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w prenumeracie będzie znacznie zniżona

zamiast zł. 450 abonament miesięczny
będzie wynosił zł. 3.50

z przesyłką i odnoszeniem do domu.

Powrót ks. kard. Hlonda.
RIO de JANEIRO, (Pat). Ksiądz my publiczności.

kardynał Hlond wraz z księżmi bi- Z okazji wizyty księdza kardynała
skupami i wycieczką polską na lkon- Hlonda nadane zostały nsjwyższe

 

gres eucharystyczny w Buenos Aires odznaczenia brazylijskie Prezyden-
odpłynęli na statku „Oceanja* do; towi Rzeczypospolitej Moscickiemu,
uropy. Marszałkowi P: kiemu, marszal-

kowi senatu*Raczkiewiczowi. mini-

 

Prymasa Polski żegnali* przedsta-
wiciel rządu brazylijskieg”, ducho-
wieństwo z kardynałami na czele,

_dkorpus dyplomatyczny poselstwa

strowi spraw zagraincznych Becko-
wi, wiceministrowi  Szembekowi,
dyrektorowi  protokułu  dyploma-

 

Telefon Redakcji,
Administracji i Dnskarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 de 16 i od
20do24-cj. Administracja czynna wdnipowszednieed9doZO-ej.

codziemnte.

„Najmniejszy datek da
TENS       

i DRA

PARYŻ (Pat). Wypadkiem poli-
tycznym chwili obecnej jest rozpo-
czynający się w Nantes 31 doroczny
kongres partji radykalnej. Uchwały
kongresu będą miały poważny
wpływ na kształtowanie się w naj-
bliższej przyszłości stosunków poli-
tycznych we Francji. W kongresie
weźmie udział około. 1.800 delega-
tów, w tem zgórą 2060 deputowanych
i senatorów. Jednocześnie z kongre-
sem partji obradować będzie kon-
gres radykalnych organizacyj mlo-
dzieży. Na otwarciu kongresu mo-
wę programową wygłosi prezes
partji minister Herriot. Reierat o re-
iormie konstytucyjnej wygłosi depu-
towany Cornu, który zgłosił zastrze-
żenia co do punktu przyznającego
prezydentowi wyłączne prawo roz-
wiązania izby. Reprezentowanemu
przez Herriota i jego najbliższych
współpracowników kieruniiowi prze-
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es radykałów francuskich.
1 za powrotem do normalnych sto-
sunków.

Wreszcie inną grupę delegatów
reprezentować będzie kierunek kom
promisowy, zgadzający się na udział
ministrów radykalnych w rządzie
pod zgóry określonemi warunkami.

| Główna dyskusja polityczna toczyć
się będzie w piątek popołudniu. Re-
zolucja partji odczytana zostanie w
niedzielę.
PARYŻ (Pat). Parlamentarna gru-

pa radykalna izby depulowanych
lodbyła dziś posiedzenie, na którem
deputowany Cornu przedstawił гейе-
rat jaki ma być odczytany przez
niego na kongresie w Nantes. Nad
referatem tym wywiązała się dy-
sksja przy udziale najwybitniejszych
deputowanych radykalnych. Na tem
samem zebraniu minister Bonnet za-
poznał zebranych z zasadami swego
referatu na temat konieczności 

zagranicą 8 zł.

PARYŻ (Pat). Grupa parlamen-'
tarna radykałów socjalnych omawia-|
ła dziś sprawę retormy państwa. W)
zasadzie wypowiedziano się przy-,
chylnie w stosunku do samej istoty,
rewizji konstytucji, ale jednocześnie|
przyjęto rezolucję protestującą prze”|
ciwko przyznaniu jednemu załówie=|

kowi prawa rozwiązania izby. Re-
zolucja ta będzie przedstawiona
kongresowi stronnictwa w Nantes,

 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Z. 4 gr. 56,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) 25 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
<yfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.
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Echa zamachu.morsylskie$0.
Aresztowanie

BIAŁOGRÓD. (Pat). Prasa tutej-
sza donosi o aresztowaniu byłego
ministra Pribicewicza. |

Aresztowanie to pozostaje w
związku z zamachem marsylskim,

Pribicewicza.
kraju,” co nastąpiło w roku 1930.
Piastował 6n wielokrotnie stanowi-
sko w rządzie jako minister spra-
wiedliwości,- Po wyjeździe z Jugo-
sławji rozpoczął on jawną agitację

PORT SAID Pat. Przybył tu król
włoski Wiktor Emanuel, który udaje

Nowi
WARSZAWA- (Pat). W ostat--

' nich tygodniach prezyde::t Rzplitej
zamianował następujących profeso-
rów: Docenta dr. Jerzego Kaulber-
sza prołesorem nadzwyczajnym fizjo”
iogji na wydziale lekarskim UJ w

| Krakowie, docenta księdza dr. Pa-
wła Bowickiego profesorem nadzwy-

profesorowie wszechnicy.
nym USB w Wilnie, docenla dr, Ka-
zimierza Burzyńskiego profesorem
nadzwyczajnym mechanik: technicz-
nej na wydziale mechaniczzym poli-
techniki lwowskiej i docenta dr.
Włodzimierza Antoniego Mozołow-
skiego profesorem nadzwyczajnym
chemii lekarskiej i patologii w aka-|

ciwstawi się opozycja, ktora wypo-lutrzymania rozejmu politycznego,
wie się m. in, za zerwaniem rozejmu

 

O zmianę konstytucji Francji
Odprężen;e sytuacji,

PARYŻ. (Pat). Prezydjum se- prezydentowi Republiki bez uprzed-
nackiej grupy demokratycznej odbyr|njego zasięgnięcia zdania senatu,
io onegdaj posiedzenie na którem W wyniku dyskusji prezydjum

Pribicewicz był wybitną osobistością|przeciwko panującemu w Jugosławii
polityczną przed wydaleniem go z| systemowi.

„Aresztowanie współuczestników zamachu
marsylskiego.

PARYŻ (Pat) Agencja Havasaoraz jednešo Chorwata. Aresztowa-
donosi z Bukaresztu: Dzienniki do- nia te pozostają rzekomo w związku
noszą, że policja aresztowała oby-; z zamachem marsylskim.
wałeli francuskiego,  buigarskiego, A

czajnym studjum biblijnego starego demji weterynaryjnej we Lwowie.
testamentu na wydziale ieologicz

Wybory bez głosowania.
KRAKÓW! (Pat). W! wojewódz- skim: i krakowskim, w któych listy

twie krakowskiem odbywają się w prorządow: odniosły zdecydowane
bieżącym miesiącu wybory do rad zwycięstwo. W. pozostały 'a groma-
gromadzkich. Na 1.798 gromad w dach tych powiatów, gdzie wybory
w 1.311 zgłoszono jedną listę BBWR. się nie odbyły, wszystkie mandaty
Głosowanie przewiduje się w 472 przypadły liście bloku BBWR. Gło-
$gromadach  Wiybory odbyły się już sowanie na terenie województwa za-
w powiatach bielskim, chrzanow' kończy się 31. X. rb.

Katastrofa hidroplanu oolskiego.
KRÓLEWIEC. (Pat). Onegdaj w: Gdyni. Tymczasem "nadjechał nie-

godzinach popołudniowych zauwa” miecki kuter rybacki, który przy-
żono między Palmnikami a Piławą padkowo znajdował się w pobliżu i
lecące nad morzem: trzy polskie hy- pośpieszył na pomoc obu samolo-
droplany. W pewnym momencie je- tom, Lotników udało się uratwać,
den z samolotów spadł dc morza,' Polski konsul generalny w Kró-
drugi opuścił się celem przyjścia mu iewcu wyjechał natychmiasi do Piła-
z pomocą. Trzeci samolot zawrócił i wy, dokąd przewieziono lotników
odieciai z powrotem w kierunku by się nimi zaopiekować,

Aresztowanie Konsuia peruwiańskiego.
IPOZNAŃ Pat. Dziś na polecenie |wiańskiego. Po kilkogodzinnej rewi-

sędziego śledczego przeprowadzono |zji sędzia śledczy wydał nakaz are-
rewizję w domu Wacława Wrześnie-|sztowania Wrześniewicza.
wicza konsula bonorowego peru- ы

Byskusja o Wilaia w uniwersytecie

 

senatorowie Benvenu Martin i Cu-
minal złożyli sprawozdanie z roz-
mów odbytych z premjerem Dóu-
mergue'm w sprawie rewizji konsty”
tucji.
W obszernej dyskusji wyjaśniło się

że senatorowie radykałowie 1 prezy-
djum grupy demokratycznej nie
sprzeciwiają się projektowanej przez
premjera zasadniczej reformie ustro
ju, ale krytycznie ustosunkowują się
wo wniosku, przyznającego atrybucje
rozwiązania [Izby Deputowanych

Ambasador Fr
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa

postanowiło zwołać plenarne zebra-
nie senackiej grupy demokratycznej,
celem określenia definitywnego sta-
nowiska wobec projektu rządowego
zmiany konstytucji. Zebranie to od-
będzie się prawdopodobnie bezpo-
średnio po kongresie radykałów.

IW kołach politycznyci, uważają,
że postanowienie to niesie pewne
odprężenie sytuacji wewnętrznej,
która ostainio wydawała się bardzo
krytyczna, i

interpelacja w parlamencie francuskim.
PARYŻ (Pat). Deputowany Pa-,

ryża Dommange zgłosił interpelację
do prezesa rady ministrów w spra-
wie zamachu marsylskiego, Dom-
mange domaga się surowego ukara-

 

nia odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo króla Aleksandra funkcjonarju-
szów „suretć nationale", tego bo-
wiem wymaga godność Francji, jak
i zwyczaj międzynarodowy,

 

Matouska wydany. Węgrom.
WIEDEŃ (Pat). Władze austrjac-

kie wydały dziś w ręce władz wę-
gierskich sprawcę zamachów kole-
jowych, Sylwestra Matoucka, zasą- ancji'u Hitlera. |

, dzo długo. W, czasie tych odwiedzin.
;jowy pod Wels ma 6 lat więzienia.

 kowieńskim.
Prasa kowieńska donosi, że dn 21 mują kontakt z mniejszościami. Po*'

b. m. w auli uniwersyteckiej z ini-| wodem tego jest m. in. lakt, że Bia-
cjatywy. oddziału akademickiego łorusini roszczą pretensje do Wilna,
Związku odzyskania Wilna odbyła: z Ukraińcami stosunki uległy zerwa-
się dyskusja. |Na wstępie ze spra” niu, Co zas do Rosjan, to są polono-
wozdaniem o stanie pracy w kwestji file, Studenci Litwini w Wilnie mu-/
Wileńskiej wystąpił przedstawiciel szą walczyć z wewnętrznymi swoi-_
studentów atejiminków. Po nim po- mi wrogami: mianowicie z Litwinami:
ruszał sprawę zagadnienia wileń- komunistami i z własną niezgodą. |
skiego z punktu widzenia polityki Po' sprawozdaniu studentów wil-
zagranicznej, przedstawiciel korpo” nian inni mówcy wskazywali na ро-|
racji Neolithuażji, W końcu o wpły- trzebę rozszerzenia akcji odzyskania'
wach kulturalnych litewskich w Wi-i- Wilna. W, tym celu zalecali oni za”|
leńszczyźnie mowił delegat organi- łożenie Akademickiej Kasy na rzecz
zacji warpininków. | Związku odzyskania Wilna, oraz |

Przedstawiciel korporacji Neoli- sianowczo powstawali przeciwko
thuania w swem przemówieniu | pospolitowaniu haseł wileńskich.
stwierdził, że czas pracuje w Wileń-
szczyźnie na korzyść Litwy, która z
tej racji powinna utrzymywać status
quo, zaś przedstawiciel organizacji
warpininkow wskazywał na potrze-
bę nawiązania bezpośrednich sto-
sunków z Wilnem w celu eliminowa-
Nią tam wzrastających wpływów

 Bolskich, ** W wyborach uzupełniających
_ Po przemówieniach wyżej wymie do lzby Gmin w. Northlamberth
Rionych zabrali głos dwaj przedsta- zwyciężył kandydat Labour Party
wiciele litewskiej młodzieży akade- Strauss, zdobywając 11,281 głosów,
Mickiej w Wilnie. Ze. złożonych liberał otrzymał 4,968, kandydat na-
Przez nich sprawozdań wynika że rodowej partji pracy 2,927.
за Uniwersytecie Stefana Batorego| . ** Na ambasadora Stanów Zje-
w Wilnie studjuje około 120 Litwi- dnoczonych w Havanie Caffery do-
Rów, którzy w 92 proc. korzystają z |konano 5-go już w ciągu 4-ch
„žapomėg w wysokości 90 zł. mie-| miesięcy zamachu. | tym razem

Sięcznie, udzielanych przez wileń-|:xamach się nie udał. Aresztowano
ie towarzystwo filantropijne. W|5 osób. — ©

Wilnie studenci Litwini nie utrzy-

Wiadomości.
telegraficzne

ZAGRANICZNE.

 
 

 L. 
donosi z Berlina, że ambasador Fran"; był obecny również minister spraw
gois Poncet odwiedził kanclerza Hi- | zagranicznych von Neurath. Do roz-.
tlera, wyrażając mu podziękowanie|mowy tej przywiązują tutejsze koła|
w imieniu Francji za kondolencje polityczne wielkie znaczenie i ko-
z powodu śmierci ministra Banthou.|mentują ją jako pierwszy krok mini-

BERLIN (Pat). Dzisiejsza wizyta|stra Lavala do nawiązania kontaktu
ambasadora Francji Franęois Pon-|z rządem Rzeszy. .
ceta u kanclerza Hitlera trwala bar-

= * . pt Фер oo |

Francuzi o wizycie' Góbósa.
Już sama zapowiedź odwiedzin!mać zdala od tych podejrzanycii zabiegów.

węgierskiego prezesa rady ministrów| Jenerał Goemboes, węgierski prezes rady

p. Goemboes'a w Warszawie wywo-| ministrów, udaje się niebawem do Warsza-
iała zagranicą, a w szczególności wel wy, gdzie, gdyby "miano tam odczucie žy-
Francji, wiele głosów nietunych, wotnych i trwałych interesów Polski, ten

P. Renė Pinonpisze w „La Revue najczynniejszy działacz rewizji traktatów

des Deux Mondes' z 15-go b. m.: j byłby przyjęty z najwyraźniejszemi zastrze-

 

„ — Budapeszt pozostaje ogniskiem

intryg niemieckich; starają się tam o ułat-

wienie zbliżenia” między Niemcami i Wlo-

chami; podnosi się tam, jaką potęgę przed-

stawiałby w Europie zespół, k:óry zgrupo-

wałby Niemcy, Polskę, Węgry 1 Włochy.

