (płyty). 16.45: Kącik językowy. 17.00:
Recital fortepjanowy. 18.00: Muzyka lek-
ka. 18.50: „Co się dzieje w Wiilnie" — po
gad. 19.10: Pogadanka gospodarcza, 19.21:
Słuchowisko. 20.00: Koncert kameralny.
2110: Wiad. sportowe. 21.20: Koncert
solist. 22,00: Muz, tan.

Legitymacja.
W dniu dzisiejszym został zwol-

niony z zakładu psychjatrycznego
Dziekanka pod Gnieznem Wal-
czak Leon, mieszkaniec wsi Gi-
załka, pow. Słupca.

Wymieniony przy badaniu le-
karskiem wykazał, że nie jest u-
mysłowo chorym i nie potrzebuje
opieki zakładu.

Niniejszą legitymację wydaje
się na ręce p. Walczaka Leona
dla ewent. przedstawienia wła-
dzom policyjnym dla wylegitymo-
wania się.

Dziekanka, dnia 19.XI. 1930 r.
ь (Dr. Wilczyński

Lekarz dyżurny.
EPILOG.

Zlicytowany za koszty.
„Czy myślicie, że bezprawie

na tem się zakończyło? zapytuje
w dalszym ciągu opowieści swej
autor i opowiada: — Bynajmniej!

Oto Walczak w 1931 roku
otrzymał nakaz z gminy Szymawi-
ce zapłacenia za „koszta leczenia
i przewozu do Dziekanki” 85 zł.
15 gr. Na poczet tej sumy za”
sekwestrowano Walczakowi, jed-
ną jałówkę, 8 prosiąt większych i
5 mniejszych i sprzedano, aby po-
kryć należność „za koszta lecze-
nia i przewozu do Dziekanki'.

Sądzę, że dokumenty powyższe
same za siebie mówią. Te doku-
menty w oryginałach posiadam,
jalko poseł tego okręgu i podaję
do publicznej wiadomości na to,
aby nikt nie starał się tłumaczyć,
że opozycja może przesadza i
przejaskrawia”, 1

Apel.
Autor kończy następującem

pytaniem:
„lzba Lekarska, której fakt

powyższy podajemy do wiadomo*
ści, winna się zastanowić czy taki
lekarz, o takiej etyce, godzien jest
nadal wykonywać praktykę le-
karską, czy tež nie?"

 

Wina Oryginalne
Rumońskie . but. 3.60
Madera Miszpań. but. 350
Entre de Mers Fr. but. 3.05
Już otrzymano i poleca

14. St. BANEL i s-ka
ul. Mickiewicza 23, ie], 6-49

KRONIKA POLICYJNA.

— Okradzenie mieszkania. W dn.
3 bm. Wajac Marja, zam. przy ul. Kró-
lewskiej nr. 7 zameldowała, że w mię-
dzyczasie od dnia 4. V. do dn. 3. IX. rb.
w czasie jej nieobecności nieznani spraw
cy za pomocą dobranego klucza lub wy-
ttrycha dostali się do jej mieszkania skąd
skradli futro męskie na tchórzach z foko-
wym kołnierzem, 2 poduszki oraz dywan
łącznej wartości zł. 600. Dochodzenie pro
wadzi Wydział Śledczy.
— Pod pretekstem ożenku. W dn.

3 bm. Krupowicz Jadwiga, zam. przy
zaułku Krupniczym nr. 5, zameldowała
że Zamaro Franciszek, zam. przy ul. Za-
rzecze nr. 1 pod pretekstem ożenienia się
z nią wyłudził zł. 315 gotówką. Docho-
dzenia prowadzi I Kom. PP.

WYPADKI

— Zasypany przy budowie
studni. Wczoraj w godzinach po-
południowych podczas kopania
studni na terenie koszar 4 pułku
ułanów,„Zaniemeńskich' zasypany
został ziemią 2l-letni robotnik
Władysław Stankiewicz, zam. przy
ul. Lwowskiej 67.

Wezwana straż ogniowa wy-
dobyła go z pod zwałów ziemi,
pomocy zaś lekarskiej udzieliło
Pogotowie Ratunkowe.

 

Ofiary złożone w Administracji

„Dziennika Wileńskiego".

Do uznania Bratniej Pomocy U. S. B.
zł. 15 — jako pozostałe z zebranej sumy
na wianek i grób ś. p. Stanisława Wacław
skiego. T. Z. zł. 2 — dla najbiedniejszych
R. B. zł. 3 — dla najbiedniejszych. A. K.
— zł. 1 gr. 50 dla uczni 8-ej klasy. Z. S.
— zł. 2 na herbaciarnię dla inteligencji.
Poniatowski zł. 5 — na herbaciarnię dla
inteligencji.
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WYKONANIE WYROKU SĄDU DORAŹNEGO.
Dwóch szpiegów stracono na szubienicy.

Jak donosiliśmy wczoraj, sąd
okręgowy, po rozpoznaniu w try-
bie doraźnym sprawy Stanisława
i Ryszarda Markowskich, Dymitra
Saja i Piotra Rusaka, oskarżonych
o szpiegostwo na rzecz jednego
z państw ościennych uznając ich
za winnych popełnienia inkrymi-
nowanej zbrodni, skazał:

Stanisława Markowskiego I
Dymitra Saja na śmierć, zaś
dwu pozostałych, ze względu
na ich nizki poziom umysłowy,
na dożywotnie więzienie.

P. Prezydent prośbę o uła-
skawienie  zasądzonych na
śmierć — wystosowaną przez
obreńców—odrzucił.

Wobec tego wczoraj około
godz. 10 rano, w obrębie gma-
chu więzienia Łukiskiego odbyła
się egzekucja w obecności przed-
stawicieli władz odnośnych.

Skazani, z których jeden ka-

tolik, drugi zaś prawosławny,
przyjęli pociechę religijną, jakiej

im udzielili ksiądz i duchowny
prawosławny.

Delegowany z Warszawy
kat dokonał egzekucji najpierw
na Markowskim a później na

Sajl.
Delikwenci poddali się wy-

miarowi sprawiedliwości z rezy-
gnacją. Kos.

 

"TRAGICZNY WYPADEK NA ZWIERZYŃCU.
Na Zwierzyńcu w pobliżu pro”

chowni przy uł. Lipowej wydarzył
się następujący wypadek:

Mniej więcej około godziny 10

zrana stojący na warcie żołnierz

zauważył wpobliżu prochowni ja”
kąś nieznaną kobietę, która mimo

zakazu zdążała w kierunku pro-

chowni. Na okrzyk: „stój!, kobie-
ta nie zwróciła uwagi i w dalszym

ciągu poruszała się w kierunku

prochowni. Wartownik wówczas
po raz drugi zażądał od kobiety by

zatrzymała się, a śdy powtórne we

zwanie nie poskutkowało oddał ze

swego karabinu strzał w powie-

trze.
Wystrzał spowodował wręcz

odmienny skutek, gdyż kobieta

miast zatrzymać się zaczęła szyb-

ko się oddalać. Żołnierz dał wów-

czas powtórnie wystrzał w górę, a

gdy i to nie poskutkowało strzelił

w kierunku uciekającej. Kula tra-

fiła kobietę w plecy przeszywając
ją nawylot. Ciężko ranna kobieta
osunęła się na ziemię. Na odgłos
strzałów  nadbiegli wartownicy,
którzy zaalarmowali pogotowie ra
tunkowe.

Lekarz pogotowia po stwierdze
niu, że stan rannej jest bardzo cię”
żki przewiózł ją niezwłocznie do
szpitala św. Jakóba gdzie wczoraj
nie odzyskawszy przytomności
zmarła.

Ze znalezionych przy niej do-
kumentów zostało stwierdzonem,
że jest to niejaka Kazimiera Paraf
janowicz stała mieszkanka wsi Pła
ciszki, gminy rzeszańskiej.

Przeprowadzone dochodzenie
policyjne wykazało, że wartownik
który spowodował śmierć kobiety
działał zgodnie z odpowiedniemi
przepisami i nie ponosi winy. Dal-
sze dochodzenie prowadzi żandar
merja wojskowa.
 