, Co przygotowywał w początku października|ność polsko - węgierską Pertinax w
mistrz intryg, p. von Papen, w czasie swe-

go pobytu w Budapeszcie? Nowe jego sta-

nowisko, jako dyplomaty, na piacówce nie-

żeniami. Następnie uda się on do Włoch,

| gdzie, jak zapewniają dzienniki węgierskie,

| będzie mógł pożyteczniej naradzić się z p.

Mussolinim po swych rozmowach z p. Be-

ckiem“.

Jeszcze dobitniej oświetlał stycz-

„Echo de Paris“ z 4-$o b.m., a obec-
nie, w czasie odwiedzin p. Goembo-
esa w Warszawie, głosy nieufności

mieckiej w Wiedniu, powinnoby go trzy-| są powszechne.

Socjaliści nie*chcą współpracy
® .

z komunistami.
PARYŻ (Pat), Agencja Havasa wykonawczy szwedzkiej partji so-

donosi z Londynu: Komitet wyko: cjat"-demokratycznej odrzuci propo”|
nawczy Labour Party od:zucił pro-,zycję jakiejko!wiek współpracy z
pozycję odbycia rokowań z partją | „kominiernem” oraz jego sekcjami.
komunistyczną oraz organizacjami| Przedstawiciele szwedzkiej  partji!
skrajnej lewicy, ceiem siworzenia|socjal-demokratycznej maję przeciw-|
t «zw. wspólnego frontu przeciwko|stawić się w sposób kategorycznyi

 
faszyzmowi. Ž wszelkim wspólnym wystąpieniom|
STOKHOLM (Pat). Szwedzka] antyfaszystiowskim w łonie sekcyj

agencja urzędowa donosi: Komitet] drugiej i tizeciej międzynarodówki..

  

Flota St. Zjednoczonych na Pacyfiku.
CRISTOBAL (Panama) (Pat), Dziś mie więcej niż 40 godzin. Ruch stat- !

zupełnie nieoczekiwanie przed wej- ków handlowych na kanale będzie|
ściem do kanału Panamskiego poja-| w tym czasie całkowicie  wstrzy-.
wiła się flota Stanów Zjedn. w licz”| many. : |
bie 88 okrętów wojennych. Okręty .
wojenne zaczęły niezwłocznie ргге-| 7222
pływac przez kanał, kierując się na
ocean Spokojny. Oczekują że prze- Popierajcie Polską Macierz
jazd caiej: floty: przez kanai nie zaj: й

dzonego w Austrji za żamach kole-

Matouska stanie obecnie przed są
dem w Budapeszcie, oskarżony 0
wykonanie zamachu na pociąg po-

Powstańcy jeszcze
MADRYT. (Pat). Na mocy roz-

porządzenia władz wojskowych w
Oviedo ruch uliczny dozwolony jest
do godz. 22-ej.

Obecnie środkiem rewolucji jest
miejscowość Nieres, gdzie powstań-
cy zainstałowali fabrykę bomb,  

śpieszny pod Bia: Torbagy kiedy to
straciły życie 22 osoby. Rząd au*
strjacki wydał Matouskę pod wa:
runkiem, ze nie będ=ie on skazany
na śmierć. Po wyroku sądu węgier -
skiego Matouska wróci do Austrji,
celem odsiedzenia reszty kary, po-
czem znowu będzie wydany. Wę-
$rom:.

wa!cząwHiszpanii
Bombardowanie z samolotów

okolic Oviedo było tak gwałtowne,
że w u. miejscowościach znale-
ziono zwłoki, niepochowane о)
bombardowania, " =:

. Aresztowania trwają w dalszym
ciągu.

Rokowania japońsko-amerykańskie.
LONDYN (Pat). Dziś w południe

zakończyły się rozmowy amerykań-
sko-japońskie, Po przedstawieniu.
przez delegatów japońskich w ogól-
nych zarysach stanowiska.Japonii,
delegacja amerykańska prosiła o wy-
jaśnienia. Davis oświadczyi, że roz-
mowy nie dotyczyły kwestyj poli-|
tycznych 1 ekonomicznych. Stano-
wisko Japonii tak, jak je iormułuje
delegacja japońska, n'e byio niespo-
dzianką dla delegatów amerykań*

Lot z Anglii
MELBOURNE. (Pat). Lotnicy ho-'

lenderscy Permentier i Moll wylą-
dowali w Meibourne o godz. 0.52
zajmując w ten sposób drugie miej-

skich.

|sce w wyscigu Anglia — Australja,
Lot ich trwał 3 dni 18 godzin 24 m i
6 sekund.

Lotnicy Turner i Pangborn wylą-
dowali w Melbourne o godz. 3.36 to
jest w 2 godziny 44 min, po wylądo-
waniu Permentiera.

LONDYN. (Pat). Z dalszego prze-
biegu wyścigów Anglia — Australja
otrzymano wiadomość, že lotnicy
Cathcart i Waller wylecieli z portu
Darwina o godz. 4.48. O godz, 7.02
wylądowali w Singapur. lotnicy
Maocgregor i Walker.

LONDYN (Pat). Obecna sytuacja
w wyścigu powietiznym Anglja—
Australja przedstawia się następu-|
jąco: trzy. sparaty angielskie, holen:|
derski i amerykański przybyły już|
do Melbourne, kończąc w ten spo- |
sób wyścig.

Jedna maszyna angielska uległa

LONDYN (Pat). Propszycja Ja-
Pouji w sprawie stanu zb:ojeń mor-
skich po dzisiejszej konferencji ame-
rykańsko-japońskiej przekablowano
niezwłocznie prezydentowi Roose-
veltowi. Japończycy, jak stwierdza
delegacja amerykańsxa, kładą naj:
większy. nacisk na sprawę równości
w dziedzinie obrony. Jutro przewi-
Fide„Są rozmowy ameiykańsko-

yjskie na tema! j ja”pońskich, a. propozycyj ja

do Australji.
we Włoszech nieszczęśliwemu wy-
padkowi, w którymi obaj lotnicy po-
stradali życie. Sześć samolotów wy-
cofało się, w tem dwa angielskie —
jeden Moilisonów, jeden holender-
ski, jeden z Nowej Gwinei jeden

' australijski, jeden amerykański. 10
aparatów kontynuuje lot. Z liczby
tej jeden samolot brytyjski przele-
ciał już nad Tomor. Jeden duński i
dwa brytyjskie znajdują się w In-
djach Wschodnich, dwa brytyjskie w
Indjach Zachodnich, jeden amery-
Ikaūski i australijski dotarływczoraj
тапо do Indji Zachodnich, W tyle
pozostają jeszcze dwa aparaty bry”
tyjskie, jeden z nich wskutek uszko- *
dzenia znajduje się na Cyprze, drugi
zaś również uszkodzony, znajduje
się w Tałoi w; Grecji,
CA|

(LM FLOTA WOJENMA
najlepsza gwarancja
i niepodiegłości 



  

2Kasimasoi" Šią

Didłnienie rolnictwa Kosaion wierzycieli.
  Z wyjaśnień pana ministra skar-

bu ogłosżonych w „Gazecie Polskiej
wiemy już, na czem polega akcja
oddłużeniowa rolnictwa, od wiosny

zapowiadana, (Rozporządzenia już

zostały uchwalone przez Radę min.

Patrz „Dzienn. Wil.' Nr. 289). Ma

się ona odbyć kosztem wierzycieli

przez redukcję procentów i kapita-

tów dłużnych, przez „głęboko sięga-

jące wkroczenie Państwa w stosunki

stworzone pomiędzy dłużrikiem i

wierzycielem i normowanie skutków

tych stosunków. Pan minister skar-

bu wprawdzie zaznacza, że „w pro-

jektowanych zarządzeniach ingeren-

cja ustawodawcy stawia sobie za

zasadę nietykalność sumy kapitało-

wej, która może być obniżoną tylko

w. poszczególnych warunkach“, ale

wbrew temu twierdzeniu sam umie-

szcza na czele przyznanych ulg i z

samiego prawa' możność skonwerto-

wania części zadiużeniap: ywatnego,  zabezpieczonego w pierwszej poio-

wie szacunku ma kredyt w 4 1 poli

proc. listach zastawnych, xtórewie-|

rzyciel będzie obowiązany przyjmo”|

wać al pari t. j, taktycznie w pofowie

ich minimalnej wartości wedle kur-|

sów tych papierów. -Po takim samym.

kursie „uprzywiejowanym‚ & więc!

również w połowie sumy diużnej bę”|

dzie mógł każdy spiacać swój diu$

prywatny powyzej 5U0 złotych w Cią-|

gu trzech lat papierami panstwowe”

mi lub listami zastawnemi towa-

rzystw kredytowych. Dalsze ulgi z

mocy prawa odnoszą SiĘ tylko do

drobnej i sredniej wiasności, o ile ta

ostatnia nie jest nadmiernie (ponad

15 proc.) zadłużona. Ulgi te polegają

na: obniżeniu stopy procentowej do

3 proc., na roziozeniu spłaty, kapita-

tu prywatnego na lat 14 1 dalszych

jeszcze ulgach w razie spłaiy długu

przez dropną własność przed tym

terminem. krzy diugach bankowych

i innych „Kredytu zorganizowanego”

' oprocentowanie obniża się do 4 i pół

proceni, w zamian za co instytucje

ikredytowe korzystać będą Zz gwaran-

cyj i bonitikat przewidzianych w

przepisach dotychczasowych (usta-

wy z 20 grudnia 1932). Państwo jako

wierzycieli zapewni ulgi 1odpisze

ałużnikom: Bansu Rotnego 1 iunduszu

obrotowego relormy, rolnej,

WYJĄTKOWOŚĆ ZARZĄDZEŃ.

Takim w ogólnym z'iysie jest

program oddłużenia rolnictwa w Pol-

sce, o ile ano ma jeszczewarunki

ostania się i rozwoju. £asadniczo dą-

żenie do ulženia rolnictwu w na-

szym kraju przeważnie rolniczym,

do zmniejszenia ciężaru długow ban”

kowych, prywatnych a dodajmy tu

czem. pan minister nie
jeszcze ©

wspomniai narastących ciągle cię-

żarow; publicznych, jest izeczą Ко-

mieczną i od podjęcia pozytywnych

kroków w. tym celu państwo uchylić

się ine może.

Czy jednak droga, jaką obrał rząd,

przez „głębokie wkroczenie państwa

w stosunki umowne między diuzni-

kiem a wierzycieiem' zgodną jest Z

podstawami usiroju prawnego i go”

spodarstwa narodowego, a jeżeli tak

nie jest, czy zabieg tego rodzaju nie

przymisie więcej szkody caiošci Žy-

cia gospodarczego, mż korzyści? —

Uio pytanie, ktore nasunąc Gię musi

każdemu po caczytaniu wyjaśnień

pana, munisira skarbu.

Dotychczas życie gospodarcze

opiera się na zasadzie wiasnošci pry-

watnej i wolnošci umów, O ile te

umowy ie wykraczają przeciw

przepisom karnym - obyczajowym,

np. o Lichwie, O ceqach maissymal

nych it. p. Wyjątkowe wypadki na-

ruszenia wiasności prywainej w in”

teresie obrony kraju, bezpieczeń-

stwa państwa, lub potrzeby wy”

wiaszczenia dia poszczególnych ce-

low, Za peinem oaszkodowaciem, nie

uchylają tej zasady, a przeciwnie

tem. silniej ją stwierdzają Obeciie,

już od czasu wydania ustawy z 20

grudnia 1932, państwo nasze wcho-

dzi na drogę normowania Życia

gospodarczego zgóry „z mocy same-

$o prawa, wbrew innym zasadom,

które dotychczas w Polsce i w im-

nych państwach. kulturalnych poza

(Kosją sowiecką były przestrzegane.

Możnaby to zrozumieć potrzebą

chwili, owym  „irontem gospodar-

czym!” do wsi, jakiego bieżąca chwi-

la polityczna wymaga, gdyby przez

takie wstrząśnienie podstaw życia

gospodarczego nie było dotknięte

całe gospodarstwo narodowe, a po-

srednio najważniejsza jego część

składowa w Polsce t, j. wiaśnierol-

nictwo,

NIEPEWNOŚĆ W ŻYCIU

GOSPODARCZEM.

Najdotkliwszem, bo najtrwalszem

źródłem t. zw. kryzysu gospodar

czego w świecie i w Polsce jestnie-

pewność gospodarcza, prawna 1po-

lityczna,, jaka w odróżnieniu od cza-

sów, przedwojennych zapanowała w

czasie wojny światowej i po wojnie

w. stosunkach międzynarodowych i

wewnętrznych każdego państwa.

Niepewność ta podkopaia ogólne

zaułanie, jakie było przed wojną

- podstawą produkcji, kredytu, syste-

mu ubezpieczeń i wszelkich organi:

zacyj życia gospodarczego. Niepew-

- społeczne, dokonane już w

kilku państwach, a będące na po-

rządku dziennym lub propagowane

w: innych, W] naszej Polsce specjalne

polityczne stosunki pogurszają je”

szcze ową niepewność prawną i $o-

spodarczą. Ustawa o oddłuzeniu rol-

nictwa w lakiej formie, jak ją przed-

stawił p. minister skarbu, sianie się

nowym czynnikiem powszechnej nie-

pewności 1 podważenia ogolnego za-

ufania. Przywrócenie równowagi w

życiu gospodarczem, likwidacja „kry

zysu”, kapitalizacja na większą ska-

lę, nie dadzą się osiągnąć bez przy”

Lyczno

wrócenia stałości w stosunkach

prawnych i politycznych, bezpie”

czeństwa prawnego, normalnego

funkcjonowania instytucyj gospodar-

czych, bez szańowania zasad ogól-

mych, na jakich życie gospodarcze

się opiera. Rolnictwo nowożytne

nie może obejść się bez kredytu, a

zarządzenie tego rodzaju, dokony-

wane kosztem jednostronnym wie-

rzycieli, utrudnia w przysziości ten

kredyt na drodze normalrej i otwo-

rzy drogę dla kredytu najniebez-

pieczniejszego, lichwiarskiego, który

dotychczas grasuje wśród iudu wło-

ściańskiego pod najrozmaiiszemi po*

staciami.

SPRAWA WIERZYCIELI.

Nie można też lexceważyć praw

i interesów owych „,wierzycieli”, nad

którymi pan minister skarbu prze-

chodzi do porządku dziennego, jak

gdybyśmy mieli w społeczeństwie

silną warstwę kapitalistów, których

indywidualne interesy muszą ustąpić

przed koniecznościami społecznemi.