TRYBUNAŁ i URODZAJE.
p "Odparu miesięcy prasa sowie”

cka przepełniona jest wiadomoś-

ciami o niepomyślnym przebiegu

„planu rolnego". Zły stan zbio”

rów, niedostateczne postępy orki

jesiennej, marnowanie kartofli w

drodze do miejsca przeznaczenia,

opóźnione kopanie buraków, niedo

starczanie ich na czas do cukrow-

ni — wszystkie te wiadomości o”

patrywano dotąd apelami do „kar-

ności bolszewickiej”, do „czujno-

ści robotniczej” i „dyscypliny par-

tyjnej”.
Od paru tygodni ton prasy zmie

nił się. Obok nawoływań do „zwy”

cięstwa na froncie robotniczym”,

coraz częściej rozlegają się groźby

oddania szkodników pod sąd,

„zdruzgotania kulakėw“, „zmiaž-

dženia oportunistėow“.

Grožby te zostaly zrealizowane

w tempie znacznie szybszem, niž

nawoływania do cn6t proletarjac-

kich. Е

Jak donosi „Orka“, pismo pol-

skie, wychodzące w Mińsku, na

Białoruś zjechał przed tygodniem

Nadzwyczajny Trybunał Rewolu-

cyjny, aby sądzić winnych nie dość

szybkiego wykonywania planu lub

sprzedaży zboża na rynku.

Za zbrodnie tego rodzaju — pi'

sze „Orka z 28 października —

skazano już w Lachowiczach trzy

osoby na karę śmierci — niejakie”

go Borysiewicza, prezesa kolekty*
wu sowieckiego „Czerwona Ni-
wa” oraz dwóch jego pomocników:
Qzierskiego i Besmana, w Czyże”
wiczach zaś niejakiego Krzywobło
ckiego na karę śmierci i Aloszkę
na dziesięć lat więzienia za kra-
dzież 78 snopów żyta.

Po odbyciu kary skazany ma
być prze lat trzy pozbawiony praw

Jak dotąd, wyroki te nie zmie
niły sytuacji gospodarczej. „Izwe-
stja” z 26 października biadają w
dalszym ciągu nad stanem zaku”
pów zbożowych, transportów zie-
mniaków, postępami orki jesiennej
i kopania buraków:

„Obronę zbiorów utrudniają nastro-
je demobilizacyjne, zwłaszcza w cukro-
wnictwie, gdzie dochodzi do wyraźnego
popierania kułaków.. Nikt nie walczy z
rozkradaniem zbiorów..."

Na pół miljona hektarów, z któ

rych zebrano buraki, wypada —
jak donosi „Ekon. Żizń* — około
60 cetnarów z hektara.

Przedwojenne  cukrownictwo,
nie znające prawie użycia trakto-
rów, tak obecnie rozpowszechnio
nych w „rolnictwie socjalistycz-
nym”, zbierało w ciągu ostatnich
pięciu lat przedwojennych 160 cet-
narów, czyli przeszło dwa i pół ra”

zy więcej niż zmechanizowane i

zmotoryzowane, płanowe gospodar
stwo sowieckie,
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"Z KRAJU.
Święto Chrystusa-Króla w Gajdach i Gierwiatach.

W dniu święta Chrystusa-Króla
młodzież, zrzeszona w Stowarzy-
szeniach Młodzieży Polskiej, zor-
ganizowała w Gajdach uroczysty
poranek, który odbył się w prze-
pełnionej sali „Ogniska” S. M. P.
Akademję zagaił ks. proboszcz
Piotr Milkiewicz. Następnie p. J.
Bazewiczówna wygłosiła referat
p. t. „Na front do walki z bez-
wstydem”. Akademję zakończyły
deklamacje pań Karłówny iMi-
chałowskiej.