Są niewątpliwie i tacy kaprtališci, są

lichwiarze żetujący na pracy pro”

dukitywnej, a tych z pewnoscią bro-

nić nie myslimy. Aie z wyjątkiem

pana ministra nie widzimy, iżby w

projekcie rządowym czymono jaką-

kolwiek różnicę pomiędzy takimi

wierzycielami, a posiadaczami pre:

tensyj najsłusz:iejszych, należącymi

zarówno do warstwy rolników, jak

do innych wytwórczych warstw spo”

łecznych, Instytucje kredytowe, jak

banki. kasy oszczędności fundusze

ubezpieczeniowe, kasy sieroce i in-

ne podobne, reprezentują interesy

całego społeczeństwa, nie wyłącza”

jąc rolników i zasłuśują na ochronę

tak samo, jak dłużnicy rolni, One

bowiem są dłużnikami wszystkich

warstw społecznych, one muszą mieć

jak najsilniejsze podstawy swej wy-

płacalności, jeżeli zmysł oszczędno-

ści i kapitalizacji w naszym kraju nie

ma być na nowo do głębi wstrząšnię-

ty. Instytuojom tym zapewnia pan

minister możność otrzymania gwa”

rancyj państwowych — niewiadomo

alk daieko sięgającą—i wyższą sto-

pę proceniową 4 i pół procent ponad

normalią  3-procentowa. Diaczegož

jednak stopa ta została tak nisko

wyznaczoną dla innych wierzycieli

bez żadnego ich zróżniczkowania?

ludzi, którzy oddali nieraz najwięk

szą przysługę diużnikowi przez udzie

lenie pożyczki, chociaż mogli uloko-

wać swój kapitał na 10 procent wy”

żej w papierach państwowych; czy

nie ma wierzycieli z działów rodzin-

nych, niewiszczonych cen kupna, czy

nie ma wdów i sierót po roimikach,

żyjących wyłącznie z zapewnionej

azwł Rad zawody, rękodziel-

nicy, przemysłowcy. kupcy rzetelni,

którzy nie mogą odzyskac swoich

wierzytelności i narażeni są na upa”

dek z powodu niewypiacalności

dłużnika, czyż i oni nie zasługują na

oględne traktowanie w ustawie od-

dłużeniowej?

Ograniczam się dzisiaj na tych

kilku uwagach, nie przesądzając

możliwych: modyfikacjizapowiedzia-

nej ustawy. Niewątpliwie rząd, przy”

stępując do załatwienia tak doniosłej

sprawy, znalazł się w trudem poło”

żeniu, nie mogąc pójść za przykła-

dem innych reformatorów, którzy

podobne reformy przeprowadzali na

koszt skarbu państwa. Nie wiadomo

nawet, czy rząd zamyśla skreślić rol-

nikom zaległości podatkowe, dłużne

skarbowi państwa. Ale zapominać

nie wolno, że gospodarstwo narodo-

we tworzy jeden łączny organizm, w

którym dobrobyt każdej warstwy;

nawet najważniejszej, zależny jest

ой zdrowego funkcjonowania innych

organów, Dlatego nie może być sku-

teczną reforma, polegająca na jedno-

stronnem odżywianiu jednego organu

gospodarczego kosztem organów in-

mych, cierpiących również na brak

sił żywotnych.
Stanisław Głąbiński,

T
ma S I ka . s Mia ki:

P. P. S. i komuniści
Od szeregu tygodni między Pol-

ską Partją Socjalistyczną 1 komuni-

stami toczyły się rokowania o stwo-

rzenie na wzór francuski wspólnego

frontu działania. Rokowania te nie

dały rezultatu, a rada naczelna Р.Р.5.

która obradowała w ciągu ub. dwóch

dni, postanowiła zaniechać próby u-

tworzenia wspólnego frontu. Uchwa-

lona przez nią rezolucja głosi, że sta-

ło się to, z winy komunistów, któ-

rych taktyka polega na wywołaniu

rozłamu w: szeregach P.P.$., co jest

 

  ność ta została pogłębiona przez ra”

dykalne reformy i przewiotypoli-
zasadniczą przeszkodą do stworze-

nia jakiegokolwiek porozumienia,

Czyż wśród tych wierzycieli nie ma|
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Co będzie gdy wyczerpie się t.

zw. pożyczka narodowa, która łata

budżet obecny 1934-57 Tzzeba zna-

leźć jakieś nowe źródło pieniądza

na budżet z niedoborem zawsze oko-
ło 300 miljonów rocznie. Udpowiedź
tę daje już w jewnej mierze rozpo”
rządzenie Prez Rzp. o rencie wie-

czystej.
Łódzka „Prawda“, pismo gospo”

darczych kół sanacyjnych, pisze o

iej rencie pochwalnie (nr. 43):

„Resta wieczysta stanowić będzie

przedewszystkiem lokatę dla kapitałów za-

kładów ubezpieczeń społecznych, Skarb)

Państwa przejmować będzie część gotów-

kowych kapitałów instytucyj ubezpieczenia

długoterminowego wzamian za zobowią-:

zanie wieczystego wypłacenia tym instyta-

cjom po 5 procent rocznie od przejętych

sum, Dla zakładów ubezpieczeniewych ren-

ia wieczysta stanowić będzie lowatę bardzo

wygodną, a nadewszystko pewitą, dła ubez-

Sztuczki budżetowe.
„Operacji kredytowej, jaką zamierza

przeprowadzić Skarb Państwa zapomocą

renty wieczystej, nic zarzucić nie można,

trzeba jednak stwierdzić, że rzuca ona

jaskrawe światło na kwestję ubezpieczeń

społecznych w naszym kraju. Okazuje się

mianowicie, na cele ubezpieczeniowe kraj

nasz nie ma do dyspozycji tyle środków,

ie wymagają obecne ustawy о ubezpiecze-

niach społecznych. Skarb Państwa musi bo-

wiem sięgać do funduszów ubezpieczenio-

wych, aby pokryć niedobór budżetu zwy-

czajnych wydatków państwowych. Świad-

czenia socjalne uszczupliły wydajność źró-

deł dochodowych Państwa. Gdyby świad-

«zenia socjalne nie były tak wielkie, do-

|chody z podatków wystarczyłyby na po-

ikrycie zwyczajnych wydatków Skarbu Pań-

stwa.

W tych warunkach operacja z rentą

wieczystą przedstawia się jako wysoce

Sztuczna i dla kraju bardzo kusztowna. Ww

rzeczywistości bowiem Skarb Państwa pieczonych jest to również korzystne. Wi-

dząc kapitaiy ubczpieczeniowe, ulokowane

liczyć będą na obiecane im świadczenia.

Polityka lokacyjoa instytucyj ubezpiecze-

niowych — te różne hotele wmiejscowo-

ściach letinskowych, te wszystkie kolonje i

koszary mieszkaniowe, te pożyczki, udzie-

lane spółdzielniom budowlanym — kazały

poważnie obawiać się o bezpieczeństwo

iunduszów ubezpieczeniowych. Ż tego ro-

dzaju inwestycyj zakłady ubezpieczeniowe

nietylko nie osiągały żadneg» oprocento-

wania wyłożonych kapitałów, lecz z reguły

musiały poważne kwoty dopłacać do nich.

Lokata w rencie wieczystej przyniesie

tylko 5 procent, ale zato będzie lo dochód

pewny*,

Ale... bo okazuje się, że jest i...
ale:

"Towarzystwo Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

na życie, od ognia, kradalaży,
nieszcz. wypadków, odpowiedz.

cywilnej, transportów.

   
Prudential House. Główna.
siedziba obu towarzystw

w Warszawie. 
Gen. Władysław Sikorski przy-

pomina w „Kujerze Warszawskim”
wielkie zasługi zmarłego b. prezy-
denta Republiki Francusl.iej, Ray-
monda Poincarć'$o, w sprawie uzna-
nia przez państwa zachodnie granic
wschodnicn Rzplitej w. rok:: 1923-im.
Polska granica wschodnia wytyczo-
ma przy pomocy oręża polskiego, a*
by się staia powszechnie obowiązu-
jącem prawem. musiała byc uznana
przez głównych sygnatarjuszy Trak-
tatu Wersalskiego.

Polska podejmowała kiikakrotnie
kroki o to uznanie prawne, lecz bez-
skutecznie, choć nieuznanie tych gra
mie stwarzało niebezpieczne możli-
wości zakwestionowania w stosow-
nej chwili całości terytorjalnej Rzpli
tej. '

W] iutym 1923-go roku po zama-

chu na Kłajpedę, rząd polszi (prem-
jerem był wówczas gen. Sikorski)
wystąpił ponownie o uznanie granic
wschodnich, Przeciwnicy Polski sta

rali się jednak uniemożliwić to mię-

dzynarodowe uznanie, nawet Francja

niedostatecznie popierała Polskę w
Konferencji Ambasadorów.

Wówczas gen. Sikorski zwrócił
się do prezydenta Poincarė'go depe:
szą, zwracając się do niego, jako do
przyjaciela Polski, częstokroć wy-

w państwowej rencie wieczystej, ubezpie-

czeni z większą niż dotychczas pewnością

PRZEZORNOŚĆ

ściąga pewną część swoich środków na

potrzeby budżetu zwyczajnego nie w sposób

normalny, t. j. za pośrednictwem urzędów

podatkowych, czyli w sposób bardzo drogi

"1 berdzo skomplikowany...

Przy tak skomplikowanym i drogim

systemie ściągania funduszów na zwyczajne

wydatki państwowe, trzeba się zapytać, czy

| społeczeństwo będzie w stanie podołać zo-

; bowiązaniom, które Państwo dzisiaj zaciąga,

i czy nie należałoby raczej spojrzeć w oczy

'i powiedzieć sobie, że nie stać nas na

| utrzymywanie dwóch odrębnychadministra-

| cyj dła ściągania funduszów na jeden cel,

, administracji skarbowej i adminstracji

| ubezpieczeniowej”.

| I znowu się okazuje ile w naszych

| pomajowych budżetach jest... sztuki

"i sztuczek.
I

, finanse i prof, inż. Ludwik Sokołow-

——

Brak przygotowania.
Juž w toku akęji wyborczej do

Rady Miejskiej w W:zlnie, sanacja

popełniała często gałfy (staie przez

nas zaznaczane na łamach , Dzien.

Wil.“), stwierdzające nieznajomość

spraw samorządowych i biak przy-
gotowania do pracy, którą z wielkim
tupetem zapowiadała „reloimowač“.

Pierwsze posiedzenie Rady. Miej.

skiej — jak to już zaznaczaliśmy —

wyłkazały, że większość radnych z

BB wymaga poważnego dokształce-

nia: zanim będzie zdolna do rzeczy-
wistej pracy w samorządz.e.

Obecnie mamy do zanotowania
nowy objaw braku orjentacji w za-

daniach i możliwościach pracy sa-
morządowej, Wi „Gazecie Polskiej”
zamieszczona została koresponden-
cja z Wilna p. Wandy Pełczyńskiej o
nowym Zarządzie m. Wilna, pisana
niewątpliwie w porozumieniu z Ko-
iem Gospodarczem czyli sanacyjnem.
Rady Miejskiej jak tego treść arty-
kuły: dowodzi.

W] korespondencji tej znajdujemy
ustęp następujący:

„Urząd ławników z ramienia Blo

ku Gospodarczego piastować będą p.
Marja Hilierowa — która obejmuje
sprawy szkolne — doc. dr. Janina Hu
rynowicz sprawy opieki społecznej i

zdrowia, — Kazimierz Niżyński —

ski — sprawy techniczne”.
Możnaby ten podział iunkcyj w

Zarządzie Miasta przyjąć do wiado- mości. śdyby nie okoliczności, że już
przed tygodniem „Kurjer Wileński"
opublikował inny i bardziej prawdo-|
podobny podział resortów, a miano- |
wicie: łinanse — wiceprezydent Pił- 

prowadzą równccześnie
na terenie całej Polski
UBEZPIECZENIA

namocy specjalnej umowy, za

tucjami „The Prudential Assurance Co. Ltd."

odpowiedzialność za zobowiązania,

wynikające z_ polis Tow. „PRZEZORNOŚĆ”.
nasiebie solidarną

na. 1 stycznia 1934 roka Tow. Prudential

nego wpływu ze składek Zł. 177,297,076,
tywa
wań

na sumę Zł. 12,036,743
na sumę Zł. 18,740,000,

WARSZAWA, PL.

ODDZIAŁ w WILNIE, Ul. MICKIEWICZA 24.

ZASŁUGI POINCAREGO
dia uznania wschodnich granic Poiski. |

armję narodową, która walcząc obok wojsk

sprzymierzonych, bić się będzie nietylko za

wspólne ideały ludzkości, lecz także za

swój własny ideał niepodległościowy". A

otwierając w 1919 roku Koniesencję poko-
jową ogłosił oficjałnie, że dopuszczono do
niej Połaków, gdyż walcząc o wywołanie!

własnej Ojczyzny zdobyli prawo stanowie-
mia o własnym losie, Niedziw pizeto, że #'

apel skierowany w 1923 roku do takwyprė

bowanego przyjaciela Polski spolkai się 2

jak najprzyckylniejszem przyjęciem.

Już 22 lutego zawiadomił nas prezydent
Poincarć telegraficznie, że w odpowiedzi na

zakomunikowane mu wezwanie podejmuje
kroki, celem zapewnienia Polsce jaknajpel-
niejszej satystakcji. W swej: zasadniczej na-

tomiast odpowiedzi, nadesłanej w dwa- dni,

później informował Warszawę, że polecił

delegatom Francji na- KonierencjęAmbasa-

dorów, „by natychmiast zażąda definityw-

nego uregulowania granicy polsko - litew
; skiej — oraz całości wschodnich granic Pol
ski i to zgodnie z jej żądaniami”. Zaznaczał
przytem, że „rząd francuski jest głęboko

przekonany, iż szybkie usunięcie panują-

cej dotąd niepewności co do granic państwa
polskiego jest niezbędne. Należy bowiem u-|
możliwić sprzymierzonemu narudowi, aby
się mógł poświęcić z całą uinością zorgani-
zowaniu własnej administracji oraz rolni-

czemu, przemysłowemu i handiowemu roz-;

wojowi kraju, które powirny uczynić mocną |

meryki do Francji, tworzyć będą M

|

 

 próbowanego (między in. w chwili,

gdy chodziło Polsce o przyznanie we

woiując się na zawarty sojusz woj-
skowy: między: Polską i Francją, no-

ta domagała się energicznego popar-
cia Francji dla tej ważnej dla Poleki
sprawy:

+- wŚ. p. Rajmund Poincarć współpraco

wał z Polakami nad odbudową ich ojczyzny.

Prezydent francuskiej republiki poparł go-

rąco wysiłki Ignacego Paderewskiego, re-

prezentującego amerykańską Polonię,

wraz z nim Komitetu Narodowego w Pary-

wojny światowej na bratniej ziemi francu-

pełniejszej formie, aniżeli moglibyśmy tego

dopiąć na jawnej drodze w kraj1. Pamiętny

dekret irancuski z 4 czerwca 1917 roku jest j którzy w tak wielkiej liczbie przybyli z A-

Francji kredytów wojskowych), Po-|

aj i wdzięcznej pamięci”.