W dniu święta Chrystusa Króla
„Ognisko S$. M. P.” w  Gierwia-
tach udekorowane zostało kwia-
tami i zielenią. W Ognisku tem
odbyła się uroczysta akademja
ku czci Chrystusa-Króla. Dłuższe
przemówienie o znaczeniu święta
wygłosił miejscowy ks. proboszcz.
Po urozmaiconym dziale wokalno-
muzycznym zebrani odśpiewali
hyran Akcji Katolickiej „My chce-
my Boga”, poczem straż ogniowa
odegrała hymn narodowy.

Uroczystość Św. Jozałata Biskupa Męczennika w Byteniu.

W Byteniu pow. Słonimski w
posiadaniu prawosławnych znajdu
je się stary zrujnowany klasztor
O. O. Bazyljanów, w którym był
przeorem św. Jozafat męczennik
unji.

Klasztor byteński jak wiele in-
nych w roku 1839 został zabrany
na cerkiew, a lud przeprowadzono
na prawosławje.

Po wiekowej przerwie, w roku
1929 rozpoczęto budowę drewnia*
nego kościoła, pod wezwaniem św.

Jozafata, i wskrzeszono katolicką
parafję, w której rokrocznie dzień
św. Jozofata 14 listopada jest uro-
czyście obchodzony.
W tym roku na tę uroczystość

do Bytenia przybędzie J. E. Ksiądz
Biskup Mikołaj Czarnecki i liczne
duchowieństwo łacińskiego i
wschodniego obrządków, gdzie bę
dą odprawiane uroczyste nabożeń
stwa w dwuch obrządkach.

M

Awantury poborowych.

Stacja Kalenkiszki była widow-
ni gorszących scen wywołanych
przez przejeżdżających poboro-
wych Stacja Kalenkiszki znajdu-
je się na linji  wązkotorowej
Dukszty—Druja, koło Brasławia.

Grupa poborowych w stanie
podchmielonym w drodze z Bra-
sławia do Dukszt przez całą dro-
gę zachowywała się głośno i urzą-
dzała awantury.

Kiedy pociąg znalazł się na
stacji Kalenkiszki z okna wagonu,
w którym znajdowali się poboro-
wi w kierunku budynku stacyjne-
go posypały się kamienie. Krzyki
personelu kolejowego nie skutko-
wały. 6 szyb stacyjnych zostało

potłuczonych kamieniami. Nie
mogąc dać sobie rady z awan-
turnikami na tym przystanku, za-
wiadowca uprzedził na następnej
stacji w Opsie o zajściu, które
wydarzyło się w Kalenkiszkach.
W Opsie awanturnikami zajęła się
policja. Poborowi: Hołub Broni-
sław ze wsi Wicie gm. leonpol-
skiej, Władysław Wiszniewski ze
wsi Czernowszczyzna gm. Druja,
i Mieczysław Janowicz z majątku
Miedzynce gm. leonpolskiej i
i Niekifor Tiszałowicz ze wsi Ko-
ściełowo gm. Miory zostali za-
trzymani i osadzeni w areszcie
w Opsie.

Pożar w gm. Twereckiej.
I

We wsi Pakaliszki gm. twe-
reckiej pow. święciańskiego spa-
liła się stodoła duża i inne zabu-
dowania gospodarcze razem z te-
gorocznemi zbiorami i młocarnią.
Również pastwą ognia padło znaj-
dujące się na tym placu drzewo

budulcowe. Straty wynoszą 12.000
złotych. Gospodarstwo należało
do braci Jana i Macieja Mackie-
wiczów. Przyczyna pożaru nie
ustalona. Ofiar w ludziach nie
było.
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Z Rosji sowieckiej.
Sowieckie budynki zaopatrzenia aprowizacji m. Piaseczna

w płomieniach.
G. P. U. podejrzewa o zbrodnicze podpalenie,

Z pogranicza donoszą, iż w ub.
wtorek w granicznem miasteczku
Piaseczna nad Niemnem spaliły
się trzy budynki, należące do so-

wieckiego urzędu miejskiego i za”
opatrzenia w żywność miasta. Pa-
stwą płomieni padło kilkadziesiąt
worków mąki, kilkadziesiąt klg.

 

DZIENNIK WILEŃSKI

z pogranicza.
Wandalizm litewski na cmentarzu w Oranach litewskich

Z Oran donoszą, iż w dzień
Zaduszny na cmentarzu w Ora-
nach litewskich, grupa młodzieży
litewskiej zniszczyła kilka nagrob-
ków cmentarnych z napisami
polskiemi. Pozatem kilkanaście
wieńców z napisami polskiemi
zginęło z cmentarza.

w Dzień Zaduszny.

Krzyż z napisami polskiemi na
grobie nauczyciela Tomaszewicza
został zamazany farbą czerwoną
Ludność polska wypadkiem tym
jest oburzona do głębi i wniosła
protest do władz kościelnych i
administracyjnych.

Profanacja przez litwinów kapliczki przydrożnej.

W osadzie Truchniany Wielkie
w Suwalszczyźnie nieznani spraw”
cy zamazali napisy polskie w kap”
liczce przydrożnej. Zamazane zo-
stały słowa: „Matko Przenajświę-
trza módl się za nami, Królowo Ko
rony Polskiej, Zmiłuj się nad nami”

Napisy polskie zamazane zosta
ły smołą. Ludnóść osady podejrze
wa o profanację miejscowych lit-
winów, którzy ostatnio na terenie
szkolnym jak i kościelnym prowa

dzą propagandę antypolską wśród
nielicznej ludności narodowości li-
tewskiej. Zaznaczyć należy, iż
przed paru dniami w tejże osadzie
został zatrzymany niejaki Boles-
ław Tomaszajtis, przybyły z Kal-
warji, który wśród miejscowej lud
ności prowadził agitację za niepo
syłaniem dzieci do szkół polskich
i bojkotowaniem szkolnictwa pol-
skiego.

Fałszerz waiuty zagranicznej w potrzasku K. O. P.

Na skutek listów gończych,
w dniu wczorajszym niedaleko
granicy sowieckiej, zatrzymano
Adolfa Griinberga, pochod ącego
z Łodzi oskarżonego o fałszer-
stwo dolarów i innej waluty za-
granicznej. Griinberga zatrzyma-

no w pobliżu granicznej wsi
Michniewo odcinka granicznego
Zaniewicze. Przy zatrzymanym
znaleziono znaczną sumę gotówki
w walucie zagranicznej i fałszywy
paszport na nazwisko handlarza
Chaima Naumana.

Bilans K. 0. P. na m. październik.

W ubiegłym miesiącu organa
K. O.P. na terenie pogranicza
polsko-litewskiego i łotewskiego
zlikwidowały 6 band przemytni-
czych, oraz zatrzymały przeszło
30 przemytników z towarem war-

tości około 48 tys. złotych. Na
przemyt złożyły się głównie na-
stępujące towary: tytuń, sachary
na, jedwabie, rodzynki, cukieri
wszelkie przyrządy lekarskie, or-
ganki i zapalniczki.
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Ruch wydawniczy.
Ostatnia powieść Fr. Maurlac'a.

Ogromne nakłady i wszystkie
hymny pochwalne, jakie się w pra
sie światowej ukazały na temat o”
statniej powieści Mauriac'a „Kłę
bowisko żmij'' (nakład Gebethnera
i Wolffa), nie dają jeszcze-wyobra
żenia o głębi i powadze, z jaką ten
czołowy pisarz katolickiej Francji
stawia i ujmuje zagadnienia, ani o
wysokim artyzmie połączonym z
umiejętnością trzymania uwagi czy
telnika w napięciu od pierwszej
do ostatniej stronicy. Na tych stro
nicach bowiem żyje i tętni rzeczy”

"ENDURAANNA TPOTIZARADZI

cukru, kilka tys. klg. mięsa i słoni-
ny i innych artykułów spožyw-
czych. Pozatem spaliła się kancela
rja z aktami miejskiemi i sądowe-
mi.
Pożar według ustalenia G. P. U.

powstał z podpalenia.