żu, których celem bylo zorganiizowanie pol-| įemw wielkiemu synowi Fiancji oka-
skiej armji. Dzięki temu pows'ało podczas zywala gorącą wdzięczność,

skiej. nieżależne. polskie: wojsko. w. daleko.

i szczęśliwą Polskęjednym zgłownych czyn
ników gospodarczego odrodzenia Europy".
| W rzeczywistości pod osobistym wpły-

j wem Poincarć'go dokonał się włtrótce w pra
cach Konierencji Ambasadorów  raptowny
i korzystny dla nas zwrot. Już 14 marca

: 1923 roku zapadło w Paryżu postanowienie

o historycznem dla Polski znaczeniu, któ-

rego mocą uznano ostatecznie jej wschodnie
granice. Decyzja ta pozostanie nazawsze

, złączona z mazwiskiem Poincare'go, który

ma pełne prawo do naszej o nim trwałej

Jeden dowód więcej, by Polska

PRUDENTIAL

|Detaliczna cena cukru

' powinna przekraczać 1.25 zł. za je-

sudski, oświata — wiceprezydent

Angielska Sp. Akc. Tow. Ubezpieczeń

Assurance Company, Ltd,

na życie,
od ognia

wartej między obu instv-

zyjmuje

  

osiągnęło rocz-
— posiadało ak-

„212, — wyplacilo odszkodo-
„000 (obliczone pg. parytetu)

NAPOLEONA 9.  
Przewóz węgla staniał

Ostatecznie zostało uzgodnione

między Mumisterstwem Przemysłu 1

Handlu a Ministerstwem iSomunika-

cji przyznanie specjalnych ul$ przy

przewozie  łaaunków węglowych.

Ulgi będą klasyfikowane zależnie od

odległości przewozu ładunku,
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że

dziś maksymalna cena kostki pierw-

szej, najwyższego gatunku wynosi w

Zagłębiu węglowem loco kopalnia

33 zł. 80 gr., to obecnie po obniżce

węgiel ten stanieje o 4 zi 5 gr. na

tonnie, wskutex obniżki i 5 zł. 40 gr.

na skutek zastosowania ulś,
Tak więc zamiast ogó!nego obni-

żenia taryty przewozowej na węgiel
przyznano ulgi które zmniejszą ko-

szty przewozu o ponad 20 proc.

Wi związku z obniżeniem hurto-
wej ceny cukru dały się na rynku za

uważyć znaczne wahania cen deta-

licznych tego artykużu w poszczegól
nych miejscowościach.

Celem zapobieżenia temu mini-
sterstwo spraw wewnętrznych zwró-

ciło się pismem okólnem do władz
podległych o zwrócenie uwagi sfe-
rom. kupieckim na konieczność cał-
kowitego uwzgiędnienia w kalkulacji
ceny detalicznej cukru dokonanej

obniżki ceny cukru w hurcie. Dla ce-
lów: informacyjnych ministerstwo po
dało, że cena detaliczna cukru nie

den kilogram.

Okięt w iebozpieczeństwie,
NOWY JORK (Pat). Okręt-cy-

sterna „Doheny“, który zaajduje się
w. odległości 900 mil na wschód
wysp Filipińskich rozesłai sygnały
wzywające pomocy.

Burza zerwała mostek kapitański
i uszkodziła ster. Na pokładzie sta-
tku znajduje się 40 marynarzy, Na
pomoc „Dohany'* podążył amery-
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Nowe rekordy w powietrzu i wodzie,
RZYM (Pat). Znany włoski lotnik.

pobił dziś swój własny: re'
jego nadewszystko zasługą. On to, idąc śla-| kord. szyblkošci na. wodnoplatoweu,
dami Wilsona, stwierdził oficjalniena.długo |osiągając szybkość 709,202 km,ną
przed zakończeniem wojny, jako szef wiel- godzinę.

kiego mocarstwa, że: „polscy ochotnicy,|aparacie z silnikiem.
Lot dokonany został. ną

at o sile
|3400.koni. wsze.

,kański parowiec, oddalony od niej o
700. mil. :

‹ ТАВЕМТ (Pat). №/Юю5Ка łódź
podwodna Galeileo Ferraris zanu-
rzyła wię wczoraj na głębokość
190 m. i pozostała na tej giębokości
przez godzinę, bijąc w ten sposób
+ekord głębokości i czasu zanurze- mia.

Nagurski, zdrowie, opieka spoleczna
i sprawy techniczne — prezydent

Maleszewski,
Zdaje nam: się, że mimc wszelkie

zalety nowych ławników z ramienia
BB. jednak p. Piłsudski, ktory, mó-
wiąc stowami p. Pełczyńskiej, „przy,
uzdrowianiu gospodarki miejskiej po
tožyt nuespožyte zasługi” jest nawet
zdaniem autorki bardziej powołany
do kiesowaictwa tinansam1 miasta
niż p. Niżyński Tak samo w ewen-
tualnym meczu między przzydentem
Maleszewskim a dr. Hurynowiczów-
ną, jalko ewentualnyrai kierownikami
spraw opieki społecznej i zdrowia
stawiamy raczej na d-ra Maleszew-
skiego.

Frzy wyborze między p. Nagur-
skim, a p. Hillerową (sprawy szkol-
ne). oraz prezydentem  Maleszew-
skim, a prof, Sokołowskim (sprawy
technicznej zawahaliśmy się: musieli
byśmy zobaczyć najpierw kandyda-
tów przy pracy.

Jak wytłomaczyć sprzeczność
między korespondencją w „Gazecie
Polskiej”, a informacjami w „Kurje-
rze Wileńskim? Bardzo prosto: nie-
znajomością ustawy o ustioju samo-
rządu, Niewątpliwie „Kurjer Wileń-
ski“ jest na lepszej drodze, gdy po-
daje swój podział resortów Zarządu

m. Wilna między prezyderiem i wi-
ceprezydentami,

Ustawa samorządowa pizewiduje
dla ławników tylko udziat w posie-
dzeniach  kolegjalnych Magistratu,
oraz powierzanie im dorywczych za-

dań, ściśle określonych. Diatego po-
dział lunkcyj podany przez p. Feł-
czyńską — widocznie w porozumie-

niu z Kołem Gospodarczem — jest

nieprawdopodobny.

P. Pełczyńska polemizuje także w

swojej korespondencji z twierdze
niem „Dziennika Wal”, że rola ław-
ników będzie ściśle formalna, W.

przytaczaniu naszej argumentacji sili

się nawet na złośliwość, A jednak

korespondencja p. Pełczynskiej jest

doskona.em potwierdzeniem naszych

wywodów. Wj swoim fantastycznym

podziale funkcyj w Zarządzie miasta.

zapomniała jednak p. Pełczyńska zu

peinie o iawnikach nie — sanato-

rach. A w inaym ustępie swej ko-

respondencji pisze p. Petczyńska:

„Przed prezydjum miasta, przed

czterema iawnikami — otwiera się

wielki obszar pracy .
Ławników jest 7-iu. Jeśli więc

przed czterema otwiera się pole, to,

czy dla reszty nie pozostają funkcje

ściśle: formalne?
Kiedy przy uchwalaniu ajet dla

ławników, na wniosek sanacji ustalo

no poza 10 zł, za posiedzenie, także.

'/:$ miesięcznego uposażenia pracow-

nika państwowego 6-go stopnia, wra

zie powierzenia ławnikowi określo-

nych zadań: można było snuc przy”

puszczenia, że w traktowaniu ławni

ków będzie pewna różnica i że się

odróżni „swoich od  „mieswoich”.

Nie posądzaliśmy jednak nikogo z

ёгиру sanacyjnej o takie machinacje

1 w dalszym ciągu nie posądzamy,
Rozróżnienie zrobiła tylko p. Pel-

czyńska — może nawet ла własną

rękę. Nie przypuszczamy jednak, by

Prezydjum m. Wilna suflowania tego

posłuchało.
P. Pełczyńska oświadcza, że Blok

B. B, ma przed sobą wieikie pole

pracy 1 to pracy niełatwej. Miło nam

choć w tym jednym wypadku zazna-

czyć naszą z nią jednomysiność, Pi-

saliśmy zresztą już nazajutrz po wy-
borach Zarządu m. Wiilna, że i za”
sługi, ale i odpowiedzialność prawie
wyłącznie spadnie na B. B. Obawia-
my się jednak, że z zakresu iej odpo-
wiedziainości BB. nie zdaje sobie
sprawy, tak jak nie ma odpowied-

niego do kierownictwa samorządem
przygotowania,

(kais SiiT SРа

Droces ńwóth adwokalów.
Znana jest naszym czytelnikom

sprawa procesu o puszczę Świsłocką.
W. sprawie tej adwokaci Szyszkow-
ski i Nadratowski występowali w
imieniu spadkobierców hr. Tyszkie-

wicza przeciw Skarbowi Państwa o
zwrot skonfiskowanej przez zabor-
ców za działalność niepodiegłościo-
wą puszczy Świsłockiej.

W] jednem z pism procesowych:
nawiązując do postępowania Proku-
ratorji Generalnej, wspomnieli obroń
cy o... siódmem przykazaniu. Zwro-
tem tym poczuła się dotknięta Pro-
kuratorja generalna i zwróciłą się

do urzędu prokuratorskiego o po
ciągnięcie winnych do odpowiedzial-
ności karnej. W, wyniku prowadzo
mego śledztwa, prokurator Jan

Wrzeszcz sporządził akt oskarżenia:

stawiając obu wspomnianych adwo-
katów w stan oskarżenia.

Obaj oskarżeni adwokaci nie
przyznają się do winy twierdząc. że

celem :ch bynajmniej nie było po*

mawianie Prokuratorii Generalnej 0
działanie niezgodne z jednem z przy”
kazań, lecz przykazanie to przyto“
czyli luźno, nie nawiązując bynaj”
mniej do postępowania rzeczników
Skarbu Państwa.
winiKW TEST ВО ЫЙ

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa”

dzić za pomocą bonów
jałmużniczych „Caritasu”.
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DYŻURY APTEK. '
Driś w nocy dyżurują następujące

apteki:

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.
2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92]; Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie ma przedmieściach, prócz
Śnipiszek.

ZMIASTA.
Likwidacja  sekretarjatu

Komitetu Głównego Ratowania
Bazyliki Wileńskiej. W najblizszych
dniach zostanie zlikwidowany sekre-
tarjat Komitetu Giównego Ratowa-
nia Bazyliki Wileńskiej, mieszczący
się dotychczas w lokalu przy ul.
Metropolitalnej 1. Agendy jego
przejmie ks. kanclerz Kurji Metro-
politalnej.

pod postaciąŻebranina
sprzedaży gazet brukowych. W
związku z akcją podjętą przeciwko
żebrakom i włóczęgom w mieście,
zaobserwowano nowy sposób že-
braniny. Zebracy rzucili większe za-
stępy dzieci, które pod pretekstem
sprzedaży brukowych gazet, prze-
ważnie 5 groszówek napastują prze-
chodniów natarczywą żebraniną. W
mieście obecnie wprost się roi od
młodocianych |żebraków, którzy u-
prawiają swój proceder pod kiero-
wnictwem wykwalifikowanych  że-
braków-weteranów.

Z plagą tą władze rozpoczęły
walkę i należy przypuszczać, iż zo-
stanie ona szybko zlikwidowana.  SPRAWY MIEJSKIE.
— Eksmisje mieszkaniowe na te-,

renie Wilna nie ustają w dalszym;
ciągu. Codziennie wydziałowi opieki.
społecznej przybywa blisko 10 ro-;
dzin, które znalazłszy się bez dachu
nad głową, doriagają się pomocy od
miasta,

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Inspekcje zakładów pracy. In-

spektorat. Pracy przeprowadził -
spekcję w zakładach pracy w Wilnie
i na prowincji. Zlustrowano przeszło
100 zakładów i warsztatów pracy.
Lustracja miała na celu zbadanie
stanu zatrudnienia pracowników w
poszczególnych zakładach pracy,
ilość godzin pracy i t p. Lustracja
wypadła naogół zadawalająco, gdyż
sporządzono zaledwie 7  protoku-
łów.

POCZTA I TELEGRAF.
— Rozmównica publiczna w

Czeressie. Wileńska Okręgowa Dy-
rekcja poczt i Telegrafów komuni-
kuje, że z dniem 11 września r. b.
uruchomiona została w miejscowo-
ści Czeressa (powiat Brasławski) pu-
bliczna rozmównica telefoniczna dla
rozmów miejscowych z Mioramii
rozmów międzymiastowych.

SPRAWY PODATKOWE.

— Nowe terminy płatności po-
datków. Rozporządzenie wykonaw”
cze wprowadziło nowe te: miny płat-
ności podatków. Podatek ickalowy
ma być płatny za pierwsze trzy
kwartały co 30 kwietnia Si lipca i
31 października, a za czwarty kwar-
tał do 31 stycznia następrego roku.
Podatek dochodowy ma być płatny
do 15 września a z tytułu różnicy
uposażeń w czterech ratach, a to:
do 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 wrze-
śnia i 15 grudnia.

HANDEL I PRZEMYSŁ
— Słaby urodzaj grzybów. W

związku ze słabym urodzajelmi grzy-
bów, eksport tego produktu zagra”
nicę będzie minimalny. A tymcza-
sem Wileńszczyzna otrzymała ро-
ważne zamówienia na grzyby su-
szone, marynowane i konserwy. Te'
goroczny urodzaj grzybów jest naj-,
gorszym w ciągu ostatnich 10 lat.
— Gazeta Handlowa wprowa:|

dziła nowy dział, który ma się uka-
zywać mniej więcej co tydzień. Mia-
nowicie w numerze ze środy zauwa”
żyliśmy specjalną kolumnę p. n. ,Ga-
zeta Handlowa Wileńska”, poświę'
coną sprawom: gospodarczym 'Wilna

! tek, które

KRONIKA.
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. |

— O nową umowę w pickarstwie,'
Wiczoraj upłynął termin umowy|
zbiorowej w piekarstwie. Okazuje |
się obecnie že trzytygodniowy okres
narad i pertraktacyj nie dop: owadził
do ustalenia warunków nowej umo-
wy. Związki pracodawców i zrze-
szenia robotnicze gorączkowo nara-
dzają się nad ustaleniem tych wa-
runków. Pod tym względem panują
pewne rozbieżności.  Pzacodawcy |go, jeżeli chcemy sobie oszczędzić
żądają zniżki płac, robotnicy zaś| przykrego i nieustannego pukania
podwyżki, do drzwi, to choć drobny datek

W. piątek odbędzie się w Inspek-
toracie Pracy |konterencja porozu-
miewawcza dla ostatecznego ustaie-
nia warunków, na jakich ma być
podpisana nowa umowa.

SPRAWY SZKOLNE.
— Przerwa w naukach na Za-

duszki, Zgodnie z zarządzeniem Mi-
nisterstwa Oświaty pierwsze trzy dni
nadchodzącego miesiąca wolne będą
od zajęć szkolnych. Poza dmem 1 li-
stopada, jalko święta uroczystego,
zawieszone będą również lekcje 2 li-
stopada, w dzień zaduszt:y, oraz w
dn. 3 listopada. W, ten spesób mło-
dzież szkolna będzie miała razem z
niedzielą dn. 4-g0 listopada cztery
dni wolne od zajęć.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd wiieńskiego Okręgu

Р. С. K. podaje do wiadomości, że
VII kurs przeciwgazowy dla lekarzy
rozpocznie się w dniu 5 listopada
b. r. o godzinie 19-ej w lokalu przy
ul. Tatarskiej Nr. 5.