 

 

wisty świat najzupełniej rzeczywi-
stych ludzi w całym splocie ich u-
łomności i zalet. Ta tragiczna hi-
storja bogatego i skąpego adwoka-
ta, który, nie umiejąc znaleźć i u-

wierzyć w bezinteresowność naj-

bliższych, zadręcza siebie i swoich
nienawiścią, nieustannie walczy z
żoną i dziećmi o pieniądze, o puś-
ciznę po sobie, szarpie się, aby w
końcu in articulo mortis ulec i na-
wrócić się. Opowieść ta rzetelnie
zbogaca naszą wiedzę o świecie i
człowieku, o dzisiejszem życiu ro-

dzinnem i społecznem. W. apologji
chrześcijaństwa, którą powieść ta
śmiało i oryginalnie podejmuje,
tkwi zarazem ostre potępienie
chrześcijaństwa kompromisowego,
jak wogóle wszelkiej kompromiso-
wošci.

 

SPORT.
Wielka konierencja sportowa.

Poruszana przez nas sprawa li-
kwidacji „Ośrodka* jak również
potrzeba zawiązania komitetu dba
jącego o rozwój sportu wileńskiego
znalazła swoje uzasadnienie.

We czwartek 10 bm. o godz.
18 w lokalu przy ul. Tatarskiej 5
odbędzie się dawno oczekiwana
konierencja delegatów wszystkich
okręgowych związków  sporto-
wych.

Na konferencji tej powzięte bę-
dą plany dalszego działania i za-
wiązany zostanie komitet, który
przeprowadzi dalszą akcję obron-
ną przed krytycznem ustosunko-
waniem do sportu wileńskiego
władz centralnych, jak również sa-
morządu m. Wilna,

Rekordowa irekwencja suchej
zaprawy narciarskiej.

Prowadzona w sali „Ogniska”
sucha zaprawa narciarska cieszy
się ogromnem zainteresowaniem.
Wystarczy powiedzieć, że na tre-
ningi przychodzi stale przeszło 50
osób, co jest wymowną cyfrą i naj-
lepszym wskaźnikiem propagandy
narciarstwa.

Treningi odbywają się środami

SSLDEDO I

CIĄGNIENIE DOLARÓWKI.

Losowanie 4-procentowej pre*
mjowej pożyczki dolarowej serji
Il-ej.

Główna wygrana 12.000 dola*
rów padła na nr. 1083514.

Po 3.000 dol. na n-ry: 723630
588224,

Po 1.000 dol. na n-ry: 195515
389943 1046546 510703 795149
1385899 733094.

Po 500 dol. na n-ry: 109287
190565 1044465 389104 1316879
168304 1029121 615343 1406029
1418662.

Po 100 dol. na m-ry: 412517
236898 385450 523698 254059
898574 1115157 221159 1121739
1016974 1379449 632150 1196413
190111 373033 98938 342680 929155
998897 1463450 556711 859327
312316 560561 180040 585233
361531 854165 9750 1245284
1023331 1157799 472270 1476056
449037 1262443 37460 1363488
705593 1070357 829352 1440048
616666 126402 1016556 230402
375131 297938 194984 10841
1174332 1040315 751059 735154
1295244 1281557 458507 482327
1330501 241491 1306344 1441195
1383131 931957 1492842 986415
815343 1251427 1447719 304584
201771
1483677.

1336597 173248 740337

  

 

   

i sobotami o godz. 18-ej, a marsze
niedzielami w Zakręcie,

Na zaprawę chodzą zawodnicy
już zaawansowani jak również po”
czątkujący, którzy chcą poznać
sztukę jeżdżenia na nartach jak
najdokładniej by z chwilą spadnię-
cia śniegu znać podstawowe ruchy

Mecz z Grodnem odwołany.
Wczoraj wieczorem nadeszła

do Wilna wiadomość, że Grodno
mecz z pięściarzami Wilna odwo*
łuje.

Zdawałoby się, że samo odwo-
łanie nie powinno wzbudzać żad-
nych zastrzeżeń, ale należy pamię-
tać, że Grodno po raz już drugi od
wołuje mecz z wilnianami, Tem sa-
mem wilnianie w oczekiwaniu na
mecz z Grodnem nie mogli nawią*
zać stosunków z innem miastem i
dlatego zmarnowaliśmy trzy tygo”
dnie, dlatego w kalendarzyku na“
szym powstała tak wielka luka.