Zapisy przyjmują się do dnia
5.XI b. r. w godz. ой 8 do 15.

RÓŻNE.
— Komunalna Kasa Oszczędności m.

Wilna podaje do ogólnej wiadomości że
dria 31-go października 1934 r. o godz.
14-ej odbędzie się w lokalu Kasy, przy
«l. Mickiewicza Nr. 11 — siódme kolejne
publiczne losowanie książeczek oszczędno-
se'owych Kasy. !

Kasa wylosuje 10 premji po zl. 500,—!

 
- každa.

Numery książeczek, uprawnionych do|В Е г 2 I
udziału w iosowaniu, są wywieszone w;
lokalu Kasy dla sprawdzenia przez osoby,
zainteresowane.

Teatr I muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o g.

8 wiecz. po raz trzeci doskonaia komedja

psychologiczna w 5 aktach Marjana Hemara

p. t. „Firma”, która w ubiegłym sezonie by-

ła jednym z największych sukcesów teatral

nych Warszawy, a która i u nas zdobyła

uznanie i gorący pokłask widowni.

W wykonaniu udział bioią pp. l. Ja-
sińska - Detkowska, H. Skrzydłowska, J.

Bonecki (rola główna), J. Budzyński, S.

Malatyński,. 5., Śródka, T. Surowa, M, Wę-

śrzyn i L. Wołłejko.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Firma“.

— Opera Pucciniego „Siostra Angelica'*

odłożona do poniedziałku 29 b. m.

— Teatr muzyczny „Lutnia* Dziś po
raz 12-ty, słynna operetka Abrahama „Bal

w Savoy'u“, która zdobyła ogólne uznanie
prasy i publiczności. Dzisiejsze przedstawie

nie przeznaczone zostało dla 'ier kolejo-

wych. Jutro w dalszym ciągu „Bal w Sa-

voyu' z udziałem J. Kulczyckiej oraz ca-

łego zespołu.

— „Cyrwówka* ma przedstawieniu po-

południowem w „Lutni** W niedzielę na

przedstawieniu popołudniowemi po cenach

propagandowych, ciesząca się wielkiem po-

wodzeniem  melodyjna operetka Kalmana

„Cyrkówka” z udziałem J. Kulczyckiej i К.'
Dembowskiego w rolach głównych. *

Najbliższa premjera w „Lutni“.

Najnowszą premjerą będzie piękna stylowa

operetka Falla „Madame Pompadour, z

primadonną J. Kulczycką w roli tytułowej.

Niezwykle wartościowa muzyka pełna

prześlicznych melodji na tle zabawnego

libretta, stawia „Madame Pompadour” w'

rzędzie wyjątkowo wartościowych opere-

zawsze

  

cieszą się zasłużonem;

powodzeniem.

 

PRZY BÓLACH W ŽOLĄLKU, šci-
skaniu w dołku, obstrukcji, gniciu w
kiszkach, stosować zaleca się wodę gorzką
„FRANCISZKA-JÓZEFA* i biorąc wie-
czorem przed udaniem się na spoczynek
pełną szklankę takowej. Pytajcie się lekarzy.

' nauki

' Audycja dla cherych.
' meralny.

Wspierajmy rozsądnie ubogich.
Brzęk puszki jest w dzisiejszych

czasach znienawidzony, a jednak
dziś znów uciexną się do iej puszki
wileńskie Panie Miłosierdzia, znie-
wolone potrzebami swych staruszek
i starców, których mają pod swoją
opieką aż 292. Tylko 69 staruszek
znalazło aach nad głową w dwóch
domach opieki na ul, Turgielskiej i
w Kalwarji, które w opał 1 żywność
na zimę trzeba zaopatrzyć,

Jeżeli chcemy opromienić ostatnie
dni' życia opuszczonych” starców,
którym życie odmówiło wszystkie-

złóżmy do puszek ofiarnych kwe-
starek Stowarzyszenia Paa Miłosier-
dzia.  

„DZIENNIK MIBER

  

Tragedja młodej dziewczyny pozbawionej
pracy.

W dniu 24 b. b. o godz. 12 min.
30 na 18 kim. szlaku kolejowego,
między Wilnem a  Nową:Wilejką,
pod pociąg osobowy w celu samo.
bójczym rzuciła się młoda dziew-
czyna, której koła pociągu obcięły
obie nogi powyżej kolan. Desperatkę
wóciężkim stanie zdrowia przewie-

(SKATTTI EYE AGRO ORCO

Ochotnicza armja żołnierzy oświatowych.
Uświadomienie sobie lego smut-

nego faktu, że w Polsce maniy zgórą
6 miljonów analiabetów wśród star-
szych, — nie licząc 700.000 dzieci w
wieku szkolnym, dla których niema
miejsca w. szkołach: naprowadza
bardzo smutne myśli, Trzeba przy-
znać rację słowom wypowiedzianym
przez Józeła Stemlera, Dyrektora
Polskiej Macierzy Szkolne; w broszu
rze p. t. „Probiem likkwid< cja analfa-
betyzmu książkowego że sprawa
likwidacji analfabetyzmu w Polsce
współczesnej nie wywołuje właści-
wego zainteresowania, ani nie zna-
iazła dotychczas dość slinych opieku
nów.

Możnaby wprawdzie powiedzieć,
że społeczeństwo oczekiwało w tym
zakresie wydatniejszej pomocy na-
uczycielistwa które przez xursy dla
dorosłych analiabetów mogło poważ
nie zmniejszyć ilość starszych nie-
umiejących czytać. Lecz obecnie: po
ujawnieniu w prasie, przy okazji 0-
mawiania proponowanych opłat
szkolnych, «ciężkiego, tragicznego
wprost poiożenia nauczycielstwa, -
barczonego ponad siły pracą w szko
le, niewolno się łudzić, Musimy
stwierdzić, że obecny stan rzeczy
trzeba zmienić na innej drodze i in-
remi sposobami, — wśród których
projekt Dyrektora J. Stenilera za-
stosowania metody „każdy światły
Polak — żołnierzem oświatowym, u-

Polskie Radjo Wiino
Czwartek, dnia 25 października.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-j
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań do-
mu. 7.40: Progr. dzienny, 7.50: Koncert re- |
«lamowy. 7.55: Giełda rolnicza. 11.57: Czas.
12.00: Hejnał. 12,03: Wiad. meteor. 12.10:
„O lnianym gałganku' — obrazek dla dzie:
u. 12.30: IM-ci poranek szkolny. 13.00.!
Dzien. poł. 13.05: Z rynku pracy. 13,10: d. c.!
poranku szkolnego. 15.30: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Koncert sym-
ioniczny (płyty). Słowo wstępne prof. M.
Józełowicza. 16.45: Lekcja irancuskiego.
11400: Teatr Wyobraźni nadaje „Oświad-
czyny” Czechowa. 17.50: Skrzynka poczto-
wa Nr. 327. 18.00: Koncert reklamowy. 18.45
„Co czytač?“ — pogad. 19.00: Recital špie-
waczy St. Roja. 19.20: Pogad. aktualna.
"9,30: Muzyka z płyt. 19.45: Progr. na pią-
tek. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad.
sport. 20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce”.
21.00: Koncert wieczorny. 21.45: „Człowiek

i człowiek czynu” — wygł. dr. W.
Lipiński. 22.00: „Organizacje szkolne jako
środek kształcenia młodzieży” — odczyt
wygl. H. Kappowa. 22.15: Muzyka tanecz-
na. 22.45: Koncert reklamowy. 23.00: Wiad
aneteor. 23,05: Muzyka taneczna.

 

 
Piątek, dnia 26 października.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.50: Koncert reklamowy. 7.55: Gieł-
da rolnicza. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał,
12.03: Wiad. meteor. 12.05: Pizegl. prasy.
12.10: Muzyka lekka. 12.45: „Jak ustrzec
dziecko od gruźlicy” — pog. dla kobiet,
15.00: Dzien. poł. 13.05: Muzyka popularna
ipłyty). 15.30: Wiad. eksport. 15.35: Codz.
odc. pow. 15.45: Muzyka lekka. 16.45:

17.15: Koncert ka-
17.50: Pogadanka L.O.P.P. (Ob-

wód miejski). 18.00: Aud. dła dzieci: „Trzy
rudzielce“ — opow. 18.15: Pieśni polskie.
18.45: „Szympans“. 1900: Koncert dla
młodzieży (płyty). 19.20: Pogad. aktualna.
19.30: D. c. koncertu dla młodzieży. 19.50:
Wiiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.25:
Pogad. muzyczna. 20.15: Koncert symfo-
niczny z M, Orłowem. Dzien. wiecz. „Jaki
pracujemy w Polsce?" D. c. koncertu
22.30: Recytacje poezyj. 22.40: Koncertrė-į
k.amowy. 2350: Weekend. 23.00: Wiad.;

miejący czytać — uczy nieumiejące-
go“, wydaje się najrealniejszy i naj-
tańszy.

Polska Macierz Szkolna, jako ini
cjatorka pierwszego „Miesiąca li-
kwidacji analiabetyzmu książkowe-
go, uzyskawszy dla tej akcji przy-
chylną aprobatę decydujących czyn-
ników oświatowych, wybrała naj-
stuszniejszą drogę przez pociągnięcie
do tego: ważnego dla kultury dzieła
jaknajwiekszej ilości stowarzyszeń
społecznych. Jeżeli stowarzyszenia
przejmą się tą ideą, zaiateresują i
pociągną cio samodzielnej akcji jak-
największą ilość członków, z któ-
rych każdy. znajdzie sobie jednego
analfabetę i  ,w cztery oczy' nauczy
go czytać, to niewątpliwie w sposób
niezmiernie prosty zmniejszanie iloś
ci analłabetow pójdzie w szybkiem
tempie, Sprawa na pierwszy rzut oka
wydaje się niezwykła, przyiem zbyt
prosta i łatwa, Lecz właśnie tak po-
stawiona sprawa może mieć błogo-
sławione dla kultury skutai.

Sądzimy również, że Polska Ma-
cierz Szkolna znalazła dla tej waż-
nej sprawy dobrego opiekuna. Za ta-
kiego należy uważać Polski Związek
Wydawców Dzienników ‹ Czaso-
pism. Na paźdżrernikowen. zebraniu
Rady Związku Wydawców. uznając,
iż obecnie stan analfabetyzmu w Pol
sce fatalnie obniża poziom kultury
i hamuje rozwój czytelnictwa, uchwa
lit wezwanie do całej prasy polskiej,
do  wspoldziaiania  jaknajbardziej
wydatnego poparcia akcji. organizo-
wanego przez polskie stowarzysze-
nia społeczne pospolitego ruszenia
oświatowego.

Wierzymy, że współdziałanie pra
sy i stowarzyszeń społecznych da
najlepsze rezultaty w rozpoczętej
walce z analfabetyzmem.

(chód Kościaszkowski w Sokole
Tradycyjnym zwyczajem Sokół

Wileński w dniu 21 b. m zonganizo-
wał obchód Kościuszkowski. W od-
powiednio udekorowanej sali Sokoła
dh, prezes Kulesiński, w paru sło-
wach witając zebranych, podkreślił
ciągłość naszych dziejów i tradycje,
które nas z nimi łączą. Protesor Sta”
nistaw Kościałkowski w odczycie
rozwinął z wielką mocą oceaę życia
Kościuszki jako człowiena — bez
skazy. Potem nastąpiła część mu-

 

 

zyczna. P. H. Strutyńska z ogromną|
siłą wyrazu i uczuciem odegrała so”
natę Griega. Zebranie dziękowało
siarczystemi oklaskami, w imieniu
zaś zarządu Sokoła prezes Kulesiński!
i naczelnik Jarocki wręczyli jej pię-
kną wiązankę kwiatów. Dh. P. Sto-
łyhwo z przejęciem i prawdziwą so”
ikolą werwą deklamował list ks, Jó-
zeła Poniatowskiego. Dale; nastą-
piło rozdanie nagród strzeieckich.
P. admirał Borowski w si.nemiprze”|
mówieniu zaznaczył, że nie o sport
tylko idzie lecz i o gotowość bojo-
wą, bo zaiste: „gdy Ojczyzna do
boju zawoła, nie zabraknie żadnego
Sokoła”.

Wspólna  iotografja, wykonana
przez dha. Brancewicza, utrwaliła
te miłe chwile.

 

ziono,do szpitala. ( Jak ustalono sa-
mobójczyni nazywa się Wanda Bu-
kojciówna, ma lat 21 i zamieszkuje
w Wilnie przy ul. Ostrobramskiej 25.
Mimo cięzkiego kalectwa dziewczy-
na nie straciła przytomności i opo-
wiedziała że do samobójstwa po-
pchnęły ją ciężkie warunki mater-
jalne w jakich się ostatnio znalazła.

 

BRATOBÓJCA

WYPADKI.
— Zamach samobójczy. Aleksan

Ja Iwanowiczowa, żona inspektora

e"

racy w Grodnie, w dniu wczoraj-

=", pobliżu szpitalaśw, Jakóba

targnęła się na życie, wypujając wię”

kszą dozę esencji octowej. Iwano-

wiczową umieszczono w szpitalu

św. Jakóba. Policja wdrożyła do”

chodzenie, gdyż zachodzi podejrze-

nie iż Iwanowiczowa padła ołiarą

szantażu i skutkiem tego zmuszona

była targnać się na życie.

przed sądem okręgowym,
| W rodzinie Łodziatów, zamie-
; szkałych we wsi Matujzy, gni. olkie-
' nickiej, od pewnego czasu toczył się
'spór o podział gospodark  Miano-

sąsiadów obezwładnił i związał za:
| bójcę a następnie oddał śo w ręce
władz.

Śledztwo wyjaśniło, iż Dominik
że pomściwicie jeden z synów Dominik, czuł; Łodziato odgrażał się

się pokrzywdzonym przez ojca na|swą krzywdę, a bezpośrednio przed
rzecz drugiego syna, Wincentego. zbrodnią ostrzył nóż, którym zabił

Wieczorem 19 kwietnia b. r. do-| brata, e
szło ponownie do scys; między|  Zabėjca przyznai się wprawdzie
braćmi. Dominik wydalił z izby in-| do winy, twierdził jednak, że dzia”
nych członków rodziny, a kiedy po- łał pod wpływem zdenerwowania,
został sam na sam z Wincentym gdyż brat go uderzył w twarz.
rzucił się na niego, przebajając mu, Po rozprawie siron, sąd pod prze-
nożem serce. pe”

|  Ugodzony padł trupem, a brato-
( bójca usiłował zbiec, lecz stanął mu
| na drodze ojciec, który przy pomocy

sześć lat za
Wczoray IlI-ci wydział karny pod

przewodnictwem p. Kaduszkiewicza
prezesa sądu okręgowego rozpozna”
wał przy drzwiach zamkniętych
sprawę Jana Apanasiewicza, oskar-
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| w NIEDZIELĘ MECZ REWANŻOWY

Z LEGJĄ Z POZNANIA.

| Najbliższa niedziela w sporcie pilkar-

skim Wilna zadecyduje o dalszych losach

tegorocznych rozgrywek o wejscie do Ligi.

Jeżeli spotkanie rewanżowe z Legją

poznańską nie zakończy się zducydowanem

zwycięstwem Wilna, to w takim razie

zgasną odrazu wszystkie nasze nadzieje na

* dostanie się do Ligi.

' Mecz niedzielny będzie trudny do wy-

grania. Legja bowiem, mająca zainkasowa-

ne w Poznaniu dwa cenne punkty, będzie

starała się za wszelką cenę utrzymać wy-

nik przynajmniej remisowy, aby w ten

sposób uniknąć jeszcze jednego spotkania z

WKS. a trzecie spotkanie może być tylko

wówczas, jeżeli po dwuch ty<h meczach

wyrównany zostanie stosunek bramek i

| punktów. To znaczy, że WKS musiałby

wygrać różnicą jednej bramki. (ale jednak

. sportowe Wilno jest pelne nadriei, że nie-

dzielny mecz zakończy się wielkim sukce-

sem piłkarstwa wileńskiego.

Upoważnia nas do takiego stanowiska

pewność, że WKS jest drużyną lepszą od

Legji. Wilnianie mieli przecież w Pozna-

niu przez cały czas wyraźną przewagę i

gdyby nie sędzia, który podyktował w

ostatniej minucie strzał karny, to niewąt-

pliwie mecz zakończyłby się wynikiem re-
misowym. Jeżeli już jest mowa o pechu,

to wspomniec również trzeba o meczu z
przed dwuch lat. Wówczas wilnianie, le-

piej dysponowani, również przegrali w Po-
znaniu. Te dwa przegrane mecze w Pozna-

niu mówią nam, że z Legją (rzeba grać

ostrożnie, ale zdecydowanie. Wymagamy

od naszych reprezentantów, by nie zmar-
nowali ani jednej dogodnej okazji, żeby

grali przez cały czas meczu i to grali ze-

społowo i przytomnie, a wówczas niewąt-

pliwie otworzą się przed namidalsze drogi,

wiodące do Ligi.
Podobno w bramce wojskuwych zagra

w niedzielę Naczulski Uważamy to za

szczęśliwe rozwiązanie sprawy, gdyż Czar-

"ski jest, mimo swych wielkich zdolności
! piłkarskich, graczem zbyt młodym i mało
| jutynowanym, by mógł wytrzymać nerwo-

 

| wodnictwem prezesa p.
wicza skazał oskarżonego na 6 lat
więzienia. Kos.

szpiegostwo.
żonego o szpiegostwo na rzecz Wy“

| wiadu obcego.
| W rezultacie rozprawy sąd ska-
zał oskarżonego na 6 lat "IE

I ь

 

SPORE
również w niedzielę będzie Maniecki, któ-

ry został pobity przez poznańczyków. Ma-

niecki wraca do zdrowia.

W dużej mierze powodzenie zależy od

publiczności, która ma zawsze kolosałny

wpływ na graczy. Od publiczności wyma-

gać trzeba bezstronności w ovemianiu wy-
ników. Publiczność wileńska powinna sta-
nąć na właściwem sobie stancwisku i po-

kazać poznańczykom, że u nas nikt nikogo
mie bije ani w czasie meczu? ani też po

meczu.
Niedzielne spotkanie odbędzie się na

boisku przy ul. Werkowskiej. Początek
o godz. 13.

WALASIEWICZÓWNA W JAPONJI.
Otrzymano od Walasiewiczówny re-

lację z Japonii. Według relacji tej — pol-

ska lekkoatletka przybyła do Kobe wraz z
lekikkoatletkami japońskiemi w dniu 5 b, m.

Zawodniczki powitane zostały w:porcie
przez niezliczone tłumy publiczności. Obec-
ni byli również przedstawiciele władz pań-
stwowych, sportowych, prasy i L d.

Zaraz po wylądowaniu odbył się w

Kobe olicjalny bankiet, wydaay na cześć

Walasiewiczówny i japońskich  zawodni-
czek. Na bankiecie Walasiewiszówna po-

polskich lekkoatletek,

Wałasiewiczówna jest pierwszą zagra-

niczną lekkoatletką, która bawi w Japonii.

Żadna z gwiazd lekkoatletyki kobiecej nie

była dotąd zaproszona do Japonji: Toteż
Polska jest przedmiotem olbtrymiego  za-

interesowania. ze. strony dziennikarzy i

sportowców, nagabywana nieusiannie o ta-

jemnice swoich znakomitych wyników.
sportowych i przedewszystkiem wciąż roz-
pytywana o sport w Polsce, o warunki ży-
cia w naszym kraju i t. d.

Dzienniki japońskie niemal bez wyjąt-
ku publikują fotogratje Wałasiewiczówny
i wywiady.

Walasiewiczówna doskonale się czuje

w klimacie japońskim, jest zachwycona

serdecznością i gościnnością Japończyków.
Walasiewiczówna: startuje w Japonji dwu-

krotnie: 24 b. m. w Nagoya oraz w dniach
27 i 28 b. m. w Tokio. 
witała świat sportowy Japonji imieniem.

- kościół św. Piotra i Pawła w. Wilnie. Nieco później powstają wspaniałe
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STANISŁAW CYWIŃSKI,

Barok w Polsce.
Słusznie Juljusz Kłos w swym przewodniku po Wilnie podkreśla w

barokt. ,tempera.nent szczerości który sobudzał „do wypowiedzenia

się bez susirzezeń wszystkie odrębności usposobienia narodów Styl ten

mieni się w iaterpretacji każdego narodu innemi barwan:: : światłami”.

To też on szczególme .,Polsce trafił do serca'; w żadnyur. stylu „tempe-

rament polski nie wypowiedz:ał się tak wyczerpująco i różnorodnie, jak
w baroku”. 5

Przynieśli go do Polski Włosi i od schyłku 16-$0 wieku wnoszą oni

u nas całe mnóstwo kościołów i innych budowli barokowych. Więc na-
przód Jar Marja Bernardone buduje i planuje jezuickie kolegja i świąty-
nie w Nieświeżw Kaliszu Poznaniu, klasztor p. p. Brygidek w Gdańsku,

kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie. Niebawem powstają klasztory i
kościoły Bernardynów w Kalwarji Żebrzydowskiej i we Lwowie, Kame-
dułów na Bielanach pod Krakowem, kościół św. Kazimierza w Wilnie
(1604), św. Anny w Krakowie, kościoły w Połocku, Pożajściu, Fińsku, w
Krzemieńcu i r. @.. wreezcie najpiękniejszą w Polsce barokowa świątynia:

pałace barokowe Firlejow w Janowcu, Lubomirskich w Wiśniczu, słynny
Krzyżtopór Ossolińskich w Ujeździe zamek Koniecpolskich w Podhor-
cach, Słuszków, Sapiehów, Radziwiłłów w: Wilnie, Krasickich w Krasi-
czynie, pałac Krasińskich, Kazanowskich, Koniecpolskich (dziś pałac Ra-
dy Minisirów na Krakowskiem Przedmieściu) — w Warszawie. Ten ostat-
ni wznosi Konstanty Tencalla. mistrz ten sam, co budwe kolumnę Zy-
$munta ili i bodaj także kaplicę św. Kazimierza w Wilnie.

Ponieważ pokrywa się Polska mnóstwem barokowych pomników
i nagrobkiw, oraz — mniej licznych — płócien, ujawniając niemal stale,  

a.

meteor. 23.05—23.30: Muzyka taneczna.

 

jak mówi Kopera, wł»sne polskie „stosowania barokowe”.
Równocześnie od r. 1618, gdy się ukazuje Piotra Kochanowskiego prze

kład Gofireda Tassa, przenika barok do poezji, dając upust fantazji i ani-
mnuszowi polskiemu, Bardzo słusznie już w: r. 1873 pisał Karol Mecherzyń-
ski (wuj Stefana Żeromskiego), że literatura w. XVII miała swój cha-
rakter właściwy i uwagi godną oryginalność, dla której wiek ten nie mo-
że być uważany za przerwę zupełną w umysłowym postępie, Zapał reli-
gijny i polityczny, tak żywo odbijający w pisarzach tej epoki swoboda w
użyciu dowolnej formy; okazująca poczucie się na własnych siłach, zdumie
wająca obłitość i fantazja przerosłe w nadmiar i wybujanie,—dowodzą,
że literatura miała pod sobą grunt żywotny i płodny. Pod względem du-
cha narodowego i swojskości wyrażeń, pisarze ówcześni byli rzeczy”
wiście mistrzami swojej epoki. Mimo smak dziwaczny nigdy piśmienni-
ctwo nasze nie było wiernejszem społeczeństwa i wieku swego wyobra-
żeniem, nigdy żywioł narodowy tak w niem silnie i miejscowo się nie
zozwinął, Cokolwiek w spsieczeństwie było żywotnego wyrażało się i od-
bijało w pismiennictwie. Wiszęcy pojęcia i wyobrażenia, panujące w naro-
dzie i tkwiące w charakterze społecznym, służyły za wzór i modłę poj-
mowania, myślenia, opowiadania. Pisarz, nie krępowany żadnemi wzglę-
dami powagi, przyzwoitości i smaku, rozwijał wszechstronnie tę umy-
słową swobodę i oddawał wszystko w ten sposób, jak naród cały po
swojemu czuł, r»yślał i wyrażał, Szczeropolskie serce, zamiłowanie swoj-
szczyzny pełności życia i myśli, jakie radzi widzimy np. w Reju, nagradza
ją brak uxsztaicenia, poprawności stylu i smaku. Podobnież u pisarzy w.
17-go widzisz nieforemność postawy, jasność i szorstkość charakteru,
zdrożny : rozwiązły dwcip; lecz bok tych wad zazwyczaj wieiką siłę li-
ryczną męskie i prawdziwie narodowe rzeczy ujęcie, szczerotę i niewin-
ność. Posługuje w tej mierze język całemu narodowi właściwy, powszedni,
towarzyski, peten swobody i łatwości, acz nie strzegący stałych i koniecz-
nych zasad. Żadne tam słowo nie było wydziedziczone, żadna hierarchja
językowa nie cddzielsła wyrazów gminnych, potocznych i rubasznych od

wo cały tak poważny pojedynek. Grać

 DZEAACZ DRE WYNOSI iii, ii iiiii SI

wyrazów sziachetniejszej mowy, uczonego i książkowego stylu. Wszystkie
narodowe kształty mówienia, przysłowia, porównania, z żyjącego słownika
wzięte. weszły do stylu ówczesnych pisarzy. W poezji, wymowie, dziejo-
piśmie, i wszystkich zgoła rodzajach literatury jeden widzimy języłk, jeden
styl, jedn ogólną cechę: narodowość i popularność”.

Tę bajeczną charakterystykę w, 17-go, stormułówaną przez Meche-
rzyńskiego przed 60 łaty, potwierdza dziś Briickner:

„Poezja 17-go wieku przedstawia ten widok o wiele wyraźniej, wy-
daje głębię ducha jego, jest bardziej narodowa, niż poezja 16-go w... Hu-
manizm 1ć-go 'vieku ścierał różnice czy cechy narodowe, nacjonalizm czy
partykularyzm w. 17-go ostro 'e wydaje, nawet w doborze słów, nietylko
treści: poeci ie stronią od wyrazów śwarowych: pospolitych; tak samo
różni się obrazcwość: teraz nie ograniczają się klasyczną, czerpią z życia
1 otoczenia '.

Inn; wreszcie uczony, niedawnó zmarły Stanisław Dóbrzycki, pod-
kreśla „wybitne podobieństwo i łączność między wrażeniem baroku: jako
sumy zjawisk artystycznych, a syntetycznem i zbiorowem wrażeniem li-
teratury polskiej tego okresu. Jak tam, tak i tutaj mamy do czynienia z
wrażeniem złożonem, mieszanem, W całości tej literatury widzimy wielkie
zalety: rozmaitość: bogactwo tonów i nastrojów, obfitóść motywów i form,
życie i ruch, zamaszystość i energię, przepyszie odbicie materjaliegaidi
chowego zycie ówczesnej Polski czyli ńadzwyczajną łączność z duszą
narodu. Ale cbok tych świateł silne są i cienie, poięgujące” śrę i6m bar-
dziej, im dalej posuwamy się chronologicznie".

Nik. nas ,ednak nie zmusza w tym szkicu. „posuwać się dalej”, Za-
Lrzymujeniy się pomnąc o łacińskiem przysłówiu: abusus rhon tollit usm,
bo nadużycia, | 'óre wytwarza barok (jak każdy zresztą styli i każde zjawi-
skoy, bynajmniej nie są nieodpartą koniecznością. Ust y. natomiast
fakt: barok bardziej, niż jakikolwiek prąd duchowy, odyjowiada cha-

"rakterowi narudu po.skiego, wyzwalając w nim najgłębsze jego wartości,
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Praca przysposobienia rolniczego

w Ławaryszkach
Po wystawie w Mickunach, pow.'

komisja przysp. roln. w składzie agr.

z O. T. O. i K. R., p. Eugenjusza Kor-

klińskiego i ar. z Kat. Stow. Młodz.

w Wilnie p. Wacława Symonowicza,

o godzinie 16-tej przyjechała do La-!

waryszek, .powitana przez dzieci i)

osoby starsze, interesujące się pracą!

rolniczą szkoły, |

Zaraz po przyjeździe koinisja przy

. stąpiła do egzaminów, ktore wypa-

dły pomyslnie, a niextórzy młodo-

ciani konikurgiści na czele: ze Sta-

siem Kucharewiczem, Bronkiem Ma-

siulańcem i  Wandzią Waszkiewi-
czówną, budzili nawet podziw swą

wiedzą teoretyczną z dziedziny rol-

nictwa, Pó skończonym egzaminie,
komisja zajęła się przyznawaniem

nagród poszczególnym uczniem, dzie

ci pod kierownictwem p. Konstancji

Zacharzewskiej odspiewały kilka
aktualnych piosenek jak: „Plon nie-
siemy“, „Jarzynki“, „Oj ziemio Ty

ziemio”.W! przerwach między piosen

4W ciągu b. m. z województw
północno - wschodnich wywieziono

około 30 wagonów ziemniaków, 15

 

Zamordował z zazdrości.