й Naszem zdaniem wilnianie po”
winni teraz stanowczo odmówić ro
zegrania meczu w terminie wysu*
wanym znów przez Grodno na 12
bm. Trzeba teraz zwrócić się do
któregoś z klubów warszawskich
i zakontraktować z nim spotkanie.

RSA
I NTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Kr. 1244.
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie
OTWARTA OD 3-6j D 4-6] POPPz

 

GIEŁBA.
WRRSZAWA (Pat) 4 XI.1932 +
Waluty i dewizy;

Holanaja 358,93—359,80 - 358,00.
Loadyn 29,35—79,50—29,20
Nowy York 8,911—8,931—8,891,
Nowy York kabei 8,916 —8,936—8,896
Paryž 35,06—35,05—35,14—34,96,
Praga 26,40—26,45— 26,34
Szwajcarja 172,00—172,43—171,57.
Berlin 271,60.
Tendencja słaba.

Papiery preceniewe:
4/, poż. inwesi. ser. 104,00
59, ker.»ers. 40.

L“ "e. dolarewa55,75 —56,00—55,75,
wj”i» stabil. 54,63—54,:6—54,75.

44 dolarowa 49'4—49,60.
10%/, kolejowa 101,00.
8° obl. bud, B. G. K. 93.
7% L. Z ziem. 58'/,.
$*, Warsz. 54,50—56,50.
8'| L. Z. m. Łodzi 54,00,
69, Warszawy 32.
6', m. Warszawy VIII i IX em. 31,00
Tend. dla pożyczek i 'istów słabe.
Akcje
Bank Polski 84,75-- 84,7

| Pożyczki polskie w Nowym Yorke!
Dolarowa 54.:0. Dillonowska €0,57'/,7
61,00 Stabilizacyjna 53,75—54,00. Wer“
szawska 49,75 Sląska 411/,.
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gł największe gwiazdy ekranu polskiego Šu V I. dzie się dn. 18 listopada 1932 roku o gedz. 6 wia- czyj ję SŁEZGŚGG To“
ul, Wileńska 38. i i PB XJ czorem w lokalu T-wa przy ul. Wileńskiej Nr. 23. 577. GO) Ropki SI
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H. M. STEPHENSON, Następnie, że w pułapkę. w jego domu byle podejrzany drobiazg, a oddam

minsteru i wysadził swego pasażera.

Ni najoyźszem Wzgórzu.
Władzeponiosły klęskę.  Patrolujący policjant

zwrócił uwagę na zgarbione plecy komiwojażera i
posądził go, że chce zamaskować swój wzrost. Rów-
nie podejrzane wydały się głupcowi jego szpakowate
włosy i płowe wąsy. Zaetelefonował do Stourbridge,
gdzie zatrzymano auto i wzięto podejrzanego osob-
nika na posterunek.

> Policja powinna była na dobrą sprawę zatrzy”
mać Godfrey'a i w ten sposób pozbawić Waltersa
ratunku, ale i policja czasami fuszeruje. Puszczono
50 więc swobodnie w nadziei, że naprowadzi na kry-
jówkę zbiega. Ale przypuszczano raczej, że jedzie
spotkać się z Thorntonem.

Następny ważny telegram przyszedł po dzie-
wiątej:

„Ścieżka od pola do furtki doktora — ślady
podkutych butów typu noszonego w Princetown
— dwa razy, wejście i wyjście przez furtkę —
najświeższe ślady bez gwoździ — zmienił buty
—radzę rozkaz zrewidować dom doktora”.
Ta wiadomość pochodziła od sierżanta Hawkera.
Potem dano znać, że Godfrey przybył do Kider-

Thornton wrócił. Następnie, że Godfrey zniknął ra-
zem z Daimlerem.