M©ŁODECZNO. We wsi Gościły,

gm. gródeckiaj, w czasie sprzeczki

między mieszkańcami wsi zraniony

został siekierą w głowę Michał Sze-

wiago ze wsi Sysuny tek ciężko, że

wkrótce potem nie odzyskawszy

przytomności—zmarł. Sprawca za-
bójstwa Maciej Sysun został zaare-

sztowany. Powodem krwawego czy

nu była zazdrość Sysuna o żonę.

- Spłonęła suszarnia Inu.
F' GŁĘBOKIE Pat. Wa wsi Morodź-
„ki gm. głębockiej wskutek nieostro-

‚ żnego obchodzenia się z ogniem

wybuchł pożar w suszarni Inu.
Mimo wysiłków miejscowej stra-

ży ochotniczej suszarnia wraz z za”

pasem lnu spłonęła doszczętnie.

AJU.

kami dzieci deklamowały. Ciekawa
była inscenizacja  warzywnictwa.
gdzie warzywa w osobaca dzieci o
sobie mówiły. Na zakończenie dzieci
odspiewały „Hymn Narodowy”, po-
czem stół z nagrodami przeniesiono
do sali wystawowej, gdzie zostały
rozdane nagrody najlepszymi konkur

|sistom. Po rozdaniu nagrod p. aśr.
Wacław Szymianowicz przemówił do

dalszej owocnej pracy w przysposo*
bieniu rolniczem. Przeszło 100 ma-
tych konkursisiów wzniosto okrzyk
na cześć ukochanej przez nich p. An
ny Zacharzewskiej która bezpośred-
nio tę pracę wśród nich prowadziła.
Miejscowy ks, proboszcz wyraził og-
gromne zadowolenie, że dzieci pa-
rafji ławaryskiej, poza nauką w szko

DZIENNIU „BILERSKI1

Polka na službie niemieckiego wywiadu
Nieprawdopodobnego rozgłosu  nabiera

sprawa gnieźnieńskiej „markizy“, areszto-

wanej przed kilkunastu dniami w Wiedniu

„hrabiny Wandy Dunin-Markiewiczowej".

pod zarzutem oszustw matrymonjalnych,

Jest to — o czem już pisa'ismy znana

na terenie Gniezna i Poznania aierzystka,

która przed 14 i 15 laty operowała nad wy-

raz zręcznie i była przez długi czas popro-

skiej zawieranie znajomości przez odpowie- ,

dnie dokumenty, których podczas wojny fał

szowano mnóstwo.

NA USŁUGACH NIEMIECKIEGO

WYWIADU

W Warszawie Wanda Grzybowska do

osobistych znajomości zaliczała podobno nie

mieckiego szeia prasowego, wpływowego

Cleinowa.

Miała ona utrzymywać kontakt z re-

dakcjami polskich pism. Przedstawiała się

jako korespondentka „Frankfurter Zełtun$”,b

pisma tiochę liberalniejszego, co nie miało

stu nieuchwytna. Nazywała się wówczas

jeszcze Wanda Grzybowska, a teien powo-

jenny był dla niej miejscem popisów, które

zebranych dzieci, zachęcając je doj -

czasami mogły wprawiac w podziw i zdu-

mienie. :

W KOMITECIE POLSKIM

W SZWAJCARJL

Podczas wojny, gdy Niemcy byli w War

szawie, bawiia ona tam bardzo często. Bez

trudności uzyskiwała wizę wyjazdową za-,

granicę i wspólnie ze swoim lowarzyszem

pojawiała się to na terenie Szwajcarii, Bel-

gii czy Danii.
Mówią o tem nawet, że bywała wVe-.

vey, w stałej siedzibie komitelu niesienia ' ie uczyły się rolnictwa na swoich ma
łych pólkach, przynosząc chlubę
całemu społeczeństwu.

Obecny.

zboża, 8 buraków, marchwi, brukwi
i innych jarzyn dla powodzian w
Małopolsce.

Zaznaczyć należy, iż ludność
kresowa. mimo że sama žnajduje
się w niezbyt pomyślnel sytuacji
gospodarczo-rolnej śpieszy z pomo-
cą ofiarom powodzi.  
W czwartym dniu ciągnienia loterji,

główniejsze wygrane padłu na następujące
aumery:

100.000 zł. — 167868
5.000 zł — 113306.
2.000 zł. — 82633.

i
I ciągnienie: |

1.000 zł. — 62481. |

500 zł. — 18615 67052 76130 138374“

144868,
400 zł. — 79188. |

200 zł. — 37388 51268 60640 87506

92291 98163 114424 130967 132021 137669

140499 140778 149914 151611 175334.

150 zł. — 8862 10104 14551 16957 24747

25246 30003 34365 38401 38426 43226 45564

55241 55967 64527 69297 85536 86086 92584 

: pomocy ofiarom wojny,

wchodziły tak wybitne osobistości, jak adw.

, Osuchowski z Warszawy, Heniyk Sienkie-

„wicz i Ignacy Paderewski. Działalność ko-

mitetu interesowała Niemców niezwykle, to

też jest uzasadnione przypuszczenie, że

Wandzie Grzybowskiej polecono dowiedze

nia się czegoś bliższego o działalności komi-›

tetu, Podobno udało się jej dcirzeć nawet

na zebranie komitetu, co dla niej było tem

latwiejsze, gdyż była Polką. Znajomości

miała rozliczne, a w delikatnej misji, której

służyła, wpływowe czynniki, które jej tę

służbę  powierzyły, ułatwiały Grzybow-

 

Kto wygrał na loteri|?
153843 130088 141161 141676 148741 156755

165548 174520
II ciągnienie:

50.000 zł. — 134138.
5.000 zł. — 146865.
2.000 zł. — 98874 146350.
1.000 zł, — 125191.

500 zł. — 102176 139351.
400 zł. — 4583 42932 106752 118704

150962.
200 zł — 3986 33981 98600 104668

118704 127282 138474 165094 176444.

150 zł. — 3917 11943 12835 24470 25589

25643 49392 61747 68063 81803 53085 84288

£6153 87224 93902 95910 102594 107079

109547 128753 128753 128961 130623 131598
134357 144084 148555 152577 153043 156828

- Straty materjalne sięgają 2,500 zł. 52773 94783 97297 99059 127729 133169| 163079 172453 173917.
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Otto Szmidta

 ameryk. pro-
dukej! p. t:

Fenomenalny flim. Nieby
na ekranie fenomenal-

nego zespołu

  

Gary
i Fay Wray w arcycie-

kawym filmie p. t.

Ceny zniżone na wszy
23000 osób już ogi

ć Ta

DEISISUTEST

Balkon 25 gr. — OTWARCIE SEZONU ZIMOWEGO. — Najpiękniejsza para kochanków

ooper
«Na Fali Wspomnień»
czeń z tęsknoty i miłościfądla ukochanej kobiety.

Nad program: 1) Tygodnik aktualny, 2) Kubuś w klubie zabijaków, 3) Miniaturowa rewja.

stkie seanse. Balkon od 25 gr., Parter ed 54 gr., Dziecinne25 gr.
lądało | podziwiał» PO RAZ PIERWSZY w WILNIE Film—cud

Dzieje człowieka, który prze-
szedł pasmo cierpień I udrę-

rzana''

w skład którego

 

wzbudzać zbytnich podejrzeń, Wogóle w

sterach wojskowych niemieckich zuajomošci

miała dużo. Chwaliła się, że zna Beseiera,

generał - gubernatora m. Warszawy.

Markiewiczowa oddała Niemcom usługi

również w czasie ołenzywy w Prusach

Wschodnich, za co otrzymała wynagrodze-

nie w wysokości 40.000 mk, w gotówce, a

' oprócz iego osobistą pochwałę marszałka

I Hindenburga, który ofiarował jej srebrną

torebkę.
„INWIGILACJA* PIŁSUDSKIEGO

W r. 1918, podczas więzienia Piłsud-

skiego w Magdeburgu, Niemcy posyłali mu

ją jako dostarczycielkę lepsze, żywności.

Podobno Markiewiczowej nie udało się

wówczas wywiązać ze zleceń, bo wywiad
przeniósł ją nagle na granicę szwajcarską.

W ODMĘCIE POWSTANIA

ł WIELKOPOLSKIEGO

!

 

l Skończyła się wojna. Wulkaniczny te-

ren powstania wielkopolskiego był dla aie-
rzystki wymarzoną placówką, na której

dłuższy czas mogła działać. Działała zrę-
| cznie. Prędko i niepodejrzanie umiała za-

wrzeć szereg znaiomości. Cisnęla się oczy-

wiście do osób w danej chwili wpływowych.

Starała się być na bankietach, czy na przy-

jęciach towarzyskich nawet prywatnych, a-

żeby krąś$ znajomości rozszerzyć.
MIĘDZY WARSZAWĄ A BERLINEM

Również jak w domu czuła się Wanda

Grzybowska w Berlinie, lam jej siostra wy-

szła zamąż za berlińskiego fabrykanta me-

bli, właściciela wielkich magazynów przy

Franzósischestr, Markiewicza. Komunikacja

między Poznaniem, Berlinem a Warszawą

była dla niej drobnostką. Bez trudności u-

zyskiwala wstęp do różnych biur urzędo-

wych w Warszawie, gdyż umia'a powołać

się albo na osobistą znajomość danego dy-
gnitarza wzgl. też na kogoś z jego przyja-

ciół czy kolegów. Szło to przez dłuższy

+

 

W Wielkopolsce przedstawiała się cza-

sami jako korespondentka „Kurjera War-

szawskiego”, opowiadała o swvich znajo-

mościach, współpracy w tej redakcji i z in-

nemi pismami także, W pewnych wypad-

kach przedstawiała się jako włascicielka ma

jątków ziemskich w Kongresówce czy na

Kresach. W Małopolsce zaś byia właściciel

ką majątków ziemskich w Wielkopolsce i

t d.
W r. 1921 wzięła Grzybowska ślub z

artystą malarzem Duninem w Krzkowie.

KONIEC AFERZYSTKI

Rozwiodła się z mężem krótko po ślu-

bie, jednak znana była już pod innem na-

zwiskiem. Nowa firma nie zaćmiła jednak

dawnej firmy Wandy Grzybowskiej, która

zwłaszcza podczas wojny i w pierwszych la-

tach powojennych w tej świetnej konjunktu

rze zabłysła jak meteor.

Była przez kilka lat w Gnieźnie i tam

dopuszczała się zwykłych oszustw. Teren

Gniezna stai się jednak za ciasny i wyru-

szyła do czarującej naddunajskiej stolicy

Wiednia, gdzie dopuszczała się oszustw ma-

trymonjalnych. Bogata hrabina * majątkiem

150 tys. poślubiła szczęśliwie dwukrotnie

jakiegoś nieszczęśliwca i ograbiła go zlekka,

by poszukać nowego. Przy trzeciem oszu-

stwie matrymonjalnem Wanda Grzybowska

vel hrabina Dunin - Markiewiczowa wpadła

w pułapkę,

Zdaje się, że z wiekiem i sieć intryg,

Krwawy mecz ;
w Bułoarji.

|  SOFJA (Pat). W. mieście Sewlje-

"wo na północy Bułgarii, wydarzyła

się na meczu piłkarskim krwawa

scena. Kiedy w czasie meczu po-
między miejsccwemi drużynami sę
dzia podyktował rzut karny, pomię

dzy piłkarzami wywiązała się bójka,

w której nawięcej ucierpiał sędzia.

Na widok bójki publiczność wtar”
gnęła na boisko i przyłączyła się do
walczących, przyczem w ruch po-

| szły nietylko ręce i nogi, lecz także

i noże. Kiedy policja położyła kres
krwawej bójce. na boisku pozostało
kilka osób ciężko rannych, wśród
których znalazł się i sędzia meczu,
a ponadto wielu iżej rannych.

Rozpowszechniajcie
|bony Jałmużnicze „Caritasu“

  

Giełda.
Obieg bilonu i monet srebrnych.
WARSZAWA (Pat) Obieg pol-

skich monet srebrnych i bilonu na
20 bm, wynosi! ogółem 259,7 .miljo-
mów zł., wykazując w. porównaniu
ze stanem na 10 bm. zmniejszenie
się o 16,3 miljonów zł.

 czas.

SPROSTOWANIE.
W ogłoszeniu p. t.: Zarząd Wil. T-wa
broczynnošci“

miast:
5) Sprawozdanie Zarządu z działelności

T-wa ża czas od 1-IV-1932 r. do 1-IV-1934 r.

„za czas od 1-IV 1933 r. do 11V 1

VRRITA

POLECAMY GORĄCO b. biedną uczciwą rodzi-

z dnia 23-X musi być za-

pleciona przez długie lata po nistrzowsku,*
stała się kiej Swubteliki, WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

tjelgja 123,67—123,98—123,36. Berlin 213,30
—-214,30—212,30. Holandja 358,75—359,65—

 

I 331,85. Kopenhaga 117,60— 118,20 — 117.

Wielkie roboty Londyn 26,33—26,46—26,20. Nowy _Jork
5 281/1—5,311/1-——5,251/4. Nowy Jork kabel

urbanistyczne w Rzymie. 5,28*/4—8,313/4 —5,25%4: Paryż 34,91 —35—
W) tych dniach premjer Mussolini 34,82. Praga 22,10-—22,15—22,05. Stokholm

115,65 — 126,30 — 135. Szwajcarja 172,74—
dokonał inauguracji wielkich prac

urbanistycznych, mających na celu Przeważnie mocniejsza.
rozbiórkę wielu domów 1 regulację' Akcje: Bank Poiski 97—96,13, Cukier

całej dzieinicy miasta, w której 2,75. Lilpop 10,80. — Tendencja niejedno-
LS, r | tla
ok w, o:az) Papiery procentowe: Budowlana 48,25—
gusta, t. zw, Augusteo. staro“ | 48, Inwestycyjna 117,50. Konwersyjna 67,90.
Ro PR R przed A Z: gi

tys. iat. Roboty przewidują roz-| zina 79,25—79,38_-78,75—79 (ostatni dro+
biórkę stu kilkudziesięciu domów Bo Bi žo CEZ — Э[ poły:
rež <reglicję: slciilka okolaiych| © słabsza. dla listów vrzeważnie słabsza.

ulic. Prace te mają nietylko znacze” WARSZAWA (Pat). Na dzisiej
nie historyczne i archeologiczne, ale szych giełdach walutowych funt

przyczynią się również do unowo- szterlingów zwyżkował w dalszym

аанаа ы ałakaly Wasikdiwł:Mой t arta| w arszawie „33 wobec 26.
będzieperspektywa na jelen z najr| wczoraj. Pozostałe dewizy nie wy-
piękniejszych kościołów rzymskich! kazują poważniejszych zmian,

173,17—172,31. Włochy 45,38—45,50—15,26.

  

 

A WE OBIADY na maśle
»Do- NAUKA | POSZUKUJĘ z 2-ch dań i 3-ch dań

pokoju w. śródmieściu. 50 Śr. i 80 gr. Portowa
STUDENTKA umeblowanego z uży-| 14, wprost ul. Stycznio-

polonistyki udziela lek- , walnością salonu, ż wy | Bai i w Da AMS,
cyj. Specjalność: polski godami i telefonem tyl-| rzyjdź i przekonaj się.