Trudno było się łudzić, że ten sprytny łamacz
prawa da się zjeść w kaszy i naprowadzi policję na
trop zbiega. Wobec tego Scotland Yard posłał rową
instrukcję:

„zatrzymać Godfrey'a — w razie oporu si-
łą — pod pretekstem kradzieży samochodu”.
Jackson był pewny, że Godfrey wynurzy się

niebawem z labiryntu polnych dróg i wjedzie do ja-
kiegoś miasteczka lub wsi. To samo myślał Hawker,
który posunął się tak daleko, iż powiedział Thornto-
nowi, że Godfrey został zatrzymany.

Potem Yard otrzymał bardzo definitywną wia-
domość:

„Daimler, tylko kierowca — przez Wild-
ness Park od Droitwich — w bramie zawrócił,
postój — zabrał pasażera — pościg — dwaj mo*

tocykliści uzbrojeni”.
Na nieszczęście cyklista policyjny, który zrobił

to odkrycie, miał do Cotsham trzy opętane mile wy-
boistej drogi. Jechał na łeb na szyję, ale i tak nim
zaalarmowano telefonicznie okolicę, upłynęło pół
godziny cennego czasu. Godfrey słusznie przewi-
dział, że drogi będą zatarasowane ii że zawadzenie o
miasto lub większą wieś równałoby się wpadnięciu

Detektyw-inspektor Jockson zatarł z zadowole-
niem ręce.

— Teraz ich mamy, teraz ich mamy — powtó-
rzył kilkakrotnie.

Ale upłynęła godzina, dwie, trzy i nie bylo wia-
domości. Wreszcie nadeszła druga depesza tej
treści:

„Godfrey przybyt Evesham — Daimler nu-
mer w porządku — be: pasażera — odmawia
wyjaśnień — jest na herbacie — zamierza tu za*
nocować — czy go zatrzymać — pod jakim za-
rzutem — Jones inspektor policji hrabstwa war-
wickshirskiego“.
Jackson zerwal się z krzesla,

biegać po gabinecie.
— Na Boga, pan Godfrey drogo mi zapłaci za

ten kawał! — krzyknął stłumionym głosem. — Do-
wie się, że pomaganie zbiegłemu przestępcy, to nie
żarty. Możemy dowieść, że zmienił numer samo-
chodu, a z tem da się dużo zrobić. Ten piekielny
zbieg znowu nam drapnął, tym razem w przebraniu
iz pieniędzmi. Gdzie są ci durni, którzy pilnowali
domu Thorntona? Od wtorku były ślady nóg i mu-
sieliśmy dopiero posłać Hawkera, żeby je znalazł.
I oni mi za to zapłacą, idjoci! Już ja się o to posta-
ram. I ten przeklęty doktór! Niech Hawker znajdzie

zaklął i zaczął
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łotra pod sąd. Wystrychnęli nas na dudków. I żeby
to jeszcze byli jacyś sławni, międzynarodowi oszuści,
możnaby to znieść, ale nie... tępogłowy doktór z pro”
wincji i smarkaty dziedzic.

Detektyw-inspektor mógł się wygadać bez prze”
„szkody, śdyż jęgo podkomendni dawno już przeko-
nali się, že w takich razach najlepiej było zostawić
go samego. Następną depeszę, bogatą w informacje,
przysłał Hawker. Nawiasem mówiąc, przegrana
Yardu nie odbiła się ujemnie na jego opinii.

Idąc tropem podkutych butów Waltersa znale-
ziono jego kryjówkę w lesie, a w kryjówce próżne
pudeika od sardynek i butelkę od wina burgundz-
kiego z etykietą z roku 1902. Rewizja w domu do-
ktora wykryła trzy skrzynki tegoż wina z tegoż ro-
ku. W jednej, otwartej, brakowało trzech butelek.
„Dwie puste znaleziono w domu, trzeciej nie. Innych
dowodów obciążających nie znaleziono,

Zbadano również drogę przez Wildness Park.
Odciski opon' odpowiadały Daimlerowi Godirey'a.
W rododendronach znaleziono odciski butów, tych
samych, które wyszły z domu doktora. Wiodły one
od kryjówki zbiega do miejsca, gdzie zatrzymał się
samochód. z

(C. d. n.)
  