1 francuski. PRE, e S piętrze | a 2241
wuje co matury). Ceny Oferty do Adm, „Dz, | ё

934 r.Į dostępne. Zgłaszać ai „Wil“* pod „wyższy u-. AKWIZYTORÓW
między 2—4 po poł, na rzędnik*. 246—1| 1 AKWIZYTOREK
Zawalna 30/5. 4| i :——- i zawodowych poszukuje

poważna firma. Zarobekłoś

DZIS. Najlepszy | najavwszy areyfilm Z. S. S. R. prod „SOJUZKINO*

KATASTROFA CZELUSKINA
do wyprawy, podczas
nych „Czeluskinowców”.

Największy Światowy przebój '934-35

„WESOŁA ZUZNAŃA” © sx
wała treść. Niewidziana wystawa. Olśniewające rewje. Pierwszy | niezwykły występ -

Włoskich Marjonetek „Teatro dei Piccoli“

gi. bohater „Człowieka Małpy” jeden i jedyny JOHNNY WEISSMULLER.

Nad program: Atrakcje. Na 1 seans ceny zniżone. *

Światowe arcydzielo nie mające absolut-
nie nc wspólnego z oglądanemi reporta-
żami wyprawy „Czeluskina* z udz. prof.

— Muzyka, tańce, śpiew | mowa w jęz. rosyjskim.—Autentyczne zdjęcia przygotowań

katastrofy | uratowania wyk. przez uczestu. w wyprawie, jednego z uratowa-

Nad program: Najnowsze aktualja. Uprasza się o przybycie na początki

seansów punktualnie: 4. 6, 8 | 10,15.
Wkrótce MOZZUCHIN Jako „CASANOVA“.

Iš wielka reiwelacja!

Liljona Harvey £-;w rol.

   

 

 

jcza papierosów, że gilzy

1 „FLIRT“
są co do jakośći najlepsze.
Ceny konkurencyjne.

wych I kioskach. 

TzamoaiowapróbaPIZAKONA kałdejoPaa:
E. PASCHALSKIEGO | S-ka
p. n. „ABADIE“—: bibulką francuską

„DLA ZNAWCÓW'—z 3-ma watami

Nabywać można we wszystkich sklepach tytunio-

DO SPRZEDANIA
Kupno DO M DREWNIANY

Sprzedaż o  2-ch mieszkaniach
pomadek| 5 1 3 pokojowych, plac

600 s. kw. Cena 11.000 zł.
i ‚ d budowę domu po:

Kup Położony koło Rynku so p

asbandlo| Kalwaryjskiego. | Inior- WE Pa. "UŁ

we, lub przemysłowe, macje: ul. Mickiewicza E, Piediojė. Н,BUSE yl-

Oierty sub „Handlowiec“ Nr. 46—9, od godz. 3—4 stawić 4 iWil.”dla

do Adm. „Dz. Wil. po poł. 2338—3 „Wielkopolanina”.

249
 

Dobrym sercom
- naszych czytelników polecamy porzuconą przez

Łukaszewiczowę z dzieckiem 1 rocznem,

żadnych środków do życia. Dziecko jest chore, a

- mlema odżywiania potrzebnego. —
A Karšio do Administraeji „Dz. Wii.“

męża

Łaska

ry prosimy
lub na miejscu; Sawicz 13 m. 17.

  

MNE dwu — lub 3 lampowe z
używany damski niećro-I głośnikiam okazyjnie ku-

2 i :

KARTOFLE
dobre, trwałe większą
ilość sprzedam po 3 gr.
kg. W. Pohulanka 14—55,

2359we ofia-  wiać w „Dz. Wil.“ dla|Adm. „Dz. WIl.“ dla „zie-
„Studenta”. - 248 2406   go kupię. Adresy zosta- | plę na wieś, Oferty do

"22

nę, która błaga o obuwie dla chłopaka ucznia,

iat 10, kl. II i uczenicy, lat 8, kl. LL Adres: No-

wo.Popławska 28, m. 6, Macander, lub w Admi-

nistracji „Dziennika Wileńskiego”.

L ii KU ik

Wannę
|emaljowaną kupię Ofer-
ty składać do „Dz. Wil."
sub „wannę”. 2246—1

| <a CA |

MiądkOW
bllansista poszukuje wie-
czorowej pracy lub po-
sady. Łaskawe zgłosze-
nia kierować do „Dz.
Wil.“ dla „H. K.* 2

OSOBA inteligentna,
średn. wieku, poszukuje
pracy. Może samodziel-
nie zająć się domem.
zna dobrze kuchnię, al-
bo jako gospodyni w ka-
synie, w pensjonacie,
ewent. ochmistrzyni w
majątku, chętnie zaięła-
by się dziećmi, ma kwa-

ikacje, umie szyć.
Wymagania skromne,
Poważne świad. i ref.
UL Bakszta 11—5 —3

Uh

 

‚ Ма

 

Polecamy nauczycielkę,
posiadającą _ wieloletnią
praktykę, najnowsze me-
tody nauczania i język

| pornżEBiY POKÓJ u-
| meblowany, w śródmie-
| ściu, niedrogi, ze wszel-
; kiemi wygodami — przy

śwarantowany. Zgłaszać

się z dowodami Stara 4
m. 1. od 11—i5. 2322—9

 

polski. Może do dzieci|inteligentnej rodzinie z
A JAB i! Kas utrzyma-| “

szkolnym. ętnie na | niem. erty do Adm.
wyjazd. = infor- | idos WilL* pod „Zie- większą

KORKOWEEB"| macje w inistracji|mianka“. 446—3
ZGUBY „Dziennika Wileńskie:| —EEE | dostawę

EAG 5| DO WYNAJĘCIA  *nabiału (nieko, mušė,
POPROSISZ : NA ; : „, sery, jaja) z majątku

WYKWALIFIKOWANA| 3 pokojowe mieszkanie przyjmę (bez pośredni:
Zgubiono broszkę sta-
roświecką (podkowa z
koniczyną) złotą z chry-
zolitami. Łaskawego zna-
lazcę uprasza
zwrot do Adm. „Dzien
Wil.* — lub p.-adr. Bar=
nardyński 3—2.

nauczycielka, o zdolno- przy ul. Orzeszkowej 3, ctwa). Opłata gotówką i
ściach literackich, udzie- P. PAE .
la. lekcji Ww Zakresie| Powiedzieć się o wa- ГебалЫе, ОНУ 0Ы

szkoł: owszechnej į Tunkach u dozorcy. o
ROP RASA pod „sumienny*, 246—2

się o| niższych klas gimnazjal- 2326—3 , w
nych, Można komplety, .
сепу ръ:увцрпе. Zgło - | Z KLR IAS
szenia do Admin. „Dz. i

249—1 |WiL* dla St. N. 2) Poszakij

 

И
pies doberman,
ogon obcięte,
„Žb6j“. Łaskawego zna-
lazcę uprasza się o po.
danie adresu w „Dzier.

ET
dowód osobisty wydam
przez Starostwo w Cheł-
mie Lubelskim na imię
Jana Andrzejkiewicza u* |

3:nieważnia się.

оар |

 
do wynajęcia z całkowi-

mieszkania

 

 łatwi telefonicznie
natychmiast. 

DRUKI
RODOWI NEAR|24 pakolozeoz ag. PLNKi
b. żel cielka ia WE OE BACuszy i zialna w Wilnie # oszy.|lub 2 pokol nieumeblo: WIZYT:

WAB IS =, POSZU-| wanych. Zgłoszenia w Owa
aa”pikis administracji „Dzien. Wi- ZAPROSZEGIA

dzieci w miejscu lub na se DOW: SAU
443 wyjazd. Adres; ul, Su-| | *rszB

bocz 5 m 6Ь —3|] R ÓŻNE | WYKONYWA
| Twe TNMM82 DRUKARNIA

pokoje r.
е ads l LEIERZYŚSKICG6

sze a-
uży pokój na Grabowskiego w|| Mostowa ui. Kr.1.

rób OWENA e 2|| 36 1. Wystarczy tylko Taiefon 12-44.
ВМ ęsiawscy. Nie- zaielefonować a biuro

50, miecka 3 m. 9. 5 wszelkie zlecenia za: (CLĄALIELIUS ‚

 

OBOKSSRS RISE

D. G.WODEHOUSE. |

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

Międzynarodowe biuro pośrednictwa pracy Ady Ciarkson (usługa

szybka, uprzejma, inteligentna] znajduje się w górze Shaftesbury Avenue: |

Theatre, liwa zamknąwszy parasol, który nie pozwo-

weszła po paru schodkach
„Informacje“:

niedaleko za Falace
lit ani kropli deszczu paść na jej kapelusz,

przed drzwiami i zapukała do okienka z napisem:

— Czy mogę widzieć się z miss Clarkson?

—Proszę podać łaskawie godno ść—odparła panna Informacja szyb- |

ko i z inteligentną wprzejmością.
— Panna Hallicay, в :

Nastąpiła krótka przerwa: wypełniona rozmową przez tubę.

— Proszę połatygować się do gabinetu — oznajmiła panna Informa-

 

o Cynthji. Cóż się z nią dzieje? i į
Miss Clarkson westchneia,
у Biedne dziecko, ciąglc jest w strasznym stanie i nic dziwniego

Od męża nie ma zupełnie wiadomości, Poprostu uciekł od niej. !
—Biedaciwo! Nie mogłabym iej odwiedzić?
A Nie „jeraz. Namowiłam ją do wyjazdu do Brighton na parę dni

Morskie powietrze postawi ją może na nogi. Lepiej w każdym razie wy”
jechać, niz zariartwiać się w londyńskim hotelu, Wyjeżdża po jedenastej.
Pozdrowiłam ją w twojem imieniu, była bardzo wzruszona twoją pamięcią
i współczucien:

— Ostatecznie mogę do inej napisać. Gdzie ona mieszka?
— Nie zriam jej adresu w Brighton. lecz niewątpliwie w hotelu Ca-

dogan przeadrcesują listy. Będzie uszczęśliwiona wiadomościami od ciebie
kochane.

Ewaspogiądała ze smutkiem na oprawne w ramki listy dziękczyn-
ne, zdobiące ściany. „Niełatwo popadała w melancholję, lecz dziś był
specjalniepodły dzień, a wszystkim przyjaciołom zdarzały się przykrości.

— Och, Clarkie — rzekia — ile nieszczęść jest na świecie!
— Tak: tak! — westchnęła miss Clarkson, specjalistka w tej branży. cja za chwilę głosem o wzmożonym szacunku, ponieważ miała już czas

zryrować 1strawić kapelisz. \

.‹-‚;'_:’.‚\)_:`_У;7951(3'рчие2 poczekainię że stotem pokrytym. czasopismami

puikała do dłrzwi gabinetu,
— Droga Ewo! — zawofuła mise, Ua rkson, natychmiast po jej wej-

ak mi przykro, -ięcz popszej! zeniu wszystkich iksiążek nie znala”

jednej posady stosownej dla ciebie.
+

  

   
  

 

  

  

| nic, poprojstu Mic; miema ani
z pocąniemy? 5

: й Liko w porządku, Clarkie.

 Aie.. ч

L Nie įpizyszlami tu mowiė o-posadzie,  Ohciałara dowiedzieć się ю

    

  
  

\

— Konie, na które się stawia, przychodz. y os!‚ — Konie, ‘ 4 ą zwykle szóste do mety,
b: spotykają zawody życiowe. Czyż ci nie żal Nieda, mala

vllis
mą

  

  

  

mąż kocha ją bardzo?

 

+ e mt
w.szkółe. (c
pieniędzy u ih:

| ją mi się gors
ona nie potrat.

| Biedny ojczysko zaws i R jakiś | wśródi i| ia 1 Ze pisał nagwałt jakiś artykuł wśród: dobijaniasię

ie to wygląda śmiesznie, gdy ja lituję się nad brakiem

   
  

  
   w Wilnie, )|

  

się powodzi, a pamiętasz w jakim dosiatku żyła

h ludzi, Lecz jakoś zawsze niepowodzenia innyca wyda- |
niż. moje własne, Szczególnie jeśli chodzi o Pnyllis: bo |

stawić im czoła. Ja oswoiłam się już z bankiuctwami, |

> drzwi. — Ewauśmiechnęła się, z zamglonemi jednak oczy- °

| ma. — To byi zuch, nieprawdaż? Mam na myśli posyłanie: mnie do pier-
| wszorzędaej szkoły. jak Wayland House. A pewnie często nie miał na

tytoń,biedaczek. Obawiam się, że nieraz zalegał z opłatą za mnie.
| — Madzisz, moja droga: byłam! tylko asystentką w Wayland House
i nie miaiam z tem do czynienia, lecz czasami obijało mi się o uszy

—Biedny ojczulek! Czy pani zna jedno z mych najwczesniejszych
wspomnizń — nie niogłam mieć wtedy więcej niż dziesięć lat. — Usły-
szaiam dzwonek, przy drzwiach wejściowych zsównocześnie ojciec, jak
foka dai nura pod sofę i wysunąwszy śłowę, błagał mnie zduszonym
głosem, abym zie opuszczała twierdzy, Otworzyłam drzwi i zobaczyłam

| zirytowanego człowieka z niebieskiem arkuszem w ręku. Papiaiam tak
wdzięcznie i niewinaie, że od*zedł w dobrym humorze. Na pożegnanie,
pogłaskał mnie po giowie i ofiarował pensa. Gdy drzwi się zamknęły,
ojciec wylazł z pod soły i dał mi dwa pensy, co razem uczyniiło trzypen-
sówkę — dobry. zarabek na jeden poranek. Kupiłam za to ojcu pieścień
z brylantem, w sklepiku na dole — pamiętam dobrze. W każaym razie
no że to brylant. Mogli minie oszukać: ponieważ byłam bardzo
mi a:

— Miałas ciężkie życie, kochanie!
— Tak, lecz czy nie interesujące? Cieszyłam się każdą chwilą.

Ostatecznie nie jestem w najgorszej skórze, Wuj Tomasz zapisai mi sto
i pięćdziesiąt iuntów, recznie. Na szczęście nie wolno mi ruszać kapitału,
| Gdyby tylko na święcie nie istniały kapelusze i murowane zakiady, ży-
iabym sobie be:: troski... ale nie mogę pani dłużej przeszkadzać kochana
Clarkie. Zapewne poczekalnia pełna jest książąt poszukujących kucharzy
i kucharzy poszukujących książąt, a wszyscy wiercą się i rozmvyślają: jak
długo jeszcze sażesz im czekać. Dowidzenia, moja droga.

| Ucałowawszy serdecznie miss Clarkson i poprawiwszy kapeiusz
skrzywiony nicco macierzyńskim uściskiem tej ostatniej, Ewa wyszła.
z gabineiu. › !
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ANISŁAW JAKITOWICA, |

 

 


